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ПервЬІй том словаря содержит слова на буквЬІ А-Г, в нем nодается зти

молоrия и характеризуется состояние зтимологической разработки всех зафик

сированньrх в ХІХ и ХХ вв. слов украинского литературного ЯЗЬІКа и диалек

тов, за исключением наиболее регулярно образованнЬІх производнЬІх форм, 

связаннЬІх с приведенньrми в словаре, и устарелЬІх нли узкоспециальнЬІх терми

нов иностранного происхождения. Рассматриваются также собственнЬІе имею~ 

людей, распространенньrе на Украине. 

Для филологов широкого профиля, специалистов по украинскому и друmм 

славянеким язЬІкам и всех, кто интересуется происхождением слов,- научнЬІх 

работников, преподавателей, студентов. 

Перший том словника містить слова на лІтери А-Г, у ньому nодається 

етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксова· 

них у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів. за ви

нятком иай]_}еrуляриіше утворюваних nохідних форм, пов'язаних із наве

деними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного 

nохо.аження. Розглядаються також власні імена людей, nоширені на Україні, 

Для філологів широкого профілю, фахівців з української та інших сло

в'янських мов і всіх, хто цікавиться nоходженням слів,- наукових працівии· 

ків, викладачів, студентів. 
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ПЕРЕДМОВА 

Етимологічний словник української мови створено відділом загального 

і слов'янського мовознавства ордена Трудового Червоного Прапора Інсти

туту мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук УРСР. Реєстр Словника 

з розподілом слів між словниковими статтями був докладно обговорений 

затверджений на робочих засіданню" відділу. 

Перший том Словника укладали: Р. В. Болдирєв -від аніс до ануть 

і від борбйлик до бурнус, В. Т. Коломієць -від автентИчний до ад і від б 

до бервінок, А. П. Критенко - від анцерада до арбітр і від вівтар до ворсб

битися, Т. Б. Лукінова - від акліматизація до аллб, О. С. Мельничук -
від а до аврs'ік, від акафіст до акец і від бергамОт до борозна, Г. І. Ніку· 

лін -від амонал до аніж і від вудь-вудь ДО геньцюр, r. п. Півторак -від 
арсен до асамблея, від верий до вівсЮг і від ворухнути до вуд-вуд, О. Д. По

номарів - від а тра до аЯй, Н. G. Родзевич - від алмаз до амн і сті я і від 

градар до гушннк, Н. П. Романова - від аргамак до аромат, О. Б. Тка

ченко - від Ада до акажу і від гео- до градz, А. М. Шамота -від асеніза
ція до атом і від бурса до вернзуб. Деяк\ слова в перерахованих авторських 

частинах належать не укладачам цих частин, а редакторам тому -В. Т. Ко
ломіЄць (слова акур, антам, ахи, биндера, брнбеІ'а, бридзя, бризястнй, 

вабить, валасатися, видний, видюк, виж1, внкапаиий, викустрати, виля, 

внльєтник, виміл, винозір, випулитн, виринатн, виринниця, Віра, віри

тися, вірмении, вісьтак, віха2, віщати, віщий, волочильне, волуйко, вомиг, 

воняк, гала, галаган, І'алаІ'анІ, І'алаtан4, І'аладзан, галайстра, галалим, 

rаламаrа, галамбуватн, галанець, галапас, rалІ'аи, tалиця2, tалиця3,І'алиця\ 

rалкаl, галу-балу, гальмо2, гама, гамбар2, гамела, гамзать, гамлати, гамуз2, 

rаиrулнки, гантель, гаицанина, гапалом, гапка, гара, гарабакати, rара

боля, гарбарка, rapl'apa, гарикати, гаркати, гармаки, гармасувати, гоблати, 

rовдя, rовиар, гойса, rолобати, голобитн, голобрнш, голодець, голомпак. 

голубки, rольопа, гомелуватий, гоплєля, І'орІ'оля, горлиця, горобейник, 

горупа, грухнутн, грядило, грясти2, грястиця, І'уІ'ля1, rуІ'ля2, гугур, гудж1, 

гудити, гул, rухиути), О. С. Мельничуку (адекватний, акоз, акось, ало, 

ал я, аноl, ано2, арідиик, асіськн, атась, ат ешь, ацера, аци, аціба, ачей, 

бабковий, байрак2, боростатися, борсатн, бортіти, босятник, ботик, боц, 

боця, бочкувати, бранзоля, брез, брезгань, бремкать, бреидати, бриль, 

бриндяк, брусначка, брухтеля, бруцельоз, бруштин2, брюзгиути, брязун, 

бугай4, будулавка, букарт, бурай. бурачник, буреки, бурлака, бурмоситися, 

бурмотати, бутнн, бутурлин, буцьке, вала, варапанік, варводити, ваш

кірка, веl, ве-ве, вербена, верезати, верло, верннна, верхола2 ,' верхолода, 
верштаб, вех, вещ2, виІ'иреrи, видай, визволити, виздоза, вимерхатися, 

виміл, витати1, витати2, витва, витрибки, внтривал, витришки, вишар

вати, вишня бати, відай, відбаглувати, відвага, відвертий,' відкараскува
тися, відиище, відчинити, вістя, віщо, воєвода, воловець, Воніфатій, вор

коч, воротич, востікати, вправа, временщик, всілякий, вспинячки, всті

катися, встрих, втевелити, втупити, вуглова, вундеркінд, вуитуватися, 
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Передмова 

в'юшка, в'ядчииа, rаб, tабатн, габзувати, габітус, rаваrатн, гаваза, rава

иос, гав ран, tавуля, гавура, гав' яи, гагат, гагауз, гадати, гадинник, гайдай, 

гайнок, гайнути, гайстер, гак2, га#, tала, галайда, галатин, галнтнІ, 
галиця1, гало, гальмо1 , rамбуритнся, гамера, гамула, гапсом, гамбар1 , гар• 

бати, гарбузинка, гарведа, гаргара2, rарrачки, гарма-дарма, гармиз, гарний, 

гарнівка, гартувати, гарувати, гарцювати, гарювати, гас2, гателити, гати

мець, rаття, гаяти, гва, геде, гезде, гейс, rелень-rелень, rелка, гемія, гемон, 

tенrоритися, генезис, генерація, rенцинатий, rербевош, rерлак, rеруватн, 

гетаж, гетазь, гирдиІ'ати, гіацинт, гійво, rірtалка, гладншка, гладишник, 

глиматн, глисник, глобатн, глухиня, глушици, J'одзинка, гопля, гопоту, 

гопчук, rордовля, rорейка, гостриця, гот, готичний, граматка, грація, гре

белюк, гребиш, гребля, гришка, гробак, громити, громушина, грубіян, груд, 

груз2, грузин, грянь, губовать, гуджу, гулакн, гусак\ гутатиl, гутати2, гу. 

торити, гушник і О. Б. Ткаченку (Антип, Арій, аріяка, асьєк, аць, балбера, 

ба-ле, балюля, бальтя, бараліжннй, барандіііка, барцьожки, баршавнк, бен

тег, біз, біхреса, бламанка, бобка, борухатий, бреус, буrаш, бугір, буда, 

буджак, будзя, буднтн2, буднітн, бужачка, буки-барабан-башта, варовннй, 

варош, вахнутн, вахня, водовуд, rартулець, гарч\ гарч2, гастроном\ rася, 
Гаська, гатилити, гатра, гаша, гдачка, гевездий, rевсадий, гевтот, rедзло, 

гей-брн, гейлята, гейс-берта, гульвіса, гундер, гунджюк, rуня2, tурІ'уля, 

rурити, гурка2, гурман2, гурманом, гуфлинка, гушка, гушма). 

Машинопис Словника рецензували член-кореспондент АН СРСР 

О. М. Трубачоп і члени сектора етимології та ономастики Інституту росІИ• 

ської мови АН СРСР Ж. Ж. Варбот, Л. А. Гіндін, Л. В. Куркіна, В. А. Мер· 

кулова, Г. Ф. Одинцов, І. П. Петлєва, які зробили ряд цінних зауважень 

і nропозицій до Словника, врахованих nри його остаточному редагуванні. 

Машинопис І тому Словника рецензували В. В. Німчук і С. П. Левченко, 

які теж подали чимало цінних порад. Усім рецензентам авторський колек· 

тив висловлює глибоку подяку. 

В. В. Німчуку, крім додатків та уточнень до ряду статей І тому, нале· 

жать етимологічні пояснения слів акуш, банда, баймуд, балбута, балуша, 

берівннй, биrа, бнрфи, бичованець, бокорван, брандзя, буІ'ер, буrера, вга• 

.ладити, виІ'ардить, видзиrанка, вицяпкати, вну, вручість, оточи, вшпа .. 
тнтн, rавза, гайно, rеба, tерtавка, rолнко, rонда, rорондейка, грецнло. 

У попередньому редагуванні окремих частин І тому брали участь укла

дачі Г. І. Нікулін і Г. П. Півторак, а також О. М. Гаркавець, Т. Г. Лин

ник, _0. Ф. Савранчук. О. М. Гаркавцю належить етимологічна розробка 

статей бармаки, бурулька\ веремія, водильця, rуrля3, гуч-кара. 

У роботі над технічним оформленням тексту І тому брали участь 

Т. І. Баес, В. А. Ткаченко, Т. А. Харитонова, Т. О. Черниш і Г. М. Явор· 

ська. 

Зауваження та побажання просимо надсилати на адресу: Київ-І, вул. Кі

рова, 4, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР або Київ:41 
вул. Рєпіна, З, видавництво «Наукова думка». 



ВСТУП 

Характер Словника 

У Словнику подаються основні відомості 

про етимологію (тобто nоходження і гене

тичні зв' язки) слів сучасної української 

мови. Найхарактернішими ознаками Слов· 

ника, у nорівнянні з іншими існуючими ети· 

мологічними словниками слов' янських мов, 

є великий обсяг охоплених ним лексичних 

матеріалів української мови, які потребують 

саме етимологічного висвітлення, і пов' я
зана з цим відносна стислість викладу. 

У Словнику знаходять етимологічне висвіт

лення або характеристику стану їх етимоло

гічної розробки зафіксовані в ХІХ і ХХ ст. 

слова української літературної мови і укра

їнських діалектів, як здавна усnадковані, 

так і заn~зичені з інших мов, за винятком 

явно випадкових, не закріплених у вжитку 

утворень, слів з невідомим значенням, зако

номірних для цілих діалектів фонетичних 

варіантів, найбільш регулярно утворюваних 

похідних форм, цілком виразно пов' язаних 

з наведеними в Словнику (перелік таких форм 

подається далі на стор. 11-12), етимоло

гічно прозорих складних слів (оскільки про

сті слова, з яких вони утворені, подаються 

на своїх місцях) і вузькофахових термінів 

іншомовного походження, про етимологію 

яких здебільшого подаються стислі відомості 

в словниках іншомовних слів. З іншомовних 

запозичень до Словника вводяться лише такі, 

які стали справжніми елементами словнико
вого складу української мови чи nевного міс

цевого говору, хоч би й територіально обме

женого, nограничного. З власних назв у Слов

нику розглядаються лише використовувані 

українцями особові імена і частіше вживані 

в українській мо·ві етнічні назви, не похідні 

від назв відповідних кр аїн. 
В основу реестру Етимологічного слов

ника української мови покладено реєстр 

шеєтитомного Українсько-російського слов

ника АН УРСР (К.., 1953-1963 рр.) і чоти

ритомного Словаря української мови, упо-

рядкованого Б. Д. Грінченком (І(., 1907-
1909 рр., nеревидання 1958 р.). К.рім цього, 

для укладання реєстру використано близько 

ЗО інших лексикографічних праць, у тому 

числі перші сім томів тлумачного Словника 

української мови (К.., 1970-1976 рр.), Слов
ник української мови П. П. Білецького

Носенка (1843 р., вид. І(., 1966 р.), Словник 

української мови Ф. Піскунова (вид. 2, К.., 

1882 р .) , У кр аїнсько-німецький словник 

Є. Желехівського і С. Недільського (Львів, 

1886 р.), Словник української мови Д. І. 

Яворннцького (Катеринослав, 1920 р.), Лін. 

гвістичний атлас українських народних го

ворів Закарпатської області УРСР (Лексика) 

й. О. Дзензелівського (ч. І, Ужгород, 1958 р.; 
ч. ІІ, там же, 1960 р.), сім лексикографічниJО 

праць І. Верхратського, ряд опублікованих 

переважно в післявоєнний період діалектнях 

словників різних авторів, деякі новіші пере· 

кладні словники української мови, а також 

численні матеріали з українських діалектоло

гічних досліджень. Назви цих праць пода

ються в наведеному далі списку бібліогра

фічних скорочень. 

Прагненням до стислості зумовлена по

будова Словника за гніздовим принципом: 

до найпростішого (чи, іноді, найчастіше вжи

ваного) слова, яке потребує окремого етимо

логічного пояснення, в тій самій словнико

вій статті приєднуються його фонетичні ва

ріанти і вибрані сnоріднені слова, словотвор

чий зв'язок яких з реєстровим словом є ціл

ком прозорим (за винятком найбільш регу

лярно утворюваних), після чого піддається 

етимологічному висвітленню, як правило, 

лише реєстрове сло~о статті. У Словнику 
міститься близько 30 тис. таких словникеви х 
статей. Для полегшення розшуків слів, по· 
даних під одним реєстровим словом, особ

ливо таких, які починаються з інших букв, 

до Словника додається покажчик з nерелі

ком усіх згадуваних у кожному томі слів 



Вступ 

української мови, як і всіх слів інших мов, 

з позначенням тих місць, де вони наводяться. 

Генетично споріднені слова, етимологіч

ний зв'язок між якими вже безпосередньо 

ие усвідомлюється (типу спинатися, п'ясти, 
п'ята, путо, перепона), разом з належними 

до кожного з них похідними розробляються 

в окремих статтях, причому глибока етимо

логія з залjУченням відповідників з інших 

індоєвропейських мов подається при якомусь 

одиому з них (найпростішому або nершому 

за алфавітним порядком), а від решти спо

ріднених з ним слів nісля висвітлення їх 

ближчих етимолGгічних в в' язків робляться 

посилання на це слово за допомогою позначки 

«див. ще» або,- коли слово, на яке робиться 

посилання, названо в кінці статті,- за до• 

помагою nозначки «(див.)» після цього слова. 

Слова, при яких дається коротке етимоло

rі<ше пояснення з відсиланням до іншої 

статті, що містить глибшу етимологію, в цій 

статті не повторюються, але від неї (в кінці 

статті), як правило, робиться зворотне від

силання до цих слів за допомогою nозначки 

«Пор.». Ця ж позначка використовується для 

взаємного · пов'язування генетично спорід

нених слів типу спинатися, п'ята, путо, 

кожне з яких, крім короткого етимологіч

ного nояснення у відnовідних статтях, дістає 

глибшу етимологію при висвітленні якогось 

одного з цях слів (без їх повторення), а та

кож для пов'язування слів, що виявляють 

формальну і семантичну подібність, яка не 

піддається точнішій етимологічній характе

ристиці (напр., 11 статтях ат і ет). Відсилання 

ва доnомогою nозначок «див. ще» і «Пор.» 

застосовується також у випадках з іншомов

Ііими запозиченнями. Зокрема, якщо заnо

зичене в українську мову слово зводиться до 

такого слова в мові-джерелі, яке перебуває 

в глибших етимологічних зв'язках з іншим 

словом укр аіпської мови, пояснення запози

ченого слова доводиться лише до слова в мові

джерелі, а при ньому, замість глибшої ети

мології, вказується на його етимологічний 

зв' язок з відповідним словом української 

м0ви, до якого робиться відсилання за до

помогою «див. ще» в кінці статті; таким чи

ном, глибша етимологія запозичення дається 

вже під відповідним йому українським сло

вом, від якого, в свою чергу, може бути зво

ротне відсилання за допомогою позначки 

«По_р.» до слова-запозичення. Так, напри-

Характер словника 

клад, у статті борг післи повідомлення про 

походження цього слова з німецької мови 

і вказівки на зв'язок нім. Borg з дієсловом 
bergeп «заховувати, рятувати; давати по
щаду» глибшої етимології слова bergen уже 
не nодається, а вказується лише на спорід

неність його з ІfКр. берегти і в кінці статті 
робиться відсилання: Див. ще берегтИ. 
Дальші етимологічні зв' язки нім. bergeп 
висвітлюються вже в статті береrтй разом 
з етимологією відповідиого власне україн

ського слова. Застосована в Словнику система 

nосилань забезnечує послідовне виявлення 

генетичних зв'язків чи структурної подіб-

ності між словами, поданими в _різних слов
никавих статтях, а це унаочнює загальну 

картину історичних стосунків між словами 

української мови і між українською та ін
шими мовами світу. 

У Словнику подаються лише відомості 
суто етимологічного характеру: для слів, 

здавна успадкованих з праслов'янської мови, 

наводяться дані про походження звукового 

складу їх основ (коренів) і про розвиток їх 

семантики, починаючи з найдавнішого рекон

струйованого стану, а для слів, запозичених 

!Українською чи давньоруською мовою з ін

ших,- наявні дані про джерела і шляхи 

запозичення разом з найстислішою етимоло

гічною характеристикою відповідного слова 

в мові, що була початковим джерелом запози

чення. Власне словотворчі коментарі, особ· 

ливо до сучасних українських утворень, 

11 словникавих статтях, як правило, не да

ютьси. Для успадкованих українською мовою 

спільнослов'янських слів не позначається 

й час їх першої фіксації в історичних пам'ят

ках української мови, насамперед тому, що 

при більшості таких СЛів подаються їх попе
ро:дні форми, зафіксовані вже в давньоруськи!!і 

пам'ятках, а також тому, що відповідні 

історичні дані наводяться у двотомному 

«Словнику староукраїнської мови XIV
XV ст.» (К., 1977-1978 рр.). Але для іншо
мовних запозичень форма час фіксації 

в історичних пам'ятках всюди, де можливо, 

подається, оскільки, це може сприяти уточ

ненню відомостей про час і шляхи самого npo· 
цесу запозичення відповідних слів. 

З метою повнішого висвітлення етимоло

гії окремих слів до етимологічних статей вво

дяться у ряді випадків не тільки пов'язані 

з реєстровим словом діалектні форми, а й де-
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які варіанти словотвору наголошення, ха

рактерні для певних етапів чи територіаль

них умов розвитку української літературної 

мови. У словах з діалектів задньоязичний 

дзвінкий проривний приголосний послідовно 

nозначається знаком І'. Виразно діалектні 

форми, а також окремі значення слів, наявні 

лише в діалектах, подаються в квадратних 

дужках. Варіанти словотвору і наголошення 

слів літературної мови наводяться без спеці

альних застережень, причому наявність дво:1r 

чи кількох варіантів наголошення, f тому 

Наукові засади Словника 

числі й діалектних, позначається двома чи 

кількома знаками наголосу над одним напи

сапням слова без виділення нормативного 

наголосу, лише, здебільшого, з наведенням 

основних джерел, у яких ці наголоси зафік

совано. Слова, наголос яких у використаних 

джерелах ие був указаний, подаються в Слов

нику без позначення наголосу. З огляду на 

все це Словник не може виконувати роль 
довідника з питань словотворчих, акцентуа

ційних чи правописних норм сучасної укра· 
інської літературної мови. 

НауRові засади СловниRа 

Кожний етимологічний словник окремої 

слов' янеької мови становить певну ланку 

в єдиному неразривному ланцюгу загально

слов' янеької етимології, яка, в свою чергу, 

входить до складу етимології індоєвропей

ських мов і, ширше, порівняльно-історич

ного індоєвропейського мовознавства. Тому 
Етимологічний С.!fОВНИК української мови при 

наявності створених уже раніше відповідних 

словників інших слов'янських мов не може 

в основних наукових принципах відрізнятися 

від цих словників і, таким чином, різко пори

вати з науковою традицією укладання ети

мологічних словників слов' янських та інших 

індоєвропейських мов. 

Етимологічний словник української мови 

укладено в основному на традиційних науко

вих засадах, прийнятих і в інших сучасних 

етимологічних словниках індС\європейських, 

f тому числі й слов'янських, мов. Усnадко
вані з праслов'янської мови слова індоєвро

пейського походження зіставляються з спо

рідненими словами слов'янських та інших 

індоєвропейських мов з nослідовним ураху

ванням встановлених порівняльно-історич

ним мовознавством закономірних звукових 

відповідностей між слов'янськими і взагалі 

індоєвропейськими мовами та реальних мож

ливостей семантичних змін і переходів між 

зіставлюваними словами1 • При словах, успад-

·1 Основи слов' янського порівняльно-історич
ного мовознавства, на яких грунтується і цей 
Словник, викладено зокрема в книзі «Вступ до 
порівняльно-історичного вивчення слов'янських 
МОВ», К., 1966. 

кованих українською мовою через прасJІо

в' янську з індоєвропейської, наводяться не 
тільки nраслов'янські форми і відповідники 
з інших індоєвропейських мов, а й традиційно 

реконструйовані індоєвроnейські корені. 

Лише в поодиноких випадках, де це було 
МGІжливо, подаються нові реконструкції 

в плані ларингальної теор11 або згадуються 

найбільш переконливі зіставлення з фактами 

семіта-хамітських, рідше - fрало-алтайсь
ких мов. 

Шодо слів, запозичених даною мовою 
з інших мов, етимологічні словники здебіль

шого обмежуються лише вказівками на мову

першоджерело запозичення і на мови, які 

могли відігравати при запозиченні роль по

середників. Етимологічний словник україн

ської мовн, на відміну від інших етимологіч
них словників, усюди, де це виявилось мож

ливим, nодає стислу етимологію запозиченого 

слова в мові-першоджерелі. При цьому наво

диться лише обмежена кількість іншомовниJІІ 

етимологічних відповідників до слова з мови

першоджерела, без nодання реконструйова

ного кореня (пор. статті абзац, абрикбе та 

ін.). Якщо першоджерелом запозичення є 

одна з індоєвропейських мов (грецька, ла

тинська та ін.), то в першу чергу звертається 

увага на те, чи не має дане іншомовне слово 

прямого етимологічного відповідника в сло

в'янських і, зокрема, в українській мові, 

а при наявності такого відповідника він на

зивається в статті поряд з одним-двома від

повідниками з іиши~ індоєвропейських мов 

і, крім цього, як уже згадано вище, в кінці 

статті дається відсиланни до відповідного 

9 
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українського слова, під яким наводяться 

дальші етимологічні зв' язки тих самих спо

ріднених слів обох мов. 

Питання про шляхи проникнення в укра

їнську мову іншомовних слів, особливо книж

ного характеру, в більшості конкретних ви

падків виявляються досить складними і мало 

дослідженими. Книжні запозичення з латин

ської і західноєвропейських мов, зафіксовані 

в пам'ятках XIV-XVIII ст., могли прони

кати в українську мову через посередництво 

польської. Але з огляду на високий рівень 

<Jсвіти на Україні в XVI -XVII ст. і на ши

роке безпосереднє знайомство укр аїнських 

учених і культурних діячів того часу з грець

кою і латинською писемністю є підстави при

пускати, що більшість запозичень цього часу 

.з латинської мови могла бути засвоєна укра

їнською безпосередньо, паралельно з засво

"Єнням тих самих слів польською мовою. Піз

ніше, в XVIII-XX ст., багато запозичень 

із західноєвропейських мов могло nроникати 

в українську мову двома шляхами - через 

російську мову (иа територію східної частини 

України) і через польську (на територію За

хідної України). Крім того, значна частина 

іншомовних- слів могла бути введена в лі те· 

ратурну українську мову українськими куль

турними діячами безпосередньо з західно• 

"Європейських мов, причому російська і поль• 

ська мови могли стимулювати такі запози

чення своїм прикладом, а могли й зовсім 

не впливати на них. Таким чином, кожне 

окреме іншомовне запозичення для свого 

етимологічного висвітлення потребує грун

товного вивчення конкретних обставин і шля

,хів його проникнення в українську мову. 

Будова словниконих статей 

Оскільки в розпорядженні укладачів цього 

Етимологічного словника таких конкретних 

даних, як правило, не було, шляхи запози

чення висвітлюваних у Словнику іншомов

них слів характер язуються в більшості від

повідних статей з належною обережністю. 

Певні уточнення в цьому напрямі можуть 

бути внесені в наступні видання Етимологіч

ного словника української мови в міру вияв

лення необхідних для цього фактичних відо

мостей. Запозичення інших слов' янських 

мов, паралельні до запозичень української 

мови, наводяться як відповідники до укра

їнських форм часто незалежно від того, якими 

шляхами вони приходили в окремі слов'ян

ські мови. 

Одна з основних настанов у роботі над 

Словником полягала в тому, щоб у викладі 

статей послідовно враховувався і відзначався 

ступінь наукової обгрунтованості й реаліс

тичності пропонованих пояснень. У Словник 

не допускалися ие публікавані раніше при

пущення суб'єктивного характеру, позбав

лені будь-яких фактичних nідтверджень, на

віть якщо знайти більш задовільне пояс

нення слова й не вдавалось. У кращому разі 

такі припущення подавались Я\( можливі, 

але тільки після основної констатації «не

ясне» або «Не зовсім ясне». У зв' язку з цим 

до Словника введено певну кількість статей 

без будь-яких етимологічних пояснень, лише 

з загальною оцінкою «неясне». Мета вмі

щення таких статей полягає в тому, щоб 

виявити загальний стан етимологічної роз

робки лексики української мови і звернути 

увагу майбутніх дослідників на слова, які 

потребують етимологічного пояснення. 

Будова словниконих статей 

Прийнята в Словнику структура словни

кової статті має три основних варіанти, за

лежно від характеру висвітлюваного реє

стрового слова. Длл успадкованого з прасло

в' янеької мови слова, етимологія якого пов
ністю подається в одній статті, словникова 

стаття будується з таких частин: а) реєстрове 

слово; б) фонетичні та словотворчі варіанти 

реєстрового слова і всі ті похідні від реє

стрового слова та його варіантів, які було 

визнано за доцільне подавати в цьому Слов-

нику під реєстровим словом (див. стор. 7, 
11-12); в) етимологічні відповідники реє

стрового слова з усіх слов' янських мов, 

у яких вони зафіксовані; г) реконструйована 

форма реєстрового слова чи його основи на 

різних етапах розвитку праслов'янської мови, 

починаючи від найпі~нішого і кінчаючи най

давнішим і, в разі потреби, пояснення до 

цієї форми на рівні праслов'янської мови; 

д) етимологічно пов' язані з реєстровим сло

вом слова інших індоєвропейських мов, почи-
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наючи з найближчих до праслов' янеької 

фонетичних і словотворчих форм; на початку 

чи в кінці цієї частини статті, залежно від 

конкретного характеру матеріалу і зумовле

ного ним ходу викладу, подається, в разі 

можливості, індоєвропейський корінь чи по

ширена основа; е) етимологічно пов'язані 
з реєстровим словом слова семіто-хамітських 

чи урало-алтайських мов (де можливо); 

є) бібліографія найважливішої літератури 

з питань етимології відповідного слова чи 

сnоріднених з ним слів слов'янських і інших 

мов, якщо вона не була наведена вже в попе

редній частині статті. 

Якщо реєстрове слово перебуває в ети· 

мологічному зв' язку з іншим словом укр аїн

ської мови, під яким подається глибока ети

мологія, спільна для обох (чи кількох) таких 

реєстрових слів, то стаття будується лише 

з частин а), б) і в деяких випадках в), після 

чого стисло викладається найближча етимо

логія реєстрового слова, наводиться бібліо

графія, а в кінці статті за допомогою по

значки «див. ще» або «(див.)» робиться від

силання до відповідного іншого слова. 

При реєстрових словах, що були запо

зичені в українську або давньоруську мову 

з будь-якої іншої мови, замість частни г), 

д) 1 е) подається одна частина, в якій вказу

ються джерела і шляхи запозичення, а також 

всюди, де можливо, подається стисла най

глибша етимологія запозиченого слова в мові

джерелі. 

З фонетичних і словотворчих варіантів 

реєстрового слова подаються лише такі, які 

не становлять закономірних діалектних варі

антів, послідовно виявлених у nевних гово

рах. Так, при слові багатий наводиться ва

ріант багатий, при слові вИхор -варіант 

ві хор (з говору, який у принципі розрізняє 

ви і ві), при слові кінчати -діалектний 

варіант.кончати, але не подаються зафіксо

вані в акаючих чи укаючих говорах варіанти 

з а або у за1v1ість ненаголошеного о, звичайні 

для багатьох говорів варіанти з н замість 
ненаголошеного е, звичайні для північних 

говорів варіанти з дифтонгами на місці ко

лишніх о, е в новоутворених закритих скла

дах і наголо шеного е або з голосним е на 

місці ненаголошеного е і т. д. Як винятки, 

такі форми подаються лише в тих випадках, 

коли до них не зафіксовано відповідників 

з літературної мови чи з говорів, які лягли в 

Будова словникових статей 

основу фонетичної та орфоепічної норми ук

раїнської мови (напр ., астеицн, киртнна). 

Серед варіантів не наводяться застарілі чи 

не закріплені в літературній мові форми за· 

позичень типу аксіомат, кляса, але анало

гічні форми, поширені в говорах (напр., 

r'рунт, лймпа), до Словника вводяться. Так 

само враховуються в Словнику варіанти 

запозичень, nаралельно вживані в сучасній 

літературній мові (на пр., релятИвний і рела

тuвний). Застарілі орфографічні форми типу 

at ро ном, авіяція, діялект фонетичними вар і· 

антами не вважаються і в Словнику не фік· 

суються. 

Похідні від реєстрового слова вміщуються 

в статті nісля його варіантів у такій послі

довності, що спочатку йдуть безпрефіксні 

похідні, а після них - префіксальні в алфа

вітному порядку префіксів. Безпрефіксні по

хідні групуються за частинами мови з наве

денням на першому місці форм тієї самої 

частини мови, до якої належить реєстрове 

слово; в межах кожної частини мови слова 

подаються, як правило, в алфавітному по· 

рядку, без розмежування літературних 

і діалектних форм (останні, як уже згадано, 

беруться в квадратні дужки). Серед nохідних 

у словниковій статті не наводяться слово

творчі варіанти, які мають найбільш регуляр· 

ний характер і можуть бути· вільно утворені 
від кожного чи, принаймні, від більшості 

реєстрових слів даної категорії. Так, при 

дієсловах не подаються дієnрикметники (крім 

ад'єктивізаваних типу печений, пекучий), діє• 

прислівники, віддієслівні іменники на -ння, 

-овка, форми з часткою -ся (крім випадків 

з незвичайними для частки -ся семантичними 

відхиленнями цих форм від дієслів без -ся), 

ітеративи на -ува-, -юва- (крім особливих ви

падків), префіксальні форми з звичайними 

ддя кожного даного префікса семантичними 

відтінками (префіксальні форми типу діста

ти або здобути, семантика яких, відмінна 

від семантики безпрефіксних форм стати, 

бути, не виводиться безпосередньо з самого 

префікса, розглядаються як реєстрові в окре· 

мих статтях з додатковим відсиланням до 

статей з відповідними безпрефіксними фор

мами або вводяться під безпрефіксне реє· 

строве слово з зазначенням їх семантики; ети

мологія префіксів висвітлюється в окремих 

статтях). При іменниках ие наводяться, 
ик правило, похідні від них nрикметники 
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на -ський, -овий, -евий, здебільшого також 

на -хий, найбільш звичайні зменшувальні 

і збільшувальні форми. При назвах осіб 

чоловічої статі не подаються, крім поодино

ких спеціальних випадків, відповідні їм назви 

жінок із суфіксамп -ка, -иха. При прикмет

никах не подаються співвідносні з ними при

слівники на -о, а також відад'єктивні імен

никові форми на -ість (крім деяких, вартих 

особливої уваги). Таке вибіркове наведення 

похідних утворень від реєстрового слова 

усуває зайву громіздкість багатьох словни

кових статей і разом з тим не завдає ніякої 

шкоди nовноті етимологічного висвітлення 

українського лексичного матеріалу. 

Вміщення nохідних від реєстрового слів 

у частині б) - безпосередньо після реєстро

вого слова і його варіантів, а не в кінці 

статті, як у деяких етимологічних словниках, 

зумовлюється, по-перше, неможливістю в ряді 

випадків провести чітку межу між похідними 

утвореннями і варіантами реєстрового слова 

і, по-друге, тим, що иаведеиня похідних слів 

фактично означає вже встановлення найближ

чих етимологічних зв'язків реєстрового слова, 

яке повинно передувати встановленню зв' язків 

із словами інших слов'янських і індоєвропей

ських мов. 

При вузькодіалектних і введених до 

Словпика вузькофахових словах української 

мови, які для частини українських читачів 

можуть виявитися незнайомими, а також 

при реєстрових словах-омонімах подаються 

значення за допомогою одного-двох синоні

мів, що беруться в лапки, або за допомогою 

стислих описових тлумачень, що беруться 

в круглі дужки. В разі потреби при реєстро

вому слові в круглих дужках дається грама

тична або стилістична ремарка. 

Відповідники реєстрового слова з інших 

слов'янських мов розташовуються в такому 

порядку: російський, білоруський, давньо

руський, польський, чеський, словацький, 

верхньолужицький, нижньолужицький, по

лабський, болгарський, македонський, сер

бохорватський, словенський, старослов'ян

ський. У разі особливої потреби наводятьси 

також відповідники з окремих діалектів сло

в' янських мов (після відповідника з даної 

мови, напр., кашубський після польського). 

Якщо в інших слов'янських мовах чи в якійсь 

їх частині немає примого відповідника до 

українського реєстрового слова чи його варі-
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анта, але є відповідники до похідних від 

реєстрового слова, наводяться один-два най

простіші за структурою такі похідні відпо

відники. Слова різних слов'янських мов з аб

солютно однаковим написанням (у тому числі 

з однаковим місцем і позначеиням наголосу 

чи довготи), незалежно від будь-яких відмін

ностей у вимові, подаються в частині в) як 

одие слово в тому місці, де мало бути наве

дене перше з таких однакових за написанням 

слів із скороченим позначенням усіх тих сло

в' янських мов, яким властиве таке написання 
даного слова (при цьому вживаний для по

значення наголосу в болгарській мові знак 

прирівнюється до знака української та інших 

мов). Коли в якійсь із слов'янських мов існує 

два чи більше літературних варіантів відпо

відного слова або коли в іншій слов'янській 

мові є два граматичні варіанти, один з яких 

ближчий до українського реєстрового слова 

семантично, а другий - фонетично, такі ва

ріанти наводяться поруч (напр.: аварія ... ;
р. болг. авtірия, бр. авtірьtя, п. awaria, ч. 

havarie, слц. havaria, м. xaвapuja, схв. 

авариjа, хавариjа, слн. havarija; бігти ... ;
р. бежtіть, бегать... і т. д.). Значення 

інослов'янських відповідників вказуються 

лише в тих випадках, коли вони відрізня

ються від значення українського реєстрового 

слова, в тому числі при всіх словах, які не є 

прямими відповідниками реєстрового слова. 

Відповідники з інших індоєвропейських 

мов у частині д) наводяться, як правило, по 

одному з кожної мови в зазначеному вище 

порядку. Якщо відповідники зустрічаються 

лише в поодиноких індоєвропейських мовах, 

з окремої мови може бути наведено два-три 

споріднені слова. Значення іидоєвропейськи:Jеі 

відповідників, як правило, вказуються. 

Якщо в словнико!3іЙ статті наводиться 

підряд два чи декілька слів тієї самої чи різ

них мов з однаковим значенням і при цьому 

є nотреба в поясненні їх значення, таке по

яснения дається при першому наведеному 

слові, а при останньому з ряду однозначних 

слів (при другому, якщо їх тільки два) ста

виться позначка «тс.» («те саме»). 

У квадратних дужках [ ] nодаються 

діалектні слова або значення слів. 

При діалектних словах і значеннях слів 

української мови, відсутніх в шеститомному 

Українсько-російському словнику, тлумач

ному Словпику української мови і в Словнику 
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Б. Д. Грінченка, за допомогою скорочених 

позначок указуюrься друковані джерела, 

в яких вони зафіксовані; ці позначки розкри

ваються в загальному списку бібліографіч

НИJ!і скорочень. Якщо підряд наводиться дві 

чи декілька форм, узятих з одного джерела, 

позначка джерела, коли вона складається 

з кількох букв, дається лише при першій 

формі, а при останній з них (після роз

криття значення) ставиться позначка «ТЖ» 

(«там же»). 

Прізвища авторів, які дотримуються 

різних думок щодо етимології розглядува

ного слова, в середині словникавої статті 

згадуються лише в рідких випадках, зви

чайно ж наводяться тільки в загальній біб

ліографічній частині в кінці статті. При цьому 

подаються лише найважливіші праці, в яки~ 

Будова словникових статей 

розглядається етимологія відповідиого укра

їнського слова чи пов'язаних з ним слів 

інших мов. Оскільки найважливішими зде

більшого бувають найновіші етимологічні 

розробки і словники, в яких підеумовується 

вся попередня робота над етимологією даного 

слова, бібліографія в словникавих статтях 

наводиться в такому порядку, щоб список 

починався з найновіших праць - спочатку 

тих, у яких розглядається українське слово, 

потім праць з російської та інослов' янеької 

етимології і т. д. При словах-запозиченнях 

бібліографія наводиться в послідовності, зво· 

ротній до того шляху, яким слово прийшло 

в українську мову,- починаючи з праць 

україніетичних і кінчаючи працями про ети· 

мологію відnовідного слова в мові-першо· 

джерелі. 



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

акт.- активний 

анат.- анатомічне 

арг.- арготичне 

архіт.- архітектурне 

безос.- безособове 

бот.- ботанічне 

букв.- буквально 

бухг.- бухгалтерське 

в.- відмінок 

вет.- ветеринарне 

виг.- вигук 

вим.- вимовляється 

військ.- військове 

вульг.- вульгарне 

геол.- геологічне 

гірн.- гірн-иче 

глузл.- глузливе 

дав.- давальний 

дв.- двоїна 

див.- дивись 

дит.- дитяче 

діал.- діалектне 

дієприкм.- дієприкметник 

енкл.- енклітика 

ент.- ентомологічне 

жарт.- жартівливе 

жін. р.- жіночий рід 

зам.- замість 

заст.- застаріле 

зах.- західне 

зб.- збірна назва 

згруб.- згрубіле 

зменш.- зменшувальна форма 

зи.- знахідний 

знев.- зневажливе 

зоол.- зоологічне 

іран.- іронічне 

іст.- історичне 

іхт.- іхтіологічне 

кдас.- класичне 

кн.- книжне 
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кул.- кулінарія 

лайл.- лайливе 

літ.- літературне 

мат.- математичне 

мед.- медичне 

мин. ч.- минулий час 

мін.- мінералогічне 

місц.- місцевий 

мн.- множина 

муз.- музичне 

невідм.- невідмінюване 

обл.- обласне 

оди.- однина 

орн.- орнітологічне 

оруди.- орудний 

ос.- особа 

пас.- пасивний 

nд.- лівиенне 

nерен.- переносне 

пн.- nівнічне 

поет.- поетичне 

nолігр.- nоліграфічне 

nоліт.- політичне 

пор.- порівняй 

nрисл.- nрислівник 

рідк.- рідко вживане 

род.- родовий 

розм.- розмовне 

с.-г.- сільськогосnодарське 

сnец.- спеціальне 

сnол.- сnолучник 

с. р.- середній рід 

ст.- старе 

ст.-кн.- старокнижне 

суч.- сучасне 

ех.- східне 

текст.- термін текстильної nромисловості 

теп. ч.- теnерішній час 

тех.- технічне 

тж- там же 

тк.- ткацька сnрава 

те.- те саме 



Умовні скорочення 

усн.- з усних джерел 

фарм.- фармацевтичне 

фольк.- фольклорне 

Скорочення назв мов, наріч 

церк.- церковне 

чол. р.- чоловічий рід 

юр.- юридичне 

діалектів 

Скорочення назв мов, наріч 
і діалектів 

ав.- авестійська 

австрал.- австралійські 

аз.- азербайджанська 

айн.- айну 

ак.- аккадська 

ак-ног.- ак-ногайська, 

алб.- албанська 

алем.- алеманська 

алт.- алтайська 

англ.- англійська 

ар.- арабська 

арам.- арамейська 

аром.- арамунський 

ассір.- ассірійська 

атт.- аттічний 

афг.- афганська (пушту) 

бав.- баварський 

балкар.- балкарська 

балт.- балтійські 

балтосл.- балтослов'янська 

башк.- башкирська 

беиг,- бенгалі 

болг.- болга·рська 

бр.- білоруська 

брет.- бретонська 

булг.- булгарська 

бур.- бурятська 

вал.- валлійська 

вепс.- вепська 

віз.-гр.- візантійсько-грецька 

вірм.- вірменська 

вл.- верхньолужицька 

вн.- верхньонімецька 

rar.- гагаузька 

гал.- галльська 

rебр.- гебрайська 

герм.- германські 

rінді - гінді 

гол.- голландська 

гомер.- гомерівське 

гот.- готська 

гр.- грецька 

груз.- грузинська 

данг л.- давньоанглійська (англосаксонська) 

дат.- датська 

дбрет.- давньобретонська 

двн.- давньоверхньонімецька 

дінд.- давньоіндійська 

дірл.- давньоірландська 

дісл.- давньоісландська 

дкімр.- давньокімрська 

дкорн.- давньокорнська 

дмакед.- давньомакедонська 

днн.- давньонижньонімецька (давньосаксон· 

ська) 

дор,- дорійський 

дперс,- давньоперська 

др.- давньоруська 

дтюрк.- давньотюркська 

дфриз.- давньофризька 

дшв.- давньошведська 

ерз.- ерзянська 

ест.- естонська 

еф.- ефіопська 

єг .- єгипетська 

єніс.-орх.- пам'ятки єнісейсько-орхонськоі 

писемності 

жем.- жемайтське 

ід.- ідиш 

іє.- індоєвропейська 

іллір.- іллірійська 

іон.- іонійський 

ір.- іранські 

ірл,- ірландська 

ісл.- ісландська 

ісп.- іспанська 

іт.- італійська 

каз.- казахська 

калм.- калмицька 

камас.- камасинська 

кар.- караїмська 

карач.- карачаївська 
карел.- карельська 

каріб.- карібські 

каш.- кашубськиіі 

кельт.- кельтські 

кеч.- кечуа 

кипч.- кнпчац::.ка 

15 
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кирг.- кирrизька 

кит.- китайська 

кІмр.- кімрська 

ккалп.- каракалпакська 

копт.- коптська 

корн.- корнська 

крим.-тат.- кримсько-татарська 

кумик.- кумикська 

курд.- курдська 

лат.- латинська 

лит.- литовська 

лів.- лівська 

лтс.- латиська 

лув.- лувійська 

м.- македонська 

мал.- малайська 

малаял.- малаялам 

мане.- мансійська 

маньчж.- маньчжурська 

мар.- марійська 

меrр.- мегрельська 

мокш.- мокшанська 

молд.- молдавська 

монг .- монгольська 

мор.- моравське 

морд.- мордовська 

н. (нім.) - німецька 

нар.-ар.- народноарабська 

нар.· лат.- народнолатинська 

нвн.- нововерхньонімецька 

нгр.- новогрецька 

ил.- нижньолужицька 

нлат.- новолатинська 

нн.- ниЖньонімецька 

ног.- ногайська 

норв.- норвезька 

огуз.- огузька 

ойр.- ойротська 

ос.- осетинська 

оск.- осксь-ка 

п.- польська 

nrepм.- прагерманська 

neлacr.- пеласгійська 

перс.- nерська 

nехл.- nехлевійська 

пізньолат .- пізньолатинська 

nкельт.-. пракельтська 

nолаб.- полабська 

nолов.- половецька 

порт.- португальська 

прибалт.- прибалтійські 

nров,- провансальська 

rrpyc,- прусська 
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псем.- прасемітська 

nсл.- nраслов'янська 

р. (рос.) -російська 

рум.- румунська 

діалектів 

р .-цсл.- русько-церковнослов'янська 

саам.- саамська 

сангл.- середньоанглійська 

сболг.- середньоболгарська 

сван.- сванська 

свн.- середньоверхньонімецька 

crp.- середньогрецька 

сем.- семітські 

еір.- сірійська 

сірл.- середньоірландська 

сканд.- скандіиавські 

скімр.- середньокімрська 

сл.- слов'янські 

елат.- середньолатинська 

слн.- словенська 

слнц.- словінцький 

слц.- словацька 

смол.- смоленський 

снідерл.- середньонідерландська 

сни.- середньонижньонімецька 

сперс.- середньоперська 

стсл.- старослов'янська 

сфлам.- середньофламандська 

схв.- сербахорватська 

с.-nсл.- сербо-церковнослов'янська 
там.- тамільська 

тат.- татарська 

телеут.- телеутський 

тох. А - тохарська А 

тох. В - тохарська В 

тув.- тувинська 

тунг.- тунгуська 

тур.- турецька 

туркм.- туркменська 

тюрк.- тюркські 

уг.- угорська 

удм.- удмуртська 

узб.- узбецька 

уйг.- уйгурська 

укр.- українська 

умбр.- умбрська 

фін.- фінська 

фр.- французька 

фрак.- фракійська 

франк.- франкська 

фриз.- фризька 

фріг.- фрігійська 

фріул.- фріульська 

хак.- хакаська 



Умовні скорочення 

хам.- хамітські 

хант.- хантийська 

хет.- хетська 

хорв.- хорватська 

циг.- циганська 

цсл.- церковнослов'янська 

ч.- чеська 

чаг.- чагатайська 

чан.- чанська 

Бібліографічні скорочення 

чув.'- чуваська 

шв.- шведська 

швейц.- нім.- швейцарсько-німецьке 

шор.- шорська 

шотл.- шотландська 

шумер.- шумерська 

як.- якутська 

ял.- японська 

Бібліографічні скорочення 

Абаев ИЗСОЯ- Абаев В. И. Историко

зтимологический словарь осетинекого 

язЬІка. Т. 1-3 (А-Т'), М.-Л., 1958, 
1973, 1979. 

Акуленко - Акуленко В. В. Головні істо

ричні джерела лексичних інтернаціона

JІізмів в українській мові.- В кн.: 

О. О. Потебня і деякі питання сучасної 

славістики, Харків, 1962. 
Ан = Анненков 

Анненков- Анненков Н. Ботанический сло

варь. Спб., 1878. 
Ба - Бандрівський Д. Т. Матеріали до діа

лектноГо словника Бориславського і су

міжних районів Львівської області.

В кн.: «дослідження і матеріали з укра

їнської МОВИ». Т. 4. К., 1961. 

Балк. езикозн.- Балканска езикознание. 
Ред. В. Георгиев. Т. 1-20. София, 

1959-1977. 

Баскакав Введение - Баскакав Н. А. Введе

ние в изучение тюркских язьІков. М., 

1962. 

БЕ - Б7>лгарскu език. Год. 1-30. София, 

І95І-198f1. 

Бевзенко - Бевзенко С. П. Історична морфо

логія української мови. Ужгород, 1960. 
Белар. лексікал. і зтьІМ.- Беларускал лексі

калогія і зтьJМалогія (Праграма і тззісЬІ 

дакладау Міжрзспубліканскай канфе

рзнцЬІі па белІІруекай лексі калогіі і 9ТЬІ

малогіі 19-23 лютага 1968 г.). Мінск, 
1968. 

Белар. лінгв.- Беларускал лінгвістьІка. Вьш. 

1-20. Мінск, 1972-1981. 
Белеuкий Принuипь1- Белецкий А. А. Прин

ципьІ зтимоJІогических исследований (на 

материале греческого язьІка). К., 1950. 

2 8-539 

БЕР- Б'йлгарски етимологичен 

1-2. (А-К). София, 1971, 
В. Георгиев, И. Голобов, 

С. Илчев та ін. 

речник. Т. 

1979. Авт.: 

И. Заимов, 

Беринда - Беринда П. Лексикон славено

роський. 1627. (Перевидано фотоспосо

бом. К., 1961). 

Берл-Берлізав А. А. Лексика рибальства 

українських говорів Нижнього Подні

стров' я. Чернігів, 1959. 
Бернштейн Очерк 1974- Бернштейн С. Б. 

Очерк сравнительной грамматики сла

вянских язьІков. Чередования. ИменнЬІе 

ОСНОВЬІ. М., 1974. 
Бі- Білецький-Носенко П. П. Словник укра

їнської мови. к., 1966. 
БірьІЛа- БірьtЛа М. В. Беларуская аитра

панімія. Мінск, 1966. 
Богородицкий Введение - Богородицкий В. А. 

Введение в татарское язьtкознание. Ка

зань, 1953. 

Богородицкий ОКРГ- Богородицкий В. А. 

Общий курс русской грамматики. М.-Л., 

1935. 
Боровков - Боровков А. К. Лексика средне

азиатского тефсира ХІІ-ХІІІ вв. М., 

1963. 

Боровай Путь слова - Боровай Л. Я. Путь 

слова. Старое и новое в язьІке русской 

советской литературЬІ. Изд. 2-е. М., 

1963. 

Брокгауз-Ефрон - Знциклопедический сло

варь. Брокгауз и Ефрон. Т. 1-41 и доп. 

Спб., 1890-1907. 

БС3- Большая советская 

Изд. 2-е. Т. 1-SІ. М., 
БТР- ~= 'l''Ьлковен 

София, 1963. Сьат.: 

знuиклопедия. 

1950-1958. 
речник. 2-о изд. 

Jl. Щр:ейчин 



Умовні скорочення 

Л. Георгиев, Ст. Илчев, М. Костов, 

И. Леков, С. Стойков, Ц. Тодоров. 

Будагов-Будагов Л. З. СравнительнЬІЙ сло

варь турецко-татарских наречий. Т. l-2. 
Спб., 1869-1871. (Перевидано фотоспо

собом. М., 1960). 
Бул= Булахавский Семас. sтюдь1. 

Булахавский Семас. sтюдьІ - Булахавский 

Л. А. Семасиологические sтюдЬІ. Славян

ские нанменования птиц.- Вопрось! сла

вянекого язь1кознания. Кн. l. Львов, 1948. 
Булаховський Вибр. пр.- Булаховський Л. А. 

Вибрані праці в п'яти томах. Т. І. К., 

1975; Т. ІІ. К., 1977; Т. ІІІ. К., 1978. 
Булаховський Нариси- Булаховський Л. А. 

Нариси з загального мовознавства. Вид. 

2-ге. К., 1959. 
Булаховський Пит. походж.- Булаховський 

Л. А. Питання походження української 

мови. к .. 1956. 
Бульща - Бульtка А. М. Давні я запазь1чанні 

беларуекай мовЬІ. Мінск, 1972. 
Бурд.-Мих.- Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д. 

ПолиЬІй словарь иностранньІх слов, во

шедших_ в употребление в русском язЬІке, 

с означением их корней. Спб., \866. 
Бурнашев - Бурнашев В. П. ОпьІТ термина

лагического словаря сельского хозяй

ства, промЬІслов и бЬІта народного. 

Т. l-2. Спб., \84З-1844. 

Бурячок- Бурячок А. А. Назви спорідне

ності і свояцтва в українській мові. 

к .. 1961. 
Буслаев- Буслаев Ф. И. Историческая грам

матика русского язЬІка. М., 1959. 
Ва -Ващенко В. С. Словник полтавських 

говорів. Вип. І. Харків, 1960. 
Вай ан - Вай ан А. Руководство по старосла

вянекому язЬІку. М., 1952. 
Бахрос - Бахрос И. Нанменования обуви 

в русском язЬІке. І. Древнейшие нанме

нования допетравекай sпохи. Хельсинки, 

1959 (Neuvostoliittoiпstituutiп Vuosikirj а. 
N2 6-10. Suppl.). 

Ващенко - Ващенко В. С. З історії та гео

графії діалектних слів. Харків, 1962. 
ВеБ - Верхратський 1. Говір батюків. Львів, 

1912. 
ВеДа - Верхратський 1. Про говір долів

ський.- ЗНТШ, 1900, кн. З і 4 (т. З5 

і Зб). 

ВеЗа- Верхратський 1. Говір замішанців,

ЗНТШ, 1894, кн. З (т. 25). 
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ВеЗи - Верхратський 1. Зн-адоби до словаря 
южноруського. І. Львів, 1877. 

ВеЛ - Верхратський 1. Про говір галицьких 
лемків. Львів, 1902. 

ВеНЗн - Верхратський 1. Нові знадоби до 

номенклатури і термінології прирадо

ппсної народної. Львів, 1908. 
Веске- Веске М. Славянека-финекие куль

турнЬІе отношения по данНЬІМ язьІка. 

Казань, 1890. 
Веснік БДУ - Веснік Беларускага дзяр

жаунага універсітsта імя У. І. Леніна. 

СерЬІя 4. Філалогія, журналістЬІка. 

Мінск, 1969-1981. 
Вестник ЛГУ - Вестник Ленинградекого го-

сударственного университета. 1946-
1981. 

Вестник МГУ - Вестник Московского гасу· 

дарственного университета. 1946-198\, 
ВеУг - Верхратський 1. Знадоби до піз

нання: угорська-руських говорів. В. Сло

варець.- ЗНТШ,.l899, кн. 4 (т. ЗО). 

Взаимод. и взаимообог.- Взаимодействие и 

взаимообогащение язЬІков народов СССР. 

м .. 1969. 
Винник -Винник В. О. Назви ·одиниць ви

міру в українській мові. К., 1968. 
Виноградов Очерки -Виноградов В. В. Очер

ки по истории русского литературного 

язЬІка XVII-XIX вв. М., 19З8. 
Виноградова - Словарь-справочник сСлова 

о nолку Игореве». ВЬІп. l-4. М.- Л. 

1965-197З. Сост. В. Л. Виноградова. 

Вісюліна - Клоков - Вісюліна О. Д., Кло

ков М. В. Короткий визначник вищиJІІ 

рослин УРСР. К., 1948. 
ВКР - Вопросьt культурЬІ речи. ВЬІп. 1-8. 

м., 1955-1967. 
Воїнств.-Юст.- Воїнственський М. А., 

Кістяківський О. Б. Визначник птахів 

УРСР. К., 1952. 
Волков -Волков С. В. Історія ста чотирьох. 

К., 1969. 
Вост.-сл. и общ. язь1козн.- Восточнославян

ское и общее язЬІкознание. М., 1978. 
Вост.-сл.-молд. взаим. - Восточнославяно-

молдавские язьІковЬІе взаимоотношения. 

Т. l-2. Кишинев, 1961, 1967. 
Вступ- Вступ до порівняльно-історичного ви-

вчення слов'янських мов. За ред. 

О. С. Мельничука. К .• 1966. 
ВСЯ - Вопросьt славянекого язЬІкознания. 

ВЬІП, 1-7. М., 1954-1963. 



Умовні скорочення 

ВТ- Вопросьt тюркологии. Ташкент, 1965. 
Вуjаклиjа - Вуjаклиjа И. Лексикон страних 

речи и из раза. Београд, [ 1954]. 
ВЯ- Bonpocьt язЬІкознания. М., 1952-1981. 
Г = Грінч. 
Газов-Гинзберг- Газов-Гинзберг А. М. БьІЛ ли 

язЬІк изобразителен в своих истоках? М., 

1965. 
Георгпев Болг. етим. и аном.- Георгиев В. 

Болгарска етимология и ономастика. Со

фия, 1960. 
Георгпев Вопр. на болг. етим.- Георгиев В. 

Вопроси на болгарска етимология. Со

фия, 1958. 
Германович - Германович А. И. Междометин 

русского язЬІка. К., 1966. 
Годишник - Годишник иа Софийския уни

верситет. Историко-филологически фа

култет (з 1967 р.- Факултет по сла

вянски филологии). Т. 1-71. София, 

1918-1978. 
Гордлевскнй- Гордлевский В. Л. ИзбраннЬІе 

сочинения. Т. 2. М., 1961. · 
Гордлевский Ар. и перс. зл.- Гордлевский 

В. Л. Арабские и персидские злементЬІ 

в турецком язЬІке. М., 1945. ' 
Горностаєв- Горностаєв Г. Н. НасекомЬІе 

СССР . .М., 1970. 
Горяев- Горлев Н. В. СравнительнЬІй атимо

логический словарь русского язЬІка. Тиф

лис, 1896. 
Горяев 1892 - Горяев Н. В. 0ПЬІТ сравни

тельного зтимологического еловар я рус

ского литературного язЬІка. Тнфлис, 1892. 
Горяев Доп. 1 - Горяев Н. В. К сравнитель

ному зтимологическому еловарю рус

ского язЬІка (изд. 1896 г.). Дополнения 

и по пр а в ки. Тифлис, 190 І. 
Горяев Доп. 2- Горлев Н. В. 3тимологиче

ские обояснении наиболее труднЬІх н за

гадочНЬІХ слов в русском язьrке. К срав· 

нительному зтимологическому еловарю 

русского язьrка. Новьrе дополнения и по

правки. Тифлис, 1905. 
Гранде Ар. гр.- Гранде Е. М. Курс арабекой 

грамматнкп в сравнительно-историческом 

освещении. М., 1963. 
Гранде Введение- Гранде Е. М. Введение 

в сравнительное изучение семитских ЯЗЬІ-

ков. м., 1972. . 
Грінч.- Грінченко Б. Д. Словарь україн

ської мови. Т. l-4 К., 1907-1909 (Пе
ревидано фотоспособом. К., 1958). 
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Грот Фнл. раз.- Грот Я. К. Филологиче

ские разЬІскания. Т. 1-2. Спб., 1899. 
Даль- Даль В. И. ТолковЬІй словарь жи

вого великорусского язЬІка. Т. 1-4. М., 
1956. 

ДБ -Діалектологічний бюлетень (Інсти-
туту мовознавства ім. О. О. Потебні АН 

УРСР). Вип. 1-9. К., 1949-1962. 
Дворепкий - Дворецкий И. Х. Древнегре· 

ческо-русский словарь. Т. 1-2. М., 

1958. 
Дворецкий-Корольков- Дворецкий И. Х., 

Коральков Д. Н. Латинско-русский сло

варь. М., 1949. 
Джаукян- Джаукян Г. Б. Очерки по исто

рии дописьменного периода армянского 

язьrка. Ереван, 1967. 
Дз- Дзендзелівський й. О. Словник спе

цифічної лексики говірок Нижнього По

дністров' я.- Лексикографічний бюлетень 

(Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип. 6, 
К., 1958. 

ДзАтл- Дзендзелівський й. О. Лінгвістич
ний атлас українських народних говорів 

Закарпатської області УРСР (лексика). 

Ч. 1-2. Ужгород, 1958-1960. 
Дзендзелевский Молдаванизмьr - Дзендзелев

ский И. А. МолдаванизмЬІ и их стили

стическая роль в украинских говорах 

Нижиего Поднестровья.- Уч. зап. Ин-та 

истории, язЬІка и литературЬІ Молд. 

филпала АН СССР~ т. 4-5. Кишинев, 

1955. 
Дзендзелівський УЗЛП- Дзендзелівський й. О. 

Українсько-західнослов'янські · лексичні 
паралелі. К., 1969. 

ДзУЗЛП = Дзендзелівський УЗЛП. 
Дмитриев - Дмитрuев Н. К. Строй тюркских 

ЯЗЬІКОВ. М., 1962. 
До-Дорошенко С. І. Матеріали до слов

ника діалектної лексики Сумщини.- Ді

алектологічний бюлетень (Ін-ту мовознав

ства АН УРСР), вип. 9, К., 1962. 
Докл. АН СССР- Докладьt Академии иаук 

СССР. Серия В. Л., 1925-1933. 
доп. УжДУ - Доповіді та повідомлення Уж

городського державного університету_ 

Серія філологічна. N2 1-7. 1957-1961. 
Досл. з мовозн.- Дослідження з мовознавства 

(Збірник статей аспірантів і дисертантів). 

К., 1962. Вип. 2. К., 1963. 
Досл. і мат.- Дослідження і матеріали з ук

раїнської мови. Т. І-6. К., 1959-1964. 
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Др. вост.- Древности восточньІе. ТрудьІ Вос

точной комиссии имп. Московского архео

логического общества. М., 1888-1916. 
Дрозд - Дроздовський В. П. Спостереження 

над сільськогосподарською лексикою ук

раїнських говірок Татарбунарського, Туз

лівеького і Саратського районів Одесь
кої області.- Праці Одеського ун-ту. 

т. 148, 1958. 
Дtло - дtло (газета з додатками). Львів, 

1890-1916. 
Дювернуа - Дювернуа А. Словарь болгар. 

ского язьІка. Т. 1-3. М., 1889. 
Егоров- Егоров В. Т. 3тимологический сло

варь чувашекого язЬІка. ЧебоксарЬІ, 1964. 
ЕЗб- Етнографічний збірник. Т. 1-35. 

Львів, 1895-1914. 
Ез.-етн. изсл.- Езиковедско-етнографски из

следвания в памет на академик Стоян 

Романски. София, 1960. 

Език и лит.- Език и литература. Орган на 

филолозите-слависти. София, 1945-
1966. 

Езиков. изсл. Младенов - Езиковедски изсле

двания_ в чест на академик Стефан Младе

но в. София, 1957. 
Ернштедт- Ернштедт П. В. Египетские 

3аимствования в греческом язьІке. М.-Л. 

1953. 

Ж- Желехівський Є., Недільський С. Мало

русько-німецький словар. Т. 1-2. Львів, 
1886. 

Желех.= Ж. 
ЖіС- Житє і слово. Т. 1-4. Львів, 1894-

1897. 

ЖМНП - Журнал Министерства народного 

просвещения. Спб., 1834-1917. 
ЖСт - Живая старина. Т. 1-25. Спб., 1891-

1917. 
Заверуха -Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти 

місяців. К .• 1974. 
Зап. Колл. вастоковедов-Записки Колле

гии вастоковедов при Азиатском музее 

АН СССР. Л., 1925-1930. 
Зб. заходозн.- Збірник заходознавства. Т. 1. 

к .. 1929. 
Зб. наук. праць І -Збірник наукових праць. 

Т. 1. Мовознавство. К., 1958. 
Зе =Зерова. 

Зелен ин - Зеленин Д. Табу слов у народов 

Восточной ЕвропЬІ и Северной Азии. Ч. 

1-2. л., 1929-1930. 
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Зерова - Зерова М. Я. Тстівні та отруйні 
гриби. К., 1963. 

ЗИВ -Записки Института востоковедения 

АН СССР. Л., 1932-1949. 
ЗІНО - Записки Інституту народної освіти. 

т. 1-4. к .. 1926-1930. 
З історії сл. мов.- З історії української та 

інших слов' янських мов (Збірник ста

тей). К., 1965. 
ЗІФВ -Записки Історично-філологічного 

Відділу АН УРСР. Кн. 1-26. К., 1919-
1931. 

ЗНТШ - Записки Наукового товариства 

ім. Шевченка. Львів, 1892-1916. 
ЗоЮР - Записки о Южной Руси. Издал 

П. Кулиш. 1-2. Спб., 1856-1857. 
ЗФФУБ - Зборник Филозофског факул-

тета Универзитета у Београду. 1948-
1961. 

ИАН ОЛЯ - Известия Академии наук СССР. 

Отделенне литературЬІ и язЬІка (з 

1963 р.- Серия литературЬІ и ЯЗЬІка). 

м .. 1940-1981. 

Изследв. Дечев - Изследвания в чест на 

акад. Димитьр Дечев. София, 1958. 
ИИБЕ - Известия на Института за бьлгар

ски език [БАН]. София, 1952-1979. 
Илчев - И лчев С. Речник на личните и фа

мил ниимена у бьлгарите. София, 1969. 
Ильинский Прасл. гр.- Ильинский Г. А. 

Праславянская грамматика. Нежин, 1916. 
Ильинский Сложн. местоим.- Ильинский 

Г. А. СложнЬІе местоимен ня. Изд. 2-е. 

Варшава, 1905. 

ИОРЯС - Известия Отделения русского язЬІ

ка и словесности Императорской акаде

мии наук. Т. 1~32. Спб., 1896-1927. 
ИРЛТЯ - Историческое развитие лексики 

тюркских язьІков. М., 1961. 
ИСГТЯ - Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских язьІков. Т. 1-5. 
м .. 1955-1962. 

Исслед. п. яз.- Исследования по польскому 

язЬІку. Сборник статей. М., 1969. 
Истрин Разв. письма - Истрин В. А. Раз

витие письма. М., 1961. 
Іст. граматика - ІсГJZорична граматика укра

їнської мови. Вид. 2-е. К., 1962. Авт.: 

О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. 

Жовтобрюх та ін. 

ІУМ Морфологія- І сторі я української мавп. 

Морфологія. К., 1978. 
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JФ- Jужнословенски филолог. КІЬ. 1-34. 
Београд, 1913-1978. 

~аз. тіл. К:ЬІск,. sтим. сезд.- ~азаК, тілінін. 
JІіЬІскаша sтимологияльщ сездігі. Алмать1, 

1966. 

КараІ,Іиh - Kapal/иn В. Српски рjечник. 3-е 

изд. Београд, 1898. 
Карп. диал. и аном.- Карпатскал диалекто

логия и ономастика. М., 1972. 

Карпенко ТГР (КаТГР) - Карпенко Ю. О. 

Топоніміка гірських районів Чернівеаь

кої області. Чернівці, 1964. 
Карпенко ТЦР (КаТЦР) - Карпенко Ю. О. 

Топонімія пентральних районів Черні

вецької області. Чернівuі, 1965. 
Карский БеларусЬ! - Карский Е. Ф. Бело

русЬ!. ЯзЬІк белорусского народа. В. 1-3. 
М., 1955-1956. 

КІМ- Лексична картотека ІнституТ>у мово

знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. 

Клепикова- Клепикова Г. П. Славянекан 

пастушеская терминология. М., 1974. 

Климов - Климов Г. А. 3тимологический 

словарь картвельских язьІКов. М., 1964. 
Ко= Кобилянський Гуц. гов. 

Кобилянський Гуп. гов.- Кобилянський 

Б. В. Гуцульський говір і його відно

шення до говору Покуття.- Український 
діалектологічний збірник. Кн. 1. К., 

1928. 

Кобилянський Діалект і літ. м.- Кобилян

ський Б. В. Діалект і літературна мова. 

к .. 1960. 
Козлова - Козлова Р. М. Белорусские регио

иализмЬІ праславянекого происхождения 

(на материале лексики восточного По

лесья). АКд. Минск, 1977. 
Коломиец Ихтиол. номеикл.- Коломиец В. Т. 

Ихтиологическая номенклатура славян

ских язЬІков как источник для исследова

ния межславянских sтнических взаимоот

ношений. К., 1978. 

Коломнеп Происх. назв. рЬІб- Коло.ииец В. Т. 

Происхождение общеславянских названий 

рЬІб (рукопис). 

Кримський Розвідки - Кримський А. Роз

відки, статті та замітки. К., 1928. 
Кримський укр. і ор.- А. Ю. Кримський- ук

раїніст і орієнталіст (Матеріали ювілейної се

сії до !ОО-річчя з дня народження). К., 1974. 
КрЬІмский Укр. гр.- КрЬІмский А. Е. Укра

ІІиская грамматика. М., 1907-1908. 
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КСИС - Краткие сообщения Института сла

вяноведения АН СССР. М., 1951-1965. 
Кузнецов Очерки- Кузнецов П. С. Очерки 

по морфологни праславянекого язь1ка, 

М., 1961. 

Кур - Курило О. Матеріали до української 

діалектології та фольклористики. К., 

1928. 
Кух - Кухаренко Я. Вівці й чабани в Чар· 

номорії.- Основа. Южнорусский лите

ратурно-ученЬІй вестник. Спб., травень 

1862. 
К3СРЯ- Шанский Н. М., Иванов В. В., 

Шанская Т. В. Краткий sтимологи_ческий 

словарь русского язьша. Изд. 3-е. М., 

1975. 
Л- Лисенко П. С. Словник поліських гово

рів. К., 1974. 
ЛБ - Лексикографічний бюлетень [Ін-:гу мо

вознавства АН УРСР]. Вип. 1-9. К., 

1951-1963. 
Л-Г- Линдберг Г. У., Герд А. С. Словарь 

названий пресноводнЬІх рЬІб СССР на 

язьІках народов СССР и европейски~ 

стран. Л., 1972. 
Ле- Леонова М. В. До характеристики гові

рок північних районів Буковини.- У ки.: 

Питання історії і діалектології східно

слов'янських мов. Чернівці, 1958. 
Лек. раст.- ЛекарственнЬІе растения дико

растущие. Минск., 1965. 
ЛексПол -Лексика Полесья. МатериалЬІ для 

полесекого дналектного словаря. М., 1968. 
Лехин-Петров - Словарь иностранНЬІХ слов. 

Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. 

Изд. 5-е. М., 1955. 
ЛЖит- Льtсенко П. С. Словарь диалектной 

лексики северной ЖитомирщинЬІ.

В кн.: Славянекан лексикография и лек

сикология. М., 1966. 
Лизанець ІІ- Лизанець П. М. Атлас лексич

них мадяризмів та · їх відповідників 

в українських говорах Закарпатської 

області УРСР. Ч. І І. Будапешт, 1976. 
Лизанець ІІІ- Лизанець П. М. Атлас лек

сичних мадяризмів та їх відповідників 

в українських ГОІІорах Закарпатської 

області УРСР. Ч. ІІІ. Ужгород, 1976. 
Лік. росл.- Харченко М. С., Сила В. 1., 

Володарський Л. й. Лікарські рослини 
і їх застосування в пародній медицині. 

к .. 1971. 
ЛПол- Лисенко П. С. Словник діалектної 

21 



Умовні скорочення 

лексики Середнього 

к .. 1961. 
Східного Полісся. 

ЛС - Лексикографический сборник. 
1-6. м., 1957-1963. 

Вьш. 

ЛЧерк -Лисенко П. С. Словник специфіч

ної лексики правобережної Черкащи

ни.- Лексикографічний бюлетень [Ін-ту 

мовознавства АН УРСР], виn. 6, К., 

1958. 
Льпкин-Гуляев- ЛЬІткин В. И., Гуляєв 

Е. С. Краткий зтимологический словарь 

КОМИ ЯЗЬІКа. М., 1970. 
Львов Лексика ПВЛ- Львов А. С. Лексика 

«Повести временнЬІх лет». М., 1975. 
Льюис-Педерсен - Льюис Г., Педерсен Х. 

Краткан сравнительная грамматика 

кельтеких язьІков. М., 1954. 
Макарушка - Макарушка 0.- Словар укра

їнських виразів, перейнятих з мов турк

ських.- ЗНТШ, 1895, кн. 5, N2 2. 
Малов Пам. др.-тюрк. nисьм.- Малов С. Е. 

Памятники древнетюркской письменно
сти. М.-Л., 1951. 

Малов Пам. Монг. и Кирг.- Малов С. Е. 

Памятники древнетюр~ской письменности 

Моиголин и Киргизии. М.-Л., 1959. 
Маркевич-Короткий - Маркевич О. П., Ко

роткий· Й. 1. Визначник прісноводних 
риб УРСР. К., 1954. 

Мартьшов Балто-сл.-ит. изогл.- Мартьщов В. В. 
Балто-славяно-италийские изоглоссьІ. Минск, 
1978. 

Мартьшов Сл.-герм. взаимод.- МартЬtнов 
В. В. Славяно-германекое лексическое 

взаимодействие древнейшей nорьІ. Минск, 
1963. 

Мартьшов Сл. и ие. аккомод.- Мартьтов 

В. В. Славянекан и индоевроnейская 
аккомодация. Минск, 1968. 

Ме - Мельничук О. С. Словник сnецифічної 
лексики говірки села Писарівки.- Лек· 

сикографічний бюлетень [Ін-ту мовознав
ства АН УРСР], виn. 2, К., 1952. 

Мейе ОЯ - Мейе А. Общеелав янекий язь1к. 
М., 1951. 

Мельничук Молд. зл.- Мельничук А. С. 

Молдавские з.ЛементЬІ в nограничном 

украинском говоре.- Уч. зап. Ин-та ис

тории, язЬІка и литературьІ Молд. филиала 

АН СССР, т. 4-5, Кишинев, 1955. 
Мельничук Структ. слов. реч.- Мельничук 

О. С. Розвиток структури слов'янського 
речення. К., 1966. 
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Мельничук Зтим. гнезда-Мельничук А. С. 

Зтимологическое гнезда с корнем *цеї

в славянских и других индоевропейских 

язьІках. К., 1978. 
Мельхее11- Мельхеев М. Н. Географические 

имена. Топонимический словарь. М., 

1961. 
Менгес - Менгес К. Г. ВосточнЬІе злементЬІ в 

«Слове о nолку Игореве». Л., 1979. 
Меркулова Очерки -Меркулова В. А. Очерки 

по русской народной номеиклатуре рас

тений. М., 1967. 
Миртов- Миртов А. В. Лексические заим

ствования в совремеином русском язЬІке 

из национальнь1х язьІков Средней Азин. 

Ташкент-Самарканд, 1941. 
Младенов - Младенов С. Етимологически и 

nравоnясен речник на бvлгарския кни

жовен език. София, [1941]. 
Младенов СГЕ - Младенов С. Старите гер

маиски елементи в славянеките езици.

Сборник за народни умотворения, наука 

и книжнина, т. 25, София, 1909. 
Мо- Москаленко А. А. Словник діалектиз

мів українських говірок Одеської обла

сті. Одеса, 1958. 
Мовозн.- Мовознавство. Наук. заn. Ін-ту 

мовознавства АН УРСР (стара серія, 

т. 1-16, К., 1934-1940; нова серія, 

т. 1-18, К., 1941-1963); орган Відді

лення літератури, мови і мистецтвознав

ства АН УРСР (1967-1981). 
Москаленко Грам. терм.- Москаленко Н. А. 

Нарис історії української граматичної 

термінології. К., 1959. 
Москаленко УІЛ- Москаленко А. А. Укра

їнська історична лексикологія. Одеса, 

1972. 
МСБГ - Матеріали до словника буковин

ських говірок. Виn. 1-6 (А-0). Чер

нівці, 1971-1979. 
Наук. зб. Ленінгр. т-ва - Науковий збірник 

Ленінградського товариства дослідників 

української історії, письменства та мови, 

т. 3. к .. 1931. 
Нахтигал - Нахтигал Р. Славинекие язЬІки. 

М., 1963. 
Нед - Желехівський Є., Недільський С. Ма

лоруська-німецький словар. Т. 2. Львів, 
1886. 

Нейштадт- Нейштадт М. М. Определятель 

растений ередней nолось1 Евроnейской 

части СССР. Изд. 6-е. М., 1963. 
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НепокупиЬІй - НепокупнЬtй А. П. Балто-севе

рнославянские язЬІковЬІе связи. К., 1976. 
Нерознак-Нерознак В. П. Палеобалканские 

ЯЗЬ!КИ. М., 1978. 
НЗ КДПІ - Наукові записки Київського 

педагогічного інституту ім. О. М. Горь

кого. 1939-1961. 
НЗ КДУ - Наукові записки Київського уні

верситету ім. Т. Г. Шевченка. 1939-1959. 
НЗ УжДУ - Наукові записки Ужгородського 

університету. 1947--1961. 
НЗ ЧДУ- Наукові записки Чернівецького 

університету. 1948-1961. 
Никонов- Никонов В. А. Краткий топони

мический словарь. М., 1966. 
Номис- Номис М. Українські приказки, 

прислів'я і таке інше. Спб., 1864. 
Носаль- Носаль М. А., Носаль І. М. Лі

карські рослини і способи їх застосу

вання в народі. К., 1959. 
Носавич - Носавич И. И. Словарь белорус

ского наречия. Спб., 1870. 
О - Онишкевич М. й. Словник бойківського 

діалекту [Рукопис. Опубліковані час

тини: Словарь бойковекого диалекта [Бук

ва Б].- У кн.: «Славянская лексико

графил и лексикологию>. М., 1966. Сло

варь бойковекого диалекта. [Буква КJ.

у кн.: «Карпатская диалектология и 

онам астика». М., 1972]. 
Общекарп. диал. атлас - Общекарпатский 

диалекталогический атлас. Кишинев, 

1976. 
ОЛА -- Общеславянский лингнистический ат

лас. МатериалЬІ и исследования. М., 

1965, 1970, 1972, 1975, 1977, 1978, 1981. 
Ономастика - Ономастика. Республікансь-

кий міжвідомчий збірник. К., 1966. 
Откупщиков- Откупщиков Ю. В. Из исто

рии индоевропейского словообразования. 

л., 1967. 
Па - Паламарчук Л. С. Словник специфіч

ної лексики говірки с. Мусіївки.- Лек

сикографічний бюлетень [Ін-ту мово

знавства АН УРСР], вип. 6, К., 1958. 
Петровский--Петровский Н. А. Словарь 

русских личиьrх имен. М., 1966. 
Пит. топон. та онам.- Питання топоніміки 

та ономастики. К., 1962. 
Пі (Піскунов) - Пискунов Ф. Словарь жи

вого народного, письмеиного и актового 

язьrка русских южан. Изд. 2-е. К., 

1882. 
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Погодин СледьІ -- Лагодин А. Следьr корней

основ в славянских язЬІках. Варшава, 

1903. 
Пол - Полесье (Лингвистика. Археология. 

Топонимика). М., 1968. 
Попов Ист. лекс.-- Попов А. И. Из истории 

лексики язьІков восточной ЕвропьІ. Л., 

1957. 
Попов Лек. раст.- Попов А. П. Лекарствен

нЬІе растения в народной медицине. К., 

1969. 
Попов Назв. нар.-- Попов А. И. Названия 

народов СССР. Л., 1973. 
Потебня Из зап.- Потебня А. А. Из записок 

по русской грамматике. Т. 1-2. Изд. 

3-е. М., 1958. Т. 3. Изд. 2-е. М., 1968. Т. 
4. М.--Л., 1941. Т. 4, ВЬІП. 2. м., 1977. 

Потебня К ист. зв.- Потебня А. А. К исто
рии звуков русского язьша. І.- ФЗ, вьт. 

1-3, 1876. 2-4 («Зтимологические и дру
гие заметки»).-- РФВ, 1879-1880, 1883. 

Прабл. белар. філал. ТззісьІ.- ПраблемЬt 

беларуекай філалогіі. ТззісЬІ дакладау 

рзсп. канферзнцЬІі, прьІсвечанай 50-год

дзю БССР і КПБ. Мінск, 1968. 
Правда -- Правда (літературно-науковий віс

ник). Львів, 1867--1879. 
Пр. Х діал. н.- Праці Х республіканської 

діалектологічної наради. К;, 1961. 
Пр. ХІ діал. н.-- Праці ХІ республіканської 

діалектологічної наради. К., 1965. 
Пр. ХІІ діал. н.-- Праці ХІІ республікан

ської діалектологічної наради. К., 1971. 
Преобр .- П реображенский А. Г. Зтимологи

ческий словарь русского язЬІка. М., 

1958. 
Пробл. ист. и диал.- ПроблемЬt истории и 

диалектологии славянских язьІков. Сбор

ник статей к 70-летию чл.-корр. АН 

СССР В. И. Борковского. М., 1971. 
ПСМ- Питання слов'янського мовознав

ства. Кн. 1-8. Львів, 1948-1963. 
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей. 

ПтицьІ СССР- ПтицЬt СССР. М., 1968. 
Авт.: В. Е. Флинт, Р. JI. Беме, Ю. В. 

Костин, А. А. Кузнецов. 

ПУС- Польсько-укр:;йнський словник. Т. 1-
2. к .. 1958-!960. 

Радлов - Радлов В. В. ОпЬІт словаря тюрк· 

ских иаречий. Т. 1-4. Спб., 1898. (Пе· 

ревидана фото·способом. М., 1963). 
Рамстедт- Рамстедт Г. И. Введение в ал

тайское язьІкознание. М., 1952. 
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Рейф- Рейф Ф. Русеко-французский сло

варь. Спб., 1835. 
Романова -Романова Г. Я. Нанменованне 

мер длинЬІ в русеком язьІке. М., 1975. 
РР - Русская речь. Научно-популярньІЙ жур

нал Ин-та русского язЬІка АН СССР. М., 

1967-1981. 
РУС- Русеко-украинский словарь. Т. І-ІІІ. 

к .. 1968. 
РУСБот - Російсько-український словник бо-

танічної термінології 

к .. 1962. 
номенклатури. 

Рус. и сл. язьІкозн.- Русское и славяиское 

язьІкознание. К 70-летию чл.-корр. АН 

СССР Р. И. Аванесова. М., 1972. 
РФВ -Русский филологический вестник. 

Варшава, 1879-1918. 
РЧДБЕ- Милев А., Браткав й., Нико

лов Б. Речник иа чуждите думи в 6ьлгар

ския език. З-то изд. София, 1970. 
РЬІбЬІ СССР- РьtбЬt СССР. М., 1969. Авт.: 

В. Д. Лебедев, В. Д. Спановская, К. А. 

Савваитова и др. 

Рясянен - Рясянен М. МатериалЬІ по исто

рической фонетике тюркских язьrков. 

М., 1955. 
РЯ:Ш- Русский язьІк в школе. М., 1936-1980. 
САН - Словарь русского язЬІка, составлен

НЬІЙ ВторЬІм отделением Имn. академии 

наук. Т. 1. Спб., 1891-1895. 
Сб. Виноградову - Академику Виктору Вла· 

димировичу Виноградову к его шести

десятилетию. Сборник статей. М., 1956. 
Сб. Дринову - Почесть. Сборник статей, 

посвященнЬІх М. С. Дринову. Харьков, 

1908. 
Сб. Милетич - Сборник в чест на проф. 

Л. Милетич, за седемдесетгодишнината 

от рождението му. София, 1933. 
Сб. ОРЯС- Сборник Отделения русского 

язЬІка и словесности Императорской ака

демии наук [з 1919 р.- Российской АН, 

з 1925- АН СССР]. Т. 1-101. Спб., 

Петроград, 1872-1928. 
Сб. Сумцову - Пошана. Сборник в честь 

проф. Н. Ф. Сумцова. Харків, 1909. 
СДЕЛМ- Скурт дr1кдионар етимолоЖик ал 

.Іlнмбий молдовенешть. Редакторь: Н. Раев

ский, М. Габинский. Кишиизу, 1978. 
Севортян - Севортян 3. В. Зтимологический 

словарь тЮркских язьІков (Общетюркские 

и межтюркские основь1 на гласнЬІе). М., 

1974. 
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Севортян ІІ, ІІІ -Севортян 3. В. Зтимологиче
ский словарь тюркских язьІков. Общетюрк

ские н межтюркские основЬІ на букву «Б", 

М., 1978; на буквьІ сВ», о:Г», ед». М., 1980. 
Симоновиn - Симоновиh Д. Ботанички реч

ник. Имена би;ьака. Београд, 1959. 
СІС - Словник іншомовних слів. За ред. 

О. С. Мельничука. К., 1974. 
СІС 1951 -Словник іншомовних слів. За ред. 

І. В. Льохіна і Ф. М. Петрова. К., 

1951. 
Славіст. зб.- Славістичний збірник. К., 

1963. 
Сл. вл. імен - Словник власних імен людей 

(українсько-російський і російсько-укра

їнський). Уклали С. П. Левченко, Л. Г. 
Скрипник, Н. П. Дзятківська. 5-е вид. 

к .. 1976. 
Сл. и балк. язЬІкозн.- Славянекає и балкан

екое язЬІкознание. ПроблемЬІ интерфе

ренции и язЬІковьІх контактов. М., 1975. 
СЛиЛ - Славянская лексикографил и лек

сикологня. М., 1966. 
Словн. бот.- Словник-довідник з ботаніки. 

К., 1965. Авт.: П. М. Береговий, І: П. 

Білокінь, З. Г. Левітська та ін. 

Сл. ст.-фр. яз.- Словарь старофранцузекого 

язЬІка к книге для чтения по истории 

французекого язЬІка В. Шишмарева. 

М.-Л., 1955. 
С.-луж. сб.- Сербо-лужицкий лиигвистиче

ский сборник. М., 1963. 
Сл. филология - Славянская филология. 

Сборник статей. 1-3. М., 1953. 
Сл. язЬІкозн.- Славянекає язЬІкознание. VIII 

МеждународньІЙ с"Ьезд славистов. Загреб

Любляна, сентябрь 1978. ДокладЬІ советской 
делегации. М., 1978. 

СМ- Слов'янське мовознавство. Т. 1-5. К., 

1958-1967. 
Смирнов - Смирнов Н. А .. Западное влияние 

на русский язЬІк в Петровскую зпоху.

Сборник ОРЯС, т. 88, Ng 2, Спб., 1910. 
Саболевский Лекции - Саболевский А. И. 

Лекции по исторИи русского язЬІка. 

Изд. 4-е. М., 1907. 
Собалевский Лингв. и арх. зам.- Саболев

ский А. И. Лингвистические и археоло

гические заметки. Воронеж, 1921. 
Сорокин - Сорокин Ю .. С. Развитие словар

ного состава русского литературного 

язЬІка. 30-90 годЬІ ХІХ века. М.-Л., 

1965. 
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Срезн.- Срезневский И. И. МатериалЬІ для 

словаря древнерусского язЬІка. Т. І-3. 

Спб., 1893- І 912 (Перевидано фотоспо

собом. М., 1958). 
СРНГ - Словарь русских народнЬІх говоров. 

ВЬІп. І-16 (А-Л). М.-Л., 1965-1980. 
СРЯ- Словарь русского язьша. Т. 1-4. 

1957-1961. 
ССРЛЯ -Словарь современного русского ли

тературного язьrка. Т. 1-17. М.-Л., 

1948-1965. 
ССТМЯ - Сравнительньtй словарь тунгусо

маньчжуреких язьrков. Т. І-ІІ. Л., 

1975-І977. 

Стоянов- Стоянов И. А. ГлаголЬІ умствен

ной деятельности в болгарском язЬІке. 

к., І977. 

Страутман - Страутман Ф. И. ПтицЬІ со

ветских Карпат. К., 1954. 
СУМ- Словник української мови. Т. 1-11. 

к:., 1970-1980. 
Супераиская - Суперанская А. В. Как Вас 

зовут? Где ВЬІ живете? М., 1964. 
Татищев- Татищев В. И. Лексикон рос

сийский исторический, географический, 

политический и гражданский. Ч. 1-3. 
Спб., 1793. 

ТБР- Турско-бьлгарски речник. София, 1952. 
Тез. докл. втор. симп.- Тюркские лексиче

ские 3ЛеМеИТЬІ В ВОСТОЧНЬІХ И западНЬІХ 

славянских язьшах. ТезисЬІ докладов 

второго симпозиума (25-27 ноября 

1969 г.), Минск, 1969. 

Тези V сл. конф.- Тези доповідей V Міжву
зівської республіканської славістичної 

конференції. Ужгород, 1962. 
Терит. ді ал.- Територіальні діалекти і влас

ні назви. К., 1965. 
Тимч - Тимченко Є. К. Історичний словник 

українського язика. Т. 1 (А-Ж). К., 

1930-1932. 
Тимч. Акузатив - Тимченко Є. К. Акузатии 

в українській мові. К., 1928. 
ТОДРЛ- ТрудЬt Отдела древнерусской ли

тературЬІ [Ин-та русской литературЬІ АН 

СССР]. 

Толстой Сл. геогр. терм.- Толстой Н. И. 
Славянекан географическа-я терминоло

гИя. М., 1969. 
Топоров --,- Топоров В. Н. Прусский язЬІк. 

Словарь. A-D. М., 1975. 
Топоров ІІ, ІІІ- Топоров В. Н. Прусский язЬІк, 

Словарь. Е-Н. М., 1979; 1-К. М., 1980. 
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Трубачен Назв. дом. жив.- Трубачев О. Н. 

Происхождение названий домашних жи

вотньrх в славянских язьrках. М., 1960. 
Трубачен Рем. терминол.- Трубачев О. Н. 

Ремесленная терминология в славянских 

язьrках. М., 1966. 
Трубачен Терм. родства - Трубачев О. Н. 

История славянских терминов родства. 
М., 1959. 

ТрудЬІ ИРЯ - ТрудЬt Института русского 

язЬІка АН сссР. т. 1-2. м.-л., 1949-
1950. 

ТюркизмЬІ - ТюркизмЬt в восточнославяв

ских язьrках. М., 1974. 

Тюркол. иссл.- Тюркологические исследова

ния. Сборник статей, посвященньrй 

80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе, 

1970. 
УЗ БашкГУ - УченЬtе записки Башкирекого 

университета. Серия филол. наук. Уфа. 

УЗ БГУ - УченЬtе записки Белорусского 

университета. Серия филологическая. 

Минск, І 940-1958. 
УЗ КазГПИ - Ученьtе записки Казанекого 

пед. института. 

УЗ КиргГУ - Ученьtе записки Киргизекого 

университета. Фрунзе. 

УЗ ЛГПИ- УченЬtе записки Ленинградекого го

сударственного педагогического института 

им. А. И. Герцена. 

УЗ ТашкГПИ - УченЬtе записки Ташкент

ского пед. института. Серия обществен

НЬІХ наук. 

У ЛГ- Українська лінгвістична географія. 

к .. 1966. 
У МЛШ - Українська мова і література 

в школі. Методичний журнал Міністер

ства освіти УРСР. К., 1963-1979. 

Ум.- Сп.- Уманець М., Спілка А. Словар 

російсько-український (фототипічне ви

дання). 1925. 

УМШ- Українська мова в школі. Орган 

Міністерства освіти УРСР. К., 195І-І963. 

УРЕ - Українська радянська енциклопедія. 

т. 1-17. к., 1960-І965. 

УРЕС - Український ; радянський енцикло

педичний словник. Т. 1-3. К., 1966-
1968. 

УРС- Українсько-російський словник. Т. 

1-6. к., 1953.:.....1963. 
Усnенский - Успенский Л. Слово о словах. 

ТЬІ и твое имя. Л., 1962. 
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Ушаков - Толковьtй словарь русского язьІКа. 

Подред.Д. Н. Ушакова. Т.1-4.М., 1935. 
Фасмер = Фасмер-Трубачев. 
Фасмер ГСЗ - Фасмер М. Греко-сланянекие 

3ТЮДЬІ. t.- ИОРЯС, 9 (1906), кн. 2. 
2.- ИОРЯС, 12 (1907}, кн. 2. 3.- Сбор

ник ОРЯС, 86 (1909), N! 1. 
Фасмер-Трубачен - Фасмер М. Зтимоло

гический словарь русского язЬІка. Т. 

1-4. Перевод с немецкого и дополнения 
О. Н. Трубачева. М., 1964-1973. 

Фауна України - Фауна України. В 40 то

мах. [Опубліковано 33 випуски різних 

томів]. К., 1956-1981. 
Федченко-Флерон - Федченко Б. А., Фле

ров А. Ф. Флора Европейской России. 

Спб., 1911. 
ФЗ - Филологические 

1860-1917. 
записки. Воронеж, 

Фиrуровский - Фигуровский Н. Д. ОткрЬІ

тие химических злементов и происхож

дение их названий. М., 1970. 
Фил ин Иссл. о лексике - Филин Ф. П. 

Исследования о лексике русских гово

ров. М., 1936 (ТрудьІ Ин-та ЯЗЬІКа И МЬІШ· 
лення им. Н. Я. Марра. Серия 6, N~ 1). 

Филии Образ, яз.- Филин Ф. П. Образование 

ЯЗЬІКа ВОСТОЧНЬІХ СЛаВЯН. М.-Л., 1962. 
Филии Происх. яз.- Филин Ф. П. Происхож

дение русского, украинского и белорус

ского язьІков. Историко-диалектологи

ческий очерк. Л., 1972. 
Флора УРСР- Флора УРСР. Т. І-ХІІ. К., 

1936-1965. 
Фортунатов ИТ- Фортунатов Ф. Ф. Из

бранньІе. трудЬІ. Т. 1-2. М., 1956-1957. 
Худаш- Худаш М. Л. Лексика україн

ських ділових документів кінця XVI -
початку XVII ст. К., 1961. 

ЦьІганенко- Цьtганенко Г. П. Зтимологиче

ский словарь русского язь1ка. К., 1970. 
Чопей - Чопей Л. Русько-мадярський ело

вар. Будапешт, 1883. 
Шанский ЗСРЯ - Зтимологический словарь 

русского язь1ка. Под ред. Н. М. Шан

ского. Т. 1, вЬІп .. 1-5 (А-Ж). М., 1963-
1973. Т. 2, ВЬІП. 6-7 (3-И). М., 1975-
1980. 

Шарл.- Шарлемань М. Назви птахів. [К.], 

1927. 
Шахматов Древн. судьбЬІ- Шахматов А. А. 
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Шахматов Очерк- Шахматов А. А. Очерк 

древнейшего периода истории русского 

язь1ка. Спб., 1915. 
Шейк - Шейкавский К. ОпЬІт южнорусского 

словаря. Т. 1, ВЬІП. 1 (А-Б). К., 1861. 
(Т-Ю). К., 1884-1886. 

Шел = Шелудько. 

Шелудько- Шелудько Д. Німецькі елементи 

в українській мові.- Збірник комісії 

для дослідження історії української мови. 

1. к .. 1931. 
Шипова- Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов 

в русском язЬІке. Алма-Ата, 1976. 
Шух- Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 1-5. 

Львів, 1899-1908. 
ЗИРЯ - Зтимологические исследования по 

русскомуязЬІку. Вьш. 1-7. М., 1960-1972. 
Зндзелин ЛП - Зндзелин И. М. ЛатЬІшские 

nредлоги. Т. 1-2. Дерпт, 1905-1906. 
Зндзелин СБЗ - Зндзелин И. М. Славяно

балтийские зтюдЬІ. Харьков, 1911. 
ЗСБМ- Зтьtмалагічньt слоунік беларуекай мо

ВЬІ. Т. 1-2. А-В. Мінск, 1978-1980. Автори: 
Р. У. Кра,Учук, В. У. Мартьшау, А. Я.. Су

прун та ін. Редактор В. У. МартЬІнау. 

ЗССЯ - Зтимологический словарь славян

ских язЬІков. Праславянский лексиче

ский фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. 

ВЬІп. 1-8. М., 1974-1981. 
Зтимология - (серія збірників етимологіч

них досліджень. М., поч. з 1963 р.; по

значення року при посиланні належить 

до заголовка збірника, а ие означає рік 

видання). 

Зтиогр. обозр.- Зтнографическое обозрение. 

Т. 1-112. М., 1889-1918. 
Я (Яворницький) - Яворницький Д. 1. Слов

ник української мови. Т. 1. Катерино

слав, 1920. 
Яз. нар. СССР- Язьtки народов СССР. 

Т. 1-5. М., 1966-1968. 
ЯиМ- Язьtк и МЬІшление. ВЬІп. 1-11. М.

Л., 1933-1948. 
Яновский - Яновский Н. НовЬІй словотол

кователь, расположенНЬІЙ по алфавиту. 

Ч. 1-3. Спб., 1803-1806. 
Яф. сб.- Яфетическиіі сборник. 1-7. М.-Л., 

1922-1932. 
Acta Liпg. Huпg.- Acta Liпguistica Acade

miae Scieпtiarum Huпgaricae. 1-27. Bu
dapest, 1951-1977. 

Ad. Kellпerovi - Adolfи Kellпerovi. Sbornfk 
jazykovedпych studii. Opava, 1954. 



Умовні скорочення 

AfS!Ph - Archiv fйr slavische Philologie. Begr. 
vоп V. Jagic. Berlin, 1876-1929. 

Agrell BSI. Lautst.- Agrell S. Baltisch-sla
vische Lautstudieп. Lund, 1919; 

АО- Acta orieпtalia. Budapest, 1950-1975. 
APhScaпd - Acta Philo1ogica Scandiпavica. 

Aarg. 20-31. Copenhagen, 1949-1976. 
Агсh. orieпt.- Archiv orientalni. Praha, 

1929-1980. 
ASEER - Атегісап Slavic and East-Euro

peaп Review.1-34.New York, 1942-1975. 
Balticosl.- Balticoslavica. Biu1etyn Instytutu 

Naukowo-Badawczego Europy Wschod
niej w Wilпie. J-3. Wilпa, 1934-1938. 

Baltistica- Baltistica. 1-16. Vilпius, 1965-
1980. • 

Barczi - Bdrczi G. Magyar szбfejto sz6tar. 
Budapest, 1941. 

Bartholomae - Bartholomae Ch. Altiraпi-

sches Worterbuch. 2. Aufl. Berlin, 1961. 
Battisti-Alessio - Battisti С ., Alessio G. Dizi

onario etimologico italiano. V. 1-5. 
Fireпze, 1950-1957. 

Bauer - Bauer J. Vyvoj ceskeho souveti. 
Praha, 1960. 

В В - Beitriige zur Kuпde der indogermani· 
scheп Spracheп. Hgb. von А. Bezzenber
ger. В. 1-30. Gottiпgen, 1877-1906. 

Bern.- Berneker Е. Slavisches etymologisches 
Wбrterbuch. 1. В. (A-L). 2. Aufl., Hei
delberg, 1924; 2. В., 1. Lief. (M-Mor). 
Heidelberg, 1915. 

Bezlaj Eseji - Bezlaj F. Eseji о sloveпskem 

jeziku. Ljubljaпa, 1967. 
Bezlaj ES Posk. zv .- Bezlai F. Etimoloski 

slovar slovenskega jezika. Poskusni zve
zek. Ljubljana, 1963. 

Bez!aj ESSJ- Bezlaj F. Etimoloski slovar slo
veпskega jezika. Prva kпjiga. A-J. Ljublja
na, 1976. 

Bloch - Bloch О. Dictionпaire etymologique 
de !а laпgue fran<;aise. Т. 1. Paris, 1932. 

Boisacq -'- Boisacq Е. Dic tionnaire etymolo
gique de Іа langue grecque. 2-е ed. Heidel
berg- Paris, 1923. 

BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jr;zy
kozпawczego. Zesz. 1-37. (Wroclaw
Warszawa) - Krak6w, 1927-1980. 

Brehm - Brehm. Zivot zvierat. 1. Bezstavovce. 
Bratislava, 1975. 

Brockhaus- Der Sprach-Brockhaus. Deutsches 
Bildwбrterbuch fur jedermaпn. 7. Aufl. 
Wiesbadeп, 1956. 

Бібліографічні скорочення 

Brugmaпп Demoпstrativproп.- Brugmann К· 

Die Demoпstrativproпomiпa der iпdoger

maпischen Sprachen. Leipzig, 1904. 
Brugmaпn Gruпdriss - Brugmann К., Del

brйck В. Gruпdriss der vergleichenden 
Grammatik der iпdogermanischeп Spra
cheп. В. 1-3. 2. Bearb. StrafЗ buгg, 

1897-1916. 
Briickner - Brйckner А. Slowпik etymolo

giczпy jr;zyka polskiego. Krak6w, 1927. 
Briickner FW - Brйckner А. Die slavischen 

Fremdworter im Litauischen. Weimar, 
1877. 

BSL - Bu!letin de !а Societe de liпguistique 

de Paris. V. 1-66. Paris, 1868-1972. 
Budziszewska - Budziszewska W. Slowianskie 

slowпictwo dotyczqce przyrody zywej. 
Wroclaw- Warszawa, 1965. 

Buga Aist. stud.- Buga К. Aistiski studijai. 
1-oji dalis. Peterburgas, 1908. 

Buga RR- Buga К. Rinktiniai rastai. 1-3 t. 
Vilnius, 1959-!961. 

Chambers - Chambers's EtymoJogical Dictio
nary. Loпdon, 1947. 

Chantraiпe - Chantraine Р. Dictionnaire ety
mologique de !а langue grecque. А-К. 
Paris, 1968. 

Christiaпi - Christiani W. А. Ober das Ein
driпgen von Fremdwortern in · die russische 
Schriftsprache des 17. und 18. J hdts. 
Berlin, 1906. 

Cihac- Cihac А. de. Dictioппaire d'etymolo
gie daco-romaпe. Elemeпts slaves, magy
ars, grecs-modernes et albanais. Fraпc

forth s/M., 1879. 
Cioraпescu - Cioranescu 

mol6gico rumaпo. 

1966. 

А. Diccionario eti
Teпerifa - Madrid, 

Clauson- Clauson G. Ап Etymological Dicti
onary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. 
Oxford, !972. 

Coпstaпtinescu - Constantinescu N. А. Dic-
1ioпar onomastic rom!пesc. [Bucure'jti), 
1963. 

Craпjala- Cranjala D. Rumunske vlivy v Kar
patech. Praha, 1938. 

Сипу Iпvit.- Сипу І\. Invitation а 1'etude 
comparative des langues indo-europeenпes 

et des laпgues chamito-semitiques. Bor
deaux, 1946. 

сем - (;asopis Musea kralovstvi Ceskeho. 
З 1920 р. Casopis Narodniho Musea. Sv. 
1-143. Praha, 1827-1974. 
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CMF- Casopis pro moderni filologii. R. 1-53. 
Praha, 1911-1971. 

Dauzat- Dauzat А. Dictionnaire etymolo
gique de !а 1aпgue fraш;aise. !2-е ed. Paris, 
s. а. 

Dauzat Dict. des пoms- Dauzat А. Dictioп

naire etymologique des пoms de famille 
et prenoms de France. 3-е ed., Paris, s. а. 

Densusianu - Densusianu О. Istoria limbii 
romine. Vol. 1-2. Bucuretti, 1961. 

Diez - Diez F. Etymo1ogisches Wбrterbuch 

der romanischen Sprachen. 4. А ufl. Bonn, 
1878. 

Dirr Nameп- Diгr А. Die heutigeп Nameп 

der kaukasischeп Vбlker. (Petermanns Mit
teilungen, Bd. 54). 1908. 

DLRM- Dic(ionarullimbii romiпe moderпe. 
Bucure~ti, 1958. 

DLZ- Deutsche Literaturzeitung. Jg. 1-96. 
Berlin, 1879-1975. 

Dоп. паt. Schrijneп - Donum пatalicium 

Schrijnen. Nijmegen/Utrecht, 1929. 
Draganu Romaпii- DгO,ganu N. Romaпii іп 

veacurile IX-XIV ре baza topoпimiei 

~і а oпomasticei. Bucuretti, 1933. 
DW А - Denkschriften der Kaiserlichen Aka

demie der Wisseпschafteп. Phil.-hist. 
Кlasse. В. 1-58. Wien, 1850-1914. 

Ernout Е1. dial.- Ernout А. Les eU~meпts 
dia1ectaux du vocabulaire latin. Paris, 
1909. 

Ernout- Meillet- Ernout А., Meillet А. 

Dictionnaire etymologi que de І а langue 
latine. Т. l-2. 4-е ed. Paris, 1959. 

ESSJ Sl. gr .- Etymologick!} slovпik s1ovaп

skych jazykii. S1ova gramaticka а zajmeпa. 
Sv. 1-2. Praha, 1973-1980. 

ESSJ Uk. с.- Etymologick!} slovпik slovan
skych jazyku. Ukazkove cislo. Red. Е. 

Havlova. Brno, 1966. 
Et. Brun.- Etymologica Brunensia. Praha, 1978. 
Falk-Torp- Falk Н. S., TorpA.Norwegisch

diiпisches etymologisches Worterbuch. В. 

1-2. Heidelberg, 1910-191 І. 
Feist - Feist S. Vergleichendes Wбrterbuch 

der gotischen Sprache. 3. Aufl. Leiden, 
1939. 

Ferianc Nazv. ryb - Feгianc О. Slovenske 
nazvoslovie ryb ceskoslovenskej republiky 
а susediacich krajov. Turciansky sv. 
Martin, 1948. 

Ferianc Nazv. vtiikov- Ferianc О. Slovenske 
niizvoslovie vtakov. Bratislava, 1958. 
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Festschr. Cyzevskyj - Festschrift fG.r D. Cy
zevskyj. Berliп, 1954. 

Festschr. Vasmer - Festschrift fG.r М. Vasmer 
zum 70. Geburtstag. Berliп, 1956. 

Fick - Fick А. Vergleicheпdes Worterbuch 
der indogermaпischeп Spracheп. В. 1-3. 
3. Aufl. Gottiпgeп, 1874-1876; 4. Aufl. 
Gottingeп, 1890-1909. 

Fraenkel- Fraenkel Е. Litauisches etymolo
gisches Worterbuch. Gottiпgen, 1962. 

Fremdworterbuch - Fremdworteгbuch. Leipzig, 
1959. 

Friedrich HW - Friedгich J. Hettitisches W бr
terbuch. Heidelberg, 1952-1954. 

Frisk- Fгisk Н. Griechisches etymologisches 
Wбrterbuch. В. 1-2. Heide1berg, 1954-
1969. 

FUF - Finnisch-Ugrische Forschungen. В. 
1-41. He1singfors, 1901-1975. 

GamilJscheg- Gamillscheg Е. Etymologi-
sches Wбrterbuch der franzosischen Spra
che. 2. Aufl. Heidelberg, 1969. 

Gebauer - Gebauer J. Slovnik starocesky. D. 
1-2. Praha, 1903-1913. 

Gesenius- Gesenius W. Hebriiisches und chal
diiisches Haпdworterbuch i.iber das alte 
Testament. 3. Aufl. Leipzig, 1828. 

Glotta - Glotta. Zeitschrift fi.ir griechische 
und lateiпische Sprache. В. 1-52. Got
tiпgen, 1907-1974. 

Gnomon - Gnomon. Kritische Zeitschrift Hir 
die gesammte klassische Altertumswisseп

schaft. В. 1-46. ВеrІіп, 1925-1974. 
Gombocz -- Gombocz Z. Die bulgarisch-ti.irki

scheп Lehnwiirter in der uпgarischen 

Sprache. Helsingfors, 1912. 
Grassmaпn - Grassmann Н. Worterbuch zum 

Rig- Weda. 4. Aufl. Wiesbadeп, 1964. 
Hellqvist -- Hellqvist Е, Svensk etymologisk 

ordbok. В. 1-2. З. upp1. Luпd, 1948. 
Неrпе- Негпе G. Die slavischen Farbenbeneп

nungen. Uppsala, 1954. 
Heyse FWb.- Heyse J. С. А. Fremdworter

buch. Hannover, 1903. 
Нirt Ablaut- Нігt Н. Der indogermanische 

Ab1aut, vorпehmlich, іп seinem Verhiilt
nis zur Betoпung. Stra/Зburg, 1900. 

Hofmann- Hofmann J. В. Etymologisches 
Worterbuch der griechischen Sprache. Mun
cheп, 1950. 

Holthausen AeWb.- Holthausen F. Alteпg

lisches etymo!ogisches Worter bucl1. Hei
de1berg, 1934. 



Умовні скорочення 

НоІthащеп Аwп. Wb.- Holthausen F. Worter
buch des Altwestnordischen. Gottiпgeп, 

1948. 
Holthauseп EW - Holthausen F. Etymologi· 

sches Worterbuch der englischen Sprache. 
Leipzig, 1917. 

Holub- Кор.- Holub J., Кореспу F. Etymolo
gicky slovпik jazyka ceskeho. Praha, 1967. 

HoJub-Lyer - Holub J ., Lyer S. Strucny 
etymologicky slovnik jazyka ceskeho. 
Praha, 1967. 

Holynska-Baraпowa - Holynska-Baгanowa Т. 

Ukrail'skie пazwy miesi~cy па tle ogбl

ІIOs!owia:1skim. Wroclaw- Warszawa
Krakбw, 1969. 

Horn - Ногп Р. Gruпdril3 der пeupersischen 

EtymoJogie. StraBburg, 1893. 
Hrabec Nazwy Huc.- НгаЬес S. Nazwy geo

graficzпe Huculszczyzny. Krakбw, 1950. 
Hubschmaпп Arm.- Hйbschmann Н. Arme

nische Grammatik. Т. 1. Armenische Ety
moJogie. Leipzig, 1897. 

Hubschmaпn Osset.- Hйbschmann Н. Etymo· 
logie uпd Lautlehre der ossetischeп Sprache. 
StraGburg, 1887. 

HlittJ-Worth- Hйttl- Worth G. Foreign Words 
in R ussian. Berkley and Los Aпgeles, 1963. 

IF- lndogermanische Forschungen. В. 1-80. 
Stra3burg/Berliп, 1892-1975. 

IJSLP- International Jourпal of Slavic Lin· 
guistics апd Poetics. V. 1-22. The Hague, 
1959-1976. 

lvaпova-Salingova- Manikova - Ivanova-Salin
gova М., Manikova Z. Slovnik cudzich s\ov. 
Bratislava, 1979. 

Jagic-Festschr .- J agic-Festschrift. Zbornik u 
slavu Vatroslava J agica. Berlin, 1908. 

JC - J azykovedny casopis (Slovenskej Akade
mie vied). До 1952 р. Jazykovedny sbor
пik SAVU. R. 1-32. BratisJava, 1947-
1981. 

Je!itte- Jelitte Н. Studien zum Adverbium 
und zur adverbialeп Bestimmung im Alt
kirchenslavischen. Meiseпheim ат GІап, 

1961. 
Jбhannesson- J6hannesson А. Isli.indisches 

etymologisches Worterbuch. Веrп, 1956. 
Jokl Studien- Jokl N. Studien zur a]banesi

scheп Etymologie und Wortbildung. Wien, 
1911. 

Jokl L KU - J okl N. Linguistisch-kulturhis
torische Untersuchuпgen aus dem Bereiche 
des Albaпischen. ВеrІіп - Leipzig, 1923. 

Бібліографічні скорочення 

Jonke Kпjiz. jezik- Jonke Lj. Knjizevni jezik 
u teoriji і praksi. 2-go izd. Zagreb, 1965. 

JP- Jr;zyk polski. Orgaп Towarzystwa Milos
пikбw J~zyka Polskiego. R. 1-60. Kra
kбw, 1913-1980. 

JSFOugr - Jouгnal de !а Societe Finno
Ougrienпe. V. 1-70. Helsiпgfors. 1886-
1970. 

J ungmaпn - J ungmann J. Slovпik cesko-ne
mecky. Sv. 1-5. Praha, 1835-1839. 

Kaestner DL - Kaestner W. Die deutscheп 
Lehпwбrter im Polnischeп. Т. 1. Leipzig, 
1939. 

Kalima - Kalima J. Die ostseefiпnischen 

Lehnwбrter im Russischen. Helsiпki, 1919. 
Ka1uzn.- Miklosich F., Kaluzniacki Е. Ober 

die Waпderungen der Rumuпen in den 
daJmatischen АJреп uпd den Karpaten 
(окремий відбиток з Denkschriften der 
Philosophisch-hist. Юasse der kais. Akade
mie der Wissenschaften. В. 30, Wіеп, 1879). 

Kar!owicz SGP - Karlowicz J. Slownik gwar 
polskich. Т. 1-6. Krakбw, 1900-1911. 

Kar!owicz SWO - Karlowicz J. S!ownik wy
razбw obcego а mпiej jasnego pochodze
пia uiywaпych w j~zyku polskim. Krakбw, 
!894-1905. 

Karstieп - Karstien Н. Іпfіхе im Indogermaпi
schen. Heidelberg, 1971. 

Кiparsky Baltend.- Кiparsky V. Fremdes im 
Baltendeu tsch. He1singfors, 1936. 

Кiparsky GLG - Кiparsky V. Die gemein
slavischen Lehпworter aus dem Germani
scheп. Helsiпki, І 934. 

К/еіn- Klein Е. А compreheпsive etymolo
gica1 dictioпary of the english language. 
V. l-2. Amsterdam- Loпdon- New 
York, 1966-1967. 

Юuge Seemaппsspr.- Kluge F. Die deutsche 
Seemannssprache. Halle (Saale), 1911. 

Юuge- Gotze- Кlиgе F., Gotze А. Etymo
logisches Wбrterbuch der deutschen Spra
che. 16. Aufl. Berlih, 1953. 

Юuge- Mitzka - Кlиgе F. EtymoJogisches 
Worterbuch der deutscheп Sprache. 18. 
Aufl. Bearbeitet vоп W. Mitzka. Веr1іп, 

1960; 20. Auf!., 1967. 
Kniezsa - Kniezsa І. А ·magyar nyelv szliiv 

jovevenyszavai. І. kot., 1-2 r. Budapest, 
1955. 

Knutssoп GL - Knutsson К. Die germaпi

scheп Lehnwбrter im Slavischen vom Ty
pus buky. Lund, !929. 
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Kopaliriski- Kopalinski W. Slownik wyrazбw 
obcych і zwrotбw obcoj~zyczпych. Wyd. 
9-te. Warszawa, 1975. 

Кореспу - Кореспу Fr. Pruvodce nasimi 
jmeпy. Praha, 1974. 

Koi'iпek-Koiinek J. М. Studie z oblasti 
onomatopoie. Praha, 1934. 

Kretschmer ЕіпІ.- Kretschmeг Р. Einleitung 
іп die Geschichte der griechischeп Sprache. 
Gottiпgen, 1896. 

KSz- Keleti szemle. Kot. 1-21. Budapest, 
1900-1932. 

KZ - Zeitschгift fiir vergleichende Sprachfor
schuпg auf dem Gebiete der indogermaпi

schen Sprachen. Begruпdet von А. Kuhn. 
В. 1-94. Berlin/Gottingen, 1852-1980. 

Laпguage - Language. Journa1 of the Liпguis
tic Society of America. Vo1. 1-57. Bal
timore, 1924-1981. 

Leder - Leder І. Russische Fischnamen. Wies
baden, 1968. 

Lehmanп PIEPh- Lehmann W. Р. Proto-
1ndo-European phoпology. Austiп, 1955. 

Lehr-Splawiriski Zapoz.- Lehr-Splawinski Т. 

Zapoiyczeпia dolпoniemieckie w j~zyku 

polabskim.- Materia!y і prace Komisji 
J~zykowej Akademji umiej'<tпo§ci, t. 7. 
Krak6w, 1917. 

Lehr-Splawinski - Ро!.- Lehr-Splawinski Т., 

Polahski К. Slownik etymologiczny j'<zyka 
Drzewian polabskich. Z. 1. Wroclaw
Warszawa - Krakбw, 1962. 

Lewy Fremdw .- Lewy Н. Die semitischen 
Fremdworter im Griechischen. Berlin, 
1895. 

Lexer- Matthias Lexers Mitte1hochdeutsches 
Taschenworterbuch. 28. Aufl. Leipzig, 1956. 

LF- Listy filologicke. R. 1-104. Praha, 
1874-1981. 

Liden Arm. St.- Liden Е. Armenische Stu
dien. Goteborg, 1906. 

Liden Balt.-sl. Anl.- Liden Е. Ein baltisch
slavisches Anlautsgesetz. Goteborg, 1899. 

Liden Studien- Liden Е. Studien zur altin
discheп und vergleichenden Sprachge
schichte. U ppsa1a; 1897. 

Liden Tochar. St.- Liden Е. Studien zur tocha
rischen Spr;~chgeschichte. Goteborg, 1916. 

Linde- Linde.S. В. S!ownik j'<zyka po1skiego. 
Т. 1-6. Wyd. 2-е. Lwбw, 1854-1860. 

LiSI - Linguistica Slovaca. Bratis1ava, 1939/ 
1940. 
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Lizaпec І - Lizanec Р. М. Magyar-ukran 
nyelvi kapczo1atok. Uzshorod, 1970. 

Loeweпtha1 - Loewenthal W. Die slavischeп 

Farbeпbezeichпungeп. Leipzig, 1901. 
Lokotsch - Lokotsch к. Etymologisches Wor

terbuch der europiiischen (germanischeп, 

romaпischeп uпd slavischen) Worter orien· 
talischeп Ursprungs. Heide1berg, 1927. 

Lokotsch EWAW- Lokotsch К. Etymologi
sches Worterbuch der amerikaпischen (іп· 

diaпischeп) Worter im Deutschen. Неі del
berg, 1926. 

LP - Lingua Posпaпiensis. Т. 1-22. Pozпan, 
1949-1980. 

f.os Gr. р.- Los J. Gramatyka polska. Т. 1-3. 
Krak6w, 1922-1927. 

Machek ESJC - Machek V. Etymo1ogicky 
s1ovnik jazyka ceskeho. Praha, 1968. 

Machek ESJCS- Machek V. Etymo1ogicky 
s1ovnik jazyka ceskeho а s1ovenskeho. 
Praha, І 957. 

Machek Jm. rost1.- Machek V.Ceska а s1oven
ska jmena rostlin. Praha, 1954. 

Machek Recherches - Machek V. Recherches 
dans 1е domaine du 1exique balto-s1ave. 
Вrпо, 1934. 

Machek Studie - Machek V. Studie о tvofeni 
vyrazu expresivnich. Praha, 1930. 

Mak- Makowiecki S. S!ownik botaniczny 
lacinsko-maloruski. Krakбw, 1936. 

Ма1у at1as liec. rastl.- Thurzova L. s ko1ekti
vom. Ма1у at1as liecivych rastlin. 5-е 
vyd. [Martiп], 1973. 

Marquart Kum.- Marquart J. Ober das Vo1ks
tum der Kumanen.- Abhandl. der Gбt

tinger Ges. d. Wiss. Philos.-hist. Ю., N. F. 
13. В., N2 1, Berlin, 1914. 

Matzenauer- Matzenauer А. Cizi s1ova ve 
s1ovanskych i'ecech. Вrпо, 1870. 

Mayrhofer- Mayrhofer М. Kurzgefasstes ety
mo1ogisches Worterbuch des Altindischen. 
В. 1-3. Heide1berg, 1956, !963. 1976. 

Meillet Etudes- Meillet А. Etudes sur 1'ety
mologie et le vocabu1aire du vieux s1ave. 
1-е partie, Paris, 1902; 2-е partie, Paris. 
1905. 

Melanges Mikkola - М elanges de phi1ologie 
offerts а J. J. Mikkola. Helsinki, 1931. 

Mestica- Mestica Е. Dizionario de1la liпgua 

italiana. Torino, 1946. 
Meu1en - Meulen R. van der. De Hollandsche 

Zee- en Scheepstermen in het R ussisch. 
Amsterdam, 1909. 



Умовні скорочення 

Meyer EW- Meyer G. Etymologisches Worter
buch der albaпesischeп Sprache. StraЗ

burg, 1891. 
Meyer·Li.ibke REW- Meyer-Lйbke W. Ro-

maпisches etymologisches Worter buch. 
3. Aufl. Heidelberg, 1935. 

Mikkola А в- Mikkola J. J. Die iilteren Be
ziehungeп zwischeп Ostseefinпisch uпd 

Russisch. Helsinki, 1938. 

Mikkola Balt. u. Slav.- Mikkola J. J. Balti
sches und Slavisches. Helsiпgfors, 1903. 

Mikkola Beriihr.- Mikkola J. J. Beriihrungeп 
zwischen dеп westfinпischeп und slavi
schen Sprachen. В. 1. Slavische Lehnwor
ter in dеп westfiпnischen Sprachen. Hel
siпgfors, 1894. 

Mikkola Ursl. Gr.- Mikkola J. J. Urslavische 
Grammatik. Т. 1-3. Heidelberg. 1913-
1950. 

Mikl. EW- Miklosich F. Etymologisches Wor
terbuch der slavischen Sprachen. Wіеп, 

1886. 
Mikl. FW- Miklosich F. Die Fremdworter 

in den slavischen Sprachen. Wien, 1867. 

Mikl. Lex.- Miklosich F. Lехісоп palaeoslo
venico-graeco-Iatinum. Viпdobona, 1862-
1865. 

Mikl. ТЕ! - Miklosich F. Die tiirkischen Ele
mente in den siidost- und osteuropiiischen 
Sprachen. Т. 1-2. Wien, 1884-1885. 

Mikl. ТЕ! Nachtr.- Miklosich F. Die tiirki
scheп Elemente in den siidost- und osteu
ropiHschen Sprachen. Nachtrag. Т. 1-2. 
Wien, 1890. 

Mikl. VGr.- Miklosich F. Vergleichende Gram
matik der slavischeп Sprachen. І. В. Laut
lehre. 2. Aufl. Wіеп, 1879; 2. В. Stammbil
dungslehre. W іеп, І 875. 

MNTESz- А magyar пyelv torteneti-etymo-
16giai sz6tara. 1-3 kot. Budapest, 1967-
1976. 

МО- Le Mond Orieпtal. V. 1-32. Uppsala, 
1906-1938. 

Moszynski KLS - Moszynski К. Kultura 1u
dowa s!owian. Cz. 1. Kultura materialпa. 
!\rak6w, 1929. 

Moszynski PZJP- Moszyhski К. Pierwotny 
zasiqg j~zyka praslowianskiego. Wroclaw-
1\rakбw, 1957. 

Moller- Mбller Н. Vergleichendes indoger· 
maпisch·semitisches Worterbuch. Gottingen, 
1911. 

Бібліографічні скорочення 

MPKJ - Materialy і prace Komisji J~zykowej 
Akademii Umiej~tпo§ci. Krak6w, 1904-
1918. 

MRI - Mitteilungen des Rumiinischen Insti
tuts ап der Universitiit Wien. І. В. Heidel
berg, 1914. 

MSFOugr - Memoires de !а Societe Finпo

Ougrienпe (Suomalais-Ugrilaiseп seuran 
toimituksia). N~ 1-157. Helsinki, 1890-
1975. 

MSL- Memoires de !а Societe linguistique 
de Paris. V. 1-23. 1868-1935. 

Muchlinski - М uchlihski А. Zr6d!os!owпik. 
Спб., 1858. 

Mucke - М ucke Е. Worterbuch der niedersor
bischen Sprache und ihrer Dialekte. В. 1-3. 

Bautzeп, 1966. 
Miihl.- Endz.- Mйhlenbach К. Lettisch

deutsches Worterbuch. Ergiiпzt uпd fort
gesetzt von J. Endzelin. В. l-6. Riga, 
1923-1946. 

Naert- Naert Р. La situation liпguistique 

de І' ainou. Luпd, 1958. 
Nase fec- N~e fec. R. 1-64. Praha, 1917-

1981. 
Neuphilol. Mitt. - Neuphilologische Mittei-

Iungen. Jg. 1-61. Helsinki, 1899-1970. 
Niedermann B.-sl.- Niedermann М. Balto

slavica. Geпf, 1956. 
Nitsch Hist. р. slown.- Nitsch К. Studia z 

historii polskiego slownictwa. Krak6w, 
1948. 

NSD - New «Standard» Dictionary of the 
Eпglish Language. Funk and W agnale 
Company. New York and London, 1947. 

NTS - Norsk Тidskrift for Sprogvidenskab. 
В. 1-24. Oslo, 1928-1970. 

Onomastica - Onomastica. Pismo poswi'<cone 
nazewnictwu geograficznemu і osobowemu. 
R. 1-25. Wroc!aw- Warszawa- Kra· 
k6w(-Gdansk), 1956-1980. 

Osthoff Parerga - Osthotf Н. Etymologische 
Parerga. Bd. І. Leipzig, 1901. 

Otr~bski Idg. Forsch.- Otп;bski J. lndoger
manische Forschungen. Wilna, 1939. 

Otr~bski iw - Otп;bski J. Zycie wyrazбw 
w j~zyku polskim. Pozпan, 1948. 

Papahagi - Papahagi Т. Dicfioпarul dialec
tului aromin geпeral ~і etimologic. Bucu· 
re~ ti, 1963. 

Partridge - Partridge Е. O>igins. А short ety
mological dictionary of modern English. 
2-d ed. London, 1952. 
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Paul DGr.- Paul Н. Deutsche Grammatik. 
В. І, 4. Aufl.; В. 2, З. Aufl.; В. З, 2. Aufl. 
НаІІе (Saale), 1956; В. 4, 2. Aufl., 1955; 
В. 5, З. Aufl., 1957. 

Paul DWb.- Paul Н. Deutsches Worterbuch. 
5. Aufl. НаІІе (Saale), 1956. 

Paul КІ. VпЬ.- Paul К.- Das kleine Vor
пameпbuch. 2. Aufl. Leipzig, 1967. 

PBrB - Beitriige zur Geschichte der deutscheп 
Sprache uпd Literatur. Herausgegebeп von 
Н. Paul, W. Brauпe u. а. В. 1-!00. Halle 
(Saa!e), 1874-1979. 

Pedersen Kelt. Gr.- Pedersen Н. Vergleichende 
Grammatik der keltischeп Spracheп. В. 

1-2. Gottingeп, І909-191З. 
Peisker - Peisker J. Die iiltereп Beziehungeп 

der Slaven zu Turkotatareп uпd Germaпeп. 
Stuttgart, І 905. 

Per.ssoп Beitr.- Persson Р. Beitrage zur iпdo
germanischeп Wortforschung. Т. 1-2. 
Uppsala- Leipzig, 1912. 

Peterssoп Ar. Arm. St.- Petersson Н. Arische 
uпd armeпische Studien. Luпd, 1920. 

Petersson BSI. Wortst.- Petersson Н. Bal
tische uпd slavische Wortstudien. Lund, 
1918. 

Petersson Sl. Wf.- Petersson Н. Zur slavischen 
und vergleicheпden Wortforschuпg. Lund, 
І 915. 

Peterssoп Verm. Beitr.- Petersson Н. Ver
mischte Beitriige zur Wortforschuпg. Lund, 
1915. 

Peterssoп Vgl. sl. Wortst.- Petersson Н. Ver
gleichende slavische Wortstudieп. Lund, 
1922. 

PF -- Рrш;е filo1ogiczne. Т. 1-25. Warszawa, 
1885-1975. 

Philippide - Philippide А. Originea Romii
nilor. V. 1-2. laji, 192З-1927. 

Plet.- Pletersnik М. Slovensko-пemski slovar. 
D. 1-2. Ljubljana, 1894-1899. 

Pokorny - Pokorny J. Indogermanisches ety
mologisches Worterbuch. В. І. Веrп -
Miinchen, 1959. 

Polaf:ski - Polai1ski К. Stownik etymolo
giczпy j~zyka Drzewian ро! abskich. Zesz. 
2-4. Wroctaw- Warszawa- Krakбw

Gdю'Jsk, 1971-1976. 
Рорре- Рорре N. Vergleichende Grammatik 

der altaischeп Spracheп. Т. 1. Wiesbadeп, 
1960. 

Por. j~z.- Poradnik j~zykowy. Т. І-68. I(ra
k6w- Warszawa, 1901-1981. 
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Prace j~zykozn.- Prace j~zykoznawcze. N2 1-
8З. Wroctaw, 195З-!975. 

Prellwitz- Prellwitz W. Etymologisches Wбr
terbuch der griechischen Sprache. 2. Aufl. 
Gбttiпgen, 1905. 

Pщcariu - Pщcariu S. Etymologisches Wor
terbuch der rumiiпischen Sprache. І. La· 
teinisches Elemeпt. Heidelberg, 1905. 

Rakstu kr. Endzellnam - Rakstu krajums, 
veltїjums akademiк,im profesoram Dr. 
Jaпim Endzelїпam. Rїga, 1959. 

Ramstedt - Ramstedt G. J. Kalmiikisches 
Wбrterbuch. Helsinki, 19З5. 

Raпduska - Randuska D. Lesпe rastliпy vo 
fotografii. Bratislava, 1972. 

Rііsііпеп Tat. L.- Riisiinen М. Die tatari
schen Lehпwбrter im Tscheremissischeп. 

Helsingsfors, І 92З. 

Riisiineп Tschuw. L.- Riisiinen М. Die Tschu
wassischen Lehпwбrter im Tscheremissi
scheп. Helsiпg!ors, 1920. 

Riisiiпen Versuch - Riisiinen М. Versuch eines 
etymologischeп Wбrterbuchs der Tiirk
spracheп. Helsinki, 1969. 

RES- Revue des etudes slaves. т. 1-5З. 
Paris, 1921-1981, 

Richhardt- Richhardt R. Polнische Lehn
wбrter im Ukrainischeп. BerJ.in, 1957. 

Rjecnik - Rjecnik hrvatskoga іІі srpskoga 
jezika. D. 1-12. Zagreb, 1880-19З7. 

RKJ І.. TN - Rozprawy Komisji J~zykowej. 

l..бdikie Towarzystwo Naukowe. Wydziat І. 

т. І-21. I..бdz, 1954-1975. 
RКJ WTN - Rozprawy Komisji J~zykowej 

Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. 
Т. 1-11. Wroctaw, 1959-1978. 

RL - Revue de linguistique et de philologie 
comparee. V. 1-48. Paris, 1867-1915. 

RO- Rocznik Orient~Jistyczпy. R. 1-41, 
Krakбw/Warszawa, 1914-1979. 

Romanoslavica - Romanoslavica. Т. I-XVI. 
Bucurejti, 1958----..:1968. 

Rosetti ILR - Rosetti А. Istoria limbii ro
m!пe. V. 1-3. Ed. а 4-а. Bucurejti, 1964. 

Rozprawy - Rozprawy і sprawozdaпia z po
siedzen Wydzialu fiJologiczпego Akademii 
umiej~tnosci. Krakбw, поч. з 1874 р. 

Rozwadowski Qu. gr. et.- Rozwadowski J. 
Quaestiones grammaticae et etymologicae. 
V. 1-2. Krakбw,, 1897-1899. 

Rozwadowski Studia - Rozwadowski J. Stu
dia паd nazwami wбd stowiatiskich. Kra
kбw, 1948. 



Умовні скорочення 

Rozwadowski WP - Rozwadowski J. Wybбr 
pism. Т. І-3. Warszawa, І959-І96І. 

RSI- Rocznik slawistyczny. Т. 1-41. I(ra
kбw, І908-І98І. 

Rudnicki Prasl.- Rudnicki М. Praslowian
szczyzna- Lechia- Polska. Cz. І-2. 
Poznan, 1959-196 І. 

Sadn.- Aitz. HWb.- Sadnik L., Aitzetmйl
ler R. Handworterbuch zu den altkirchen
s1avischen Texten. Heidelberg, І955. 

Sadn.- Aitz. VWb.- Sadnik L., Aitzetmйl
ler R. Verg1eichendes Worterbuch der 
slavischen Sprachen. В. І (А-В). Wies
baden, І963-І975. 

Sbornik FFBrU - Sbornik praci Fi1osoficke 
fakulty Brnenske University. Rada jazy
kovedш!. С. І-26-27. Brno, І953-І978. 

sь. 'тravn.- Studie ze slovanske jazykovedy. 
Sbornik k 70. narozeninam akademika Fran
tiska Travnicka. Praha, І 958. 

Scheludko- Scheludko D. Rumiinische Ele
mente im Ukrainischen. «Balkan-Archiv», 
В. 2. Leipzig, І 927. 

Schrader Reaiiexikon- Schrader О. Realle
xikon der indogermanischen Altertums
kunde. 2. Aufl. Hgb. von А. Nehring. 
В. І-2. Ber1in, І9І7-1929. 

Schuchardt · Slavod.- Schuchardt fJ. Slavo
deutsches und Slavo-italienisches. Graz. І884. 

Schulze КІ. Schr.- Schulze W. КІеіnе Schrif
ten. Gottingen. І933. 

Schuster-Sewc- Schuster-Sewc Н. Historisch
etymo1ogisches worterbuch der ober- und 
niedersorbischen Sprache. Bautzen. поч. 

3 1978 р. 
Schuster-Sewc Probehef t - S chuster-Sewc fJ. 

Historisch-etymo1ogisches Wбrterbuch der 
ober- und niedersorbischen Sprache. Probe
heft, Bautzen, 1972. 

Schiitz- Schйtz J. Die geograph ische Termi
no1ogie des Serbokroatischen. Berlin. І957. 

Schwentne.r- Schwentner Е. Die primiiren 
lnter]ektionen in den indogermanischen 
Spracl1en. Hiedelberg. І924. 

SCS- Saling S., Salingova М., Peter О. 
Slovnik cudrich slov. 2. vyd. Bratislava, 
1966. 

Sc.-SI.-Scando-Slavica. Тот. I-XXV. Co
penhagen, І955-І979. 

SJP- Slowriik j~zyka polskiego. Pod red. 
w. Doroszewskiego. Т. І-ХІ. warszawa. 
1958-І969. 

з 8-539 

Бібліографічні скорочення 

SJStsl- Slovnik jazyka staroslovenskeho. Dil. 
І-ІІІ (А-П). Praha. І966, 1973, 1977. 

Skardzius- Skardzius Р. Die slavishen Lehn
worter im Altl itauischen, Kaunas. 193І. 

Skeat -Skeat W. W. А concise etymo1ogical 
dictionary of the english language. New 
ed. Oxford, І901. 

Skok- Skok Р. Etimologijski rjeёnik hrvat
skoga іІі srpskoga jezika. Knj. І-3. 
Zagreb, 197І--І973. 

Skбid- Sk6ld Н. Lehnwortstudien. Lund, 
1923. 

Sk6Id LG -Sk6ld Н. Linguistic gieanings. 
Lund. І923. 

Siavia-Slavia. Casopis pro slovanskou filo
logii. R. І-48. Praha. І922-1979. 

Slavica- Slavica. V. І-І6. Debrecen, І96І
І979. 

Slav. siov.- Slavica slovaca. R. І-І6. Brati
slava, 1966-І98І. 

Slaw. Studien- Slawistische Studien zum V In
terпationalen SlavistenkongreB in Sofia. 
Gбttiпgen, І963. 

SI. Wortst.- Slawische Wortstudien. Bautzeп. 
1975. 

Slawski- Slawski F. Slownik etymologiczny 
j~zyka polskiego. Т. І -5 (A-l.u.). Kra
kбw. І952-І978. 

Sl. prasl.- Slownik praslowiariski. Opracowaпy 
przez zespбl Zakladu slowiaпozпawstwa 

PAN pod redakcjq Fraпciszka Slawskiego. 
Т. 1-3 (A-Dobьrati). Wroclaw--War
szawa-Krakбw-Gdarisk. І974-І979. 

Sl. rzeczy staroi.- Slownik rzeczy staroiyt
nych. Krakбw, І896. 

Sl. wyr. obcych- Slownik wyraz6w obcych. 
warszawa. І 971. 

SO- Slavia Occideпtalis. Т. 1-37. Poznari. 
192І-І980. 

SOr -Slavia Orieпtalis. R. І -30. warszawa. 
І952-І 98І. 

SPAU- Spravozdania z czynnosct posie-
dzen Polskiej Akademii Umiej~tпosci. 
Т. 1-50. Krak6w. І890-1950. 

Specht- Specht F. Der Ursprung der indo
germanischen Deklinatioп. Gбttingeп, 1947. 

SSJ- Slovnik sloveпskeiю jazyka. Diel І-6. 
Bratislava. І959-І968. 

Stachowski Arab. Lehnw.- Stachowski S. Stu
dieп tiber die arabischen Lelшwбrter im 
Osmaniscl1· Tйrkischen. Те і! І. Wroclaw
Warszawa-Krakбw-Gdarisk. 1975. 
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Stachowski Chroпol. turc.- Stachowski S. Stu
dia nad chrono1ogiq turcyzm6w w j~zyku 
serbsko-chorwackim. Krak 6w. І 967. 

Stender-Petersen- Stender-Petersen А. Sla-
visch-germanische Lehnwortkuпde. Gбte-

borg, І927. 
STNL- Sprawozdania Towarzystwa Nauko-

wego we Lwowie. R. І-18. Lw6w, 192І-
1938. 

Stokes- Stokes W. Urkeltischer Sprachschatz. 
Hgb. vоп А. Бezzenberger. Gottiпgen, 

1894. 
Strutynski- Strutynski J. Polskie пazwy pta-

k6w krajowych. Wroclaw- Warszawa-
Krak6w- Gdar\sk, І972. 

St. s1.- Studia s!avica Academiae scieпtia

rum Hungaricae. V. 1-26. Budapest. 
І955-І980. 

Studi baltici- Studi baJtici. Т. І-7. Roma, 
193І-1940. 

St. z fiJ.- Studia z filo1ogii polskiej і slowian
skiej. Т. І-І5. Warszawa, 1955-І976. 

SW- Swwnik j~zyka poiskiego. Uloz. pod 
red. J. Karlowicza, А. Krynskiego і 

w. Niediwiedzkiego. Т. І-8, warszawa, 
І900-І927 (Slownik Warszawski). 

Symb. Rozwadowski- Symbolae grammaticae 
іп hoпorem Joaпnis Rozwadowski. Т. І-2. 

Krak6w, І927-І928. 
Skaijic- Skaljic А. Turcizmi u пarodnom 

govoru і пarodпoj kпjizevпosti Воsпе 

і Hercegovine. Кпj. І -2. Sarajevo, І 957. 

Strekeij - Strekelj К. Zur slavischen Lehп
worterkunde. Wien, І 904. 

Tamas - Tamas L. Etymoiogisch-historisches 
Worterbuch der uпgarischeп E1emente im 
R umiiпischen (unter Berйcksichtigung der 
Mundartworter). Budapest, І 966. 

Taszycki Rozpr. і stud.- Taszycki W. Roz
prawy і studia poioпistyczne. Т. І-2. 

Wroclaw-Xrak6w-Warszawa, 1959-
І96І. 

Тiktin- Tiktin Н. Rumiiпisch-deutsches Wбr
terbuch. В. 1-3. Bukarest, І903-І925. 

Tomaschek Thraker ·_ Tomaschek W. Die al
ten Thraker. В. І-3. Wіеп, І893-І894. 

Torbiorпssoп LM- Torbioгnsson Т. Die gemeiп
siavische Liquidametathese. Т. І-2. Upp
saia, І90І. 

Torp - Torp А. Wortschatz der germaпischen 
Spracheinheit. Uпter Mitwirkuпg vоп Н. 

Faik, Gottingeп, І909. 
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Trautmaпп - Trautmann R. Baltisch-siavi
sches Wбrterbuch. Gottingen, І 923; 2. 
Aufl., І970. 

UAJb- Ural-Aitaische Jahrbticher. В. 24-
42. Wiesbaden, І952-І970 (До І943 p.
Ungarische J ahrbйci1er. В. І -23. Berlin
Leipzig, І92І-І943). 

Uhleпbeck - Uhlenbeck С. С. Kurzgefasstes 
etymo1ogisches Worterbuch der altiпdi

scheп Sprache. Amsterdam, І898-1899. 

Ulaszyп J~z. zlodz.- Ulaaszyn Н. J~zyk zlo
dziejski. f..6di, І 95І. 

UngJb- див. UAJb. 
Uraпia Тierr.- Urania Тierreich іп sechs Вііп

dеп. Leipzig-Jeпa-Ber1iп, І967-І969. 

Urbanczyk ВіЬ1іа kr61. Zofii - Urbahczyk S. 
Z dawnych stosunkбw polsko-czeskich. 
Cz. І. Biblia kr61owej Zofii а staroczeskie 

przekl ady Pisma sw. Krak6\v, І 946. 
VaiJ!ant Gr. comp.- Vaillant А. Grammaire 

comparee des 1aпgues s1aves. Т. І-2. Pa
ris- Lyon, І950-І958. 

Vambery- Vtimbery Н. Etymo1ogisches Wor
terbuch der turko-tatarischen Spracheп. 
Leipzig, 1878. 

Vasmer- Vasmer М. Russisches .etymo1ogi
sches Worterbuch. В. І-3. Heide1berg, 
І952-І958. 

Vazпy - Vazщj V. О jmenech moty1u v s1o
venskych nai'ecich. Bratis1ava, І955. 

Vіпсепz- Vincenz А. de. Les e1emeпts rou
mains du 1exique houtzou1e. Paris, 1959. 

Voпdrak - Vondrtik W. Verg1eichende s1a
vische Grammatik. В. 1-2. 2. Au!l. Got· 
tіпgеп, І924-І928. 

VPS- Vznik а pocatky S1ovanu. Sv. 1-7. 
Praha, І956-1972. 

Vries АЕ W - Vries J. de. Altnordisches ety
mo1ogisches Wбrterbuch. 2. Aufl. Leiden, 
1962. 

Vries NEW- Vries J. de. Neder1aпds etymo-
1ogisch woordeпboek. Leideп, 1963...:... 
1965. 

Walde - Hofm.- Walde А. Lateinisches ety
mo1ogisches Wбrterbuch. З. neubearb. 
Aufl. vоп J. В. Hofmaпn. В. 1-2. Heide1-
berg, 1938-І954. 

Walde- Pok.- Walde А. Verg1eichendes 
Worterbuch der indogermaпischen Spra
cheп. Herausgegeb. und bearb. von J. 
Pokorпy. В. 1-2. Ber1in- Leipzig, 
І927-І930. 



Умовні скорочення 

Weekley- Weekley Е. An etymological dic
tioпary of moderп Eпglish. Vol. I-Il. 
New York, 1967. 

Weigaпd DWЬ.- Weigand G. Deutsches Wor
terbuch. 5. Aufl. Giessen, 1908. 

Weise- Weise F. О. Die Griechischeп Worter 
im Latein. Leipzig, 1964. 

Wien. sl. Jb.- Wiener slavistisches J ahrbuch. 
В. 1-25. Wіеп, 1950-1979. 

Word - Word. J ourпal of the Liпguistic 

Circle о! New York. Vol. 1-24. New York, 
1915-1968; Journal of the Interпational 
Liпguistic Associatioп. Vol. 25-30, 
1969-1979. 

WuS- Wдгtет und Sachen. Kulturl1istorische 
Zeitschrift fйr Sprach- uпd Sachforschung. 
Heidelberg, поч. з 1909 р.; нова серія 

(nісля т. XVIII), nоч. з 1938 р. 

WZKM - Wiener Zeitschrift fur die Kunde 
des Morgenlandes. В. 1-28. Wіеп, 1887-
1914. 

Zaj~czkowski NWT- Zajqczkowski А. Naj
starsza wersja turecka. Cz. 3, Warszawa, 
1961. 

Бібліографічні скорочення 

Zaj~tczkowski Stor- Zajqczkowski А. Studia 
orientalistyczпe z dziejбw slownictwa pol
skiego. Wroclaw, 1953. 

Zaj~tczkowski VAK- Zajqczkowski А. Vocabu
Iaire arabe-kiptchak de I'epoque de I'etat 
Mamelouk. 1-е р. Warszawa, 1958. 

ZfRPh - Zeitschrift fйr romaпische Philo-
logie. І-94. Halle/Ttibiпgen, 1877-!978. 

ZfSI - Zeitschrift fйr Slawistik. В. І-25. 
Berliп, !956-1980. 

ZfSIPh - Zeitschrift fйr slavische Philologie. 
В. 1-41. Leipzig (з 1952 р.- Heidelberg), 
1924-1975. 

ZONF - Zettschrift fйr Ortsnamenforschuпg. 

В. 1-10. Мііпсhеп - Berliп, 1925-
1934. 

Zubaty St. а сІ.- Zubat!) J. Studie а cJaпky. 

Sv. І. Vyklady etymologicke а Iexikalni. 
С. 1-2. Praha, 1945-1949. 

Zupitza GG- Zupitza Е. Die germaпischen 

Gutturale. Berliп, 1896. 
ZVSZ - Z6:kladni vseslovanska slovni zasoba. 

Вrпо, 1964. 





а1 (сполучник, частка, вигук пізна
вання, пригадування тощо); - р. бр. 
нл. болг. м. а «тс.», др. а «а, і, то>>, п. 
схв. слн. а «а, і>>, ч. а «і, а>>, слц. вл. 
а «і>>, полаб. ~ «ТС.>>, стсл. d «а, і, же>>; -
псл. а; -споріднене з дінд. а «і>>, at 
«потім, тоді, і, ТО>>, ав. аа! «потім, і, та» 
і, подібно до них, є результатом функ
ціональної видазміни однієї чи кількох 
відмінкових форм колишнього вказів
ного займенника * 'е-1' о- з пізніше зник
лим ларингальним приголосним у коре

ні перед голосним; результатами видо
зміни інших форм того самого займенни
ка є сполучники і, [о(би)]; пор. аналогіч
не співвідношення голосних у сполуч
никах та, то, др. ти, стсл. ти, утворених 

від різни.х форм вказівного займенника 
t-; після звукового збігу а1 з вигуком 
а2 вигукові функції обох слів у прасло
в'янській мові частково змішались; дум
ка про походження сполучника а з пер

вісного вигуку (Hoiub-Kop. 59; Kurz 
Siavia 24, І44; Skok І 1) недостатньо 
обгрунтована; лит. 6 «а>> може бути 
запозиченням із слов'янських мов.
Мельничук СМ IV 82; Фасмер І 55; 
Преобр. І 1; Slawski І 23; Machek ESJC 
33; 3ССЯ 1, 33-34; Sl. prasl. І 145; 
Фортунатов ИТ ІІ 226-227; Мейе ОЯ 
389; Zubaty LF 36, 345; Pokorny 28І-
284.- Пор. а2 , Р. 

а2 (вигук болю, переляку тощо); -
наявний в усіх слов'янських і багатьох 
неслов'янських мовах;- рез у ль тат фо
нематичного оформлення інстинктивно
го вигуку, який після звукового збігу 
з багатозначним словом а1 зблизився 
з ним і в сфері вигукових функцій.
Роkоmу 1.- Пор. а1 • 

а-, ан- (префіксальний елемент за
перечної семантики в складі запозиче
них слів типу алогічний, ангідрИд, ano-

А 
літuчний, аритмічний, атонічний, який 
змінює значення наступної за ним сло
вотворчої частини на протилежне); -
наявний в усіх слов'янських мовах; -
через посередництво західноєвропейсь
ких мов запозичено в складі відповід
них слів з грецької мови; для творен
ня деяких слів із цим префіксом було 
використано латинські основи (напр., 
аморальний, анормальтщй); гр. Іі-, Ііv
«не-, без-», споріднене з дінд. ав. a(n)-, 
вірм. an-, лат. in-, двн. гот. un- «ТС.>>, 
походить від іє. *IJ-, редукованої форми 
заперечної частки ne.- СІС 7; Hoiub
Lyer 67; Boisacq І; Frisk І І; Pokorny 
756-758.- Див. ще не. 

абажур; - р. бр. болг. м. абажур, 
п. abazur, ч. слц. abazйr, схв. абажур; -
запозичення з французької мови; фр. 
abat-jour утворено з дієслова abattre 
«збивати, ослаблятИ>>, яке складається 
з префікса а-, пов'язаного з лат. аЬ 
«від», аЬ- (перед приголосними с, q, t -
abs-) «геть, у->>, спорідненим з гр. !іло, 
Ііло- «Від, геть», гот. af «від>>, і дієслова 
battre «битш>, пов'язаного з лат. battue
re, *battere «ТС.>>, спорідненим з укр. 
бат, та з іменника jour «день, світло>>.
СІС І95І, 9; ФасмерІ 55; Hoiub-Lyer 
67; Dauzat І; Waide-Hofm. І 1-2; 
Юеіn І.- Див. ще ажур\ бат1• 

[абазь] (вигук, яким відганяють яг
нят);- складне слово, утворене з спо
нукальної частки а1 і вигуку базь 
(див.). 

Абакум, Авакум, [Бакум], ст. Авва
кум, АІvtвакук'Ь, ,(!баккук'Ь (І627);
р. Авващjм, бр. Абакум, ч. слц. Haba
kuk, болг. Авакум, цсл. fІссdкоу-м~, 
СТСЛ. fl М EdK О У" М 'h, ff М EdK~ Y'K'h ;- через 
церковнослов'янську мову запозичено 

з грецької; гр. 'A~~axoбJ.t ('AJ.t~axoбJ.t) 
Іюходить від імені єврейського пророка 
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а бе 

Hagaqquq (пряме значення <<Обіймю>; 
тлумачиться також як <<борець сильний>> 
і ін.)- Беринда 171; Петровский 33; 
Илчев 41; Geseпius 247а. 

[абе] (вигук відрази);- складне сло
во, утворене з вигуків а2 і 6е2 (див.). 

абетка, [абетло] Пі, абетний (заст.) 
«елементарний»;- власне українська 
назва азбуки, утворена за вимоною пер
ших двох букв алфавіту (а, бе), очевид
но, під впливом назв азбука, альфабет 
і п. abecadlo «ТС.» (від вимови перших 
трьох букв а, Ье, ее).- Sadn. - Aitz. 
VWb. І 42.- Пор. азбука, алфавіт. 

абзац;- р. бр. абзац, болг. абзац, 
схв. абзац;- запозичення з німецької 
мови; нім. Absatz «перерва, пауза, ус
туп, абзац» є похідним від дієслова ab
setzeп «Відсувати, відставляти», утворе
ного з префікса аЬ- «від-, з-», спорідне
ного з гот. af «Від», лат. аЬ «ТС.», і дієслова 
setzen «СадитИ>>, пов'язаного з двн. s~z
zen, дангл. s~ttan, англ. set і спорідне
ного з псл. saditi, укр. садИти.-СІС 7; 
Фасмер І 56; Pau1 DWb 8, 10; Юuge
Mitzka 705.- Див. ще абажур, садйти.
Пор. обцас. 

абИ (сполучник, частка), аби- (пер
ший компонент складних займенників і 
прислівників з семантикою узагальнено
сті типу абИхто, абИщо, абИякИй, абИчИй, 
абИде, абИЯк, абИколИ, в яких другі ком
поненти зберігають властиву їм здавна 
узагальнюючу функuію);- р. діал. бр. 
абьt, др. абьt, абьtх'Ь, абьtхо.м'Ь, абьtсте, 
абьtша, п. слц. вл. ст. нл. аЬу, ч. аЬу, 
abych, abys, abychom, abyste, стсл. 
dEkl;- результат злиття сполучника 

і частки а з особовими формами аориста 
дієслова byti (Ьух-ь, Ьу і т. д.), які зго
дом теж набули значення умовної частки; 
зіставлення елемента а· 3 гр. w~ ( <іє. 
*jos) (Machek ESJC 33) потребує додат
кового обгрунтування. -Мельничук 
СМ ІІ 151-І52; Фасмер І 58; Slawski І 
23; Bauer І78; 3ССЯ І, 35; Sl. prasl. І 
148-І49; Sadn.- Aitz. VWb. І 2; Von
drak ІІ І36-І37; Мейе ОЯ 166, 2І3.
Див. ще а1 , би. 

[абйр} (вигук, яким відганяють 
овець);- бр. абЬtр «Те.»;- складне утво
рення з частки а1 і вигуку бир 1 (див.). 

абревіатура 

абИщиця «дрібниця, неважлива спра
ва>>;- похідне утворення від абИщо, 
аналогічне до дещиця (від дещо), ні
сенітниця (від ні ее ні те).- Див. ще 
абИ, що. 

абко, абчанка - див. Ябко. 
або (розділовий сполучник, питаль

на частка);- р. [або], бр. або, п. діал. 
слц. вл. нл. аЬо;- результат злиття 
сполучника а з часткою Ьо - в мину
лому формою середнього роду вказів

ного займенника; припущення про роз
виток або через ступінь а1іЬо (Фасмер І 
56; Bern. І 21-22; Vondrak ІІ 435) 
є зайвим.- 3ССЯ І, 34-35; Sl. prasl. І 
147.- Див. ще а\ бо.- Пор. альбб. 

[абомбвня] <<Луна, ехо»;- не зовсім 
ясне утворення, до складу якого входить 

слово [.мовнЯ] «блискавка; заграва; лу
на, ехо».- Кравчук ВЯ 1958/4, ІІ9.
Див. ще мовнЯ. 

абонемент;- р. абонемент, бр. aбa
нeJrtemn, п. abonament, ч. aboпnement 
(вим. abonma), слu. abonman, вл. abo
nement, болг. aбoнaJrteнrn, схв. абднман, 
слн. abonma;- запозичення з фран
цузької мови; фр. abonnement «nеред
плата, абонемент>> утворене від дієслова 
s' abonner «передплачуватИ>>, abonner 
«абонувати», раніше «встановлювати ре
гулярний податок як засіб викупу від 
повинностей; обмежувати», пов'язаного 
з фр. ст. bonne (пізніше borne) «межовий 
стовп», що походить від нар.-лат. bodi
na, butina «ТС.», можливо, запозиченого 
з галльської мови.- СІС 8; Шанский 
3СРЯ J І, 15; Dauzat 3, 99. 

аборт, абортИвний;- р. бр. болг. 
аборт, п. ч. abortus, слц~ abort, abortus, 
м. абортус, схв. абдртус, слн. abortus;
вiд лат. abortus <<викидень», похідного 
від дієслова aborior «передчасно нара
джуюсь, завмираю», утвореного з пре

фікса аЬ- і дієслова orior «нараджуюсь», 
спорідненого з укр. ронИти.- СІС 8; 
Шанский 3СРЯ І І, 17; Waide-Hofm. 
ІІ 222-223.- Див. ще абажур, ронИти. 

абревіатура;- р. аббревиаrпура, бр. 
абрввіятура, п. вл. abrewiatura, ч. ab
reviatura, слu. слн. abreviattira, болг. 
абревиатура, схв. абревиjатура;- за
позичення з італійської мови; іт. abbre
viatura «скорочення, абревіатура>>, по-



абрикбе абхаз 
--··----·. --· --------------

ходить від лат. abbrevio «скорочую», 
утвореного з префікса аЬ- і прикметни
ка brevis «короткий», спорідненого з гр. 
~рах6~. двн. murg «ТС.».- СІС 8; Шан
ский ЗСРЯ І І, 13-14; Walde-Hofm. 
І ІІ5.- Див. ще абажур. 

абрикос, абрикоса, [абрикоз, апри
к6за, абрикос, оберкос], абрикосівка, 
абрик/Jсник; - р. абрикос, бр. абрьtкос, 
п. aprykoza, вл. aprikoza; - запозичен
ня з голландської мови; гол. abrikoos 
через французьку і іспанську чи порту
гальську мови (фр. abricot, ст. aubercot, 
ісп. aibercoque, aibaricoque, порт. aibri
coque) прийшло з арабської; ар. аІ bar
qok утворилося з сгр. :n:patx6xxtov 
(лpatx6xta), яке nоходить від лат. 
praecox (praecoquus) «скороспілий», ут
вореного з префікса prae- «Перед-, на
перед», спорідненого з гр. :rtcxpa[ «до, 
перед, поряД>>, укр. при, і основи діє
слова coquo <шарю, кип'ячу», спорід
неного з псл. *pekti, укр. пектИ; ва
ріант [априкоза] зайшов через польську 
і німецьку мови (нвн. Aprikose).- Шан
ский ЗСРЯ І І, І8; Фасмер І 57; Пре
обр. l 2; Ю uge-Mitzka 28; Dauzat 4; 
Waide-Hofm. І 270-271, ІІ 35І.-Див. 
ще пектИ, при. 

[аfрЮ] (вигук, що передає воркуван
ня голуба), [абрЮку] «ТС.», [абрЮкшпи];
складне утворення з частки а1 і вигуко
вого компонента -брю, -брюку, тотожно
го з бруку (див.). 

абсолЮт, абсолЮтний, абсолютизу
вати, СТ. абсолют'Ь «Самодержець, не
обмежениЙ монарх» (XVIII ст.), пор. но
веабсолютйз.м «Необмежена монархія»;
р. болг. абсолЮт, бр. абсалЮт, п. abso
lut, ч. absoi utni, слц. absoi йtum, вл. ab
soi utny, м. апсолутен, схв. апсдлут, 
слн. absol ut(um); - запозичення з ла
тинської мови; лат. absoiutus «викінче
ний, довершений, необмежений» пов'я
зане з дієсловом absol vo «звільняю, за
вершую», утвореного з префікса аЬ
і дієслова sol vo «від в' язую, звільняю, 
піднімаю», що є результатом видазміни 
давнішого *se-Iuo, утвореного з основи 
se- (sёd) «без», генетично пов'язаного 
з основою зворотного займенника *se-, 
*sце-, укр. -ся, свій, і дієслова І uo «роз
в'язую, звільняю, відпускаю», спорід-

неного з гр. Лбш «те.», дінд. lunAti 
«ріже, відрізує», укр. лава; нове значен
ня «абсолютна ідея, істинне саме по собі, 
ціJrковитий, довершений» з' явилось у 
нім. absol ut, звідки прийшло в україн
ську мову через російську.- СІС 9; 
Шанский ЗСРЯ І І, І9-2І; Waide
Hofm. І 2, 834, 11 506-507, 557.- Див. 
ще абажур, лава, свій, себе. 

абстрагувати, абстрактний, аб-
стракт, абстракціонізJvt, абстракціо
ніст, абстракція; - р. абстрагuровать, 
бр. абсrпрагаваць, п. вл. abstrahowac, 
ч. abstrahovati, слц. abstrahovat', болг. 
aбcrnpaxupaJvt, м. апстрахйра, схв. іт
страховати, апстрахйрати, слн. ab
strahirati; - запозичення з латинської 
мови, переважно через російську і ні
мецьку (нім. abstral1ieren «абстрагува
ти», abstrakt «абстрактний»); лат. ab
straho «відтягаю, відволікаю», abstrac
tus «Відтягнутий», abstractio «відтяг
нення, віддалення» утворені з пресj.ік
са abs- (аЬ-) «Геть» і дієслова traho 
«тягну», спорідненого або з гот. дангл. 
dragan «тягти», двн. tragan «ТС.», або 
з кімр. troed <<Нога, ступню>, слн. trag 
«слід», схв. тражити «шукати».- СІС 
ІО; Шанский ЗСРЯ І І, 21-22; Wal
de-Hofm. 11 698-699.- Див. ще аба
жур. 

абсурд, абсурдний, ст. апсоурда, то 
есть розу.менья некгречньtе (І598); - р. 
бр. болг. абсурд, п. вл. absurd, ч. слц. 
absurdurn, М. аnсурд, СХВ. аnсурд, С'ЛН. 
absйrd; - запозичення з латинської (пі
зніше з французької) мови; фр. absurde 
«безглуздя, абсурд» походить від лат. 
absurdus «недоброзвучний, безглуздий», 
утвореного з префікса аЬ- «Від-» і при
кметника surdus <<глухий», мабуть, по
в'язаного з лат. susurrus «шипіння, ше
піт», спорідненим з дінд. svarati «зву
чить», СТСЛ. ССИJМТИ «СВИСТЇТИ», р. еви
рель «сопілка»._:. Шанский ЗСРЯ І 1, 
22; Виноградов Очерки 392; Wai de
Hofm. І 5, 11 634, 637.- Див. ще аба
жур. 

абхаз, абхазець; - р. абхаз, абхазец, 
бр. абхазец, др. обез'Ь, обежанин'Ь, п. ч. 
слц. Abchaz; - очевидно, запозичення з 
грузинської мови; груз. apxazi (буІ<в. 
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абшйт 

«душа»), як і ві рм. ap'xaz, є субститутом 
самонайменування абхазів апсуа; пор. 
сгр. &.~аатоf «абхази».- Мельхеев 5; 
Фасмер-Трубачев І 57; Deeters IF 6І, 
329; Dirr Namen 205. 

[абшйт] «Відставка», [абшид, апшид], 
[абшитувати] «Звільняти», ст. абшuт'О, 
абшиrпованьtй, абшитованньtй «Звільне
ний від служби» (XVIII ст.);- р. сібшид, 
бр. ст. апшит, п. abszyd, apszyt «звіль
нення з війська»; -запозичення з ні
мецької мови; нвн. Abschied «прощання, 
відставка» є похідним від дієслова ab
scheiden «відділятись, від'їжджати», 
утвореного з префікса аЬ- «від-» і діє
слова scheiden «розділяти; відходити; 
розставатися», спорідненого з двн. scei
dan, гот. skaidan, лит. skiedziu, skiesti 
«те.».- Фасмер І 58; SW І 5; Юuge
Mitzka 64І.- Див. ще абзац. 

[at:salJ «вид рибальської сітки; ри
бальський каючок Мо»; - болг. [сіва] 
«те.»; - очевидно, запозичення з мол

давської мови; молд. авв (рум. ava) 
«невід» походить від тур. [av], крим.
тат. aw «ТС.», що зводиться до спільно
тюркського кореня а:~ «сітка, невід; по
лювання».- Болдьrрев Тюркизмь1 45-
46; D LRM 58; Севортян 1І7 -1І8. 

[ава2 ] (вигук несподіванки, здиву
вання, шкодування і ін.) :Ж;-бр. [авай], 
п. ст. awa «ОТО», ч. au «ОЙ», ст. ave «ОХ», 
вл. aw «ОЙ», полаб. au «ОХ», схв. дваj 
«те.»;- очевидно, результат злиття ви

гуку *ав (au, мабуть, запозиченого з ні
мецької мови, пор. нім. au) і вигуку а; 
можливе також припущення про злиття 

вигуку а з відмерлим тепер вигуком 
*ва (пор. овва і ін.).- Див. ще а2 • 

Авакум - див. Абакум. 
авангард; - р. бр. болг. авангард, 

п. awaпgarda, ч. слц. avantgarda, вл. 
аwаntgагdа,м.авангарда,схв.авангарда, 
слн. avantgarda; -запозичено з фран
цузької мови, очевидно, через росій
ську; фр. avant-garde складене з двох 
слів - avant «попереду», від лат. abante 
«ТС.», утвореного з прийменииків аЬ 
«від» і ante «перед», спорідненого з гр. 
av't[ «Напроти», і garde «сторожа, загін», 
від франк. *wardбn «бути на сторожі», 
спорідненого з нім. warten «доглядати, 
чекати».- СІС 10; Шанский 3СРЯ І І, 
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аварія 

23-24; Фасмер І 58; Kopaiinski ІОІ-
102; Dauzat 62, 354; Waide-Hofm. І 53.
Див. ще абажур, анти-, варта, гвардія. 

аванс, авансувати; - р. бр. болг. м. 
аванс, п. awans, вл. awansa, схв. аванс, 
слн. avans; -запозичення з францу
зької мови; фр. avance «видача грошей 
наперед» пов' язане з avancer «авансува
ТИ», похідним від нар.-лат. *abantiare 
«просуватися вперед», утвореного від 
лат. abante «попереду».- СІС 11; Шан
ский 3СРЯ І 1, 25; Dauzat 62.- Див. 
ще авангард. 

авантЮра, аванtщ}ра, авантюрuз.м, 
авантюрИст, авантЮрник, авант-урник, 
аващпурувати; - р. болг. авантЮра, 
бр. м. схв. aвaнmtjpa, п. awantura, ч. 
avantura, avantyra, слц. слн. аvаntііга;
запозичено з французької мови двома 
шляхами: через польську і російську 
мови; фр. aventure походить від елат. 
*adventura «те, що має відбутись», по
в'язаного з лат. advenїre «відбуватись, 
траплятись», утвореним з префікса аd
«до-, при-», спорідненого з гот. ді сл. днн. 
at «до, при, на>>, і дієслова venїre «при
ходити», очевидно, спорідненого з гр. 
~сж.[vш «іду», дінд. gamati «іде», гот. qi
man «приходити», нвн. kommen «ТС.».
СІС 11; Шанский 3СРЯ І І, 26; Фасмер І 
58; Ho1ub-Lyer 89; Dauzat 63; Walde
Hofm. І І І-12, ІІ 747-749. 

аварець (представник однієї з народ
ностей Дагестану); - р. аварец, бр. авсі
рац «ТС.», др. аварьск'О «аварський», ч. 
Avar «аварець», вл. Awar, болг. авdрин 
«Те.»; - загальноприйнятої етимології 
не має; виводилось від тюрк. (перс.) 
avara «волоцюга, задирака» (Dirr Namen 
208), проти чого внеувались заперечен
ня (Marquart Kum. 74-75).- Фасмер І 
58; Менгес J20-12I. 

авари (іст.) «обри»; - р. бр. аварьt, 
слн. Avare «те.»;- назва обрів, запозиче· 
на з грецької або латинської мови; гр. 

А~ар «обр», лат. avarus «ТС.» мають 
походження, спільне з укр. обр (див.). 

аварія, аварійни,к;- р. болг. авсірия, 
бр. аварЬІЯ, П. awaria, Ч. havarie, СЛЦ. 
havaria, м. хавариjа, схв. аєариjа, ха
вариjа, слн. havarija;- запозичення . з 
ітаJІійськоі мови; іт. avaria походить вІд 



аната 

ар. •awarija «пошкодження корабля чи 
вантажу», пов'язаного з •awar «шкода, 
пошкодження».- СІС 11; Шанский 
3СРЯ І І, 27; Фасмер І 58; Holub-Lyer 
188; К1 uge-Mitzka 294; Dauzat 63. 

[авата] (іхт.) «білизна, жерех, Aspi
us» Берл.; -запозичення з молдавської 
мови; молд. ават (рум. avat) «білизна, 
Aspius гарах» виводиться від тур. 
haut.- D LRM 58. 

[авач] «червоний або чорний бик з бі
лою поперечною смугою» Ж;- запози
чення з румунської мови; рум. alaciu «пе
рістий» пов' язане, очевидно, з тур. al а
са щерістий, строкатий, рябий», nохід
ним від а1а «Те.» пратюркського похо
дження, спорідненим з монг. alag «Те.»; 
в українській формі відбулась законо
мірна для частини західних говорів змі
на твердого 1 у в.- Севортян 129-130; 
Riisanen Versuch 15.- Пор. алажа. 

Август, Августа, ст. Аугусtn'Ь « .. . слав
ньtu, зацн(ьtй), зншнен_ит(ьtй), панский» 
(1627); - р. болг. Август, Августа, 
бр. Аугуст, Аугуста, п. ч. слц. Au
gust, схв. August, слн. Avgust, стсл. 
fІвьrоrст'Ь.; - через старослов'янську 
мову запозичено в східнослов'янські 
з грецької; гр. Auтoua'to~ походить від 
лат. Augustus (особове ім'я), утвореного 
з прикметлика augustus «священний», 
пов'язаного з augeo «збільшую, сприяю», 
якому відповідає ЛИТ. augti «рОСТИ», 
iiukstas «високий», лтс. afigt «рости», 
afigsts «ВИСОКИЙ», ГОТ. aukan «ЗростаТИ, 
збільшуватись», гр. аu~ш «Збільшую, 
підвищую», тах. В auks «зростати».
Беринда 183; Петровский 34; Ил
чев 41; Walde-Hofm. І 82-83.- Пор. 
автор. 

[авдбтка] (іхт.) «щипавка, Cobitis 
taenia L. Ж; голець, Nemacheil us barba
tulus L. Л-Г», авд6тька «голець», [ае
дошка Л-Г, авдЮшка Ж. Л-Г, авдю
шечка Л-Г, овдЮшка ЛЖит, одЮшка 
ЛЖит, удотка ЖJ «те.», [евдошка] «ум
бра, Umbra Krameri Walb.» Л-Г, [яв
дошка] «бобирець, Leuciscus borystheni
cus» Ва, Л-Г; - р. [авд6тка] «голець», 
авд6тька, [авд6шка, авдЮша, авдЮшка] 
«те.», [евд6тка] «ТС.; вид карnа, Cypri
nus a1burnus», [евдошка] «Голець; умбра; 
бобирець», [евдюшка] «голець», [удотка], 

Авксентій 

бр. [ауд6rпка1 «Те.»;- запозичення з ро
сійської мови, в якій на t.:учасному етапі 
пов'язуються з особовим ім'ям Авд6тья 
(Евдокия); як назви риб розвинулись на 
основі іхтіологічних назв, що відповідали 
укр. [д!}нькаJ «плітка», випадково збли
жених із зменшеними формами від жіно
чого імені Євдокія: зіставлення з р. удод 
«одуд» (3СБМ І 205) або з р. вдох (Leder 
120) позбавлені підстав.- Коломиец Про
исх. назв. рь1б; Фасмер- Трубачев ІІ 
6.- Див. ще дунька. 

[авдбтки] · (бот.) «купальниця євро
пейська, вовча лапа, Troll ius europaeus 
L.» Пі, Mak, [авдотька Mak, уд6тки 
Пі] «Те.»; - неясне. 

авіа- (перша частина складних слів 
типу авіабаза, авіазенітний, авіатехні
ка, авіашкола); - р. авиа-, бр. авія-, 
п. awio-, болг. авио-, схв. авио-, слн. 
avio-; - результат скорочення прикмет
пика авіаційний або компонента авіа
ційно- у складних прикметниках.- Див. 
ще авіація. 

авіація, автатика, авtатор; - р. 
болг. авuация, бр. авіЯцьт, п. awiacja, 
ч. слц. aviatika, м. aвujaцuja, авujати
ка, схв. aвujiщuja, ели. aviacija; - за
позичення з французької мови; фр. 
aviation, aviateur - штучні утворення 
(ХІХ ст.) від лат. avis «r~ax», спорід
неного з гр. otcov6(; «великий птах; оз
нака», дінд. vii) «птах», vei), ав. VЇS 
vayo (наз. в. мн.) «ТС.».- СІС 12; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 28-29; Dauzat 64; 
Ernout-Meillet І 58; Walde-Hofm. 
І 84. 

Авксентій, Овксентій, Овксент, Ов
ксен, Оксент, [Аксеюпій, Оксен, 
Оксdюп], ст. АуGентій «растителен» 
(1627); - р. Авксеюпий, бр. Ауксенцій, 

р.-цсл. ffc~ENTiЙ, болг. Авксенти(я), 
fхв. Aksёntije, стсл. ffс'Ь.~ЕNтии, flr
~ENT'Ь.;- через посередництво старосло
в'янської мови запозичено з грецької; 
гр. Au~Єv<LO(; є пQхідним утворенням, 
пов' яз ан им з дієсловом аu~ш «Збіль
шую, вирощую, звеличую», спорідненим 
з лат. augeo «збільшую, сприяю».
Беринда 183; Петровский 36; Илчев 

42; Frisk І 187-188.- Див. ще Ав
густ. 
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а вб 

[авб] <<ось» Ж, [авось] <<ТС.» Ж; - р. 
QІЗОСЬ <<МОЖЛИВО; ОТ», бр. [аво) <<ОТ», др. 
авосе «ОТ», п. awo <<от; можливо, адже», 

серб. ст. аво <<ось, а ось», болг. ст. аво <<от; 
раптом», схв. ст. avo <<ОТ»; - складне 

утворення з часток а і *во <<ОТ» (і вказів
ного займенника с. р. ее) (Даль, 1880, 
І, З); менш переконливим є пояснення р. 
авось як результату злиття а і асе (Бус
лаев 157; Саболевский Лекции 95; Грот 
САН 1891, І 8; Фасмер І 59; Шанский 
3СР Я І 1, ЗО) або а, ово і ее (Zubaty 
LF Зб, 112, З41; Горяев 1; Bern. І 21; 
Преобр. І 1; Sl. prasl. І 165).-Див. ще 
al, ее.- Пор. гав2 • 

аврал- р. болг. аврал, бр. аурал; -
через російське посередництво запози
чено, на думку більшості дослідників, 
з англійської мови (англ. over «нагору», 
споріднене з нвн. iiber <<над», гр. u1tЄp 
<<ТС.», лат. super <<вгору, над», і all <<Всі», 
споріднене з нвн. all <<весь», гот. alls 
<<ТС.», лат. allers <<учений», від іє. * a1nos 
як дієприкметника від дієслівної основи 
*а1- <<рости»); виводиться також (Фас
мер І 59) з голландської мови (гол. ove
ra1 <<ВСюди» етимологічно тотожне англій
ському вир-азові).- СІС 12; Шанский 
3СРЯ І 1, ЗО; Бурд.-Мих. 8; ССР ЛЯ І 
З1; Юuge-Mitzka 1З, 800. 

Аврам, О~ам, Абрам, Авраам, ст. 
Аврам"Ь <<Otnelf'"Ь вьtнесльtй, або отец вьt
сокий, або прuщелец .. . », Авраам "О <<отец 
многих (народов]» (1627); - р. бр. Ав
рам, др. Авра(а)м"Ь, п. ч. слн. Abraham, 
слц. Abraharn, болг. Аврам, Авраамий, 
схв. Аврам, Абрам, 'А.брахам, стсл. flк
fMdMn; -через старослов'янську мову 
запозичено в давньоруську з грецької; 
гр. 'A~pacif!- відтворює гебрайську фор
му імені 'Abraham «батько багатьох», 
яка є видозміною гебр. 'A]2ram <<батько 
ВИСОКИЙ», утвореного З abh <<батЬКО», 
спорідненого з арам. abh, аЬЬа, ар. еф. 
аЬ <<ТС.», і ram <<ВИСОКИЙ, ПіднесеНИЙ», 
пов'язаного, очевидно, з rum <<височіти, 
підносити», спорідненим з арам.-сір. 
ram <<ВИСОЧіВ», ар. rama <<Підняв».- Бе
ринда 171; Петровский З7; Фасмер І 
57; Илчев 42; Юеіn 5-6; Gesenius 
9-10. 
· авран (бот.) <<Gratio1a offic. L.» Я;
р. авран <<ТС.» (інші назви: лихорадочная 
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авто-

трава, благодать), [аврь'tньJ <<ряска, 
Lemna L.», бр. ауран <<Gratio1a»;- оче
видно, запозичення з тюркських мов: 

пор. уйг. auradan <<гостриця, Asperugo 
procumbens L.», каз. ауру <<хворіти». -
Радлов І 72. 

[авру] (вигук, що передає воркуван
ня голуба), [аврукати]; - звуконаслі
дувальне утворення.- Пор. абрЮ. 

[аврЯк] <<Некастрований баран», [ав
рЮиtнuк] «ягня, шо може бути авря
ком»; - запозичення з турецької мови; 
пор. тур. yaYru «НОвонароджена твари
на», yavru1aшak <<народжувати малят 
(про тварин), висиджувати пташенят», 
узб. jaypi «молода тварина», jаурук 
<<ТС.».- Кравчук ЛБ VIII 69; Рад
лов ІІІ 18. 

автентИчний, ст. автентичний, ав
тентьtчньtй, аутентичньtй (16ЗЗ), ав
тентuчнt (XVII ст.), автентuк'"Ь (1618), 
автентице (1597), автентьще (1612);
р. аутеюпuчньtй, автеюпuчньtй, бр. ау
тзнть'tчньt, п. auteпtyczny, ч. слц. au
tenticky, вл. awtentiski, болг. автентu
чен, м. автентuчен, схв. аутеюпuчан, 
слн. avtenticen;- безпосереднє запо
зичення з латинської мови; лат. authєn
ticus походить від гр. a~'I'Jєv•ttx6c;:, пов'я
заного з au&Єv't"'J<; <<самовладний повели· 
тель, безпосередній винуватець», утво
реним із займенника a~'to.; (> а~&-) 
<<сам» і форми * єv-'t"'J<; від дієслова 
аv6ш <<Завершую», СпоріднеНОГО З дінд. 

sanoti <<Здобуває, виграє».- СІС 1З; 
Тимч. 6; Kopa1inski 99; Holub-Lyer 
88; Boisacq 100; Юеіn 130; Frisk 1 185.
Див. ще авто-. 

автб; - р. авт6, бр. аут6, п. ч. слц. 
auto, БЛ. НЛ. awto, болr. М. ауто, СХВ. 
ауто, слн. avto; -запозичення з фран
цузької мови; фр. auto є скороченням з 
autoшobi1e <<автомобіль»; Б українську 
мову зайшло двома шляхами; через ро
сійську і польську (німецьку) мови.
Шанский 3С'РЯ І 1, 30.- Див. ще авто
мобіль, авто-. 

авто-; - р. болг. м. авто-, бр. аута-, 
п. ч. слц. auto-, схв. ауто-, слн. avto-; -
перший компонент порівняно нових 
складних слів, який у різних виnадках 
ЗБодиться до чотирьох різних лексич-



автобус 

них одиниuь: як скорочення до автомо

більний, автобусний (напр., автотранс
порт, автопарк), як скорочення до 
авто.матіtчний (напр., автопілот, пор. 
Азарова ВКР ІІІ 224), як виділений із 
складу слів греuького походження ком-

. понент авто- (гр. au'to-, етимологічно не 
зовсім ясне) із значенням «само-» (напр., 
автопортрет) і як оснщза, тотожна са
мостійному слову ает6 (напр., автома
шИна).- Frisk І 191-192. 

автобус; - р. автобус, бр. аут6бус, 
п. ч. с.тщ. autobus, вл. awtobus, болг. м. 
автобус, схв. аут6бус, аутобус, слн. 
avtobus; - запозичення з німеuької мо
ви; нім. Autobus походить від фр. auto
bus, утвореного з основи auto <<автомо
біль» і елемента -bus, виділеного з слова 
ornnibus <<омнібус».- Шанский 3СРЯ І 1, 
31; Dauzat 61.- Див. ще авто-, омнібус. 

автоген, ает.огенник; - р. автоген, 
бр. аутагенньt «автогенний», п. ч. au
togen, слu. autogen, вл. awtogeny <<авто
генний», схв. аутоген, ели. avtogen; -
запозичене через російську мову з фран
uузької; фр. autogene <<спайка, зварюван
ня» утворене на основі словосполучен
ня soudure autogene «автогенне зварюван
ня»; прикметник autogene походить від 
гр. aб'to1єv'lj.; <<Самородний», утвореного 
з au'to~ «сам» і 1Єvо.; <<ріщ>; назва зумов
лена тим, що автогенне зварювання від
бувається без застосування тиску.
Шанский 3СРЯ І 1, 31-32.- Див. ще 
авто-, ген 1 . 

автограф; - р. автограф, бр. а{f!п6-
граф, h. ч. autograf, слu. autograf, au
tograrn, вл. awtograrn, болг. автограф, 
м. автограф, автогра.м, схв. аутдгра.м, 
аутдграф, ели. avtogrM, avtograrn; -
запозичено з франuузької мови через 
посередниuтво, з одного боку, росій
ської і, з другого боку, польської мов; 
фр. autographe утворене з греuьких еле
ментів au't6~ <<сам» і jpcicpw «nишу». -
Шанский ЗСРЯ І 1, 32; Фасмер І 60.
Див. ще авто-, графа. 

автол; - р. болг. автол, бр. аутол, 
п. ч. au to1; - складнаскорочене слово, 
утвореце з основ слів авт(о.мобіль) і лат. 
ol(eurn) <<масло» за аналогією до .ментол, 
бензол, фенол та ін.- СІС 14; РЧДБЕ 
24.- Див. ще автомобіль, олія. 

автономія 

автомат, автоматизація, авто.матйз.м, 
автоматика, автоматник, авто.матіtч
ний, автоматизувати; - р.болг. авто
мат, бр. аута.мат, п. ч. слu. automat, 
вл. aw tomat, схв. аутд.мат, слн. avto
mat; -і основне слово, і його похідні, 
крім автоматник, засвоєні через посе
редниитво російської мови з франuузької; 
фр. automate, automatique, automatisa
tioп, automatiser утворені від гр. 
au'tof.La'to~ <<самодіючий», складеного з 
ОСНОВ au'to-, <<СаМ» і f.LЄV-/ f.LCl· ( < * ШІJ-) 
(<намір, сила», спорідненої з укр. 
.мн-іt.мий, па-.м 'я-ть' с!}-.мн-ів, та з су
фікса -'to~-; форма автоматник утворена 
в українській мові від слова автщаіт 
«автоматична гвинтівка» за зразком рос. 

аето.матчик.- СІС 14-15; Шанский 
3СРЯ І 1, 33-34; Frisk І 191.- Див. 
ще авто-, мнИмий, пам'ять. 

автомобіль, автоJttабілізація, автомо
білізм, автомобіліст; - р. авто.мобіtль, 
бр. аута.мабіль, п. ч. слu. autornobi1, 
болг. м. авто.мобіtл, схв. ауто.мдбuл, 
ели. avtomobil; - запозичено через по
середниuтво російської і, можливо, ні
меuької мов з франuузької; фр. auto
rnobile утворене з гр. au'to<; <<сам» і лат. 
mobil is <<рухливий» за аналогією до фр. 
1ocomobile.- Шанский 3СРЯ І 1, 34-
35; Dauzat 61.- Див. ще авто-, мобіль
ний. 

Автоном (особове ім'я), ст. AyтoнoJtt 
<<са.мозаконних:ь, или са.мозаконєн'Ь>> 

(1627);- р. Автон6.м, болг. Автоном, 
стсл. flвnTONOMn;-чepeз старослов'ян
ську мову запозичено з греuької; гр. 
Au'to'>'of.Lo~ утворено на основі прикмет
пика au'to'>'of.Lo~ <<самостійций, вільний», 
який складається з основ слів au't6~ І(сам» 
і VOf.LO<; <<ЗаКОН».- Див. ще автономія. 

автономія, автономіст, аеrпон6.м· 
ний; - р. болг. автон6.мия, бр. аутан6-
.мія, п. autonomia, ч. autonomie, слu. au
tonбmia, вл. awtoпomija, м. автоно.ми
jа, схв. аутонд.миjа, слн. avtonomfja; -
запозичено через· посередниитво поль

ської мови з греuької; гр. au'to'>'Of.LLa 
«самостійність, незалежність» складає
ться з основ слів au't6~ <<СаМ>> і v6f.Lo.; «за-

, J ' • 

КОЮ>, ПОВ ЯЗаВОГО З VEf.LUJ <<НаДJЛЯЮ, ПрИ· 
власнюю, обробляю, пасу», спорідненим 
з гот. niman <<брати», нвн. nehmen, лтс. 
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автор 

fleffit «ТС.», ЛИТ. ПllОШа «НаЙМ, Оренда».
llіаНСКИЙ 3СРЯ І 1, 35; Frisk ІІ 302-
303.- Див. ще авто-. 

автор, авторство, авторка, ст. ав
тор 'О (XVI ст.);- р. болг. м. аетор, 
бр. аутар, п. слц. autor, ч. autor, auk
tor, вл. awtor, схв. аутор, слн. avtor; -
запозичене з латинської мови, можливо, 
через польське посередництво, спочат

ку з ширшим значенням «творець, ви

нахіднию>; сучасне значення вперше фік
сується в XVII ст.; лат. auctor «заснов
ник, творець, письменник, знавець, за

хисник» походить від дієслова augeo 
«збільшую, наділяю, сприяю, завдаю».

Тимч. 6; Фасмер І 60; Hiittl-Worth 
15.- Див. ще Август. 

авторитет; - р. болг. м. авторитет, 
бр. аутарьипат, п. autorytet, ч. слц. au
torita, вл. awtorita, схв. aymopumem, 
слн. avtoriteta; - запозичено з німець
кої мови через польське посередництво; 

нвн. Autorit~t, свн. auctoriteit nоходить 
від лат. auctoritas «влада, вплив, воля», 
утвореного від auctor «творець, захис
ник, радник».-СІС 16; Шанский ~СРЯ 
І 1, 36-37; Фасмер І 60; Юuge-Mitzka 
42.- Див. ще автор. 

аву (вигук, що передає виття собаки, 
вовка); - п. au, awu, ou; - звукона
слідування, яке в окремих мовах могло 
виникати самостійно або під впливом 
сусідніх мов; пор. лтс. ай <<Те.>> (Miih1.
Eпdz. І 214). 

[авулом] «огулом» Пі, Ж, [авульнuй] 
«огульний» Пі; -результат видазміни 
деетимологізованих слів огулом, огуль
ний, очевидно, під впливом слова авул, 
аул (сукупність жител тюркських на
родів) і його похідних.- Див. ще огу
лом, аrел1• 

[авур] (вигук, що передає гарчання 
собаки, вовка); -звуконаслідувальне 
утворення. 

авуш, ав!}иtа -див. агу1 • 
[авчик] <<рибалка на каючку Мо; ма

лий рибальський човен Берл», [гавчик] 
~малий рибальський човен» Дз, Мо, [гав
чиський] (г-а бригада <<бригада рибалок, 
що використовує гавчики») Дз; - оче
видно, видозмінене запозичення з ту
рецької мови; тур. avc1 «мисливець, ри-
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Агафангел 

балка» є похідним від av <<nолювання; 
здобич»; на українському грунті семан
тично зближуєТЬСЯ З ава <<ВИД рибаль
СЬКОЇ сітки».- Болдьrрев Тюркизмьr 46; 
Севортян 62-63.- Див. ще ава1 • 

ara1 «старшина, начальник, пан (у 
турок, татар та ін.)», ст. ага (XVIII ст.) 
<<ТС.»; - р. бр. болг. ага, П. Ч. СЛЦ. aga, 
СХВ. dга, СЛН. aga «ТС.»; - запозичення 
з турецької мови; тур. aga <<nан», іст. 
<<Начальник (яничарів)», первісно «стар
шин брат», наявне і в інших тюркських 
мовах, споріднене з тунг. aka «ТС.».
Шанский 3СРЯ І 1, 38; Фасмер І 60; 
Севортян 70-71; Покровская ИРЛТЯ 
33-36. 

ara2 (вигук ствердження, здогаду, 
пригадування, привернення уваги то

що), агакати, агакало; - р. бр. ага, 
п. ч. слц. aha, болг. аха, схв. аха, а-ха, 
ели. aha; -очевидно, результат злит
тя двох часток займенникового похо
дження а і га з давнім придихавим h 
(не g); пор. аналогічні утворення еге, 
ог6 (Фортунатов ИТ ІІ 218-219, 226); 
наявність таких вигуків і в неслов'ян
ських мовах (нвн. англ. рум. іт. aha) 
дозволяє припускати також інший шлях 
утворення - подвоєння чи емфатично
го подовження аа з епентетичним при

дихавим r.- Шанский 3СРЯ І 1, 37-
38; Преобр. І 2; Slawski І 23; БЕР І 
21.- Пор. га1• 

агалИк (бот., у назві агалик-траеа, 
J аsіопе mопtапа L.); -запозичення з 
турецької мови; тур. aga1lk «гідність 
аги, звання аги; маєток аги» є похідним 
від aga «ага, начальник, пан»; ботанічна 
назва могла бути зумовлена поширен
ням цієї рослини на землях якогось 
аги.- Див. ще ага1 . 

Агапій, Агапія, ст. Агапій <<любим'Ь», 
Агапіа <<Любимаа» (1627); - р. Агапий, 
Агапuя, бр. Агап, болг. Агапий,Агапuя, 
стсл. ffrt1nии, ffrt1nи(ta);- запозичені 
з грецької мови чоловіче і жіноче власні 
імена; гр. 'А1сіт:tо<;;, 'А1сіт:"ІJ пов'язані 
з словами а1а.т:сіw <<люблю», a1&.7t"'J 
<<ЛЮбов», етимологія яких не з'ясована.
Петровский 38; Илчев 42; Frisk І 8; 
Boisacq 6. 

Агафангел, Агатангел, [Хваньк6], ст. 
Агаеаггел'Ь <<бл(а)гій вtстнию> (1627);-



дrафія 

р. Агафангел, болг. Агатангел; - запо
зичення з грецької мови; гр. 'Ата.&апє
Ло.;- складне власне ім'я, утворене з 
ОСНОВ СЛіВ ата.&6.; <<ХОрОШИЙ, добрИЙ» 
і апєЛо.; <<вісник».- Див. ще Агафія, 
ангел. 

Агафія, Гафія, [Афія, Гапа, Галка, 
ГlkяJ, Агата, ст. Агаеіа <<бл(а)гаа» 
(1627); - р. Агафья, бр. Агата, др. 
Агаеія, п. ч. слц. слн. Agata, болг. 
Aгatne, Aгarnu(я), стсл. flrdeи(m), ffrt1-
ти(~<~); -запозичення з грецької мо
ви- форми з ф і п- через церковно
слов'янську і давньоруську мови, фор
ма з т - через західнослов'янські і ла
тинську (лат. Agatha); гр. 'Ата.&lщ; 
(чол. р.) утворене від прикметпика 
ата.&6.; <<ХОрОШИЙ, добрИЙ», МОЖЛИВО, 
пов'язаного з псл. god1> <<(належний) 
час», goditi, гот. gops <<добрий», нвн. 
gut «ТС.».- Петровский 39; Илчев 42; 
Frisk І 5-6; Boisacq 4-5.- Див. ще 
год. 

Агафон, Агапон, Гапон; - р. Ага
фон, бр. Агафон, Гапон, др. Агаеонz,, 
п. Agaton, стсл. ffrt180Nn; - через ста
рослов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. 'Aтa&wv утворено від прикмет
пика ата.&6.; «ХОрОШИЙ, добрИЙ».- Див. 
ще Агафія. 

АгафОник, Агафоника, ст. Агаеонікz, 
«бл(а)гопобtднЬtй» (1627); - р. Агафо
ник, Агафоника, болг. Агатоник, стсл. 
flrt18C!NИKfi, ffrdTONИKn; -через ста
рослов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. чоловіче і жіноче імена 'Ата.
&6v txo.;, 'Aтa.&ovtx'Yj утворені з основ 
прикметпика ата.&6.; <<добрий, хороший» 
і іменника v[x'Y/ <<nеремога» чи дієслова 
v"ixci(J) <<Перемагаю».- Беринда 172; Пет
ровский 39; Илчев 42.- Див. ще Ага
фія, НИкон. 

[агел1 ] <<круг ла загорода для овець»; -
запозичення· з тюркських мов; тур. 

ag1l <<загін для худоби, вівчарня», аз. 
GfьtЛ <<ТС.», каз. тат. крим.-тат. і ін. аул 
«селище» є похідним від пратюркського 
кореня ag <<Сітка. невід; місце, оточене 
тенетами, тином; загін; огороджувати».

БолдЬІрев Тюркизмьr 47-48; Севортян 

агітувати 

83-85; Радлов І 1, 74-75, 141-142, 
163.- Пор. аул. 

аrел2 (заст.) <<ДИЯВОЛ», (агuл] <<ТС.» 
Ж. ст. dггелz, <<дух» (XVI ст.); - р. заст. 
dггел, бр. [гlігьtль], цсл. t1rrfлn <<ангел; 
злий дух»; - форма книжного похо
дження, викликана буквальною транс
літерацією у церковнослов'янському 
письмі грецького слова а·пєЛо.; «ангел, 
вісник» з метою відрізнення значення 
<<Злий дух» у цій формі від значення <<ан
гел», що писалося з титлою (МІ'Лn); 
подвійне п у грецькому письмі нормаль
но читається "1 (нг); виведення бр. [га
гьtль] від гагаць <<Кричати га-га» (Малько 
Белар. лінгв. 6, 67), очевидно, помил
кове.- Див. ще ангел. 

агент' агенrпсrпво, агенtщ}ра, аген
ція; - р. бр. болг. м. агент, агенrщ}ра, 
п. ч. agent, agentura, слц. agent, agentйra, 
вл. agent, схв. агент, агентура, слн. 
agent, agentйra; -запозичено з німець
кої мови через російське і польське по
середництво, про що свідчить подвійний 
наголос; похідне агентство утворено 
в російській мові на основі запозичен
ня; нім. Agent, Agentur походять від 
фр. agent, agenture, які, в свою чергу, 
пов'язуються з лат. ageпs, agentis <<ад
вокат», похідним від ago <<дію, веду, 
жену», спорідненого 3 гр. атw <<жену, 
Веду», дінд. aj ati <<ЖеНе», дісл. aka <<ЇХа
ТИ».- СІС 18; Шанский 3СРЯ І 1, 39-
40; Фасмер І 60; Горяев 1; Грот САН 
1891 І, 11; Wa1de-Hofm. І 23.- Пор. 
агонія. 

[агет J «шахрай, мотяrа» Ж; - ети
мологія неясна. 

[агй~ <<тьху» (вигук незадоволення, 
лайки), [агuй, агі; агій] <<тс.», [агuкати, 
агікатu] МСБГ; ~ п. а hyj <<ГеТЬ» (ви
гук, яким відганяють собак); - склад
не слово, утворене з вигуків а і гu (гий, 
гі, гій) <<ТЮ».- Див. ще а\ ri.- Пор. ігf. 

агівка - див. гаівка, ягілка. 
агітувати, агітатор, агітація, агіт

ка; - р. агuтuровать, бр. агітаваць, 
п. вл. agitowac, ч. agitovati, слц. agi
tovat', болг. (lгитuра.м, м. aгurnupa, 
схв. агитовати, agitlrati, слн. agitlra
ti; -запозичення (крім агітка) з ні
мецької мови; нвн. agitieren, Agitatiбn, 
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Аглая 

Agitator походять від іJат. agШire «ру
хати, збуджувати», пов'язаного з agere 
<<діяти», аgШШо <<nриведення в рух», 
agitator <<той, що рухає», можливо, через 
французьке посередництво; агітка- но
ве російське утворення від скороченої 
основи прикметпика агитаци6нньtй.
Шанский ЗСРЯ І 1, 40-41; Walde
Hofm. І 23-24.- Див. ще агент. 

Аглая, Аглаlда; - р. Аглая, Аг
лаuда, бр. Аглая, Аглаlда, болг. Аглае, 
Аглаu, Аглая, Аглаuда, стсл. ffrмии 
(чол. р.); - запозичення з грецької 
мови; гр. 'А·(ЛаfІJ, дор. 'А1Лаtа (чол. 
р. 'А 1 Ла"lо~). утворено на основі іменни
ка еч ЛаtІJ ( &.1 Ла"lа) <<блиск, краса», що 
походить від прикметпика а1Ла6~ <<яс
ний, чудовий», rюв'язаного з іменником 
1aЛ1jv11 <<штиль, спокій, ясність» і з діє
словом jEAciw <<Сміюсь, СЯЮ», споріднени-

МИ з вірм. catr <<регіт»; форма Аглаtда 
ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. lijAa6~ <<ЯСНИЙ» і ЄtОО\; 
<<Вигляд».- Петровский 40; Илчев 42; 
Джаукян 63, 160; Boisacq 8; Frisk І 12, 
294 -295.- Див. ще вид. 

Агнеса; :.... р. Агнесса, бр. болг. Агне· 
са, tt. Agnes, Agneszka, Agnieszka, ч. Ag
nezka, ст. Agnes, СЛЦ. Agпesa, схв. Ag
nesa, Agnes, Agneza; - через посеред
ництво італійської (іт. Agnes) або, мож
ливо, якоїсь іншої західноєвропейської 
мови запозичено з латинської; лат. Agnes 
походить від гр. i\p-ij; менш перекон
лива спроба (Суперанская 84) пов'язав
ня з лат. agna «овечка», спорідненим 
з укр. ягнЯ.- Rjecnik І 35; Battisti
A1essio І 91; Dauzat Dict. des noms 3; 
Юеіn 39.- Див. ще Агнія. 

агнець; - р. бр. болг. ді ал. м. агнец, 
др. агньць, схв. д.гнец; -книжне за
позичення в давньоруську мову із ста
рослов' янської; стсл. t1ГN ь.ц ь. відповідає 
східнослов'янському ягнЯ.- Фасмер 1 
61.- Пив. ще ягнsі. 

Аrнія; - р. Агния, бр. Агнія, схв. 
AgrПja, J agnija, стсл. ffrNи(m); - запо
зичення з грецької мови; гр. і\р-1], 
жіноче ім' я, у'творене на основі прикмет
пика Ь.1v1j <<чиста, непорочна» (чол. р. 
Ь.р6~); пор. гр. Ь.1vєlа <<чистота, непороч
ність»; прикметник &jvб(; пов'язаний 
з етимологічно не зовсім ясним &jto~ 

46 

агрегат 

«святий».- Rjecnik І 36; Frisk І 10, 
13.- Пор. Агнеса. 

агов (вигук оклику, відгуку); агов
кати; -складне слово, утворене з ви

гуків а1 і гов (див.). 

агонія, агонізувати;- р. болг. аг6-
ния, бр. агонія, п. agonia, ч. аgбпіе, слц. 
agбnia, вл. agoпija, м. агониjа, схв. агд
tшjа, ели. agonfja; -запозичено, оче
видно, через польську мову з франuузь
кої; фр. agonie «агонія», в свою чергу, 
запозичено з пізньолатинської; лат. аgо
піа <<туга, томління, почуття страху», 
аgоп «передсмертні зусиллю> походять 
від гр. cijwvia «боротьба, змагання», 
&.1<.0" «ТС.», утворених від дієслова <i1w 
<<жену, веду, ідр>, спорідненого з лат. 
ago <<Жену, веду», дінд. ajati <<Жене, ве
де».- СІС 19; Шанский ЗСРЯ І 1, 41-
42; Фасмер І 61; Dauzat 18; Frisk І 18.
Пор. агент. 

[агбсь] (відповідь на вигук аг6в); -
складне слово, утворене, очевидно, з ви

гуку а1 і вказівної частки ось із проте
тичним г.- Двв. ще а1 , ось. 

аграрний, аграрій, аграрник; - р. аг
рарньtй, бр. аграрньt, п. вл. agrarny, 
ч. agrarni, слц. agrarny, болг. аграрен, 
м. аграрен, схв. агріірн'й, слн. agrareп; -
перші два слова відповідні до нім. agrar 
<<земельний, аграрний», Agrarier <<Вели
кий землевласник; член аграрної партії», 
утворених за посередництвом фр. agrai
re <<аграрний» на основі лат. agrarius, 
похідного від лат. ager <<nоле, земля», 
СПОрідНеНОГО З Гр. а1ро~ <<ПОЛе», ГОТ. 
akrs, двн. ackar, нвн. Acker <<ТС.» і пов'я
заного з лат. ago «веду, жену»; аграрник, 
українське похідне від аграрний, утво
рене за зразком рос. аграрник.- СІС 
20; Шанский ЗСРЯ І 1, 42; Dauzat 18; 
Wa1de-Hofm. І 22-..:.23; Ernout-Meil· 
let І 14; Юuge-Mitzk,a 6.- Див. ще 
агент, агонія. 

агрегат, агрегатник, агрегація, агре
гатувати;- р. болr. м. агрегат, бр. 
агрзгат, п. вл. agregat, ч. слц. слн. agre
gat, схв. агрегат; -запозичено через 
посередництво російської мови з фран· 
цузької; фр. agregat походить від лат. 
aggregatum «з'єднане» (aggrego «приєд
ную11), утвореного з префікса ad- <<до-» 
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і дієслова grego «збираю в стадо», спо
рідненого з grex «стадо», гр. O:jє[pw «зби
раю», . .rшт. gre-ta «один поряд одного», 
р. горсть, укр. гортати; слово агрегат
ник є українським похідним від агре
гат.- СІС 20; Шанский ЗСРЯ І 1, 42-
43; Dauzat 18; Wa1de-Hofm. І 622.
Див. ще авантЮра, горстка, гортати. 

агресія, агресор, агресИвний; - р. аг
рессия, бр. аграсія, п. agresja, ч. agrese, 
слu. agresia, вл. agresija, болг. агресuя, 
м. агресиjа, схв. агресиjа, слн. аgrеsіjа;
запозичено з франuузької мови, можливо, 
через німеuьке посередниuтво; фр. ag
ression, agressif, agresseur (нім. Agressi
on, agressi V' Agressor) походять від лат. 
aggressio «напад», елат. aggressor, пов'я
заних з дієсловом aggredior <шападаю, 
наступаю», утвореним з префікса аd
<<ДО-» і дієслова gradior «Ступаю, іду», 
спорідненого з gradus <<крок, ступінь», 
лит. gridyti <<ходити, мандрувати», стсл. 
rрь.дж <<іду».- СІС 20; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 43; Dauzat 18; \Va1de-Hofm. І 
615.-Див. ще авантЮра. 

АгрипИна, Агріппіна, ГорпИна, [.Я ре
пйна, ГрИпа .Я, ГрапИня .Яl, ст. Агрі
піна «nроста» (1627); - р. АгриппИна, 
Аграфена, п. Agrypiпa, сдн. Agripina, 
стсл. flrpиnиNи(m), р.-uсл. CJrpиtlИNd, 
CJrpe8ИNt1, CJrpoфnNd;- через старо
слов'янську і греuьку мови (гр. 'Ajpt:rt
т;[vYJ) запозичено з латинської; лат. 
Agrippina <<жінка з роду Агріппи» утво
рено від лат. Agrippa (чол. р.); Пдіній 
пояснює Agrippa як aegre partus <<Важко 
народжений, народжений вперед нога
ми»; В. Шульuе вважає його складним 
словом, перший едемент якого пов'язує 
здінд. agram <<Вістря», ав. a1r0 «ПерШИЙ», 
лтс. agrs «Своєчасно прибуваючий», а в 
другому вбачає скорочену назву ноги 
(пор. Kurylowicz <<Symbol ае phi1o1ogicae 
іп honorem Vito1di Taszycki» 1968, 
176).- Петровский 41; Суперанская 84; 
Илчев 43; Ernout-Meillet І 18. 

arpo- (перший компонент складних 
слів типу агробаза, агромінімум, агро
технік);- р. бош. м. агро-, бр. агра-, 
п. ч. слu. вд. слн. agro-;- основа греuь

кого слова cijp6.; <<nоле», запозичена 
спочатку в скдаді слова агроном і виді-

а І' у 

ленашляхом скорочення uього сдова.

СІС 20.- Див. ще аграрний. 
агроном, агрономія, агрономічний; -

р. болг. м. агроном, бр. аграном, п. ч. 
слu. вд. agroпom, слн. agronбm, схв. 
агроном; - запозичення з франuузької 
мови; фр. agronome походить від гр. 
a1pov6f.Lot; «службова особа в земельних 
справах», утвореного з O:jp6.; «nоле» 
і v6f.Lo<; «закон», а фр. agronomie і agro
nomique утворені від agronome.- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 44; Dauzat 19.- Див. 
ще аграрний, автономія. 

агрус (бот.) <<Grossularia», [агруст 
Mak, a.rpyc, агрес Mak, агрест Mak, a.J· 
рес, d.Jpecm Ж, Mak, a.Jpuc Mak, a.rpucт, 
a.JpycmMak, ягрес Mak, ft.rpec Ж, я.Jpecm 
Mak, ягрост Mak, ft.rpocт, Ян.rрес ВеЛ, 
ян.rрест Mak] <<ТС.», агрусівка, Іа.rрусів
ка!, ст. a.Jpecrnь, а.Jрись (XVIII ст.);
р. [dгрест, dгрус], бр. агрЗст, [агрьtст, 
агруст], п. agrest, ч. angrest, схв. агрош, 
слн. agres; - через польську мову' в 
якій agrest у XV-XVI ст. означало 
<<кисле вино з незрілого винограду», 
пізніше - <<агрус», запозичено з італій
ської мови; іт. agresto <шезрілий вино
град» походить від лат. agresta «зелений 
виноград» (за іншими тлумаченнями <<ПИ
рій»), етимологічно неясного, можливо, 
пов'язаного з гр. d1pwaп~ <<Кормова 
трава».- Фасмер І 61; Richhardt 29; 
Briickner 3; Bern. І 25; Ernout-Meillet 
І 18. 

агу1 (вигук, яким відганяють курей 
або гусей), агуш, агуша, [ауш Мо, ауша 
Ме, авуш, авуию Мо]; -відоме лише 
в українській мові складне утворення 
з вигуків а1 і гуш (уш) або, можливо, 
втраченого в uьому значенні гу.- Див. 
ще а\ гуш. 

агу2 (вигук, уживаний при перегу· 
куванні); - р. бр. агу <<те.»; -складне 
слово, утворене з вигукjв а1 і гу (див.).
Пор. агов, ау. 

[агу3 J (вигук невдоволення або обу
рення) О; -очевидно, результат видо
зміни форми агИ <<ТС.», зближеної фоне
тично з агr:Р.- Див. ще аrИ, агу1 . 

[аГу] (вигук, уживаний при звертан
ні до немовляти), a.Jyci, [a.Jy.Jy, а.rука
ти]; - р. бр. агу; - звуконаслідуваль
не.- Преобр. І 2; Фасмер І 61. 
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ад; - р. болг. м. ад, др. ад'Ь, схв. ад, 
стсл. dД 1..; - через старослов'янську 
мову запозичено з грецької; гр. ~O'YJ~ 
«ад» походить від міфологічної власної 

назви ~to"'J~. 'Аібтн; «Гадес, Аід» (бог 
смерті, володар підземного царства і, 
пізніше, саме підземне царство), етимо
логія якої тлумачиться по-різному: ця 
назва ви водиться із сполучення елементів 
а- <<Не» і *:rtб- <<бачити» (тобто пояснюєть
ся як «невидимий»), зіставляється з 
дінд. sam-vid- <<Перебувати разом, об'єд
нуватися» (в т. ч. і в підземному царстві) 
тощо.- Шанский ЗСРЯ І 1, 44; Frisk 
І 33-34. 

Ада, ст. Ада «Згромажене, або оз
добна, з сурскаг(о) отдаленаа» (1627);-
р. бр. Ада, ч. Ada, стсл. !fд 'Ь.Дt1, f:ІдdДt1;
через посередництво старослов'янської 
і грецької мов (гр. 'АОсі, 'АоОсі) запо
зичено з гебрайської; гебр. ім'я ~dha 
утворене на основі іменника radha<mpи
кpaca, краса», пов' я за ного з дієслівним 
коренем *'ada <<Входити, проходити; одя
гати (щось); прикрашатися», спорідне
ним з ар. 'ada <<бігти, проходити».
Петровский 41; Geseni us 600-601; 
Кlein 21. 

Адам, [Одам, Ядdм, АдасьJ, ст. Адам-ь 
«ч(е)л(овt)кь, або земскіи, рудЬІЙ» 
(1627);- р. бр. болг. Адам, др. Адам'Ь, 
п. ч. слц. нл. Adam, вл. Hadam, схв. 
Адам, ели. Adam, стсл. !fдdМ'Ь.;- через 
nосередництво старослов'янської і грець
кої мов (гр. 'Aocif.L) запозичено з гебрай
ської; гебр. Adam утворено від іменни
ка adam «людина», спорідненого з ар. 
adami «ЛЮДСЬКа іСТОТа, ЛЮДИНа», ак. 
admu «дитина»; можливий також зв'язок 
з rебр. adam <<бути червоним» або з гебр. 
аdаша <<(червона) земля» (пор. семантич
ну паралель: лат. homo «людина» < 
<*<<земна» від' humus <<земля»).- Пет
ровский 41; Lokotsch 2; Gesenius 13-
14; Кlein 21; Wa1de-Hofm. І 654-655. 

адамашка, ада.маиюк «шовкова тка
нина», [одомашка, едамашка] Пі, [еда
машок, едеман] Ж. ст. адамаul'ька (1488), 
дамаска (1462); - р. адамашка, ст. ода
маиtка, дамашка (XVI-XVII ст.), бр. 
адамашка, п. adamaszek; - через поль-
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ське посередництво запозичено з серед

ньолатинської мови; елат. adamascus 
«дамаський» утворене, очевидно, від 
гебр. (ha) Dammeseq <<дамаск», де ha 
є артиклем, що дав елат. а- (пор. також 

лат. Damascus <<дамасю> з гебр. Damme
seq <<ТС.»); сумнівне пов'язання (Фасмер 
І 61-62) елат. adamascus з іт. damasco 
<<дамаський».- Richhardt 29; Brйckner 
2; SW І 7; Sadn.-Aitz. VWb. І 9; Gese
nius 194-195.- Пор. дамасценка. 

адвокат, [адукат, адункат] Ж. ад
вокатство, адвокатувати, адвокаtщjра;
р. болг. м. адвокат, бр. адвакат, п. adwo
kat, [adukat, adukant], ч. слц. ели. 
advokat, вл. adwokat, схв. адв6кііт; -
запозичення з німецької мови; нвн. Ad
vokat походить від лат. advoci:itus <<Обі
знаний юрист, судовий захисник, адво
кат», букв. <<запрошений (для ведення 
судової справи)», дієприкметника від 
дієслова advocare <<закликати, запрошу
вати (також для ведення судової справи)», 
утвореного з префікса ad- «при-, за-, до-» 
і дієслова vocare «кликати, гукати».
СІС 22; Шанский ЗСРЯ І 1, 46; Фасмер 
І 62; Ю uge-Mitzka 8.- Див. ще аван
тЮра, вокал. 

[аддеJ «тут; ось, дивися», [аде] (виг.) 
<<Сюди»; - складне утворення з вказів
ного елемента arn-, який вважається 
паралельним до от, і прислівпика де 
з можливим скороченням нововиниклаго 

-дд- (-тд- > -дд- > -д-).- Німчук НЗ 
УжДУ 35, 45.- Див. ще де.- Пор. ат. 

адекватний; - р. адеквdтньtй, бр. 
адзкваrпньt, п. вл. adekwatny, ч. adek
vatnl, слц. adekvatny' болг. м. адек
ватен. схв. іідеквііrпан, іідеквіітнfі, ели. 
adekvaten; - запозичено з французь
кої мови, можливо, через посередни

цтво російської; фр. adequat <~адекват
ний» походить від лат. adaequatus, па
сивного дієприкметника до дієслова adae
quare <<Прирівнювати, уподібнюватИ>> ~т
вореного з префікса ad- <шри-, до-» 1 дІє
слова aequare <<рівняти, прирівнювати»
СІС 22; Шанский ЗСРЯ І 1, 46-47; 
Кора1 iii.ski 28; Dauzat 11.- Див. ще 
авантЮра, екватор. 

Аделаіда, Адель; - р. Аделаuда, бр. 
Адзлаіда, п. Adela, ч. слц, Ade1aida; -



адже 

запозичення з фраю~узької (або німець
кої) мови; фр. Ade1 аїdе (звідки нім. Ade
Jaide) походить від нім. Ade1heid, утво
реного з двн. ado1 (нвн. Ade1) «(благо
родний) рід, родина, походження», спо
рідненого з данг л. ~ое1 u «ТС.», ді сл. 
аба1 <<Природа, властивість, істота», тох. 
atal «чоловік», і двн. heit <<істота, влас
тивість, стан», спорідненого з двн. h,ed 
<<Стан, званню>, данг л. had (hred) <<честь, 
звання», дісл. heior <<ТС.», гот. haidus 
«вид, спосіб», дінд. ketu~ <<світлість, 
світло, образ».- Dauzat Dict. des пoms 
2, 6; Pau1 Ю. Vnb. 74; Юuge- Mitzka 
7, 301.- Пор. Адольф. 

адже, [аже], ст. аже (XVII ст.); -
очевидно, результат злиття виразу а 

(от) же.- Див. ще al, жеl, от. 
[адзимка] <<Прісний хліб, прісняк, вів

сяна паляниця, маца», [адзімка ВеЛ, 
азuма, гадзим ка] «ТС.», ст. азима 
(XVII ст.); - р. заст. азим, п. [azyma, 
azyrnus, azyrnurn], р.-цсл. dЗИМ'Ь., 
л.зум1..;- запозичення з грецької мови, 
раніше - книжним шляхом, пізніше, 
в західні говори,- через посередництво 
румунської мови (рум. adzima, azima 
<<те.»); гр. a-(uf.Lo~ <<Незаквашений, пріс
НИЙ», складається з частки &.- <<Не-» і осно

ви дієслова (iJf.L6(J) <<заквашую», похідного 

від іменника cu'f.L'lj <<дріжджі, закваска», 
спорідненого з псл. *juxa, укр. Юxd.
Sche1 udko 125; Фасмер І 63; Vrabie Ro
manoslavica 14, 127; Cranja1a 197; Boi
sacq 311.- Див. ще а-, Юха. 

[адзу] (вигук, яким відганяють ко
тів) ЛЧерк, [адзЮ] «ТС.» ЛЧерк;- склад
не утворення з спонукальної частки а 
і вигуку дзусь, що міг зазнати скорочен
ня.- Див. ще al, дзусь. 

(адИ] <<ДИВИСЬ» [аді, адИсu] «ТС.» 
МСБГ, [адіrпь] <<дивіться»; - резуль
тат злиття частки а і дивИ (-іть[ся]) 
у вигуковій функції при одночасному 
скороченні дивИ.- Див. ще al, дивИ
тися. 

адміністрація, адміністратор, ад
міністратИвний, адмініструвати, ст. 
администрация (XVII ст.);- р. болг. 
администрdцuя, бр. адміністрdцьІЯ, п. 
administracja, ч. adrninistrace, слц. ad
ministracia, вл. administracija, м. схв. 

4 . 8-539 

Адольф 

адмщщстрdциjа, ели. adrniпistracija;
чepeз польське посередництво запозиче

но з латинської мови; лат. administrat:io 
«прислуговування, допомога; керуван

ня, адміністрація» є похідним від діє
слова administro <шрислуговую; допо
магаю; керую, завідую», утвореного з 
префікса ad- <<nри-, до-» і дієслова mini
stro «служу, керую», похідного від mi
nister «слуга, помічник», спорідненого 
з стсл. МЬ.Nии, укр. менший.-СІС 23; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 48; Тимч. 8; Кора
І iiiski ЗО; Преобр. І 523-524; Wal de
Hofm. ІІ 91.- Див. ще авантЮра, мен
ший, міністр. 

адмірал, адміралтейство, ст. адмt
рал'Ь (XVIII ст.); - р. болг. м. адмирdл, 
бр. адмірал, п. adrniral, ч. слц. слн. ad
mira1, вл. admiral, схв. адмuрііл;- за
позичення з німецької мови; нім. Admi
ral через французьке посередництво (фр. 
admira1 XVI ст. «те.~) запозичено з араб
ської мови; ар. amir ar-ra}Jl «Командир 
транспорту» (титул начальника араб" 
ського транспортного флоту, що в серед
ньовіччі курсував між Північною Афри
кою і Андалузією) утворене з ар. amir 
<<Князь, командувач; верхівка дерева», 
спорідненого з гебр. amir <<верхівка де
рева» (обидва від псем. кореня 'rnr <<бу
ти високим») і ra1)1 (з артиклем ar-< а1-) 
<<Верблюдяче сідло; багаж; транспорТ» 
(очевидно, пов'язане з ар. коренем rl)l 
<<від'їздитю>); інакше про походження 
слова Brйckner 2, Фасмер І 62, Но1 thau
sen ZfSIPh 22, 145; фр. форма admirai 
поряд із первісною arnira1 (t) виникла 
через неправильне зближення з фр. ad~ 
mirer «дивуватися, захоплюватися» аба 
з елат. admira1ius «адмірал», яке утво-· 
рилося під впливом лат. adrnirari «ди
вуватися, захоплюватися».- Шанский 
ЗСРЯ І 1, 48-49; Юuge-Mitzka 8; 
Vries AEW 9; Dauzat 31; Lokotsch 6; 
Gesenius 54, 56-5'7. 

Адольф;- р. бр. Адольф, п. ч. слц. 
вл. Adolf, болr. Ад6лф, ели. Аdоlf;
запозичено з німеЦької мови, можливо, 
за nосередництвом польської; нвн. Adolf 
зводиться до двн. Atha1wolf (із проміж
ними пізнішими формами Athaulf, 
Adulf), утвореного з компонентів atha1(-) 
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ад б ніс 

(adal) «благородний», спорідненого з 
ТОХ. аНі1 <<ЧОЛОВіК», і wolf <<ВОВК», СПО
рідненого з псл. *vьlkь, укр. вовк; отже, 
ім'я означало <<благородний вовк».
Pau1 Ю. Vnb. З; Кlein 27; Юuge- Mitz
ka 7, 151, 867.- Див. ще вовк.- Пор. 

Аделаfда. 
адонІс (бот.) <<Гориuвіт, Adonis L.; 

(мед.) ліки з гориuвіту весняного (Ado
nis verna1is L.)»; - р. болг. адонис, 
бр. адоніс, п. adonis, ех в. (розм.) адо
ние, ели. (розм.) adбnis; - номенклатур
на назва новолатинського походження; 

нлат. adбr'lis утворено на основі лат. 
Adonis <<Адоніс (міфологічне ім'я)», що 
походить від гр. '' Aowvt.; <<ТС.», імені си
на кіпрського uаря Кініра та його доч
ки Мірри, улюбленuя Афродити, якого 
з ревнощів убив Арей, але Афродита 
nеретворила на квітку; очевидно, пов'я
зане з гебр.-фінік, oadon <<nан» (~dбnї 
«мій пан»).- СІС 2З; Kopalinski З1; 
Юеіn 27. 

адреса, адрес, адресант, адресат, 
адресувати; - р. адрес, бр. адрас, п. 
adres, [adresa], ч. слu. вл. нл. adresa, 
болг. адрес, м. адреса, схв. адреса, слн. 
adresa; - запозичено з німеuької мови, 
можливо, через польську; нім. Adresse 
походить від фр. adresse <<адреса», пов' я
заного з дієсловом adresser <<скеровувати, 
адресувати», утвореним з префікса а
«при-, до-», що зводиться до лат. ad
«TC.», і дієслова dresser <<nідіймати, ста
вити» як видазміни нар.-лат. *directia
re, похідного від лат. dїrectus «прямий».
СІС 2З; Richhardt 29; ШанскИй ЗСРЯ І 
1, 49; Юuge-Mitzka 8; Dauzat ІЗ, 
257; Wa1de-Hofm. І З54.- Див. ще 
авантЮра, директор. 

Адріан, ст. Адріан'Ь (1627); - р. 
Адриан, Андрuан, бр. Адрьиін, п. Ad
rian, ч. слu. Hadrian, болг. Адриан, схв. 
Adrljan, слн. Hadrijan, стсл. ffдpи
dN'h;- через посередниитво старосло

в'янської і греuької мов (гр. 'Aopta.v6.;) 
запозичено з латинської мови; лат. Had
rianus (у елат. вимові Adrianus) <<(г)адріа
неuь, мешканеuь м. (Г)адрії (біля Адріа
тичного моря в Італії,- лат. Hadria)» 
було ім'ям римського імператора (117-
1З8 рр. н. е.), що походив з uього мі-
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аеродром 

ста.- Сл. вл. імен 199; Петровский 42; 
Илчев БЕ 1958/3, 284. -Пор. Анд
ріан. 

[адузь] (вигук, яким відганяють го
лубів), [адуз] <<ТС.» Пі; - складне утво
рення з підсилювальної частки а і не 
зафіксованого окремо вигуку -дузь, мож
ливо, пов' яз ан ого з n. dus (вигук для 
підкликання голубів).- SW І 627.
Див. ще а1 . 

[адунь] (вигук, яким відганяють ін
диків) ЛЧерк; - складне утворення з 
підсилювальної частки а і вигуку [дунь 
(дунь-дунь ... )], вживаного для підкли
кання індиків.- Див. ще at, дунь
дунь. 

ад'ютант, ад'ютdнtmтво; - р. ад'Ью
тант, бр. ад'ютант, п. adiutant, ч. 
слu. вл. adjutant, болг. адютант, м. аеу
тdнт, схв. а&утант, слн. adjutant; -
запозичення з німеuької мови; нім. Ad
jutant утворене за зразком фр. adjudant 
або ісп. ayudante, що походять від лат. 
adiutans, -antis «помічник», активного 
дієприкметника від дієслова adiuto <<ДО
помагаю», пов'язаного з adiuvo <<ТС.», 
утвореним з префікса ad- <<ДО-» і дієсло
ва iuvo <<допомагаю, підтримую», спорід
неного з дінд. yu-yB-ti «Тримає здаля, 
відокремлює, захищає».- СІС 24; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 50; Юuge-Mitzka 7; 
Dauzat 11; Wa1de-Hofm. І 7З6-7З7.
Див. ще авантЮра. 

[адя] <<ось, дивись» ВеЛ; - очевидно, 
результат злиття nідсилювальної частки 
а і форми 2-ої ос. одн. наказового способу 
дивИся з дальшим скороченням.- Див. 
ще al, дивИтися.- Пор. адИ. 

аеро- (перший компонент відносно 
нових складних слів типу аеробомба, 
аеромаЯк, аеропошта, аеросани, аеро
транспорт, аерофлот, аерощкола);- р. 
азро-, бр. азра-, п. ч. слu. вл. слн. aero-, 
болг. м. схв. аеро-;- запозичено з фран
uузької мови в авіаuіИних термінах типу 
аеропорт, аеродром (фр. aeroport, aero
drome), де aero- походить від aero <<аеро
план, літаю> (скороченої форми від aero
p1ane <<Те.») і має значення <<авіаuійний», 
букв. <<аеропланний» . .:_ Шанский ЗСРЯ 
І 1, 181-182.- Див. ще аероплан. 

аеродром; - р. азродром, бр. азра· 
др6м, п. ч. aerodrom, слu. слн. aerodrбm, 



аероплан 

болг. аеродрум, м. аеродром, схв. аеро
дром, аеродром; - загюзичення з фран
uузької мови; фр. aerodrome є складним 
утворенням з aero «аероплан, літаю> 
(СКороченоЇ форми Від aerop1 ane <<ТС.») 
і компонента -drome (за зразком hippo
drome <<іподром») з гр. op6f.Lo<; <<біг», по
в'язаного З Opa.f1Et'll <<біГТИ», СПОрідНеНИМ 
з дінд. dan-dram-yate <<біжить».- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 181; Frisk І 414-415.
Див. ще аероплан. 

аероплан; - р. аароплан, бр. аара
план, п. вл. aerop1an, ч. слц. слн. aero
p1an, болг. м. аероплан, схв. ііеропліін;
запозичення з французької мови; фр. 
aerop1 ane утворено з гр. аєро- (від a'lj р 
«nовітрю>) і фр. -p1ane від дієслова pla
ner <<ширяти», що походить від лат. pla
nus <<рівний», спорідненого з лит. p16nas 
<<ТОНКИЙ», ЛТС. р1 ans <<ПЛОСКИЙ, ріВНИЙ, 
тонкий».- Шанский ЗСРЯ І 1, 182; 
Dauzat 14, 564; Walde-Hofm. ІІ 318.
Див. ще аеростат. 

аеростат, аеростатика, аероапат
ник; - р. aapocrnarn, бр. аарастат, п. 
ч. слц. aerostat, болг. аеростат, схв. 
аеростііт, слн. aerostat; - запозичен
ня з французької мови; фр. aerostat 
утворено З гр. аєро- Від a'ljp <<ПОВіТрЯ» 
неясного походження (припущення про 
зв'язок з гр. ііrнн, спорідненим із псл. 
vёjati, укр. віяти- Boisacq 17- мало
ймовірне) і cr'ta.'t6~ «ТОЙ, ЩО СТОЇТЬ», 
пов' язавого з tcr't"'Jf.LL «ставлю, стою» і 
спорідненого з лат. status <<nоставлений», 
дінд. sthifa\:J <<той, що стоїть», псл. stati, 
укр. стати.- Шанский ЗСРЯ І, 1, 
182; Dauzat 14; Frisk І 736.- Див. ще 
стати. 

[аЄ] · <<Так»; - результат видазміни 
форми [аЯ] <<ТС.» з фонетичним перехо
дом а в е після j (й), характерним для 
частини південно-західних говірок (пор. 
єк з як тощо).- Кравчук ВЯ 1968/4, 
120; J anбw Symb. Rozwadowski 2, 274.
Див. ще аЯ. 

аж, [ажень]; - р. [аж, ажн6, аж
ник], бр. аж, ажн6, др. аже <<що; якщо; 
аж; аж от», ажь, <<ТС.», п. аі <<аж; поки; 
як тільки», [аіе, aino], ст. аіе <<ТС.», 
Ч. СЛЦ. az <<аж; ПОКИ», НЛ. az «ДО; ЩО; 
щоб; ПОКИ», azo <<ТС.», СХВ. СТ. ar(e) < 
< *aze <<бо; аж», СЛН. СТ. ar «ТС.»;-
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аз 

псл. aze; - результат злиття сполучни
ка а і частки же з дальшим відпадінням 
кінцевого ненаголошеного -е.-- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 51; Фасмер І 6З; Slawski 
І 24; Miku1askova LF 1960 ІІ 253-258; 
Machek ESJ С З9; ЗССЯ 1, 41; ESSJ 
Uk. с. 3-11; Sadn.- Aitz. VWb. І 5.
Див. ще al, же1 . 

ажіотаж; - р. болг. ажuотаж, бр. 
ажьtятаж, п. aiiotai, ч. слц. aziotaz, 
схв. ажиотажа, ели. aziotaza; - запо
зичення з французької мови; фр. agio
tage nов'язане з agio <<ажіо, лаж, промію>, 
яке походить від іт. aggio <<різниця цін 
між паперовими і металевими грішми; 
надбавка; ажіо», що виводиться від сгр. 
аЛЛа:роv <<nрибуток від обміну», пов'я
заного з гр. аЛЛrч'lJ <<Обмін».- СІС 26; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 51; Dauzat 17; 
Вloch І 15; Gamillscheg 18; Юuge
Mitzka 9; Юеіn З8; Battisti-A1essi6 І 
85-86. 

ажур1 (текст.), ажурний, ажур6вий;
р. бр. болг. ажур, п. aiur,_ ч. azur, azura, 
слц. слн. aziir, м. ажурен, схв. ажур; -
запозичення з французької мови; фр. 
ajour <<ажур, ажурова робота» утворено 
на основі виразу а jour <<ажурний, про
світчастий»,. що складається з приймен
ника а <<ПрИ» (з лат. ad <<ТС.») і jour <<ДеНЬ, 
світло, отвір, просвіТ>> (з нар.-лат. diur
num <<день»< лат. diurnum «денне» від 
dies <<День», спорідненого з псл. dьnь, 
укр. день).- СІС 26; Шанский ЗСРЯ І 
1, 52; Скворцов ВКР З, 187-191; Dau
zat 22, 420; Wa1de-Hofm. І З57, З49-
З51.- Див. ще авантЮра, день.- Пор. 
ажур2 • 

ажур 2 <шовний порядок; (присл.) у 
порядку; (бухг.) на сьогодні»; - р. бр. 
болг. ажур, м. ажурен «акуратний, точ
ний», схв. ажур, ели. azur; - через по
середництво російської мови за.позиче
но з французької; фр. а jour <<у порядку; 
(підсумовано) по сьогодні» виникло як 
зрощення прийменника а <<аЖ ДО, ВКЛЮЧ
НО» і jour <<День (виконання операції)», 
що виступають також у виразі а jour 
<<ажурний, просвітчастий».- СІС 26; 
Шанский 9СРЯ І 1, 51-52; Скворцов 
ВКР З, 187-191:- Див. ще ажур1 • 

аз; - р. бр. болг. аз, стсл. t1З"h;
назва першої літери старослов'янського 
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алфавіту, що походить від стсл. dЗ'h «Я», 
спорідненого з укр. я.- Sadn.- Aitz. 
VWb. І 42-43.- Див. ще я.- Пор. 
азбука. 

Аза;- р. бр. Аза; -жіноче ім'я 
не цілком ясного походження, яке по

ширилося, очевидно, завдяки п'єсі 
М. Старицького «Циганка Аза», що є дра
матургічною переробкою повісті поль
ського письменника й. І. Крашевського 
«Chata za wsi!l» («Хата за селом»); на
явність у повісті значної кількості ци
ганської лексики дозволяє припустити 
вживання цього імені в циган, можливо, 
запозиченого ними від тюркомовних на
родів, де воно існує як скорочена форма 
імені Муаззам (з ар. mu'azzam «пава
жана, шановна») і Азат (з перс. azad 
«вільна»); менш вірогідне припущення 
про_ проникнення імені через російську 
мову і запозичення його безпосередньо 
від тюркомовних народів, а також про 
його виникнення в російській мові як 
наслідку синтезу згаданого арабського 
й перського імен з чоловічим православ
ним канонічним ім'ям Аза невідомого 
походження (Суперанская 84).- Рад
лов І 561-562. 

азалія (бот.) «Rhododendron L. (Aza-
1ea)»; - р. азалия, азалея (1835 р.), 
бр. азалія, п. aza1ia, aza1ea, ч. aza1ka, 
azaia, aza1ea, слu. aza1ka, болг. азалия, 
слн. aza1 ej а; -- назва, засвоєна з ново
латинської номенклатури; нлат. aza1ea 
утворено К. Ліннеєм на основі гр. a~et
Hot; «сухиЙ» (а~еtЛЄеt ж. р. «суха»), 
похідного від а~ш <<сушу», спорідненого 
з нім. Asche «попіл», англ. ash «Те.»; 
назва зумовлена тим, що азалія любить 
сухий грунт.- Шанский 3СРЯ І 1, 
52-53; Kopa1inski 103; Dauzat 65, 765; 
Юеіn 136; Frisk І 25-26. 

Азарій, ст. Азаріа «помочь г(оспод)
НІ">> (1627); - р. Азарий, розм. Азар, 
ст. Азария, бр. Азар, болг. Азарuя, 
стсл. ffЗdJШІ<І; - через старослов'ян
ську мову запозичено з греuької; гр. 

'A~aptet~ походить від гебр. •Azaф!h 
(<*'azariah(u)), букв. «допоміг бог», ут
вореного з дієслова 'azar «допоміг», спо
рідненого з арам. •adar «те.», ар. •agara 
«вибачив», та іменника iah ( <*iah(U)) 
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азбука 

«бог», етимологічно неясного.- Петров
ский 42; Юеіn 136, 496, 568, 824. 

[азарннй] «завидний, щасливий» Я; -
очевидно, утворення від не засвідченого 
українськими діалектними словниками 
іменника азар(тІд) у значенні «(щасли
вий) випадок, щастя, удача», можливо, 
пов'язаного з п. рідк. azard, azart «те.; 
азарТ» (пор. П. hazard, СТ. azard «TC.»).
SW ІІ 23.- Див. ще азарт. 

азарт; - р. азарт, ст. газард 
(XVIII ст.), бр. азарт, п. hazard (рідк. 
azard, azart), ст. azard, ч. слц. вл. ha
zard, болг. хазарт, азарт, м. хазард, 
схв. хазард, слн. hazard; - очевидно, 
через російську і польську мови запози
чено з німецької; нім. Hasard «азарт, 
азартна гра» походить від французького 
hasard «те.», запозиченого з іспанської 
чи португальської мови; ісп. порт. azar 
«випадковість, риск, невдача; нещасли
ва карта» пов' язується з ар. az-zahr 
( < a1-zahr) «гральна кість»; висловлюва
лося також припущення (Lokotsch 170-
171; Юеіn 709-710) про зв'язок з ар. 
jasara «грати в азартну гру, на гроші» 
або похідним від нього ар. jasar «група 
людей, що грають в азартну гру».
СІС 26; Шанский ЗСРЯ І 1, 53; Фасмер І 
63; Юuge-Mitzka 291; Dauzat 385.
Пор. азарннй. 

азбест; - р. асбест, азбест, бр. аз
бест, п. слц. azbest, ч. вл. asbest, болг. 
м. азбест, схв. азбест, слн. azbest; -
через польську і, можливо, німецьку 
(нім. Asbest) мови запозичено з латин
ської; лат. asbestos походить від гр. 
licr~єcr-to~ «негашене вапно; азбест», ут
вореного з частки а- «не-» і прикмет
пика cr~Єcr-toc;, похідного від дієслова 
cr~Єvvli!J-t «Гашу», спорідненого з псл. 
gasiti, укр. гасИти.- СІС 26; Шанский 
9СРЯ І 1, 157; Sl. wyr. obcych 62; 
І0 ein 111; Дворецкий-Коральков 89; 
Boisacq 856.- Див. ще а-, гаснти.
Пор. звисть. 

азбука, [азбучнuк ж. я. азбук6вець 
ЖJ, ст. азбука (1627) 1 яз'Ьбука (XVII
XVIII ст.); - р. бр. болг. м. азбука, 
др. аз'Ьбукьt, азбука, п. ч. слц. вл. az
buka, схв. азбука, слн. azbuka; - утво
рено в давньоруській мові за зразком 
слів на -а від др. аз'ЬбукЬt, запозиченого 



азимут 

з старослов'янської мови; стсл. dЗЬ.ЕОУ'
км утворено за зразком гр. aЛcp<i~'Yj'tOc; 
«алфавіт» з назв двох перших літер абет
ки (пор. гр. СіЛера - стсл. dЗь., гр. 
~fjтa. - стсл. Еоу-км).- Шанский ЗСРЯ 
І 1, 53; Фасмер І 63; Срезн. І 9-10; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 41.- Див. ще аз, 
буква.- Пор. абетка, алфавіт. 

азимут, азимутальний; - р. м. ази
мут, бр. азімут, п. azymut (рідк. azi
mut, acimut), ч. слц. вл. azimut, болг. 
азимут, схв. азuмї}т, слн. azimut; -
запозичення з французької мови; фр. 
azimut «азимут» походить від ар. as
sumпt (as-simйt) «дороги (правильні), 
напрями», пов'язаного з as-samt (< a1-
samt) «дорога (правильна), напрям».
СІС 26; Шанский ЗСРЯ І 1, 53-54; 
Dauzat 65; Юеіn 136; Lokotsch 144. 

азбт, [азотнЯк] Я, азотистий, азо
тувати;- р. бр. болг. азот, п. azot, 
м. азот, схв. азот; - запозичення з 
фравцузької мови; фр. azote утворено 
в 1787 р. хіміком Лавуазьє на nозна
чення відповідного газу з гр. а- «Не-» 
і ~w'ttx6c;: «той, що дає життя, животвор
ний», похідного від ~Шш «живу», спорід
неного з псл. ziti, укр. жИти; в цілому 
означає «Той, у якому не можна жити».
СІС 27; Шанский ЗСРЯ І 1, 54; Dauzat 
65; Юеіn І36; Frisk І І, 237-239, 
618-619; Boisacq 3І2.- Див. ще а-, 
жИти. 

[азЯм] «свитина, каптан Ум.- Сп.; 
цінна східна річ; килим, сідло, кинджал 
і ін. Пі», [азямський] «східний» Пі; -
р. [азЯм, озЯм] «верхній чоловічий одяг 
східного крою», ст. озям «ТС.» (XVI ст.), 
п. ст. adziamski «перський»; - запози
чення з тюркських мов; тур. Acem «перс» 
acernce «перський», аз. А "Іам «Персія» 
походять від ар. 'agam «варвари, неара
би, перси».- Шанский ЗСРЯ І І, 54; 
Фасмер І І, 64; Радлов І 5І6. 

[азьдики] (присл.) «ось де, ось тут» 
Л; - складне утворення з частки ось 
і прислівника де, ускладнене суфіксом 
-ки, характерним для зменшено-підсиль
них форм прислівників в усно-розмов
ній мові (пор. теперки, тутки і под.); 
форма асьдики зам. осьдеки (пор. ось
дечки) відбиває вимову ненаголошеного 
-е- як -и- і а- замість о-, перенесеного 

ай но 

з форм, де воно, очевидно, виникло в за
кономірній для східнополіських гові
рок ненаголошеній позиції (напр., ась
де <ось-де).- Див. ще де\ ось. 

аїр (бот.) «Лепеха, Acorus calamus L.», 
[аер Ж, аер Ж, гав' Яр, гаїр Mak, гайвір 
Mak, ір Ж, ірнuк Ж, їр Mak, йор Mak, 
лір Mak] «ТС.»; - р. aup, ир, бр. аер, 
п. [ajer] (з укр.) «тс.»; - запозичення 
з турецької мови; тур. agir «ТС.» похо
дить від гр. &xopov «ірис водяний, Iris 
pseudacorus», нез'ясованого походжен
ня.- Фасмер І 64; Фасмер ГСЗ ПІ 26-
27; Frisk І 55-56; SW І І5.- Пор. га
в'Ян. 

ай1 (вигук), аЯй (ай-ай) «ТС.», айка
ти, аЯйкати, айкало, аЯйкало;- р. бр. 
болг. ай, п. ч. слц. вл. нл. м. aj, схв. aj, 
слн. aj;- праслов'янське складне ут
ворення з вигуку а і менш ясного й 
(j), яке могло стояти первісно перед а 
(пор. вигук яй або вигуки ой, йой і йо) 
чи після нього, в супроводі якогось на
ступного голосного, що зредукувався 

й занепав; спроби конкретнішого з'я
сування первісної форми (Шанский 

ЗСРЯ І 1, 54; Machek ESJC 34) поки що 
малопереконливі; паралельні утворен
ня дінд. аі, гр. а[, лат. аі, нвн. еі, фр. 
аїе.- Преобр. І 4; Slawski І 23.- Див. 
ще а1 • 

[ай 2] (спол.) «але; та Й» Ж; - резуль
тат злиття сполучників а та і (й), як у 
тай.- Німчук ДБ ІХ 72.- Див. ще 
al, і. 

айва (бот.) «Суdопіа obloпga», ай
вівка; - р. айва, бр. айва, п. [ajwa] 
(з укр.); - запозичення з кримсько
татарської або турецької мови; крим.
тат. айва, тур. ayva «те.» пов'язані з аз. 
hейва, дтюрк. aiva, ajva «ТС.».- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 55; Фасмер І 64; Sadп.
Aitz. VWb. І 14; Дмитриев 520; Радлов 
І 63; SW І 15. 

[айно] (частка) «таю>; -очевидно, ре
зультат скорочення. ствердного звороту 

типу *а ін6 так «а тільки таю>, а іно 
ее (Це) «а ТіЛЬКИ ее (це)» (пор. ЇНОСе «Га
разд; звичайно») з дальшим злиттям його 
решти а іно в ай/іо; перенесення наго
лосу (dйно зам. айно) викликане затем
ненням походження слова, можливо, 
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айсберг 

також під впливом п. розм. ano «так», 
слц. ano «ТС.» з наголосом на першому 
складі.- Дзендзелівський УЗЛП 15-
16; Німчук Славіст. зб. 145-146.
Див. ще а1 , іно, інбсе. 

айсберг;- р. бр. болг. айсберг, п. 
iceberg, схв. аjсберг; --;-запозичення з 
німецької мови; нім. Eisberg «айсберг» 
походить від норв. дат. isbjerg (шв. is
berg) «ТС.», утвореного з іменників is 
«лід, Крt:Іга>>, спорідненого з двн. дангл. 
Іs,·англ. ісе, дісл. Iss «ТС.», та bjerg (berg) 
«гора», спорідненого з псл. *bergь, укр. 
берег; буквально означає «льодова го
ра».-Шанский ЗСРЯ І 1, 55; Fa1k
Torp І 468, 77; Skeat 253; Юuge-Mitzka 
66, 160.- Див. ще берег. 

айсбр (застаріла назва представника 
невеликої семітичної народності, що жи
ве дрібними групами переважно в Ірані 
й Туреччині, у межах СРСР, у тому чис
лі й на Україні; інші назви: ассірійці, 
арссірійці, сірійці, халдеї, сірохалдеї); -
р. бр. айсор; -очевидно, результат ви
дозміни (здійсненої в якійсь мові Кав
казу, пор., напр., аз. аjсорлар «ассірій
ці») назви, запозиченої з новоассірій
ської (арамейської) мови; новоассір. 
(арам.) aturЩ (мн. aiurЩi) «ассір~~ць 
(айсор)» пов'язане, очевидно, з ак. Assur 
«Ассірія». (сучасні ассірійці користують
ся новоарамейською мовою, хоч можуть 
бути,- принаймні, частково,- нащад
ками ассірійцін (аккадців), оскільки ак
кадське (ассіровавілонське) населення 
ще до нашої ери було асимільоване ара
мейцями й аккадська мова була витіс
нена арамейською).- Гранде Введение 
35-36; Юеіп 117. 

Містра (бот.) «Aster L.», [астер] Ж, 
dстра, [гdйстер, гайстра, ftcтep] 
«тс.»; - р. dстра, астер (XVIII ст.), 
бр. болг. actnpa, п. aster, jaster, рідк. 
astr, astra, ч. слц. astra, вл. asterka, 
нл. aster, слн. astra «ТС.»; ;- запозичен
ня з німецької мови; нім. Aster «айстра» 
походить від гр. cia't-ijp, -Єрос; «зірка», 
спорідненого з нім. Stern «зірка», англ. 
star~ фр. etoile <лат. stella, дінд. ав. 
sHir- «ТС.»; квітку названо за формою, 
подібною до зірки.- Паномарів Мовозн. 
1974/2, 41; Шанский ЗСРЯ І 1, 165-
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акафіст 

166; Фасмер І 94; Юuge-Mitzka 747; 
Frisk І 170-171; Boisacq 91. 

академія, академізм, академік, ака
деміст, академічний, ст. акадиміа 
(1627);- р. академия, ст. акадимия, бр. 
акадЗмія, п. akademia «академія; урочи
сті збори; (іст.) університет», ч. akademie 
«академію>, слц. akademia «ТС.», вл. нл. 
akademija «академія, інститут», болг. 
академия «академія», м. академиjа «Те.; 
засідання, збори», схв. академujа, слн. 
akademija «ТС.»; - через польську мову 
запозичено з латинської; лат. Acadёmia 
«Школа Платона; (пізніше) вища на
укова установа» походить від гр. 'Axcio-ij
!J-Єta, 'Axa01J!J-tІZ первісно «ШКола Пла
тона>>, утвореного від 'Axci01JІJ-O<; «Ака
дем» (власного імені міфічного героя, 
якому, за переказом, належала ділянка 
з садом, де заснував свою філософську 
школу Платон); укр. ст. акадиміа по
ходить безпосередньо з грецької мови 
і відбиває новогрецьку вимову слова.
СІС 27-28; Москаленко УІЛ 25; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 56-57; Фасмер І 65; 
Kopa1inski 39; Дворецкий-Корольков 
13; Дворецкий 59. 

акажу (бот.) «лакове дерево, Anacar
dium occidenta1e», заст. акдж «ТС.» Пі;
р. акаж!}, п. akazu «плоди дерева Anacar
dium occidentale; гума з дерева Cedre1a 
odorata», слц. akazu;-- запозичено, оче
видно, різними шляхами з французької 
мови; фр. acajou «червоне дерево, Seme
carpus Aпacardium» походить від порт. 
acaju, caju «ТС.», запозиченого з мови 
гуарані (гуарані caju «тс.»). - СІС 28; 
Dauzat 5. 

акафіст «ХВалебниЙ СПіВ у церкві, 
ВИКОНуВаНИЙ СТОЯЧИ», [акафист, ака
хвист, акахтист, OKQxtnUCtn] «ТС.», [ака
фистник] «книга акафістів» Ж;- р. ака
фист, бр. акафіст, др. акаеист'Ь, болг. 
акІітист, схв. дхатист, акіапист; -
запозичення з грецької мови; гр. cixci
~tcr'to~ (li~J-vo~) «несідальний (спів)» утво
рене з заперечної частки сі- «не-» і основи 
дієслова ха&[Сш «саДжу, сідаю», що 
складається з префікса xa'ta- (>ха&-) 
«вниз, низ-», спорідненого з хет. katta 
«вниз, при, З», можливо, також із кімр. 
СТ. kant «(разом) З» і діЄСЛОВа tr.ш( < 

· ( <*crtCш) «сідаю», спорідненого з псл. 



акація 

sedeti, укр. сидіти.-Тимч. 13; Шанский 
3СРЯ І 1, 57; Фасмер І 65; Преобр. І 14; 
Frisk І 445-446.- Див. ще а-. сидіти. 

акація (бот.), [вакація Ме, акація] 
«ТС.»;- р. болг. акаЦИЯ, бр. акаЦЬlЯ, 
п. akacja, ч. akacie, akat, слц. akacia, 
БЛ. akacija, ШІ. agac, akacyja, СХВ. ака
Циjа, д:кациjа, слн. akacija; - запози
чено з латинської мови, можливо, через 
німецьку (нім. Akazie); лат. асасіа «ака
ція» походить· від гр. rxxax[a «мімоза, 
жовта акація», яке пояснюється або як 
похідне від гр. •rxx'ij «Колючка» (Преобр. 
І 4; Горяев 2; Младенов 4), або як похід
не від гр. axrxxo<;; «Невинний, незлоби
вий» (Фасмер' І 65; Heyse FWb. 7); при-. 
пускається також єгипетське (Но1 ub
Lyer 72) чи взагалі іншомовне (Frisk 
І 50) походження грецької назви.- Аку
ленко 140; Шанский ЗСРЯ І 1, 58; 
Buffa S1 avia 36/2, 173. 

[акач] (вигук, яким відганяють ка
чок) Мо; - складне утворення з підси
лювальної частки а і вживаного для від
гону качок вигуку кача, похідного від 
іменника качка.- Див. ще а1 , качка. 

аквамарИн (мін.), аквамарИняий, аква
марИновий;- р. болг. аквамарИн, бр. ак
вамарЬtн, п. akwamaryп(a), ч. слц. слн. 
akvamarin, вл. akwamarin, схв. аквамд:
рйн; -запозичення з німецької мови; 
н. Aquamarin утворено на основі виразу 
лат. aqua mаrїпа «морська вода»; лат. 
aqua «Вода» споріднене з гот. аlьа «річ
ка», двн. aha, нвн. Ache «ТС.», р. Ока; 
лат. marїпus «морський» пов'язане з 
mare (<Море», спорідненим з псл. more, 
укр. море.- Шанский ЗСРЯ І І, 58; 
Wa1de-Hofm. І 60, ІІ 38-39.- Див. 
ще мбре. 

акварель, аквареля Ж, аквареліст; -
р. акварель, бр. акварЗль, п. akwarela, ч. 
akvare1, ~kvare1 а, слц. akvarel, вл. akwa
re1, болг. м. акварел, схв. аквд:рел, слн. 
akvare1; - запозичено з французької 
мови у двох варіантах через російську 
і польську мови; фр. aquarelle «аква
рель» походить від іт. acquerelle, acquere
llo, пов'язаного з acqua «вода», яке по
ходить від лат. aqua «ТС.».- Шанский 
3СРЯ І 1, 58; Фасмер І 65; Dauzat 43; 
Walde-Hofm. І 60.-Див. ще аквамарИн. 

акомпанемент 

акваріум; - р. болг. м. аквариум, бр. 
акшірьtум, п. akwarium, ч. akvarium, 
слц. akvarium, вл. akwarij, схв. д:ква
риjум, слн. akvarij; - нове запозичен
ня з латинської мови; лат. aquariuщ 
«водойма» є похідним від aqua «вода».
Шанский ЗСРЯ І 1, 59.- Див. ще ак
вамарИн. 

[аке] (вигук, яким відганяють те
лят, худобу); - очевидно, результат 
скорочення вигуку акет або акец 
(див.). 

[акез] (вигук, яким відганяють 
овець) Дз; - складне утворення з під
силювальної частки а1 і вигуку кез 
(див.). 

[акет І (вигук, яким відганяють ко
тів) ЛЧерк, Мо; - складне утворення 
з підсилювальної частки а1 і вигуку кет 
(див.). 

[акец] (вигук, яким відганяють те
лят), [акецьІ (те. Пі; вигук для відгону 
котів Мо); - складне утворення не зо
всім ясного походження; може вважа
тись або результатом видазміни вигуку 
акет, або самостійним утворенням з під
силювальної частки а і вигуксвої форми 
-кец(ь), пов'язаної, можливо, з іменни
ком кИця.- Пор. а1 , акет, кіт. 

акліматизація, акліматизатор, ак
лімшпизувати;- р. акклиматизация, 
бр. акліматьtзацьtя, п. ak1 ima tyzacj а, ч. 
ak1imatizace, слц. ak1imatizacia, вл. ak-
1imatizacija, болг. аклиматизация, м. 
схв. аклиматизациjа, слн. aklimatizaci
ja; - запозичено з німецької мови, 
очевидно, через посередництво росій
ської; нім. Akk1imatisatioп пов'язане 
з дієсловом akk1 imatisieren «аклімати
зувати», утвореним, можливо, за зраз

ком фр. acclimater «ТС.» на базі лат. ad
(>ac-) «при-, до-» .і c1Ima (-atis) «погода, 
клімат».- Шанский ЗСРЯ І 1, 59-60.
Див. ще авантЮра, клімат. 

[акбз] (вигук, яким відганяють кіз) 
Дз, [акИзь, акізьІ МСБГ; - бр. [акЬtз] 
«Те.»;- складне утворення з підсилю
вальної частки а і вигуку каз, пов'язано
го з іменником коза.- Див. ще al, коза. 

акомпанемент, акомпаніатор, аком
панувати; - р. аккомпанемент, бр. 
акампанемещп, п. akompaniament, болr. 
акомпанимент, схв. акомпшьирати; -
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порівняно нові запозичення через посе
редництво російської та німецької· мов 
(нім. akkompanieren «акомпанувати») з 
французької; фр. accompagnement, ac
compagnateur є похідними від accompag
ner «супроводити, акомпанувати», що 

в старофранцузькій мові виникло на базі 
сполучеННЯ приймеюшка а «ПрИ, ДО» 
(з лат. ad «ТС.») та іменника compain 
«товариш», яке походить від нар.-лат. 
*companio «те.; однокашник», утворено
го з прийменника cum (>com-) «З, ра
зом» та іменника panis «хліб», пов'я
заного з pasco «пасу», спорідненим з 
псл. pasti, укр. пасти.- Шанский ЗСРЯ 
І 1, 60-61; Младенов 4; Dauzat 7, 191; 
Wa1de-Hofm. ІІ 246-247, 260.- Див. 
ще авантЮра, комшінія, пасти. 

акорд1 (муз.) «співзвучність»; - р. 
аккорд, бр. болг. м. акорд, п. ч. слц. вл. 
akord, слн. akбrd, схв. іжорд; - недав
нє запозичення з французької мови; 
фр. accord «згода, угода; співзвучність» 
походить від іт. accordo «те.», пов'язано
го з елат. accordium «угода, договір», 
утвореним з прийменника ad-(> ас-) 
«до, при» та іменника cor, cordis «сер
це», спорідненого з псл. *sbrdь, укр. 
серце; в іт. accordo значення «спів
звучність» виникло внаслідок зближення 
з corda «струна»; допускається можли
вість (Dauzat 7) безпосереднього утво
рення фр. accorder (муз.) «Настроювати», 
accord «співзвучність» від лат. chorda 
«струна».- СІС 29; Шанский ЗСРЯ І 1, 
61; Фасмер І 66; БЕР І 6; Младенов 4; 
Юuge-Mitzka 11.- Див. ще авантЮра, 
середа, серце. 

акорд2 «угода, договір», ст. акорд'Ь 
«ТС.» (XVIII ст.); - р. акк6рд;- запо
зичення з польської мови; п. akord 
«угода, договір; відрядна робота», як 
і ч. слц. вл. akord «Відрядна робота», 
болг. м. акорд; схв. акорд, слн. akбrd 
«ТС.», походить від фр. accord «угода», 
яке зводиться до елат. accordium «ТС.».
Шанский ЗСРЯ І 1, 61; Фасмер І 66; 
Kopalinski 41; БЕР І 6; Юuge-Mitzka 
11.- Див. ще акорд1 . 

акордеон, акордеоніст; - р. аккор
деон, бр. акардзон, п. ч. вл. akordeoп, 
слц. akordeбn, болг. м. акордеон, схв. 
акордеон, слн. akбrdeon;- запозичено 
' 
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через посередництво російської мови з 
французької; фр. accordeon, accordeonis
te пов'язані з нім. Akkбrdion, утвореним 
у 1829 р. від нім. Akkбrd «акорд, спів
звучність» (з фр. accord «те.») винахід
ником цього музичного інструмента Да
міаном.- Шанский ЗСРЯ І 1, 61-
62; Dauzat 7; БЕР І 6.- Див. ще 
акорд1 . 

[акось] (вигук, яким відганяють ко
ней) Дз, [акоськи] «те.» Дз; - складне 
утворення з підсилювальної частки а 
і вигуку кось.- Див. ще а1 , к6ся. 

[ак от] (вигук, яким відганяють ко
тів) ЛЧерк, Мо, [акота ЛЧерк, Мо, Ме, 
акоту Л, Па] «ТС.»;- бр. [акота], п. 
·[а kota]; - складне утворення з підси
лювальної частки а і вигуку кот(а).
Див. ще al, кіт.- Пор. акет, акец. 

акредитИв, акредитувати; - р. ак
кредитuв, бр. акрздьttпЬt}, п. akredytywa, 
ч. akreditiv, слц. akreditfv, вл. akredi
tiw, болг. м. акредитtів, схв. акредй
тїів; - запозичено з французької мови 
через посередництво російської; фр. ac
creditive «аКреДИТИВ» з'яВИЛОСЯ внаслі
ДОК субстантивацЇі прикметника accre
ditive <<вірча» (з поширеного в. діловій 
мові словосполучення 1ettre accreditive 
«Вірчий лист»), пов'язаного з лат. accre
diiїvus «вірчий», утвореним від дієслова 
accredo <<Довіряю, даю віру», що складає
ться з префікса ad- (> ас-) <<ДО-, при-» 
і дієслова credo «вірю».- СІС 29-30; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 62; Kopa1inski 41.
Див. ще авантЮра, кредИт. 

акрихін; -бр. акрьtхін, слц. akrichin, 
болг. акрихuн; -запозичення з росій
ської мови; р. акрихuн утворено ра
дянськими вченими в 30-х рр., коли 
було синтезовано і введено в практику 
цей препарат; назва складається з еле
ментів акри- (оскільки це речовина ак
ридинового ряду) та -хін (від назви ін
шого схожого за дією препарату хіна); 
перший компонент тлумачиться також 
(Шанский ЗСРЯ І 1, 65) як утворення 
Від ОСНОВИ гр. ахрос;: «НаЙКращИЙ» або 
лат. acer, acris «сильний, гострий», 
споріднених з псл. ostrp,yкp. гострий.
Див. ще гострий, хіна. 

акробат, акробатuз.м, акробатика, ак
робатИчний; - р. болг. м. акробат, 



аксіома 

бр. акрабdт, п. akrobata, ч. слц. вл. ak
robat, схв. акрдбат(а), слн. akrobat; -
запозичення з французької мови; фр. 
acrobate, acrobatique, acrobatisme похо· 
ДЯТЬ ВіД гр. axpo~a't'Yj~ «КаНаТНИЙ тан
ЦЮрИСТ», пов'язаного з ахро~сиЄш «іду 
навшпиньках», що є складним словом, 

утвореним з прикметпика ахро~ «верх
ній» (споріднене З ЛаТ. acer «ГОСТрИЙ», 
псл. оstгь, укр. гострий) і дієслова 
~ctivw «іду», спорідненого з лат. vепіо 
«те.».- СІС 30; Шанский ЗСРЯ І 1, 
65-66; Фасмер І 66; Горяев 2; БЕР І 
7; Frisk І 59-60, 208-210; Boisacq 
32-33, 112.- Див. ще авантЮра, го
стрий. 

аксіома, аксіоматИчний, ст. аксиома 
(XVII ст.);- р. болг. аксиома, бр. aк
ciёJrta, п. aksjomat, ч. ахібm, ахібmа, 
слц. ахібmа, вл. aksiom, м. аксиома, ак
сuом, схв. аксіtом, слн. aksiбm;- запо
зичення з грецької мови; гр. ti~[ш!J-a 
«аксіома» пов'язане З а~t6ш «ВИЗНаЮ, 
стверджую щось як достовірне», що по
ходить від прикметпика ii~to~ «значний, 
вартий», пов' язуваного з дієсловом іі1ш 
«важу, жену», спорідненим з лат. ago 
«жену, веду».- СІС 31; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 67; Фасмер І 66; Горяев З; БЕР І 7; 
Frisk І 11 б; Boisacq 65.- Див. ще агент. 

акт1 «вчинок; театральна дія», ст. 
акm"Ь (XVII ст.); - р. бр. болг. м. акт, 
п. ч. слц. вл. akt, схв. акт, слн. akt; -
запозичення з латинської мови; лат. 
actus «дія» походить від ago «дію».- СІС 
31; Шанский ЗСРЯ І 1, 68; Фасмер 
І 66; Горяев 3; Kopa1inski 42; Ho1ub
Lyer 73; Младенов 4.- Див. ще :ігент.
Пор. акт2 • 

акт2 «документ», ст. акта (мн.), ак
тьt «книги для запису документів» 

(XVI ст.); - р. бр. болг. акт, п. ч. слц. 
akt, вл. akta:, схв. акт, слн. akt;- за
позичено з латинської мови через посе
редництво польської; лат. actum «роз
порядження, протокол» утворено від 

ago «дію».- СІС 31; Шанский ЗСРЯ І 1, 
68; Фасмер І 66; KopaШiski 42; Ho1ub
Lyer 73; Младенов 4.- Див. ще :ігент.
Пор. акт1 • · 

актИв, активізація, активіст, акти
візувfипи; - бр. актЬtу, п. aktyw, ч. 

актрИса 

aktiv, слц. aktiv, вл. aktiw, болг. м. ак
тИв, схв. актїів, слн. aktiva; - недав
нє запозичення з російської мови; р. 
актИв nоходить від фр. actif «діяльний», 
пов'язаного з лат. actfvus «ТС.», утворе
ним від ago «дію».- СІС 31; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 68-69; Младенов 4.- Див. 
ще агент, акт 1 • 

актИній;- р. актuний, бр. актьтій, 
п. aktyn, ч. aktinium, слц. aktinium, 
схв. актиниjум, слн. aktinij; - заnо
зичення з західноєвропейських мов; нім. 
Aktfnium, англ. фр. actinium утворено 
наприкінці ХІХ ст. від гр. ax'tk, 
- 'tvo<;; «промінь» (актиній є радіоактив
ним), спорідненого з дінд. aktu- «випро
мінювання; ніч», а також, можливо, з гот. 

uhtwo «світанок» та лит. anksti «рано».
СІС 32; Фигуровский 52, 150; Юеіn 20; 
Frisk І 61; Boisacq 39-40; Feist 515. 

актИиія «морська тварина (класу ко
ралових поліпів)»;- р. болг. актuния, 
бр. актЬtнія, п. aktynia, слц. aktinia, 
схв. актиниjе, слн. aktinija; - запози
чення з російської мови, до якої потра
пило на початку ХІХ ст. з інших євро
пейських мов, де з'явилося як латин
ський біо'логічний термін; лат. actinia 
утворено від actinius «променистий», 
ЩО ПОХОДИТЬ Від Гр. tZ'X'tt~, -tVO~ «ПрО
міНЬ» (щупальця актинії розташовані 
навколо рота у вигляді променів).
СІС 32; Шанский 9СРЯ І 1, 69.- Див. 
ще актИній. 

актор, акторство, (щторствувати, 
акторувати, ст. актор'Ь (XVII ст.); -
р. актёр, бр. акцёр, п. aktor, ч. (заст.) 
слц. akter, болг. актьор, м. актер, 
схв. дюпёр, слн. akter; -запозичено 
з латинської мови, можливо, через по
середництво польської; лат. actor «Ви
конавець, актор» пов'язане з ago «дію»; 
український наголос, відмінний від Jrа
тинського та польського, встановився, 

очевидно, під впливом рос. актёр з фр. 
acteur.- Richhardt 29; Шанский 9СРЯ 
І 1, 68; Фасмер І 67; Горяев 3; БЕР І 7; 
Младенов 4.- Див. ще агент. 

актрИса; -бр. (lктрьtса, болг. акт
рИса, схв. аюприса; - недавнє запози

чення з російської мови; р. актрИса по
ходить від фр. actrice, що є кореляти-
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вом жін. р. до acteur «актор».- Шан
ский 9СРЯ І 1, 69; Фасмер І 67; Младе
нов 4.- Див. ще актор, агент. 

актуальний, акту:;лізувати, ст. 
актуалньtй «чиннии, фактичний» 
(XVIII ст.); - р. актуальньtй, бр. ак
туальньt, п. вл. aktua1ny, ч. aktufllni, 
aktue1ni, слц. aktualny, болг. актуdлен, 
м. актуелен, схв. актуалан, ёtктуёлан, 
слн. aktualen; - через польську мову 
запозичено з латинської; лат. actualis 
«діяльний» є похідним від actus «акт, 
дія», пов'язаного з ago «дію»; сучасне 
значення «важливий на цей час» з'яви
лося у французькій мові в XVIII ст.
СІС 33; Шанский 3СРЯ І 1, 70; Kopa
liiiski 42; БЕР І 7.- Див. ще агент, 
акт1 . 

акула, акулячий;- бр. болг. акула, 
схв. іфсула;- запозичення з російської 
мови; р. акула, давніші форми аккуле 
(Словарь АР 1789, І 18), аккула (Сло
варь АН 1847, І 5), з'явилося у XVIII 
ст., очевидно, із скандінавських мов, 
можливо, через посередництво саам

ської, пор. дісл. hakarl «акула», норв. 
hakall «ТС.», що походять від дісл. har 
«ТС.» та kar1 «людина, чоловік», саам. 
akkli «акула», akka1a, akko1a, akka1e 
«те.»; зв'язок із елат. aquilla «порода 
риб» (Matzenauer 95) заперечується.
Герд 3ИРЯ VII 63-69; Шанский 3СРЯ 
І 1, 70; Фасмер-ТрубачевІ 67; Була
хавский РЯШ 1956/4, 15; Преобр. І 4; 
Младенов 4; БЕР І 7; Sadn. - Aitz. 
VWb. І 16; Jacobsson Sl. Wortst. 82-86; 
Vries AEW 203; Itkonen Melanges Mik
ko1a 49. 

[акулька] (бот.) «шоломниця, Scu
tellaria hastifolia L.»;- р. [акулИнкаJ 
«Коров'як, Verbascнm 1ychnitis L.»;
назви рослин здаються пов' язаними 
з російською формою жіночого імені 
Акулька (від АкулИна); мотивація та
кого найменування неясна; можливо, 
йдеться про пізнішу видазміну якоїсь 
давнішої деетимологізованuї назви.
Див. ще КилИна. 

акумулЯтор, акумуляцtя, акумуля
тИвний, акумулювати; - р. аккумулЯ
тор, бр. акумулЯтар, п. вл. akumu1a
tor, ч. слц. слн. akumu1ator, болг. м. 
акумулатор, схв. аку.мулатор; - за-
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позичена з німецько"і мови через посе
редництво російської; нім. Akkumu1a
tor утворено за зразком фр. accumu1 a
teur «акумулятор», яке походить від елат. 
accumu1ator <<збирач», пов'язаного з діє
словом accumu1are «збирати докупи», 
що ск~ад~ється з префікса ad- (>ас-) 
«до-» 1 дІєслова cumu1are «складати 
б ' ' з ирати докупи», пов язаного з іменни-

ком cumu1 us «купа», спорідненим з гр. 
xli11-a «хвиля».- СІС 33; Шанский 
9СРЯ І 1, 63; Kopa1inski 43; Dauzat 8; 
БЕР І 7; Wa1de-Hofm. І 306.- Див. 
ще авантЮра. 

[акур] (вигук, яким відганяють інди
ків) Мо, (акураІ «те.» Мо; - складне 
утворення з підсилювальної частки а 
і вигуку кур, вживаногодля підкликання 
індиків; пор. [курd) (вигук для відгону 
індиків).- Див. ще а\ кур. 

акуратний, акуратИст, акурdт, [аку
ратнісько]; - р. аккурdтнЬLй, бр. аку
ратньt, п. вл. akuratny, ч. akuratni, 
слц. akuratпy, болг. м. акурdтен, схв. 
акуратан, акt}ратан, слн. akurateп; -
запозичення з польської мови; п. aku
ratпy походить від лат. accuratus «ре
тельний, точний», утвореного від accu
rare «точно виконувати; піклуватися», 
що складається з префікса ad- (>ас-) 
«до-, при-» і етимологічно неясного діє
слова curare «старатися, дбати, піклува
тися», пов'язаного з іменником cura 
«піклування».- СІС 33; Шанский 9СРЯ 
І 1, 63-64; Фасмер І _66; Преобр. І 4; 
Горяев 2; Machek ESJ С 34; Младено в 4; 
Юеіп 12-13; Wa1de-Hofm. І 314.
Див. ще авантЮра, курувати. 

акустика, акустик, акустИчний;
р. болг. м. акустика, бр. акт)сtnЬtка, 
п. akustyka, ч. слц. вл. akustika, 
схв. акустика, ели. akйstika; - за
позичено з грецької мови через по
середництво російської і далі, мож
ливо, латинської; гр. lixoucr'ttx-ij є суб
стантивованою формою жін. р. при
кметпика lixoucr'ttx6<;; «слуховий; слух
няний», пов'язаного з дієсловом Ііхоіно 
«слухаю, чую», що пояснюється або як 
споріднене з гот. hausjan «слухати», 
або як складне слово, утворене з основи 

ах, ЩО виступає В ax.atva «стреКаЛО», 



акуть 

і основи іменника ou~ «ВУХО».- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 70; Фасмер І 67; Горяев 
438; Frisk І 57-58; Boisacq 37-38. 

[акуть] (вигук, яким відганяють те
лят, корів) МСБГ; - складне утворення 
з частки а1 і вигуку [куть] (див.). 

[акуш] (вигук, яким відганяють ко
нен, лошат); - складне утворення з ча
стки а1 і вигуку куш (див.). 

акушер, акушерка, акушерство, [ку
шарка] Ме;- р. болг. м. акушер, бр. аку
шЗр, п. akuszer, ч. слц. akuser, схв. акj/ 
шёр, слн. akuser; -запозичення з фран
цузької мови; фр. accoucheur є похідним 
від accoucher «народжувати», утворено
го З Префікса а «ДО-, ПрИ-»,. ЩО ПОХОДИТЬ 
від лат. ad «те.», і дієслова coucher «Лежа
ти, ложитю>. - СІС 33; Шанский 3СРЯ І 
1, 71; Фасмер І 67; Ho1ub-Lyer 
73; БЕР І 7; Младенов 4; Dauzat 7, 
211.-Див. ще авантЮра, куш2, ку
шетка. 

акцент, акцентуацtя, акцентува
ти;- р. болг. м. акцент, бр. акцЗнт, 
п. ч. слч-. вл. akceпt, схв. іщцен(а)т, 
сл~. akceпt; -запозичення з французь
КО! мови; фр. ассепt «наголос» пов'язане 
з лат. acceпtus «ТС.», утвореним з префік
са ad- (>ас-) «до-, при-» і іменникової 
основи caпtus «спів, звуки», похідної 
від дієслова салеге «Сnівати звучати»· 
лат. accentus є калькою гр. 7tpocнpBl~ 
«наголос», утвореного з префікса 7tpocr
«дo-, при-» і основи ~ош (&єlош) «спі
ваю».- СІС 33; Шанский 3СРЯ І 1 
71; Kopa1inski 39-40; БЕР І 7; Dauzat 
6.- Див. ще авантЮра, кантата. 

акціонер;- р. бо_лг. ~- акционер, 
бр. акцьtянер, п. akc]onarшsz, ч. akcio
nar, СЛЦ. СЛН. akcionar, БЛ. akcionar 
схв. а15цидніір; - запозичено з фран~ 
цу_зьк01 .. мови через посередництво ро

сшськОl; . фр. a_ct юпп_ aire «акціонер» ут
ворено вІд асtюп «дІя, акція», що зво
диться до лат. actio, -onis «дія», пов'яза
ного з дієсловом ago «дію»; значення фі
нансового терміна фр. асtіоп набуло зав
дяки зближенню з словом actif «актив 
готівка»; сумнівне припущення (Фас: 
мер І 67) про можливість запозичення 
слова російською мовою з німецької.-:
СІС 34; Шанский ЗСРЯ І І, 72; Dauzat 

алгебра 

10; Вloch І 9.- Див. ще акція 1.- Пор. 
:ікція2 • 

:ікція 1 «дія», ст. акція (XVI ст.); -
р. болг. акция, бр. акцьtя, п. akcja, ч. 
akce, слц. akcia, вл. akcija, м. акциjа, 
схв. акциjа, слн. akcija; - запозичено 
з латинської мови, очевидно, через по
середництво польської; лат. actio -опіs 
є суфіксальним утворенням від ді~слова 
ago «дію».- СІС 34; Шанский 3СРЯ І 
1, 72; Фасмер І 67; Kopa1inski 40; БЕР І 
7.- Див. ще агент.- Пор. :ікція 2• 

, • 2 • • • 
акцІя щшнии пашр»; - р. болг. 

акция, бр. акцьtя, п. akcja, ч. akcie, 
слц. akcia, вл. akcija, м. акциjа, схв. 
акциjа, слн. akcija; - запозичено з гол
ландської або німецької мови через по
с_ередництво російської й польської; нім. 

Aktie «акція (цінний папір)» походить 
від гол. actie «ТС.», яке в цьому значенні 
утворилося від лат. actio, -onis як юри
дичного_ терміна із значенням «скарга, 
претензІя скаржника, право на участь», 

що розвинулося з основного значення 

«дія».- Шанский 3СРЯ І І, 72; Фасмер 
І 67; Горяев 3; БЕР І 7; IOLІge-Mitzka 
1І.- Див. ще агент, акція 1 • 

[алажа] «шовкова смугас;та тканина» 
Я, [галадж6вий] «зроблений з певної 
тканини», ст. алажа (XVIII ст.); - р. 
алача, аладжа, п. haladzyja «товста шов
кова тканина», болг. аладжа, м. ст. ала
І)а, СХВ. алаl)а, а1 adza «ТС.»; - ЗаПо
ЗИЧеННЯ з тюркських мов; тат. кирг. 

алача «строката, смугаста тканина», тур. 

а1 аса «строкатий; строката тканина», 
аз. ала1!іа «ТС.» є суфіксальними утво
реннями від загальнотюркського ala 
«строкатий, рябий, смугастий, з вели
кими плямамю>.-Фасмер І 68; Mik1. 
TEl І 245; Nachtr. І 3; Lokotsch 4; 
Korsch AfSlPh 8, 647; Младенов 4· 
Ska1jic 81; Радлов І 351, 361-363.~ 
Див. ще авач. 

:ілг~бра, алгебраіст, алгебраFчний, 
алгебричний;- р. бр. болг. м. алгебра, 
п. a1gebra, a1giebra, ч. слц. вл. a1gebra, 
схв. алгебра, слн. a1gebra; - запози
чено з латинської мови через посередни
цтво польської і, можливо, німецької 

(нім. A1gebra); елат. a1gebra є переоформ
ленням ар. a1-gabr «Відновлення (розріз-

59 



нених частин)», пов'язаного з дієсловом 
gabara «вправляє (вивих); відновлює, 
приводить у нормальний стан»; слово 
а1-~аЬr (а1 -- артикль) у теперішньому 
значенні поширилося з заголовка під
ручника алгебри «A1-gabr wa'1-muqaba-
1 а» (букв.: «Відновлення і протистав
лення») арабського математика Мухам
меда ібн-Муси Алхварізмі (ІХ ст.).
СІС 34; Шанский ЗСРЯ І 1, 73; Фасмер І 
70; Горяев 3; Kopa1inski 48; БЕР І 9; 
Млаценов 4; Dauzat 24; Lokotsch 50. 

але1 (сполучник) Г, Ж, ст. але 
(XIV ст.); - р. [але], бр. але, п. ч. слц. 
вл. нл. а1е, болг. [але], схв. [а1е]; -ре
зультат злиття сполучника а та обмежу
вальної частки ле, тепер збереженої 
лише в діалектах; зіставлення з гр. 

аНа <<але» (Machek ESJC 35) необгрун
товане.- Slawski І 24; Ho1ub-Lyer 74; 
ЗССЯ 1, 37; Sl. prasl. І 154; Sadn.
Aitz. VWb. І 2; Веrп. І 22.- Див. ще 
al, ле.- Пор. але2, аль. 

але2 (питальна і ствердна частка; 
вигук), ст. але (XVII ст.); - р. болт. 
[але], бр. але, П. Ч. СЛЦ. БЛ. НЛ. aJe, 
схв. [)Не]; -результат злиття часпш 
(або вигуку).а та частки ле, що тепер ви
ступає лише в діалектах.- Slawski І 
24; Machek ESJC 35; Sl. prasl. І 154; 
Bern. І 22.- Див. ще al, ле.- Пор. 
але1 • 

алебарда, заст. галябарда, ст. аля
барта (1596), галябарда (1627); - р. 
бр. болг. алебарда, п. a1abarda, ha1abar
da, а1 abart, ha1 abarta, ч. ha1 apartпa, 
ha1 abarda, слц. ha1 apartПa, вл. ha1 borta, 
схв. халебарда, слн. he1ebarda; - за
позичено через російську та польську 
мови з французької; фр. hallebarde че
рез посередництво італійської мови за
позиЧено з середньоверхньонімецької; 
свн. he1 mbarte «алебарда» складається 
з іменників he1 m «рукоятка, топорище», 
спорідненого з лит. kiil ра <<Поперечна 
перекладина в санях», kil ра <<стремено», 
прус. ka1pus <<nодушка у возі», і barte 
«сокира», пов'язаного з bart <<борода» 
(через значення <<борідка сокири, ле
зо»), якому відповідає псл. *borda, укр. 
борода.- СІС 35; Шелудько 20; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 74; Фасмер І 70; Slaw-
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алеута 

ski І 394-395; Machek ESJC 157; Dauzat 
383; Юuge-Mitzka 303.- Див. ще бо
рода. 

алебастр, [лабайстер, лебtійстер, 
либtістер Пі, любайстер, шалабtістер], 
ст. алавасmр"Ь (XVI ст.), галябастер"Ь 
(XVII ст.), алябасmр'Ь (XVIII ст.); -
р. алебастр, [любастраl, бр. алебастр, 
др. алавасmр'Ь, п. слц. вл. a1abaster, 
п. ст. ч. a1abastr, болг. алабdсm"Ьр, 
схв. алабастер, слн. a1abaster, стсл. dM

Gdcтpь.;- запозичення з російської мо
ви, до якої ввійшло, очевидно, з німець
кої; нім. Alabaster «алебастр» зводить
ся до лат. alabastrum <<Посудина для мазі 
з алебастру», що є запозиченням з грець
кої мови; гр. aЛ<i~acr'tpo~ (пізніше Hci
~acr'tpov) <<ТС.» засвоєно з коптської мо
ви, в якій 'a-1a-baste означало <<nосудина 
богині Ебасте»; виводиться також (Пре
обр. І 5; Ho1ub-Lyer 74; Ho1ub-Kop. 
59) від назви міста і гори в Єгипті; ст. 
алавасmр'Ь запозичено через старосло

в'янську мову безпосередньо з грець
кої.- СІС 35; Шанский ЗСРЯ І 1, 74; 
Фасмер І 12; Горяев 3; Mik1. EW 2; 
Младенов 4; Frisk І 62. 

алегорія, алегорИзм, алегорИчний, ст. 
· аллигоріа (XVII ст.); - р. аллег6рия, 
бр. алег6рьtя, п. a1egoria, ч. a1egorie, 
слц. a1eg6ria, вл. a1egorija, болг. але
г6рия, м. алег6риjа, схв. алегдриjа, слн. 
a1egorija; - запозичення з грецької мо
ви; гр. G:H1Jjopia є складним словом, 
перша частина якого пов'язана з аЛЛо~ 
<<інший», спорідненим з лат. a1ius, гот. 
a1jis, вірм. ау1 <<ТС.», а друга - з G:jорє{но 
<<говорю», похідним від іменника G:1opci 
<<збори, місце зборів, площа», пов'яза
ного з етимологічно неясним дієсловом 
аrєірш <<збираю».- СІС 35; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 77; Горяев З; Кора1 inski 46-
47; Младенов 4; Frisk І 8-9, 13-14, 
76-77. 

[алеута] <<ЛЮТНЯ» Пі; - заПозичення 
з румунської мови; рум. a1auta, Iauta 
<<ТС.» виводиться з тур. 1avta <<тс.», яке 
походить з ар. a1-'ud «ТС., цитра, дере
в'яний інструмент», що складається з 
артикля al і іменника 'Пd <<Дерево».
DLRM 450; Юuge-Mitzka 427.- Пор .. 
лЮтня. 



алея 

алея;- р. аллея, бр. болг. алея, п. 
a1eja, а1еа, ч. a1ej, слц. а1еjа,~вл. a1eja, 
a1ej, м. схв. алеjа, слн. a1eja; - запози
чено з французької мови через посеред
ництво російської або польської; фр. 
allee «прохід» є субстантивованим діє
прикметником від дієслова aller «іти», 
похідного від нар.-лат. *a1are «йти», 
яке вважається спорідненим з кельт. е1 
«Ходить».- СІС 36; Шанский ЗСРЯ І 1, 
78; Фасмер І 71; Горяев 3; Machek 
ESJC 35; БЕР І 9; Младенов 5; Ho-
1ub -~-Кор. 60; Dauzat 25. 

іалЧрник] «нероба, ледар, шахрай»; -
р. [аль'tрник, альtрщик, альtр(а), альt
рить]; -оформлене слов'янським су
фіксом заnозичення з тюркських мов; 
пор. тур. a11r «візьме, відніме», кипч. 
алгьtр «спритний, хижий», уйг. а1 «хит
рощі, обмаю>, які зводяться до спільно
тюркського кореня ал- «брати»; менш 
імовірне з огляду на поширеність слова 
у східних російських говорах припу
щення (Matzenauer LF 7, 2) про зв'язок 
з англ. а11 ure «Спокуса», а11 urer «спокус
ник».- Фасмер І 73-74; Преобр. І 6; 
Радлов І 341, 349, 394; Будагов І 86; 
Севортян 127-129. 

алича «Сорт слив, Prunus divaricata 
Ldb.»;- р. бр. альtчd;- запозичення з 
азербайджанської мови; аз. а1 uca «али
ча, дрібна слива» походить від перс. 
a1uce «ТС.».- Шанский 3СРЯ І 1, 83; 
Фасмер І 74; Преобр. І 6; Радлов І 388; 
Будагов І 88. 

алілуя «хвала богу» (вигук у кінці 
молитви), алілуйщик, алілуйщина, [али
луйко] (глузл.) «піп», [алилуйкати];
р. аллилуйя, бр. алілуйшчьtк, др. алли
луuа, п. alle1uja, halle1uja, ч. a1e1uja, 
hale1uja(h), слц. нл. a1e1uja, вл. ha1e1uja, 
болг. алилуя, алелт)я, схв. алелуjа, 
слн. а1е1йjа, стсл. dMІrмyra; -через 
старослов'янську мову запозичено з 
грецької; гр. aAA1JAo6ut «ТС.» походить 
від гебр. halle1 й jah «хваліть Ієгову».
СІС 36; Шанский ЗСРЯ І 1, 78; Фасмер 
І 71; Преобр. І 5; Горяев 3; Kopa1inski 
50; Machek ESJC 35; БЕР І 9; Sadn.
Aitz. VWb. І 17; Bern. І 27; Mik1. EW 
2; Юеіn 52, 697; Skeat 14; Lokotsch 62. 

аліменти, аліментник;- р. алuмен-

аллб 

tnЬt, бр. алtментьt, п. a1imenta (мн.), 
Ч. СЛЦ. БЛ. a1imenty, болг. aлuMelifn, 
схв. алимента, слн. alimenti;~- запози
чено з французької мови через росій
ську; фр. а1 iment «Їжа» (у мн. «утриман
ня, аліменти») походить від лат. alimen
tum «Їжа, утримання», пов'язаного з 
а1о «Годую, утримую», спорідненим з гот. 
дангл. a1an «рости», дірл. a1im, дісл. а1а 
«те.».- СІС 36; Шанский 3СРЯ І 1, 
75; Dauzat 25; Wa1de-Hofm. І 31. 

[алкИр] «бокова кімната, відділена 
від світлиці перегородкою», [алькuр Ж, 
dлькеж Я, анкер, анкйр, аюпір МСБГ, 
валькuр, ванкИр Ж, ванькИр, вантір 
МСБГ, ванькір, янкір], ст. алк'бр'Ь 
(XVII ст.); -запозичення з польської 
мови; п. a1kierz, як і слц. a1kier, arkvr, 
походить від ч. ст. a1ker, засвоєного 
з давньоверхньонімецької мови; двн. 
arkёre походить від фр. ст. arquiere «ам
бразура», яке через елат. *arcuarium, 
arcora зводиться до лат. arcus «арка».
Шелудько 120; Richhardt 29; Brйckпer 
З; Machek ESJC38; Sadn. -Aitz. V\Vb. І 
28; Юuge-Mitzka 172; Wa1de-Hofm. 
І 64.- Див. ще арка.- Пор .. еркер. 

алкоголь, алкоголік, алкоголічка, ал
коголізм, алкоголічний;- р. алкоголь, бр. 
алкаголь, п. ч. слц. вл. a1koho1, болг. ал
кохол, м. алкохол, схв. алкохол, слн. a1-
koh61; - запозичено з арабської мови 
через посередництво західноєвропей-

ських (пор. н. Alkoho1, гол. a1koho1, 
англ. ісп. a1coho1); ар. a1-ku 1)1 «дуже 
дрібний порошок, сурма» (з ассірійської 
мови) у цьому ж значенні вживалося і 
європейськими алхіміками та фармако
логами; з кінця XVI ст. воно набуло зна
чення «винний спирт».- СІС 37; Шанс
кий 3СРЯ І 1, 76; Фасмер І 71; БЕР І 
9; Младенов 5; Brйckпer 3; Ho1ub-Kop. 
60; Ho1ub-Lyer 75; Юuge-Mitzka 13; 
Кlein 46. 

Алла;- р. Алла, бр. Ала; -не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане 3 гр. 
аЛЛо<;;, -ч «чужий, інший»; в російській 
мові мог ло аеоціюватися 3 прикметни
ком альtй «ЧервонИЙ». - Суперанская 
85.- Див. ще алегорія. 

алл6 «ей; слухаю (по. телефону)», 
аль6, галло, гальо; -- р. алло, бр. ало, 
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алмаз 

П. БЛ. ha1o, Ч. СЛЦ. ha16, болг. хало, ал6, 
м. ало, схв. халд, (ІЛО, слн. ha16, а1о; -
недавнє запозичення з французької мо
ви; фр. allo, вперше вжите в кінці 
ХІХ ст., штучно утворене з вигуку 
allons «ну»; можливо, укр. галл6, га
дь6, як і п. ha1o, ч. ha16, схв. халд, з'я
вилися внаслідок контамінації з англ. 
hallo «галло, здрастуй» або цілком зво
дяться до нього.- Шанский ЗСРЯ І 1, 
79; Но1 ub- Lyer 186; Dauzat 26; 
Вloch І 22. 

алмаз, ст. алмаз (1627); - р. бр. ал
маз, слц. almazia, «дорога річ», болг. 
елмаз, алмаз, схв. алмііз; - запозичен
ня з тюркських мов; тур. elmas, тат. ал
мш: є запозиченням з арабської мови, 
в якій a1mas «алмаз», е1 mas «Те.», осмис
люване тепер як сполучення з артикля 

а1 і іменника mas, походить від етимоло
гічно не зовсім ясного гр. &:6cifla~ «діа
мант», можливо, nов'язаного з ci6r±f!Ci~ 
«незламний», утвореного з частки сі
«Не-» і основи дієслова 6aflr±~w «прибор
кую, знищую», спорідненого з дірл. 
damnain «Скручений, зв' язаний», лат. 
domitor «uриборкувач», дінд. damitar 
«те.».- СІС 37; Шанский ЗСРЯ І 1, 
80; Фасмер І 71; Преобр. І 5; Жураускі 
Веснік БДУ 1969/3, 71; Machek ESJCS 
17; Frisk І 346.- Див. ще а-. 

[алб] «ану» Ж; -паралельне до ащj, 
але складне утворення з частки а і од
нієї з форм давньої займенникової осно
ви 1-, тієї самої, що і в ле, лем, 
але.-Див. ще а\ ле.- Пор. але\ але 2 , 
ану. 

албе (бот.) «Aloe», [ал6й] Ж, ст. 
алоес'Ь, алоuз'Ь (XVIII ст.);- р. ал6з, 
заст. ал6й, бр. альЯс, п. a1oes, аlопа, ч. 
а1ое, слц. а1оа, вл. нл. a1owej, болг. 
ал6е, схв. алоj, алоjа, слн. a16ja, aloa, 
стсл. dА"Ь.rоу-и; -запозичено з грецької 
мови через посередництво польської (ста
рі форми), пізніше- німецької (нім. 

А1ое) і латинської (лат. а1оё); гр. аЛО'У} 
загальноприйнятої етимології не має; 
можливо, походить від гебр. 'ahal Іш 
«дерево алое», запозиченого з давньоін
дійських діалектів, де були відомі фор
ми agaru «дерево алое» і ha1oha «ТС.».
СІС 37; Шанский ЗСРЯ І І, 80; Briickner 
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4; Sadn.- Aitz. VWb. І 17-18; Неро
знак 40; Frisk І 77; Gesenius 17. 

[албмий] (бот.) «лимон, Citrus medica» 
Пі, Mak;- очевидно, через посередниц
тво інших мов запозичено з арабської; 
ар. (а1) laimun «різновид лимона» по
в'язане з Пmun «лимон».- Див. ще 
лимбн. 

алтея (бот.) «рожа, Al thaea L.», [ал
тей, альтей] «ТС.» Пі; - р. алтей, ал
тея, слц. а1 tea, болг. алтея; - назва, 
засвоєна з латинської наукової номен
клатури; лат. а1 thaea походить від гр. 
ciЛ{tata «ВИд мальви», пов'язаного з 
liЛ{ta[vw «лікую, зміцнюю», CiЛ,{toflat «За
ліковуюсь, заживаю», очевидно, спорід
неними з лат. alo «годую, вирощую».
СІС 38; ССРЛЯ І 100; Горяев З; Юеіn 
57; Wa1de-Hofm. І 31-32; Frisk І 
72.- Див. ще аліменти. 

алтИн (стара розмінна монета), ст. 
алтuн'Ь (XVII ст.) «те.»; - р. бр. ал
тЬtн, др. алтьtн'Ь, п. altyn, болг. алтін 
-«золота монета», м. алтан, схв. алтіін 

«те.»; - запозичення з тюркських мов; 

виводиться від не. зовсім ясного тюрк. 
alty «шість» (Шипова 30-31; Богородиц
кий ОКРГ 352) або від тюрк. a!tyn «золо
то; золота монета» з дтюрк. altun «Золото», 
утвореного з al «червоний» і tuп ( <ton) 
«мідь» (Шанский ЗСРЯ І 1, 81; Фасмер 
І 72-73; Sadn.-Aitz. VWb. І 18; 
Севортян 142-143). 

[алтИця] «ластка, вставка під пахвою у 
сорочці», [алтuца] «те.» МСБГ, [алтuч
ка] «те. (зменш.); оздоба з ниток по краях 
килима» МСБГ; - очевидно, запозичен
ня з румунської мови; рум. altita «ВИ
шивані наплічники на сорочці, вставка» 
походить з південнослов'янських мов; 
пор. болг. [алтица (латица, латвица)] 
«ЛаТКа», М. aлtnuцa, СХВ. ЛUtnUЦa «ЛаС
ТОВИЦЯ в одязі», що є зменшув.альними 
формами від лата.- Scheludko 125; Vra
bie Romanos1avica 14, 128; DLRM 22; 
Младенов 5; Skok ІІ 274; Cihac ІІ 2.
Див. ще ластовиця, лата. 

[алун] «галун» Ж. [алунка] «глино
зем, окис алюмінію» Ж, [алунЯк] «галу
новий камінь» Ж;- бр. [алЮн] «га
лун»; - запозичення з польської мови; 
п. alun, як і ч. а11ш, можливо, через 



алфавіт 

посередництво свн. al un «Те.» запози
чено з латинської мови; лат. а1 umen 
«ТС.» споріднене З гр. аЛ68оtf.Ід~ «Вартий 
співчуття», діс-о:. Q1 «nиво».- Brйckner 
4; Machek ESJC 35-36; Walde-Hofm. 
І 34.- Пор. галун 1 . 

алфавіт, ст. алфавит-ь (XVII ст.);
р. алфавuт, бр. алфавіт, болг. алфа
вйт;- запозичення з грецької мови; 
віз.-гр. a/-,~:pci~YJ'I:O~ з пізньогрецькою ви
мовою -PYJ- як -uT- утворено з назв двох 
перших літер грецької азбуки сО,Фа 
«альфа» і В'lіпх «бета».- СІС 38; Ша'н
ский 3СРЯ І 1, 81; Фасмер І 73; Пре
обр. І 5.- Див. ще альфа.- Пор. аль
фабет. 

алхімія, алхімік, алхtмtчний, ст. ал
химицкьtй (1631); - р. бр. болг. алхu
мия, п. a1chemia, ч. a1chymie, слц. a1-
chymia, вл. a1chimija, м. алхемиjа, схв. 
алхемиjа, алхймиjа, алкемиjа, алкі"tмиjа, 
ели. a1kimija; - запозичено через по
середництво російської мови, очевидно, 
з німецької; нім. A1chimfe походить від 
елат. alchimia, що відбиває ар. a1-kr
шiya' «хімія», в якому а1 є артиклем, 
а kїmiya' походить від гр. XYJf.tla «чорна 
магія», пов'язаного з власною назвою 
X'І']fLtCX «Єгипет», яка зводиться до єг. 
khem (khame) «чорний».- СІС 38; Шан
скийЗСРЯ І 1, 82; Фасмер І 73; Юuge
Mitzka 117; Вloch І 19; Юеіn 45-46.
Див. ще хімія. 

[алЮ] (вигук, яким відганяють ~ви
ней Г; для підкликання телят ВеБ), 
[алЮськи] (вигук для підкликання те
лят) ВеБ, [алЮшки] «ТС.» Ж;- п. [a1u, 
alusie] (вигук для підкликання свиней); 
- складне утворення з підсилювальної 
частки а і вигуку лю, можливо, вжива
ного в минулому для підкликання ху
доби.- Див. ще al, лю.- Пор. алЯ. 

алюміній;- р. алюмйний, бр. алю
міній, п. ч. a1uminium, слц. a1uminium, 
вл. a1uminij, a1uminium, болг. алумй
нuй, м. алуминиум, схв. алl;міінйj, 
алі;міlниjум, слн. а1 uminij; -запозичено 
різними шляхами з французької мови; 
фр. aluminium утворилося (як рані
ше і в англійській мові) з лат. alu
men «Галун».- СІС 38; Шанский 

аль 

ЗСРЯ І І, 88; Dauzat 28.- Див. ще 
алун галун 1 . 

алЮр «хода коня»; - р. аллЮр, бр. 
болг. алЮр, ч. allura, a1ura, схв. алар;
запозичено через посередництво росій
ської мови з французької; фр. all ure 
«Хода, хід; темп» є похідним від all er 
«іти».-СІС 38; Шанский ЗСРЯ І 1, 
79-80; Dauzat 26; Вloch І 22.- Див. 
ще алея. 

[алЮрний] «акуратний, чепурний»; -
очевидно, пов'язане з р. заст. аллЮра 
«манера», яке походить від фр. allure 
«Хода, виправка, манера, вигляд».

Шанский ЗСР Я І І, 80.- Див. ще алЮр, 
алея. 

[алЯ] (вигук, яким відганяють сви
ней); - р. [алЯ] (те.; вигук для під
кликання овець, свиней); -складне ут
ворення з підсилювальної частки а і ви
гуку ля, що вживався в минулому, оче

видно, для підкликання свиней.- Див. 
ще al, ля.- Пор. алЮ. 

[алялЯс] (бот.) «бузок» Л, [лиліЯсJ 
«Те.?», [ялелас] «Те». (усн.); -очевидно, 
результат видазміни у вимові місцевих 
поміщиків французького слова Іе lilas 
«бузок», можливо, зближеного з біло
руською формою альЯс «алое»; у фран· 
цузьку мову слово lil as (1 е - артикль) 
проникла, мабуть, з іспанської; ісп. 
1ila, 1і1ас «бузою> походить від ар. 1rlak 
«ТС.», яке зводиться до перс. 1 І1 ag «рос
лина індиго».- Краучук Веснік БДУ 
197013, 63-64; Фасмер ІІ 497; Преобр. 
І 454; Dauzat 437; Юuge-Mitzka 441; 
Skeat 295.- Пор. ліліЯк. 

алЯрм (заст.) «Тривога», [алЯрJ 
«крик, шум>>, аль6р «ТС.» Пі, алярміст 
«схильний до паніки», алярмувати «пі
діймати тривогу»; - р. заст. м. аларм, 
п. ч. слц. вл. a1arm, болг. аларма, 
схв. аларм, слн. · a1arm; - запозичено 
з французької або німецької мови через 
посередництво польської; нім. A1arm 
«тривога», фр. a1arme «Те.» походять від 
іт. all 'arme «до зброї».- Sl. wyr. obcych 
18; Dauzat 22-23; B1och І 42; Юuge
Mitzka 12.- Див. іце армія. 

[аль] (сполучник) «але» Ж; - оче
видно, результат скорочення давньо

руського сполучника али «те.; або» (пор. 
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альбатрос 

р. [али] «чи, хіба», аль «тс.», бр. [алі] 
{{але»), який, разом з п. ст. а1і «але; 
поки», болг. алИ «Хіба; або; але», м. али 
«або», схв. али «але; або; хіба», слн. 
а1і «або; але» ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. а1і «але; 
або», утвореного з сполучника а і частки 
li.- ЗССЯ 1, 38; Шанский ЗСРЯ І 1, 
75; Sadn.- Aitz. VWb. І 3.- Див. ще 
.al, ли.- Пор. але1 • 

альбатрос; - р. бр. альбатрос, п. ч. 
слц. вл. а1 batros, болг. албатрос, схв. 
албатрос, слн. 31 batros; - запозичення 
з французької мови; фр. а1 batros похо
дить від англ. al batross, яке в давнішій 
формі a1gatross було запозичене з порту
гальської мови; порт. alcatroz «баклан, 
альбатрос» (ісп. a1catroz «пелікаю>), оче
видно, пов'язане з порт. a1cadroz «чер
nак, кіьш» (ісп. arcaduz < a1caduz «чер
пак на водяному колесі»), яке походить 
від ар. a1-qadus «черпак, ківш».- Аку
ленко 140; Шанский ЗСРЯ І 1, 83; 
Ho1ub-Lyer 74; Dauzat 23; Юеіn 44; 
Юuge-Mitzka 12; Lokotsch 78-79. 

[альбія] «корито для свиней» ВеЛ, 
[альбійка Ж, вальбія ВеЗа] «ТС.», [валь
бійка] «сqбача миска» Ж, [лайбія] «ТС.» 
Ж; - п. [ha1 Ьіа] «Коритце для собаК>>, 
ч. [ha1 'bija] «Коритце для свиней»;
запозичено в гуцульський діалект з ру
мунської мови; рум. 31 Ьіе «Корито, рус
ло», очевидно, засвоєне з італійських діа
лектів, у яких а1 Ьі «Корито» походить 
від лат. а1 veus «корито, кадка, ванна:; 
русло ріки», спорідненого з лит. aulys 
«вулик», псл. u1ica, укр. вулик, в!}лиця.
Кравчук ВЯ 1968/4, 121; Sche1udko 125; 
CriinjaН'i 295-296; Vrabie Romanos1a
vica 14, 128; Pщcariu 6; Wa1de-Hofm. 
І 34.- Див. ще вулик.- Пор. валоб. 

[альбб] «або» Г, ВеБ, [албо] «тс.» 
Ко;- р. [альба], бр. альбо, п. а1 Ьо, ст. 
al іЬо, слц. alebo, нл. al Ьо «ТС.»; - псл. 
ali Ьо, до складу якого входять сполуч
ники а, li і частка Ьо; недостатньо об
грунтована думка (Оньrшкевич Исслед. 
п. яз. 238; Кобилянський Гуц. гов. 79) 
про польське походження укр. альбо.
Фасмер І 56; Bauer Sb. Travn. 81, 84; 
ЗССЯ 1, 38; Sadn.- Aitz. VWb. І 3.
Див. ще al, бо, ли.- Пор. абб. 

альббм; - р. бр. альбом, п. ч. слц. 
вл. a1bum, болг. алб!}м, м. албум, схв. 
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албум, слн. а1 bum; - запозичено в 
ХІХ ст. з французької мови; фр. a1-
bum «альбом для фотографій», раніше 
«лист, табличка», походить від лат. 
a1bum, с. р. від a1bus «білий» (первісне 
значення: «біла табличка, на якій писа
ли чорнилом»), спорідненого з гр. 
аЛ<р6~ «білий лишай», двн. а1 biz, е1 biz 
«лебідь», укр. лебідь.- СІС 39; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 84; Dauzat 23; Ernout
Meillet І 20; Wa1de-Hofm. І 26.
Див. ще лебідь. 

алькбв «ніша для ліжка», заст. [аль
коба] «ТС.» Пі, ст. алкив-ь «ліжниця без 
вікна» (1710);- р. альков, бр. алькоу, 
п. a1kowa, ст. a1koba, ч. a1kovna, слц. 
alkovna, болг. алков, схв. алкдв, алкова, 
слн. a1kбva; -запозичено з французь
кої мови через nосередництво російської 
і польської мов; фр. а1сбvе походить від 
ісп. а1соЬа «Сnальня», яке зводиться до 
ар. a1-qubbah «невелике приміщення; 
склепіння, льох; склеп».- СІС 40; 
Тимч. 18; Шанский ЗСРЯ І 1, 85; Фас
мер І 74; Machek ESJC 35; Dauzat 23; 
Bloch І 20; Юuge-Mitzka ІЗ; Юеіn 46. 

альманах, ст. алманах (XVI ст.); -
р. бр. альмандх, п. ч. слц. вл. a1manach, 
болг. алманах, м. алманах, схв. алма
нах, слн. а1 manah;- запозичення з ні
мецької (або французької) мови; нім. 
A1manach походить від елат. a1manachus 
«збірник :г.rрогнозів (погоди і nод.)», 
що виникло на основі гр. riЛf.tєv txtax6v 
«календар», яке є видозміненим запози
ченням з коптської мови (Шанский ЗСР Я 
І 1, 85; Фасмер-ТрубачевІ 74; Юuge
Mi tzka 15; Dauzat 27); середньолатин
ська форма пояснюється також як запо
зичення з арабської мови, в якій al-ma~ 
nah «Календар» складається з артикля 
al і похідного іменника від основи mana 
«час, міра», пов'язаної з гебр. manah 
«рахувати» (СІС 40; ССРЛЯ І 106; 
Преобр. І 6; Никальский ФЗ 1893 
V-VI 36; Бурд.- Мих. 34). 

[альмужна] «милостиня» Ба, [ялм!}ж
на] Ж, Пі, ст. алм!}жна (XVII ст.); -
бр. ялм!}жная «Тс.»,; - запозичення з за
хіднослов'янських мов; п. jalmuzna, ч. 
слц. a1muzna, вл. jalmozna, нл. wo1o
muzna, ст. a1mozna, як і схв. ст. a1muz
no, a1mozn_o, слн. a.Imozna, nоходять 



альпага 

від двн. a1amuosa «ТС.», яке через посе
редництво елат. e1eemosyna «ТС.» зво
диться до гр. ЄЛє1ntoa6v'YJ «жалість; ми
лостиня», пов'язаного з дієсловом ЄЛєЄUІ 
«жалію, зглядаюсь», етимологічно не
ясного.- Дзендзелівський УЗЛП 16; 
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 238; Slawski 
І 494-495; Machek ESJC 35; Sadn.
Aitz. VWb. І 18; Bern. І 27; Юuge
Mitzka 15; Frisk І 490; Boisacq 241. 

альпага (зоол., текст.), альпака;
р. альпага, альпака, бр. альпака, п. a1-
paka, а1 paga, ч. слц. а1 paka, болг. 
алпака, схв. алпака, слн. a1paka;
запозичення з іспанської мови; ісп. 
alpaca «південноамериканська коза 
з довгою шерстю; шерсть цієї кози; 
тканина з її шерсті» походить від кечуа 
a1(l)paca (вид тварини), пов'язаного 
з pako «жовто-червонуватий». - СІС 
40; Юuge- Mitzka 15; Dauzat 27; 
Юеіn 56. 

альт, альтИст, [альтівкаJ;- р. бр. 
альт, п. ч. слц. вл. а1 t, болг. м. алт, 
схв. алт, слн. а1 t; - через польську 
і, очевидно, німецьку мови (нім. А1 t 
«альn>). запозичено з італійської; іт. 
а1 to «високий» (насправді означає низь
кий голос; називається високим тому, що 
вищий від тенора) походить від лат. a1-
tus «високий», пов'язаного з а1о «годую, 
вирощую».- СІС 40; Шанский ЗСРЯ І 
1, 86; Фасмер І 74; Юuge-Mitzka 
16; Dauzat 28.- Див. ще аліменти. 

альтана, альtпаНJ(а «бесідка; бал
кою>; ,---- бр. альтанка, п. а1 tana, а1 taп
ka, ч. а1 tan, а1 tanek, слц. а1 tan, а1 tanka, 
схв. алтіін' алтана, слн. а1 tana; - че
рез польську мову запозичено, мабуть, 
з німецької; нім. А1 tan «балкон» похо
дить від іт. а1 tana «тераса на даху», яке 
зводиться до лат. а1 tus «ВИсокий».
Акуленко 136; Richhardt 29; Machek 
ESJ С 35; Юuge-Mitzka 17.- Див. ще 
альт. 

альтембас· «перська парча», алтабас, 
[алтайбас], ст. алтабас'Ь (XVI ст.), ал
табасовьtй, алтайбасовьtй (XVII ст.);
р. алтабас, п. altembas, а1 tembas 
«тс.»; - запозичення з турецької мови; 
тур. al tш bez шарчева тканина» складає
ться з іменників а1 tш «золото» і bez 
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альЯнс 

«тканина».- Фасмер І 72; Briickner 4; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 18; Mik1. ТЕІ І 
246; Nachtr. 2, 74.- Див. ще алтИн, 
бязь. 

альтернатИва; - р. альтернатИва, 
бр. альтзрнатьtва, п. а1 ternatywa, ч. 
а1 ternativa, слц. слн. а1 ternativa, вл. 
al ternatiwa, болг. м. схв. алтернатu
ва; - запозичення з французької мови; 
фр. а1 ternative пов'язане з а1 terner «чер
гуватися», що походить від лат. а1 terпa
re «чергуватися; вагатися», в основі яко
го лежить займенник а1 ter «один з двох» 
(a1ius «інший; другий»), споріднений з 
гр. &ЛЛоr;, «інший».- СІС 40; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 86; Dauzat 28; Walde-Hofm. 
І 30, 32-33. - Див. ще алегорія. 

альфа, ст. альфа (XVIII ст.);- р. бр. 
альфа, Др. алфа, П. Ч. СЛЦ. БЛ. alfa, болг. 
алфа, СХВ. Qлфа, СЛН. alfa, СТСЛ. dЛ'hфd;
через старослов'янську мову запозичено 
з грецької; гр. сіЛqхх (назва першої лі
тери грецької азбуки) походить від 
Гебр. aJeph «бИК», застосуваННЯ ЯКОГО 
в ролі назви першої букви алфавіту бу
ло зумовлене подібністю начертання 
цієї букви у фінікійців до голови бика.
СІС 41; Шанский ЗСРЯ І 1, 87; Истрин 
Разв. письма 218; Frisk І 81; Юеіn 56. 

альфабет, ст. алфабет ( 162 7), алфа
бетум'Ь (XVII ст.); - п. вл. нл. alfa
bet, ч. слц. alfabeta, болг. м. алфабет, 
схв. алфабет, слн. alfabet;- запози
чення з латинської мови; лат. a1phabe
tum «алфавіт» походить від гр. &.Л<pr±P'Il· 
тоr;, «ТС.».- Hiittl-Worth 15; Kopa1iii
ski 4 7; Младено в 5; Frisk І 81.- Див. ще 
алфавІт. 

альЯнс; - р. бр. альЯнс, п. a1ians, 
ч. a1iance, alianc, слц. a1iancia, болг. 
алианс, схв. алиjанса, слн. aliansa;
запозичено через посередництво росій
ської мови з французької; фр. alliance 
пов' язане з дієсловом all ier «сполучати», 
яке походить від лат. all igare, що утво
рилося з префікса ad- і дієСJюва 1igare 
«зв'язувати», спорідненого з лит. 1ai
g(u)onas «брат дружини», укр. лигатися 
«з'єднуватися (з кимось)».- СІС 41; 
Шанский ЗСР:Я І 1, 87; Dauzat 26; 
Wa1de-Hofm. І 800.- Див. ще аван· 
пора, лигати1• 
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амазОнка 

амазонка «ВерШНИЦЯ>>; - р. бр. болг. 
амазонка, п. ч. слц. amazonka, вл. ama
cona, схв. амазонка, слн. amaz6nka; -
запозичено через посередництво росій
ської і польської мов з німецької; нім. 
Amaz6ne походить від гр. 'A~-ta~wv «ама
зонка», яке загальноприйнятої етимоло
гії не має; можливо, пов'язане з іран
ським етнонімом *ha-mazaп- (букв. «ВО
їн»); ВИВедеННЯ Від Гр. а- «Не-, без-» і 
р,а~6~ «грудь, сосоК>>, пов'язане з міфом 
про амазонок як вайовничих жінок на 
території Скіфії, які для зручності 
стрільби з лука випалювали собі праву 
грудь (Шанский 3СРЯ І 1, 88-89; 
Kopa1inski 54), належить до сфери на
родної етимології.- Hiittl-Worth 14; 
Frisk І 83-84; Chantraine 69. 

аматор, аматорство;- р. заст. ама
тёр, бр. аматар, п. amator, ч. слц. 
amater, вл. amater, болг. аматьор, м. 
аматер, схв. аматёр, слн. amater;
запозичено, мабуть, через польську мо
ву з латинської; лат. amator «любитель» 
походить від amare «любити», можливо, 
спорідненого з гр. &.~-t~-tfi~, Cif1f1CX «Мати», 
алб. ame <аітка», дісл. amma «бабуся», 
двн. amma «мати, мамка».- СІС 42; 
Ho1ub-Lyer 76; Wa1de-Hofm. І 40-
41; Pokorny 36. 

амба (виг.) «баста, кінець», [гамба] 
«ТС.» Ме; - р. бр. амба;- запозичено з 
італійської мови через посередництво 

російської, де ненаголошене о пер€йшло 
в а; іт. ambo «обидва; два номери в ло
тереї, що дають право на виграш» похо

дить з лат. ambo «обидва», спорідненого 
з лит. abu, псл. оЬа, укр. [оба].- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 89; Dauzat 29; Wa1de
Hofm. І 37.- Див. ще оба. · 

амбар, [анбар Ж, вінбар Ж, вімбар, 
інбар, инбарець ЖJ, ст. амбар'О (1766), 
винбар'D (1758), инбар'D (XVIII ст.); - р. 
амбар, [анбар, имбар], бр. [амбар], п. 
[ambar], ч. слц. hambar, болг. амбар, 
хамбар, м. амбар, схв. амбар, хамбіір;
запозичення з тюркських мов; тур. am
bar, алт. [анбар], тат. анбар походять 
від перс. апЬаr «повітка, сарай», яке по
в' язується (через проміжну форму *ham
para) з дінд. р~- «Наповнювати», спорід
неним З ПСЛ. *рьjП'Ь «ПОВНИЙ», укр. nов
НИй (Sadп.- Aitz. VWb. І 19; Harmatta 
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Acta Ling. Hung. 5, 289) або з дінд. sam
bhara-, що складається з префікса sam
«З-», спорідненого з займенником sa 
<щей», і основи bhara-, пов'язаної з діє
словом bharati «несе», спорідненим з гр. 
<рЄрw, псл. berQ, укр. беру; менш пере
конливе пов'язання (Никольский ФЗ 
1893/5-6, 36) з дінд. ambarajami «зби
рати, накопичувати».- Шанский ЗСРЯ 
І 1, 89-90; Фасмер І 75; ССРЛЯ І 112-
113; РЧДБЕ 50, 791; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 19; Bern. І 28; Grassmann 955, 1478, 
1485; Lokotsch 7. 

амбіція, амбітний, амбіційний, 
амбіці6.зний, ст. амбиція, амбtція 
(XVII ст.); - р. болг. амбйция, бр. ам
біцьт, п. ambicja, ч. ambice, слц. ambi
cia, БЛ. ambicija, М. амбИЦИjа, СХВ. амбїі
Циjа, слн. ambicija;- через посередни
цтво польської мови запозичено з ла
тинської; лат. ambitio «догідництво, чес
толюбство» пов'язане з дієсловом ambire 
«домагатися», яке складається з префік
са amb(i)- «об-, навколо», спорідненого 
з псл. оЬь, укр. об, і дієслова Ire «іти», 
спорідненого з псл. iti, укр. ітй.
СІС 42; Шанский ЗСРЯ І 1, 90; Фасмер 
І 75; Ernout-Meillet І 90; 'Va1de-Hofm. 
І 36, 37, 406-407.- Див. ще ітИ, об. 

амбра «ароматична речовина», ст. 
амбра (XVIII ст.); - р. бр. болг. амбр~ 
П. Ч. СЛЦ. ambra, М. амбер, СХВ. амбра, 
амбар, амбер, слн. ambra; - запози
чено, очевидно, через посередництво ро

сійської мови з середньолатинської; 
елат. ambra походить від ар. hnbar 
«сіра амбра».- СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 90; Lokotsch 7; Dauzat 30; B1och І 
25; Юuge-Mitzka 18. 

амбразура «бійниця»; -р. бр. болг. 
амбразура, п. ambrazura, слц. ambra
zйra; -запозичено, очевидно, через по
середництво російської мови з французь
кої; фр. embrasure «бійниця» походить 
від дієслова embraser' «запалювати», по
в'язаного з braise «жар», що є запози
ченням з германських мов (дангл. bers
tan «спалах полум'я», шв. brasa «вогонь», 
дат. brase «смажити на сковороді»).
СІС 42; Шанский 3СРЯ І 1, 90; Dauzat 
273; B1och І 98, 248; Jбhannesson 
640-641. 



Амбрбсііі 

Амбросій, Амброс(ь), Амвросій, [Ам
рос, Омброс(ь), Обріс Ж, Мамрось ЖJ, 
[амбросити, амвросити] «святкувати 
день св. Амбросія, байдикувати», ст. 
Амбросій «несмертелньrй» (1627); - р. 
Амвросий, бр. Амбросій, п. Ambrozy, 
ч. слц. вл. Ambroz, болг. Амвросий, 
Амброз, Амбр6зи, м. Амвросuj, слн. 
Ambroz, стсл. fІмвр~сии;- через ста
рослов'янську мову запозичено з гре: 
цької; гр. 'Aflpp6aю~ утворено на базІ 
прикметпика ciflpp6ato~ «властивий 
безсмертним, божественний», пов'язано
го з &flppo.-o~ «безсмертний», що скла
дається з частки сі- «Не-» і прикмет

пика рро.-6~ ( <*flPpo.-6~) «смертний», 
спорідненого з лат. mori «мерти», псл. 
mьп2, укр. мру.- Беринда 175; Пет
ровский 47; Frisk І 270; Boisacq 134.
Див. ще а-, мерти. 

амбулаторія «Лікувальний заклад 
для ходячих хворих»;- р. болг. амбула
т6рия, бр. амбулаторьtЯ, п. ч. ambu1ato
rium, слц. ambu1at6rium, вл. ambu1ato
rij, схв. амбулсипориjа, амбулаторЩ. 
слн. ambu1at6rij; -запозичення з НІ
мецької мови; нім. Ambu1at6rium похо
дить від лат. ambu1iitorius «пересувний, 
рухомий», пов'язаного з дієсловом a~bu-
1iire «Ходити», утвореним з префІкса 
amb- «навколо, об-», спорідненого з 
псл. оЬь, укр. об, і дієслова *u1are, 
спорідненого з гр. aЛd.oflat, aЛa[vw 
«блукаю, мандрую», лтс. а1 uбt «тиняти
ся, блукати».- СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 91; Wa1de-Hofm. І 38; Ernout
Meillet 27. 

амвбн, [амбон, амб6на], ст. щtбона 
(XVI ст.), амвон-о (1627); - р. амвон, 
[амб6н], бр. амбона, др. амбон-о, анбон-о, 
амвон-о, он-обон-о, онбол-о, п. ambona, 
болг. амвон, м. амвон, схв. амвон, ам
бон; - заПозичено в давньоруську мову 
з грецької; гр. ciflPшv «підвищення, ка
федра» етимологічно неясне.- СІС 42; 
Шанский ЗСРЯ І 1, 91; Фасмер І 76; 
Преобр. І 6; Dauzat ЗО; Frisk І 90. 

амеба;- р. бр. амёба, болг. м. схв. 
амеба, П. БЛ. ameba, Ч. СЛЦ. СЛН. ame
ba;- через російську мову запозичено 
з німецької; нім. Am6be походить від 
лат. amoeba, яке передає гр. &.flotP-iJ 
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амністія 

«зміна», утворене від liflєl~w «Зростаю, 
змінююсь», спорідненого з псл. migati, 
укр. мигати.- СІС 42; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 91; Frisk І 90.- Див. ще мигати. 

аметИст, ст. аметист-о, аматист 
(XVII ст.); - р. болг. м. аметИст, бр. 
аметЬtст, др. aмeeycrn-o, амееист-о, п. 
ч. слц. вл. ametyst, схв. аметист, ели. 
ametist, стсл. dМЕТоу-ст"Ь.;- через посе· 
редиицтво старослов'янської і латин
ської мов запозичено з грецької; гр. 
&.f!Є{}uато~ «аметисТ» (коштовний к~ 
мінь, що, нібито, запобігає сп'янінню) 
складається з заперечної частки сі- «Не-» 
і прикметпика f!Єitua.-o~ «п'янкий», по
хідного від f!Єitu «ВИНО», спорідненого з 
укр. мед; є спроби пов'язати грецьку 
назву з фіалковим кольором червоного 
вина, розбавленого водою, від якого не 
можна сп'яніти.- СІС 43; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 91-92; Фасмер І 76; Hйttl
Worth 14; Frisk І 90.- Див. ще а-, мед. 

аміак, аміачний; -бр. аміЯк;- но
ве запозичення з російської мови замість 
давнішого амоніак; р. аммиак є зміне
ною або скороченою формою слова аммо
ниак, запозиченого з французької мо
ви.- Шанский ЗСРЯ І 1, 92.- Див. ще 
амоній. 

амінь, [амИнь, амін ВеЛ]; - р. 
амИнь, бр. амtн, др. амин-о, аминь, п. 
ч. слц. нл. amen, вл. amen, hamjef:t, 
болг. амИн, м. амин, схв. амен, амин, 
СЛН. amen, СТСЛ. dМИNЬ., dMИNfi;- Через 
старослов'янську мову запозичено з 
грецької; гр. &.fl'ijv походить від гебр. 
amen «дійсно, хай буде таю>.- Шан
ский ЗСР Я І 1, 92; Фасмер І 76; Gese
nius 55. 

амністія, [амнестія], амністувати, 
ст. амнистія (XVIII ст.); - р. болг. 
амнИсrпия, бр. а.мнісtпЬІЯ, п. слц. amnes
tia, ч. amnestie, вл. amnestija, м. ам
нестиjа, схв. амністиjа, слн. amnesti
ja; -запозичено . з французької мови 
через посередництво російської (амнес
тія- через польську мову); фр. am
пistie походить від гр. ciflv'Y}<JT[a «За
буття, прощеннЯ», утвореного з запереч
ної частки сі- і основи іменника flV"ij<JП~ 
«думка, пам'ять», пов'язаного з дієсло-
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амонал 

вом fLLfL'І~o-xw «згадую», спорідненим 
з псл. mьпjQ, укр. пам'ять.- СІС 44; 
Шанский 3CP5l І 1, 93; Фасмер І 76; 
Kopa1iiiski 57; Dauzat 31; Frisk І 13, 
238-241; Юuge-Mitzka 19.- Див. ще 
а-, пам'ять. 

амонал;- р. аммондл, бр. амандл, 
я. ч. слц. amona1, болг. амонал, схв. амо
нал, ели. аmопа1;- запозичено через 
російську мову з англійської; англ. 
ammonal утворене в результаті складен
ня початкових частин двох слів- am
mon(iac) «аміак» і a1(uminium) «алюмі
ній».- Шанский ЗСРЯ. І 1, 92-93; 
Юеіп 63.- Див. ще алюміній, амоній. 

амоній, амоніак; - р. амм6нuй, бр. 
амоній, п. amon, ч. amonium, слц. am6-
nium, вл. amoniak, болг. ам6ний, м. 
амониjак, схв. амонuj, слн. am6nij;_.:. 
запозичення з англійської мови; англ. 
ammonium утворене хіміком Т. Деві 
(ХІХ ст.) на базі слів ammonia «аміак», 
ammoniac «аміачний», запозичених з 
французької мови, в якій ammoniaque 
«ТС.» походить від лат. ammoniacum, 
утвореного від грецького словосполу
чення &Л~ rlflflШVtax6v «сіль з Амонії, 
області в Лівії, де виготовляли аміачну 
сіль і де знаходився храм єгипетського 

бога Амона (A/1-flШV)».- Шанский 
ЗСРЯ. І 1, 93; Вуjаклиjа 36; Вloch І 
26; Dauzat 31.- Пор. аміак. 

амортизацІя (тех.), амортизатор, 
амортизувати; - р. болг. амортиза
ция, бр. амартьtзацьtя, п. amortyzacja, 
ч. amoriizace, слц. amortizacia, вл. 
amortizacija, м. схв. амортuзациjа, ели. 
amortizacij а; - запозичено з німецької 
мови, можливо, через російську; нім. 
amortisieren «ослаблювати; сплачувати 
борги в розстрочку» і його похідне 
Amortisati6n «ослаблення, глушіння» 
зводиться до фр. amortir «ослабляти, 
зм'якшувати, глушити», раніше «уби
вати», утвореного від нар.-лат. admortr
re «убивати», що ~кладається з префікса 
ad- «до-, при-» і основи mors «смерть», 
спорідненої з укр. мерти.- СІС 44; 
Шанский ЗСРЯ. І 1, 94; Ю uge-Mitzka 19; 
Dauzat 32.- Див. ще авантЮра, мерти. 

аморфний; - р. ам6рфньtй, бр. ам6р
фньt, п. amorficzny, ч. amorfni, слц. 
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amorfny, вл. amorfny, болг. ам6рфен, 
м. аморфен, схв. аморфан, амдрфан, ели. 
amorfen;- запозичення з французької 
мови; фр. amorphe «аморфний» походить 
від гр. ciflOp<po~ «ТС.», утвореного з за
перечної частки а- «не-» і основи іменни
ка f!Op<p~ «форма».- СІС 44; Шанский 
ЗСРЯ. І 1, 95; Dauzat 32.- Див. ще 
а-, морфема. 

~мбс, ст. Ам<ЬС'О «отяжальr(и), 
-ючІ(и), обтяжоньr(и)» (1627),- р. бр. 

Ам6с, др. АмоС'а, ч. Amos, слц. Amos, 
схв. Amos, стсл. fІ/\<1\)С"Ь.; - запозичено 
в давньоруську мову через старосло

в'янську і греч_ьку (гр. 'Afl<Ь~) з гебрай
ської; гебр. 'Amos пов'язане з 'amos 
«Тягар, вага», 'amas «піднімати, нести, 
навантажувати».- Беринда 176; Пет
ровский 47; Gesenius 636, 637. 

амплітуда;- р. болг. м.схв. ампли
rщjда, бр. амплітуда, п. ч. вл. amp1i
tuda, слц. слн. amp1itiida;- запози
чення з французької мови; фр. amp1i
tude походить від лат. amp1 itudo «об
ширні сть, просторість», утвореного від 
прикметпика amp1 us «Обширний, про
сторий», очевидно, пов'язаного з amp1a 
«рукоятка», спорідненим з дінд. amatram 
«посуд», вірм. aman «ТС.».- СІС 45; 
Шанский ЗСРЯ. І 1, 95-96; Dauzat 33; 
Wa1de-Hofm І 41-42. 

ампула; - р. бр. м. ампула, п. am
pulka, ч. ampu1e, слц. вл. ampu1a, 
болг. ампула, схв. ампула, ели. ampu-
1 а; - запозичення з латинської мови; 
лат. ampulla походить від *ampor-1a 
«пляшка для мазі», зменшеної форми 
слова amp(h)ora «Конічний глечик з дво
ма ручками», запозиченого з грецької 
мови (гр. аfl<рОрєб~ «ТС.»).- СІС 45; 
Шанский ЗСРЯ. І 1, 96; Dauzat 33; 
Юеіn 66; Wa1de-Hofm. І 42; Frisk І 
99-100.- Див. ще амфора. 

ампутація, ампутувати; - р. болг. 
ампутация, бр. ампутацьtя, п. ampu
tacja, ч. amputace, слц. amputacia, вл. 
amputacija, м. схв. ампутациjа, слн. 
amputacija; -запозичення з німецької 
мови; нім. Amputation, amputieren по
ходять від лат. amputatio <<ампутація», 
amputare «Відрізати», утворених з пре
фікса am(b)- «об-, навколо» і основи puto 



амулет 

«ріжу, очищаю», пов'язаної з puteus 
«яма», pavio «товчу», спорідненими з 
лит. piauti «різати».- СІС 45; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 96; Wa1de - Hofm. 
І 42, ІІ 267, 393.- Див. ще амбіція. 

амулет;- р. бр. болг. амулет, п. 
ч. слц. вл. amu1et, схв. амулет, слн. amu-
1et;- через посередництво російської 
мови запозичене з французької; фр. amu-
1ette «амулет» походить від лат. amulё
tum «ТС.» (спочатку, очевидно, «Їжа з 
крохмалю»), утвореного від засвоєного з 
грецької мови amu1um «Крохмаль»; гр. 
ІЇfLt>AOV «Те.; солодкий пиріг» складаєть
ся з частки а- «не-» та основи іменника 
fLOA'І'] «млин», спорідненого з псл. me1jQ, 
укр. мелЮ.- СІС 45; Шанский 3СРЯ І 
1, 96-97; Фасмер І 76; Dauzat 33; 
Chantraine І 79; Walde-Hofm. І 42-
43; Frisk І 13, 268-269.- Див. ще а-, 
молоти. 

амуніція, [амунuця, муніція], ст. аму
ніція, аммуніція (XVIII ст.); - р. болг. 
амунuция, бр. амуніцьІЯ, п. amuпicj а, 
ч. munice, слц. muпicia, вл. municija, 
схв. муніfіциjа, м. мунициjа, слн. munici
ja;- запозичено з французької мови, 
можливо, через польську; фр. amunition 
«спорядження» походить від елат. am
munitio, до складу якого входить пре
фікс ad- (>am-) «при-, до-» і основа діє
слова maшre «споряджати», споріднено
го з дінд. min6ti «споруджує, будує», 
лтс. maide «палиця», кімр. mynawyd 
«шило», брет. minaoued, сірл. menad 
«Те.».- СІС 45; Richhardt ЗО; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 97; Фасмер І 76; Виногра
дов Очерки 58; Wa1de-Hofm. ІІ 100-
101.- Див. ще авантЮра.- Пор. імун
ний. 

амфібія;- р. болг. амфuбия, бр. 
амфібія, п. amfibia, ч. amfibie, слц. am
fibia, вл. amfibij, м. амфибиjа, схв. 
амфuбиj(а), слн. amfibija;- запозичен
ня з французької мови; фр. amphibie 
походить від гр. cifl<pt~ta~ «такий, що 
веде двоякий спосіб життя», утвореного 
з &.flcpl «скрізь; двояко-», спорідненого 
з лат. amb(i)- «навколо», псл. оЬа «оби
два», оЬь, укр. оба, об, і основи дієслова 
~toW «ЖИВу», сnорідненого З ПСЛ. zijQ, 
укр. жив!}.- СІС 46; Шанский ЗСРЯ І 
1, 98; Dauzat 32-33; Frisk І 237-239; 

анабіоз 

Boisacq 120.- Див. ще жИти, об, 
об а. 

амфібрахій «один з віршавих розмі
рів», заст. амфібрах, ш.tфібрахіальний, 
амфібрахічний; - р. болг. амфибра
хий, бр. амфібрахій, п. ч. amfibrach, 
слц. amfibrachius, amfibrach, м. амфи
брах, схв. амфйбрах, слн. amfibrah; -
запозичення з грецької мови; гр. 
ciflcpl рр а xu ~ «ТС.», букв. «Короткий з 
обох боків», складається з основ сіf!<рt
«двояко·» і ~ра XU~ «КОрОТКИЙ», спорідне
НОГО з лат. brevis «ТС.», псл. *Ььrzь, 
укр. [борзий].- СІС 46; Шанский 3СРЯ 
І 1, 98; Frisk І 264; Boisacq 132.- Див. 
ще амфібія, борзий. 

амфітеатр, амфітеатральний, ст. а.м
фитеатер'Ь (XVII ст.); - р. амфuте
атр, бр. амфітзатр, п. amfiteatr, ч. 
amfiteatr, слц. слн. amfiteater, вл. amfi
teater, болг. амфитбаm'Ьр, м. амфите
атар, схв. амфщпеатар; - запозичен
ня з німецької або французької мови; 
нім. Amphitheater, фр. amphiteatre по
ходять від гр. &.fl<pt'l'tЄa.-pov, утвореного 
з префікса &.fl<pt- «З обох сторін, нав
круги» і іменника 'І'tЄа.-роv «місце для 
глядачів».- СІС 46; Шанtкий ЗСРЯ І 
1, 98; Фасмер І 77.- Див. ще амфібія, 
театр. 

амфора, ст. амфора (1627);-р. болг. 
амфора, бр. d.мфара, п. ч. слц. amfora, 
схв. амфора, амфора, слн. amfora;
запозичення з латинської мови; лат. 
amphora nоходить від гр. cifl<popє6~ 
«конічний глечик з двома ручками» 
(гомер. &.fl<pt<popє6~ «ТС.»), яке виникло з 
&.fl<pt-, префікса із значенням обопільно
сті, і <рорє6~, похідного від <рЄрw «несу», 
спорідненого з дінд. bharati «несе», 
лат. fero <тесу», псл. berc;>, укр. бер!}.
СІС 46; Шанский ЗСРЯ І 1, 98; Walde
Hofm. І 42; Frisk І 98; Boisacq 58.
Див. ще амфібія, брати.- Пор. ам· 
пула. 

анабіоз, анабіотИчний; - р. анаби
оз, бр. анабіёз, п. вл. anabioza, ч. слц. 
anabioza, болг. анабиоза, ех в. анабио
за; - запозичення з грецької мови; гр. 
civaBlwat~ «воскресіння, повернення до 
життя» пов' язане з ava~t6w «оживаю, 
воскресаю», яке складається з префікса 
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аналіз 

civa- «Вгору», очевидно, спорідненого 
з псл. па, укр. на, і дієслова ~t6w «жи
ву», спорідненого з псл. zijQ, укр. 
живу.- СІС 47; Kopa1inski 59; Frisk І 
238-239; Boisacq 120; W a1de-Hofm. 
ІІ 808-810.- Див. ще жИти, на1 • 

аналіз, аналізатор, аналітик, ана
літика, аналітИчний, аналізувати; -
р. анализ, ст. анализис, бр. аналіз, п. 
вл. апа1іzа, ч. слц. ana1yza, болг. анали
за, анализ, м. схв. аналИза, слн. anali
za; - запозичення з латинської або 
з французької мови; фр. ana1yse похо
дить від лат. апа1 ysis, запозиченого, 
в свою чергу, з грецької мови, в якій 
civf±Лuoч; «розклад, розкладання, роз
членування, аналіз» є похідним від діє
слова сіvаЛбw «Відв'язую, розв'язую, 
досліджую, аналізую», утвореного з пре
фікса ava- із значенням підсилювання 
(можливо, спорідненого з псл. па-, укр. 
на-) і дієслова Mw «розв'язую, відв'я
зую», спорідненого з лат. 1 uo «звіль
няю», дінд. 1 ії-nа «Відрізаний», гот. 1uп 
«викуп», данг л. ііІ yпnan «виручати, ви
зволяти, рятувати», тох. А, В lut- «Відда
ляти», вірм. 1ucanem «розв'язувати».-· 
СІС 47; Шанский ЗСРЯ І 1, 99; Фасмер 
І 77; Dauzat 34; Frisk ІІ 149-150.-· 
Див. ще на1 . 

аналогія, аналог, аналогічний, ана
логійний; - р. болг. аналогия, бр. ана
логія, п. ana1ogia, ч. ana1ogie, слц. ana-
16gi.a, вл. aпa1ogija, м. аналогиjа, схв. 
ан.алдгиjа, слн. ana1ogija;- запозичен
ня з грецької мови; гр. сіvаЛотlа «від
повідність» є похідним від сіvf±Лото~ 
«відповідний, аналогічний», утвореним 
з основ civa «згідно», спорідненого з 
дінд. anu «після, за, пізніше за», ав. 
апu, дперс. anuv «тс.», можливо, також 
псл. na, укр. на, і Лото~ «розум, зміст», 
пов'язаного з дієсловом ЛЄтw «говорю, 
розумію».- СІС 48; Шанский 3СРЯ І 
1, 101; Frisk І 95-96.-Див. ще ло
гіка, на1 . 

аналоЙ «НеВеЛИКИЙ ВИСОКИЙ СТОЛИК у 
церкві»;- р. аналой, налой, аналогий, 
бр. аналой, др. аналогий, слц. апа1оj, 
болг. аналогий, м. аналоj; - запози
чення з середньогрецької мови; сгр. 
а'\'аЛ6тюv «ТС.» є похідним від дієслова 
сіvаЛЄтш «читаю», утвореного з префікса 
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civa- «Вгорі, на-», очевидно, споріднено
го з псл. na, укр. на, і з основи дієсло
ва ЛЄтw «читаю, говорю».- Шанский 
ЗСРЯ І 1, 101; Фасмер-ТрубачевІ 77; 
Преобр. І 6; Bern. І 28; Boisacq 59.
Див. ще аналогія. 

Аюін, Анань, Ананій, ст. Ананій, 
Гананіа «Ласка па(н)ская або м(и)
л(осє)рд(і)є па(н)скоє або дар(ь) па(н)
скі(й)» (1627);- р. Ананий, Анания, 
бр. Анань, Ананій, др. Ананія, стсл. 
iiNdNira; --через старослов'янську і 
грецьку мови (гр. 'Avav[a~) запозичено 
з гебрайської; гебр. Hanaпfa «той, кого 
захищає Єгова; Єгова був милосердний» 
утворене з nan «захищати», споріднено
го з ар. anan зб. «хмарю> і iah, скороченої 
форми іаhц::е «Єгова (одне з імен бога)», 
нез'ясованого походження.- Беринда 
1 76; Петровский 48; Илчев 48; Gese
пius 322-323, 642. 

ананас; - р. бр. болг. ананас, п. 
ч. вл. апапаs, слц. anaпas, м. ананас, 
схв. ананас, слн. ananas; - запозиче
но через португальську та деякі інші 
західноєвропейські мови (порт. апапаs, 

нім. Anaпas, фр. ananas) з індіанських 
мов Південної Америки (тупі, каріб. 
anana).- СІС 48; Шанский ЗСРЯ І 1, 
12; Фасмер І 77; Юuge-Mitzka 20-
21; Dauzat 34; Юеіn 69. 

анапест «ОДИН З вірШОВИХ розміріВ», 
анапестИчний, ст. анапесtп'Ь (XVII ст.);
р. бр. анапест, п. ч. слц. aпapest, болг. 
анапест, м. анапест, схв. анітест, 
слн. anapest; -запозичення з грецької 
МОВИ; Гр. avfi:rtat<J1:o~ «ТС.», букв. «Від
битИЙ назад», утворене від дієслова 
avaлa[w «б'ю», що складається з пре
фікса civrx-, спорідненого, очевидно, з 
псл. па, укр. на-, та дієслова ла[w 
«б'ю, ударяю», мож"ІJиво, спорідненого 
З ЛИТ. paisyti «ВеШТаТИСЯ», ПСЛ. рьха
tі, укр. пхати.- СІС 48; Шанский 
3СРЯ І 1, 102; Boisacq 740.- Див. ще 

1 ' 
на, пхати. 

анархія, анархізм, анархіст, анар
хістйчний, анархічний; - р. болг. анар
хия, бр. анархія, П. СЛЦ. anarchia, Ч. 
anarchie, вл. aпarchi}a, м. aнapxuja, 
схв. анархиjа, слн. anarhija; - запози
чення з грецької мови; гр. civapxia є 



Анастасій 

похідним від civapxo~ «той, що не має 
начальників», утвореного з частки &:v
«не-» і ОСНОВИ імеННИКа архо~ «Началь
НИК, керівник», пов'язаного з дієсловом 
&pxw «починаю, (я) є першим, паную».
СІС 48; Шан~кий ЗСРЯ І 1, 103.- Див. 
ще а-, архаїчний. 

Анастасій, Анастас, Настас, Ана
стасія, [Настасія] Ме, Настася, Настя, 
Наця, Настаска, Настка, Насrщjня, Нас
rщjся, ст. Анастасій «вьскресею>, Ана
стасіа «вьскр(есе)ніє» (1627);- р. Ана
стасий, Анастасия, бр. Анастас, Ана
стdсій, Настас, Настасся, др. Анаста
сій, Настас'Ь, Анастасія, Настасья, п. 
Anastazy, Aпastazj а, ч. Aпastazij, Aпas
tasie, Aпastazie, слн. Anastazia, схв. 
Андстазujе, стсл. fiNdCTdtии, fiNdCTdCИ, 
fiNdCTdtиra; -через старослов'янську 
мову запозичено в давньоруську з грець

кої; гр. 'Аvаа.-сіаю~, 'Avaa.-aa[a утво
рені на основі іменника fivr.i-a.-aat~ 
«підняття, воскресіння», похідного від 
діЄСЛОВа av-[<JTf1flL «Піднімаю, ВОСКре
шаю», що складається з префікса fiva
(>civ-) «вгору, з-, під-», спорідненого, 
очевидно, з псл. па-, укр. на-, і дієслова 
tG't'f1flL, спорідненого з лат. sto «стою», 
укр. стоЮ.- Петровский 48; Илчев 48; 
Boisacq 384, 902.- Див. ще на1 , стати. 

Анатолій, Анатоль, Анатолія, ст. 
Анатолій «всходній» (1627);- р. Ана
толий, Анатолия, бр. Анатоль, Ана
толій, Анатолія, др. Анатолій, ч. Aпa
tol, слн. Aпatolij, стсл. fJNdTOЛtш; -
запозичення з грецької мови; гр. 'Ava.-6-
Лto~ . походить від топоніма 'Ava'toЛ'l) 
«Мала Азія», утвореного на основі імен
ника ava.-oЛ'l) «СХід сонця, місце сходу 
сонця, схід», похідного від дієслова 
аvrдЄЛЛw «СХоджу, піднімаюсь», що 
складається з префікса civa- «вгору, з-, 
під-», сrюрідненого, очевидно, з псл. па, 
укр. на, і основи дієслова .-ЄЛЛw «Підні
маюсь, сходжу», спорідненого з лат. 
tollo «піднімаю, звеличую», дінд. tu1a 
«вага», гот. І>u1ап «терпіти», двн. dо1еп 
«ТС.», вірм. t'olum «Терплю», тох. А tii1, 
тох. В ta1 «Піднімати».- Boisacq 952; 
Wa1de-Hofm. ІІ 688-689.- Див. ще 
на1 . 

анатомія, анатом, анатомка, ана
томічний, анатомувати, ст. анатомія 

анацfя 

(XVIII ст.); - р. болг. анатомия, бр. 
анатомія, п. aпatomia, ч. aпatomie, 
слц. aпat6mia, вл. aпatomija, м. анато
миjа, схв. анатомиjа, слн. aпatomija; -
запозичення з латинської мови; лат. 
aпatomia походить від гр. ava'tOfl'iJ «ана
томування, розчленування», пов'язано
го З дієсловом ava'tЄfl'ІW «розрізаю, роз
тинаю», що складається з підсилю
Бального префікса fiva-, можливо, спо
рідненого з псл. па, укр. на, і дієслова 
.-Єflvw «розрізаю, розтинаю», спорідне
ного з псл. tьш;>, укр. тну, тЯти.
СІС 49; Тимч. 21; Шанский ЗСРЯ І 1, 
104; Фасмер І 77; Hйttl-\Vorth 14; 
Boisacq 954.- Див. ще на1 , тЯти.~ 
Пор. атом, том. 

аюіфема, [анахтема ж, анафтема 
Ж, анатема Ж, анахтем Г, онахйма 
Ж, анафематиЗ()вати, анатемізувати], 
ст. анаеема (1376), анатема (1435), ана
еематизовати (XVII ст.); - р. бр. ана
фема, др. анаеема, анаеома, п. aпatema, 
ч. слц. aпatema, болг. м. анатема, схв. 
анатема, слн. aпatema, стсл. dNdAЄMd, 
dNdTє,\м; -запозичення з грецької мо
ви; гр. fivci'l'tєfla «Відлучення, проклят
тя» є похідним від дієслова fiva.-l1't'f1flL 
«накладаю», що складається з префікса 
ava- «На-», спорідненого, очевидно, з 
псл. па, укр. на, і дієслова .-l'l't'f1flL «став
лю, кладу», спорідненого з дінд. da
dhati «ставить», псл. deti, укр. (по)діти.
СІС 49; Тимч. 21-22; Шанский ЗСРЯ І 
1, 104; Фасмер І 77; Sadп.- Aitz. VWb. 
І 20; Frisk І 100; Boisacq 59, 969.- Див. 
ще на1 , діти 2 . 

анахронізм, анахронічний;- р. ана
хронuзм, бр. анахранізм, п. вл. anachro· 
пizm, ч. aпachroпismus, слц. aпachroпiz· 
mus, бол. анахронuз'Ьм, м. шюхроNй· 
зам, схв. анахронuзам, слн. aпahroпi
zem; - через посередництво російської 
мови запозичено з французької; фр. 
aпachroпisme утворено на базі гр. civa
«Ha-, проти-», очевидно, спорідненого 
з псл. па, укр. на, і xpovo~ «ЧаС».- Шан
ский ЗСРЯ І 1, 105; Dauzat 34; Юеіп 
68.- Див. ще на\ хроніка. 

[анація] «с'крутне становище, біда», 
[анацияJ «ТС.» Ж, ст. ванац13я, манац13я, 
ванац13vдик'Ь (XVIII ст.);- неясне; 
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ан-ба 

можливо, пов'язане з лат. annata «пла
та папському урядові від новообраного 
єпископа або абатю> (у тексті з XVIII ст. 
йдеться про якийсь обов' язок, накладе
ний попом на дітей прихожан); інші 
спроби пояснення, в т. ч. зведення до 
СЛОВа вакаЦіЯ (вакації) «Канікули» 
(Кравчук Мовозн. 16, 86-87), малопе
реконливі. 

[ан-ба] «ось, дивись» (вигук для при
вернення уваги) Ж; - складне утво
рення, що виникло, очевидно, на базі 
виразу *ан(о) бaчuru; компонент ан
може бути ототожнений з [ан61 ] «але, а, 
тільки, лише» (див.). 

ангар; - р. бр. ангар, п. вл. hangar, 
ч. слц. hangar, болг. хангар, м. хангар, 
схв. хангіір, слн. hangar;- через ро
сійську мову запозичено з французької; 
фр. hangar «сарай, ангар» походить 
від нім. hangen «висіти>>, спорідненого 
з двн. hahan, свн. hahen (що відбива
ють пгерм. *hanhan), яким відповіда
ють хет. gang (kank) «ТС.», лат. cunctor 
«гаю, вагаюсь».- СІС 49; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 105; Dauzat 383; Юuge-Mitz
ka 288. 

ангел, [ангелик, ангелЯ, ангель, ан
гол, анголЯ, Янгел, янгелик, Янгель Бі], 
Янгол, янголЯ, [Янголь], янголИний; -
р. болг. м. ангел, бр. анёл, др. ангел'О, 
ан'Огел'О, аньгел'О, п. aniol, ч. andel, 
anje1, слц. anjel, вл. jandtel, нл. jantel, 
СХВ. ан/jео, СЛН. angel, СТСЛ. dNI'ЄЛnj- за
ПОЗИЧеННЯ з грецької мови; гр. ііпвЛо~ 
«ангел, посланець, вісник, провісник» 
ПОВ' язане З дієсловом апЄЛЛ-ffі «ОГОЛО
шую, повідомляю, доnовідаю», можли
во, спорідненим з дінд. angiral:l «боже
ственний»; існує також припущення, що 
ІіпЄЛ-Лffі запозичено з мов Сходу.- Шан
ский ЗСРЯ І І, ІО5-106; Фасмер І 78; 
Machek ESJC 36; Bern І 29; Boisacq 6; 
Frisk І 8. 

ангІна; - р. болг. м. схв. ангИна, бр. 
ангіна, п. вл. angina, ч. слц. слн. angi
na; - запозичення з латинської мови; 

лат. angina «горлова жаба, запалення 
горла, ангіна» походить від гр. &.rx6vч 
«задушення, повішення», утвореного від 
&rxffi «удушую, стискаю, здавлюю», спо
рідненого з лат. ango «Те.», псл. Qzьkь 
«вузький», укр. вузькИй.-- СІС 50; 
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Андрій 

Шанский ЗСРЯ І І, 106; Wa1de-Hofm. 
І, 47; Frisk І 17-18; Boisacq 10-11.
Див. ще вузькИй. 

fандаrуватися] «частуватися» Ж; -
неясне. 

fандарак] «вид спідниці з вовняної 
емугастої тканини», [ондорак] «вид жі
ночого одягу зі зборками на спині» 
Л; - р. діал. бр. андарак; - запозиче
но з німецької мови через польську: 
п. [anderak, andarak], ст. inderak «спід
ниця» походить від нім. Unterrock «ниж
ня спідниця», утвореного з unter <шід», 
спорідненого з псл. Qtrь, укр. нутро, 
і Rock «спідниця», спорідненого з двн. 
roc, дісл. rokkr, дангл. rocc «Те.».- Фас
мер І 78; ЗСБМ І II2-Il3; Briickner 192; 
Юuge-Mitzka 604.- Див. ще нутрб. 

[анде] «онде, там», [андека] «те.»; -
складний прислівник, що тлумачиться 
як результат злиття вказівної частки 
[*ан], співвідносної з он, і прислівника 
де (Німчук НЗ УжДУ 35, 45); могло 
виникнути і внаслідок злиття частки а 
з прислівником онде. 

[андія] «Нісенітницю> Л; - неясне. 
Андріан, АндріЯн, ст. Андріан'Ь «му

же(ст)венньш, валечньш або богато
уменЬ» (1627); - р. Андрuан, бр. Анд
рьtЯн, др. Андриян'D, Андриан'D; - за
позичення з старослов' янеької мови; 
стсл. flNЬ.Дj)ИdNn є наслідком контамі
нації імен іІдриІІN"'Ь і fІнь.дрєи.-Див. 
ще Адріан, Андрій. 

АндрІй, Андр6сь, Андрусь, [Андрусе, 
Андрух, Андрушко, Андраrико, Андрієць, 
АндріЯк, АндріЯtи, Яндрій, Яндр!}х], 
ст. Андрtй «мужествень, смtльr(и) ... » 
(1627); - р. Андрей, бр. АндрЗй, др. 
Андрtи, п. Andrzej, ч. Ondrej, слц. 
Ondrej, Andrej, вл. Handrij, болг. Анд
рей, Андрея, схв. Андреj, стсл. fІNь.дрєи, 
fiN ь.дрtи;- черезстарослов'янську мо
ву запозичено в давньоруську з грець

кої; гр. 'АvорЄа<;; походить від прикмет
ник а &.vops'to~; «мужній, сміливий», по
в'язаного з &.-v·-ijp (род. в. O:vop6~;) «чоло
вік», споріднеНИМ З дінд. Па (nar-) «ЧО· 
ловік, людина», кімр. ner «голова, вчи
тель», вірм. ayr (род. відм. afn) «чоло
вік».- Беринда І76; Петровский 40; 
Фасмер І 78; Briickner 5; Frisk І 107-



андр і Як 

108; Boisacq 62; Mayrhofer ІІ 148-149.
Пор. Андріан, Андроник. 

ІандріЯк] «опій»; - походження не
ясне. 

Андроник, Андрон, ст. Андронік:ь 
«мужепобtдительньш ... » (1627);- р. 
Андроник, бр. Андрон, др. Андроник-ь, 
п. Androny, ч. слц. Andronik, болr. 
Андрон, АндронИк, стсл. fl N'Ь.дрс
никfі; - через старослов'янську мову 
запозичено в давньоруську з грецької; 
гр . .' Avбp6vиro~ утворено з основ іменни
ків riv'l)p «ЧОЛОВіК, МУЖ» (род. В. МН. 
rivбpwv) і v t х11 «перемога», можливо, 
спорідненого з псл. nісь, укр. ниць; 
буквальне значення імені - «перемо
жець мужів».- Беринда 176; Петров
ский 50; Суперанская 74; Boisacq 670-
671; Frisk ІІ 320. -Див. ще Андрій. 

анекдот, анекдотник, анекдотИч
ний;- р. бр. болr. анекдот, п. aneg
dota, ч. слц. вл. anekdota, м. схв. анег
д6та, слн. anekd6ta; - запозичено з 
французької мови, можливо, через ро
сійську; фр. anecdote походить від гр. 
rіvЄхбота <<Невидані (твори)» мн. с. р. 
від сіvЄхботоь <<Невиданий, неопубліко
ваний», утвореного з частки liv- «Не-» 
і дієприкметника Єхботоь «виданий» від 
дієслова Єxбtбrof-1L, що складається з 
префікса Єх- «ви-, від-», спорідненого 
з лат. ех-, ірл. ess- «ТС.», і дієслова 
бlбffif!L «даю», спорідненого з лат. do-, 
псл. damь, укр. даЮ.- СІС 51; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 107; Фасмер І 78; Dau
zat 35; Bloch І 29; Frisk І 388-389; 
Boisacq 186.- Див. ще а-, дати. 

анексія, анексіоніст, анексувати, 
анектувdти; - р. аннексия, бр. анек
сія, п. aneksja, ч. anexe, слц. anexia, 
вл. aпektowac, болг. анексия, м. анекси
jа, схв. 'ат-tексиjа, слн. aneksija; -за
позичення з західноєвропейських мов; 
нім. Annexi6n, фр. annexion походять 
від лат. annexio «приєднання», пов'яза
ного з дієсловом annecto «прив'язую, 
зв'язую», що складається з префікса 
ad- «до-» і дієслова necto «в' яжу», спо
рідненого з псл. snujQ, укр. снувdти, 
нИтка.- СІС 51; Шанский ЗСРЯ І 1, 
110; \Va1de-Hofrn. І 155-156; Dauzat 
37.- Див. ще авантЮра, нИтка. 

анемія, анемічний; - р. анемйя, бр. 

аніж 

анемія, п. anernia, ч. anernie, слц. ane
mia, вл. anernija, болг. анемия, м. ане
миjа, схв. анемиjа, слн. anernija; -за
позичено з грецької мови, можливо, 
через французьку; фр. аnешіе походить 
від гр. livatf.tla, утвореного з частки 
liv- «не-, без-» і іменника ai!la «Кров», 
спорідненого, можливо, з двн. seirn 
«мед» або з дінд. is «сік, напій».- СІС 
51; Шанский ЗСРЯ І 1, 108; Dauzat 
35; Frisk І 39.- Див. ще а-. 

анемона (бот.) «Anernone L.»; - р. 
анемон, анемона, бр. болг. анемона, 
п. aпernon, ч. aneш6nka, слц. anemonka, 
слн. anem6na; -запозичення з фран
цузької мови; фр. anemone походить від 
гр. rivsf.tШVТJ «анемона», пов'язаного з 
CiVSf-10\; «Вітер», СПОріднеНИМ З дінд. ani
J al) «тс.», ani ti «дихає», лат. anirnus «душа. 
дух», псл. vonja «запах», укр. вонfипи; 
грецька назва зумовлена тим, що час цві
тіння рослини збігається з періодом 
вітрів, або тим, що тонке стебло її хита
ється від будь-якого вітру.- Шанский 
ЗСРЯ І 1, 108; Dauzat 35; Frisk І 105-
106; Boisacq 61.- Див. ще вонЯти. 

ан ес тез і я, анестезійний, анестжзувd
ти; - р. анестезuя, бр. анестззія, п. 
anestezja, ч. anestesie, слц. anesteza, вл. 
anestezija, болг. анестезия, схв. анесте
зиjа, слн. anestezija; - через російську 
мову запозичено з французької; фр. ane
sthesie походить від гр. li'laю-&r,u[a 
«нечутливість», утвореного з частки Ііv
«не-» і прикметника aim'тrp;6\;, похідного 
від дієслова atu'I'Тci'IOf.taL «відчуватш>, 
aiu1'i'Єm'tat «ТС.», спорідненого з псл. 
javiti і uшь, укр. явИти, ум.- СІС 52; 
Шанский ЗСР Я І 1, 1 08; Dauzat 35; 
Вloch І ЗО; Boisacq 29; Frisk І 45, 48-
49; Wa1de-Hofrn. І 108.- Див. ще 
ум, явИти. 

ані (заперечна частка, сполучник), 
[ани] О, ані-ані, ст. ани (XVI ст.); -
бр. ані, п. ч. слц. вл. слн. діал. ani; -
результат злиття часток (сполучників} 

а і ні.- Slawski І 24; Machek ESJC 
36-37; ЗССЯ 1, 38; Sadn.-Aitz. V\Vb. 
І З; Bern. І 21.- Див. ще а\ ні. 

аніж (сполучник),' ст. аниж-ь, анtЮІсь 
(XVI ст.); - результат зрощення част
ки а1 і сnолучника ніж2 (див.). 
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аніс 

аніс «Ганус», [aHUC, аНUЖ, GHUШ, га
НИЖ, 6нuж] «ТС.», ст. ганьt(ш) «ТС.» 
(XVII ст.);- бр. аніс, [аньtш, га
ньtш];- запозичення з російської, поль
ської і чеської мов; п. anyz, hanyz, 
ч. anyz через посередництво латинської 
(лат. anisurn, anesuiJ}_ «тс.») і, можливо, 
німецької МОВ (нім. Anis «ТС.»), ар. анuс 
безпосередньо чи через німецьку (пор. 
вл. anis) або французьку мову (фр. anis) 
запозичені з грецької мови; гр. avi:uov 
(&vYJІ'tov) «кріп» вважається запозичен
ням з мов Сходу.- Richhardt ЗО; Шан
ский 9СРЯІ І, ІО9; <РасмерІ 78; 9СБМ 
І JI5; Machek ESJC 37; Bruckner 5; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 20; Bern. І 29; 
Юuge-Mitzka 2З; Frisk І ІО6; Boisacq 
62.- Пор. ганус. 

анкер (тех.), [анкраJ «якір; скоба, 
гак» Ж, ст. анкіра, анкvра (XVII ст.);
р. бр. анкер, п. ankier, ankra, ч. ст. an
gor, болг. анкер, анк~р. схв. анкер, 
СТСЛ. liN(Ь.)кy-pd (dN(Ь.)I\Иpll, dN(Ь.)Kh.lpd) 
«якір»; - запозичено в староукраїн
ську мову через посередництво старо

слов'янської, а в сучасну _мову через 
російську, німецьку (нім. Anker) і ла
тинську (лат. ancora) та через польську, 
німецьку (можливо, французьку) і ла
тинську З грецькоЇ; Гр. arxupa. «ЯКір» 
споріднене з а:у хбЛт; «зігнутий, кри
вий», дінд. aftcati «ГНе, КрИВИТЬ», an
kusal; «гачок, гаК», лат. ancus (uncus) 
«скривлений, зігнутий», ді рл. ёcath, 
(ёс-< *anc-) «рибальський гачок», двн. 
aпgui «Тс.», лит. апkа «шнур, зигзаги 
шляху», р.-цсл. оу-коп. «якір».- Шан
ский 9СРЯ І І, ІО9; Тимч. 24; Kopaliiis
ki 66; Bern. І 29; Frisk І ІО-І2; Boi
sacq 7.- Пор. Якір. 

анкета; - р. бр. болг. м. анкета, 
п. ankieta, ч. слц. anketa, схв. анкета, 
слн. anketa; - запозичення з французь
кої мови; фр. enquete «розслідування, 
дослідження, слідство; анкета; репор
таж» пов'язане з дієсловом enquerir 
«довідуватися», що походить від лат. 
inqшrere «розслідувати, шукати», утво
реного з префікса in- «в-», спорідненого 
з гр. Єv- «ТС.», псл. v-ьn-, укр. в-, у-, 
та етимологічно неясного дієслова quae
ro «шукаю, вимагаю», можливо, спорід-
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аномалія 

неного з ді рл. ad -ciU «бачу, дивлюсь», 
ciall «розум», дінд. cak~-atё «бачать, 
дивляться»; пов'язання з литальним за
йменником quae (Pedersen IF 5, З7) вва
жається сумнівним.- Шанский 9СРЯ І 
І, І 09; Фасмер І 79; Kopaliiiski 66; 
Dauzat 280-281; Вloch І 257; Wa1de
Hofrn. ІІ 396-З97; Pedersen КеІ t. Gr. 
ІІ 490; Waide-Pok. ІІ 480.- Див. 
ще у. 

[анб1) (спол.) «але, а, тільки, лише» 
Ж, ст. ана «ТС.» (XVIII ст.), «аж, аж тут» 
(ХVІІст.), «і» (І457);- р. ан, бр. [ан61 
«а втім», др. ана «а, але, та», ан~ «Те.», 
П. ano «Проте, ОДНаК», СЛН. an «але, а», 
anti «все-таки, проте; однак; але ж»; -
результат злиття сполучника а і обме
жувальної частки (згодом також сполуч
ника) но «Тільки»; менш переконливе 
припущення (Шанский 9СРЯ І І, 98-
99; Преобр. І 1; 9ССЯ І, 36-37; Sadn.
Aitz. VWЬ. І 4; ZuЬaty LF Зб, ІІЗ) 
про утворення псл. ano з а і опо.---:; 

Фасмер І 77; Bruckner 5; Machek ESJ С 
37; Bern. І 22.- Див. ще а\ но.- Пор. 
іно. 

[анб2 ] «ану» Ж; (вигук, яким відга
няють собак) ЛЧерк, [ань6] (вигук, яким 
відганяють собак) ЛЧерк; - паралель
не до ащj складне утворення з підсилю
вальної частки а і обмежувальної част
ки но, збереженої в складі частки [ін6] 
«Тільки» та в спонукальних виразах типу 
ідИ-но.- Див. ще al, но.- Пор. ану, 
ін б. 

[анблем] «але, а, тільки, лише»; -
п. [anoii] «проте, однак; не інакше»; -
складне утворення з сполучника (обме
жувальної частки) [ана] «але, тільки» 
і обмежувальної частки [лем] «тільки».
Див. ще анб\ лем. 

аномалія, аномальний, ст. аномалньtй 
(1619); - р. болг. аномалuя, бр. анаші
лія, п. anornal і а, ч: anornai іе, слu. anorna-
1 і а, вл. anornal ija, м. аномалujа, схв. ано
малujа, анд.мtілujа, слн. anornalija; -за
позичено Через російську і, можливо, ла
тинську (лат. anomalia) мови з грецької; 
гр. tivffif.ta.Л-la. «нерівність, безладність, 
неправильність» походить від прикмет
ника tivwfta.Лo~ <<Нерівний, непостійний, 
незакономірний», утвореного з префікса 



анонім 

G:v «не-, без-» і прикметника 6f.ta.Л6c;; 
<<рівний», пов'язаного з 6f.t6c;; «подіб
ний, схожий, однаковий, спільний», 
спорідненим з дінд. ~arnal:l «рівний, 
той самий», дперс. harna- <<Подібний, 
схожий, однаковий», гот. sarna <<ТС.», 
псл. sашь, укр. сам.- СІС 53; Шанский 
3СРЯ І 1, 111; Kopalinski 67; Frisk ІІ 
384; Boisacq 700, 702.- Див. ще а-, 
сам. 

анонім, анонімка; - р. болг. ана
нИм, бр. ананім, п. anonirn, ч. слц. ano
nym, вл. anonyrnny <<анонімний», м. 
анонuмен, схв. анднuм, аноним, слн. 
anonim;- запозичено, мабуть, через ро
сійське посередництво з французької 
мови і через польське посередництво -
з латинської; фр. anonyme <<безіменний, 
анонім» через лат. anonyrnus походить 
Від Гр. aVOOVUf.tOc;; <<безімеННИЙ», УТВО
реНОГО з префікса &.v- <<Не-, без-» і імен
ника ovofla. «ім' я, назва», спорідненого 
З діНД. narnan-, лат. nornen, ПСJІ. irn~, 
укр. ім'Я.- СІС 54; Шанский ЗСРЯ І 
1, 111-112; Kopa1iflski 67; Dauzat 37; 
Bloch І 32; Boisacq 704.- Див. ще а-, 
ім'Я. 

ансамбль; - р. бр. ансамбль, п. вл. 
ansamЬl, ч. ansarnЬ1, ensernЬle, слц. en
semble, болг. ансамб-ьл, м. ансdмбл, схв. 
ансдмбл, ансамбл, слн. ansarnbel;- за
позичення з французької мови; фр. en
semble «разом» походить від лат. insi
mul, утвореного з прийменника in «В», 
спорідненого з псл. vьn, укр. в, і прислів
ника sirnul <<разом», спорідненого з лат. 
similis <<Подібний, такий самий», псл. 
samь, укр. сам.- СІС 54; Шанский 
3СРЯ І 1, 112-113; Kopaliflski 67; 
БЕР І 12; Dauzat 281; B1och І 257; 
Walde-Hofrn. І 386-387, ІІ 538-
540.- Див. ще сам, у. 

антагонізм, антагоніст, антагоніс
т.uчнuй; - р. антагонuзм, бр. антага
нtзм, п. вл. a~tagonizrn, ч. antagonisrnus, 
слц. ant.зgoшzrnus, болr. антагонuз-ь.м, 
м. антагонuза.м, схв. антагоніtзам, слн. 
a~"tagonfzem; -запозичено через ро
сІ_иську мову з французької; фр. antago
шsme походить від гр. &.vтa.rwvю!la 
<;боротьба, опір», утвореного з префікса 
ClV'П- «проти-» і основи дієслова &.тwvl~o-

анти 

f.tCX.L <<борюсь, змагаюсь», похідного від 
іменника&.тооv«боротьба, змагання», по
в'язаноrоз дієсловом Cir(J) <<веду, жену», 
спорідненим з лат. ago <<ТС.».- СІС 54; 
Шанский 9СР Я І 1, ІІЗ; Кора! iflski 68; 
Dauzat 38; ВІ och І 32; Frisk J 113-114; 
Boisacq 11.- Див. ще агент, анти-.
Пор. аrбнія. 

[антал] <<бочонок, бочка», [анталок] 
«тс.» Ж. ст. антал-ь <<міра вина, барилко» 
(1717-1734);- р. [антал] <<бочонок 
угорського вина», п. antalek <<міра вина; 
бочечка, барилко», antal <<тс.»; - запо
зичення з угорської мови; походження 
уг. antalag <<ВИД боЧКИ», СТ. fita1ag, a1-
talag (з XIV ст.) не з'ясоване; пор. м. 
антав <шеповороткий, незграбний»; рум. 
antal <<бочка», молд. антал <<тс.» тлума
чаться як запозичення з української 
мови.- Винник 101-102; Тимч. 24; 
Фасмер І 79; Sl. wyr. оЬсусh 36; Briick
ner 5; Sadn.- Aitz. VWЬ. І 22; Mikl. 
EW 3; Barczi 11; MNTESz І 157, 192; 
СДЕЛМ ЗО; DLRM 31. 

[антам] <<ан-он, он там»;- складний 
прислівник, що тлумачиться як резуль

тат злиття вказівної частки *ан, співвід
носної з он, і прислівника там (Німчук 
НЗ УжДУ 35, 45); могло виникнути 
і внаслідок злиття виразу а он там (пор. 
Sadn.- Aitz. VWb. І 4). 

антена;- р. антенна, бр. ант§на, 
п. вл. antena, ч. слц. слн. antena, болг. 
м. схв. антена; - через російську мову 
запозичено з французької; фр. antenne 
«рея» пов'язується з лат. antenna, antern
na <<ТС.», очевидно, запозиченим з етрусь
кої мови (Тронский Историч. грамм. лат. 
яз. 38); можливо, споріднене з лит. 
tempti <<тягти».-СІС 54; Шанский 9СРЯ 
І 1, 113;Dauzat38;.Вlochi32; Walde
Hofrn. І 54; Ernout-Meillet І 37. 

анти «східнослов'янські племена між 
Дніпром і Дністром у IV-VI ст.»; -
р. бр. {щтьt, п. Anty, ч. Antove; - за
гальноприйнятої етимології не має; най
частіше nояснюється як іранська назва, 
пов' язана З дінд. antal; <<Кінець, краЙ», 
antyaQ «ТОЙ, ЩО перебуває На КраЮ» 
(Фасмер І 376); · виводиться також від 
іє. *ven-t- <<Не той самий, а щось більше» 
(> псл. *v~t-j- > стсл. G.І\ЦJЬ. <<більший», 
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п. wi~cej «більше») або пов'язується з 
племінною назвою в' Яти чі (Бубрих ИАН 
ОЛЯ 5, 478; Mikkola Urs1. Gr. І 8; Ja
kobsoп Word 8, 389), з гот. wiпja «пасо
висько», дперс. vaпa-rn «ліс» (Rospond 
RS 26/1, 28) та ін.; заслуговує на увагу 
пов' язання (Филин Образ. яз. 61) з 
тюрк. ant «Клятва», монг. ans (anda) 
«побратим» як назви, даної аварами тим 
слов'янам, що на деякий час вступили з 
ними в союз; менш переконливими є 

припущення про кельтське походження 

назви (Шахматов Древн. судьбьr 11 ), 
пр о зв' язок її з псJІ. Qty «качка» (Б рим 
Я ф. сб. V 23-31; Rudnicki Prasl. ІІ 
139), про походження назви з кавказь
ких мов (Pol ak LF 70, 27) та ін. 

анти- (перша частина складних слів 
типу анmU8оенний, антигромадський, 
антинауковий, антитіло, яка семантич
но відпонідає українському префіксоні 
проти-); - р. болг. м. схв. анти-, бр. 
антьt-, п. anty-, ч. слц. вл. нл. слн. 
a:1ti-; -виділено з запозичених слів 
типу антитеза, антИхрист, які похо
дять з грецької мови або бу ли утворені 
пізніше з грецьких елементів; гр. &.vтt
«проти-» (&.vt[ «проти») споріднене з лат. 
ante «Перед», дінд. anti «Проти,перед, 
коло, поруч», лит. aftt (< anta) «на, для, 
проти», гот. and «над».- СІС 55; Фас
мер І 79; Вуjаклиjа 51; Sl. wyr. obcych 
37; Frisk І 113-114; Boisacq 64. 

антИк, антИчний; - р. антИк, ан
тпИчньtй, бр. антпЬtк, антЬ!чньt, п. antyk, 
antyczny, ч. слц. aпtika, anticky, вл. 
antikwa, боJlГ. антИка, антИчен, м. ан
тика, антички, схв. антика, антпичкіі, 
слн. antfka, aпtfcen;- запозичено, мож
ливо, через польське nосередництво з 

французької мови; фр. antique «Залишок 
старовини», спочатку «стародавній, дав
ній» походuть від лат. antiquus «ТС.», по
в'язаного з присJІівником ante (<*anti) 
«раніше, давніше», спорідненим з гр. 
livt[ «ПрОТИ», дінд. anti «ПрОТИ, перед, 
коло, поруч».---, СІС 55; Шанский 9СРЯ 
І 1, 114, 118; БЕР І 12; Младенов 7; 
Вуjаклиjа 52, 56; Kopa1inski 70; ВJoch 
І 33; Dauzat 39; Walde-Hofrn. І 53; 
Frisk І 113--114; Boisacq 64.-Див. ще 
анти-. 
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антилопа;- р. болг. м. антилопа, 
бр. антьtл6тzа, п. antylopa, ч. слц. вл. 
antilopa, схв. антилопа, слн. anti-
16pa;- запозичено, можливо, через ро
сійське й польське посередництво з ні
мецької мови; нім. Anti16pe походить, 
очевидно, від гол. anti16pe, запозиче
ного з анvлійської мови, можливо, че
рез посередництво французької (фр. an
tilope); англ. antelope походить від елат. 
anthalopus «Казкова рогата тварина 
(ототожнювана пізніше з антилопою)», 
що є переоформленням сгр. ІіА}6Ло~ 
(1160) «те.» нез' ясованого походження; 
зближення сгр. &.vlt6Лo~ з гр. iiv&ot; 
«КВіТКа» і lJ<pltaAf-1.6~ «ОКО» ЧИ о~ «ТС.» 
як складного слова, що виникло для по

значення тварини, нібито, у зв'язку з її 
гарними очима (Бурд.- Мих. 47; Ву
jаклиjа 53) сумнівне.- Шанский 9СРЯ 
І 1, 114; Фасмер І 79; Кluge-Mitzka 
25; Dauzat 39; Bloch І 33; Юеіn 82. 

АнтИп, ст. Антіn'О «ДЛЯ всtх або 
проти(в)ко всtм», Антіпас'О «те.» 
(1627);- р. АнтИп, бр. Анціп, болг. 
АнтИпа, стсл. fІнтиnd, fJNTИПdC'Ь.;
запозичено через старослов'янську мову 
з грецької; гр. 'Аvтfла.\; букв. «ЯК уся
кий, заради ВСЯКОГО, ЩОДО КОЖНОГО» 
утворилося з прийменника &.vт[ «за
мість, як, заради, щодо» і займенника 
лд.\; «всякий, кожний; весь, цілий» (Бе
ринда 177); тлумачиться також як «за
ступник батька» (Илчев 50).- Див. ще 
анти-, nан-. 

антИпка (бот.) ·«вишня запашна, Ce
rasus rnahaleb МШ .»;- п. antypka «виш
ня, черешня турецька; чубук з турець
кої черешні», antybka «те.»; -очевидно, 
походить від тур. antep «вишня»; менш 
імовірний зв' язок з назвою фраtщузь
кого міста Antibes·:- Макарушка 4; 
SW І 45. 

[антИпко] «чорт (кульгавий)», [ан
тИпка безп'Ятий Ж, uнтИпцьо ВеЗи] 
«те.»; -бр. [анціпка] «нечиста сила», 
п. [antypko] «чорт» (з укр.); -неясне; 
можливо, результаt заміни (з мотивів 
табу) форми анцИбол «болотяний чорт» 
зменшеною формою АнтИпко від іме
ні АнтИп; пр)1пускається (Кравчук 
ВЯ 196814, 121) зв'язок з ім'ям Ірода
Антипи, галілейського і перєйського 



Антон 

тетрарха (І <.:т. н. е.), відомого своєю 
аморальністю. 

Антон, Антін, Антоній, Антонін, 
Антоніна, Антонія, Антонuна, Антох, 
Антошко, Антоиr ВеЛ, Антик ВеЛ, 
Антпоньо ВеЛ, Антоха, [Вінтін! Я, ст. 
Антwнїй «свьrшє да(н)ньrй, а(бо) скуп
леньrй, а(бо) вмtсто Ино(го) купленьІЙ» 
(1627);- р. бр. болг. Антон, п. Antoni, 
ч. Antonin, слц. нл. слн. Anton, м. Ан

тон, схв. Anton, An tun, ст сл. fJ N'Ь. то
"""· fiN'h ТОNИN'Ь., .fiN'Ь. ТОN'Ь.;- череЗ 
старослов'янську мову запозичено в дав
ньоруську з грецької; гр. 'AvтШvto\;, 
'AvтovtvO\; виводяться від римського ро
дового імені лат. Antoпius, яке пов'язує
ться з гр. &.vтrovЄof.ta.І «купую взамін; 
беру участь у торгівлі, змагаюся в тор
гівлі, збільшую ціну», утвореним з 
префікса &.vтt- «замість, взамін, заради» 
і дієслова wvЄOf.ta.L «Купую», спорідне
НОГО З дінд. vasпarn «ЦіНа ПОКУПКИ», 
вірм. gin «те.», псл. vёno, укр. віно.
Беринда 178; Петровский 52; Суперан
ская 75; Pokorny ІІ73.- Див. ще анти-, 
віно. 

антонівка «СОрт яблуні»; -бр. ан
mонаука, п. an ton6wka, ч. слц. antonov
ka, схв. антоновка, CJlH. ant6novka; -
запозичення з російської мови; р. анто
новкп виникло на основі словосполучен
ня антоновекає яблоко, можливо, від міс
цевої назви Антонова.- Шанский ЗСР Я 
І 1, 118-119; Фасмер І 80. · 

аНТОНіМ «СЛОВО З ПрОТИЛеЖНИМ ЗНа
ЧеННЯМ», антонімічний; - р. антони.м, 
бр. антонім, п. an tonirn, ч. antonyrnon, 
antonyrnurn, слц. antonyrnurn, вл. an
tonym, болг. м. антонuм, схв. антдним, 
слн. antonim; -запозичення з фран
цузької мqви; фр. antonyrne «антонім» 
утворено з елементів гр. &.vті «Проти» 
і ovofla. «ім'я».-СІС 58; Шанский ЗСРЯ 
І 1, 118; Holub- Lyer 80.- Див. ще 
анти-, анонім .. 

антрацйт; - р. болг. антрацИт, бр. 
антраи,Ьtт, п. antracyt, ч. слц. вл. an
tracit, схв. антріщйт, слн. antracft; -
через польське або російське посеред
ництво запозичено з французької мови; 
фр. anthracite «антрацит» пов' язують з 

етимологічно неясним гр. Ci.vltpa.~ <<Ву
гілля, карбуику л», liv1tpa.xl"тt\; «сорт 
вугілля» (звідки походять також стсл. 
dN'Ь.TpdKfiC'Ь., др. анфракс'D, антрак'О 
«те.»), можливо, спорідненим з ісл. sindr 
«осколок каменю», нім. Sinter «сталак
тит, окалина» або з вірм. ant'-e1 «гаря
че вугілля».- Шанский ЗСРЯ І І, І19; 
Sl. wyr. obcych 36; БЕР І 12; Младенов 
7; Вуjаклиjа 57; Dauzat 38; Bloch І 32; 
Boisacq 63; Frisk І 109-І10. 

антроnологія, антрополог, антропо
логічний; - р. болг. антропол6гия, бр. 
антрапалогія, п. antropo1ogia, ч. ant(h)
ropo1ogie, слц. antropo16gia, вл. ant
ropo1ogija, м. антропологиjа, схв. ант
рополдгиjа, слн. antropo1ogija;- запо
зичення з французької мови; фр. anth
ropo1ogie є суфіксальним утворенням 
від гр. &.vSpwлoЛ6roь «той, що говорить 
про людину», яке складається з основ 

слів Ci.vltpwлoь «людина» (можливо, ут
вореного з основ &.v(l3)p- «чоловіК>> і 
U:щ(оь) «вигляд», яке зіставляється з гот. 
saihaft «бачити», лат. signurn «знаю>, 
укр. сочііти «СТеЖИТИ») і AOjO\; «СЛОВО».
Шанский ЗСР Я І 1, 121; Младенов 7; 
ВІ och І 32; Boisacq 63; Frisk І 110-
111.- Див. ще Андрій, логіка, сочИти. 

ану (вигук), ану-ну, ст. ану (XVII
XVIII ст.); - р. а ну, [dно], бр. ану, 
анутка, п. anu <<Нубо, нумо, ну-ну, ав
жеж; то, отже, тож», нл. anu «ану»; -
результат злиття підсилювальної част
ки а і вигуку ну.- SW І 46.- Див. ще 
а\ ну. 

анулювати; - р. аннулuровать, бр. 
ануляваць, п. вл. anu1owac, ч. anu1ova
ti, слц. anu1ovat, болг. анулuрам, м. 
анулuра, схв. анулuрати, анулuсати, 
слн. anulirati;- запозичення з німець
кої мови; нім. annu1 ieren походить від 
елат. annullare «знищувати», утворе
ного з префікса ad- «ДО-» і займенника 
null us «Ніякий, жодний». - Шанский 
ЗСРЯ І І, 110-111; Sl. wyr. obcych 4І; 
Вуjаклиjа 60.- Див. ще авантЮра, 
нуль. 

[ануть] (вигук, яким відганяють ін
диків) ЛЧерк; --:- можливо, fJезультат 
злиття вигуку ану з не зовсім ясним еле
ментом ть, який може тлумачитися як 
видазміна якоїсь відмінкової форми 
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займенника ти (пор. а ну тебе, а також 
прислівники типу [докить, !}ткіть, там
китnь], у яких частка -ть зводиться до 
др. ти -форми дав. в. одн. від тЬІ -
Німчук Славіст. зб. 152) або як елемент, 
зумовлений впливом вигуку геть.
Див. ще ану. 

[анцерада] <тепромокальний рибаль
ський плащ» Мо, [винцерада Мо, він
царад Берл] «тс.», [вінцерада] (на Сум
щині) «плащ, накидка, пильовик»; -
р. [винцерсіда, винцарада, винсарdда];
очевидно, запозичення з італійської мо
ви; пор. іт. (te1 а) incerata «Клейонка, це
рата», пов'язане з cerata «вощанка».
Фасмер І 318.- Див. ще церата. 

[анцйбол] «чорт», [анцИболот, анцu· 
болотник, анцuбил, анцuбор Н.-Лев., 
О. Ковінька], ст. анцибол'О (XVIII ст.);
р. [анцьІбал] «болотяний чорт; водя
ник», [ШЩЬlбул, анчuбал, анчuбил] «ТС.», 
[анчuболитn] (лайливе слово), ч. [anci
be1, jancybel] «антихрист; чорт»; - не 
зовсім ясне; як давній балтизм у східно
слов' янських мовах зіставляється (То
поров Baltistica ІХ 34-36) з лит. ancia
ba1 is «Качине болото», звідки «той, що на
лежить до качиного болота, болотяник»; 
припускається також (Кравчук ВЯ 
1968/4, і21-122) запозичення з че
ської мови, в якій могло бути результа
том контамінації слів ancikrist «анти
христ» (ancias «те.>>) і d'abe1 «чорт» (або 
Ве1 ial «Велі ал»- одна з назв Сатани 
у новозавітній і пізнішій християн; 
ській літературі, пор. Machek ESJC 
37); у такому разі зближення кінцевого 
компонента з основою слова болото від
булося пізніше. 

[анциЯш] «антихрист»; - очевидно, 
запозичення з чеської мови; ч. слц. діал. 
ancias «тс.>> мог ло бути утворене з anci
krist «антихрист» під впливом форм 
власних імен типу Andrias, Miku!as; 
пор. ТаКОЖ уг. antijat «аНТИХрИСТ»; 
anczijat «ТС.», яке тлумачиться (MNTESz 
І 158) як евфемістичІ,Іе скорочення лай
ливого виразу ( az) Antikrisztusa t «Ан
тихриста» (знах. в. особова-присвійної 
форми). 

анчоус (іхт.) «Камса, Engrau1is encra
sicho1us L.»;- р. анчоус, бр. анчоус, 
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п. ст. anczosy, ч. слц. ancovicka; - за
позичення з голландської або німецької 
мови; гол. ansjovis, нім. Ansch6vis по
ходять від фр. anchois, яке, як і ісп. 
anchoa, зводиться до баск. anchu «тс.»; 
менше є підстав для виведення від гр. 
ti<p6YJ «сардинка».- СІС 59; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 122; Фасмер І 80; Преобр. І 
7; Кluge-Mitzka 25.- Пор. анчуrа. 

[анчуга] (іхт.) «анчоус Берл; камса 
Мо»; - схв. анчуга, анчуга,·- очевидно, 
результат видазміни назви риби анчоус 
під впливом іт. acciuga «ТС.».- Див. ще 
анчоус. 

абрта; - р. бр. болг. м. аорта, н. 
ч. слц. вл. aorta, схв. аорта, слн. a6r
ta; - запозичення з французької мови: 
фр. aorte походить від лат. aorta, що зво
диться до гр. liop1:'lj «бронхи, аорта», 
похідного від етимологічно неясного діє
слова tiє[pro «прив' язую», можливо, спо
рідненого з лтс. vёrt «відчиняти (двері), 
втягати (нитку)», лит. virve <<мотузка», 
укр. вірьовка.- Шанский 3СРЯ І 1, 
І23; Kopalinski 71; Frisk І 24.- Див. 
ще вірьовка. 

аnарат <<машина, прилад, пристрій; 
службова установа», апаратна, апарат
ник, апаратура, ст. aпapatn'D, аппараrпо 
<<nриладдя, військова амуніція, церков
ні шати» (XVII-XVIII ст.);- р. ап
парат, бр. болг. м. апарат, п. вл. 
нл. aparat, ч. слц. слн. aparat, схв. 
anapiirn; - сучасне .апарат запози
чено з німецької мови; нім. Apparat 
«апараТ» походить від лат. apparatus, 
що є пасивним дієприкметником від діє
слова apparo <шриготовляю», утворено
го з префікса ad- (>ар-) «при-, до-» 
і дієслова paro <<готую», пов'язаного з 
pario «нараджую», спорідненим з лит. 
perёti <<Висиджувати»; церковний тер~. 
мін апарат'D запозичено з латинськ01 
мови, можливо, через польське посеред

ництво.- Тимч. 27; Шанский ЗСРЯ І 
І, ІЗО; Юuge-Mitzka 28; Wa1de-Hofn;. 
ІІ 255-256.- Див. іце авантЮра, ви
порток. 

апатИт; - р. болг. aпarnum, бр. апа
тьап, n. apatyt, ч. слц. apatit, схв. апа
тит, слн. apatft; - запозичення з 
французької мови; фр. apatite утворено 
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на базі гр. ti:rta.'triffi «ошукую», ti:rtri't'l) 
<<nомилка» (мінерал схожии на деяю 
інші); етимологія гр. &.лrітУJ не виясне
на.- СІС 60; Шанский ЗСРЯ І 1, 123-
І24; Sl. wyr. obcych 41; Frisk І 118. 

апатія, апатИчний;- р. болг. апа
тия, бр. апатЬlЯ, П. СЛЦ. apatia, Ч. apa
tie, вл. apatija, м. апатпиjа, схв. апатиjа, 
слн. apatija; - запозичення з латин
ської мови; лат. apathra походить від 
гр. <i:n:ri&eta. <<байдужість», утвореного 
з частки ti- <<без-, не-» і основи іменника 
п<і&оь <<Відчуття, пристрасть, зворушен
НЯ».- СІС 60; Шанский 3СРЯ І 1, 
І24.- Див. іце а-, пафос. 

аnелювати, апелfщія, ст. апелеватu, 
апелліоватпи, аппеліоватпи (XVI-XVII 
ст.), апел(л)яція (XVI-XVIII ст.);
р. апеллuроватпь, бр. апеляваць, п. вл. 
apelowac, ч. apeiovati, слц. apeiovat', 
нл. apelowas, болг. апелИра.м, м. апелuра, 
схв. апелuрати, апеловати, слн. apeli
rati;- запозичення з латинської мови; 
лат. appello «звертаюсь, називаю, апе
люю» утворене з префікса ad- (>ар-) 
<<до-, при-» і дієt:лова pello <<б'ю, чіпаю, 
торкаюсь», спорідненого з гр. ІілsЛ-Ла. 
«народні збори», лтс. pllties (у pl Ities 
virsu <<Приставати до кого»).- СІС 60; 
Тимч. 26; Шанский ЗСРЯ І 1, І24; 
Walde-Hofrn. ІІ 277.- Див. ще аван-
тЮра. 

апельсИн <<Поморанча», [апельсИна, 
апальсuн СБН, апальцИн СБН, опальцИ~ 
ни Ж, опельсИна Ж, опельцина, опальсін 
Кур] <<Те.»; - р. апельсИн, бр. апельсін, 
вл. ape1sina;- через російське посеред
ництво запозичено з голландської мо
ви; гол. appeisien букв. «китайське яб
луко» утворено nід впливом фр. pornrne 
de Chine <<тс.» (апельсин завезено в 
Європу португальцями в XVI ст. з пів
денного Китаю та Індокитаю).- Моска
ленко УІЛ 59; Шанский ЗСРЯ І 1, 
125; Фасмер І 80; Ю uge--Mi tzka 27. 

апендикс, аnендицИт; - р. аппен
дикс, бр. апендьrкс, п. apendyks, ч. слц. 
apendix, болг. апендикс, схв. апендикс, 
слн. apendiks; - запозичення з латин
ської мови; лат. аррепdіх «додаток, при
даток» складається з префікса ad- (>ар-) 
«до·, при-» і основи дієслова pendeo 
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«звисаю», спорідненого з псл. р~dь, 
pQditi, укр. п'ядь, пудити.- СІС 61; 
Шанский ЗСРЯ І І, І30; Waide-Hofm. 
ІІ 280.- Див. ще авантЮра, п'ядь, пу
дити. 

апетИт, ст. aп(п)ernutno (XVIII ст.);
р. аппетИт, бр. апетьrт, 11. apetyt, ч. 
apetyt, apetyt, слц. слн. apetit, вл. ape
tit, болг. м. апетИт, схв. апетИт; -
запозичення з латинської мови; лат. 
appetitus «бажання, прагнення» похо
дить від appeto <<Прагну до чого», утво
реного з префікса ad- (>ар-) <<до-, при-» 
і дієслова peto «прагну», спорідненого з 
дінд. patati <<летить, спускається», дірл. 
aith <<Перо», гр. :п:Єто~-tа.t <<лечу».- Тимч. 
28; Шанский ЗСРЯ І І, 131; БЕР І 
13; Waide-Hofrn. ІІ 297-298.- Див. 
ще авантЮра. 

аплікація, ст. апплtж.оватпи <шрикла
дати, стосувати» (XVIII ст.); - р. ап
пликсщия, бр. апликацьrя, п. apiikacja, 
Ч. арІ ikace, слц. ар1 ikacia, бо лг. аплика
ЦИЯ, СХВ. апликациjа, СЛН. арІ ikacija; -
через польське посередництво запози

чено з латинської мови; лат. app1icatio 
<<Приєднання» пов'язане з дієсловом арр-
1 і со <<Прикладаю, приєдную», утвореним 
з префікса ad- (>ар-) <<При-, до-» і діє
слова рІ ісо <<складаю», пов'язаного 
з piecto <<сплітаю», спорідненим з псл. 
pietQ, укр. плетпу.- СІС 61; Шанский 
3СРЯ І І, 13І; Kopaii:r'J.ski 73; Wa1de
Hofm. ІІ 321, 323.- Див. ще авантЮра, 
плестИ. 

аплодувати, заст. аплявдоватпи;- р. 
аплодИроватпь, бр. апладз'іраваць, п. ст. 
apiaudowac, ч. aplaudovati, слц. apiau
dovat', болг. аплодИрам, м. аплаудИра. 
схв. аплаудИрати, слн. apia,,dirati; -
першоджерелом обох українських форм 
є лат. appiaudere <<nлескати руками». 
утворене з префікса ad- (>ар-) «до-, 
при-» і дієслова p1audere «бити, плеска
ти руками», спорідненого з дісл. flatr, 
двн. flaz <<рівний, плоский»; форма ап
лодувати пройшла через посередництво 
французької мови (фр. appiaudir), апляв
доватпи зумовлена польським посередни

цтвом.- Шанский ЗСРЯ І 1, І25; БЕР 
І 13; Dauzat 42; \Vaide-Hofrn. ІІ ЗІ9.
Див. ще авантЮра. 
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апломб; - р. бр. болг. апл6.мб, п. 
ч. с.щ. aplomb, слн. ap16mb; - запози
чення з французької мови; фр. ap1omb 
«самовпевненість; рівновага; вертикаль
не положення» утворене на основі при
йменника а «ДО, ПрИ, ПіД», ЩО ПОХО
ДИТЬ від лат. ad «ТС.», та іменника plomb 
«свинець, висок (прилад для визначення 

вертикальної лінії)».- СІС 62; Шанский 
ЗСР Я І 1, 126; Кора1 iflski 73; Dauzat 
40.- Див. ще авантЮра, пломба. 

апогей; - р. болг. апогей, бр. апа
гей, п. ч. слц. вл. apogeum, схв. апдгёj, 
апогеjа, слн. apogej; - запозичення з 
новолатинської мовИ; нлат. apogaeum 
походить від гр. &.л6ra.tov «Віддаль від 
Землі», утвореного з префікса &.ло
«від», спорідненого з лат. аЬ «те.», і ети
мологічно неясного іменника ra.Ta. (r'li) 
«ЗеLvШЯ».- Шанский 3СРЯ І 1, 126; 
Kopalinski 74; БЕР І 13; Frisk І 282, 
303.- Див. ще абажур.- Пор. гео-. 

апоплексія, апоплексИчний, апоплек
тИчний, ст. апоплектика «апоплексія» 
(XVIII ст.); - р. болг. апоплексия, бр. 
апаплексія, п. apop1eksja, ч. арор1ехіе, 
слц. арор1ехіа, схв. апоплексиjа, слн. 
apop1eksija; -через латинську мову 
(лат. арор1ехіа) або безпосередньо запо
зичено з грецької; гр. &.лолЛУJslа. утворе
но від дієслова &.лолЛ:і)ио (!) «вражаю 
ударом», що складається з префікса 
сіло- «від-», спорідненого з лат. аЬ
«тс.», і дієслова лЛ:i)uuffi «б'ю, вражаю», 
спорідненого з лат. p1ango «б'ю з тріс
ком», укр. плакшпи.-- СІС 62; ШансІшй 
ЗСРЯ І 1, 128; Boisacq 795--796; 
\Va1d~-Hofm. І 315.- Див. ще абажур, 
плакати. 

апорт (сорт яблук), 1апортпа Mak, 
гапортп Mak, гопуртпи Mak, апорти 
Mak, апортпні яблука, я.мпортпи Mak, 
япортпи Mak] «ТС.»;- р. апорт, [опортп, 
опорот], бр. болг. апорт, п. [aporty] 
«апорт, сорт яблук; сорт груші Pirus 
austera», [daporty, deporty, dziepurty, 
japort, japurt, oporty, purt], ч. слц. 
aport «апорт»; - не зовсім ясне; можли
во, через польське посередництво запози

чено з середньоверхньонімецької; свн. 
apfa1 ter \<яблуня» походить від apfa1 (нвн. 
Apfe1) <<яблуко», спорідненого з псл. 
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(j) abl 1>ko, укр. Яблуко; менш перекон
лива думка, що джерелом слова є порт. 

Oporto - назва міста в Португалії 
( Фасмер І 81; Преобр. І 7) або назва 
річки в Чернігівській області Опарать 
(Соболевский Лингв. и арх. зам. 2-3), 
а також припущення про зв'язок з рос. 
[порuтпь, поретпь] «товстіти, жиріти» 
(Меркулова 9ИРЯ ІІ 78-80), до чого 
МОЖНа додати ще укр. спориЙ <<ВеЛИКИЙ, 
чималий».- Шанский 9СРЯ І І, 128-
129; Фасмер-ТрубачевІ 81 .. 

апостол, апостольство; - р. болг. 
апостол, бр. ап6стпал, др. апостпол'D, п. 
apostol, ч. слц. нл. aposto1, вл. japostol, 
м. апостол, схв. апостол, длостпол, слн. 
ap6sto1, стсл. dnостол-ь.;- через старо
слов'янську мову запозичено з грецької; 
гр. tіл6итоЛ-о~ <<Посланець» пов'язане з 
дієсловом tілоитЄЛ-м <<nосилаю», яке 
складається з префікса &.ло- <<геть», 
спорідненого з лат. аЬ- <<від-», і дієслова 
итЄЛ-Л-ffі <<Посилаю», спорідненого з укр. 
стелЮ.- Тимч. 27; Шанский ЗСРЯ І 1, 
129; Фасмер І 81.- Див. ще абажур, 
стелИти. 

апостроф <<зІ-шк '»;- р. болг. апост
роф, бр. ап6страф, п. ч. слц. вл. apo
strof, м. апостроф, схв. апостроф, апо
строф, слн. apostr6f; -очевидно, че
рез посередництво французької мови 

(фр. apostrophe) запозичено з грецької; 
гр. tіл6отроqю~ <<апостроф», букв. <<ПО
вернутий убію> пов'язане з дієсловом 
tілоотрЄсрffі <<Повертаю», що складається 
з префікса tіло- <<Від-», спорідненого 
з лат. аЬ- <<ТС.», і дієслова uтpЄcpffi <<вер
ну, повертаю», пов'язаного з прикмет
ником итрs~Л6~ <<Кривий, зігнут:ий».
СІС 63; Шанский 9СРЯ І 1, 130.- Див. 
ще абажур. 

апробувати, апробатор, апробація, 
ст. аппробовати <<схвалити» (XVII ст.), 
аппробація <<схвалення» (XVIII ст.); -
р. апробііроватпь, бр. апрабаваць, п. вл. 
aprobowac, ч. aprobovati, слц. aprobo
vat', болг. апробuра.м, схв. апробирати, 
слн. aprobirati; - через польське ·по
середництво запозичено з латинської 
мови; лат. approbo <<схвалюю», approba
tio «схвалення» утворено з префікса ad
(>ap-) <<При-, до-» і дієслова probo «про
бую, схвалюю». -СІС 63-64; Тимч. 28; 
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Шанский ОСРЯ І 1, 132-133; Sl. wyr. 
obcych 44.- Див. ще авантЮра, прбба. 

[аnсйк] (вигук, яким відганяють ко
та) ВеЛ; -бр. апсі к «те.»; - складне 
утворення з підсилювальної частки а 1 

і вигуку псик (див.). 

аптека, аптекар, [аптuка Шейк, об
тека Пі, обтекар Пі, аптека, аптекар], 
ст. аптьrка (1596), апtrІRка, апатtжа, 
аптика (XVI ст.), абтека «аптека; лі
ки» (XVII ст.); - р. болг. аптека, бр. 
аптЗка, п. apteka, [aptyka], ст. apoteka, 
ч. apatyka, слц. apateka, apatieka, вл. 
apoteka, aptyka, нл. (h)apte(j)ka, м. 
аптека, схв. апотека, слн. apoteka; -
через західнослов'янське і, можливо, 
німецьке посередництво запозичено з ла
тинської мови; лат. apoth~ca походить 
від гр. &.лo\J>.Ypt'l) «склад», пов'язаного з 
дієсловом &.:тют( \J>Y] f.H «відкладаю, хо
ваю, зберігаю», утвореним з префікса 
&ло- «від-», спорідненого з лат. аЬ
пс.», і дієслова т[\J>rнн «кладу», спорід
неного з псл. deti, укр. дівсипи.- Аку
ленко 134; Шанский ОСРЯ І 1, 133; 
Фасмер І 82; Hiittl-Wor!h 15; Sl. 
wyr. obcych 44; Machek ESJC 37; Sadn.
Aitz. VWb. І 22-23; Frisk І 670; Boi
sacq 969.- Див. ще абажур, дfти2 , 
тека. 

[а-пуль] (вигук, яким відганяють ін
диків) Мо; - складне утворення з під
силювально'і частки а і вигуку пуль, 
вживаного для підкликання індиків.
Див. ще а\ пуля. 

ар;- р. бр. болг. м. ар, п. ч. вл. ar, 
слц. ели. ar, схв. др; - запозичення з 
французької мови; фр. are «сто квадрат
них метрів» (міра землі, введена декретом 
республіки в 1795 р.) походить з лат. 
area «ВіЛЬНе місце, двір», утвореНОГО від 
дієслова arere «висушуватю>, спорідне
ного З дінд. asary «ПОПіл, ПИЛ», ві рм. aza
ZE'Ш «Висушую», гот. azgo «попіл» і, 

можливо, укр. ознuця «Отвір для диму 
в даху».- СІС 64; Шанский ЗСРЯ І 
І, 134; Ho1ub- Кор. 61; БЕР І 13; 
Dauzat 46; Wa1de-Hofm. І 65.- Пор. 
ознИця. 

араб, [арабець, арабйн Г, ЖІ, ара
бізм, арабіст, арабістика, Аравія, [Ара
бія, арабщинаl;- р. бр. араб, п. ч. 
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слц. вл. Arab, болг. арабин, схв. Араб
JЬанин, слн. Arabec, стсл. dpdGMi\NИN'Ь. 
dpdGиli\; - запозичення з французької 

мови; фр. arabe походить від лат. arabus, 
що зводиться до ар. •arab «араб»; форму 
Аравія через старослов'янську мову за
позичено з грецької (гр. 'Ара.~[а.).
Шанский ЗСРЯ І 1, 134; Фасмер І 82; 
Dauzat 44; Lokotsch 8-9.- Пор. арап. 

арабеска;- р. бр. болг. м. арабеска, 
п. arabesk, arabeska, ч. слц. вл. arabes
ka, схв. арабеска, арабеска, ели. ara
beska;- запозичення з французької мо
ви; фр. arabesque «арабеск, позиція 
у класичному балеті; арабески, орнамент 
в арабському стилі» походить від іт. 
arabesco «арабський, в арабському сти
лі», утвореного від етноніма arabo 
«араб».- СІС 64; Шанский ЗСРЯ І 1, 
134; Kopalinski 77; Dauzat 44.-Див. 
ще араб. 

арак «міцний алкогольНІий напій з 
рису або пальмового соку», [гарак] 
«ром»; - р. арак, п. ч. слц. вл. arak, 
схв. арак, слн. arak; -запозичення з за
хідноєвропейських мов; фр. arack, arak, 
нім. Arrak походять від ар. 'araq «паль
мовий сію>.- Фасмер І 82-83; RO 
22/1, 133; Sadn.- Aitz. VWb. І 24; 
Dauzat 44.- Пор. ракfя. 

арап «негр», арапин, [гарап, арап, 
орапенЯ], ст. арап'Ь, арапин:ь 
(XVII ст.); - р. бр. арап, болr. (lрап, 
qрапин, м. арап, арапuн, схв. Арап, 
Арапин «те.»; - запозичення з турець
кої мови; тур. Агар «араб; негр» похо
дить від ар. 'arab «араб».- Баскакав 
ТюркизмЬІ 265; Фасмер-Трубачев І 
83; Sadn.- Aitz. VWb. І 24.- Див. ще 
араб. 

араши, арапник - див. гарапник. 
арахіс (бот.) «земляний горіх, Ara

chis hypogaea L.»; - р. болг. арахис, 
бр. арахіс, п. arachidy (мн.), ч. слн. ara
Sfd, слц. arachida,, схв. арашuд;- за· 
своєна книжним шляхом латинська НО· 

менклатурна назва; лат. arachis «рід 
бобової рослини», arachidna «луга· 
вий горошок» походять від гр. &.рах tбva 
«різновид горошку, Lathyrus amphi· 
carpus», ара. ха~ ( <Сіра.хо~). зменш. 
<ірах[~ «Lathyrus annuus», етимологія 
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яких не встановлена.- СІС 64; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 135; Dauzat 44; Frisk 
І 128, 129, 1.30. 

[араші] «дишло гарби» Г, Ж, [ариш] 
«тс.»; - болг. ар'Ьш «дишло»; - запо
зичення з турецької або кримсько-та
тарської МОВИ; тур. [art~) «ДИШЛО, ГО· 
лобля)), крим.-тат. кумик. тат. діал. 
узб. діал. арьtш «ТС.» мають відповідник 
у каз. арьtс «ТС.» і, можливо, є похідними 
від *-зr(І)- «з'єднувати».- Болдьrрев 
Тюркизмьr 48; Радлов І 1, 277; Севор· 
тян 189-191. 

арбітр, арбітраж, ст. арбитер'Ь 
(XVII ст.); - р. арбuтр, бр. арбітр, 
п. ч. слц. arbiter, вл. arbitraza, болг. 
арбuт'Ьр, М. арбІіtnер, СХВ. арбuтар, 
слн. arbiter; -запозичення з французь
кої мови; фр. arbitre походить від лат. 
arbiter «свідок, посередник, мировий 
суддя», можливо, утвореного від етимо
логічно неясного ad-baetere (ad-bitere) 
«приходити».- СІС 64-65; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 136; Walde-Hofm. І 62; 
Ernout~Meill et І 43. 

аргамак «кінь арабської породи»;
р. бр. аргамак; - відоме лише східно
слов'янським мовам запозичення з 
тюркських мов; тат. чаг. аруамак «ТС.» 

(більш поширений варіант у тюркських 
мовах- каз. тур км. аю. арFьtмак, кирг. 

аргьtмак «те.») виводиться від тюрксь
кої основи арFа-/арFьІ- «скакати»; зістав
ляється також з ар. rumak «Поганий кінь; 
конюх», пор. ар. ramaha «СКакати галопом» 
(Преобр. І 7-8); менш переконливе ви
ведення від тюрської основи aplla «сила, 
спритність» (Шанский ЗСРЯ І 1, 136).
Фасмер-Трубачев І 84; Одинцов 104; 
Аракин Тюркизмьr 139; Сетарав Тюркиз
мьr 233; Никальский ФЗ 1893;5-6, 37; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 26; Севортян 171; 
Дмитриев 522.- Пор. румак. 

[аргат] «найманий робітник; робітник 
на запорізьких риболовецьких промислах; 
бездомний бродяга», [apram, арr6т] «тс.» 
Ж, [арrатар] «роботодавець» Ж, apra
тyeamu] «батракувати» Ж, Пі;- болг. 
аргат, аргатин, м. аргат, аргатин, схв. 
аргатин; - запозичено з новогрецько:і 
мови, очевидно, через посередництво 

турецької чи румунської (тур. 1rgat, 
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рум. argat «тс.»); нгр. ар1апн; «робіт
ник, ремісник», єр,сі.пн; «робітник» є 
похідним від гр. Єpjci~o!J.aL «Працюю» 
Єр1оv «праця», спорідненим з двн. wer~ 
«праця», werah, нвн. Werk, ав. var;}z;}m 
«ТС.»; припускається також (Cranjal а 
199-200) запозичення з турецької мови 
через грецьке посередництво.- Пона

марів Мовозн. 197315, 64; Веrп. І 30; 
БЕР І 14; Младенов 8; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 26; Mikl. E\V 4; Frisk І 548-
549. 

аргон;- р. бр. болг. аргон, п. ч. 
вл. argon, слц. argбn, ехв. аргон, слн. 
argбn;- нове штучне утворення (лат. 
Argon) від гр. &.pj6.,; «бездіяльний», що 
складається з частки а- «не-» і основи 
іменника ЄpjOV «діяльність», запропоно
ване в 1894 р. з огляду на хімічну інерт
ність цього газу.- Волков 80; Фпгу
ровский 53.- Див. ще а-, аргат. 

аргонавт;- р. болг. аргонавт, бр. 
apгaнd.Jm, п. argonauci, ч. argonauti, 
слц. argonaut, схв. аргонаут , слн. argo
navt; - запозичення з грецької мови; 
гр. ар1оvабтІ'Jь «учасник плавання на 
кораблі «Арго» за золотим руном» є 
складним утворенням з 'Ар1Ш «швидка» 
(назва корабля), пов'язаного з прикмет
ником ар16ь «швидкий, блискучий», 
спорідненим з лат. argentшn «срібло», 
arguo «показую, виясняю», та vа\н;'І]\; 
«моряк, плавець», похідного від vaбG 
«корабель», спорідненого з лат. navis, 
ДіНД. ПаU$, перс. nav, дірл. ПaU.
CfC 65; Шанский ЗСРЯ І 1, 137; Sl. 
wyr. obcych 46; Frisk І 132-133, ІІ 
292-293.- Див. ще аргумент. 

аргбнія, ар.r6нія, ар.rінія, ар.rіня -
див. георгінія. 

аргумент, аргументація, аргументу
вати, ст. ар'Ькгумен'Ьm'Ь (XVI ст.), арк
гуменtn'Ь (1596), аргументація (XVII ст.), 
аркгументует'Ь (XVI ст.), аргументую
чи (1596); - р. бр. болг. м. аргумент, 
п. ч. слц. вл. argument, схв. аргу
мен(а)т, слн. argument; - запозичення 
з латинської мови; лат. argumentum, 
argumentiire є похідними від дієслова 
arguere «показувати, виясняти, доводи
ти, стверджувати», спорідненого з гр. 

&.pj~ -«білий, блискучиЙ>>, дінд. arjunal) 
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«білий», хет. harkis «білий, світлий», 
тох. А arki, тох. Б arkwi «те.».- СІС 
65; Waide- Hofm. І 67; Frisk І І32-
133. 

арена;- р. болг. м. схв. арена, 
бр. арана, п. вл. arena, ч. слц. слн. are
na; - пізнє запозичення з латинської 
мови, можливо, через польську чи росій
ську; лат. arёna (harena) «пісок, піщане 
місце», згодом «площа, пасипана піском, 
місце бою» етимологічно не з'ясоване.
СІС 65; Шанский ЗСРЯ І 1, І38; Kopa-
1iilski 80; \Valde-Hofm. І 634. 

[аретfй] «баран» Ж;- запозичення 
з румунської мови; рум. arete «баран» 
nоходить від лат. aries, arietis «ТС.», 
сnорідненого з гр. Єрtqю~ «баранець», 
вірм. or-oj «Вівця», можливо, також 
лит. jeras «ягня», лтс. jers «ТС.», ще 
менш імовірно - з стсл. ІіІринd «вов
на», укр. Ярка (<молода вівця».- Sche-
1udko І25; Vrabie Romanosiavica 14, 
128; CranjaHi 199; DLRM 40; Pщcariu 
10; \Vaide-Hofm. І 67. 

арешт, арешпиінт, арештувати, 
[рештант Ж, арешт, арештувати], ст. 
арешm'Ь (XVII ст.), арест'Ь (XVIII ст.), 
арестую · (XVI ст.), арештаванье 
(XVII ст.), арештують (XVII ст.); -
р. арест, бр. арЬLШт, П. areszt, Ч. БЛ. 
arest, [(h)arest], слц. arest, [orest], болг. 
арест, ареста, схв. арест, дриште, 
слн. arest; - запозичення з німецької 
мови; нім. Arгest походить від фр. ст. 
arrest, яке зводиться до елат. arrestum, 
пов'язаного з дієсловом arrestiire «зу
пиняти, затримувати», утвореного з пре

фікса ad- «nри-, до-» і дієслова restare 
«залишатися, чинити опір», яке в свою 
чергу складається з префікса re- (red-) 
і дієслова stare «стояти», спорідненого з 
nсл. stati, укр. стати; характер наголо
су ставить· під сумнів припущення 
(BrLickner 6; Richhardt ЗІ; Шелудько 
2І; Фасмер І 85) про польське посеред
ництво; засвідчений у Франка варіант 
арешт ПОЯСНЮЄ1'ЬСЯ ПізНіШИМ ПОЛЬСЬКИМ 
впливом (пор. пізніше рос. арест); по
хідне арештант, можливо, запозичено 
з французької мови; фр. ст. arrestant 
є переоформленням під впливом іменни
ків на -ant дієприкметника мин. часу 
arrestat «затриманий» (лат. arrestatus); 
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Фасмер виводить цю форму з нім. Arres
tant (від лат. arrestaпs), nервісно «Той, 
хто затримує», з XVIII ст. «той, кого за
тримують»; у такому разі укр. ареш
тант не раніше, ніж з XVIII ст.- Аку
ленко 134; Шанский ЗСРЯ І 1, 139-І40; 
Sl. wyr. obcych 46; Machek ESJC 38; 
Sadn.- Aitz. V\Vb. І 26; Юuge-Mitzka 
ЗІ.- Див. ще авантЮра, стати. 

арештувати (заст.) «озброїти» Пі, 
арештований «озброєний, спорядже
ний»; - очевидно, результат контамі
нації слів арешт і риштувати «спо
ряджати» (див.). 

ар'єргард;- р. арьергард, бр. ар'
єргард, п. ariergarda, arjergwardia, слц. 
ariergarda, болг. ариергард, схв. дри
jергіірда; - запозичення з французької 
мови; фр. arriere-garde «охорона тилу» 
складається з прислівпика arriere «ПО
заду», що походить від нар.-лат. *ad
retro «ТС.», утвореного з префікса аd
«до-, при-» і retro «назад», похідного 
від префікса re-, та іменника garde 
«сторожа, охорона, загін», nохідного від 
garder ( < guarder) «охороняти».- СІС 
66; Шанский ЗСРЯ І 1, 157; Фасмер І 
92; Dauzat 49, 354; B1och І· 45, 327.
Див. ще авантЮра, гвардія, реакція. 

арИк «зрошувальний канал»; - р. 
бр. арЬLк, n. ч. aryk; -пізнє запозичен
ня з тюркських мов, очевидно, середньо

азіатських, через посередництво росій
ської; кирг. каз. тат. арьtК, тур. artk, 
ark, аз. арх етимологічно не з'ясовані, 
можливо, похідні від кореня * ar- «про
тікати, просякати».- Шанский ЗСРЯ І 
1, 157;Севортян 188-І89; Радлов І 267, 
269; Дмитриев 523.-Пор. арх. 

[арим'Як] «кобеняк, довгий з відло
гами чоловічий одяг з овечого сукна» 
Л, [арм'Як] «Те.» Л;- р. армfік, ст. ар
мяк (1582), армяк (XVI ст.), бр. армfік, 
п. слц. armiak, ч. armjak; - запозичене 
з тюркських мов, очевидно, через ро

сійську; тат. дрмііК- «одяг халатного 
крою з верблюжої шерсті», каз. ормок 
«Тканина з верблюжої пряжі» походять 
від тюрк. кореня іір- «прясти, плести».
Шанский ЗСРЯ І І, І45; Козь1рев Тюр
кизмьІ 2І; Фасмер І 88; Преобр. І 8; 
ЗСБМ І 149; Севортян 544-545; Радлов 
І 801; Ramstedt 300.- Пор. гармак. 
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аристократ 

зристОJfрат, аристократИзм, аристо
кратія, аристократИчний, ст. аристо
крація (XVII ст.); - р. болг. м. аристо
крат, бр. арьtстакрат, п. arystokrata, 
ч. слц. вл. aristokrat, нл. aristokratija, 
схв. аристократа, аристократ, ели. 
aristokrat; - запозичене з німецької або 
французької мови через nосередництво 
польської і, пізніше, російської мов; нім. 
Aristokлit, фр. aristocrate походять від 
rp. apto"roxpa-rч~. утвореного з основ 
прикметника арюто~ «перший, кращий, 
знатний» (ви щ. ступінь від етимологіч
но неясного apelwv «ТС.») та іменника 
xpa-ro~ «сила, влада», очевидно, спорід
неного з дінд. kratu- «сила, розум, во
ля», ав. xratu- «розум, воля», гот. har
dus «твердий, жорстокий».- СІС 66; 
Richhardt 3І; Шанский ЗСРЯ: І І, І4І; 
Фасмер І 86; КораІ inski 86; Frisk І 
І36, І40, ІІ 8-ІО. 

арифметика, арифметИчний, ст. 
арифмитикия (XV ст.), аритметика 
(XVI ст.), ариеметика (1627), аритме
тичний (XVIII ст.); - р. арифметика, 
бр. арьtфмеmьІка, п. arytmetyka, ч. слц. 
вл. aritmetika, ч. ст. arismetika, ariz
metika, болГ. м. аритметика, схв. арит
метика, слн. aritmetika, стсл. dри~ми
тикиrа; -запозичено в східнослов'ян
ські МОВИ З греЦЬКОЇ; Гр. apt{}f.L'r)TL%1) 
«арифметика» є субстантивованою фор
мою жін. Р- nрикметника apL-tt~t'f}t"L%0~ 
«вправний у лічбі» (з виразу apt-&~t'r)'ttx-f) 
-rЄxvТJ «мистецтво лічби»), похідного від 
ПрИКМеТНИКа apttt~tf1т6~ «ЧИСЛИМИЙ», ут
вореНОГО від імеННИКа apttt~t6~ «КіЛЬ
КіСТЬ, ЧИСЛО» ЧИ дієслова tipLttftЄW «Лі
чу», спорідненого, можливо, з двн. ri."m 
«ЧИСЛО, рЯД», дірл. ri:m «ЧИСЛО», лат. ri:
tus «вживання; звичай»; сучасна форма 
ПОL~ала, очевидно, з старого варіанта 
арифмитикия (відомого вже з XV ст.) під 
впливом п. arytmetyka і перейшла до ро
сійської мови, звідки в пізній період пов
торно з'явилася і в українській; форма 
аритметика (з лат. arithmёiica) при
йшла через польське посередництво.

СІС66; Тимч. 31; Шанский 9СР5І І І, 142; 
Фасмер І 86; Kopa1inski 86; Frisk І 139. 

[ариш] (вигук, яким відганяють 
овець), [гарш, герш} «ТС.» Мо; - склад-
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Арій 

не утворення (в останніх двох варіантах 
фонетично видозмінене) з підсилюваль
ної частки а та вигуку pиut, що є, оче
видно, видозміною вигуку рист.- Див. 
ще а\ рист. 

[арідник] (гуц.) «чорт; злий дух»; -
очевидно, як і р. [dред] «Те.; старий і 
злий чарівник; скупердяй; злий, жор
стокий дід», походить від Я ред - імені 
біблійного чоловіка, що прожив нібито 
962 роки; припущення про зв'язок з 
ім'ям І род (J an6w Symb. Rozwadowski 
П 266) або з рум. arid «сухий; безплід
ний» (Schei udko 125) сумнівні.- Франко 
ЕЗб 10, 9; Фасмер І 85; Преобр. І 8. 

арfець, арійський; - р. бо.тг. арИец, 

бр. арЬtец, п. aryjczyk, ч. слц. Arijec, 
вл. Arij, схв. Ариjdнац, Apujeeaц, слн. 
arijec; - ~апозичення з німецької мо
ви; нім. Arier «арієць», arisch «арійсь
кий» походять від індоіранського 
arya- (пор. дінд. arya- «вільний, шанов
ний, величний; арієць», ав. airya- «арі
єць», згодом - назва індоєвропейського 
(індоіранського) населення Індії й Іра
ну на противагу «кольоровим» абориге
нам); дінд. iirya- пов 'язане з аrуа
«Той, що неухильно прагне, відданий 
(тут релігії індоіранців, на противагу 
чужинцям)», похідним від дієслова аr
«приводити в рух; рухатися, іти, пряму
вати, досягати» (r-cchati «досягає»), спо
рідненого з гр. Єp-xo-fJ-at( <*Єp-o:xo-~tat) 
«ПрИХОДЖу»; зближення З Гр. apL<JTO<; 
«Найкращий» (Кlt1ge-Mitzka ЗО) сум
нівне.- Grassmanп 98-99, 105, 110, 
185; Barthoiomae 183-184; Frisk І 572; 
Boisacq 287. 

Арій, ст. Арий (1400);--р. Арий, п. 
Ariusz, ч. Arius, болr. Ари, схв. Арще, 
стсл. dрии; -запозичення з грецької 
мови; гр. '' Арею~ «Ареїв, присвячений 
Ареєві (богоЕі війни в давніх греків)», 
звідки також «військовий, бойовий», 
походить від '' Ap'r)~ «бог війни», спо
рідненого з гр. ap1j «біда, нещастя, 
загибель», походжеюJ:я якого не з'ясо
вано; виводиться також (Петровский 
56) від гебр. ~rіё (~ri) «Лев».- Илчев 
52; Frisk І 136-137. 



арія 

арія, арtозо; - р. болг. ария, бр. 
aiь!Jl, П. aria, Ч. arie, СЛЦ. aria, БЛ. arija, 
м. apuja, схв. ёzриjа, ариjа, слн. ari
ja; - запозичення з італійської мови; 
іт. aria «пісня; мелодія» пов'язане з 
aria «ПОвітря», яке ПОХОДИТЬ від форми 
знах. в. одн. aera латинського аёг «по
вітря; імла, туман», запозиченого з гре

цької мови (гр. a-Yjp), або від г.рикметни
ка жін. р. лат. aeria «повітрянш>, по
хідного від аё r «повітря»; менш перекон
ливе виведення (Ho1ub-Lyer 84) іт. 
aria від_ лат. area «ПЛОЩШ>.- СІС 67; 
Шанский . ЗОРЯ І 1, 143; Фасмер І 86; 
Маргарян ЗИРЯ VI 91; Kopa1iii.ski 82; 
Ernout-Meillet І 11; Юuge-Mitzka 
30.- Див. ще аеростат. 

[аріЯка] (лайливе) «розбишака» Я, 
Ва;- очевидно, пов'язане з аріан.ин 
(*арій) «представник аріанства, релі
гійної течії, єретичної щодо правосла
в'я й католицтва, поширеної на Україні 
в~XVI-XVII ст.» (пор. стсл. dpИdNH 
dpиraNи «послідовники Арія», др. ариа
не (1073), укр. ст. аріанскЬІй, XVII ст.), 
звідки пізніше перен. «єретик (лайливе); 
розбишака»; назва секти, відомої з IV ст. 
н. е., походить від імені священика 
Арія, що в цей час жив у м. Александ
рії.- Див. ще Арій. 

арка;- р. бр. болг. м. арка, п. 
(рідк.) ark, ст. arkus; -запозичено з 
італійської мови, очевидно, через росій
ську, де слово набуло закінчення -а. 
(зам. -о) внаслідок акання; іт. arco «ду
га, вигин; лук; арка» походить від лат. 

arcus «Те.>>, спорідненого з гот. arroazna 
( <*ar-hwa-zna) «стріла», данг л. earh 
«Те.».- СІС 67; Шанский ЗСРЯ І 1, 
143; B1och І 39; Wa1de-Hofm. І 64; 
Erпout-Meillet І 44. 

Аркадіі4 ст. Аркаді(и) «довл:Бючі{и)» 
(1627); - р. Аркlідий, бр. Аркадзь, Ар
кdдзій, п. Arkadiusz, болг. Аркади(й), 
схв. Arkil.dije; -- запозичення з грецької 
мови; гр. 'Арха~, 'Архабо~ «житель Арка
дії» походить від топоніма 'Ар хабfа «Ар
кадіЯ>>, який пов'язуєть-:.я з архто~. Іірхо~ 
«ведмідь, ведмедиця», згодом «північний» 
внаслідок перенесення значення від наз
ви північного сузір'я («Північна Вед
медиця»); споріднене з дінд. rk~a-, ав. 

ар кіш 

arsa, вірм. ar), лат. ursus «ТС.»; Беринда 
(180) виводить ім'я Аркадій, очевидно, 
від гр. архЄw «Протистою, вистачаю».
Петровский 57; Суперанская 75; Илчев 
53; Frisk І 141-142. 

аркан1 «товстий мотузок із зашмор
гом, яким ловлять коней», [орка_н], ар
канити, ст. аркан-ь (XVIII ст.); - р. бр. 
болг. аркан, п. arkan; -запозичення 
з тюркських мов; крим.-тат. тат. каз. 

чаг. аркан «товстий мотузок, канаТ», 
тур. urgan «ТС.», балкар. arqan «аркан, 
ласо» походять від пратюркської діє
слівної основи arqt-/arqa- ( <*ar-) «ви
ти, плести»; посередництво російської 
мови при запозиченні в українську 
(Ш ан ский ЗСРЯ І 1, 143) сумнівне.
Фасмер І 86; Sadn.- Aitz. VWb. І 27-
28; Севортян 175-176; Егоров 52.
Пор. оркан. 

аркан 2 «гуцульський чоловічий та
нець», [гаркан.] Ж, [арган] Vincenz; -
.ч. слц. arkan (з укр.); - семантика 
слова розвинулася в українській мові 
на грунті первісного значення «мотузоК»; 
рум. arcan (arcana) «народний танець» 
походить, очевидно, з української мо
ви.- Cranja1a 200; DLRM 39.- Див. 
ще аркан 1 . 

аркебуз, аркебуза, гаркебуз, ст. гар
кабуз-ь (1564), аркабуз-ь (1572); - р. ар
кебуз, ст. аркобуз, бр. схв. аркебуза, 
п. arkabuz, arkebuz, заст. arkiebuz, ar
kebuza, harkabuz, ч. arkebuza, arkabuza, 
слц. слн. arkebuza, болг. аркебуз; -
запозичено з німецької мови, очевидно, 
через посередництво польської; нім. Ar
kebuse, як і фр. arquebuse, зводяться до 
іт. archibugio, archobugio, arcobugio «ар
кебуз», що виникло з свн. hakenbйhse 
«Тс.», утвореного з іменників haken 
«Крюк, гаю> і bйhse «отвір; гармата з де
рева», яке походить від нар.-лат. buxis 
«виріб із самшитового дерева», пор. лат. 
buxus «самшит»; свн. hakenbйhse було 
переоформлене в іта,лійській мові під 
впливом іт. arco «дуга, лук».- СІС 
67; Тимч. 32, 509; Шанский ЗСРЯ І 1, 
143-144; Фасмер І 87; Brйckner 6-7; 
Dauzat 49; Юuge~Mitzka 279.- Див. 
ще гак1.- Пор. арка. 

аркіш - див. 6ркіш. 
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аркуш 

аркуш,аркушат, ст. аркуш'Ь (1570);
р. [аркуш], бр. аркуш, ст. аркуш'Ь 
(1557), ч. arch, ст. ark, слц. harok, схв. 
арак, арак; - запозичення з польської 
мови; п. arkusz «будь-яка розпростерта 
маса (бляхи, вати, паперу) певної міри» 
походить від лат. arcus «дуга; лук; ар
ка»; значення «одиниця виміру, папір» 
розвинулось через значення «Зігнутий 
папір, сувій», можливо, від вигляду па
перу, що сушиться, або під впливом ні
мецької мови, в якій Bogen означає 
«лук» і «аркуш паnеру» (Булаховський 
Нариси 128); похідне аркущат утворено 
на українському грунті.- Тимч. 32; 
Richhardt 31; Фасмер І 87; ЗСБМ І 148; 
SW І 58; Briickner 7; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 28.- Див. ще арка. 

арматура «устаткування, прилади; 
прикраси із зброї», арматурник, ст. ар
мшпура «зброя, воєнний риштунок» 
(1634);- р. бр. болг. м. схв. армату
ра, п. ч. вл. armatura, п. ст. armatu
ra «зброя навколо герба», слц. слн. ar
matйra; -запозичено з середньола
тинської мови через польську; елат. ar
matura «озброєння, види зброї» пов'яза
не з лат. armare «озброювати».- СІС 
67; Тимч. 33; Шанский ЗСРЯ І 1, 145; 
Фасмер І 87; Sl. wyr. obcych 47; Wa1de
Hofm. І 67-68.- Див. ще армія. 

[а рмев] «віл з червоними і білими 
смугами» Ж, [арміла] «ТС.» ВеЛ, [арме
лuстий] «перістий (віл)» ВеЛ, Ж; - не
ясне; можливо, давнє запозичення з 

східнороманських говорів; пор. аром. 
arma «ОЗдоба, прикраса», ЩО ПОХОДИТЬ 
від лат. arma «зброя», рум. arm «Стегно 
задньої ноги», пов'язане з лат. armus 
«рука, лопатка, передня нога» (пор. 
укр. коза бедра «ряба, з плямами на 
бедрах»), armilla «браслет, обруч»; ви
водиться також (Кравчук Карп. диал. 
и оном. 119-124; В5І 1968/4, 12б) від 
назви перістих птахів [армелик (армі
лок, армілка)] «щиголь, зяблик»; кін
цеве в замість л у ар.мев-результат діа
лектної фонетичної зміни.- Pщ;cariu І 
lO; Papahagi 145; Walde-Hofm. І 68-
69; Ernout- Meillet І 47.- Пор. ар
мія, армелик. 

[ армелик] (орн .) «щиголь, Friпgill а 
cardue1 is; зяблик, Friпgill а coel ebs L.» 
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арнаутка 

ВеНЗн, [армілок, армілка, арміука] «ТС.» 
тж, [арматка] «те.; костогриз, Coccothra
ustes vulgaris Briss.» ВеНЗн, ВеЛ;- оче
видно, пов'язане з [арміла, армелuс
тай] «nерістий (віл)» з огляду на стро
катість забарвлення птаха (пор. армелик 
квіткастий ВеЛ); виводиться також 
(Кравчук Карп. диал. и оном. 119-124; 
ВЯ 1968/4, 120) від двн. amaro «вівсян
ка», свн. amer «ТС.».- Пор. армев. 

армія, арл1ієць, [вармія] Г, [армува
ти] «озброювати» Ж, ст. армея (1627);
р. болг. армия, бр. армія, П. armia, БЛ. 
armeja, armija, м. армиjа, схв. армиjа, 
слн. armija; - запозичено з німецької 
або французької мови, можливо, через 
польське посередництво; нім. Armee 
«ТС.», armieren «Озброювати», фр. armee 
«армія», armer «озброювати» походять від 
лат. arma «зброя», armare «озброювати, 
споряджати», спорідненого з лат. ar· 
mus «верхня частина руки», псл. *ormo, 
укр. рамено, або з гр. ap!LBVO\; «з'єдна
НИЙ, пригнаний», псл. jаrьшь, укр. 
ярмо; поширена раніше форма армея 
замінена сучасним варіантом за анало· 
гією до форм на -ія.- СІС 68; Шанский 
І І, 145; Фасмер І 87; К.равчук ВЯ 
1968/4, 122; Sadn.- Aitz. VWb. І 29; 
Кluge-Mitzka 31; Dauzat 48; Ernout
Meillet І 46-47; Wa1de-Hofm. І 67-
68.- Пор. рамено, ярмб. 

ариаут (заст.) «албанецЬ», [арнавт] 
(<ТС.» Ж; -р. [арнщjт], п. ч. Arnaut, 
болг. арнщjтин, схв. Арнаути, слн. 
Arnavt; - запозичення з турецької мо
ви; тур. Arnaut, Arnavtt, Arnavut (<Те.>> 
походить від гр. 'Ap~avf-rY]\; (>'Apva
~t't'r)\;), пізніше 'AЛ~avf-r'r)\;, 'АЛ~аv6~, 
утвореного від назви міста лат. Arba
num, гр. 'АЛ~аv6nоЛtь.- Фасмер І 88; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 29-30; Радлов І 
303-304. 

арнаутка «сорт ярої пшениці» СУМ, 
Ж. [арнаутЖ, арнаутаПі, орнаута, ар
наутка, арнdвт ЖJ «Тс.»;-р. бр. арнщ}т
ка, n. ч. arnautka;--'- походять, очевидно, 
від тур. Arnavut «албанський» як назви 
сорту пшениці; пор. тур. arnaut dartsl 
(сорт проса, бук~. «албанське просо»).
Фасмер І 88; Даль І 59; Sadn.-Ai tz. VWb. 
І 29-30; Радлов І 303; /Lokotsch 10.
Див. ще арнаут.- Пор. гарнfвка. 



арніка 

арніка (бот.) «Arnica montana L.», 
[ар лік О, арнік, арн~ка] «ТС.»;-:- р. болг. 
сірника, п. слц. armka, ч. arшka, arny
ka слн. arnika; - запозичення з ново
ла;инської мови (діалектні форми, оче
видно, з румунської, пор. Кравчук ВЯ 
1968/4, 120); нлат. arnica етимологічно 
неясне; непереконливим видається по

в'язання з гр. n-rap~ttx'lj «рослина, що 
спонукає до чхання», похідним від n-rlip
VUf.!CXL «чхаю», n-rapw, *n-ralpw «ТС.» (S\V 
І 59). 

аромат СУМ, Ж, ароматизація, аро
матИчний, ароматизувати, ст. аромата 
(XV ст.), ароматник (XVIII ст.); - р. 
болг. м. аромат, др. аромаm'Ь, п. aro
mat, aroma, ч. слц. слн. ar6ma, вл. aro
ma, схв. арама, ардмат, стсл. dро
Мdт-ь.;- заnозичено з грецької мови че
рез старослов'янську; гр. apw!La, apro
~ta:IOь «пахощі» (первісно «запашні тра
ви») за походженням неясне.- СІС 68; 
Тимч. 34; Шанский ЗСРЯ І І, 146; Фас· 
мер І 88; Frisk І 159; Boisacq 86. 

арсен «миш'як (елемент)», арсеник 
«Триокис миш'яку», [аршеник, аршИн
ник], арсенистий, ст. арсе-ниК"Ь 
(ХVП ст.).; - р. заст. арсеник, п. arsen 
«миш'як», arszenik «триокис миш'яку», 
ч. слц. ели. arzen, вл. arsen, болг. арсен, 
арсеник, м. арсен, схв. дрсён, арсенuк;
засвоєне через польську мову з латин

ської; лат. arsenicum походить від гр. 
apaвvtx6v, запозиченого з середньо
перської мови; сперс. *zarn"tk «зоЛотий, 
золотистий» зв'язане з гебр. zarnїkh, 
сір. zarnїka «миш'як».- ОнЬІшкевич 
Иссл. п. яз. 238; Frisk І 152; Юеіn 108.
Пор. Арсен. 

Арсен~ Apceniii, ст. Арсеній «тврь
доумен, или мужествен» (1627); - р. 
Арсений, бр. Арсен, Арсень, др. Арсе
ний, Il· Arseniusz, болг. Арсеnи(й), 
схв. Арсениjе, стсл. flpCENПn.;- через 
посередництво старослов'янської мови 
запозичено з грецької; гр. 'АраЄvtоь 
утворене Від ПрИКМеТПИКа apa'r)V ( app'I'JV) 
«чоловічий, мужній, змужнілий, дужий, 
сильний», іон. Єpa'r)v «ТС.», спорідненого 
З дперс. arsan «ЧОЛОВіК, самець», дінд. 
rsa-bha «віл, бугай».- Беринда 180; Пет
ровский 58; Илчев 53; Frisk І 152. 

артерія 

арсенал, арсеналець, ст. арсена, ар
сендл'Ь, арсенар'Ь, арсенаС'Ь, арсенарис'Ь, 

арсеналнЬLй (всі - XVIII ст.); - р. бр. 
болг. м. арсенал, п. arsenal, ч. слц. слн. 
arzenai, вл. arseпal, схв. арсенал; - за
своєне через польську (чеську) та ро
сійську мови з італійської соочатку в 
значенні «місце, де переховуються кораб
лі»; іт. arsenale походить від ар. dar 
а~ $inaa «воєнна фабрика, судноверф» 
(dar «будівля, приміщення», а$ (<al)
артикль і $iniia «виробництво, інду
стрія»).- СІС 68; Тимч. 34; Шанский 
ОСРЯ І 1, 146; Sl. wyr. оЬчсh 48; Но-
1uЬ- Lyer 85; БЕР І 16; Юеіn 108. 

артезіанськиіі, [артезійський], ар
тезіан «артезіанський колодязь»; - р. 
арmезианский, бр. артазіЯнскі, n. arte
zyjski, ч. arteskj, слц.. artezsky, вл. 
arteziski, болг. артезиански, м. артеt:ки, 
схв. артёскй, слн. arteski, artezijski; -
запозичено через російську та польську 
мови з французької; фр. nрикметник 
artesien утворено від назви графства 
Артуа (d'Artois), на території якого ін
женер Белідор (1698-1761) уперше зро
бив такий колодязь.- Шанский ЗСРЯ 
І 1, 147; Вloch І 44; Dauzat 50; Krein 
109. 

Артем, Артемій, АртЮх, ст. Ар
mе.м'Ь «ЦМ'Ь ... , сьвьршеlf'Ь) (1627), Ар
темій (1398);- р. Артемий, Артё.м, 
бр. Арцём, болг. Apmht, стсл. fІр
пмии; -через посередництво старо

слов'янської мови запозичено з грець
кої; гр. "Ap-rBІL'r\G, 'Артв~tfо\; утворене 
від nрикмеТПИКа ap'CB/L'lj\; «СВіЖИЙ, без• 
доганно здоровий, неушкоджений»,який 
не має загальноприйнятого етимологіч
ного пояснення.- Беринда 180; Пет
ровский 58-59; Илчев 53; Frisk І 153. 

артерія, артеріальний, ст. артирія 
(XVII ст.);- р. болг. артерия, бр. ар
тарЬLя, п. arteria, ч. arterie, слц. arte
ria, вл. arterija, м. apmepиja, схв. д,ртё
риjа, слн. arterija; -запозичено через 
nольську мову з латинської (стара фор
ма безпосереднЬо з грецької); лат. ar· 
ter1a nоходить від гр. dpт'r)pia «трахея, 
жила, кровоносна судина, артерія», ут
вореного з основи іменника li'ljp «по
вітря» і дієслова T'r)pЄw «вичікую, обе
рігаю, утримую» (стародавня медицина 
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артилерія 

вважала, що ці судини постачають ор
ганізм повітрям); гр. 't"'r)piw споріднене 
З дінд. cayati «СПрИЙмає, Відчуває, ВИ· 
стежує», псл. ёajQ ( <*ke'jQ) «сподіва
юсь».- Шанский ЗСРЯ І 1, 147-148; 
Фасмер І 89; ССР ЛЯ 1, 192; Frisk І 
155; Boisacq 968; Юеіn 109.- Див. ще 
аеростат. 

артилерія, артилерИст; - р. артил
лерия, бр. артьtлерьtя, n. artyleria, ч. 
artil erie, слц. artil eria, вл. artil erij а, 
болг. артилерия, м. артилериjа, схв. 
артилериjа, слн. artilerija; -засвоєне 
через російську і польську мови з фран
цузької; фр. artШerie nоходить від фр. 
ст. artill i~r «Постачати воєнне знаряддя, 
машини», що утворилося під впливом 
art «Мистецтво» від фр. ст. atilier, atil
lier «готувати» неясного походження 
(Dauzat 51; Gamillscheg 53); за іншою 
точкою зору, фр. ст. artill ier утворилося 
безпосередньо з art (пор. фр. ст. artillos 
«моторний, спритний, вправний, хит
рий»), а фр. ст. atil ier, atillier вважаєть
ся варіантом фр. ст. atirier «розташову
вати, розміщувати», утвореним внаслі
док схрещення дієслів atirier та artil-
1 ier, тобто припускається, що arti11 ier 
вже існувало до появи atil ier (Bloch І 45). 

артИст, артистИчний, артИзм; - р. 
f5олг. м. артИст, бр. aprnЬtcm, п. artysta, 
ч. слц. artista, вл. artist, схв. дртист(а), 
слн. artist; -запозичення з французь
кої мови; фр. artiste «артист» походить 
від елат. artista «освічений, магістр мис
тецтв», утвореного від ars (artis) «мис
тецтво» (пор. також фр. art «те.»), спо
рідненого з свн. art «сnосіб, манера», 
лит. arti «близько», дінд. rtii) «спосіб».
СІС 69; Шанский 3СРЯ І 1, 150; Dauzat 
51; Вloch І 45; Walde-Hofm. І 70. 

[артйш] (бот.) «Козачий ялівець, 
Juniperus sabina L.»; - р. [apmlitш, ар
дьlшJ «те.»; - запозичено з тюркських 
мов, мабуть, через російську або без- 1 

посередньо з турецької мови; пор. тат. 
башк. артьtш, аз. ардьtдж «ТС.», тур. 
ardн; «ялівцеві ягоди», ЯЧ<і загальнопри
йнятої етимології не мають. - Фасмер 
І 85, 89-90; Севортян 173-174; Радлов 
І 314. 

артіль, артілець, артільник;- р. 
арт ель, бр. арцель, п. слц. artel, ч. 

арх 

arte1, болг. артел, схв. арте.ІЬ, слн. 
arte1; - запозичено з тюркських мов 
через російську; виводиться від тат. 
башк. арт «задня частина, тил» та іл 
(тур. el) «Народ, община», отже, артіл
«Народ, що знаходиться ззаду, резерв»; 

за іншою точкою зору - з тобольська
тат. урталай «навпіл, разом» (Будагов 
І 123); виведення з тур. ortak «спільний, 
спільник» (Преобр. І 8) непереконливе; 
не досить обгрунтоване й nрипущення 
про зв'язок з іт. artieri (мн. від artiere) 
«ремесло» (Фасмер І 89; Bern. І 31).
Акуленко 143; Шанский 9СРЯ І 1, 147; 
Шипова 39; ЗСБМ І 154-155; Sadn.
Aitz. VWb. І ЗО; Дмитриев 563. 

артус (освячений на великдень спе· 
ціальний хліб, який у найближчу субо
ту роздають парафіянам), [аркуш} 
«ТС.»; - р. артос, aptn!fC, др. артус'Ь, 
п. [artuz, artus, artos], стсл. dртоу-са
запозичення з грецької мови; гр. арто~ 
«ХЛіб» походить, мабуть, від іран. * arta 
«бОрОШНО» (пор. ав. asa «МОЛОЧеНИЙ», 
перс. аrб «борошно»).- Фасмер І 89; 
Ильинский РФВ 1907/3, 226; Frisk І 
156. 

арфа, арфіст, заст. арф' Яр, арф' Яр
ка, арф' Янка, [гарфа], ст. арфа 
(XVII ст.);- р. бр. болг. арфа, п .. har
fa, arfa, ч. слц. вл. harfa, м. харфа, 
схв. арфа, харфа, ели. harfa; - за
СВО€Не через польську мову з німецької; 
н. Harfe «арфw> походить від двн. 
harpha, яке зводиться до пгерм. *harppo 
<iє.*korba; у зв'язку із значенням ін
шого ступеня чергування цього кореня 

-* kerb- «смикати зігнутими пальцями» 
первісне значення на::Jви арфи можна 
розуміти як щипковий інструмент (Кl u
ge-Mitzka 289); за іншою точкою зору, 
назва арфи пов'язана з фр. harpon «гар
nую>, оскільки арфи робили, імовірно, 
у вигляді крюка (Bloch І 360); пов'я
зування назви арфи з П зовнішнім ви
глядом цілком правомірне, бо є підстави 
вважати, що вона походить від мислив
ського лука (БСЗ 3, 150).- СІС 69; 
Richhardt 31; ШанскИй ЗСРЯ І l, 150; 
Преобр. І 8; Huttl~Worth 17; Dauzat 
385. 

[арх] «Пересохла зрошувана земля» 
(?) Я; -в інших слов'янських мовах 



І. ~ 
архючнии 

не засвідчене; -очевидно, запозичення 

з кримсько-татарської мови; крим.-тат. 
arch «річка», аз. арх «канава, арик» 

відповідають тур. ark «арик», кирг. каз. 
тат. арьtк «тс.».- Болдьrрев Тюркиз';П'r 
48; Севортян 187-189.- Див. ~е арuк. 

архаfчний, архаїзація, архаїзм~ ар
хаїка, архаі:зувати;- р. архаИческии, бу. 
архаічньt, п. archaiczny, ч. слц. archatc
ky, вл. archaiski, болг. архаИчески, м. 
архаичен, схв. архаичан, слн. archai
cen; - запозичення з французької мо
ви; фр. archaїque «архаїчний» походить 
від гр. архаї:х6\;, утвореного від apxa't
~ «старий, старовинний, первісний»; 
проста основа цих слів у грецькій мові 
(rp. ripX-fJ «ПОчаТОК, ПОХОДЖеННЯ», apXffi 
«починаю; (я) є перший; керую») задо
вільної етимології не має.- Шанский 
9СРЯ І І, 151; Kopalinski 79; БЕР І 17; 
Dauzat 45; B1och І 39; Frisk І 158. 

[архалук] «сnідній каnтан»; - р. бр. 
архалук; - запозичено через російську 
мову з азербайджанської; аз. архалук 
«Те.» походить від спільнотюрк. аркальLК 
«Те, що одягають або кладуть на спину», 
утвореного від іменника arka «спина>>.
Шанский ЗСРЯ І 1, 152; Фасмер І 90; 
Преобр. І 9; Севортян 174-175. 

архангел, [архангол], ст. архангел'Ь 
(1404);- р. бр. болг. архангел, др. 
арханьгел'Ь, п. archaniol, ч. archandel, 
слц. archanje1, вл. arcyjandtel, м. 
арангел, схв. архіінІjео, аріінІjел, слн. 
arhaпgel, стсл. df'"hЛdN"hrEл-ь.;- запози
чено через церковнослов'янську мову з 
грецької; гр. архапеЛ.о\; складається 
З префікса apxt- «СТарШИЙ», пов'яза
НОГО З ПрИКМеТНИКОМ apxatO\; «СТариЙ», 
Та іменника апс:АО\; «ангел, ВЇСНИК».
іllанский ЗСРЯ 1 1, 152; Фасмер І 90; 
БЕР І 16. -Див. ще ангел, архаtчний. 

архейськИй (у словосполученні ар
хейська ера «найдавніша ера в геологіч
ній історії Землі»); - р. архейский, бр. 
архейскі, болг. архайски; - утворене 
Від Гр. apXatO\;, ap')(at~ «давній, 
первісний, споконвічний».- Frisk І 

158.- Див. ще архаічний. 
археологія, археолог, археологіч-

ний; - р. болг. археология, бр. археало
гія, п. archeo1ogia, ч. archeo1ogie, слц. 

ар хі-

archeo16gia, вл. archeologija, м. архео
логща, схв. археолдгиjа, слн. arheo1o
gija; - запозичено з німецької мови, 
мабуть, через російську; нім. Archao1o
gie ПОХОДИТЬ від гр. apXatOAOjtCX «Нау
ка про давнину», що є переосмисленням 

первісного apXatOAOjtCX «розповідь про 
давнину», утвореного від основ прикмет
ника apxa'to~ «давній, споконвічний» 
та іменника Л6jО\; «слово, розповідь».
Шанский ЗСРЯ І 1, 153; Kopalinski 79; 
БЕР І 17.- Див. ще архаfчний, логіка. 

[архймникl «Шахрай, дурисвіТ»; -
сnецифічно українське; очевидно, ре
зультат нарадного переоформлення сло
ва алхімік за аналогією до широко вжи
ваних в українській мові іменників чол. 
р. на -ник; початк-ове ар-, можливо, під 
впливом іменників типу аркуш, артИст. 
аршИн тощо або як наслідок наближен
ня до слів з початковим компонентом 
архі-.- Див. ще алхімія, архі-. 

Apxl1n, ст. Apxinn'Ь «Начальникь ко
ній, конюшїй, або княжя, або преложо
ньІ(й) на(д) ко(н)ми» (1627); - р. болг. 
АрхИп, бр. Apxin, п. Archipp, ч. Archip, 
стсл. fІрлиn-ь;- через старосл~в'ян
ську мову запозичено з грецьк01; гр. 

'Ар xfл:rtoG (букв. «старший конюх») 
складається з префікса ар XL- із значен
ням «головний, старший», пов'язаного з 
ар XCXtO\; «СТарИЙ», і t:rtЛO\; «КіНЬ», СПО· 
ріднеНОГО З дінд. asva, ЛаТ. equus «ТС.», 
лит. esva «кобила» (від. іє. *екцоs 
«кінь»), можливо, пов'язаного також з 
лат. aqua «вода», гот. аlьа «ТС.» як пер
вісним «(божественна) кобила» (пор. та
кож хет. e-ku-uz-zi «п'є»).- Беринда 
181; Илчев 54; Frisk І 733-735; Boisacq 
380-381.- Див. ще архі-. 

архі-, [apxu-, арци-], ст. ар;ш
(ХІV ст.), арци- (XV с:т.); - Р- др. 
болг. м. схв. apxu-, бр. архі-, п.. вл. нл... 
arcy-, ч. слц. arci-, слн. аrй1-. сrсл. 
<lРЛИ-; - підсилювальний пр€фікс, за
позичений з грецької мови через старо
слов'янську; форма арци- походить з 
польської мови, куди проникла з грець

кої через посередництво л.атинської, і 
відбиває середньолатинську вимову лат. 
archi ( arci-); гр. префікс ар XL- «Стар
ший, перШИЙ», пов'язаНИЙ З apxatO(; 
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архів 

«старий», вживався спочатку в словах 

виключно грецького походження пере

важно на означення вищих духовних са

нів: архиерtй (бл. 1350), архимандриtn'Ь 
(1437), архиєпискоn'Ь (1467) і под., 
.а потім - і в українських новотворах 
типу архімьzтник'Ь, apxicampan'Ь 
(XVII ст.), арцигетман'Ь, арципожитеч
ньzй (XVIII ст.) тощо.- СІС 70; Пре
обр. І 9; Фасмер І 90; БЕР І 17; Sl. 
wyr. obcych45,,46; Юuge-Mitzka 174.
Див. ще архаїчний. 

архів, архіваріус, архівіст, [архи
вальний] Я, ст. архива (XVIII ст.); -
р. архИв, бр. архіу, n. archiwum, ч. ar
chiv, archiv, слц. archiv, вл. archiw, 
бол:г. архИв, архИва, м. архив, архИва, 
<:ХВ. архfів, архіtва, СЛН. arhfv;- ЗаПО
ЗИЧеНО через німецьку мову з латинської; 
тт. archivum походить від гр. археїоv 
«адміністративна установа, відомство», 
похідного від apx.fJ «влада, правління; 
початок», пов'язаного з етимологічно 
неясним дієсловом tip Xffi «Починаю; (я) 
є першим; керую».- СІС 70; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 153; Фасмер І 90; Кора! inski 
80; БЕР І 17; Frisk І 158-159.- Пор. 
архаfчний. 

архієрей, архірей, [архирей], ст. ар
хиєр'Іій (бл. 1350), архиерейство (XVII 
ст.);- р. болг. архиерей, бр. архірай, др. 
apxurepeu, архиrерtи, apxuepeu, n. archi
jerej, archirej, ч. слц. archijer·ej, м. ар· 
хиереj, ех в. архиjерё j, слн. arhierej, 
стсл. dрлиєрєи, dрли6рtи, dр'hлиє
рЕи; -запозичено через церковносло

в'янську мову з грецької; гр. архlереб\; 
букв. «первосвящениК>> утворене від 
іменника іереб\; _«священиК», похідного 
від іер6\; «священний, чудовий, силь
ниЙ», спорідненого з дінд. i:;irai) «еві
жий, сильний», за доnо:могою префікса 
арх~-, ПОВ'ЯЗаНОГО З apxatO\; «СтарШИЙ», 
apx.fJ <!ПОЧаТОК».- СІС 70; Шанский 
ЗСРЯ І l,l54-J55; Фасмер І 91; Пре· 
обр. І 9; БЕР І 17; Frisk І 712 -713; 
Chantratne І 457-458.- Див. ще архі-. 

архіпелаг; - р. болг. архипелаг, бр. 
архіпелаг, п. archipelag, ч. archipe1, 
archipelag, слц. archipe1, archipe1ag, вл. 
archipel, м. архипелаг, схв. архипелаг, 
слн. arhipelag; -заnозичення з ні-
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мецької мови; нім. Archipelagus «архі
пелаг» походить від гр. ар XtnЄЛajO\; 
букв. «перше (головне) море» (назва 
Егейського моря з островами), що скла· 
дається з префікса ар XL- «Перший, 
старший; головний» і слова nЄЛа1о~ 
«(відкрите) море», спорідненого з лат. 
p1aga «сітка; країна», двн. flah «пло
ский».- СІС 70; Шанский 3СРЯ І І, 
155; Юеіn 101; Boisacq 759.- Див. ще 
архі-. 

архітектор, заст. архітект, apximeк
tщjpa, ст. архшпектон'Ь (XVI ст.), 
apxitneкmypa (1627), apxttmeкnwp'Ь 
(XVIII ст.); - р. apxumeкnwp, бр. архі
тактар, др. архиІЖктон'Ь, п. ч. СJІЦ. вл. 
architekt, болг. м. архwпект, схв. apxit
tlWкtn(a), слн. aгhitekt, стсл. df,\ИТEK
т~N'h; - запозичення з середньолатин

ської мови; елат. architector «творець, 
будіВНИК» ПОХОДИТЬ від Гр. apxn:Єxпuv 
«ЗОДЧИЙ, будіВНИК» (букв. «ГОЛОВНИЙ бу
ДЇВНИЮ>), ЩО СКЛаДаЄТЬСЯ З apxt- «Го
ЛОВНИЙ, старший» і тЄx-rffiv «будівник, 
тесля», спорідненого з дінд. tak~ati «те
ше», псл. tesati, укр. tnecamи, тесля; 
укр. ст. др. архuтектон'Ь, стсл. dpJи

TEKT~N 'h запозичено безпосередньо з 
грецької мови.- СІС 70; Тимч. 36; 
Шанский 3СРЯ І 1, 156; Фасмер І !Н; 
Hiittl-Worth 15; Boi~acq 950-951.
Див. ще архі-, тесати. 

[арцабJ «одвірок, лутка» Я, МСБГ, 
[.арца6а Л, варцаб Ме, варцаби Мо, вар
цаби МСБГ) «Tt:.»; - запозичення з 
польської мови; п. [arcaby] «рами, лут
ки, в які вставляють вікна», пов'язане 
за схожістю з warcaby «шашки, шашкова 
дошка» (<warcab «шашкова фігура»), 
походить від ч. ст. vrhcab «кість (у грі)», 
що складається з основи діє(;J]ова vrhati 
«КИДаТИ» і саЬ і Є напівкалькою ДВН. 
wurfzabe1, утвореного з основи wurf
вiд дієслова werfen «кидатИ», і zabe1 
«дошка» (від давнішого zabal), що похо
дить від лат. tabula «ТС.», можливо, 
сnорідненого з гр. T'r)Лta «дошка для гри 
в кості».- SW І 52; Briickner 601; 
Mochek ESJC 700; Walde-Hofm. Il 
640-641.- Див. ще вергати. 

[арчак] «сідло», [арчик] «Те.», ст. ар
чак'Ь «дерев'яна частина сідла»; - р. 
арчак, ст. арчак'Ь, бр. арчак, п. ст. jar-



аршак 

czak «татарське сідло»; - запозичення з 
тюркських мов; пор. тат. арчак «сідло», 
алт. хак. ьtн;Ьlрчак «в'ючне сідло»; 
форма з -ик виникла в українській мо
ві, очевидно, під впливом слова орчик 
або за співвідношенням типу хлопчак -
хлопчик.- Кравчук ВЯ 1968/4, 122-123; 
Фасмер І 92; Преобр. І 9; 9СБМ І 155; 
Zajljczkowski StOr. 55. 

[аршак] «група людей, що супрово
дить поважну особу; товариство; свита» 
Ж, [оршак] «Те.>>. ВеЗи, [аршак6м 1 «гур
том, натовпом» Ж; - запозичення з 
польської мови; п. orszak «почет, свита, 
товариство» походить, мабуть, від уг. " , . orseg «варта, сторожа», на думку шших 
(Liпde З, 582; Sl. v.;yr. obcych 482) -
від уг. orszag «країна, держава»; виво
дилось також (SW ІІІ 331) від тат. ur
szak «натовп людей, зібраних з однією 
метою»; зв'язок з рум. ar1ag «сварли
вість, бажання сваритися» (Schel udko 
125) малоймовірний.- Франко ЕЗб 
10, 9; Кравчук ВЯ 1968/4, 123; Su1aп 
S1avica lV 134; Mikl. EW 226. 

арп.rИн, ст. аршuн'Ь (XVI ст.); - р. 
болг. м. аршИн, бр. аршьт, п. arszyn, 
ч. arsih, слц. слн. arsin, схв. аршин; -
запозичення з тюркських мов; тур. 

аr~ш. [ar sun], аз. тат. каз. узб. башк. 
арШЬlІі ПОХОДИТЬ від Перс. aras «ЛіКОТЬ 
(міра довжини в 15-16 вершків)», що 
має зв'язок З дnерс. arasnis «ТС.», СПО
рідненим з гр. ШЛЄvУJ «лікоть», лсл. 
*olkьtь, укр. лікоть.- Тимч. 37; Шан
ский ЗСРЯ І 1, 156; Фасмер І 9; Sadn.
Aitz. \'\Vb. І 30; Севортян 183-184; 
Lokotsch 10; Дмитриев 522-1123; Po
komy 307-308.- Див. ще лікоть. 

арШ'Іін~ик- див. арсен. 

[аршиця] «стрімка гора, сонячний 
бік горю>; - запозичення з східноро
манських мов; молд. аршица «спека», 

рум. ar~ і1а «Тс.; пасовисько на пагор
ку, в лісі на сонячному боці» походить 
від нар.-лат. *arsicia «Горючю> (лат. ar
deo «горю, палаю», перф. arsi «Я зго
рів»).- Nifa-Arma~ та ін. Romanosla
vica 16, 73; Pщcariu 11; СДЕЛі\1 36. 

арЯ (вигук, яким в-ідганяють овець 
або свиней), [ар' Я, агарЯ МСБГ, ард Я 
МСБГ, гардЯ МСБГ, гар'я МСБГ] «Тс.», 

асенізація 

[гарЯ] (вигук, яким поганяють биків) 
Дз; - складне утворення з nідсилю
вальної частки а1 та вигуку ря (див.). 

[ар'Jін] «КОЗЯЧИЙ КИСЛЯК», [айр'ян, 
айран] «ТС.», [ар'Янuця] «бочонок для 
ар'яну»; - р. айран, [айрЯн, арьЯн], 
бр. айран; - запозичення з тюркських 
мов (кримсько-татарської або турець
кої); тур. ayran «спеціальний напій з кис· 
лого молока», крим.-тат. кирг. каз. ка

рач. балкар. айран «ТС.» виводяться від 
дієслівної основи айьtр- «відділяти».
Фасмер І 65, 92; Шиnова 26; Севортян 
111; Радлов І 25. 

ас;- р. бр. болг. м. ас, п. as «туз; 
досвідчений спеціаліст», ч. слц. eso, схв. 
as, слн. as; -запозичено з французької 
мови, можливо, через польську; фр. as, 
asse «пілот-винищувач; майстер спорту» 
розвинулося з картярського as «туз» 

(найвища карта, що побиває всі інші), 
а це значенl!я пішло від певного терміна 
гри в костt, що зводиться до лат. as 
(род. в. assis) «монета, грошова одиниця», 
слова неясного походження, можливо, 

запозиченого з етруської мови.- СІС 
70; Гухман ВКР І 224-225; Крьtсин 
ВКР V 81-82; Briickner 7; Sl. wyr. 
obcych 50; Dauzat 51; Walde-Hofm. 
І 71; Boisacq І 50; Юеіn 111-112. 

[аса] (вигук, яким відганяють свиней 
та овець); - складне утворення з під· 
сплювальної частки а і вигуку [са], яким 
відганяють свиней.- Див. ще а\ са. 

асамблея, ст. асамблея (XVIII ст.); -
р. ассамблея, бр. болг. асамблея, ч. 
assembl ее, схв. асамблеjа; - запозичено 
з французької мови через російську; 
фр. assem Ь1 ее «зборИ>> утворено від as
sembler «збирати, скликати», що похо
дить від нар.-лат. *assimu1are «збирати 
докупи», яке складається з префікса 
ad- (>as-) «до-, при-» і дієслова simulare 
«уподібнювати», похідного від simil is 
«ПОдібНИЙ», споріднеНОГО З ДЇНД. samal) 
«ТОЙ самий; однаковий», псл. sашь, укр. 
сам.- СІС 70; _ Тимч. 38; Шанский 
ЗСРЯ І 1, 161; Фасмер І 93; Преобр. І 
9; Dauzat 53; 81och І 47; \\'a1de -Hofm. 
ІІ 538-540.- Див. ще авантЮра, сам. 

асенізація, ·асенізатор; - р. ассени
зация, бр. асенізацьт, п. aseпizacja, 
болг. асенизацuя;- запозичення з фран· 

91 



асигнувати 

цузької мови; фр. assainisation пов'яза
не з assainiser «оздоровляти», похідним 
від sain «здоровий», в основі якого ле
жить лат. sanus «ТС.».- Шанский 3СРЯ 
І І, 16І; ССРЛЯ 1, 206; Kopaiinski 87.
Див. ще санітар. 

асигнувати, асигнtщія, ст. ассuгна
ція (1798)~ - р. ассигновать, бр. асіг
наваць, n. asygnowac, ч. asignovati, 
слц. asignovat', вл. asignacija, болг. 
асигнuрам, асигщjвам, м. асигнациjа, 
схв. acuгнupamu, ели. asigшJ.cija; -
через посередництво російської і поль
ської мов запозичено з латинської; 
лат. assignare «асигнувати, призначати, 
вказувати» утворено за допомогою пре

фікса ad- (>as-) «при-, до-» від дієслова 
signare «вказувати, відзначати», похід
ного від іменника signum «знак».- СІС 
71; Шанский ОСР Я І І, І62; Фасмер І 
94.- Див. ще авантЮра, сигнал. 

асимілЯція, асимілЯтор, асимілЯтор
ство, асимілятИвний, асиміляційний, аси
мілювати; - р. ассимилЯция, бр. асі-

. мілЯцьtя, n. asymiiacja, ч. asimiiace, 
слц. аsішіІасіа, вл. asimilacija, болг. 
асимидсіция, м. схв. асимилациjа, ели. 
asimilacija; :-заnозичено з німецької 
мови через посередництво російської і 
польської; нім. Assimiiatiбn, assimiiie
ren походить від фр. assimilation, assi
miler, які зводяться до лат. assimilatio 
«уподібнення», assimilo «уnодібнюю», 
утворених з префікса ad- (>as-) «до-, 
при-» і основи прикметника simii is «схо
жий, подібний», спорідненого з дінд. sa
mal) «рівний, той самий», псл. samь, 
укр. сам.- СІС 7І; Шанский 3СРЯ І, 
І, І62-163; Kopa1iflski 91; Ho1ub
Lyer 85-86; Dauzat 54.- Див. ще аван
тЮра, сам, симущІція.- Пор. асамблея, 
дисимілЯція. 

асистент, асuапувdти, ст. ассистенто 
(XVIII ст.), шсuсrпенція (XVII ст.), 
шсистовати (XVII ст.);- р. ассистент, 
бр. шіст:Jщп, п. asystent, ч. слц. вл. нл. 
asistent, болг. м. ш;.истеuт, схв. шu
стент, слн. asistent; - запозичено з 
німецької мови через польську; нім. 
Assistent походить від лат. assistёns, 
-entis «той, що стоїть поруч», активного 
дієприкметника від дієслова assisto 
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«стою поруч, допомагаю», що складаєть

ся з префікса ad- ( >as-) «до-, при-» і 
дієслова sisto, редуплікативної форми до 
sto «СТОЮ», спорідненого з пел. stojQ, 
укр. стоЮ.- СІС 71; Шанский 3СРЯ І 
1, І63; Wa1de-Hofm. ІІ 548; Waide
Pok. ІІ 603.- Див. ще авантЮра, стати. 

[асfськи] (вигук, яким відганяють 
овець) ЛЧерк; - не зовсім ясне; можли
во, зменшена форма від вигуку [аса], 
вживаного в інших місцевостях для від
гону свиней. 

аскарИда, аскаридоз, ст. аскарид~ 
(XVII ст.); - р. болг. аскарИда, бр. ас
карЬtда, п. askaryda, ч. слц. askaridбza, 
схв. аскарида, ели. askaris; - запози
чення з грецької мови; гр. Шгхарі~, 
.[<')о~ «ГЛИСТ», МОЖЛИВО, ПОХОДИТЬ від діЄ· 
слова liaxapi~ro «стрибдю», nов'язано
го з дієсловом axaipro «те.», спорідне
ним з еви. schereп «бігти, поспішати», 
лит. skёr5's «саранча», nсл. skorь, укр. 
скорий.- Шанский 3СРЯ І І, 158; Frisk 
І І63, 9І7-9І8; ІІ 7І4-715; Boisacq 
88, 494; Wa1de-Hofm. І І66-167 . 

аскет, аскетИзм, аскетИчний;- р. бр. 
болг. аскет, п. asceta, ч. asketa, слц. as
keta, asketik, вл. asket, м. аскет, схв. 
аскіт, аскета, аскета, ели. asket; -
запозичено через посередництво німець

кої мови (нім. Asket) з грецької; гр. 
!іахчт't)~ «навчений; борець» є похідним 
від ІіахЄrо «обробляю, привчаю, тре
ную», етимологічно неясного.- СІС 72; 

. Шанский 3СРЯ І 1, 158-159; ССРЛЯ l, 
204; Frisk І I63-l64. 

Аскольд;- р. бр. Аскольд, др. Ас
колдо; -запозичення з давньосканді
навської мови; дісл. HQskuidr загально
прийнятої етимології не має; Фріз вва
жає пояснення HQskuldr як «сивоголо
вий» непереконливим і зводить його до 
*HQksta1dr, порівнюючи з haukstaidr 
«Воїн, ватажок» з давнішим значенням 
«ТОЙ, що належить до князівського ото
чення».- Петровский 60; Фасмер І 93; 
Vries AEW 214, 282. . 

асортимент; - р. ассортимент, бр. 
асартьLмент, п. asortyment, ч. слц. 
asortiment, болг. асортимент, м. асар· 
rпиман, схв. асортйман, ели. asorti
ment; -запозичено через російську мо-



асоціація 

ву з французької; фр. assortiment «nід
бір» утворено від assortir «nідбирати, 
сортувати», як'е виникло на основі при
йменника а, ЩО Є ПрОДОВЖеННЯМ лат. 
ad «до, при», і іменника sorte «сорт».
СІС 72; Шанский 3СРЯ І І, І63; Dauzat 
54.-Див. ще авантЮра, сорт. 

асоціація, асоціатИвний, асоціацій
ний, асоціювати; - р. ассоциация, бр. 
асацьиіцьtя, п. asocjacja, ч. asociace, 
слц. asociacia, вл. asociacija, болг. асо
циация, м. схв. асоциjациjа, ели. asoci<'i
cija; - заnозичення з французької мо
ви; фр. association nоходить від елат. 
associatio «поєднання, зв'язок», nохід
ного від лат. associo «приєдную, з'єд
ную», що складається з nрефікса ad
(>as-) «при-» і дієслова socio «пов'язую, 
поєдную», nов'язаного з socius «Спіль
ник».- СІС 72; Шанский 3СРЯ І І, 
І64; Kopaiinski 88; Waide -Hofm. 11 
55І.- Див. ще авантЮра, соціальний. 

аспарагус (бот.) «Asparagus L.», ст. 
аспара.J (XVII ст.); - р. болг. аспара
гус, п. asparagus, слц. ели. asparagus; -
засвоєна з новолатинської мови наукова 
назва; лат. asparagus походить від гр. 
аалара:уо~ (!іmрарато~) «СПаржа», ети
МОЛОГіЧНО неясного.-СІС І95І, 70; Ней
штадт І62; Kopaiinski 89; Chantraine І 
130.- Пор. спаржа. 

аспект, ст. аспе.'\,т'Ь (І672); - р. бр. 
болг. аспект, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. aspekt, 
м. аспект, схв. дспек(а)т, слн. aspekt; -
запозичення з латинської мови; лат. as
pectus «Погляд, вигляд, зір» є похідним 
від aspecto «дивлюсь», утвореного з пре
фікса ad- (>а-) «до-, при-» і дієслова 
specto «дивлюсь, сnостерігаю», specio 
«дивлюсь», спорідненого з гр. axЄ:rtтo
!lat «ТС.», ДВН. sp€!h011 «ШПіОНИТЮ>,, ДЇСЛ. 
spa «говорити nравду», двн. spahi «ро
зумний», нвн. spahen «шпіонити, стежи
ти», можливо, також псл. pasti, укр. 
nricmu.-CIC 72; Wa1de-Hofm. ІІ 570; 
Walde-Pok. ІІ 660.- Див. ще авантЮ
ра.- Пор. пасти. 

аспід1 «ГаДЮКа», аспид (ЛаЙЛ). «ДИЯ· 
ВОЛ», [аспіда] «ЗЛа жінка» О, гаспид 
«гадюка; (лаЙЛ.) ДИЯВОЛ», [гаспед, гас
під ЖJ «ТС.», [ Яспіда] «зла жінка» Ж, 
'Яспида, ііспідь ЖJ «Те.»; - р. аспид, 

аспірИн 

бр. аспід, др. аспида, аспид'Ь, п. слц. 
aspis, болг. аспИда, схв. аспида, стсл. 
dСПИДd, dСnид 1.; - запозичено з грець

кої мови через давньоруську і старосло
в'янську; гр. !Халі~, -[6о~ «змія; єги
петська кобра» походить від !іал[~ 
«ЩИТ» (тому що змія вкрита щитоподіб
ними лусочками або тому що шия кобри 
nід час нападу набуває круглої форми), 
яке не має певної етимології.- СІС 73; 
Шанский 3СРЯ І І, І60; Фасмер І 93; 
Преобр. І 9; Frisk І 168; Chantraine І 
126-127; Sadn.- Aitz. VWb. І 33. 

аспід2 «ЧОрНИЙ сланець», аспис «ТС.» 
Ж, аспис6вий Я; - р. аспис, бр. Лепід, 
др. аспид'Ь «ЯШМа>>, болг. аспИд; - запо
зичення з грецької мови; гр. raa:rtt~ 
(назва мінералу і рослини), від якого по
ходить і укр. JІш.ма , запозичено з схід
них мов.- СІС 73; Шанский 3СРЯ І l, 
160; Фасмер І 93; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 33-34; Frisk І 706.- Пор. Яшма. 

аспірант, аспіранrщjра; - р. болг. м. 
аспирант, бр. аспірант, п. ч. вл. aspi
rant, слц. aspirant, схв. аспйрант, ели. 
aspirant; -заnозичення з французької 
мови; фр. aspirant «Кандидат» nоходить 
від лат. aspїrans «який чогось домагаєть
ся», пов'язаного з aspїrare «дихати, пра
гнути, бажати», яке складається з пре
фікса a(d)- «до-, при-» і дієслова spiro 
«дихаю», спорідненого з дінд. picchora 
«свисток, флейта», свн. vїsen, vfsten 
«дути», норв. [fisa] «дути», псл. piskati, 
укр. nuщarnu.- Шанский ЗСРЯ І 1, 
І60; ССРЛЯ 1, 204; Kopa1inski 89; 
Waide-Hofш. ІІ 575; Wa1de-Pok. ІІ 
11.- Див. ще авантЮра, писк. 

аспірИн; - р. болг. аспирuн, бр. ас
пірЬtн, п. aspiryna, ч. вл. aspirin, слц. 
слн. aspiriп, схв. аспйріін; - запозичен
ня з німецької мови; нім. Aspirin тлу
мачиться по-різному: як утворене nоєд
нанням гр. !і- «не-» і основи лат. spїro 
«дихаю, живу» - на позначення неорга

нічного походженнЯ nрепарату (Шан
ский 3СР Я І І, І61) або як сполучення 
початкової літери назви acetyi чи гр. &.
«не-» і початку латинської назви рослини 
Spiraea нібито на позначення того, що 
ліки виготовлено не з цієї рослини (Ko
palinski 89; БЕР І І9; Dauzat 52). 
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астенія 

астенія, астенtк, астенічний; - р. 
ш;тенuя, бр. асщзн ія, п. astenia, ч. as
tenie, слц. astenia, вл. astenija, болг. 
астенuя, схв. астениjа, ели. asteni
ja; - запозичення з французької мо~ 
ви; фр. asthenie nоходить від гр. aaitЄ
vвta, !iaitвv[7J «слабість1 безсилJІЯ», по
хідного від прикметника witвvТj.~ «без
СИЛИЙ», утвореного за допомогою запе

р€Чної частки !і- «не-» від основи імен
ника critЄvo~ «сила, міць», що не має 
певної етимології.- СІС 73; ССРЛЯ І, 
2ІО; Шанский 3СРЯ І 1, І64; Frisk ІІ 
698-699.- Див. ще а-. 

[астенци] «колодочки, молоденьке 
пір'я птахів» Л; -очевидно, акаючий 
варіант форми *остенці, спорідненої з 
остЮк, ость «довгі шерстини хутра», 
6стень ((ОСтрога».- Див. ще гострий, 
остЮк, ость. 

астероїд; - р. астер6ид, бр. астзр6-
ід, п. asteroida, ч. asteгoid, asteroida, 
слц. asteroid, болг. acmepouд, схв. асте
рдuд, ели. asteroid; -запозичення занг
лій~ької мови; англ. asteroid, утворене 
астрономом В. Гершелем, складається 
з aster «зірка», що походить від гр. 
аат'"І)р «ТС.», і суфікса -oid, пов'язаНОГО 
з гр вІ8о~ «вигляд».- Шанский 3СРЯ І 
І, І64-І65; Юеіn ІІ8.- Див. ще ай
стра, вид. 

астма, аст.матиtс, астматИчний; -
р. бр. болг. м. астма, п. ч. слц. вл. ast
ma, схв. астма, слн. astma; - запози
чено через російську мову з французь~ 
кої; фр. asthme походить від лат. asth
ma, запозиченого з грецької мови; гр. 
iiCJifІ_ta. «задишка, ядуха» пов'язується 
з ii'Y(rt t «дути, віяти», ii'Y(ІJL~ «вітер, 
віяння», !і'"ІjтІJ~ «те.», спорідненими з 
ДЇНД. vati «ВіЄ», ПСЛ. vejati, укр. віяти, 
або через проміжну форму * Civat'trta 
з iivв/-Lo~ «в,ітер».- СІС 74; Шанский 
3СРЯ І 1, І65; Dauzat 55; Frisk І 161; 
Boisacq 86-87.- Див. ще анемона, 
віяти. 

астрологія, астролог, астрологіч
нttй; - р. болг. астрол6гия, бр. астра
л6гія, др. астрологuя, астролого, п. 
astrologia, ч. astrologie, слц. astrol6-
gia, вл. astro] ogij а, м. acmpoлoгuja, ех в. 
астролдгujа, слн. astrologija, стсл. dстр~-
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асфальт 

л~rща; -запозичено з грецької мови 

через старослов'янську й давньоруську; 
гр. аатроЛоr[а складається з основи 
іменника iia-rpov «зірка» і кінцевого ком
понента -Лorta, пов'язаного з Лото;; 
«слово, вчення».- Шанский ЗСРЯ І І, 
І66.- Див. ще айстра, логіка.- Пор. 
астрономія. 

астролЯбія; - р. астролЯбия, бр. 
астралЯбія, п. astro1abium, ч. astrolab, 
слц. astro1ab(ium), болг. астролаб, аст
ролабия, схв. астрдлаб, ели. аstгоlаЬ;
запозичення з латинсько{ мови; лат. 
astro1abium походить від гр. Сіатроv 
«зірка» і етимологічно неясного Ла~ві:v 
«брати, пояснювацr, тлумачити».- Шан
ский 3СРЯ І І, 166; Hiittl-Worth 15; 
Boisacq 553.- Див. ще айстра. 

астронавтика, астронавт; - р. болг. 
астронсівтика, п. astronautyka, ч. слц. 
astronautika, схв. астронаутuка, слн. 
astronavt «астронавт»; - запозичення 
з французької мови; фр. astronautique 
утворено з основ гр. Сіа'tро'І «зірка» і 
vauпx'"lj «Плаванню>.- Шанский 3СРЯ 
І 1, 166-І67.- Див. ще айстра, арго
навт.- Пор. космонавтика. 

астрономія, аапрон6м, астрономіч
ний; - р. болг. астрон6.мия, бр. астра
н6мія, др. астрономuя, п. astronomia, 
ч. astronomie, слц. astron6mia, вл. нл. 
astronomija, м. астроно.миjа, схв. астро
нд#-иjа, слн. astronomija1 стсл. dcтp~
N~MuJ();- через давньоруську й старо
слов'янську, пізніше через польську 
й латинську мови запозичено з грецької; 
гр. !іатро'Іо~-tіа складається з основ 
іменників аатроv «зірка» і VO[tO~ «За
КОЮ>.- Шанский ЗСРЯ І І, 167; Фас
мер І 94; Huttl-Worth І5.- Див. ще 
автономія, айстра. 

асфальт, асфальтник, асфальтува
ти: - р. бр. асфальт, др. асфальtпо 
«гірська смола», п. ч. слц. вл. asfai t, 
болг. асфалт, м. асфалт, ех в. дсфалт, 
ели. asfcil t, стсл. dСфм~t.гь. «гірська смо· 
ла»; - очевидно, в сучасному значенні 
засвоєно через російську, польську і 
німецьку мови (нім. Asphai t «асфальт») 
з французької; фр. aspha1 te «ТС.» nохо
дить від лат. aspha1 tus «гірська смола; 
асфальт», запозиченого з грецької мови; 
гр. lіаqххЛ:щ~ «гірська смола (матеріал, 



аеЮ 

який скріnлює стіни, утримуючи їх від 
руйнування)» розглядають як прикмет
ник, утворений за допомогою частки а
«Не-» від дієслова aqJ1iЛЛ1::a&xt «руйну
вати», спорідненого з дінд. skha1 ati 
«спотикається», вірм. sxa1 «nомилка; 
недостатній»; др. асфальто запозичено 
через старослов'янську мову безпосе
редньо з грецької; менш обгрунтоване 
припущення про семітське походження 
слова (Lewy Fremdw. 53; Schrader Rea1-
1€xikon І 65).- СІС 75; Шанск!jй ЗСРЯ 
І 1, 165; Фасмер І 94-95; Cyzevskyj 
ZfSIPh 22/2, 335; Frisk І 174, ІІ 827-
828; Boisacq 93.- Див. ще а-. 

[асЮ] (вигук, яким відганяють ка
чок) О, [ась О, аць О] «те.»; -неясне; 
можливо, результат скорочення форми 
шnась «ТС.». 

[ась-€к] «здається» Ж, Ко; - склад
не слово не цілком ясного походження; 

можливо, виникло з а + ее + ек, де 
єк - регулярний фонетичний відповід
ник літературному як у частині півден
но-західних говірок.- Див. ще а\ сей, 
я юНі. 

·rа-сьбк] (вигук, яким відганяють 
лошат) Мо; - складне утворення з ча
стки а і вигуку сьок, що виник, можливо, 
з кося (назва коня в дитячій мові) або 
з вигуку ксьо внаслідок метатези й ско
рочення при швидкому повторенні слова 
у вигуку.- Див. ще а1.- Пор. акбсь, 
кося, ксьо, сьох-сьох. 

ат (виг.) <(а; от; що там говорити», 
(частка) «ледве, майже» ВеЛ; - р. діал. 
бр. ат (виг.) <<а; ну його; ну й нехай», 
др. ато «хай», п. at «а, е»; - очевидно, 
складне утворення з частки а і вказів

ного елемента то, пов'язаного з займен
ником той.- Bern. І 21.- Див. ще а\ 
той.- Пор. ет. 

атавізм,· атавістИчний; - р. ата
вuзм, бр. атавізм, п. вл. atawizm, 
ч. atavismus, слц. atavizmus, болг. ата
вИзам, м. атавuзам, схв. атавйзам, ели. 
atavfzem; - запозичення з німецької мо
ви; нім. Atavfsmus утворено з основи 
лат. atavus «батько прадіда або праба
би», що складається з префікса аt
«понад це», спорідненого з дінд. аtі
«понад, проти», лит. at- «назад, від-~,, 
nсл. оt-(ь), укр. від, і avus «дід», спорід-

. 
атеїзм 

неного з дірл. (h)aue «племінник», псл. 
ujь, укр. вуй.- Шанский 3СРЯ І 1, 
168; Fremdworterbuch 55; \\7a1de-Hofm, 
І 75, 88-89.- Див. ще від, вуй. 

атака, атакувати, ст. атакованье, 
аттакованье «напад, штурм»(ХVІІІ ст.), 
аттаковатu «Напасти, штурмувати, до

бувати» (XVIII ст.); - р. бр. болг. м. 
атака, п. слц. atak, ч. atak, ataka, вл. 
ataka, схв. іипак, атака, ели. at<'ika;- за· 
позичено через російську або польську 
мову з німецької; нім. Attacke походить 
від фр. attaque, безафіксного утворення 
від дієслова attaquer «нападати, атаку
вати», що зводиться до іт. attaccare 
<<Починати (бій)».- Шанский 9СРЯ І 1, 
169; Фасмер І 95; Смирнов 49; Юuge
Mitzka 35; Dauzat 56. 

атась (вигук, яким відганяють ка
чок) Мо; - складне утворення з підси
лювальної частки а і вигуку rnacь, вжи
ваного для підкликання І<ачок.- Див. 
ще al, тась.- Пор. атешь. 

аташе; - р. атташе, бр. aтaut.9, 
n. attache, ч. слц. ели. atase, вл. atasej, 
болг. м. аташе, схв. ат(lше;- запо
зичено з французької мови, можливо, 
через російську; фр. attache «прико
мандирований» є дієnрикметниковою 
формою від attacher «Прикомандирувати, 
прикріпити, nриєднати», утвореного під 
впливом фр. ст. estachier «забивати, 
втнкати» на основі прийменника а (<в, 
до», що походить від лат. ad «до, при», 
і іменника tache у давньому значенні 
«гачок, застібка», що зводиться до 
франк. * tёkan «знак», спорідненого з 
гот. taikns «знак, диво, доказ», двн. 
zeihhan «знамення», нвн. Zeichen 
«знак».- СІС 66; Шанский 3СРЯ І 1, 
173; Dauzat Е6, 697; Feist 472; Юuge
Mitzka 879-880. 

' ' 
атеїзм, атеїст, атеїстuчнuй, ст. ame· 

измо, aтeucma (XVI ст.); - р. атеuз.м, 
бр. атзізм, п. вл. ateizm, ч. ateismus, 
слц. ateizmus, болг. атеuзо.м, м. атеuза.м. 
схв. атеuзам, ели. ateizem; - запози· 
чення, очевидно, з французької мови; 
фр. atheisme є суфіксальним похідним 
від athee «безбожний, безбожник», що 
являє собою переоформлення гр. СЇіtєо(; 
«безбожник; той, що не вірить у бога», 
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атель€ 

утвореНОГО З ЧаСТКИ а- «Не-» і {Тео~ «бог; 
божественний», не цілком ·ясного, мож
ливо, спорідненого з вірм. di-k' «боги», 
лат. іё,·іае «святкові дні».- Шанский 
3СРЯ І І, 170; Dauzat 56; Friski 662; 
Boisacq 339-340.- Див. ще а-. 

ательЄ; - р. ательЄ, бр. атзлье, п. 
atelier, ч. слц. atelier, вл. ate1jej, болг. 
ателие, м. ameлje, схв. arneлizjёp, ате
.ІЬё, слн. atelje; - запозичення з фран
цузької мови; фр. ate1ier < aste1ier «май
стерня» (сnочатку означало «місце, де 
багато стружок, трісок») розвинулось 
із фр. ст. astelle (> atelle) «тріски», 
яке походить від нар.-лат. astella, nо
в'язаного з лат. astula (assula), зменше
ним від assis «дошка», етимологічно не
ясного, можливо, запо:шчсного.- CJC 
76; Шанский 3СРЯ І І, 170; БЕР І 19; 
Dauzat 55; B1och І 49; Walde-Hofm. 
І 74; Ernout-Meillet J 51. 

атерйнка (ixr.) «Atherina mochon pon
tica Eichw.; краснопірка, Scardinius 
(Leuciscus) erythrophthalmus» Пі, Ж;
р. атеринка; -очевидно, запозичення з 

грецької мови; гр. G:ireptv'Yj «рід корюшки, 
Atherina hepsetus» є nохідним від G:ir-fjp, 
-Єро~ «остюк (колоса); гострий кінець 
(зброї)» (пор. семантично подібну назву 
риби укр. [ocrnpuш] «Йорж, Асеrіпа cer
nua L.» ВеНЗн); етимологія гр. air-f)p 
не розв'язана.- Понамарів Мооозн. 
1973/5, 61; Юеіn 121; Frisk І 28; Boi
sacq 18. 

атеросклероз; - р. шперосклер6з, 
болг. атеросклер6за, ч. слц. aterosk1c
r6za; - науковий термін, утворений з 
основ гр. liir'4p'YJ (G:MpYJ) «каша», ети
молоrічно неясного, і ахЛУJр6~ «сухий, 
твердий, шорсткий».- СІС 1951, 73; 
РЧДБЕ 90; Chantraine І 27.- Див. ще 
склероз. 

а тестат; атестацtя, атестувати, 
ст. шпестація (1668), атестацzиньІU 
(XVII ст.); - р. аттестат, бр. атзс
тат, п. atestat, atestacja, atestowac, 
Ч- слц. atest, atestiit, вл. atest, болг. 
м. атестат, схв. (unecm, атестат, слн. 
atest, заст. atestat; -запозичення з 
латинської мови- атестат через ні
мецьку (нім. Attestat), інші два через 
польську; лат. attestari «свідчити», at
testatum <<Засвідчене» складається з 
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префікса ad- «до-» і основи дієслова 
testari «свідчити, заповідати», похідного 
від testis ( <*terstis) «свідок», утвореного 
з основ ter- «тричі, третій» і sto- (sta-) 
«стояти».- СІС 76; Шанский 3СРЯ І 
1, 173; Dauzat 57; \Valde-Hofm. П 
676-677.- Див. ще авантЮра, третій, 
стоЯти. 

[атешь-атешь-атешь] (вигук, яким 
відганяють курей) Я; - неясне; мож
ливо, результат видазміни вигуку акtіш 
або атась. 

атлас 1 (тканина), атласистий, [от
лас, отласuна], ст. атласо (XVIII ст.), 
гатласо (XVII ст.); - р. бр. атлас, 
п. atlas, ч. слц. вл. atlas, болг. атлаз, 
м. атлаз, схв. атлас, слн. а tl as; - запо
зичення з тюркських мов; тур. atlaz, 
at1as, каз. башк. атлас походять від ар. 
atlas «гладкий, рівний», утвореного від 
ta1as «гладити»; в українську й росій
ську мови слово мог.rю прийти через 
польсьJ>:е або німецьке посередництво 
(нім. Atlas).- Фасмер І 96; Шипова 41; 
Lokotsch 12; К1 uge-Mi tzka 35. 

атлас 2 «зібрання карт»; - р. бр. м. 
атлас, П. Ч. СЛЦ. БЛ. atlas, болг. атлас, 
схв. іиплас, ели. atl as; - мабуть, за
позичено через російську мову з німець
кої; походить від назви картографічної 
праці Меркатара Atlas (1595 р.), даної 
автором на честь міфічного короля Мав
ританії математика і астронома Атласа; 
вважається невірним вивен.ення назви 
(Шанский 3СРЯ І 1, 171; Dauzat 56) 
від зображення на перших картографіч
них працях Атланта - міфологічного 
титана, який за участь у боротьбі проти 
Зевса повинен був тримати на плечах 
небозвід; гр. "АтЛас;, "АтЛаvто~ nов' я
зане з тЛ-Yjvat «терпіти, витримувgти», 
тЄЛЛw «піднімаюсь».- Machek ESJC 39; 
Юuge-Mitzka 35; Frisk І 179.- Див. 
ще Анатолій, атол. 

атлет, атлетика, атлетuз.м, атле
tnйлнuй; - р. бр. болг. м. атлет, п. 
atleta, ч. вл. atlet, слц. слн. atlet, схв. 
атлёт, атлет, атлета, атлет(а); -
запозичено через російську мову з ні
мецької або франЦузької; нім. Athlet, 
фр. athlete походять від лат. athlёta, за
позиченого з грецької мови; гр. !iirЛYJт-fJ~ 
«борець» є похідним від аіТАЄw «борюсь, 
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змагаюсь», утвореного від іі-&Ло~ «бо
ротьба, змагання», яке переконливої 
етимології не має.- СІС 77; Шанский 
3СРЯ І 1, 171; Фасмер І 96; Dauzat 56; 
Frisk І 22. 

атмосфера;- р. болг. м. схв. атмо
сфера, бр. l1mмшфера, п. вл. atmosfera, 
ч. слu. atmosfera, слн. atmosfera; -за
позичено через російську мову з фран
uузької; фр. atmosphere утворено скла
данням гр. <іт116~ «пара, дим, ту
ман», пов'язаного з ar]!.tl «вію, дму», 
СПОрідНеНИМ З діНД. vati «ВіЄ», ПСЛ. veja
ti, укр. віяти, і снраТра «куля, сфера». -
СІС 77; Шанский 3СРЯ І 1, 172; Dauzat 
56.- Див. ще віяти, сфера. · 

ато «ТаК, аякже», атоЖ «ТС.»; - р. 
lam6] «ТС.»; -результат злиття сполуч
ника а і частки то, очевидно, у виразах 
типу:атожяк,атожде,ато жщо 
і под.- Bern. І 21.- Див. ще а\ той.
Пор. аЯ. 

атол;- р. ат6лл, бр. болг. аrп6л, 
п. ч. слц. вл. ato1, схв. атол, атол, 
слн. at61;- запозичення з англійської 
мови; англ. atoll походить від мальдів
ського ato1u «кораловий острів з лагу
ною посереДині»; виведення через фран
цузьке посередництво (фр. attoll) від 
лат. attollo «піднімаю» (Шанский 3СРЯ 
І І, 172) помилкове.- СІС 77; Kopalins
ki 93; Ho1ub-Lyer 87; Юеіn 122. 

атом, атомізм, атоміст, атомісти
ка, аmоJИістuчний, атомник; - р. болг. 
М. атом, бр. атам, П. Ч. БЛ. atom, 
слц. слн. at6m, схв. атом; - запози
чення з грецької мови; гр. 1iтorto~ «не
подільний» утворено на основі а- «не-» 
і тЄftvw «ділю, рубаю, ламаю», спорід
неного з псл. tьпQ «тну», укр. тЯти.
СІС77; Шанский 3СРЯ І 1, 172.- Див. 
ще а-, тЯти.---: Пор. анатомія, том. 

[атра] «невістка» Пі, Ж; - оче~идно, 
утворилося внаслідок утрати звука й 
від *jatra з j~try (пор. [астрЯб] від 
Яструб).- Див. ще ятрівка. 

атракціон «номер у циркові й або ест
радній nрограмі, що приваблює глядачів 
своєю ефектністю»; - р. аттракци6н, 
бр. атракцьtён, п. atrakcja, ч. atrakce, 
слц. atrakcia, вл. atrakcija, болг. атрак
цu6н, схв. атракциjа, слн. atrakcija; -
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запозичення з західноєвропейських мов; 
н. Attrakti6n, фр. англ. attraction по
ходять від лат. attгactio «стиснення, 
стягнення, притягання», пов'язаного з 
attraho «притягаю», утвореним за допо
могою префікса ad- «до-, на-, при-» від діє
слова traho «тягну, волочу».- crc 77; 
Шанский 3СРЯ І І, 174; Kopalihski 
94; Но1 ub-Lver 87; Fremdwбrterbuch 
57, 641; Dauzat 58; Юеіn І 125.- Див. 
ще авантЮра, тракт. 

атрам - див. трям. 

атрамент (заст.) «чорнило»; -бр. 
атрамант, п. слц. atrament;- запози
чено з латинської мови, можливо, через 
польську; лат. atramentum «ТС.» похо
дить від слова ater «чорний, темний>>, 
можливо, первісно «обпалений», спорід
неного в такому разі зав. atars «вогонь», 
atrya- «ПОПіЛ», укр. ватра.- ОнЬІШКе
вич Иссл. п. яз. 238; Richhardt 31; Er
nout--Mei1let І 53; \Valde-Hofm. І 
75-?.fJ.- Див. ще ватра. 

атрибут «ознака, означення, влас
тивість», атрибутИвний; - р. болг. аrп
риб!}т, бр. атрьtб!}т, n. atrybut, ч. вл. 
atribut, слц. слн. atribut, м. атрибут, 
схв. атрuбїjт; -запозичення з латин
ської мови; лат. attri.Ьu:tus являє собою 
дієприкметник від attribuo «надаю, по
стачаю; приписую», утвореного за доnо

могою префікса ad- «до-, на-, при-» 
від tribuo «ділю, розподіляю; nрипи
сую».-СІС 78; Шанский 3СРЯ 11, 173; 
Kopalinski 95; Holub-Lyer 88; Юеіn 
125.- Див. ще авантЮра, трибун. 

атрофія «зменшення розміру клітин; 
ослаблення, змертвіння», атрофувати
ся; - р. атрофuя, бр. атрафія, п. слц. 
atrofia, ч. atrofie, болг. атр6фия, схв. 
атрофиjа, слн. atrofija; - запозичення 
з західноєвропейських мов; н. Atrophie, 
фр. atrophie, англ. atrophy походять від 
лат. atrophia, яке зводиться до гр. <ітро
сріа. «брак харчів, голодування; прив'я
дання», пов' язавого з атросро~ «недого
дований, худий», що складається з за
перечного префікса <і- та основи слова 
·rpocp'l) «Їжа, харчуванню>.- СІС 78; Шан
ский 3СРЯ І І, 173; Kopa1inski 94; 
Holub-Lyer 88; Юеіn 123.- Див. ще 
а-1 трофіка. 
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ату (вигук цькування), атукати; -
р. бр. болг. ату, п. [atuha]; - С\агально
прийнятого пояснення не має; тлума

читься як слов'янське утворення, анало
гічне до атю, ач!} (Преобр. І ІО) або як 
запозичення з французької мови, в якій 
вираз а tout «На ВСе» СКЛадаЄТЬСЯ З при
йменника а «На, ДО», ЩО ПОХОДИТЬ від ЛаТ. 
ad «до, прю>, і займенника tout «все, 
весь>>, що зводиться до.лат. totus «весь» 
(Шанский 3СРЯ І 1, І74; Фасмер І 96).
ЗСБМ І 202.- Див. ще авантЮра, то
тальний. - Пор. атЮ. 

атЮ (вигук цькування); -бр. ацЮ 
«те.»; - очевидно, результат злиття під
силювальної частки а1 і вигуку тю 
(див.). 

атЯ - див. rаттЯ. 
а у (вигук оклику, привернення ува

ги), аукати; - р. а!}, бр. агу; - пояс
нюється як звуконаслідувальне утворен
ня (Фасмер І 96; Преобр. І 10) або як на
слідок злиття вигуків а та у (Шанский 
3СРЯ І І, І74).- Пор. агов, агу2 • 

аудиторія, авдuт6рія; - р. болг. ay
дum6puя, бр. аудьtтбрьtя, п. audyto
rium, ч. auditorium, слц. audit6rium, вл
awditorij; м. аудuторuум, схв. ayдitтi5-
puj(a), аудйтдрujум, ayдum6pujyм, ели. 
avdit6rij; - запозичення з латинської 
мови; лат. audПorium походить від діє
слова audio «слухаю», спорідненого з 
ДіНД. aVIQ «ОЧеВИДНО, ЯВНО», ав avis 
«ТС.», псл. (j)aviti, укр. явИти.- СІС 
78; Шанский 3СРЯ І 1, І75; Ernout
Meillet І 55; Waide-Hofm. І 80.- Див. 
ще явИти. 

аукціон, аукціонер, аукціоніст, [авк
ція, авкціонер]; - р. болг. аукцu6н, бр. 
аукцьtён, n. aukcja, ч. aukce, слц. auk
cia, вл. awkcija, схв. аукцujа, а!;кцujа, 
ели. avkcija; - через посередництво ні
мецької мови (нім. Aukti6n) запозичено 
з латинської; лат. auctio, -іопіs «при
людний торг» походить від дієслова 
augeo «збільшую, збагачую».- СІС 78; 
Шанский 3СРЯ І І, І75; Ernout-Meii
let І 56.- Див. ще Август. 

аул «селище в кавказьких та деяких 
середньоазіатських народів», [ав!}л] «Те.», 
[а!}ла] <'юрба»;- р. бр. болг. аул, п. 
aul, ч. айl, слц. au1, схв. аул;- запози-
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чення з тюркських мов, можливо, з та

тарської; тат. узб. каз. кирг. аул «аул», 
каз. ног. башк. авьtл «ТС.», аз.. а f'ьtл «КО· 
шара», тур. ag11 «ТС.» походять від коре
ня а:в0 ( <*a:f') «збиратися», спорідне
ного з монг. ail «Сім'я; селище, юрта; 
кочова стоянка».- Шанский 3СРЯ І І, 
І75; Преобр. І ІО; Севортян 65-66, 
83-85; Дмитриев 524.- Пор. агел1 . 

аут (спорт.); - р. бр. болг. м. аут, 
п. aut, cut, ч. out, слц. aut, схв. аут, 
аут, ели. out; - запозичення з англій
ської мови; англ. out «ТС.» виникло на 
основі прийменника out «поза, зовні», 
спорідненого з гот. ut «із», двн. uz, нвн. 
aus «те.», дінд. ud- «вгору, геть».- СІС 
79; Шанский 3СРЯ І І, І75 -176; БЕР 
І 20; Юеіn ІІО4; Feist 537; Юuge-Mitz
ka 39. 

аутодафе, автодафе «прилюдне спа
лення єретиків та єретичних книжок за 
присудом інквізиції»; - р. болг. аутода
фе, бр. аутадафЗ, п. autodafe, ч. слц. 
autodafe, схв. аутодафё, ели. avtodafe; 
- запозичення з французької мови; 
фр. autodafe «те.» походить від nорт. 
auto-da-fe «акт віри», що відповідає 
лат. actus fidei «ТС.»,; лат. fidёs «віра», 
fїdo «вірю, nокладаюсь» споріднені з гр. 
:rteiitortat «слухаюсЬ», псл. bediti «пере
конувати», укр. [ бідuти] «лаяти».
СІС 79; Шанский 3СРЯ І І, 176; Фасмер 
І 97; Dauzat 61.- Див. ще агент, актІ, 
бідИ ти. 

Афанасій, Опанас, Панас, Атанас, 
Атанасій, [Автанас, Танасій, Танась, 
Таськ6, Афтан ВеЛ, Афтанас], ст. 
Аеанасій «бесьмрьтен-ь... бесмертньrй» 
(1627); - р. Афанасий, бр. Апанас, др. 
Афанасuu, п. Atanazy, ч. Athanasius, слц. 
Atanaz, ст. Atanazius, болг. Атанас, схв. 
Amaнacuje, Атанас, ели. Atanazij, стсл. 
il,qdNdCИи, іІтdNdСии; -через посеред
ництво старослов'янської мови запози· 
чено з грецької; гр. 'Aitav!iaLO~ похс
дить від прикметпика G:itavaтo~ «без
смертний», утвореного з заперечної ча
стки а- «Не-, без-» та іменника i}aVaTO(; 
«смерть», спорідщного з дінд. adhvaпїt 
«він згас, він зник», dhvantal) «темний, 
похмурий», ірл. du(i)ne «смертний>>.
Беринда 173; Петровский 61; Илчев 55~ 



афект 

Boisacq 333; Frisk І 652-653; Pokorny 
266.- Див. ще а-. 

афект, афектація, афектИвний, афек
тований, ст. dфекто (І627); - р. аФ
фект, бр. болг. афект, п. ч. слц. вл. 
afekt, м. афект, схв. афек(а)т, слн. 
afekt; - заnозичено з латинської мови 
через польську, пізніше через німецьку 
(н. AШ~kt); лат. affectus «Пристрасть, 
хвилювання, nочуття» пов'язане з діє
словом afficio «завдаю, уражаю, впли
ваю», утвореним з префікса ad- ( >af-) 
«до-, на-» та дієслова facio «роблю, чи
ню».- СІС 79; Кравчук ВЯ І968І4, 
123; Шанский 3СРЯ І І, 178; Фасмер 
І 97; БЕР І 2І; Waide-Hofm. І 440-
444.- Див. ще авантЮра, факт. 

афера, аферИст; - р. болг. схв. афе
ра, бр. афёра, п. вл. afera, ч. слц. afera, 
м. афера, ели. afera; -запозичення з 
французької мови; фр. affaire «справа, 
афера» утворене з префікса а-, що похо
дить від лат. ad- «до-, при-», і дієслова 
faire «робити», що зводиться до лат. 
facere «Те.». - СІС 79; Шанский 3СРЯ І 
І, 176; Kopaiinski 33; Hoiub-Lyer 70; 
Младенов ІІ; Dauzat І4.- Див. ще аван
ТІора, факт. 

афина (бот.) «чорниці, Vaccinium 
rnyrtil1us L.», афuнu, [гафuнu, Яфинul, 
афинник, афuнftк, афuнftнка; - п. afy
na; - запозичення з румунської мови; 
рум. afina «те.» етимологічно неясне; 
зіставлялося (Cranjaia І98) з н. Affen
beere (бот.) «водянка, Empetrum nig
rurn L.», букв. «мавп'яча ягода», назва 
якої складається з іменників Affe «мав
ПЮ> та Beere «ягода»; виводилось (Tik
tiп 27; Machek J m. rostl. 179) від уг. 
аfопуа «чорниці», яке більшістю дослід
ників, навпаки, виводиться з румунської 
мови; пов'язувалось також (Pщcariu 
Dacoromania, Ciuj, VII, ІО3-ІО5) з лат. 
aciпus «ягода».- Кравчук Карп. диа
,Jектол. и аном. 129-І39; Scheiudko 
125; Ni1a-Arma~ та jн. Romaпosiavica 
16, 72; Machek ESJC І55; MNTESz І 
99.- Пор. Яфира. 

афікс (лінгв.), афіксація, афіксаль
ний; - р. аффuкс, бр. афікс, П. СЛН. БЛ. 
afiks, ч. слц. afix, болг. афuкс, схв. 
афикс; -очевидно, заnозичення з фран
цузької мови; фр. affixe nоходить від 
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афтемний 

лат. affїxus «Прикріплений», дієприкмет
ника від affїgo «прикріплюю, приби
ваю», утвореного за допомогою префік

са ad- «до-, на-, при-» від fїgo «вбиваю, 
встромляю».- СІС 79; Шанский 3СРЯ 
І 1, 178-І79; Kopaiinski 34; Юеіn 34.
Див. ще авантЮра, фіксувати. 

афіша, афішувати;- р. м. афuша, 
бр. афіша, п. afisz, ч. слц. afis, болг. 
афuш, схв. афuша, афиш, ели. afisira
ti; - запозичення з французької мови; 
фр. affiche походить від дієслова affi
cher «приліплювати, прикріплювати», ут
вореного з префікса а- «до-, при-», що 
походить від лат. ad- «те.», і дієслова 
ficher «забивати, встромляти», пов' я за
ного з лат. *figicare, що походить від 
fїgo «вбиваю, встановлюю, вивішую».
СІС 80; Шанский 3СРЯ І І, І76-І77; 
Hoiub-Lyer 7І; БЕР І 2І; Dauzat І5, 
322.- Див. ще авантЮра, фіксувати. 

афорИзм, афористИчний; - р. афо
рИзм, бр. афарьtзм, п. aforyzm, вл. afo
rizm, ч. aforismus, слц. aforizmнs, болг. 
афорuзом, м. афорuзам, схв. афорйзам, 
ели. aforizem; -запозичення з фран
цузької або німецької мови; фр. apho
risme і нім. Aphorismus nоходять від 
лат. aphorismus, що зводиться до гр. 
!iq:юpta[t6~ «визначення», похідного від 
дієслова !iq:юp[~ro «визначаю, відмежо
вую>>, яке складається з префікса a:rto
(a<p'-) «ВіД-» та ДіЄСЛОВа opt~ffi «ВСТаНОВ
ЛЮЮ, межую».- СІС 80; Шанский 3СРЯ 
І І, 177; Kopaiinski 34; БЕР І 21.- Див. 
ще абажур, горизонт. 

африката (лінгв.) «складний приго
лосний звую>, африкат «те.», африка
тИвний, африкатний; - р. аффриката, 
бр. афрьtката, n. afrykata, вл. afrikata, 
ч. слц. afrikata, болt. африкаrп(а), схв. 
африката, афрйкапі, ели. afrikata; -
запозичення з німецької мови; н. Affri
kata (Affrikate) походить від лат. affri
catus, дієnрикметника минулого часу від 
affrico «тру, обтираю», утвореного за до
помогою префікса ad- «до-, на-, при-» від 
frico «тру».- СІС 80; Шанский 3СРЯ І 1, 
І79; Hoiub-Lyer 71; Юеіn 34.-Див. ще 
авантЮра, фрикатИвний. 

[афтемний] «навіки проклятий» Ж, 
[на афтем.у] «ущент, зовсім, до тла» 
О;- очевидно, результатвипадіння -на-
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ах 

з незасвідченого прикметпика *анаф
темнuй, похідного від анафте.ма «про
кляття, відлучення».- Див. Щ€ ана
фема. 

ах (виг.), ахати, ахкати; -наяв
не у всіх слов'янських і багатьох не
слов'янських мовах; виникло на осно
ві інстинктивного вигуку. - Шанский 
3СРЯ І l, І79; Фасмер І 97; Преобр. І 
10; Slawski І 23.- Пор. а2• 

[аханнІ «риболовна снасть, пастки 
на красну рибу» Мо;- р. [ахан, ахан] 
«те.»; - не зовсім ясне; можливо, є за
позиченням з грецької або іранських 
мов; пор. гр. а. xav-ij ~ «З широким ротом 
або отвором», lixci.vYJ «кошик; (nерс.-бе
от.) міра сипких тіл»; думка Горяєва 
(7) про заnозичення з татарської мови 
не знаходить підтвердження. 

[ахИ] (вигук для відтворення звуку 
кашлю); -варіант вигуку кахИ звуко
наслідувального характеру. 

ахінея, ахинея Ж; - р. ахuнея, бр. 
ахінея; - загальноприйнятої етимоло
гії не має; пов'язується (Фасмер І 97) 
з грецьким ait'YjvetTO~ «афінсьКИЙ» ЯК 
семінарське слово; зіставляється також 
(Виноградов Рус. речь, Нов. с. 3, 28-
46) з діалектними російськими словами 
охіінить ( < хuнить «ганити, гудити, 
лаяти») та хuнь «Нісенітниця, безглуздю>; 
сумнівна з семасіологічного погляду 
думка (Matzenauer LF 7, І) про зв'язок 
з гр. lix'lv[a «бідність». - Шанский 
3СРЯ І 1, 179; Фасмер І 97. 

[ац] (вигук, яким повертають волів 
праворуч) Я;- результат злиття при
йменннка од і займенника ся «себе» 
~од-ся >от-ся >оця >аця >ац); фор
ма * аця виникла, можливо, внаслідок 
переходу о в а перед складом з на

голошеним а; ац з'явилося після від
nадіння кінцевого а та ствердіння ц.
Див. ще від, себе. -Пор. гаттЯ. 

[ац;ірн] «ВИд клена, А еег рІ atanus» 
Пі; - запозичення з румунської (або 
молдавської) мови; рум. artar (молд. 
арцар) виникло, очевидно, з елат.[* arcea
rius], яке походить від лат. acer «клен», 
спорідненого з двн. ahorn (нвн. Ahorn) 
«те.»; припускається як можливий та
кож глибший зв'язок латинського сло
ва з лат. acer «гострий», спорідненим із 
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аць 

псл. ostrь, укр. гострий (у зв'язку з 
формою листя).- СДЕЛМ 36; Pu~cariu 
І 11; Wa1de-Hofm. І 6-7; Ernout
Meillet І 6.-Див. ще гострий. 

[ацера) (вигук, яким відганяють 
овець, ягнят) Мо, [ацuра Мо, ац6рки 
МСБГ] «Те.»; - неясне; можливо, по
в'язане з вигуком ацu (див.). 

ацетилен; - р. болг. ацетилен, бр. 
ацзтьtлен, n. вл. acetylen, ч. слц. ace
tylen, ели. acetilen, схв. ацетuлён; -
запозичення з французької мови; фр. 
acety1ene «ТС.» є неологізмом французь
кого хіміка Е. Даві, утвореним на осно
ві лат. aci.'Hum «оцет, кисле вино» та фр. 
ethy1ene «етилен».- Шанский 3СРЯ І 1, 
І80; Dauzat 8.- Див. ще оцет, етилен. 

ацетон;- р. болг. ацетон, бр. аЦ.'J
тон, п. ч. вл. aceton, слц. ели. асеt6п, 
схв. ацетон; - запозичення з французь
кої МОВИ; фр. acetone «ацеТОН» Є суфік
саЛЬНИМ утворенням від лат. acёtum 
«оцет, кисле вино».- СІС 8І; Шанский 
3СРЯ І І, І80.- Див. ще оцет. 

[ацИІ (вигук, яким відганяють кіз) 
ВеЛ, МСБГ, [ацuй О, аці МСБГ] «Тс.>>;
очевидно, вигуковий варіант прислів
пика (з)відсu( < omcu) з пізнітою зміною 
о в а nід впливом вигуків типу агуш, 
акот.- Див. ще відси. 

ацfба (вигук, яким відганяють ще
нят) Ж, [аціб МСБГ, аціва Ме, аціпа 
МСБГ, ціба Ме, ціва Ме] «те.»; -по
ходження неясне; можливо, виникло 

в результаті злиття прийменника од 
(<от) і якогось утворення від займен
никової основи с- з пізнішим переходом 
початкового о в а і відпадінням а під 
впливом вигуків акот-кот, агуш-гуш; 
зіставлення з [Ці] (вигук для підкликан
ня кіз), ціп-ціп (вигук для підкликання 
курчат) (Cranjaia 234) непереконливе. 

[ацЯ-ацЯ] (вигук для підкликання 
свиней); -неясне; можливо, результат 
видазміни вигуку коць6-коць6 «ТС.». 

[аць] «тільки, лише» Ж, [ач] «те.» 
Ж; - очевидно, виникло на підставі 
румунського словосполучення (clt ре) 
асі «майже, мало не, трохи не», яке за
знало скорочення і семантичної зміни 
при запозиченні; рум. асі є варіантом 
прислівпика аісі <<Тут, сюди», що виник 



ацьбс 

з лат. ad «ДО» і *hicce «цей, туТ», пов'я
заним з hic (ст. hec < he-ce) «ТС.», що 
є, очевидно, складним утворенням, пер-· 

ша частина якого споріднена з дінд. ha 
«Звичайно, зрозуміло, потім», друга 
(·се<*ке) споріднена з вірм. -s (ар
тикль.)- DLRM 16; Wa1de-Hofm. І 
192-193, 644-645. 

[ацьбс] (вигук, яким відганяють ко
ней, лошат) ЛПол, [аць6сь Па, а цюсь
цюсь О) «те.»; - неясне; можливо, ва
ріант вигуку ац (див.). 

ач (вигук подиву, захоплення, обу
рення), [еч, uч] «те.»; - р. [ач], бр. ач 
«то;- результат скорочення бачиш чи 
бач.- Грінченко І 11; ЗСБМ І 227.
Див. ще бачити.- Пор. ба2 • 

ачЄй «можливо, принаймні, хоча б», 
!ачень, ач ЖJ «ТС.», [ачuй] «те.; хіба, чи» 
Німчук Славіст. зб.; -бр. [ачей] «Хі
ба ЩО», {ач) «ХОЧ, ЯКЩО», др. ачu «МОЖ
ЛИВО», аче «якщо, хоча», n. ст. acz «будь-» 
(aczkoli «коли б, якщо б, хоч»), acz nic 
«принаймні», ч. ст. ас «якщо; хоча», 
ас? «ТС.», ВЛ. hac «ХОЧа», СТСЛ. d 'ІЕ «ТС.»;
результат злиття сполучника а з зай
менниковим елементом ее ( че), спорід
неним з болг. че «ЩО» (спол.), лат. -que 
«Ї», дінд. са, гр. тЄ «ТС.», іє. *kue; кін
цеве -й може бути залишком енклітич
ної частки і, кінцеве -нь- заперечної 
частки ні (пор. п. ст. acz nic) або дав
ньої вказівної частки -ni.- Німчук Сла- · 
віст. зб. 148-149; ЗСБМ І 227-228; 
ЗССЯ 1, 35-36; Sadn.- Aitz. VWb. І 2; 
Bern. І 22; Wa1de-Pok. І 507-508.
Див. ще al, і, ні.- Пор. чей, чи. 

[ачу] (вигук, яким відганяють сви
ней), [аци МСБГ, ацЮ, аць6 МСБГ, аць О, 
асЮ О, ЛексПол] «Те.»; - бр. [ацЮ] 

аЯй 

«те.»;- результат злиття підсилюваль
ної частки а1 з вигуками чу, цю (див.). 

[ач-урда-ши] (вигук, яким заверта
ють баранів) ВеЛ, !ач-урдааш] «Те.»; -
неясне; можливо, складається з вигуку, 

спорідненого з [ачу] або запозиченого 
з румунської мови (рум. [асі] «СЮДи»), 
і лайливого виразу урдашu, що може 
бути зведений до, уг. бrdogseg «чорто
виння, чортівню>. 

[ащl «якщо» Ж, [ащбu] «якби» Ж, 
[ащебu] «те.>' Ж; - р.-цсл . .нре, стсл. 
dШТЕ;- незвичайна для української мо
ви звукова форма слова, відом-ого з дав
ньоруського періоду в-формі аче «якщо»; 
очевидно, запозичення з церковносло

в'янської мови, де, як і др. аче, пояснює
ться як результат давнього злиття спо

лучників * at (>а) і *je, реконструйо
ваного на підставі дінд. yat «З (часу), 
від», ав. yat «Коли, це», дперс. yata, 
«КОЛИ» або сполучника at і займеннико
вої основи *ее ( <*ke), спорідненої з 
лат. -que «і», гр. тЄ, дінд. са «ТС.»; може 

розглядатись і як місцеве діалектне 
утворення в результаті контамінації 
аже і аче (Ogonowski Stud. 213, 10).
Фасмер І 98; ЗССЯ 1, 90-91; Sadn.
Aitz. VWb. І 5; Bern. І 34.- Див. ще 
al, аж. 

[аЯ] «так, авжеж», [ае] «ТС.», аЯка
тu; - очевидно, результат скорочення 

виразу аЯкже.- Кравчук ВЯ 1968/4, 
120, 124.- Див. ще aJ, як.- Пор. ато. 

аЯй (вигук болю, здивування, стра
ху), аЯйкати, аЯйкало «той, хто каже 
аЯй, боягуз»; - р. шій (ай-ай) «ТС.», 
[аЯйка] «боягуз, боягузк-а>>, бр. аЯй 
«те.»;- результат подвоєюія вигуку ай: 
ай-ай = аяй.- Преобр. І 42.- Див. ще 
ай 1 • · 



Б 
б- див. би. 
ба1 (сполучник; частка; вигук не

сподіванки); - р. болг. м. схв. ба (ви
гук, частка), п. ч. слu. Ьа «справді», 
слн. Ьа (вигук нехтування); - псл. 
Ьа; -лит. Ьа (стверджувальна частка), 
лтс. Ьа (підсилювальна частка), ав. Ьа 
«справді», вірм. Ьа (видільна частка), 
гр. ({J'i) «немов, ніби»; - іє. *bha, зай
менникова форма, споріднена з * bho, 
від якої походить і укр. бо; пор. анало
гічний паралелізм вигуку на і частки 
но, часток р. ка і ко та ін.; відрив р. 
болг. схв. ба від укр. ба, ч. п. слu. Ьа 
(Фасмер І 99; Bern. І Зб; Sadn.-Aitz. 
V\Vb. І 61) необгрунтований.- Мель
ничук Структ. слов. реч. 211; Slawski І 
24; Skok І 82; ЗССЯ 1, 105; Sl. prasl. 
І 169; Trautmann 22-23; Miih1.
Endz. І 246; Pokorny 105-106.- Пор. 
ба2, бо. · 

ба2 (вигук здивування: ти ба), ба
кати «говорити ба»; -результат ско

рочення дієслівної форми бачиш (бачив); 
пор. р. ишь з видишь; після фонетич
ного збігу з давнім ба1 частково змі
шало з ним і свої вигукові функції.
Див. ще бачити.- Пор. ба1 . 

баба1 (в т. ч. з різними переносними 
значеннями), [бабена] «стара жінка» 
Я, бабИзна «спадщина від баби», [ба
бИзнина О, бабівщИна] «ТС.», бабИнець 
«місце в церкві, де стоять жінки», [ба
бич] «бабій», бабій, бабнИк «бабинеuь», 
[бабн6та] (зб.) НЗ УжДУ 26, бабнЯ, 
баб6та, бdбсtішо, ]баб' Ятина 5І] «ТС.», 
[бабкуватий] «зморшкуватий», [бабнuць
кий] «акушерський» Я. баб'ячий, ба
бити «бути повитухою, знахарювати», 
бабувати «тс.», бабитися «виявляти без
вільність, нерішучість, розніженість; 
[проводити час серед жінок]», [бабіти] 
«ставати схожим на бабу; набрякати; 
зморщуватися», [бабчитисяl «зморщува-
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тися» Ж, [побабuстий] «зморшкуватий>>, 
[побdбицце] <<зморщитися» Л, [розбdбка] 
«ворожка» Ж;- р. бр. др. болг. м. 
баба, п. слu. вл. нл. ЬаЬа, полаб. bab<J, 
ЬоЬа, ЬоЬо, ч. слн. ЬаЬа, схв. tаба, 
бака <<бабvся», стсл. мм;- псл. ЬаЬа;
лит. Ь6Ьа «стара жінка», лтс. ЬаЬа, свн. 
ЬаЬе, ЬоЬе <<ТС.»; -давнє слово з дитя
чої мови, іє. *ЬаЬа або *bhabha, утво
рене шляхом повторення того самого 

складу, як і в інших словах подібного 
типу; рум. ЬаЬа, уг. ЬаЬа, алб. ЬаЬє 
є запозиченнями з слов' янських мов.
Трубачев Терм. родства 71-73, 193-
197; Шанский ЗСРЯ І 2, 3-4; Фасмер І 
99; Преобр. І 10; 3СБМ І 245; Skok І 
82-83; ЗССЯ І, 105-108; Sl. prasl. І 
169-171; Bern. І 36. 

[баба2 ] «квасоля Mak; головня (на 
кукурудзі) ВеНЗн; рід великих груш; 
кругла грудка глини», баби (бот.) <<ПО· 
луниuі, Fragaria collina>> Mak, [бабешки] 
<<Нутрощі тварин», [бабіех] «жмут злип
лої вовни на вівці» Л, [бабка] <<ріжки 
(головня на колосках) ВеНЗн; латаття 
Mak», [бабкИ] <<сорт слив (округлих, 
скороспілих)>> ВеНЗн, [бабки] <<кульба
ба», [баб6вка] (бот.) «ряст, Corydalis 
І igitata» НЗ У жДУ 26, [баб6ха] <<Велика 
квасолю ВеНЗн, [бабуля] <<булька, пу
хир» ВеБ, [бабур] «пуголовок» Л, [бабу
хатий] «ПуЗаТИЙ>>; - р. [бабашка] <<Кар
ТОПЛИНа; паплавок з кори; брунька», 
[бабушки] <шіспинки; кір; болячки на 
дитині», [бабdщка] «Поплавок на вудці; 
(полігр.) пропуск у складанні, пустий 
квадрат»; п. ЬаЬа <шид опуклих груШ>>, 
болг. [баба] <<крупна дика ягода>>, м. 
бабулица «прищию>, схв. [баба] «круг
лий камінець>>, бdбац <<великий горіх>>, 
бабура <<сорт великого перцю>>, бабущка 
«круглий наріст на ·листі, шишка»;
назви різних предметів кулястої форми; 
можуть бути зведені до гіпотетичної 
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основи псл. ЬаЬ- «надуватися, розбу
хати, бути кулястим» (Rjecnik І 129-
133).-ЗСБМ І 244.-Пор. бсіба3 , бабець, 
бабиці, бсібичка, бабка5 • 

бсіба3 «рід печива з пшеничного бо
рошна; [рід паски]», [бабка] «страва 
з борошна, пшона, картоплі, локшини, 
рису, сиру та ін.; здобна булка Лекс
Пол; хліб з гречаного борошна Лекс
Пол]», [бабнuк] «посуд для випікання 
баби»; - р. баба «рід печива, паска», 
бабка «вид страви», [бабашка] «хлібина; 
пиріжок; калач»; [бабаха] <<nампушка, 
млинець», [бабuшка] «Те.», [бабки] «хліб
ні кульки, які пекли для худоби», 
[бабашка] «грудочка (борошна в страві), 
затірка, галушка, булочка», [бабушка] 
«ТС.», бр. баба «вид страви», бабка «баба, 
паска, бабка», п. ЬаЬа «рід печива, 
паска», babka «ТС.», ч. ЬаЬа «вид страви», 
babovka «паска», слц. ЬаЬа «паска», 
вл. ЬаЬа, babka «ТС.», нл. ЬаЬа «рід 
печива», болг. [баба] «ковбаса з товстої 
свинячої кишки», схв. баба «паска»; -
псл. ЬаЬа «галушка, круг ле печиво»; -
очевидно, як і баба2 , пов' язане з осно
вою псл. ЬаЬ- «надуватися, розбухати, 
бути кулястим»; пов' язання з баба1 

«стара жінка» (Briickner 9) недостатньо 
обгрунтоване.- Попавиn JФ 19, 168; 
ЗССЯ 1, 105-108.- Див. ще баба2.
Пор. бабиці, бабичка, бсібка5 • 

[баба4] (бот.) «частуха подорожни
кова, А1 isma р1 antago aquatica L.» Mak, 
[бабка (водяна)] «ТС.» Mak; -результат 
перенесення і видазміни назви бабка 
«подорожник. P1antago»; перенесення 
зумовлене зовнішньою схожістю лист
ків обох рослин.- Див. ще бабка1• 

[бабай] «ДОМОВИК»; - р. [баба, ба
бай] «дід» (іноді вживається для .'Jякання 
дітей), м. баба, бабаjко «батько», баба
лак «тесть, дід», схв. баба, бобаjко 
«батько»; - запозичення з тюркських 
мов; тур. ЬаЬа «предок, прадід, батько», 
крнм.-тат. баба «батько», тат. баба «дід» 
і т. д. є у1вореннями, аналогічними до 
іє. (слов.) ЬаЬа «стара жінка».- Фас
мер І 99; Skok І 83; Rasanen Versuch 53. 

[бабайка] «велике весло», [бабlіїти] 
«гребти» Дз; - р. [бабайка] «весло з ці
лої колоди, цурка, обрубок, кочет», схв. 
бабак «ручка на кіссі; поперечна руко-

бабах 

ять на веслі»; -очевидно, походить від 
баба з переноеним значенням «чурбак» 
і под. (Преобр. І 10); можна припустити 
також зв'язок з формою [баб6й] «Дере
в'яний виступ у човні» (Кравчук ВЯ 
196814, 124).- Пор. бабаl, баббй. 

бабак (зоол.) «Marmota ЬоЬас; Arcto
mys ЬоЬас; ледар», байбак, [бабак] Ж 
«ТС.», бабача, [бабак6вuна] «купа землі, 
нарита байбаком», [бабачuння] «ТС.», бай
бацтво «егоїстична замкнутість» Ж; -
р. байбак, [бабак], бр. байбак, п. [baj
bak] «ледар», bobak «Тс.; (зоол.) Arcto
mys ЬоЬас»; - запозичення з тюрк
ських мов; пор. тат. башк. каз. байбак 
«Marmota»; -спроби пов'язати з кар. 
baidbax, ЬаіЬах «поганий», тур.-перс. 
bedbaht «нещасна .'Іюдина» (Фасмер І 
107; Zajqczkowski JP 19, 37; Преобр. 
І 12), ккалп. балпак «коротконогий», 
каз. тат. байпак «панчохи вовняні» 
(Дмитриев 563) або з тур. Ьаі bбjiik 
«великуватий» (Mik1. ТЕ1. Nachtr. І 
9) позбавлені підстав.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 11-12; Sadn.- Aitz. V\Vb. І 226. 

баба-куль - див. кульбаба. 
[бабана] «стара вівцю>; - запози

чення з румунської (молдщзської) мови; 
рум. babana, молд. бабана «Те.» є по
хідним Від рум. Ь3Ьа, МОЛД. баба «СТара 
жінка, баба».- Sche1udko 125; NЩ:l
Arma~ та ін. Romanos1 avica 16, 73; 
DLRM 62. 

[бабарунка] (ент.) «сонечко, Cocci
nell а», [бабруна, бабрун, бабрuська, ба
брунька, боборунка, бобрунка, бобру
нuця ЖJ «те.»; - п. biedronka, ст. 
biedrunka (XVII ст.), ч, bedrunka, be
runka, beruska, . [verunka, merunka] 
«ТС.»; - результат видазміни деетимо
логізованої давнішої форми *бедрунка, 
похідної від колишнього прикметника 
*бедрий «рябий, з плямами іншої масті 
на бедрах», під вп.1ивом слів баба (пор. 
П. [ЬаЬа] «СОНечКО», схв. baburica «ТС.»), 
бабрати і бруніти; думка про запози
чення з польської мови (Оньrшкевич 
Исслед. п. яз. 238) позбавлена під
став.- Коломієць Мовозн. 1967/3, 49-
51.- Див. ще бедра, бедрик.- Пор. 
бабець, бабка4 • 

бабах, бабахшпи, бабахкати, [ба
бух] Ме; - р. бабах, бабахнуть, бр. 
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бабах, бабахаць, п. [ЬаЬа, babach]; -
слова звуконаслідувального характеру, 
утворені шляхом неповного подвоєння 

вигуків бах, бух.- Шанский ЗСРЯ І 
2, 5.- Див. ще бахl, бух. 

[бабац]; -результат афективної ви
дозміни вигуку бац з неповним подвоєн
ням його звукового складу.- Див. ще 
бац. 

[бабенник] (бот.) «бобівник, Menyan
thes trifo1 iata L.» Mak; -- результат ви
дозміни форм типу бобівнИк, [бібнuк, 
боб6вник] «ТС.», зближених з основою 
баба у назвах рослин.- Див. ще бобів
нИк.-- Пор. бабкбвий, бабчук. 

бабець (іхт.) «бичок, головач, Cottus 
gobio» [баба О, бабик Я. бабка, баб'Юк] 
«ТС.»; - п. [ЬаЬес] «ТС.», болг. баб6й, 
боб6й, бабан, бабушка (назви риб), схв. 
бабица «вид риби», бабак «Тс.; окунь», 
баба «вид риби»; -очевидно, пов'язане 
з баба «стара жінка» за ознакою великої 
голови (мається на увазі звичай старих 
жінок намотувати на голову товсту 
хустину); пор. іншу назву тієї самої 
риби головач, нім. Kau1 kopf (дослівно 
«куляста голова») заслуговує на увагу 
також припущення про окрему прасло

в'янську основу ЬаЬ- «Надуватися, роз
бухати, бути кулястим», представлену 

також у схв. baburica «сонечко», ЬаЬіса 
«стонога», babura «ТС.; великий м' ясис
ти й перець», п. babka «сонечко», укр. 
баба «кругла грудка глини; квасоля; 
кругла груша; головня» (Rjeёnik І 129). 

[бабзделя] «баба» (вульг.) Я; -- п. 
babsztyl «бабисько»; --результат кон
тамінації слів баба1 і бздіти (див.). 

[бабинцина] (бот.) «бирючина, вовчі 
ягоди, Ligustrum vu1gare L.» Mak; -
р. [бабинщина] «ТС.»; -· не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з основою баб- «ку
лястий»; назва мог ла бути зумовлена 
круг лою формою плодів бирючини, які 
залишаються на кущі.- БСЗ 5, 253.
Пор. баба2• 

бабиці «біль, кольки в животі, хво
роба»; -- бр. [абабвніць] «здутися від 
цереїдання (про живіт)», болг. [бабица] 
«шлунок, кишки, послід», [бабици] 
«шлункові кислоти, шлункова хвороба 
з кислою відрижкою», [бабек] «шлу
ною>; --очевидно, разом із словом [ба-
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бешкиl «нутрощі тварин» може бути зве
дене до основи ЬаЬ- «надуватися,· роз
бухати, бути кулястим» (Rjecnik І 129-
133).-- Див. ще баба2.-- Пор. баба3 , ба
бичка, бабка5 • 

[бабичка] (бот.) «фізаліс, Physa1is 
a1kekengi L.» НЗ УжДу 26, [бабuчник] 
«вербозілля, Lysimachia nummu1aria L.; 
дзвоники лісові, Campanu1a persicifo-
1 і а L.» тж, [бабічник] «тс.» тж, [бабИш
ник] «Гикавка, Berteroa incana DC 
(A1yssum)», [бабин Mak, бабиць, бабоч
ник Mak] <<ТС.», [бабиця] <<бурячок польо
вий, бородавник, Al yssum campestre L.» 
Ж, Mak; -- р. [бабuшник] «омег водя
ний, Oenanthe phellandrium Lam.», ч. 
[babkaJ «калюжниця болотна, Са1 tha 
pa1ustris L.», [babik] <<ТС.»;-- очевидно, 
пов'язані з основою баб- у назвах ку
лястих чи пухирчастих предметів; назви 
мог ли бути зумовлені круг лою чи оваль
ною формою плодів цих рослин (у верба
зілля і дзвоників -- коробочок, у ги
кавки і бородавника - стручків, у фі
заліса- пухирців).- БСЗ 6, 294; 17, 
527; Randuska 220, 308.- Див. ще 
біба2.-- Пор. біба3 , бабиці, бабка5 • 

[бабншник] (бот.) <<Вербена, \Terbena 
officina1 is L.~; -- р. [бабuшник] «тс.»; -
очевидно, похідне від бабиці <<Кольки 
в животі»; назва мог ла бути зумовлена 
лікарськими властивостями рослини.
Див. ще бабиці. 

[бабfнка] «вузька різнокольорова 
тасьма» (для обшивання теплих хусток, 
фартухів); --неясне; можливо, похідне 
від біба1• 

бібка1 (бот.) <<Подорожник, P1antago 
L.; буквиця. Betonica officina1 is L.» 
НЗ УжДУ 26, бабкй «ПОДОрОЖНИК>>, 
[бабки] «шавлія, Sa1 via officina1 is '· L.» 
Mak, [бабачки] «ТС.» Mak, [бабник] «бо
лотяна рослина, з якої роблять купіль 
малим дітям; жовтозілля, Senecio vul
garis L.» НЗ УжДУ 26, [бабачки] <<ПИ
рій, Agropyrum cristatum» Mak; - р. 
бабка <<ПодорожниК>> та ін., бабки _<шид 
шавлії», бр. [бабка] «подорожник», [ба
бін цвет] <<ТС.», п. qabka <<ПОдорожниК>> 
та ін., ч. ЬаЬі list (ЬаЬі ucho) <<Подорож
ник», [ЬаЬі brйch] та ін. <<шавлія», babka 
vodni «частуха, A1isma L.» (схожа на 
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подорожник), ЬаЬі 1esk «горицвіт, Ra
nuncu1us arvensis», babky (babak, ЬаЬі 
hnёv) ·«лопух, Arctium L.», слц. babka 
b1ysk (назва різних рослин), болг. [ба
бух] «шавлію>, [бабка] «ТС.», схв. [баби
ка] «подорожнию>; - пов' язані з баба 
«знахарІш»; назви . зумовлені викорис
танням відповідних рослин у народній 
медицині.- 3СБМ І 253; Machek J m. 
rost1. 218.-Див. ще бсіба1• 

[бабка2 ] (бот.) «гриб-зонтик великий, 
Lepiota procera Scop. Mak; підберезо
вик, Bo1etus scaber; Agaricus procerus», 
бабка жавтопорова «гриб Krombho1zia 
tessellata» Зе, бабка темна «підберезо
вик, Krombho1zia scabra (Bu11.) Karst.» 
Зе, [обабок] «підберезовию> Г, Ж, Пі; -
р. обабок «Тс.; бабка жовтопорова», бр. 
бабка «nідберезовик, червоноголовець», 
абабак «ТС.», п. babka «Шершавий 
гриб»;- очевидно, пов'язане з бабчи
тися «морщитися, м'якнути», р. оба
биться <<розпаритись, обм'якнути»; на
зва могла бути зумовлена м'якістю, 
в'ялістю відповідних грибів; менш пе
реконливі пов'язання (Фасмер ІІІ 97) 
з баба <тень» на тій підставі, що обабки 
ростуть купками, і зіставлення обабок 
з опеньок.- Меркулова Очерки 176-
177; ЗСБМ І 253-254.-Див. ще баба1 . 

[бабка3 (чорна, смердюча)] (бот.) 
«ранник, Scrophu1aria nodosa L.» Г 
Mak, [бабки] <<коров'як, Verbascuш phoe~ 
niceum L., Verbascum speciosum Schrad., 
Verbascum 1ychnitis L.» Mak; - схв. 
бабJЬіік <,коров'яю>; -не зовсім ясні; 
можуть бути пов'язані з баба «знахарка» 
як назви рослин, застосовуваних у ми

нулому для лікування пухлин (ранню{) 
або близьких до лікарської рослини 
коров'яка аптечного (Verbascum offi
ciпa1e); назви могли бути утворені та
кож Від ОСНОВИ баб- <<КУЛЯСТИЙ» за фор
МОЮ плодів (двогніздих коробочок) або 
за характером кореня ранника (з ку

лястими потовщеннями).- Лік. росл. 
86; БС3 30, 165; Machek J m. rostl. 211. 

бабка4 (вид комахи), [бабич] <<самець 
бабки»; - р. бабичка «метелик», [баба] 
«ТС.», [бабка] (назва різних видів ко
мах), п. [ЬаЬа] <<сонечко», [babka] «те.», 
ч. babka «хрущ», слц. babka <<Лялечка», 
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babocka <<Кропив'янка», вл. babka 
«бджола», болг. [бабушка] «лялечка, за
родок метелика», схв. [баба] <<стара 
бджола», бабак «сонечко»;- вважається 
утвореним від баба в значенні <<відьма, 
чарівниця» на тій підставі, що непри
ємні для людей тварини, в т. ч. деякі . 
комахи, приймались у ~инулому за ча
рівників (Machek ESJC 40; Vaznfr 289; 
Шанский 3СРЯ І 2, 5-6); на думку 
інших (Потебня РФВ 7, 69; Преобр. 
І 10; Фасмер І 100), назва зумовлена 
уявленням про переселення душі помер
лого (баби) в комаху; можливе припу- . 
щення про зв'язок з гіпотетичною осно
вою псл. ЬаЬ- <<Надуватись, розбухати» 
(Rjecnik І 129-133).- Див. ще баба1.
Пор. баба2 , бсібка1 • 

бабка5 <<гральна кістка з надкопит
ного суглоба тварини; гральний камі
нець; камінець, грудочка, що пускає
ться рикошетом по воді»; - р. бр. бабка 
<<Гральна кістка», п. ч. слц. babka 
«те.»; -очевидно, похідне від гіпоте
тичної основи псл. ЬаЬ- «Надуватись, 
розбухати» (Rjecnik І 129-133); менш 
переконливе зіставлення (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 5) з баба «колода, trурбаю>.-
3СБМ І 254.- Див. ще бсіба2.- Пор. 
баба3 , бабиці, бабичка. 

бабка6 «Коваделко для клепання 
коси», [бабнuк] «стільчик, на якому 
укріплюється бабка» Мо, [ бабчар] «де
рев'яна підставка бабки»; - р. бр. 
бабка «коваделко, підставка, ніжка», 
п. ЬаЬа, babka <<залізко, коваделко, на 
якому клепають косу», ч. слц. babka, 
схв. бабuца, [сапка], баква, слн. babka 
<<ТС.»; - вважається похідним утворен
ням від слова баба з переноеним зна
ченням «колода, чурбаю> і т. д. (Sadn.
Aitz. \TWb. І 61-64); може бути виве
дене і від гіпотетичної основи ЬаЬ- <<На
дуватись, розбухати» (Rjecnik І 1 ?9-
133).- Див. ще баба1.- Пор. баба\ 
бабка5 • 

[бабка7 ] (бот.) «чистець, Stachys sil
vatica L.» Mak, [бабочник] «гравілат, 
Geum riva1e L.» Mak;- очевидно, по
в' язане з основоЮ баб- <<кулястий»; на
зва могла бути зумовлена горішкапо
дібною формою Плодів обох рослин; 
не виключена й можливість зв'язку 
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з баба «знахарка» з огляду на те, що 
окремі різновиди цих рослин використо
вувались для лікування.- БСЗ 12, 3173; 
47, 398; Machek Jrn. rostl. 105-106, 
198.- Див. ще бсіба2.- Пор. баба1• 

бабка8 (бот.) «кульбаба, Taraxacurn 
officina1e Wigg. Mak; насіння кульбаби 
НЗ УжДУ 26», [бабки] «Кульбаба; жов
тило, Anthernis tinctoria L.» Mak; -
схв. [баба марта] «кульбаба»; -не зов
сім ясне; з одного боку, може бути пов'я
зане з бр. [папка] «кульбаба», [папкі, 
пупок] «ТС.», [папаука] «жовтило», [пу
паука, пупкі], р. путівка, укр. [пупки] 
«ТС.», п(;п'янок; паралелізм фонетичних 
варіантів основи *ЬаЬ-: *рар- «набря
кати» припускається вже для індоєвро
пейської прамови (Pokorny 91); назви 
могли стосуватися зовнішнього вигляду 
квіткових пуп'янків рослин або куляс
тої форми відцвілого супвіття кульбаби; 
з другого боку, нвн. [Alte Weibertreu] 
«КУльбаба», [ Grossrn u tters N ach tfunz1 а] 
«ТС.» підтримують припущення про зв'я
зок з баба «Стара жінка; знахарка» 
(Краучук Белар. лінгв. 1974/6, 65).
Пор. баба!, баба2, пуп, пуп'яиок. 

[бабкбвий] «лавровий» Ме; - резуль
тат видазміни форми бобкавий «ТС.» під 
впливом слова бабка (зокрема як бота
нічної назви).- Див. ще баба2 , біб.
Пор. бабч~к. 

[бабло] «болото, трясовина» Я. [баба] 
«ТС.» ЛЖит, [баблятuся] «бабратися», 
[бадлятuся]«тс.», [баблявий] «такий, що 
бабляєтьсю> ВеЗа;- п. [bablac] «полос
кати, мочити», bablac (beblac) «бабрати», 
Beblo (Byblo) (назва озера), ч. [ЬаЬ· 
lat se] «бруднитися; бабратися»; - оче
видно, давній варіант тієї самої основи, 
що і в слові бабрати.- Brikkner 9-10; 
SW І 79; Machek ESJC 40; ЗССЯ 1, 
110; Sl. prasl. І 173.--- Пор. бабрати. 

[баббвка] «лялька» НЗ УжДУ 26;
очевидно, запозИчення з чеської або 
угорської мови; - ч. babka, babika, 
babinka, уг. ЬаЬ, ЬаЬа, babu «тс.» вва
жаються паралельними місцевими утво;; 

реннями дитячої мови.- Machek ESJC 
40; MNTESz І 209. 

[баббй] «один із двох дерев'яних 
виступів у човні для прив'язування сіті 

106 

бабчук 

Мо; один із двох товстих кі.rrків у човні 
для намотування мотуза Дз»; - оче
видно, пов'язане з молд. бзб6й «ба
бисько», похідним від бtібз «баба; верх
ня балка; стояк у млині», запозиченого 
з слов'янських мов; можливий також 
зв'язок з формою бабайка «весло; ко
чет».- Кравчук ВЯ 1968/4, 124.- Див. 
ще баба1.- Пор. бабайка. 

[баббни] «забобони» ВеУг, [бабо
нuтu] «ВОрОЖИТИ»; -др. бабунь! «ЧарИ», 
бабун-ь «єретик, богомил», ч. babonek 
«мана, мара>>, слц. babona «повір'я», 
с.-цсл. БdБrNи «єретики, богомили»;
очевидно, результат видазміни основи 

слова бобони «забобони», зближеної з 
словом баба «знахарка, чарівниця» 
або здавна зв' яз а ної з коренем і є. 
*bha- «баяти, говорити».- Фасмер І 100; 
Срезн. І38; ЗССЯ І, 111-ll2;Sl. prasl. 
І 288; Bern. І 36.- Див. ще забобон. 

бабрати «бруднити», бабратися «КО
патися, порпатися, ритися», [бебрати] 
«бруднити; перегортати, шукаючи кра
щого (про їжу)» Па, [бабрайло] «людина, 
що бабрається в болоті» О, [бабранuна] 
«халтура, погана робота О; брудна ро
бота BeYn>, [бабрачка] «брудщl робота» 
ВеУг, [бtіброш] «замазура>>, [бабр(;ля} 
«неохайна жінка», [бабр(;н} «гнойовий 
жук» О; - п. babrac (si~). bebrac, ч. 
babrati (se), слц. babrat' (sa), схв. 
б(ібрати «бабратися»; - псл. babrati;
очевидно, давнє експресивне утворення, 

належне до ряду однотипних форм з тим 
самим значенням: укр. [баблятuся], п. 
bablac, paprac, ч. piplati з подвоєнням 
першого кореневого приголосного; пор. 

п6рпати; зіставляється також (Machek 
ESJC 40) з хет. paprahh- <<бруднити, 
оскверняти», paprai- «Забруднитися»; 
може розглядатись і як утворення з не
повною редуплікацією кореня бр-(ати) 
(<*bher-).- ОССЯ 1, 112-113; Sl. 
prasl. І 173.- Пор. бабло. 

[бабряк] (бот.) «латаття, Nymphaea 
alba L.» Mak; - очевидно, результат 
видазміни форми [бобряк] «ТС.» під впли
вом назв рослин з основою баб-.- Див. 
ще бобряк. 

[бабчукІ (бот.) «червоний карлико
вий мигдаль, Arnygdal us паnа Г, ~ 



б авда 

Mak; мигдаль звичайний, Amygda1 us 
communis L. Mak»; -результат видо
зміни форми бобчук «Карликовий миг
даль», зближеної з ботанічною назвою 
бабка.- Див. ще бобчук.- Пор. бабен
ник, бабкбвий. 

[бавда] «Кілька стручків укупі (у 
квасолі) ВеБа; грудка, гудз ВеЗа»; -
не зовсім ясне; зіставляється (Верх
ратський ЗНТШ ІІІ 188) з ч. ba1van 
«грудка»; може бути пов'язане і з уг. 
bojt «китиuя», етимологічно неясним 
(MNTESz І 325). 

бавити «забавляти, розважати, за
тримувати, затримуватись, перебувати», 
[бавuля] «жінка, яка бавить дитину» 
О, [баеuнниця] «ТС.» О, [бавйльник] «чо
ловік, який бавить дитину» О, [бавіін
ник] «Те.>> О, [бавка] «розвага, іграшка», 
[бавuльце, бащjшка] «ТС.», [бав!)н] «ве
сельчак», [бавний] «забарний, повіль
ний», забавлЯти «розважати», забава, 
забавка, забавник, забавний, [небdвком] 
«незабаром», [небавом, небавці Г, Ж, 
незабавом, незабавки] «ТС.», [незабавно] 
«негайно», [не6бавки, не6бавці ЖJ «те.», 
[обавлЯтися] «баритися», [обава] «за
тримка»; - р. [бавить] «гаяти, зволі
кати», бр. бавіць «гаяти», др. забавляти 
«утруднювати, турбувати», п. bawic 
«перебувати, гаяти, забавляти», ч. ba
viti «розважати», слц. bavit' «Тішити, 
займати, розважати», вл. zabawjec, 
болг. бавя «затримуюся, забавляю», м. 
бави «бариться», забави «забавляє», схв. 
бавити «займатися», бlівити ее «Перебу
вати», Забав.ІЬати «ЗабаВЛЯТИ», СЛН. 
zabavati «те.», baviti se «займатися»;
досі ототожнюється з утвореннями типу 
відбавлЯти, збавлЯти і вважається кау
зативним утворенням від byti «бути» 
(Фасмер - Трубачев І 101; Sl. prasl. 
І 197-198; Sadn.- Aitz. \ 1Wb. І 101; 
Bern. І 47 та ін.); насправді ue дві 
окремі групи утворень, які в усіх сло
в'янських мовах чітко розрізняються 
семантично і етимологічно; бавити «роз
важати, затримувати» пов'язане з псл. 
основою baviti «говорити, розповідати», 
похідною від іє. *bha- «говорити» і збе
реженою в стсл. ~Бdс<Іти «замовляти, 

заклинати», р.-цсл. cБddGЬ.NHK"h «ворож

бит, ВОЛХВ», ~БdGЬ.NHK"h «ТС.; лікар>>, 

бавойка 

с.-цсл. ЗdБdGdTu «замовляти, заклинати», 

схв. заст. забавити «наговорити, згань
бити», слн. zabavljati «прискіпуватись, 
лаятись, виявляти незадоволення», ч. 

baviti se о сет «розповідати один од
ному про ЩОСЬ», р. [бавить] «ГОВОрИТИ», 
можливо, також ба!)тка ( <*бавутка) 
«Приказка», приба!)тка «те.»; від зна
чення «розмовляти, розважати розмо

вами, займати розмовами» до «затриму
вати» перехід цілком природний (Мель
ничук Зтимология 1967, 61-62); лит. 
bбvytis «бавитись, розважатись, займа
тись» є запозиченням з білоруської або 
польської мови (Fгaenke1 І 53).- Див. 
ще баяти.- Пор. барИти, вибавлЯти. 

[бавкун] «місце в річці, де сильно 
б'є вода» ВеНЗн;- неясне; можливо, 
пов'язане з [бовч] «яма в гирлі річки», 
П. СТ. belk «ВИр». 

бавовна, бавОвник, [баеелна Пі, ба
вина, бавільня Я, бавільник Mak, баена, 
баволна, баволник Mak, баволня Mak, 
баволь Mak, бавольна Mak, бавон Пі, 
бавона Mak, бав!)на Г, ЖJ, [бавниця] 
«червона нитка; пов'язка для голови, 
вишивана хустка», [бавовниця] <шатна 
ковдра» Я, бавовництво, бавовнище, 
бав6внЯник, [бавов' Яник] «бавовник» Я, 
бавовнЯнка, бавовнЯр, [бавняний] «бавов
няний», [бобнЯний] «те.» Я, ст. бавол
на (1408), бавовна (XVIII ст.), бавелна 
(XVIII ст.);- р. [бавольник:] «бавов
ник», бр. бав6уна, п. bawelna, ч. bav1na 
«волокна бавовни», Ьа1 vnik «бавовник», 
слц. bav1na, bav1nina, вл. нл. balma; -
через чеську і польську мови запози
чено з німецької; нім. Baumwolle (свн. 
boumwolle) утворено з іменників Baum 
«дерево», спорідненого з дієсловом bie
gen «гнути», і \Volle «вовна» (помилково 
вважалась, що імпортована бавовна 
росте на дереві); про чеське посеред
ництво свідчить наголос на першому 
складі і, очевидно, форми бавна, бавуна, 
бавина; на українському грунті зазнало 
зближення з словом в6вна.- Кравчук 
УМШ 196016, 60; Фасмер-Трубачев І 
101; Slawski І 28; Hйttl-Wcrth 18; Paul 
DWb. 71; Кluge-Mitzka 57. -Див. ще 
бум3 , вовна. 

[бавойка] «гостинна господиня, що за
тримує гостей»; - на думку Грінченка, 
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зменшувальна форма від гіпотетично
го *бава, пов'язаного з дієсловом бави
ти.- Грінч. І 15.- Див. ще бавити. 

[бавуса] «вуса» ДзАтл І, [бавса] 
«ТС.» тж, [баусj «вус»;- результат кон
тамінації запозиченого з угорської мо
ви баюс «вус» і укр. вуса.- Дзендзе
лівський УЛГ62-64.-Див. ще б&юс, 
в ус. 

[бавхати! «розкидати, валяти, пере
мішувати» ВеБ; - результат експре
сивної видазміни основи слова бахати 
(пор. бевхати- бехати).- Див. ще 
бах1 . 

[баг] «сад» Я, [бага] «виноградниК>> 
Мо, Дрозд, [бажня] «ТС.» Дрозд; - схв. 
баг «виноград, сад»; - запозичення з ту
рецької або кримсько-татарської мови; 
тур. bag «виноградник, сад», крим.-тат. 
bar «тс.» походить від перс. bar <<сад», 
яке пов'язується з ав. baga- «доля», 
дінд. bhaga- «частина, власність».
Радлов IV 1446; Lokotsch 15; Horn 
-39.- Пор. бакша, бог. 

[баrа] <<гар з чубука, тютюн для жу
вання, сік з тютюну»;- п. [baga] «тю
тюн для жування, пережований тютюн, 
сік з тютюну», [bago] «те.», ч. bago «шма
ТОІ{ жованого тютюну, жуйка з тютюну», 
слн. baga «залишки в люльuі»; - запо
зичення з угорської мови; уг. bag6 
«жувальний тютюн» пов'язується з ко
лишнім нім. tobacco «тютюн», у якому 
початкове to- могло бутu сприйняте як 
артикль.- Machek ESJC, 42; Sadn.
Aitz. V'Nb. І 105-106; MNTESz І 
216; Barczi 13.- Пор. бакун. 

[багабач] «струдель» Ж.; -неясне; 
можливо, результат контамінації двох 
різних за походженням назв печива 
[бо.rач (погача)] і *гбаник.- Див. ще 
баник, боrач. 

багаж, багажник; - р. бр. болг. ба
гаж, п. bagai, ч. bagaz, слц. bagaz, ba
gazia, вл. нл. bagaia, м. багаж, схв. 
багаж, слн. заст. bagaza;- запозичен
ня з французької мови; фр. bagage 
«дорожні речі, вантаж» пов'язане з фр. 
ст. bagues «ТС.», яке виводиться від 
дісл. baggi <<зв'язка, вузол», зіставлю
ваного з ісл. bagga «перешкоджатИ>> 
(Dauzat 67, 68), або від пров. bagas 
(мн.) «вантаж», baga «зв'язка», що вва-
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жається запозиченим з готської мови 
(Gamillscheg 70, 71).- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 6; Фасмер І 101; J6hannesson 598-
599; Wa1de- Pok. ІІ 130.- Пор. бах
піти. 

[багакати] «співати» Шух; - звуко
наслідувальне утворення, пов' язане з бе
гекати; можливо, результат контамі
нації форм бегекати і балакати. 

[баrалЯс] «Картопля» ВеНЗн, Маk;
неясне. 

[багамел] (жарт.) <шалиця, ціпок»; -
можливо, в якийсь спосіб пов' язане 
з р. [баган] «жердина, кіл», [багана] 
«жердина».- Див. ще баган. 

[баган] «клуня» Ж; - р. Ібаган] 
«жердина для встановлення кочової ки
битки; нбитий у землю кіл з суками для 
просушування сіна», [багана] «жердина», 
[баганьl] «палки, жердини навколо цен
трального стовпа копиці сіна»;- пов'я
зується з багор (Ильинский ИОРЯС 
2411, 121; Фасмер І 101); більш перекон
ливим є зіставлення (СРНГ 2, 32-33) 
з тат. башк. багана «стовп, підпора», 
спорідненим з як. баf'ана «товстий 
стовn», чаг. bakan «жердина для підпи
рання покрівлі юрти», телеут. pakkan 
«підпора, колона», далі з монг. bagana 
«колона» (Rasanen Versuch 58). 

[баrанча] «пантофля» Ж, [ба.rdньжі} 
<<Постоли» О, [баr6нчі] «ВИд взуттю> Ж, 
[баканчі] «чоботи» Ко; постоли 0>>, [бо
.rанчі] «черевики» ВеЛ, [бокdюш], [бо
канчі] <<nогані черевики з грубої шкіри» 
МСБГ, [буканьчі] «солдатські черевики» 
Мо;- п. [baganc] «черевик; великий, 
старий чобіт», ч. bagance «військовий 
черевик», bakance, [baganc, bagan], слц. 
baganёa, [bakance] «ТС.», схв. біжанІJа» 
«важкий черевик, nідбитий цвяхами»; -
запозичено з угорської мови, можливо, 
деякі форми через посередництво чеської 
і румунLької мов (рум. bocanci «чере
вики»); уг. bakancs «військовий черевИК>> 
пов'язане з boka «кісточка, щиколотка», 
запозиченим з тюркських мов (пор. чаг. 
бакаі «бараняча гомілка», кирг. бакаj 
«кістка над копитом»).- Machek ESJC 
41; Vinceпz 9; Sadn.-Aitz. VWb. І 
227-228; MNTESz l 222, 327. 

[баrари] «Широкий шкіряний пояо>; 
- слц. bagaria «юхта», схв. [baga-
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rija], ели. [bagaria]; - запозичення 
з угорської мови; уг. bagaria «юхта» 
пов'язане з назвою волзької Болгарії.-

Масhеk ESJC 41-42; MNTESz І 214. 

багатий, [багатий], [богачий] «ба
гацький» Ж, багшпій, багlіч, [багач] Ж, 
[багатинЯ] «багач», [богатИня] «ТС.» Ж, 
багатИр, [богатИр] «багач» Ж, багатир
нЯ, багатИрство, багатство, [богатИр
ство Ж, богатство ЖJ, [багатько] Я, 
багачнЯ, [багатьма] «велика кількість, 
купа, безліч» Ж, багато, багацько, [ба
гато ЖJ, [багатИтися}, багатіти, ба
гатшати, [багатшuти] «збагачувати», 
збагачувати, збагачувач, збагачуваль
ний, [убогачення] «Збагачення»; - р. бо-
гатьtй, бр. багlітьt, др. богатьtи, п. нл. 
bogaty, ч. слu.. bohaty, вл. bohaty, 
болг. богат, м. богшп, схв. богат, 
бОгати, слн. bogat, стсл. БОГdТ'h;
псл. bogatь «ТОЙ, хто має великий на
діл», похідне від *Ьоgь «доля, майно, 
багатство»; - дінд. bhagal) «маєток, 
щастя», пов'язане з bhajati «надавати, 
давати, наділяти», ав. baga-, Ьа1а- «бог, 
господь», тах. А pak, тах. В pake «час
тина, доля», алб. bagёti «скотина, ве
лика рогата худоба, тяглова худоба»; 
в українській мові ба- замість бо
виникло як ІJЄЗУ ль тат аt:иміляції до а 
в наступному складі (пор. кажан, ка-

. лач, качан, халява та ін.); лит. bagбtas, 
лтс. bagats «багатий» є запозиченнями 
з слов'янських мов; думка (Trautrnann 
23) про давню спорідненість цих слів 
із слов'янськими неприйнятна.- Коло
мієць УМЛШ 1967/6, 11-12; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 148-149~ Фасмер-Трубачев 
І 182; Machek ESJC 59; ЗССЯ 2, 158; 
Sl. prasl. І 295-296; Bern. І 67; Mйh1.
Endz. І 249; Fraenke1 29.- Пор. бог, 
збіжжя, небіж, небІжчик, неборак, убо
гий. 

багаття «вогнище>>, [багач] «смолисте 
дерево для підпалу» ВеНЗн; - р. [ба
гатье] «ВОГОНЬ», [багать, багач] «ТС.»; -
очевидно, псл. bag- «горіти, тліти»; -
споріднене з двн. baccl1an, bahhan 
«пекти», дісл. baka, дангл. bacan, нвн. 
Ьасkеп <~тс.», гр. <рwІш «смажу, печу»; 
іє. *bhog- «пекти» (Pokorny 113; Воіsасч 
1044); безпідставно пов'язувалося (По-

баглай 

тебня ЖСт 1891/3, 117; Зеленин ІІ 
59-60) з багатий як результат табуїс
тичної заміни назви небезпечної стихії, 
що знищує багатства.- Коломієць 
УМJІШ 1967/6, 12-13; Фасмер І 101-
102; ЗССЯ 1, 124; Sadn.-Aitz. VWb. 
І 106. 

[ багашіінка] (бот.) «злинка, Erige
ron acer L.» (вид бур'яну, занесеного 
з Канади) Я; - неясне. 

[багва] «болотиста низина, драговина, 
мочар», баговИння «рід водоростей, 
Conferva rivularis», [баговіння, баговuна 
ЖJ «ТС.», [багівнИці] «русалки» Ж; -
нл. bagi «тундра, болота»; - очевидно, 
псл. *bagy, *bagьve < іє. *bhagй, ос
нова на -о. від іє. кореня *bhag-, bhog-, 
того самого, що і в слові багrt6.- Коло
мієць УМJІШ 1967/6, 14; Марусенко 
Досл. з мовозн. 33-36; Фасмер І 102; 
ЗССЯ 1, 134; Бернштейн Очерк 1974, 
235; Sadn.- Aitz. VWb. І 112.- Див. 
ще багно, багтИ. 

багет «планка для рам чи для оздоб
лення стін», багетник; - р. бр. болг. 
багет, п. bagieta; - запозичення з 
французької мови; фр. baguette «палка, 
прут; жезл; багет» походить від іт. 
bachetta, зменшувальної форми від bac
chio «палка>>, що зводиться до лат. 
bacu1 urn, спорідненого з гр. ~cix1:pov 
«ТС.», дірл. Ьасс «гак».- СІС 82; Dauzat 
68; Wa1de-Hofrn. І 92.- Пор. бакте
рія, бацИла. 

[багил€ти] «хатнє легке взуття» До;
не зовсім ясне; очевидно, пов' язане 
з бахИли (див.). , 

[баглай] «ледар Я; тюхтій 0», баглаї 
(у виразах б. qити, б. напали, б. вки
нулись), [балгаї] «тс.» JІЧерк, [баглій] 
«Ледар» Я, [багливик, багливець] «ТС.» 
Пі, [баглйвий] «ледачий» Ж, Я;- р. 
[баглай] «незграба, ледар, дармоїд», бр. 
[боглай] «ледар»; - вважається запози
ченням з турецької мови (тур. bag1arnak 
«зв'язувати, закривати», СРНГ 2, З?); 
можливе також припущення про зв я

зок з р. [баглЯ] «вимощена колодами 
дорога», [баглить] «мостити колодами~ 
довго і боляче . бити»; в такому раз1 
баглай означало чурбак чи цурку, а зна
чення «ледар» розвинулось на основі 
виразу баглаї бити «ледарювати» (власне, 
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багнет 

«бити цурки») після того, як було 
забуто первісне значення слова баглай. 

багнет, [баrнет Ж, багніт, багни
чайка ЖJ «багнет»; - бр. заст. багнет, 
слц. заст. bagnet, нл. bagnet; - запо
зичення з польської мови; п. bagnet 
( < bajnet), як і ч. слц. вл. bajonet, 
болг. байонет, м. баjонет, схв. баjонёт, 
слн. bajonet, походить від фр. baionette, 
утвореного від назви міста Байанни 
(Bayonne), де, нібито, багнети вперше 
почали вироблятись.- Коломієць Мо
вози. 1975/6, 84; Briickner 10-11; Ma-
chek ESJC 42; БЕР І 27. 

[баmітка] (бот.) - «сережка, ко
тик», [багнЯ] «Тс.», [багнuця] «вербо
ліз»; - бр. [багнЯ] «пухната брунька 
на вербі», п. ст. bagniqtko, ч. [bahnatka] 
«ТС.», слц. bahniatka щвіт верби чи 
осики»; - як і інші назви того самого 
суцвіття (бdзька, баранчик тощо), без
посередньо пов'язане з *багня «ягня» 
(пор. п. [bagni~] «ягня», ч. bahnice 
«ягниця, молода вівця», слц. [bahniatko] 
«ягнятко», болг. багни ее «Окочується» 
(про вівцю) - всі форми з початковим 
Ь- від перерозподілу псл. ob-agniti s~ 
«окотитися» з переосмисленням почат

кового о з префікса оЬ- як окремого 
префікса).- Iljiпskij PF 11, 184; Sl. 
prasl. І 175.- Див. ще о\ ягнЯ.- Пор. 
базя 2 , бйчка, котик. 

багно «болото, драговина, мочар; 
(бот.) Ledum ра1 ustre L.», [багенник] 
(бот.) «багно» Mak, [багнйна] «мокре 
місце, млака>> О, багнИще, багнЮка, 
[багновИця] «болотисте місце», [багно
вище, багнЯчка ЖJ «ТС.», [багонка] «ка
люжа», [багнЯк] «торф Я; вид гриба 
ВеБ», [багнЮк] «гриб з роду Boletus; 
багно, Ledum ра1 ustre L. Mak», [багон] 
(бот.) «багно» Mak, [багонник, багоник 
ВеНЗн, багун] «ТС.», [багнулька] «Udora 
accidenta1 is» Ж. багнИстий, [багнЯвий, 
багнуватий Я, багонний Я], [багнuти] 
«бруднитИ», (багніти] «робитися болоти
стим», [розбагнИтися] «зробитися бруд
ним»; -р. [багно], бр. бd;;на, п. нл. 
bagno, ч. слц. bahno, вл. bahno, bahmo, 
полаб. bogno; - псл. bagno, bag"Ьno, 
безпосередньо споріднене з *bagti «ба
жати» (первісно «пектись, горіти», далі 
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«терпіти спрагу»), bagr'Ь «багровий, тем
но-червоний» (назва стосувалась пер
вісно торф'яних боліт, придатних на 
паливо, або боліт рудого кольору) (Ко
ломієць УМЛШ 1967/6, 14-15; Филин 
Образ. яз. 207; Происх. яз. 519-521; 
Briickner 11; Младенов РФВ 68, 377; 
Pokorпy 161); менш переконливі збли
ження з двн. bah «струмок», дkл. bekkr 
«ТС.», і рл. bua1 (< *bhogia) «вода» (Тру· 
бачев С.-луж. сб. І59-160; Фасмер І 
І02; ЗССЯ І, І25-127; Sl. prasl. І 
І77-178; Mikkoia ВВ 2І, 2І8; Bern. 
І 38; Torp 257), з гол. gagger «Намуш 
(Slawski І 25; Schuster-Sewc Probeheft 
І8; van Wijk IF 24, 231), з лит. bojus 
«трясовина» (Buga RR І 433) іvз лат. 
stagnum «багно» (Machek ESJC 42).
Див. ще багтИ.- Пор. багаття, багва. 

[багнянка] (бот.) «водянка, Empet
rum nigrum L.» Mak; - бр. багно[;ка, 
[багнаука] «тс.»; - похідне утворення 
від багно; назва зумовлена поширенням 
рослини по лісових болотах.- БСЗ 9, 
І20.- Див. ще багно. 

[багорl) «косяк, частина складеного 
обода колеса», [багр, багра] «ТС.» О, 
[багр6] «обід колеса» ВеУг, [бахра] «обід 
колеса, частина обода», [багрити] «ро
бити косяки в колесах»; - п. [bachro, 
bahro] «косяк колісного обода», слц. 
Ьаhог «обід; частина колісного обода>>;
псл. *bagr'Ь; -очевидно, похідне від 
іє. *bhagh- «гнути, згинати», яке просте
жується в дінд. bahui) «рука», ав. ba
zus, вірм. bazuk, дісл. bogr «ТС.», гр. 
л't)хщ:; ( < лііхt>\;) «передпліччя, рука, 
вигин в середині лука», дангл. bog, boh 
«передпліччя; відгалуження, суІ,», н. 
Bug «вигин, суглоб»; можливо, в укра
їнські і польські говори зайшло з сло
вацької мови (Дзендзелівський ДБ 
VII І 79); менш обгрунтованим здається 
безпосереднє пов'язання (ЗССЯ І, І32) 
з псл. beg- «бігти»; зближення з нвн. 
Fe1ge «КОСЯК vколеса», двн. fёiga «ТС.» 
(Machek ESJC 22) непереконливе.
Шанский ЗСРЯ І 2, 6-7, Ondrus S1. 
Wortst. 1І9-І20; Sl. prasl. І І79; 
Юuge-Mitzka 109; Pokorny І І08.-
Пор. багбр 2• • 

багбр2 «довга дерев' яна тичина з ме
талевим вістрям і гаком» СУМ, Ж. [баг· 



багрИ й 

р6вище] «держак багра» Ж;- р. багор;
мабуть, генетично тотожне з багор 1 (пер
вісне спільне значення «вигин, загну

тість»); пор. також р. [багай] «залізний 
лом з загнутим роздвоєним кінцем»; 
менш обгрунтовані припущення про по
ходження від дісл. *batgarr «жердина 
на човні» (Mikkoi а Berйhr. 80) чи від 
нвн. Bagger «землечерпалка» (Matze
пauer ІОО; Karlowicz SWO 2І) або про 
зв'язки з дангл. Ьесса «мотика», свн. 
bicke (van Wijk IF 24, 2.'32; Ильинский 
ИОРЯС 2411, 121).- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 6-7; Фасмер І 1 02; Sl. pras!. І 
179.- Пор. багор1 • 

[багріїй] «темно-червоний», [багрИ
вий] «Те.>>, багровий «яскраво-червоний», 
багрЯний, багрянИстий, [багр] «багро
вий колір» Пі, багра «тс.; [чорна ко
рова 0]», [багор] «Пурпуровий колір», 
багрець, [багрівки] «сорт слив» Mak, 
[багрянки] «ТС.» Mak, [багрій] «сіра-бу
рий віл», [багрінь] «пурпурова фарба», 
[багровець] (бот.) «родовик, Sanguisorba 
officiпalis L.» Ж, [багрохи] «Великі сині 
сливи» ВеНЗн, [багруля] «пурпурно
червона слива», [багря] «буро-червона 
корова», багрЯнець СУМ, Ж, багрянИця 
щарська пурпурова мантія», [багр Ян
ка] «живиця; пурпурова гусінь» Ж, 
[багрЯнь] «багрець» Ж, багрИти, багря
нИти, багріти, багриніти, [убагрЯнка] 
«живиця» ВеЗн; - р. багровьtй, бр. 
[багра], багр6вЬІ, др. баг-ьр-ь «Тканина 
багрового кольору», баг-ьряньtй, вл. ba
horowy «багряно-червоний», болг. м. 
багра <<колір; пурпур», схв. багар, слн. 
ст. bagreп і ін. (з рос.), стсл. БdІ''hj)'h;
noxiднe утворення від псл. * bagti (bag
пQti) «горіти» (пор. mokrь - moknQti; 
щодо семантики пор. укр. жовтогаря

чий); менш переконливі зіставлення з ар. 
magra «червоний грунт» (Lokotsch ІО7; 
Sadп.-Aitz. VWb. І ІО7-108), з гот. 
fagrs, двн. fagar «прекрасний» (Преобр. 
І 11), а також спроба виділення частки 
Ьа- і кореня gьr- (gor-) (Львов ЗИРЯ 
IV 67-71).- Коломієць УМЛШ І967/6, 
14; Шанский ЗСРЯ І 2, 7-8; Фас
мер-Трубачев І ІО3; Младенов 39; 
3ССЯ І, І30-І32; Sl. prasl. І І78-
179; Herne 48.- Див. ще багтИ.- Пор. 
багн б. 

багульнии: 

[багрйнаІ «болото, багате джере
лами місце»; - слц. bahurina «мокра •. 
багниста місцевість»; - очевидно, по
хідне від не засвідченої в інших словах 
основи псл. *bagr-, *bagьr- з тим самим 
коренем *bag-, що і в словах багва~ 
багно; найближчою паралеллю є гол. 
bagggert «Твань»; nрипущення (Machek 
ESJC 26) про зв'язок словацького слова 
з п. bajura, bajor «багно» необгрунто
ване.- Коломієць УМЛШ 1967/6, 14-
IS; ЗССЯ 1, 127.- Див. ще багнб. 

[багтИ] «бажати», [багчU, багнути, 
багати], бажати, [бажіти Ж, бажйти, 
бага Ж, бажнйй ЖJ, [вибагати] «вига
дувати; розуміти; виявляти примхливі 
бажання» Ж, [вйбаг], [вибаганка] «прим
ха» Ж, [вuбагливець] Ж, вибагливий,. 
[вибажний, забагати, забаг] Ж, заба
ганка, [набажний, незабtігливий] Ж. 
побажання, [прибагати, прибагти, при
багнути, прибаг Пі], [прибажний} «ба
жаний з примхи», [прибагом] «випад
ково, з примхи»; - р. [бажать, ба
жИть], бр. бажаць, п. [zabagac si~J •. 
ч. baziti, слц. bazit', [bahnut'); - псл. 
*b·agti, bagnQti, *bazeti <*bageti, утво
рення від того самого кореня, що й ба
гаття; пряме значення в минулому

<<горіти, пектись», далі, очевидно, «тер
піти спрагу» (пор. пражити <<смажити»
прагнення «бажанню>); пов'язання з лит. 
gobC::Шs «бажати, бути хтивим» і припу
щення метатези ь і g vна слов'янському 
грунті (Machek ESJ С 49) неперекон
ливе.- Коломієць УМЛШ І967/6, І3-
І4; ЗССЯ І, 123-124; Sl. prasl. І 179-
180; Sadn.- Aitz. VWb. І 107; Bern. 
І 38.- Див. ще багаття.- Пор. збаг
нути. 

[багульник] (бот.) «багно, Ledum ра
І ustre L.; андромеда, Andromeda ро1 i
fo1 і а L.» Mak, [бог(;льник] «багно, Le
dum»; -очевидно, запозичення з ро
сійської мови: р. баг(;льник «багно, Le
dum, [Andromeda та ін.]» зводиться до 
основи баг-, тієї самої, що і в слові 
багно «болото», через проміжну форму 
[баг(;л(а)] «бщно, Ledum» (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 8-9) або є результатом видо
зміни форми [баг(;нник] «ТС.», похідної 
від [баг(;н] «ТС.», пов'язаної з багнб 
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баюітися 

(Меркулова 3ИРЯ ІІІ 15-17); вва
жається також (Абаев Studia 1 inguistica 
s1avica balttca. Lundae 1966) результа
том контамінації форми [вагульник] «Le
dum» з похідними від багно.- Филии 
Происх. яз. 520.- Див. ще багнб. 

баюітися «старатися, мотатися Я; 
переборювати труднощі, перебиватися 
J1», [баднути] «штовхнути» Ж, [баду
рuтися] «штовхатися» Я, [бада] «пере
шкода, перепона, затримка, утруд

нення» Пі; - р. бодсіть «штовхати, 
бити», [бодЯться] «шлятися, бродити, ти
нятися», [бадяться] «те.», [ботаться] 
«метатись, хитатисЬ», бр. бадзЯцца «бро
дити, волочитись, тинятись, поневіря
тись», др. бадати «колоти», слц. badaf 
«штовхати», badkaf «іти дрібними кра
кама», badurif «підштовхувати, спону
кати, підбурювати», badurkaf «те.», схв. 
6адшпи «колоти; обережно йти»;- оче
видно, пов'язане з псл. badati «штов
хати, колоти», ітеративом до bosti <*bod
ti «КОЛОТИ».- 3ССЯ 1, 121-122.- Див. 
ще бостй.- Пор. обадати. 

баддЯ, бадейка, (бадійка] «дерев'яне 
відро над криницею» Я, [бадЯ] «жура
вель (колодязний)» Ме; - р. бадьЯ «ве
лике відро біля криниці», бр. [бадзейка] 
«мала шайка», п. badja «міра сипучих 
для міряння руд», болг. [бадИя) «дере
в'яне відро», схв. бадujа «дерев'яне 
відро, цеберко»; - запозичення з ту
рецької мови; тур. badya «посуд для 
вина, ківш» походить від перс. badye 
«тс.», пов'язаного з bada «вино».- Шан
ский 3СРЯ І 2, 9; Баскакав та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 52, 60; Фасмер 
І 104; БЕР І 25; Sadn.- Aitz. VV/b. 
І 105; Lokotsch 14. 

[баденя] «яма на дні річки; калюжа 
на дорозі», [бадоня, бадуня] «ТС.»; -
п. [badunia] «Калюжа на дорозі» (з 
укр.); -можливо, утворення від псл. 
*bad-/bod- <<колоти, довбати, пробивати» 
(пор. молд. бодона <<Vl11 Уа>>); менш об
r-рунтованими є зближення з коренем 
*Ь-ьd- (укD. бодня) (Балецкий St. sl. 
4, 399-400), з нвн. Bad, baden або думка 
про запозичення з південнослов' ян
ських мов (Марусенко Досл. з мовозн. 
2. 62-64, без вказівки на конкретне 
джерело запозичення). -Див. ще бос тИ. 
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бадИлля, (баділля], бадилИна, (ба
дило] Ж, бадиллЯстий Я; - р. [бадьtль] 
<<суха стеблина», [бадьtлёк] <<дика коно
пля, Ga1eopsis tetrahit L.», бр. бадЬtлле 
<<бадилля», п. badyl, badel, слц. [badi1 '] 
<<стебло кукурудзи», схв. бадр.ІЬuца 
<<стебло», бfіда.ІЬ (бfіде.ІЬ) <<осот, будяю>;
похідні утворення від кореня псл. 
*bad-/bod-, того самого, що і в словах 
бостИ (бодати), будЯк та ін.- Slawski 
І 25; 3ССЯ І, 123; Sl. prasl. І 176; 
Bern. І 37.- Див. ще бостй. 

[бадилЯрка] (зоол.) <<кутора, Neomys 
(Mus minutus)» Ж; -очевидно, пов'я
зане з бадИлля (див.). 

[бадога] «бляха, листове залізо» 
ДзАтл ІІ, [бадо.r] <<те.» тж;- запози
чення з угорської мови; уг. badog 
<<бляха» етимологічно не з'ясоване.
Дзендзелівський УЛГ 54; MNTESz І 
214; Barczi 13. 

[бадя] «чоловік старшої сестри; 
(дит.) старший брат» Ме, [бадьо] <<батько, 
старший віком чоловік», [бадіtш] <<Те.»;-· 
запозичення з східнороманських мов; 
молд. баде «дядьку», рум. bade <<те.» 
походять, можливо, від болг. батя, ба
тьо, бате «Те.».- Sche1 udko 119, 126; 
Мельничук Молд. зл. 163-164; СДЕЛМ 
43; Nфi-Arma~ та ін. Romanos1avica 1 б, 
73, 74.- Див. ще батько. 

бадьорий, (бадьорний] «кмітливий, 
спритний» Пі, бадьорИстий, (бадьор] 
<<жвавість Г; жвава людина Я», бадьо
рИтися, (ободярИтuся] <<зміцніти, опра
витись», підбадьорити, підбадьорли
вий; - запозичення, яке витіснила з лі
тературної мови власне українську 
форму бодрий, вживану в діалектах; 
джерелом запо-зичення вважається або 
білоруська мова (Булаховський Пит. 
походж. 164-165), або південноросій
ські говори, в яких форма бадёр, як 
і бр. бадзёрьt, зумовлена акаючою вимо
вою ненаголошеного о і появою встав
ного ё між д і р. · (Ляпунов Наук. зб. 
Ленінгр. т-ва ІІІ, 1-3).- Див. ще бОд
рий. 

[бажант] <<фазан» Ж, (бажанка] «ТС.» 
Па; - р. [божант], бр. [бажан, ба
зан]; -запозичення з польської мови; 
п. bazant, як і ч. слц. bazant, вл. ba
zan «те.», через посередництво середньо-
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верхньонімецької, французької і ла
тинської мов (свн. vasant, фр. ст. fesant, 
лат. phasianus) прийшло з грецької 
мови; гр. срёіаtёіv6~ (opvt~) «фасидський 
(птах)» є похідним від назви міста 
Фаац; (-tбо~) «Фасида» (у Koлxiдi).
Richhardt 34; Sadn.- Aitz. VWb. І 260; 
Bern. І 47; SW І 108; Юuge-Mitzka 
185; Dauzat 312; Дворецкий 1715. 

бажати -див. багтИ. 
[бажок] «шлvною> Я;- nов'язане з 

(66ж6к] <<свинЯчий шлунок», (бог] 
«шлунок; nерший шлунок жуйних тва
рин», богун <<тс.»; може бути зіставлене 
з гр. !f!сі.тш «ЇМ, nожираю»; nояснення 
«від бажати» (Яворницький 9) позбав
лене підстав.- Коломієць УМЛШ 
1967/6, 12.- Пор. боr2 • 

[баз1 ) <<СКОТНИЙ двір», [база] <<ХЛіВ» 
Ж; - р. баз <<двір, [скотний двір]»; -
запозичення з тюркських або калмиць
кої мов; пор. тат. кар. баз «яма, льох», 
калм. бас <<скотний двір»; зіставлялося 
(Горяев 9) з нвн. Banse <<амбар», дісл. 
bas «хлів»; nрипускався (Iljinskij PF 11, 
186-187) перерозподіл гіnотетичного 
дієслова *obazati (з nрефікса оЬ- і ко
реня, наявного в лат. ago <<жену», гр. 

сітш <<тс.», ав. azai ti <<жене»); обидва 
припущення позбавлені достатніх nід
став.- Фасмер І 105; Шанский 3СРЯ 
І 2, 9. 

[баз2] (бот.) <<бузина, Sambucus ni
gra L.; бузок, Syringa vu1garis L.» Mak, 
(базнuк] <<ТС.» Ж, Mak, [базнuче] <<зарості 
бузини» Ж; - р. [бас] <<бузина», слц. 
baza, Ьаzіпа, нл. baz <<тс.»; - очевидно, 
псл. *Ьаz-ь «бузина», споріднене з лат. 
fagus «бую>, гр. qrrп6~, дісл. bok, двн. 
buohha, гот. bok.a <<тс.» (іє. *bhag-); 
заслуговує на увагу і nриnущення 
(Bern. І 111) про nоходження слц. baza 
від nсл. *Ь-ьz- (пор. укр. бзина, баз), 
у зв'язку з чим українські форми слід 
було б розглядати як заnозичення з сло
вацької мови.- ЗССЯ 1, 172.- Див. 
ще боз, бузина, бузок. 

база, базувати; - р. бр. болг. м. 
схв. база, n. вл. нл. baza, ч. baze, слц. 
слн. baza; - заnозичено з німецької або 
французької мови через російське або 
nольське nосередництво; н. Base, фр. 
base nоходять від лат. basis «основа, 
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фундамент», заnозиченого з грецької 
мови; гр. pciaL~ <<хід, рух, крок, нога, 
nідставка, основа» nов'язане з patvш 
( <*Pav-tш) <<ходжу», спорідненим з лат. 
venio «приходжу», гот. qiman <<nрихо
дити», нвн. kommen <<тс.», дінд. gamati 
<<іде»; неточним є твердження (Шан
ский ЗСР Я І 2, 9-1 О) про заnозичення 
в давньоруську мову безпосередньо з 
латинської (йдеться, мабуть, про форму 
базес 1499).- СІС 82; Фасмер І 105; 
Dauzat 76; Frisk І 208-210.- Пор. 
базис. 

[базаюі] <<тюхтій, неnовороткий», [ба
залій] <<тс.» Я; -частково відnовідає 
р. [базгала] «nустун, гульвіса, жартів
ник», [баскала] <<джигун, франт», [баз
лан] <<Плакса», [базл6] «непотріб, мот
ЛОХ», схв. базало «гультяй, нероба», ба
зати <<тинятись»; - можливо, зазнало 

вnливу форм байдала, байтала; nохо
дження не з'ясоване; може бути nов'я
зане з основою баз- у дієслові базікати; 
пор.; тур. bas1klr (неnристойний вираз 
про жінку).- Фасмер І 106; Ильин
ский РФВ 60, 431.- Пор. базікати, 
байдала, байтала. 

[базалуччя] «різний мотлох»; - р. 
[базл6] «щось старе, неnридатне» (про 
худобу, одяг); - очевидно, заnозичен
ня з турецької мови; пор. тур. bozu1-
mak <<nсуватись; бути розбитим, висна
женим, схуднути»; оформлення слова 
могло зазнати вnливу з боку ст. база
лучье <<наnлічнию> (XVIII ст.), яке зво
диться до тур. ст. beze1- <<бути оздобле
ним, намальованим».- Тимч. 50; C1au
son 391. 

базальт; - р. бр. базальт, п. ч. 
слц. вл. bazalt, болг. базалт, м. базалт, 
схв. базалт, слн. baz.iil t; - заnозичення 
з н-імецької або фр~нцузької мови; н. 
Bas.iil t, фр. basa1 te походять від nізньо
лат. basa1 tes «пробний камінь», яке nо
в'язується з гр. pciaavo~ <<ТС.», що виво
диться від єг. bahan (вид сланцю, що 
використовувався як пробний камінь).
СІС 82; Шанский 3СРЯ І 2, 10; Sl. 
wyr. obcych 73; Dauzat 76; Chantraine 
І 166. 

[базан] <<Задня щогла трищоглового 
корабля»;- р. [базанная (снасть)] «КО
рінна (мотузка, що зв'язує вершину 

113 



базар 

щогли з носом корабля}»; - результат 
видазміни форми бізань «задня щогла», 
р. бизань «ТС.», запозиченої з голланд
ської мови; гол. Ьеzаап походить від 
іт. mezzaпa «те.», яке зводиться до ар. 

mazzan «ЩОГЛа».- Шанский ЗСРЯ І 
2, 116-117; Юuge-Mitzka 68-69. 

базар, (базаренко] «син базарного 
торговця» Я, [базарuн.ка] «базарні то
вари, подарунок з базару; дрібниці, 
іграшка» Пі, [базарИсько] «місце, де 
буває базар», [базарИще] «Те.», базару
вальник «ТОЙ, хто продає що-небудь на 
базарі)>, базарч!}Jс «?» Ж, [базарянИн] 
<<дрібний базарний торговець» Я, [ба
зарк6вий] «базарни.й», базаруваtlШ, база
рювdти, розбазарювати, [розбазар'я] 
«закінчення базару», ст. базар'Ь 
(XVIII ст.);- р. бр. базар, др. базар'Ь, 
п. ч. вл. bazar, слц. слн. bazar, болг. 
базар, пазар, м. базар, пазар, схв. па
зёір; - заnозичено в давньоруський пе
ріод з татарської мови; тат. базар похо
дить від перс. baiar «критий риною>.
Акуленко 137-138; Макарушка 5; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 10; Фасмер І 105-106; 
Lokotsch 23. 

базарИнка «Подарунок, хабар; [пеня, 
штраф за заподіяне каліцтво]»; - ре
зультат контамінації слів базар і [баса
р!}нок] (див.). 

базграти «невміло або неохайно пи
с~пи чи малювати», базгранИна «маза
нина», [базграч] «мазій» Я;- бр. [баз
гранИuа], ч. [bazgrat] «nогано писати; 
мазюкати», [bazgranina, ubazgrat'], слц. 
[bazgrivy] «замазаний»; - очевидно, за
позичення з польської мови; п. bazgrac 
з похідними bazgracz, bazgrala «мазій» 
вважається новотвором неясного похоv

дження.- S!awski І 29; Machek ESJC 
49; Sadn.- Aitz. VWb. І 259. 

[Базйлій, БазИль, Базь]; -чоловіче 
ім'я, запозичене з польської мови; п. 
Bazy1 і, як і ч. Bazi1 і, слц. Bazi1, похо
дить від лат. Basi1ius (Basileus), що зво
диться до гр. ВааtЛго(;, від якого по
ходить і укр. ВасИль (див.). 

базис; - р. болг. базис, бр. базіс, 
ч. basis, слц. bazis, схв. базис; - оче
видно, нове запозичення з німецької 
мови; н. Basis походить від лат. basis 
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«основа, фундамент», до якого зводиться 
й форма база (див.). 

базІкати, базіка, базікало, [базічюі] 
«балаканина», [базі] «те.», [базИч] «базі
кало»; - р. [базИть] «голосно кричати, 
плакати, лаятись», бр. [базь'ікаць] «базі
катю>, м. базика «дражнить»; - оче
видно, похідне утворення від основи 
ПСЛ. *Ьа- «РОЗМОВЛЯТИ», аналогічне ДО 
балакати, багакати тощо.- Див. ще 
баяти. 

[базін] «водосховище, викопана і за
цементована яма» Мо; - заnозичення 
з молдавської мови; молд. базИн (рум. 
bazin) «басейн» походить від фр. bassin 
«те.».- СДЕЛМ 44.- Див. ще басейн. 

[базінка] (бот.) «суниці лісові, Fra
garia vesca L.» Mak, [базю.мка, базюнка] 
«Те.» Mak; - видозмінене заnозичення 
з білоруської мови; бр. [пазё.мка, па
зё.мкі] «те.» утворено з прийменника 
па «ПО» і основи іменника зя.млЯ «зем
ля».- Див. ще землЯ, по. 

[б<ізок] «ремінь при музичному ін
струменті» Я; -очевидно, результат ви
дозміни форми пасок під впливом на
зви музичного інструмента бас.- Див. 
ще бас, пас1.- Пор. базувати1• 

[базуватиl] «грати на контрабасі»; -
похідне утворення від назви музичного 
інструмента бас; пор. ч. basovati «аком
панувати на басах; співати басом», с.:1ц. 
basovat' «грати на контрабасі»; зміна 
с в з, nов'язана з назвою бас, спостері
гається і в слові базок.- Див. ще бас.
Пор. базувати 2 , базок. 

[базув3.ти2 ] «теревенити, базікати» 
Пі; -очевидно, результат видазміни 
дієслова базікати під впливом фоне
тично близької форми [базувати] «грати 
на контрабасі».- Див. ще базікати, ба
зувати\ бас. 

базука «реактивна протитанкова 
зброя»; - р. бр. базука, п. bazooka, 
схв. бдзука, ели .. bazuka; - запозичен
ня з англійської мови; англ. bazooka 
«ТС.» є результатом семантичної видо
зміни слова bazooka «тромбоноподібний 
звуковий інструмент», створеного в США 
(ХХ ст.).- СІС 83; Юеіп 156. 

б<ізя 1 (дит.) «вівця, ягня», [баз!Ск] 
«баран» О, [базьо] «те.» О, базька «ягня», 
[баська) «Те.», [байзЮк] «мале ягня» Я. 
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[базнuк] «ягня; ягняча шкурка» Ж, 
[базькuй] «пухнастий, шерстистий» Ж, 
[базь-базь] (вигук для підкликання 
овець), [базЮ-базЮ] «ТС.» Ме; - р. 
[базь-базь] (вигук для підкликання 
овець), [базя-базя, бась-бась, башь] «тс.», 
п. bazia «овечка», baz (вигук для від
гону овець), bas, bazi, baska, baszka 
<<Те.», м. баjка (дит.) «вівця», баj (вигук 
для nідкликання овець); -здрібніла 
форма від іменника баран (з дитячої 
мови).- SW І 107. 

[базя2] <<сережка (на дереві)» Ж, [базь
ко, базінка ВеНЗн] <<тс.», [базьки] (бот.) 
«подорожник, P1aпtago шajor L.» Mak, 
[базьочкй] <<тс.»; - п, bazia «сережка», 
bazka, basiurka <<тс.»; - результат ви
дозміни значення слова базя <<вівця», 
зумовленої подібністю пухнастих коти
ків на дереві до ягняти; пор. інші ана
логічні назви того самого суцвіття: ко
тик, баранчик, багнітка і т. д-

базь - див. базя 1 • 
[бай] (спол.) <<та Й» О; - результат 

злиття сполучників ба та і (й).- Див. 
ще баl, і. 

[баіtбар] <<кашовар» Я, [байбарча] 
«син байбар а» Я; - неясне. 

[ байбар а] <<Довгий батіг пастухів Г, 
СіМ, Ж; лозина, хворостина, ломака, 
батіг; степова трава Ва», [байбарак] 
<<ТС.» Ва;- неясне; можливо, пов'я
зане з [барбара] (див.). 

·[байбарак] <<чоловічий або жіночий 
верхній одяг», ст. байбарак'Ь «кожух, 
критий сукном або іншою матеріею» 
(Xl/II ст.); - р. ст. байберек <<вид тка
нини (парча)», [баберек] <<тс.», п. [baj
barak] <<ВИД верхнього одягу», [bajborak] 
<<вид шовкової тканини», схв. bajberek 
(bejberek) «строката вишивка на полот
ні»; -запозичення з тюркських мов; 
очевидно, сІ}ладне слово, утворене з тур. 

(крим.-тат. аз. каз.) baj <<багатий» і чаг. 
barak «вид грубого сукна», що похо
дить від перс. barak <<матерія з козиного 
пуху».- Тимч. 50; Фасмер І 107. 

[байбарзо] <<байдуже», [байбарзі] 
«те.» Мо; - запозичення з польської 
мови; п. bajbardzo <<тс.» є складним сло
вом, структура якого остаточно не з'я
сована; припускається утворення з час

ток Ьа <<ба», і <<і» та прислівника bardzo 

В* 
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<<дуже» (SW І 83), але можливо, що йдеть
ся про утворення з дієслівної форми 
baj <<говорИ» і bardzo, аналогічне до 
укр_ байдуже.- Див. ще б<ірзо.- Пор. 
ба\ баяти. 

байбірство -див. б<ільвір. 
[байварчик] <<острів» Я; - неясне. 
[б<ійда1] <талю>, [байдик] «дерев'яна 

підставка під війя або дишло» Я. [бай
даж6к] <<кілок для розправляння під
крилка ятера» Дз, ст. байда <таля, заго
стрена колода» (XVII ст.); - бр. байда 
<таля»; - виводиться (Тимч. 50) від 
нвн. [Beute] <<Діжа; вулию>; можливо, 
пов'язане з байда <<довбаний човен»; 
у такому разі зберігає в собі сліди дав· 
нішого значення <<колода, стовбур», від 
якого може бути виведене і значення 
<<довбаний човен», а також «гультяй, 
ледар».- Пор. б<ійда2 , байда3 • 

[байда2 ] <<Довбаний човен» Я; - р. 
[байда] <<барка», п. bajda <<корито»; -
зв'язок з польським словом, яке виво
диться від нвн. [Beu te] <<діжа; вулию> 
(SW І 83), залишається непевним; мож
лива спорідненість з байдак «річкове 
судно»; в такому разі різні значення 
слів байда (<<човен», <таля», <<дошка» 
і т. д.), байдак і байдики можуть бути 
виведені із значення <<брус, колода», 
властивого р. байдак.- Фасмер І 107. 

байда3 «гультяй, ледар», [байдич] 
<<Ледар» Я, [байдакувати] <<бродити, ти
нятися, бути нежонатим» Я, [байдувати] 
<<ледарювати»; - очевидно, результат 

метонімії від назви байди щурки, чур
баки», байдики «тс.» на осІюві виразу 
б6дди (байдики) бити <<Не працювати, 
ледарювати».- Див. ще байда1 _ 

[байда4] «незграбна жінка»; - афек
тивне утворення, можливо, похідне від 
байда <<ледар», зумовлене впливом слова 
[байпиіла] <<бамбула, бовдур». 

[байда5 ] <<Окраєць, шматок ХJ1іба, ве
лика скибка», [пайда] <<ТС.» Ж, [байдак] 
<<шматок (хліба, цукру, дерева)», [бай
дурка] <<круг, грудка (сиру)» О;- п. 
pajda «великий шматок хліба», bajda, 
схв. bajda «Те.>>; -очевидно, походить 
від тур. paj <торuія».- Bruckner 391; 
Nitsch Hist. р. slowп. 91-92.- Див. 
ще пай, пайда. 
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байдак1 «річкове судно», [байдак] «не
великий млин (на Дніпрі)» Я, байдачник 
«робітник на байдаку», ст. байдак'Ь 
((Судно» (XVII ст.), сюди ж, мабуть, 
і [байдак] «велика крижина» Берл.; -
р. байдак «судно; [невеликий плавучий 
водяний млин]», ст. байдак'Ь, бодак'Ь, 
n. bajdak, bejdak, bajdas; -вважається 
(Фасмер І 107) запозиченням з якоїсь 
східної мови, точно не визначеної; мож
ливо, споріднене з байда «довбаний чо
вен». 

[байдак2 ] «вільне місце» Ж; - р. 
[байдан] <<Пустир, незабу доване місце», 
бр. байдан <<Земля, залишена для пасо
виська»; - можливо, у словнику Желе
хівського кінцеве к помилково замість 
н; у такому разі можна припустити давнє 
запозичення з татарської мови, в якій б 
виступає на місці м і через це форма 
байдан могла бути варіантом запозиче
ного з перської мови майдан.- Дмит
рпев 527.- Див. ще майдан. 

[байдакИ] «селезні, які збиваються 
в зграї, коли качки водять виводки», 
б. гонити <<ледарювати», б. бити «тс.»;
очевидно, результат перенесення назви 

байдак <<вид судна>}; вираз б. бити 
зблИзився і змішався у значенні з фоне
тично подібним виразом байдики бити.
Див. ще байдак1.- Пор. б<ійда1 • 

[байдала] <<ледар» Я; -результат ви
дозміни форми бадда <<Ледар» під впли
вом слова [байтала] <<бамбула, бовдур» 
і, можливо, [базала] «тюхтій, непово
роткий».- Див. ще байда3, байтала. 

байдара, байдарка; -бр. болг. бай
дарка, ч. bajdarka, схв. байдара; -
очевидно, запозичення з російської мови; 
р. байдара, байдарка вважається утво
реним від байда «довбаний човен» або 
від байдак <<річкове судно».- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 12; Фасмер І 107; Преобр. 
І 12.- Див. ще байда2• 

[байдати] «молоти дурниці, говорити 
нісенітнипю», [байди.rи] «теревені» (б. 
плести <<базікати, розводити тереве
ні»); - п. [bajdac] <<розповідати», bajda 
<<Вигадка, байка», ч. [bajdat] «базіка
ти»; -афективне утворення, пов'язане 
з баяти, можливо, вже праслов'янське 
(псл. *bajьda, як *vorzьda, стсл_,. 
RJМЖЬ.Дd).- Slawski І 25; Machek ESJC 
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42; ЗССЯ 1, 140-141; Sadn.- Aitz. 
V\Vb. І 116-117.- Див. ще баяти. 

[байде] «байдуже»;- можливо, ре· 
зультат скорочення слова байдІ)же.
Грінч. І 20.- Див. ще байдуже.- Пор. 
байделе. 

[байделе] «байдуже» Я; ...:... неясне; 
може, якось пов'язане з байде. 

байдики (у виразі б. бити <<Не пра
цювати»), [байди] (у виразі б. бити 
<<тс.»), байдикувати «бити байдики»; -
р. [байдuк, бадuк, батuк., бадег] «батіг, 
палка, хворостина>>, бр. байдьt (у ви· 
разі б. біць <<байдикувати»), п. bajdy
kowac <<байдикувати» (можливо, з укра
їнської мови);- очевидно, пов'язане з 
байда «Колода, чурбаю>, значення якого 
лише частково збереглось в укр. [байда] 
<<ШlJіЯ», [байдик] «дерев'яна підставка 
під війя або дишло»; можливо, б. бити 
означало якийсь вид дитячої гри (пор. 
гру в цурки); думка (Парасунько НЗ 
КДПІ 33, 107-109) про угорське по
ходження форм байди, байдики (уг. 
*bajd, мн. *bajdak, пор. уг. faid «глу
хар», комі-зирянське байдог <<куріпка») 
потребує додаткової аргументації; не· 
переконливим є виведення (Кравчук 
УМЛШ 1960/6, 60) сучасного значення 
виразу бити байдики з припущення, 
нібито виготовлення дрібних речей з де· 
рева вважалося в минулому легкою 

роботою.- Пор. байда2, байда3• 
[байдИха] <<кухонний тарган, Peri

p1aneta orientalis» ВеНЗн, [байд6ха] 
<<ТС.» ВеНЗн; - неясне; можливо, по
хідне від [байда] «незграбна жінка» 
(>«неакуратна господиня»). 

[байдрак] <<будяк, Carduus L.; осот, 
Cirsium L. ВеНЗн; чортополох, Ono
perdon acanthium L. Ж»; - результат 
видазміни деетимологізованої форми 
бодлак чи бод .<ік.- Див. ще будЯк. 

[байдрачка] (бот.) <<свербіжниця, 
Kпautia arvensis Cou1 t.» Mak; - похідне 
утворення від [байдрак] «будяк; чорто
полоХ>>; назва зумовлена подібністю кві
ток свербіжпиці і чортополоху.- БС9 
23, 40.- Див. ще байдрак. 
байдуже, байдужісінько, байдужлива, 

байдужно, байдІ)жки, байдІ)женьки, бай
дужечки, [байдуженно, байдужовато] 
Я, байдужий, байдужливий, байдужнuіі, 



байдужість, байдужність, байдужtт~, 
байдужніти, збайдужілий; - р. [баи
д!]же], п. [bajduze] (з укр.); -власне 
українське складне утворення, струк

тура якого тлумачиться як об' єднання 
наказового способу дієслова бай «го
вори» і дуже (Фасмер І 107); це тлум~
чення підтверджується вживанням баи
дуже з прийменииком про (мені про це 
байдуже і под.).- Див. ще баяти, ду
жий.- Пор. байбарзо. 

[байдур] «зальотник, джигун, зали
цяльник, ловелас)>; - п. [bajdura] «пле
тун»; - очевидно, складне утворення з 

основ слів бdяти і дурИти (див.). 
байка\ байкар, байкарство, ,бай

r.дй, байківнuця, байк6 - див. баяти. 
б<ійка2 - див. бая. 
[байла] «шутий, безрогий» Ж; - не

яснt. 

[байлаш] «спроба» Ж, [байлuчити] 
«пробувати, перевіряти, куштувати» Ж. 
[байлувdти] «ТС.» Ж, [пробайл!}нок] 
«спроба» Ж; - неясне; можливо, по
в'язане з уг. baj16dn1 «возитись)>.
Кравчук ЛБ VIII 70; Чопей 7. 

[байлйк] «безп.1атна примусова ро
бота, на яку виганяли селян румун
ські бояри на Ізмаїльщині» Мо; - запо
зичення з турецької мови; тур. bay1rk -
утворення з суфіксом -1tk «-ство, -щина» 
і т. д. від іменника Ьау «пан, господар»
€, очевидно, калькою або відповідником 
до укр. пан-щина; пор. тур. крим.

тат." і ін. bay1rk «багатство» (з давні
шого «господарство»).- Радлов lV 2, 
1428. 

[байлб] (лай.11.); - неясне; можливо, 
пов'язо.не з [байла] «ворожбит», р. [бай
ло] «базіка», похідними від бахти; може 
розглядатись і як результат контаміна
ції слів [байтало] «нероба, волоцюга» 
і вайло «тюхтій, телепень». 

(байлова] <<ВИНОСНе ДИШЛО», (байлога] 
«Те.», [байл6вка] <<те.; жердина ДJ1Я 
підіймання якоря на великий човен», 
[байлуеаmи] «припрягати другу пару 
волів і витягати віз на гору; лупцювати», 
(бальвувати] <<зчіплювати, зв'язувати»;
запозичення з тюркських мов; пор. 

ак-ног. байла <<Прив'язувати, зав'язува
ти, зв'язувати», тур. bagli- «зв'язаний, 

байрак 

прив' язаний», bag1amak <<зв'язувати, 
прив'язувати».- Кравчук ЛБ VIII 70. 

[баймуд] «дурень, телепень»; -
складне утворення від основ дієслова 
баяти <<розповідати, ворожити» і прик-
1\Іетника др. мудьньщ «повільний», пов'я
заного чергуванням голосних з р. мед

ленньtй <<nовільний»; первісне значення 
«такий, що повільно говорить».- Див. 
ще баяти. 

[байно] «атож, саме так» Ж; -ре
зультат злиття підсилювальної частки 
ба <<Та>> і етверджувальної частки 
[айно].- Желех. І 10.- Див. ще ба1 , 
айно.- Пор. ба тайно. 

[байодити] <<базікати, брехати» Я;
афективне утворення від баяти «розпо
відати», близьке до [байдатu].- Див. 
ще байдати, баяти. 

[байор] <<Крайка», [бай6рка] «крайка; 
широка стрічка; обвита металевою нит
кою товста струна», [бай6рок] «товста 
струна; золота нитка», [бdйорці] «nле
тені шнурочки при поясі» Ко, [баюр] 
«крайка, шнурок» Ж, [боЮрок] «вузький 
пояс» Ж, (боЮрка] <<ТС.»; -:- п. bajorek 
«металева нитка для гаптування і оздоб; 
обвита металевим дротиком струнш>, 

болг. баер «Намисто», баuр <<жіноча при
красю>; - запозичено з румунської мо
ви, очевидно, через польське посеред· 

ництво; рум. baier(a) «шнурок, тасьма» 
виводиться з лат. bajulus «носій» неяс
ного походження (Vrabie Romanos1avica 
14, 129; DLRM 63) або з лат. varius 
«різнобарвний» (Pщcariu 14-15); менш 
переконливе припущення (SW І 84) 
про запозичення через польську мову 

з італійської (іт. bag1iore ~<блиск»); без· 
підставно пов'язуєтЬся (БЕР І 26) з тур. 
bayrr <<могила, горб»; рум. [baiiira] 
є зворотним запозиченням з україн1:ької 
мови.- Vasmer RSl 3, 167; Cranjala 
205; Sadn.- Aitz. VWb. І 226. 

байрак1 <<Лісок у яру; лісова долинm>, 
[бар' Як] <<ТС.» Кур, ст. байрак'Ь <<Пор ос
ли й JJicoм яр» (XVI ст.); - р. буерdк 
«сухий яр, водощrй, водорий», [байрак, 
барак] «те.»; - запозичення з турець
кої мови, хоча відносно турецького 
слова-оригіналу думки розходяться; 
більшість авторів вказує на тур. bayrr 
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«Горб, зарослий деревами схил гори» 
(пор. монг. biigerag «nіщаний горбик», 
калм. boriig «тс.») (Кобилянський Діа
лект і літ. м. 243; Шанский ЗСРЯ І 2, 
214; Фасмер І 231; Paasonen JSFOugr 
21, 42; Ramstedt 57), інші виводять від 
тур. buyrak «ущелина, nрірва» (Мака-

, рушка 4; Lokotsch 28); пор. також тур. 
burak «непридатна земля». - Менгес 
188; Sadn.- Aitz. VWb. І 227. 

[байрак2 ] «вудила вуздечки Г; чер
кеська сідельна збруя Ж»; - очевидно, 
заnозичення з якоїсь іранської мови; 
пор. ос. bariig «вершник», bairag «лоша», 
перс. haragЇ «КіНЬ» і Т. Д., ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ 
до дієслівної основи bar- «Їздити вер
хи».- Абаев ИЗСОЯ І 232, 236-237. 

[байрак3 ] «велика вівчарка» Ж; -
неясне. 

[байса] «nусте базікання» Ж; - nо
хідне утворення від дієслова баяти 
«розnовідати», можливо, аналогічне до 
р. плакса.- Див. ще баяти. 

байстрЮк «нешлюбна дитина», [ба
стрЮк, байстер, бастир ВеБ], байстрЯ, 
[бастрЯ] «ТС.», [байстрЯтник] «чоловік 
жінки, що має нешлюбну дитину» Я, 
ст. байструк'Ь, байстря (XVII ст.);
р. [бастрЮк] «нешлюбна дитина», [бай
стрЬzк] <<ТС.», бр. [байструк], п. [baj
struk], ст. baster, bastrz~ <<тс.»; - через 
польське посередництво запозичено з ні
мецької мови; свн. bastart (нвн. Bas
tard) «нешлюбна дитина» походить від 
фр. ст. bastart <<Те.>>, яке зводиться до 
пізньолат. bastardus <<тс.», утвореного 
від bastum «в'ючне сідло»; отже, bastar
dus означало «син в'ючиого сідла» (жар
тівливий натяк на стосунки між служ
ницями nастоялих дворів і nогоничамн 
мулів); виводиться також (Кluge-Mitz
ka 55) від германського етноніма Bas
tarnen <<бастарни»; nропанувались і інші 
тлумачення; п. [bajstruk] із вставним j 
(як у айстра) є зворотним заnозиченням 
з української мови.-,- Richhardt 32; 
Фасмер І 132; Briickner 17-18; Bern. 
І 45; Dauzat 78; Gamillscheg 92. 

[байтала] <<незграба, бовдур», [бай
тало] «нероба, волоцюга», [байталува
rпий] <<грубий, неотесаний»; - n. bajtala 
<<Недотепа, незграба, нездара>>, [bajdala] 
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<<тс.»; - очевидно, заnозичення з ту· 

рецької мови; тур. batta1 «неnридатний, 
громіздкий» nоходить від ар. batala 
«бути недійсним, бездіяльним, безро
бітним», bat tal <<незайнятий, безробітний, 
поганий».- Stachowski Arab. Lehnw. 
І 26.- Пор. байдала, батал. 

байца <<nротрава; міцна горілка», 
[байцувdти} <<травити, роз'їдати, при
пікати»; - р. байцевать <<фарбувати 
тверді предмети їдкими речовинами, ви
травляти, морити», п. bejc «nротрава», 
bejca <<хімічний і фарбувальний розчин; 
грунт під фарбу», болг. байц <<столярна 
фарба», бdйца «розчин для закріnлення 
фарби», схв. бдjц, бдjца <<тс.»; - запо
зичення з німецької мови; нвн. Beize 
<<nротрава; міцна горілка» nов 'язане з діє· 
словом beizen «травити, роз'їдати; при
nікати; nолювати з соколам», двн. beiz· 
zеп <<змушувати їсти» як каузативом до 
дієслова beipen <<кусати», сnорідненого 
з дінд. bhid- <<колоти», лат. findere <<ТС.», 
псл. biti, укр. бИти.- БЕР І 27; 
Ю uge-Mitzka 63.- Див. ще бИти. 

[байцарка] «частина ткацького вер
стата»; - запозичення з румунської 
мови; рум. bratara <<скоба; браслет» nо
в'язане з brat <<рука, ручка», що nохо
дить від лат. bracchium <<рука», заnо
зиченого з грецької мови; гр. рра хішv 
«верхня частина руки» тлумачиться як 

форма вищого ступеня від nрикметника 
ppaxu~ <<короткий», нібито в значенні 
«коротший від передnліччя».-Sсhе1ud
kо 126; Pu~cariu 18; Wa1de-Hofm. 
І 114; Frisk І 264. 

бак1 «nосуд для рідини»; - р. бр. 
бак <<тс.», болг. м. бака <<металевий nосуд 
для їжі, корму», схв. баквица <<дерев'я
ний nосуд для води»; -заnозичення 
з французької, німецької або голланд
ської мови; фр. Ьас <<чан, баю> nоходить 
від нар.-лат. baccus, заnозиченого з гал
льської мови; гол. bak «резервуар, таз», 
н. Back <<глибока дерев'яна миска», 
англ. back <<nосуд, чан» nоходять від 
нар.-лат. Ьасса <<nосуд для води», спо
рідненого з лат. baccus.- СІС 83; 
Шанский 3СРЯ І 2, 13; Фасмер І 
1 08; Skok І 97; Dauzat 66; Ю uge
Mitzka 43. 



бак 

[бак2] (частка) «паю>; -розглядає
ться (Потебня РФВ 4, 163) як один з ви
падків паралелізму п і б в слов'янських 
і балтійських мовах; може бути й ре
зультатом видазміни частки пак nід 
впливом частки (і вигуку) ба.- Див. 
ще пак. 

бака (у виразах забивати баки «зби
вати з пантелику, замилювати очі», сві
тити баки «підлабузнюватись»!;- бр. 
[бакіJ «очі» (б. забіваць «замилювати 
очі»), бакульt «балухи, очі», п. baka 
(bak~ або baki swiecic «Підлабузнюва
ТИСЬ»);- похідне утворення з первісним 
значенням «очі» від дієслова бачити.-

Фасмер І 108; Vaillant RES 22, 7; 
Il'jinskij PF 11, 183; Bern. І 2tl.-Див. 
ще бачити. 

[бакай] «глибока яма в річці, ставку; 
наповнена водою вибоїна; випорпане 
курми гніздо в землі ЛЧерю>, [бакаль] 
«озеро», [бакані] «заболочена рів,нина» 

Пол, (бакая] «яруга» ВеНЗн, [бакаїстий] 
«З ямами під водою; вибоїстий», [бакаю
ватий, бокаїстий НЗ У жДУ 26] «Те.>>; -
р. бакlій «річкова протока; прохід у 
ШІавнях», [бакалда] «яма з водою; вибо
їна з вод()Ю», [бокалда] «тс.»; - очевид
но, заnозичення з якоїсь тюркської 
мови; пор. тур. крим.-тат. узб. уйг. 
каз. bok «Кал, гній, бруд», які зістав
ляються з монг. bog «бруд, сміття»; 
менш переконливе зближення з р. [бак
лан] «КОЛОДа», [бакулька] «ВИСтругана 
паличка», [баклуша] «заболонь у де
рева», схв. баку.ІЬа «те.» та ін. (3ССЯ 1, 
142-143); позбавлені підстав зістав
лення з гал. baccus «заглибина, впадина» 
(Горяев 1896, 9), з р. бок (Соболевский 
S1avia 5, 441) або з укр. бак «резерву
ар».- Фасмер І 109; Радлов IV 2, 
1645; Юisanen Versuch 79; Ramstedt 
48-49. 

бакалія1 «груnа харчових продуктів 
і предметів споживання», [бакалея] 
«овочі» Пі. бакалійник «торговець бака
лією», [бакалійщик] «продавець овочів» 
Пі, ст. бакалія «південні сушені плоди» 
(XVIII ст.); - р. бакалея «сушені пло
ди, чай, кофе, какао, цукор, солодощі», 
бр. бакалея «ТС.», п. bakalie «бакалія, 
бакалійні товари», болг. бакалuя «то-

бакен 

вари й продукти домашнього вжитку», 
м. бакалница «бакалійна крамниця», 
бакаллак «бакалійні товари, бакалійна 
торгівля», бакал(uн) «бакалійник, влас
ник бакалійної крамниці», схв. бакііл
ница <<бакалійна крамниця»; - запози
чення з турецької мови; тур. bakkal 
<<торговець овочами», bakka1iye <<бака
лія» походить від ар. baqqa1 <<зеленяр, 
торговець овочами, плодами, салони

ною, в'яленою рибою, ковбасами», baq
qa1iyya <<бакалія», пов'язаного з baq1 
«сушені плоди і овочі».-СІС 83; Шан
ский 3СРЯ І 2, 14; Фасмер І 109; 
Преобр. І 50; Skok І 95; Stachowski 
Arab. Lehnw. І 25; Rasanen Versuch 
59; Lokotsch 16; Sadn. -Aitz. VWb. І 
228. 

бакалІя 2 - див. вакелія. 
баксін <<червона фарба, кошеніль»; -

р. бр. бакан <<багряна фарба, венеціан
ський лак», болг. бакd.м «дерево; з якого 
добувають червону фарбу; вид фарби», 
м. бакам <<ТС.», схв. бака.м <<вид косме
тичної фарби, рум'яна»; - запозичення 
з турецької мови; тур. bakkam «кра
сильне дерево, з якого добувають чер
вону фарбу» (пор. чаг. bakam a1adzy 
<<Дерево, з якого роблять фарбу»), по
ходить від ар. baqqam <<тс.>>.- Фасмер 
І 109; РЧДБЕ 98; Skok І 95; Sadn.
Aitz. VWb. І 228-229; Rasaпen Ver
such 59'; Lokotsch 16-17. 

[бакати] (на щось) «звертати вину» 
Ж; - р.. (бакать] «балакати, розмов
лятю>, [бащj.тть] «ТС.», (бака] <<балакун, 
оповідач», [бак.!{лЬt] «nусті слова, плітки, 
чутки», бр. [бакац~] «теревенити; по
вільно rоворити, запинаючись читати», 

п. ст. bakac <<гукати, звати, лаяти», 
ч. bakati <<сварити, нацьковувати», [ba
kat] <<теревенити», схв. ст. bakati «Кри
чати; лаяти»; - псл. bakati <<оолака
ти»; - похідне утворення від іє. *Ьhа
<<розповідати, говорити», паралельне до 
дієслова баяти.- Желех. І 10; Фас
мер І 109; 3ССЯ 1, 141-142; Christiani 
AfS1Ph 34, 364.- Див. ще баяти. 

бакен «Поплавець на якорі для по
значення фарватеру і небезnечних 
місць», бакенник, бакенщик;- р. бакен, 
бакан, fбакон], бр. бакен «ТС.», п. bakan 
«бакен, сигнальна башта, маяк», болг. 
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бакенбарда 

бакен, бакан; - через російську мову 
запозичено з голландської; гол. baak 
«сигнал, знак», мн. baken, сnоріднене 
з снн. bake «освітлювальний вогонь», 
фриз. ст. baken <<Те.>>, які через проміжну 
форму основи *baukna- виводяться від 
лат. bucina «сигнальний горн».- СІС 
83; Шанский 9СРЯ І 2, 14; Фасмер І 
109; Matzenauer 101; Meu1en 24; Юuge
Mitzka 45. 

бакенбарда, бакенбарди, заст. бакен
бард, заст. бакен; - р. бакенбарда, п. 
bakenbardy, болг. баке.мбарди (з рос.), 
схв. бакенбарди, бакенбарти; - запо
зичення з німецької мови; н. Backeп
bart <<бакенбарди» є складним утворен
ням з основ іменників Backe <<щока», 
спорідненого з гр. <par6vє~ <<те.», <рсітш 
<<ЇМ», укр. [бог] «шлунок», та Bart <<бо
рода», спорідненого з псл. *borda, укр. 
борода.- Шанский 9СРЯ І 2, 14-15; 
Фасмер І 110; Brilckner 12; Юuge
Mitzka 43, 54.- Див. ще бог2, бо
рода. 

[бакйрl) «казан, переважно мідний», 
[бакdрний] <<мідний» ЕЗб. 30;- болг. 
[бакір] «Мідна посудина для води, мід
ний казан», м. бакарник <<Мідний казан», 
схв. бакёір <<те.», слн. baker <<мідь»; -
запозичення з турецької мови; тур. 
bakrr <<Мідь», як і тат . . бакЬІр <<ТС.», каз. 
бalf,ЬLp <<бронза», виводиться від перс. 
bahyr.- БЕР І 28; Skok І 96; Lokotsch 
17; Bern. І 40; Rasaneп Versuch 58.
Пор. бакрач. 

[б3.кйр2 ] -див. набакИр. 
[баклаг] <<фляга», баклага, баклажка 

«те.», баклажок <<мала баклага; [рід пи
санки]», [бакл6] «баклага», [б6кла] 
«плоске барильце», б6клсіг, боклага, 
lбоклава Ж, баклай Ж. б6кло] «те.», 
(боклажок] «плоске барильце; пуголо
вок; ,арт яблую>, [б6клак] <<кільцевид
ний глинянИй посуд», [буклажки] Cran
ja1a, [буклак] «глечик, кухоль» Ж, [бо
клатий] «ПузаТИЙ», СТ. боклага (1565), 
боклаг'Ь (l699); --:-Р· баклага, баклажка, 
[бОклаг, б6клах] <<фляга, сулія; дерев'я
ний посуд різного вигляду», [баклаха] 
«глиняний посуд», (бакл6вка] <<nосуд для 
молока», бр. біклага «фляга», баклага 
<<ТС.», п. buklak <<бурдюк, дзбан», buk
laha, {ooklak, boklaika], ст. boklaszek 
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бакрач 

<<ТС.», м. баклица «дерев'яна баклага», 
схв. бакла «дерев'яний посуд»; - запо
зичення з тюркських мов; пор. тат. 

баклак <<Вид посуду», бакла <<те.», крим.
тат. бакла <<мірка для збіжжю>; менш 
обгрунтоване пов' язання (Шанский 
9СР Я І 2, 15-16) з р. баклуша <<Обрубок 
деревини», [баклан] <<чурбаю>; значення 
<<барильце» в карпатських говорах могJJо 
з'явитись під впливом румунської мови, 
в якій [butlaga] «барильце», [hatlag, b!
tloaga] «те.» (Scheludko 126) є, очевидно, 
турцизмами.- Макарушка 4; Фасмер І 
110; Преобр. І 12; Briickner 48; Дмит
рпев 563; Cranja1a 216. 

баклажан «помідор, So1 aпum 1 yco
persicurn; (синій) So1anum me1ongeпa 
L.», [бадаржан] «помідор» Mak, [бади
жан Mak, баклахан Mak, батлажан 
Mak, падлажан Mak, поклажан Кур, 
Па, патлажdн Ме, патлажана Ме] «те.», 
[баклажани] <<вид узору на писанці» 
Я;- р. баклажан, [бадаржан], бадuжан, 
[батлажан], бр. баклажан, п. baklaian, 
ч. bak1azan, patla.Zan, слц. bak1azan, 
болг. баклажан, патладжdн, м. патли
qан, схв. патлйqан; - запозичення 
з турецької мови; тур. pat1rcan. <<те.» 
походить від перс. badiпdzaп (>badin
g'an), ар. badinzaп «Те.>>.- Акуленко 
137; Шанский ЗСРЯ І 2, 15; Фасмер І 
110; Skok І 99; Sadn.-Aitz. VWb. І 
2.'30; Дмитриев 525; Lokotsch 14; Mikl. 
ТЕ1 2, 140; Радлов IV 1176, 1179. . 

баклан <<Водяний птах, Pha1acroco
rax Briss.»;- р. бр. баклан «те.»;- запо
зичення з тюркських мов; пор. тат. ст. 

баклан «дика гуска», баглан, баклан каз 
«ТС.», тур. bag1an «дрохва»; менш пере
конливе припущення про зв'язок з гр. 
лєЛє xciv (Горяев 1896, 9; Преобр. І 
13).- Булахавский Семас. зтюдьІ 184; 
Шанский ЗСР Я І 2, 16; Фасмер- Труба· 
чев І 110; Дмитриев 525. 

[бакрач] <<Відро» Мо;- болг. бакрсіч 
<<Мідний казан», схіз. бакрач <<Казан, 
казанок, чавун»; - запозичення з ту

рецької мови; тур. bakra~ «мідний чер
пак, казаною> є .похі.цним від baktr 
<<Мідь».- Дювернуа І 53; Стаховекий 
9тимология 1965,. 198.- Див. ще б3.
кйр1.- Пор. б6rрач. 



бактерія 

бактерія, бактеріальний, бактери
зувати;- р. болг. бактерия, бр. бак
тарьtя, п. bakteria, ч. bakterie, bakterie, 
слц. bakteria, вл. нл. bakterija, м. бак
териjа, схв. бактериjа, слн. Ьаktеrіjа;
запозичення з німецької або французь
кої мови; н. Bakterie, фр. bakterie 
походять від лат. bacterium «паличка», 
яке зводиться до гр. Pcи-Gт-ijptov, paxт-ij
pta «тс.», пов'язаного з рсіхтроv «палка», 
спорідненим з лат. baculum <<те.», дірл. 
Ьасс «гаю>.- СІС 83; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 17; Frisk І 211-212.- Пор. багет, 
бацИла. 

бакун <<сорт тютюну», [бакунь Mak, 
баtnуІіь Mak, батюн Пі, багуІі Mak] 
«ТС.», бакунЯр (заст.) «контрабандист 
бакуну»; - р. бакун, п. bakuп, Ьаk6п, 
Ьаkш1; -очевидно, пов'язане з нвн. 
[bako, bago] <<тютюн», яке виникло в ре
зультаті переосмислення початкового 
to- в старій формі tobacco <<тютюн» як 
артикля; кінцеве -ун пояснюється впли
вом слова тютюн (Sadn.-Aitz. VWb. 
І 105-106); менш переконливі зістав
лення (Горяев Доп. 1, 2) з назвою міста 
Баку і з англ. Ьассу <<тютюн».- Дзен
дзелівський St. s1. 6/l-2, 141; Фасмер І 
111.- Пор. баrа. 

[ бакунт] <<сплав міді з цинком»; -
неясне. 

[бакша]; - р. бр. болг. бахча, п. 
bachcza, м. бавча «сад, город», схв. 
[бахча, бакча, баг~а] «те.»; - запози
чення з тюркських мов; крим.-тат. бах
ча, тур. bagc;a, каз. бакша і т. д. зво
дяться до перс. bagca <<садочою>, похід
ного від bag <<сад».- Шанский ЗСРЯ І 
2, 60-61; Фасмер І 111; Горяев 1896, 
9; Дмитриев 527; Sadn.-Aitz. VWb. І 
228; Веrп. І 39; БЕР І 36.- Див. ще баг. 

бакшИш <<дарунок, хабар (у Туреч
чині); надбавка (до зарплати і под.); 
чайові>>; - р. бакшИш «чайові, могорич, 
хабар», п. bakszysz, ч. слц. baksis, болг. 
бакииіш, м. бакшиш, схв. бакшиш, слн. 
baksis <<те.»; - запозичення з турець
кої мови; тур. bah~i~. bah~I~ <<ТС.» зво
диться до перс. ballsis «те.», похідного 
від дієслова bahsidan «дарувати», спо
рідненого 3 ав. Ьа xs- «ТС.».- Фасмер І 
111; БЕР І 28; Mikl. ТЕ1 І 253, Nachtr. 
ІІ 79; Horn 43. 

балабан 

бал1 <<Вечір з танцями», [баль} <<пиш
на гулянка, п'янка» Па, балувати 
<<Проводити час на баЮІХ», балювеіти 
«те.»;- р. болг. м. бал, бр. баль, п. нл. 
Ьа1, ч. слц. слн. Ьа1, схв. бал;- через 
російську (варіант з твердим л) і поль
ську (з м'яким ль) мови запозичено 
з французької; фр. Ьа1 (первісно <<та
нець») утворене від дієслова ball er <<тан
цювати», що походить від гр. рамі~rо 
«танцюю», пов'язаного з ~сіЛЛrо <<кидаю», 
можливо, спорідненим з тох. А, В k1a 
<<Падати», ав. ni-rra-ire <<жбурляються» 
(пас.).- СІС 84; Акуленко 141; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 17-18; Фасмер І 111; 
Dauzat 69; Кluge-Mitzka 46; Frisk І 
215-217. 

бал2 «оцінка, одиниця виміру»; -
р. балл <<Оцінка, одиниця виміру; куля 
при балотуванні (ст.)», бр. болг. бал, 
слн. bal; -запозичення з німецької або 
французької мов; н. Ball <<куля», фр. 
balle <<м'яч, куля» походять від франк. 
або іт. діал. balla <<куля», спорідненого 
з двн. Ьа1 <<кулястий предмет», дісл. 
bQllr <<куля», дангл. bealloc <<яєчко», 
лат. follis <<балон», гр. сраЛЛ6G «репіs».
СІС 84; Шанский ЗСРЯ І 2, 25; Фасмер І 
116-117; Dauzat 70; Кluge-Mitzka 45. 

[бала] <<бовдур, тюхтій»; - схв. бала 
<<сопляк, слюнтяй, базіка», балоfЬа 
<<те.»; -очевидно, пов'язане з бали <<те
ревені» (пор. цілком аналогічне байл6); 
може бути зіставлене і з тур. [Ьа1а} 
<<ХЛОПЧИК» (пор. діНД. baJa <<МОЛОДа, 
дурна істота»).- БЕР І 28.- Див. ще 
бали. 

балабан1 (орн.) <<різновид сокола», 
ст. болобан'Ь (XVII ст.); -р. [балабан] 
«великий сокіл, Fa1co cherrug Gray; 
яструб», бе>лг. [балабан} <<чапля; голу
б'ятник (хижий птах)», схв. балабан 
<<чапля»; - запозичення з турецької 
мови; тур. ba1aban <<яструб-перепелят· 
ник; бугай (птах)», крим.-тат. ba1aban 
«вид хижого птаХа» виводиться від перс. 
Ьа1аЬап <<бугай (птах)».- Фасмер І 111; 
Мелиоранекий ИОРЯС 7/2, 279-280, 
10/2, 75; Skok І 98; Менгес 90, 91; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 124; Mik1. EW 6; 
Rаsапеп Versuch 59.- Пор. балабан2 • 

[балабан 2 ] «велика квасоля» ВеБ, 
[балабанка] <<те. ВеНЗн; сорт дуже ве· 
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балабан 

ликої картоплі>>; - запозичення з ту
рецької мови; тур. ba1aban «величезний>> 
відповідає крим.-тат. balaban «голова
тий» і разом з ним зводиться до ba1aban 
«вид хижого птаха».- Радлов IV 1494-
1495; Юisanen Versuch 59.-Див. ще 
балабан1 . 

{балабан3 ] «вид печива»;- очевидно, 
запозичення з турецької мови; об'єктом 
запозичення мог ло бути тур. Ьа1 aban 
у значенні «великий», або «великий ба
рабан», або «ВИд птаха» (за зовнішнім ви
глядом печива, пор. укр. гусочка «ВИд 

печива» і под.)~ проте можливе також 
припущення про зв'язок із словами 
балабух і под., зокрема про видазміну 
слова балсібух під впливом балабан\ 
балабан2.- Радлов IV 1494.- Пор. ба
лабан\ балабан2, балабух. 

[балабан4] (бот.) «гадючник шести
пелюстковий, Filipeпdula hexapetata 
Gilib.; перстач, Potentilla tormentilla 
Schr.» Mak, [балабанка] «гадючник шес
типелюстковий» Mak, [талабан, талбан, 
тарабан, тарлабанІ «ТС.» Mak; -не
ясне. 

[балабас] «сорт слив» ВеНЗн; - оче
видно, результат видазміни форми ба
лабух (див.). 

[балаболка] «торохтійка, пустомолот;-) 
Я, [балабун] «балакун, базіка» Я, [бала
бони] «нісенітниця, пуста балаканина» 
(б. бити «говорити дурниці») Я, [бала-
66шити] «базікати»; - р. [балаб6ла] 
«балакун», [балабан] «Тс.», бр. [бала-
66лкаJ «торохтійка», балабОн «базіка», 
балаб6ніць «торохтіти», болг. бла66ля 
«бубоню», ч. blaboliїi «бел&котати»; -
очевидно, псл. *ЬоlЬоШі, звуконасліду
вальне утворення, зближене пізніше на 
східнослов'янському мовному грунті з 
основою бал- «балакати, гомоніти»; пор. 
лат. Ьа1 bus «Заїка», bal batio «заїка
юсь>>.- Фасмер І 111-112; Шанский 
ЗСРЯ: І 2, 18; Преобр. І 13; Machek 
ESJC 55; Sadn.-Aitz. VWb. І 121-
122; Bern. І 69.- Пор. балаб6нl, бали, 
балбут а. 

[бала-бом] (передача звучання дзво
на) Я, [балаб6.мкати] «дзвонити» Я; -
звуконаслідувальне утворення, фоне
тична структура якого, можливо, за

знала впливу з боку балабон «дзвоник, 
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балаnіп 

брязкальце», балаб6ниrпи «дзвонити, 
бренькатю>. -Див. ще балабон1.- Пор. 
балам. 

балаб6н 1 «дзвоник, брязкальце», [ба
лабалька, балаболка, балаб6лька], бала
бончик «тс.», [балабонити] «дзвонити, 
бренькати»; - р. [балабончик] <<бряз
кальце, дзвінок», балаболка «підвіска, 
дрібна висяча прикраса», бр. балабон 
«дзвінок»; - утворення не зовсім яс
ного походження; довгий час вважалося 
запозиченням з татарської мови (Янов
ский І 317); пов'язується також (Фас· 
мер І 112) з балабала «базіка».- Шан
ский 3СРЯ І 2, 18.- Пор. балаболка. 

[балабон2 ] «земляний горіх» Мо, [ба
лаб6нка] «рід рослини з бульбами, схо
жим;и на картоплю»; - п. [balabon] 
«Картопля», [balabun, balaban, bala
baja, balabajka] «ТС.>>; -очевидно, ре
зультат контамінації форм типу [бала
бан] «Велика квасоля», [балабанка] 
«те.; сорт великої картоплі>> і балабон 
«дзвоник, брязкальце»; з другого боку, 
початкова частина слова бала- могла 
бути зближена з словами балабух і под. 
за ознакою круглої форми.- Див. ще 
балабан2 , балаббн1.- Пор. балабух, 
rалаrан, rалаrон. 

[балабух] «грудка; невеЛика булоч
ка», [балабух] «невелика хлібина» Ж, 
[балабуха] «грудка», [балабухи] «галуш
ки з часником Пі; хлібні пишки Ва», 
балабушка «грудка; [здобна булочка Пі; 
кукурудзяний пряничок Мо]», [бала
бушок] «грудка», [балабушок] «невели
кий хлібець» Ж, [балаб6шки] «Круглі 
товсті коржики» Я;- р. [балабуша] 
«булка, білий хлібець», [балСtбушка, ба
лабка] «ТС.>>, [балаб6шки] «Пампушки, 
млинці», бр. [балабуша] «житній або 
nшеничний хліб>>, [балабушка, балай
вушка] «Те.», п. [balabuch] «гречаний 
або житній пиріг» (з укр.), [balabuszek, 
balabuszka] «Те.»; - не зовсім ясне; 
можливо, експресивне утворення; ком

понент бала-, здається, означає «щось 
кругле, кулясте».- ~adn.- Aitz. VWb. 
І 124. 

балаган «тимчасова будівля (для тор
гівлі, театральних вистав тощо); без
ладдю>, балаганник, балаганити •шусту
вати, блазнювати»; - р. бр. балагtін, 



балаrувати 

п. balagaп; -через російську мову за
позичено з тюркських; башк. каз. кирг. 
туркм. узб. уйг. балаган походять від 
перс. ha1ahana «верхня кімната; ви~о~ 
кий балдахін», яке складається з bala 
«високий» і hana «будинок».- Супрун 
УЗ КиргГУ 3, 93; Шанский ЗСРЯ І 2, 
18-19; Фасмер І 112; Дмитриев 566; 
Будагов І 235-236. 

[ба.1аrувати] «жити в бездіяльно
сті»·- слц. [Ьа1 agovac] «гаяти час>>; -
оче~идно, споріднене з болг. балагувам 
«мурмочу, базікаю>>, яке зводит~ся до 
основи псл. Ьа1- «говорити, базtкатю>; 
пор. також блавучити «сидіти без діла, 
лінуватисю>.- ЗССЯ 1, 144; Sadn.
Aitz. VWb. І 123.- Див. ще бали. 

баJІ'аrула «критий дорожній віз; єв
рейський візнию>, [бала.rула] «Те.»;
бр. балагол «підвода, візнию>, п. [bala
gula, baragola] «вантажна підвода; ба
гатий фурман; великі дзвінки для ко
ней»; - запозичення з мови ідиш; ід. 
balago1e «візнию> походить від гебр. 
Ьаа1 «господар» і agal ath «Підвода>>.
Верхратський ЗНТШ 12, 42; Фасмер І 
112; Altbauer JP 17, 47-49; SW І 90. 

балагур «балакун, жартівник, бай
кар», балагурити «жартувати, весело 
розмовлятю>, [балагуртшти] «збивати з 
пантелику, заговорювати» О; - р. бр. 
діал. 6алагур; - складне утворення з 
основ бала- «теревені, жарти» і гур
(псл. gur-) як фонетичного варіанта ос
нови говор-.- Шанский ЗСРЯ І 2, 19; 
Фасмер І 112; Смолина РР 1967/3, 66-
69; Погоднн РФВ 39 2; ЗССЯ 1, 145; 
Sadn.- Aiti. VWb. І 122-123.- Див. 
ще бали, говорИти, гуркати. 

[балагура] «натовп, юрба» Ме; -
результат видазміни слова балагула 

«підвода, на якій їздять євреї», під впли
вом форми балагур.- Див. ще балагула, 
балагур. 

балада «вид віршованого твору>>; -
р. баллада, бр. болг. м. схв. балада, п. 
ballada, ч. слц. вл. ba1ada, слн. ba1ada 
«те.»; -запозичення з французької мо

ви; фр. ballade походить від пров. ba-
1ada «танець», згодом «nоема під час 
танцю», пов'язаного з ba1ar «Танцювати», 
яке зводиться до лат. ballare «Те.».-

балалайка 

СІС 84; Шанский ЗСРЯ І 2, 25; Фас
мер І 117; Dauzat 70.- Див. ще бал1 • 

[балазала]- див. бандала. 

[балай] (у виразі на галай, ·на б. 
«непродумано, похаnцем, абияк») Ме;
субстантивоване утворення на грунті 
виразу на галай-балай «непродумано» 
і под.- Див. ще гашій-балай. 

балакати «розмовляти, розповідати, 
говоритю>, [балЯкати] «ТС.>>, балііки 
<(розмови; надокучливе базіканню>, бала
канИна, [балаканка, балакнЯ], балачка, 
[бііляка] «безглузда розмова» Пі, [ба
лЯки] «розмовю> (у виразі б. підпускати 
«дурити, обдурювати»), [балакай] «гово
рун, балакун, базіка>> Я, [балакайло, 
балакіірь 51] «розповідач», [балакер] <<ба
лакуча людина, що вміє цікаво розпо
відати» Мо, [балаклій], балакун, бала
куха, балаклИвий, [балакуватий], бала
кучий; - р. балакать, бр. балакаць, 
п. [balakac], слц. Ьа1 achaf «брехати, 
базікати», схв. ст. ba1akati; -похідне 
утворення від основи бал- (псл. Ьа1-) 
«розмова, базікання»; зіставлення з ос
новою Ьо1- у словах типу [балаболка] 
(Mik1. EW 5; Bern. І 40) позбавлене під
став.- Шанский ЗСРЯ І 2, 19; Фасмер 
І 112; ЗССЯ 1, 145; Sl. prasl. І 184-185; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 121; Bern. І 40.
Див. ще бали.- Пор. балаболка, бала
гур, балалайка. 

балалайка «музичний інструменТh, 
[балабайка] «тс. Г; вид дитячої гри Я», 
балалаєчник, [балабіійник] Я. ст. бала
байка (XVIII ст.); -бр. балалайка, 
[балабайка], п. balalajka, balabajka, ч. 
слц. ba1a1ajka, 6олг. балалайка, схв. 
балалайка, слн. bala1ajka; - запози
чення з російської мови; р. балалайка, 
[балабdйка, балабайка]; очевидно, пер
вісною була форма балабайка як складне 
утворення з двох синонімічних основ 
Ьа1- «балакати, гомоніти» і baj- «розпо
відати»; пор. р. [балобайка] «балалайка; 
пуста людина, базіка>>, [балоб6й] «базіка, 
пустомолот, брехун»;· спроби виведення 
з татарської мови (Яновский І 317; 
Горяев 1896, 1 О; Lokotsch 17) необгрун
товані.- Шанский. ЗСРЯ І 2, 19-20; 
Фасмер І 113; Bern. І 40; Миртов 14.
Див. ще бали, бая.ти. 
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балам 

[балам] (передача звучання дзвона), 
[баламкати] «бити в дзвін; гойдати СУМ; 
гойдатися Ж», [бала.мкотіти] «дзвонити, 
бренькати» Я; - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до бала-б6м 
(лор.). 

баламут1 «порушник спокою, підбу
рювач, спокусник, обдурювач, дури
світ», баламута «тс.; вид гри в карти 
Пі», [баламутки] «крутійство» О, [бала
.мутнЯ] «порушення спокою» Я, бала
.мутетво, баламутити, ст. баламут'Ь 
«пуста людина, вітрогон» (XVI ст.); -
р. бр. баламут «спокусник, обдурювач, 
nідбурювач», п. balamut «Тс.», ч. bala
muta «базікало», [ba1amufa] «брехун», 
ba1amutic «підбурювач», balamuti1 «тс.», 
слц. balamuta, ba1amutina «замішання, 
сум'яття, непорядок, хаос; поширення 
пліток»;- пояснюється по-різному: як 
складне утворення з основ bal- «розмова, 
балаканина» і ШQt- «смута, суперечка» 
(Шанский 9СРЯ І 2, 20-21; Фасмер І 
113; Преобр. І 14; Bern. І 40; Machek 
ESJC 43; 9ССЯ 1, 145-147; Sl. prasl. 
І 185-186); менш переконливо, як запо
зичення з монгольської мови - монг. 
Ьа1 ати t «nустун, норовливий» (Mik1. 
ТЕ1 Nachtr. І 10; Горяев 1896, 10; 
Lokotsch 17; Slawski І 26; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 125-126), як пов'язане з тюрк. 
bu1 amak «перешкоджати» (Korsch AfS1 Ph 
8, 650) або як споріднене з гр. qУІ1/;Ь(:; 
«облудний» (Petr ВВ 21, 208; Prellwitz 
487).- Див. ще бали, мутИти. 

[баламут 2] (іхт.) «скумбрія, Scomber 
scombrus»; - р. [баламут] «чорномор
ська скумбрія», болг. пала.муд «па.'Іа
міда, морська риба з родини скумбрій, 
Ра1 amis sarda»; - запозичення з ту
рецької мови; тур. pa1amud (вид риби) 
походить від нгр. :лаЛщtіба «тунець», 
пов'язаного з гр. naЛa~rt «долоня», 
спорідненим з .. лат. palma «Тс.», двн. 
folma <фука», дінд. рШ).іl) «ТС.».- Рад
лов IV 1166; Frisk ІІ 466; Boisacq 7 41. 

[балан] «білий віл Г; білий кінь, со
бака Мо; білявий хлопець Ме», [балая] 
«біла корова ВеНЗн, Ме; білява дів
чина Ме»; - п. (balan] «світло-жовтий 
або білий віл»; - запозичення з східно
романських мов; рум. МІ an (молд. бз-
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баланс 

лан) «білявий, білий», рум. МНШ1 (молд. 
бзлае) «біла» (кличка корови) є суфік
сальним утворенням від рум. Ьі11 «бі
лявий; білої масті», молд. бал «Тс.», 
яке походить від болг. ст. б'бл'Ь «бі
лий».- Sche1udko 126; Мельничук 
Молд. злементьr 164; Клепикова 63; 
Nф\-Arma~ та ін. Romanoslavica 16, 
74-75.- Див. ще білий. 

[баюіндаЧ «нудний балакун», [ба
ландіти] «базікати»; - р. [баланда] 
«балакун, пустомолот», [баландать] 
«марнувати час, базікати», [баландuть] 
«ТС.»; - похідне утворення від основи 
псл. baJ- «розповідати, балакати».
Див. ще бали.- Пор. беленді ти. 

[баланда 2] «незграбна людина», [ба· 
ландаmи] «ХИТаТИ туди Й СЮДИ, ГОЙДа· 
ти»; - р. [баланда] «nовільна, незграб
на людина; нероба, пройдисвіТ>>, п. [ba
landa] «повільна, незграбна людина» 
(з укр.); -не зовсім ясне; може бути 
пов' язане з р. валанда «повільна, не
зграбна людина», яке вважається запо
зиченням з литовської мови (лит. v.a· 
1anda «дозвілля»), валандшпь «повільно 
працювати, марнувати чао> (Шанский 
9СРЯ І 2, 21); може розглядатись і як 
результат видазміни значення слова ба
ланда1 «балакун» (>«непрацьовитий»> 
<<Повільний, незграбний}>). 

баланда3 «дуже рідка пісна юшка; 
[їжа з м'ятої картоплі ЛПол]»; - запо· 
зичення з російської мови; р. [баланда) 
<(погана їжа, бурда; окрошка» є, оче
видно, результатом видазміни слова 
[баланда] «лобода; гичка», що вважає
ться запозиченням з литовської мови; 
пор. лит. balanda «Лобода», лтс. ba1anda 
«ТС.», похідні від лит. bal ti «біліти», 
лтс. ba.Is «блідий, білцй», споріднених 
з п~л. Ье1ь, укр. білий.- Шанский 
9СРЯ І 2, 21; Фасмер І 113; Преобр. 
І, XXVI; Горяев 1896, XXXVII. 

баланс «порівняльний підсумок при· 
бутків і витрат; рівновага», заст. f!і
лЯнс «Тс.», балансувати «утримувати рш
новагу», балансер «акробат, канатохо
дець», балансИр «довга палиця для збе
рігання рівноваги на канаті; коромисло, 
важіль, який передає рух поршия ~бо 
служить для рівномірного розподІЛУ 



баланці 

ваги; маятник годинникового меха

нізмр; - р. бр. болг. баланс, п. слц. 
balans, ч. bilance, вл. ba1ansa, м. баланс, 
схв. баланс, слн. bi1anca «підсумок при
бутків і витрат», ba1ans «рівновага»; -
запозичення з французької мови; фр. 
ba1ance «ваги, рівновага>> походить від 
лат. bilanx «ваги з двома чашками» 
(через нар.-лат. *bi1ancia), утвореного 
з основ Ьі- «двічі, два» і 1anx «чашка, 
шалька», спорідненого з гр. ЛЄхо(:; «ко
рито, миска», Лє xavyt «ТС.», псл. 1 ~kQ 
«гну», укр. лук.- СІС 84; Шанский 
ЗСРЯ І 2,21; Dauzat 69; Wa1de -Hofm. 
І 761.- Див. ще біс2, лук.- Пор. ло
ханя. 

батінці -див. балувати. 

баласт, баластувати; - р. балласт, 
бр. болг. баласт, п. ч. слц. вл. ba1ast, 
м. баласт, схв. баласт, слн. ba1ast; -
через російське посередництво запози
чено з голландської або нижньонімець
кої мови; гол. ball ast виводиться від 
дат. або ШВ. bar1 ast (букв. «ПусТИЙ ВаН
таж»), утвореного з основ прикметника 

bar «позбавлений, порожній, голий», 
спорідненого з двн. днн. bar «голий», 
псл. Ьоsь, укр. босий, та іменника 1ast 
«вантаж» (пор. нвн. Last «ТС.>>), похід
ного від 1aden «вантажити», спорідне
ного з дісл. h1aoa, гот. h1apan «Те.», 
лит. k16ti «стелити», псл. k1asti, укр. 
класти.- СІС 84; Шанский ЗСРЯ І 
2, 25; Фасмер І 117; Ю uge -Mitzka 
46.- Див. ще ббсий, класти. 

[баласури] «скляні сережки» Ж, Я, 
[барасулі] «велике скляне намисто»; -
п. [balasury] «Намисто, скляні сережки» 
(з укр.); - можливо, запозичення з ту
рецької мови; тур. bill firsa1 «криштале
вий», billursu «подібний до кришталю» 
походять від ар. ballur «кришталь, 
скло», billaur «те.».- Кравчук ЛБ 8, 
70. 

[ балафут] «рушнию> Ж; - очевидно, 
запозичення з перської мови, в якій 
могло становити вираз, утворений з 
перс. ba.la. «верхній, високий; угорі» 
і futi.i «кусок тканини для обгортання 
в лазні; покривало, рушник, фартух», 
що походить від ар. futa «рушник, фар-
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тух для лазні».- Кравчук ЛБ VIII, 70-
71.- Пор. фбта. 

балахон «nросторий верхній одяг»;
р. балахон, [балахна, балахнЯ], бр. ба
лахон, п. [balachon] (з укр.) «те.>>; -
можливо, давньоруське запозичення з 

татарської мови; виведення від перс. 
ha:la]ame «верхній одяг» (Преобр. І 14) 
у фонетичному відношенні сумнівне.
Шанский 9СРЯ І 2, 22; Фасмер І 114. 

[балахрестити] «пустувати, бешкету. 
вати, жартувати, теревенити»; - р. 

[балахрьіст] «Швендя, волоцюга», [ба
лахлЬtст, балахньtст] «Те.», [vалахрЬtс
тшпь] «швендяти, байдикувати, відри
вати від роботи», [балахлЬtстить, ба
лахнЬtстить] «те.»; - результат скла
дення основи бала- <фозповідати, базі
катю> з етимологічно неясною основою, 
пізніше ототожненою з хрестшпи.
Фасмер І 114; Преобр. І 14.- Див. ще 
бали.- Пор. балагурити. 

[балаш] «залізна руда»; - не зо· 
всім ясне; можливо, походить від рум. 
Ьа1а~ «різновид рубіна>> або від р. балас 
«коштовний камінь» (пор. схв. balas 
<<рубін»), які виводяться від ар. ba1ahs, 
ар.-перс. ba1xas «ТС.>>, пов'язаних з міс
цевою назвою Ba1axsan, що походить 
від іранської назви місцевості Badah
san, де видобувався цей камінь; звідти ж 
елат. ba1ascius (коштовний камінь), іт. 
Ьа1 ascio, фр. Ьа1 ais «ТС.>>.- Фасмер І 
113-114; Skok І 99; Mik1. ТЕ1, Nachtr. 
2, 81; Dauzat 69; DLRM 64; Lokotsch 14. 

[балбера] «ряд рибальських гачків 
на вірьовці з поплавкамю>, [барбера 
Берл., балбuра] «Те.», [балберка] «По
плавок у рибальських сітях», [бомбиркu] 
«ТС.>> Я; - р. [балбера] «кора дерева; 
паплавок з неї», [балберка] «поплавок 
у рибальських сітях»; - очевидно, за
позичення з італійської мови; іт. bar
baia «велика рибальська сітка» є по
хідним від barbo (назва риби, яку лов
лять цією сіткою, л·ат. barbus), пов'я
заним з іт. barba «борода», що походить 
від лат. barba «Те.», спорідненого з двн. 
bart «ТС.», псл. *.borda, укр. борода; 
свою назву цей вид риби дістав від 
вусиків на щелепах, які в італійській 
мові мають назву barba «борода>>.-
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Battisti-A1essio І 429, 431, 434; Wa1-, 
de-Hofm. І 96; Ernout-Meillet І 66.
Див. ще борода.- Пор. барабуля, бар
був. 

[балбута] «балакун, базіка» Я; -
п. ст. ЬаlЬоt«недоріка», [ЬаlЬоtас]«бель
котати», болг. [балб!}тин] «простак, ду
рень», [балаб!}тин] «Те.»; - очевидно, 
запозичення з латинської мови (через 
середовище семінаристів і под.); лат. 
Ьа1 bus «заїкуватий», bal butio «заїкаюсь» 
походять від звуконаслідувальної основи 
Ьа1-, очевидно, спорідненої з псл. 
*bol-, укр. балаболка; менш nерекон
лива думка (Bruckner 12) про власне 
польське походження наведених поль

ських форм.- Wa1de-Hofm. І 94.
Пор. балаболка. 

[балrбни] «дерев'яні стовпи, на яких 
укріплюється навіс перед амбаром» 
Я; - очевидно, результат видазміни 
слова балкони (мн. від балкон) з перехо
дом к>І'>r і зміною значення; пор. р. 
[балх6н] «балкон».- Див. ще балкбн. 

балда1 «телепень; незграбна жін
ка»; - р. балда «телепень; шишка, дрю· 
чок», бр. [балда] «нижня ручка поз
довжньої_ пилки», ч. ba1da «телепень; 
[дрючок]», слн. balda «чурбак, полі· 
но»; -остаточно не з'ясоване; вважа
ється давнім запозиченням у слов'ян
ські мови з тюркських, у яких значення 
«дрючок» уже не збереглось; можливо, 
в тюркських мовах було споріднене 
з тур. bal ta «сокира>>; виведення безпо
середньо від тур. bal ta «сокира» (Фасмер 
І 114) або ba1dek «ефес шаб!Іі» (Korsch 
AfSlPh 9, 487; Machek ESJC 43) грун
тується на · припущенні незвичайного 
напрямку розвитку семантики; вислов

люється також думка (Шанский ЗСР Я 
І 2, 22-23; Кравчук Тез. докл. втор. 
симп. 29) про слов'янське походження 
слова.- Чернякевич Веснік БДУ 1971/2, 
65.- Див. ще балда 2 • 

балда 2 «великий молот; [велика со
кира]», [балда] . «Тапір, топірець» Ж, 
[балта] «тапір, велика сокира» Г, ВеЗн, 
[балтuна] «топірець», ст. балrпа «тапір» 
(1627); - р. [балта] «сокира>>, [балда] 
«Великий молот, ручна баба, товсте ко
реневище, дубина», бр. [балrпа] «сокира)), 
п. ст. balta «бойовий тонір», belta, слц. 
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balta «ТС.», болг. [балrп(tя] «сокира», 
м. балта, балrпиjа, схв. балrпа, балта, 
слн. bavta, bal ta; -запозичення з ту· 
рецької мови, в частині випадків 
через угорську (уг. bal ta «тапір»); тур. 
bal ta «сокира» споріднене з каз. кирг. 
туркм. балrпа «те.», як. балrпа «Коваль
ський МОЛОТ», узб. балFа «МОЛОТОЮ>, ЧаГ. 
балFа «довга булава», монг. balta (baltu) 
«тапір, алебарда» і є похідним утворен
ням від тюрк. Ьа1 «колоти, рубати».
Дзендзелівський УЛГ 60-62; Макг
рушка 4; БЕР І 30; Skok І 102; Sadn.
Aitz. VWb. І 232; Bern. І 41; Mik1. 
EW 6; Lokotsch 18; Радлов IV 1500-
1502; Rasanen Versuch 61. 

балдахін, ст. балдахин'Ь, балдахіум'Ь 
(XVIII ст.);- р. болг. м. балдахuн, 
бр. балдахін, п. ba1dachim, ч. слц. ba1-
dachyn, схв. балдахuн, слн. Ьа1dасhіn;
запозичення з німецької мови; н. Bal
dachiп походить від іт. ba1dacchino 
«балдахіН>>, яке зводиться до пізньолат. 
ba1dacinus «шовкова матерія з Багда
да», пов'язаного з пізньолат. Baldac 
«Багдад».- СІС 85; Шанский 3СРЯ І 
2, 23; Фасмер І 114-115; Юuge-Mitz
ka 45. 

[балди] «ганчір'я» Я; - п. balda 
«Каглянка, ганчірка для затикання 
кагли (димоходу)>>; -не зовсім ясне; 
можливо, споріднене з балда «сокира», 
р. балда «наріст, товсте кореневище, 
дубина, трамбовка, ручна баба>>; в та
кому разі слід припустити, що димоходи 

в минулому затикались дерев'яними об
рубками, назва яких була пРренесена 
на ганчір'яні каглянки.- Див. ще бал
да\ б:'ілта2 • 

[балдйкати] «базікати» Я; - р. 
[балдЬtкаrпь] «базікати, балакати»; -
очевидно, результат контамінації форм 
балакати і галдИкати «вести пусті роз
мови» (див.). 

[ба-ле] (вигук {!а позначення по
диву) ВеЛ, [ба-ле-ба] «те.» ВеЛ;
складне утворення, що виникло, оче

видно, з часток [ба] «Та>> і [але] «не
вже>>.- Див. ще але2 , ба1 . 

[балеrа] «кізяк рогатої худоби», [ба
лu.rа] «ТС.>> Ж, [баліх:) «Коров'ячИЙ ЧИ 
кінський кізяк» Мо, [беле.rа] «Кізяк», 
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[баледжянuк] «жук гнойовик» ВеУг, [ба
лежанuк, балежанка] «ТС.» Вt:НЗн· -
м. балега «кізяк», схв. балега «Те.»~ -
запозичення з румунської і молдав
ської мов; рум. Ь3.1іgа (balega), молд. 
балигз (балегз), як і алб. bagёl 'ё «Те.», 
можливо, походять від пн.-іт. [bago1a] 
пс.», здрібнілого утворення від baga, 
що зводиться до лат. Ьаса «ягода», спо
рідненого з кімр. bagwy «гроно», корн. 
bagas «Те.»; припускається також (Skok 
І 100-101) ілліро-фракійське походжен
ня слова.- Шаровольський Зб. захо
дозн. 54; Schel udko 126; Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. 2, 122; Sadn.
Aitz. VWb. І 230-231; Bern. І 41; 
Meyer IF 6, 116; СДЕЛМ 45; DLRM 65; 
Wa1de-Hofm. І 91. 

балет, балетник «артист балету>>, 
балерИна; - р. бр. болг. м. балет, п. ч. 
слц. вл. ba1et, схв. балет, слн. balet;
запозичення з французької мови; фр. 
ballet «Те.» походить від іт. balletto, 
демінутива до ballo «бал, танець»; фор
ма на -ник є українським утворенням від. 
запозиченого слова.- СІС 85; Шан
ский 3СРЯ І 2, 23-24; Фасмер І 115; 
Dauzat 70.- Див. ще бал1• 

[балець] «покривало для голови, хус
тина (у весільному обряді); коровай»; -
запозичення з румунської мови; рум. 
ba1t «фата» походить від лат. balteus 
«пояс; кайма», яке вважається запо
зиченням з етруської мови.- Schelud
ko 126; Pщcariu 15; Walde-Hofm. І 95. 

[бали] «розмови, балачки» (б. точити 
«розводити теревені»), [балuта] «ворож
биn> О, балу-балу (передача звучання 
балаканини), галу-балу «ТС.», [балута
беньки] «теревені>> Ж; - р. бальt «ляси, 
жарти» (б. точИть «точити ляси»), Іба
лить] «жартувати», [балuть] «тереве
нитИ>>, бр. [бал] «дурниця, брехню>, п. 
[balu-balu] «балу-балу», ст. baluch «га
лас», baluszyc «галасуваТИ>>, слц. ba1u
sit' «Говорити в гарячці, уві сні; верзти; 
турбу~атю>, м. балави «плете дурниці», 
схв. балити «плести нісенітницю», бало 
«базіка», бал01ьа «ТС.>>; - очевидно, від 
псл. bal- «балакати, гомонітю>;- в та
кому разі може розглядатись як пра
слов'янське утворення з суфіксом -І
від іє. *bha- «розповідати».- Мельни-
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чук 9тимология 1967, 63; 9ССЯ 1, 
150.- Див. ще баяти. 

балИк «пров'ялена спинка риби», ст. 
балик'Ь (1759); - р. бр. балЬtк, п. [ba
lyk], болг. балік;-запозичення з крим-, 
сько-татарської або турецької мови; 
крим.-тат. ba1yk «риба», тур. bal1k «ТС.» 
споріднені з кирг. каз. тат. як. балЬtк, 
узб. балик, аз. чаг. балЬtf", уйг. белuк, 
алт. пальщ, хак. пальtх, чув. пуліі.

Тимч. 53-54; Макарушка 4; Шанский 
9СРЯ І 2, 27; Фасмер І 11!}, Дмитриев 
525; Bern. І 41-42; Радлов IV 1496 
1166; Егоров 164; Rasaneп Versuch 61: 

балістика «розділ фізики, що ви
вчає рух тіла, кинутого під кутом до 
горизонту; наука, що вивчає закони 

руху артилерійських снарядів», баліс
тИчний; - р. баллuстuка, бр. баліс
тьпш, п. Ьа1 istyka, ч. слц. bal istika, 
вл. balisticki, болг. м. балuстuка, схв. 
балuстuка, слн. balfstika; - запози
чення з німецької мови; н. Ballistik 
утворено від лат. ballista «баліста, ма
шина для метання каменів або колод>>, 
що походить від гр. ~аЛЛют'lj(:;, пов'яза
ного з ~аЛЛі~ffі «кидаю снаряд>>, похід
ним від ~аЛЛw «кидаЮ>>.- СІС 85; Kopa-
1inski 107; Ho1ub- Lyer 92.- Див. ще 
бал\- Пор. гіпербола, емблема, пара
бола, проблема, сИмвол. 

балія, ст. балія (1756);- р. [балья], 
бр. балея, балейка; - запозичення з 
польської мови; п. balia походить від 
нім. Ba1je «бак, чаю>, запозиченого з 
французької мови; фр. baille «Те.>> зво
дитьсядолат. *bajula, пов'язаногозети
мологічно ·неясним baju1 us «носій (во
ди)».- Richhardt 32; Brilckn~r 12; Bem. 
І 41; Dauzat 68; Gamillscheg 72; Walde
Hofm. І 93-94. 

балка1 «степовий яр, долина>>, [бавка] 
«русло висохлої річкю>, [балuще] «сте
повий яр>>, [балок] «балка», [балчан
ськuй] Я, вtlбалок, [перебалочок] «неве
лика балка», прuбалок, прuбалковuй; -
р. балка, п. [balkal (з укр.);- остаточно 
не з'ясоване; здебільшого пов' язується 
з болото, бол6ння · «долина>>, лтс. bal а 
«ДОЛИНа>>, ЛИТ. bal а «бОЛОТО» (Uh1enbeck 
97; Bern. І 40; Erhout-Meillet І 253; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 24); зіставлялось 
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також з тур. bulak «джерело» (Rozwa
dowski RSl 2, 103), з каз. балкаш «боло
тисте місце» (Vasmer RSl 3, 255-256), 
з дангл. balc «підвищення між двома 
борознами» (Matzenauer 103), з топоні
мом Балкан (Соболевский РФВ 71, 439); 
ВИВОДИЛОСЬ ВіД ПСЛ. ob-valiti «ОбВаЛИТИ» 
через фонетично закономірну форму 
o-ba1iti (Марусенко Досл. з мовозн. 2, 
64-68).- Фасмер І 115-116; 3ССЯ 1, 
149-150; Sadn.- Aitz. VWb. І 127. 

балка2 «брус, колода>>, балок «те.», 
{біілька] «балка Я; поперечна жердина 
колодязного журавля Л», [біількей] 
«балка для хати» Я, [біільок] «брус», 
{бальок] «сволою> Л, [бальчос] «Попереч
ний сволок» ВеБ, [бііля] «те.>> Я, [белька] 

- «балка», [балЯр] «майстер, що виробляє 
бельки і клепку>> Я, [балерка] «місце і 
пристрій для різання дощою> Ж, ст. 
бал'ки (1599);- р. балка, бр. [бdлька], 
п. belka <<брус, перекладина»;- запо
зичено (частково через польське посе
редництво) з німецької мови; свн. balke 
(двн. Ьа1 ko, нвн. Ва! ken) «балка>> по
ходить від зах.-герм. *ba1kan- «ТС.», 
спорідненого з гр. єраЛшrG «стовбур 
дерева>>,- лит. balzfena «дрючою>, р. [бо
лозно] «дошка».- Акуленко 134; Шан
ский 3СРЯ І 2, 24; Фасмер l 115; 
Кluge-Mitzka 46. 

балкон;- р. бр. болг. балкон, п. 
вл. ba1kon, ч. слц. слн. Ьа1k6п, м. бал
кон, схв. балкон;- запозичення з фран
цузької мови; фр. balcon походить від 
іт. balcone, яке зводиться до двн. balko 
«Колода».- Москаленко УІЛ 52; Аку
ленко 141; Шанский 3СРЯ І 2, 24-25; 
Фасмер І 116; Dauzat 70.- Див. ще 
балка2.- Пор. балrони. 

[балмуш] «мамалига на сметані» Ж, 
[балмус] «густа рідина>>, [побИти на б.) 
«Сильно побитю>, [бdмуш] «мамалига на 
сметані>> Ж, [бdнуш] «Те.; суп з ялови
чиною», [біінуша] «яєчня»; - п. [bal
mosz] «мамалига на сметані»; - запози
чення з румун-ської мови; рум. baJmo~ 
«Їжа з яєць і кукурудзяного борошна», 
balmu~ «те.>>, як і уг. ba1mos, походить 
від болr. [балм!}ш (бял м-ож, бел .муш)J 
«Каша з бринзи і борошна», яке зво
диться до тур. bulama~ «борошняна 
каша для дітей>>, [belmui (belmiZ)] «со-
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балувати 

лодка їжа з прісної бринзИ>>, пов'яза
них з дієсловом bu1mak «змішувати, 
бруднитю>.- Schel udko 126; Cranjala 
206; БЕР І 29; Георгпев Бьлг. етим. 
и онам. 10; Балецкий St. sl. 10, 4-5; 
St~dn.- Aitz. VWb. І 231; MNTESz 
І 232. 

[баловець] «сорт слабого тютюну>> 
Ж, [бал6вець] <<бакун» О; - неясне; мож
ливо, пов 'язане з балувііти (пор.). 

балон;- р. бр. болг. м. балон, п. вл. 
нл. Ьа1оп, ч. слц. слн. ba16n, схв. ба
лон; - запозичення з французької мови; 
фр. ballon походить від іт. [ballone] 
( < pallone), утвореного від palla 
«куля».- СІС 85; Шанский ЗСРЯ l' 2, 
26; Виноградов Очерки 54; Фасмер І 
117; Dauzat 70.- Див. ще бал2• 

балотувати «голосувати за когось, 
щось», балотувальний, перебалотувііль
ний; - р. баллотИровать, бр. балаці
раваць, п. ba1otowac, ч. balotovati, слц. 
Ьа1 otova t', болг. балатИрам, ех в. бал о
тИрати, ели. balotaza «балотування»;
запозичено з німецької мови через поль
ське і, можливо, російське посередни
цтво; нім. ballotieren «балотувати» по
ходить від фр. ballotter «пjюводити по
вторне голосуванню>, пов'язаного з ba1-
lotte «Кулька для голосуванню>, яке 
виводиться від balle «куля» (Gamill
scheg 76) або від іт. ballotta «Куля для 
балотуванню>, похідного від [balla] 
«кулю> (Dauzat 70).- СІС 85; Шанский 
3СРЯ І 2, 26-27; Фасмер І 117; Смир
нов 54; Виноградов Очерки 51; Юuge
Mitzka 47.- Див. ще бал2• 

[балта1] «рідке болото, трясовина, 
калюжа>>; - болг. [біілта] «болото>>; -
запозичення з східнороманських мов; 
рум. bal ta, молд. біілтз «те.>> спорідне
ні з псл. *bolto «болото>>.- Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. 2, 122; Sche1 udko 
126; СДЕЛМ 45.-Див. ще болото. 

балта 2, балтИна -див. балда2• 
балувати «пестцти СУМ, Пі; [гуляти, 

розважатися; витрачати, розкидати; 

знати добре, мати досвід у чомусь 0]>>, 
баловство «nустощі, пестощі>>, балощі, 
[баліінці] «ТС.» Ж, [баловнЯ] «пестощі, 
пустощі>> Ж, [бал!}ха] «пустунка» Л, 
[баловИтий] «пустотливий>> Я, балува
ний «розбещений, вередливий»;- р. ба-



балух 

ловаmЬ, бр. балаваць, Др. балавати «Лі
куваТИ», СЛЦ. [ba1ovac] «ПОВОДИТИСЯ 
(з кимсь)», слн. [balovati] «говорити 
дурниці», стсл. Edi\~Cd NИІ{ «Лікування, 
ліки», ЕdІ\ИИ «лікар»; - похідне утво
рення ВіД ОСНОВИ ПСЛ. Ьа1- «рОЗМОВЛЯТИ>>, 
яка зводиться до іє. *bha- «говорити, 
розповідати»; паралельне до балакати, 
балу-балу і под.; зв'язок з дінд. balal). 
«молодий, дитячий, дитина» (Uh1 еп
Ьесk 189; PBrB 18, 238; Абаев ИЗСОЯ І 
249) малоймовірний, як і зіставлення 
(Соболевский S1avia 5, 441) з лат. fallo 
«обдурюю>>.- Шанский ЗСРЯ І 2, 27; 
ЗИРЯ ІІІ 63; Фасмер І 147; Преобр. 
І 15; 3ССЯ 1, 148; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 118-120; Bern. І 42.- Див. ще бали, 
балакати, баяти. 

[балух] «забава, бенкет», [балуша] 
«Те.»; - п. [baluch] «галас>>, [baluszyc] 
«rаласуватю>; -очевидно, пов'язане з 
основою псл. Ьа1- «розмовляти», похід
ною від іє. *bha- «Говорити» і представ
леною також у словах бали «розмови, 
балачкш>, балакати, бсілувати.- Bruck
ner 12; Sadn.- Aitz. VWb. І 119.- Див. 
ще бали, баяти.- Пор. балакати, балу
вати. 

балухи «баньки, очі», балухатий, [ба
лахатий] «ВИрячкуваТИЙ» Па, вибалу
шувати; - запозичення з польської 
мови; п. [baly] «балухи», balu
chy, [balonie] «Те.», як і ч. Ьа1 ata «ТС.», 
слц. ЬаІ atko «скляна кулька», похо
дять, очевидно, від нім. Ball «кулю>; 
необгруРтовано по~'язується (Bruck
пer 13; Machek ESJ С 43) з р. балда «На
ріст на дереві, палка>>.- Див. ще бал2 • 

[балушє] (ж. р.) <<Коза коло рота 
nеріста» ВеНЗн; -неясне; можливо, по
в'язане з рум. Ьа1е «слина, піна (біля 
рота)»; в такому разі первісно означало 
«(коза ніби) з заслиненою мордоЮ>>. 

[балхва] «кольорова смужка в тка
нині»;- бр. [балхва] «кольорові нитки 
для вишиванню>, [баухва] «Те.»; - не
ясне; можливо, запозичення з тюрк

ських мов; пор. кирг. балкьt «Напів

шовковий>>, каз. бьtлкьt «Те.», що похо
дять, очевидно, від ар. Ьа1 qa•u «строка
тий, перістиЙ>>. 

[балцанка] «оплетена лозою банка 
або бутель», [балсанка] «металевий по-
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суд>> Ва, [бальзанка] «бляшанка для 
зберігання рідини, напр., гасу>>, [бак
салка] «ТС.>> Л, [баласцанка] «металевий 
посуд, сулія для олії, гасу» Ва; - запо
зичення з польської мови; п. ba1samka 
«банка, посуд для бальзамів і духів, 
флакон» є похідним від Ьа1 sam «баль
зам»; пов'язування з рум. Ьа1 t «петля, 
вузол» (Pщcariu 15) позбавлене будь
яких підстав.- Див. ще бальзам. 

[балЮля] «кирпата дитина» Ва; -
неясне; можливо, пов'язане з вигу
ком [баЮлі] (приспів у колисковій 
пісні) і первісно стосувалося малої ди
тини. 

баляндраси «теревені», [балянтраси] 
«Те.» Пі, баляндрасник «балакую>, ба
ляндрасити «балагурити»; - р. [балян
дрdсьt] «теревені>>, [балендрЯсьt, балян
трЯсьt, балентрЯсьt] «ТС.>>, [балентрЯс] 
«жартун», [балендрЯс, балянтрЯс] «ТС.», 
бр. [билиндрасьt] «теревені»; - не зов
сім ясне утворення від основи псл. 
Ьа1- «розмовляти, розповідати», мож
ливо, викликане впливом форм балЯси, 
баландіти.- Фасмер І 115.---о-- Див. ще 
балакати, баланда\ бали, балЯси. 

[балЯс] «гомін», балЯси «теревені» 
(6. точити «теревенитИ>>, б. підпускати 
«обдурювати»), [балЯсник] «балагур, пус
тун», [балясувати] «балагурити, гала
сувати, пустуватю>; - р. балЯсьt «тере
вені», балЯсник, балЯсиrпь, балЯсничать, 
[бальlзник] (<балакун», бр. балЯснік «ба
лагур, веселий оповідач», ч. мор. [ba
lasat] «умовляти», схв. ба.ІЬезгати «плес
ти нісенітницю», ба.ІЬезгало «базіка»;
очевидно, утворення від основи псл. 
Ьа1- із суфіксом -(j)as- (пор. галас, ви
крутас, вихиляс, п. gonias, obertas і ін.); 
може бути зіставлене з лит. ba1azyti 
«гудити»; вираз б. точиrпи міг розвину
тися під впливом омонімічного етимо
логічно відмінного балЯси «поручні, 
стовпці балюстради» (але пор. і точити 
ляси, точити гперевені, розмова точить
ся); етимологічне ототожнення балЯси 
«теревені» з балЯси «поручні, стовпці 
балюстради» (Шанский ЗСРЯ І 2, 29-
30; Фасмер І 119 і .ін.) є помилковим.
Мельничук Зтимология 1967, 63-64.
Див. ще балакати, бали, балувати.
Пор. балЯси. 
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балЯси 

балЯси «поручні», балЯсина «точе
ний стовпець в огорожі, поручнях і 
под.»; - р. балЯсьt, балЯсина, бр. ба
лЯса, балЯсіна «те.»; - запозичення з 
польської мови; п. Ьа1 as «вал, круг лий 
стовп, стояк» походить від іт. Ьа1 aus
tro (ba1austrata, пор. фр. ba1ustrade) 
«стовпець поручнів», утвореного від лат. 
ba1austrium (<гр. ~аЛ.абапоv) «квіт
ка дикого граната» за подібністю форми 
стовпця до гранатової квітки; у поль
ській мові при запозиченні могло на
бути. форми з кінцевим -as під впливом 
власне польських слів із суфіксом -as 
типу gonias, obertas (пор. укр. [ба
ЛJіс]).- Richhardt 32; Шанский 3СРЯ 
І 2, 29-30; Фасмер І 119; SW І 26; 
Briickпer 12. 

[бальвір] «фельдшер» Я. [байбір
ство] «знахарство (до худоби)» Ж, ст. 
балб'Вр'О «голяр, лікар» (XVI ст.), бал
вера (1581), балв'Вр'О (1624); -бр. ст. 
барвер'О «цирульник, лікар» (1507), бар
бер'Ь (1541), балвер'Ь (XVII ст.) «Те.»; -
запозичення з польської мови; п. bal
wierz щирульник; фельдшер», bal bierz 
«Те.», як і ч. barbif «ТС.», слц. barbier 
щирульник», схв. барбйр «Те.» через 
н. BarЬier «перукар» зводиться до іт. 
barbiere чи фр. barbier «ТС.», утворених 
від основи barb- «борода» (лат. barba), 
спорідненої з псл. *borda, укр. борода.
Шелудько 21; Тимч. 52-53; Briickner 
12; Sadп.- Aitz. VWb. І 244; Dauzat 
73; Wa1 de-Hofm. І 96.- Див. ще бо
рода. 

бальнувати - див. байлбва. 
бальзам, [бальсан] Я, [бальсамник 

мировець] «фіміам з бальзамника Bos
swe1ia serrata Roxb.» Ж, бальзамувати, 
ст. балсам (XVII ст.), балсан (XVIII ст.), 
валсам'О (XVII ст.); - р. бр. бальзам, 
[бальсам], др. валсам'О, п. вл. ba1sam, 
ч. balzam, слц. нл. ba1zam, болг. м. 
балсам, схв. балсам, ели. Ьа1zаm;
запозичення з грецької мови, спочатку 
безпосередньо (в q:ормі валсам 'О, бал
сам), пізніше через німецьку і латин
ську мови (в формі бальзам, з н. Ba1sam, 
лат. balsamum); гр. ~аЛ.ащtоv «бальза
мін; ароматична камедь бальзаміну» по
ходить від гебр. basam «бальзам, аро
мат» або ар. bc.sam «бальзамове дерево; 

ІЗО 

бамбиза 

бузина».- СІС 85; Шанский 9СРЯ І 
2, 28; Фасмер-Трубачев І 119; Buffa 
S1 avia 36/2, 173; Lokotsch 25; Ю uge
Mitzka 47; Frisk І 217; Gesenius 131. 

бальзамін (вид рослини), [бальзамі
на, бальзамuна, байсаміна];- р. баль
замuн, бр. бальзамін, [бальзаміна, баль
самінаJ, п. ba1samina, ч. слц. ba1zamina, 
болг. балсамtlн, ели. ba1zamina, balza
minka; -запозичене двома шляхами, 
через російську і польську мови, з ла
тинської; лат. ba1samina є похідним від 
ba1samum «бальзам».-СІС 85; Шанский 
3СРЯ І 2, 28.- Див. ще бальзам. 

[бальо] (дит.) «бублик; гостинець» Ж, 
Ме; - результат характерного для ди
тячої мови скорочення назви [обtірінокJ 
«бублик».- Див. ще обарИнок. 

[бальбrа] «лівша»; - запозичення 
з угорської мови; уг. ba1og «Те.» є по
хідним утворенням від Ьа1 «лівий», спо
рідненого з удм. ст. palljan «Tc.».
MNTESz І 226; Barczi 14. 

бам (вигук для передачі звучання 
дзвона), бамкати «бити в дзвін»;
п. ч. слц. bam, м. бамка «стукати, уда
ряти, бити», слн. bam, bam; -спільно
слов'янське звуконаслідувальне утво
рення, аналогічне до бом, бум, бім, 
балам (пор.). 

[бамбара] «ягода; полуниця, Fraga
ria vesca L. Mak», [бамбера] «те.»; -
очевидно, запозичення з німецької мови; 
нвн. Br6mbeere «ожина» походить від 
свн. bramber «ТС.>>, утвореного з основ 
brame «терен», спорідненої з англ. broom 
«рокитник», і ber «ягода» (нвн. Beere), 
спорідненої з гот. basi «ТС.», можливо, 
також з сірл. base «червоний».- Ше
лудько 21; Pau1 DWb. І 74; Юuge
Mitzka 59.- Див. ще барма1 . 

[бамберка] «лісковий горіх» ВеНЗн, 
[бамбарка] «Те.» ВеНЗн; - результат 
контамінації слів бамбулька і бамбара 
(див.). 

[бамбиза] «вайло;. здоровило» Пі; -
бр. бамбіза «Те.»; -запозичення з поль

ської мови; п. [bombiza] «Незграбний пу
зань; протестантський ксьондз», [bam
biza] «Те.» пов'язується з лат. bombyx 
«шовкопряд>>, спеціально видозміненим 
єзуїтськими школярами з опущенням 

кінцевого х як знака початкових звуків 



бамбилііти 

слова ksi<}dz для глузливого підкрес· 
лення негідності протестантських слу
жителів культу бути ксьондзами; оче
видно, було підтримане в ужитку схо
жістю з бамбула, п. bambula «вайло»; 
пор. лит. bambizas «кальвініст» того ж 
походження.- Brilckner 35.- Пор. бам
була. 

[бамбилЯти] «слабо дзвонити», 
[бамбалай] «дзвін» О; - п. [ЬцЬе1ас si~] 
«ГОЙДаТИСЯ>>, Ч. [bambu1 ati] «ХИТаТИ, КИ· 
вати, гойдати», [bamby1 ati, bombo1 ati, 
bombelat, bambat] «те.»; -очевидно, 
як і [б6мбатися], запозичення з nоль
ської мови, в якій це слово пов'я
зане з bqbe1 «висулька, кулька і под.»; 
значення «дзвонити» розвинулось під 
впливом співзвучних слів бам, бамкати; 
виведення з основи *koleb- через гадані 
проміжні форми *ko1bvel-, *kombel-, 
*bombe1- (Machek ESJC 44-45) зали
шається непереконливим.- Пор. бам, 
бом6атися. 

[б:імбір] «гул» О, [бамборити] «бити 
у дзвони; вдаряти» О, [бамбурuти] 
«ТС.» О;- звуконаслідувальне утворен
ня, частково зближене з [бамбилЯгпи] 
«СЛабо ДЗВОНИТИ» (пор.). 

бамбук; - р. бр. болг. бамбук, п. 
bambus, bambusa, ч. слц. bambus, вл. 
bambusnica «бамбукове стебло>>, м. бам
бус, схв. бdмбус, слн. bambus; - запо
зичено з новолатинської мови через ро
сійське посередництво; нлат. bambuc, 
bambusa, очевидно, походить від фр. 
bambou, яке через португальську або 
голландську мову запозичено з малай
ської; мал. bambu «бамбук» є результа
том видазміни мал. mambu «Те.».- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 30; Фасмер І 120; Lo
kotsch 18; Holthausen EW 13; Dauzat 71. 

бамбула «вайло» (про людину або 
неповороткого вола чи коня), [бамбу
лух] «телепень» ВеБ, [бамбулuстий] 
«товстолиций; нечемний» МСБГ, бамбу
луеdтий «незграбний>>, [забамбулитися] 
«неакуратно . одягтися; потавст іти» 
МСБГ; - п. [bambula] «Вайло», [bam
buch], ч. bambula «ТС.>>, слц. bambuch 
«дурень»; -очевидно, як і бамбулька 
«кулька», результат видазміни рано 
запозиченої з польської мови основи, 
збереженої в формі bqbel «булька, бань-
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ка, набряк» і под.; в такому разі поль
ські діалектні форми є зворотними запо
зиченнями з української мови або ре
зультатами розпаду носового голосного 

на чистий голосний і носовий приголос
ний; можливо також, що польські зву
кові форми з bam- походять з литов
ської мови (пор. лит. bafiibalas «nузань; 
хрущ» при bamba «пуш>, bambl ys «Ле
дача дитина, злодійчук; віхоть соломи, 
листок, стовбур дерева»); значення 
«вайло» могло підтримуватися схожістю 
з словом [бамбиза] «ТС.», п. [bambiza, 
bombiza] «Те.; протестантський ксьондз», 
лит. bambizas «кальвініст»; менш імо
вірне походження віду уг. bamba «дур
ний» (Machek ESJC 44).- Fraenkel 
33.- Див. ще бамбух.- Пор. бамбиза. 

[бамбулька] «Кругла ягода на кар
топлинні; кулька; бутон; круглий гу
дзию> ВеЗа, [бамб6лі] «великі яйця» Я;
ч. bambu1e «куляста річ, великий гу
дзик, куля», [bambu1ina] «бульба», слц. 
bambo1ec «куляста річ», bombolec «ТС.>>, 
bambu1пfk «Вид декоративної рослини 
(з бульбами під землею)», нл. bambulka 
«ягідка на картоплинні>>, bombolica 
«набряк»; -очевидно, давнє запози
чення з польської мови, пов'язане з п. 
bt~be1 «булька, банька, набряю>; основа 
ЬцЬ- у польській мові відповідає основі 
буб- в укр. бублик, [буба] (дит.) «рана, 
нарив, болячка, вавка>>, схв. бубу.ІЬu
ца «nрищию> і под.; менtп переконливе 
пояснення (Machek ESJ С 44) з припу
щенням незасвідчених проміжних форм 
bu1bu1-, bumbul-.- Див. ще буба, буб
лик.- Пор. бамбула. 

[бамбура] «велика, груба річ» Ж;
неясне; можливо, результат контаміна
ції форм бамбула · «вайло» і бандура 
в переносному значенні «велика, груба 
річ»; переміщення наголосу на кінце
вий склад могло бути викликане емоцій
ним фактором. 

[бамбух] <<Шлунок ВеЛ; коров'ячий 
шлунок ВеУг>>, ·[бембух] «шлуною> 
ВеЛ; - п. [bambuch] «незграбна, груба 
людина», слц. bambuch «пузо; ду· 
рень>>; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат контамінації основ типу [ба
бешки] «нутрощі тварин», [бабухатий] 
«пузатиЙ>> і бамбула; пор., проте, близькі 
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форми лит. bafiiba1as «пузань», bamba 
«Пут>, лтс. bafiiba (bufiiba) «куля», які 
зіставляються з шв. [bamb] «пузо», норв. 
[bembel] «пуn» (Miih1.-Endz. І 261; 
Fraeпkel 33), але споріднені і з псл. 
b<;Jb- (укр. буба, бубон і т. д.).- Пор. 
баба2 , бабиці, бебех2, бендЮх. 

бамія (бот.) «Hibiscus escu1entus Mo
nos.», [баня] «тс.» Mak; - р. ба.мия, 
болг. ба.мя, [ба.мия, бабня], схв. ба.мІ-Ьа, 
ба.миjа, бСімJЬа; - запозичення з ту
рецької мови; тур. bamya, bamye «тс.» 
походить від ар. bamija «тс.».- СІС 85; 
БЕР І 30; Skok І 104; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 234; Mik1. TEl І 256. 

баналЮки «дурниці» (б. плести), 
[бандилЮ.гu МСБГ, бандилЮки МСБГ, 
банелЮки, банялЮки] «ТС.»; - запози
чення з польської мови; п. bania1 uki 
«дурнИці», ст. banie1 uka «беззмістовна 
книжка» походить від імені королівни 
Банялюки (можливо, пов'язаної з на
звою югославської місцевості Banja 
Luka, букв. «банова лука»), персонажа 
віріпаваної казки Ієроніма Морштина 
(1650).- Briickner 14; Jonke Knjiz. jezik 
319-320. 

банальний, банальщина; - р. ба
нальньtй, бр. бана.АЬНЬt, п. вл. bana1ny, 
ч. bana1ni, слц. bana1ny, болг. м. бана
лен, схв. біініілан, слн. banaleп; - запо
зичення з французької мови; фр. bana1 
«звичайний, банальний», яке спочатку 
означало «належний сюзеренові», потім 
«СПільний для жителів села», потім 
«загальниfі, без оригінальності», похо
дить від франк. ban «Відозва сюзерена 
до жите.:1ів (зокрема, для створення вій
ська)», спорідненого з двн. ban «наказ, 
заборона», псл. bajati «мовити», укр. 
бtіяти.- СІС 86; Шанский 3СРЯ І 2, 
30-31; Dauzat 71; Юuge-Mitzka 50.
Див. ще баніт, баяти. 

банан; - р. бр. болг. банан, п. ba
nan, ч. слц. banan, вл. banana, м. схв. 
банана, слн. banana;- запозичення з 
французької мови; фр. banane походить 
від порт. banana, запозиченого з афри
канської мови баконго; можливо, по
в'Язане з ар. Ьаnап «палець» (за зовніш
ньою подібністю плоду).- СІС 96; Шан
ский 3СРЯ І 2, 31; Фасмер І 120; Ho
l'ub-Lyer 92; Dauzat 71. 
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банда!, [бандинаl «велика компанія», 
[бандорl «голова бандИ» Ш;- р. бр. 
болг. м. банда, п. ч. слц. вл. нл. banda, 
схв. банда, слн. banda; -запозичення 
з німецької мови; н. Bande «банда»; 
походить від іт. banda «Корогва, прапор 
загін, зграю> або від фр. bande «Те.>>, 
засвоєного через народну латинь з яко· 

їсь германської мови (пор. гот. bandwa 
«прапор, знаю>, споріднене з дісл. benda 
«Подавати знаю>, гр. cpaivffi <<nоказую», 
дінд. bhal) «світло»).- СІС 86; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 31; Фасмер І 120; Sadn.
Aitz. VWb. І 235-236; Юuge-Mitzka 
48; Feist 79-80.- Пор. бандИт. 

банда2 (заст.) «дім розпустИ>> Пі, 
[бандур] (заст.) «Хазяїн дому розпусти», 
[бандур] «шинкар; звідник» Ж;- р. 
[бандЬІрьl «хазяїн дому розnусти»; ~ 
неясне; можливо, походить від рум. 
pandur «опришок», яке разом із схв. 
nандур «ПОСіпака; сіЛЬСЬКИЙ ПОЛіцеЙ• 
ський стражник» зводиться до уг. pan
dur, що зіставляється з сл. *pQdarь 
«погонич, пастух», похідним f!.ід псл. 
pQditi <<Гнати».- Machek ESJC 432; 
Skok І 107; DLRM 580; Barczi 234; 
Kniezsa І 1, 383-384.- Пор. пудити. 

бандаж, бандажист, бандажува-
ти,·- р. бр. болг. бандаж, п. bandaz, 
ч. слц. bandaz, вл. нл. bandaza, схв. 
бандаж, бандажа, слн. bandaza; - за· 
пазичення з французької мови; фр. baп
dage є похідним від дієслова bander 
«перев'язувати», ст. bender, яке похо
дить від франк. *b1nda, спорідненого 
з ивн. binden «в'язатИ», англ. bind 
«тс.».- СІС 86; Шанский ЗСРЯ І 2, 
31-32; Фасмер І 120; Dauzat 71.
Див. ще бант, бИнда, бинт. 

[бандалаJ «великий чорний біб, що 
в' ється по тичках» Ж; [банд олі] «сорт 
крупної квасолі» МСБГ, [балазала] <<Ве
лика квасоля» ВеНЗн; - неясне; пор. 
р. [бандал] «дуже товста палка», тур. 
bak1 а <<біб» (з ар. bagil а' «єгипетські 
боби»). . 

бандероль, [бандероля], обандероли
ти,· - р. бандероль, бр. бандвроль, п. 
вл. bandero1 а, ч. bandero1 «стрічка; 
(ст.) корогва», слц. b·anderola «стрічка», 
болг. бандерол, схв. бандердла, слн. 
bander61 а «стрічка»; - через польську 



баиджюр 

і росшську мови запозичено з фран
цузької; фр. banderole «вимпел, пере
в'язь, бандероль» походить від іт. bade
ruola «прапорець, вимпел», демінутива 
до bandiera «прапор», яке походить від 
германського кореня band- (пор. гот. 
bandwa «прапор»).- СІС 86; Шанский 
3СРЯ І 2, 32; Dauzat 72; Mestica 175.
Див. ще банда1 . 

банджюр, банджюра, бандюра, ба
нюр, банЮра - див. баЮра. 

[бандз] «картопля», [бундз] «TC.»Mak, 
[бандзі] «картопляники», [бандзовИня] 
«картоплиння» ВеНЗн; - п. [bandz] 
«картопля» (з укр. ?); - можливо, ре
зультат видазміни форми [бандура] 
«ТС.» під впливом звукової форми слова 
[бундз] «грудка сиру; вузоЛ».- Пор. 
будзі. 

[бандикувати] «повільно працюватю> 
Ж; - очевидно, результат контаміна
ції слів [бандя] «ледар» і байдuкуватu.
Ди&. ще байдики, біндя. 

lбандИлє] «Картоплиння» ВеНЗн, 
[бандилИнє] «те.»; - результат контамі
нації форм бадИлля і [бандз] «Картопля» 
(див.). 

бандИт, бандитИзм;- р. болг. м. 
бандИт, бр. бандьІт, п. bandyta, ч. слц. 
bandita, вл. bandit, схв. бітдїіт, бан
дит, слн. bandit; - через польську мо
ву запозичено з італійської; іт. bandito 
«вигнанець, висланий» походить від ban
dire «висилати», яке зводиться до франк. 
*bannjan «заслати» (пор. нвн. Bann 
<<заслання»); у слов'янських мовах се
мантично і фонетично приєдналось до 
банда, первісно іншого походження.
Шанский ЗСРЯ І 2, 32-33; Фасмер І 
120; Юuge-Mitzka 48.- Див. ще ба
ніт.- Пор. банда1• 

[банд6с] «колун для дров» Мо;- оче
видно, запозичення з німецької мови; 
пор. нвн. Bankaxt «теслярська сокира», 
утворене з основ іменників Bank <<лава» 
і Axt «сокира», спорідненого з англ. 
ахе, гр. a~iv'l'] <<Те.», псл. ostrь, укр. 
гострий.- Ю uge-Mitzka 42; Paul 
DWb. 65.- Дна-. ще банка3 , гострий. 

бандура1 <<Кобза; [велика або не
зграбна річ; телепень ЖJ», бандурИст, 
бандурИста, [бандурИстий] <<банду-

рист» Я, бандурник «майстер, що робить 
бандури; бандурист», [бандуроеатий] 
«дурний» О, ст. бандура (XVIII ст.);
р. бр. болг. бандура <<кобза», п. ч. слц. 
bandura, слн. bandura, схв. бандура 
<<ТС.» (у більшості цих мов з україн
ської); - запозичено з грецької мови 
або, можливо, через польську з італій
ської; іт. pandura (елат. pandura) похо
дить від гр. лаvбоuра щитра», яке було 
запозичене, мабуть, з Лідії.- Фадєєв 
Мовозн. 1970/6, 52-53; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 33; Фасмер І 190; Richhardt 32-33; 
Briickner 14; Sadn.-Aitz. VWb. І 236· 
Bern. І 42; Mik1. EW 7; Machek ESJcs' 
352; пор. Абаев ИЗСОЯ І 447-449; 
Moszyncki JP 37/5, 371. 

[бандура2 ] «картопля», [бандурка, 
бандурЯта] <<ТС.», [бандурчdнuк] <<кар
топляний коржию>, [бандурчанка] <<кар
топлиння», [бандурчuна, бандурЯн!}а] 
<<ТС.»; - запозичення з польської і сло
вацької мов; п. [bandurki] «картоплі», 
слц. [bandurka] <<картопля», як і ч. 
[bandor, bandurJ, brambor <<ТС.», пов'я
зані з назвою німецької землі Branden
burg; не11ереконливе зіставлення (Ma
chek ESJC 63-64) ч. brambor з лтс. bim
bu1is, bumbulis «КартоплЯ».- Закрев
ська Досл. і мат. VI 34; SW І 93; Holub
Lyer 103-104; Holub-Kop. 75; Frinta 
Nc.se fec 39, 259. - Пор. бараб6ля1• 

[бандури] «нутрощі, переважно у 
тварини», [бандурник] «дрібний торго
вець, перекупник риби», [бандурити] 
<<Натягувати» Я, [вИбандурити] «випо
трошитю>, [вИбандулиrпи, еИбандилити] 
<<Те.>>;- р. [бандура] <<нутрощі тварини; 
нечистоти, заховані в чомусь», п. [ban
dziochy] <<Нутрощі», ч. (згруб.) bandur 
<<товстун, незграба»; - неясне; мож
ливо, пов'язане з р. [бандать] <<бруд
нити».- Пер. бендЮх. 

[бандурка] <<муха-одноденка» ВеУг;
очевидно, пов'язане з [бандури] «Ну
трощі, переважно у тварини» як вка
зівка на те, що муха сідає на покидьки. 

[бандя] <<ледар» Я;- п. bandoch 
<<найманий робітник на жнивах», ban
dos <<ТС.; польова робота, виконувана 
найманими робітниками»; -пов'язує
ться з п. banda <<гурт» і т. д., яке похо
дить від н. Bande.- Briickner 14.-
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Див. ще банда1• - Пор. бандикувати, 
банити. 

[баник] «смажений пиріжок, сир
ник» Г, Ж, [банік] «ТС.» St. sl. 10, 
[банЯта] «баникю> Ж, fбаничата] «те.» 
St-. sl. 10; - р. [банник] «весільний 
хліб, зашитий в скатертину», [гtlбаница] 
«вид книша або кренделя», [гtlбанец] 
«те.», слц. {Ьапіk] «вид пирога», болг. 
м. баница «пиріжок з бринзою, овочами 
або м'ясом», м. [баник], схв. гtlбаница, 
gbanica «те.», слн. gibanica «Вид пирога», 
gubanica «те.»; -результат спрощення 
давнішого *гбаник < gьbanikь, gyba
nica, пов'язаного з псл. * gьb-;gyb-, 
тим самим, що і в дієслові гщ}rпи, р. 
изгuб та і·н.- Балецкий St. s1. 10/1-2, 
1-17; БЕР І 31.- Див. ще гнути. 

[банити] <<Тріпотіти на вітрі» (про віт
рила) 'Берл; - неясне. 

· [банить] «важко працювати» Л; -
неясне; можливо, пов'язане зп. bandoch 
«найманий робітник на жнивах», bandos 
«те.; польова робота, виконувана най
маними робітниками», або з [6аня]3 

«копальня» (в такому разі могло озна
чати «працювати на копальнях»).- Пор. 
бандикувати, бандя, баня3 • 

баніт «вигнанець», баніта, банИта 
«те.», банітувати «шельмувати, лаяти», 
баніція «вигнання з країни, зіслання», 
[збагнітувати] «зганьбити, зіпсувати»;
запозичення з польської мови; п. banita 
«вигнанець», bannita, banit, bannit, ban
dyta «ТС.» через іт. ст. bandito «вигна
нець», похідне від bando «оголошення; 
вигнання з країни», пов'язується з нвн. 
Bann «вигнання», двн. ban «наказ або 
заборона nід страхом кари», спорідне
вим з лат. fari «говорити», псл. bajati, 
укр. баяти.- Richhardt 33; Briickner 
14; Sadn.-Aitz. VWb. І 236; Pau1 
DWb. І 68; Юuge-Mitzka 50.- Див. 
ще баяти.- Пор. бантувати. 

банк, Ібанок] «баню> Я, банкір, бан
ківка «банкнота» Ж, банківнИк (у грі 
в карти), банкувати «держати банк 
(у грі в карти)»; ~ р. бр. банк, п. bank, 
ч. слц. вл. нл. banka, болг. м. бfтка, 
схв. банка, слн. banka;- запозичення 
3 німецької або французької мови; н. 
Bank «баню>, фр. banque «ТС.» походять 
від іт. banca (banco) «Лава, стіл міняйла, 
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банк», яке зводиться до герм. bank 
«лава».- СІС 86; Шанский ЗСРЯ І 1, 
33; Фасмер І 120; Юuge-Mitzka 49; 
Dauzat 72.- Див. ще банка3 • 

банка1 (посудина; мед.); -бр. бан
ка; - запозичення з російської мови; 
р. банка походить, очевидно, від укр. 
банька або п. banka; спроба пов'язати 
безпосередньо з псл. banja (Фасмер 
І 121; Шанский 3СРЯ І 2, 34) менш пере
конлива. -Bruckner KZ 45, 26; ССРЛЯ 
І 268.- Див. ще баня2 , баня4 • 

[банка2 ] «кільце для скріплення коси 
з кіссям» Л, [банька] «те. Л; пряжка 
ЛексПол.»; - р. [банка] «кільце для 
скріплення коси з кіссям», [банька] 
«те.», бр. [банька] «металеве кільце в 
упряжі, біля хвіртки і т. д. для скріп
лення»; - очевидно, через давніші фор
ми *банrпка, *банта походить від н. 
Band «зв'язок» і т. д.- Див. ще банта. 

банка3 <<Поперечна лава на човні; 
сидіння для веслярів»; - р. банка 
«ТС.»; - через російську мову запози
чено з німецької або голландської; 
н. Bank «лава», гол. bank «ТС.» походять 
від іє. *bheg- «гнути» з інфігованим 
-n-.- Шанский ЗСРЯ І 2, 34; Фасмер 
І 120; Кluge-Mitzka 48-49. 

банка4 «мілина»; - р. бр. банка 
«те.»; - через російську мову запози
чено 3 німецької або голландської; н. 
Bank «мілина», гол. bank «ТС.» є резуль
татами видазміни значення слів н. Bank 
«лава», гол. bank «ТС.».- СІС 86; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 34; Фасмер І 120.- Див. 
ще банка3 • 

lбанкасІ «залізний шпеник для за
кріплення дошки при струганні на сто
ляриому верстаті»; - п. bankajz, ban
kajza «лапа, скоба»; -через польську 
мову запозичено з німецької; нім. Bank
eisen «скоба, лапа» є складним словом, 
утвореним з іменників Bank «Лава, вер
стат» і Eisen «залізо», спорідненого з 
англ. iron, пкельт. Isarno- (дірл. iarann, 
кімр. · haiarn «те.>>).- Шелудько 21; 
Юuge-Mitzka 160_:_161.- Див. ще 
банка3 . 

банкет, банкетник- див. бенкет. 
банкрут, банкр6т, банкрутство, 

банкротство, банкрутувати, банкро
тувати, збанкрутілий, ст. банкруm'Ь 



банник 

(XVIII ст.); - р. бр. банкрот, банкрут, 
п. bankrut, ч. слц. вл. нл. bankrot, 
болr. банкрут, м. банкрот, схв. бая
крот, слн. bankrбt «Те.»; - через поль
ську і російську мови запозичено з'фран
цузької і німецької мов; фр. banqueroute 
<<банкротство», нім. Bankrott ( < Ban
kerott) <<ТС.» зводяться до іт. banca 
rotta «nоламана лава» (контори банкру
тів розбивали); іт. rotto <<зламаний, роз
битиЙ» походить від лат. ruptus «ТС.», 
пов'язаного з дієсловом rumpere «рвати, 
розбивати, ламати», спорідненим з дінд. 
ropayati «обриває, відламує», двн. roub 
«грабіж», схв. riipa «яма».- СІС 87; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 35; Фасмер І 121; 
Dauzat 72; Wa1de-Hofm. ІІ 451.- Див. 
ще банк, банка3 • 

банник «ганчірка, щітка на держаку 
для прочищання і змащування дула 
гармати»;- р. банник <<Те.>>, [банец] <<ру
чайка клоччя, яку прядільник обмотує 
навколо поясниці», бр. баннік <<банник», 
болг. банних «ТС.» (з р.); -остаточно 
не з'ясоване; можливо, походить від 
давнішої форми *гбаник, пов'язаної з 
дієсловом *гбати < г'Ьбати <<гнути»; 
пов'язується також з р. банить <<мити, 
чистити» (Даль І 113).- Пор. баник, 
баня!, бгати. 

бант, [банта] «бант» Я. баюпик;
р. бр. баюп, п. bant <<nерев'язка», вл. 
нл. bant «стрічка, бант»; - через росій
ську або польську мову заnозичено з ні
мецької; свн. bant (нвн. Band) <<стрічка, 
тасьма, зав'язка» пов'язане з дієсловом 
binden <<в'язати», спорідненим з гр. 
лвІаf!сх <<канат», дінд. bandhu «родич».
Наконечна 139-140; ІUелудько 21; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 35; Фасмер І 121; 
Weiss-Brzezinowa Prace j~zykozn. 21, 
156; Pau1 DWb. І 96; Кluge-Mitzka 
48, 78.- Пор. банта, бйнда. 

банта «перекладина, яка скріплює 
крокви в даху:», [бант] Ж, бантИна 
«Те.», бантИння (зб.), [бантувати] «На
бивати банти» Ж; - п. banta, [bant] 
.:те.»; - через польську мову запози

чено з німецької; н. Band «зв'язок» є по
хідним від дієслова binden «В 'язати»; 
пор. н. Bandrute «бантина» (з Band 
«те.» і Rute «прут»), видозмінене в нл. 
bandrug, bandruga, bandtrugi «Те.>>.-

банувати 

ІUелудько 21; Briickner 15.- Див. ще 
бант. 

[бантажити] <<бити, карати» Я, [бан
тіжщпu] «бити, шмагати» Я; - схв. 
ст. bantizati «nрогнати, вислати», ban
dizati «те.»; - очевидно, результат ви
дозміни не зафіксованого в українських 
джерелах слова *бантіжити «виганяти, 
банітувати»; семантична зміна могла від
бутись під впливом слів батіг, батожИ
ти; можливий також зв'язок з баюпу
вати «НИЩИТИ, буриТИ».- Див. Ще ба
НіТ, бантувати, батіг1 . 

[банти] «солодке печиво», [банть, 
банті] «ТС.» Я; -очевидно, результат 
видазміни слова баник або якийсь сло
вотворчий варіант, споріднений з цим 
словом; можливий також зв'язок із 
словом бант (за зовнішньою подіб
ністюформи печива).- Пор. баник, бант. 

[бантувати] <<турбувати, штовхати, 
бурити Ж; нищити ВеЛ», [банітувати 
розумом] <<баламутити», ст. бантавати 
«турбувати» (XV ст.); -п. bantowac 
«ображати, бити, галасувати, тріскати 
нагаєм», ч. [bantovat'] <<обшукувати ко
мусь кишені; будити; баламутити», слц. 
bantovat' «непокоїти, морочити, обра
жати», схв. banta <<труднощі, неприєм
ність; штраф», бантавати «набридати, 
перешкоджати, турбувати», слн. banto
vati <<Ображати»; -запозичення з угор
ської мови; уг. bant <<зачіпати, турбувати, 
ображ:ати» історично є каузативним ут
воренням від дієслvова ban «шкодува
ти».- Machek ESJC 46; Skok І 108; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 237; Bern. І 42; 
Reychmann JP 37, 383-384; MNTESz 
І 240; Barczi 15.- Див. ще банувати.
Пор. бантажити. 

[банувати] <<тужити; нидітш>, [бані
тувати] <<тужити, nлакати» О, [бана] 
<<туга» Ж, [банлtівий] Ж, [банна] <<сумно, 
шкода, страшно», ст. бан:овати (XV 
ст.); - п. [banowac], ч. [banovati] <<шко
дувати, тужити», слц. banovat', болг. 
[бащjвам] «те.»;- запозичення з угор
ської мови; уг. ban «шкодувати, кая
тись», banat «сум, туга, горе» етимоло
гічно неясні.- Дзже St. s1. 4, 93; 7, 
160; Балецкий St. sl. 9, 338; Sadn.
Aitz. VWb. І 237; Bern. І 42; Mik1. 
EW 7; Barczi 15; MNTESz І 236. 
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бануш, бануша - див. балмуш. 
баня1 «лазня; [цілюще джерело 

ВеЛ]», банник, бtтщик, бtтити «мити, 
купати», передбаннuк, ст. баня «Лазня» 
(XV ст.);- р. болг. баня «лазню>, др. 
баня «те.», нл. banja «ванна», болг. 
банu «курорт з цілющими джерелами», 
схв. б(uьа «купання; курорт; ванна», 
бат-ьати ее «купатись (у теплій воді)», 
м. баrьа «лазня, ванни, гарячі джерела, 
курорт», слн. banja «ванна», стсл. &dNІ<І 
«лазня»; - псл. banja, заnозичене з на
роднолатинської мови; нар.-лат. baneum 
( < balneum) «Лазня, купальня» похо
дить від етимологічно неясного гр. 
~cxЛcxvє'tov «те.», очевидно, середземно
морського походження, яке раніше зі
ставлялося з дінд. gal anah «капаючий» 
(Froehde у Fick 14 404); менш перекон
ливе~припущення (Преобр. І 16; Machek 
ESJC 45) про безпосереднє праслов'ян
ське запозичення з грецької мови, як 
і думка (Torp 256; Ильинский ИОРЯС 
23, 197-202; Briickner 14;0ndrus St.sl. 
4, 242-243) про власне слов'янський 
характер слова.- Филии Образ. яз. 
215; Шанский ЗСРЯ І 2, 36; Фасмер І 
121-122; Slawski І 26; БЕР І 32; Skok 
І 108-109; ЗССЯ І, 151-152; Sl. 
prasl. І 189-190; Frisk І 212-213; 
Boisacq 113.- Пор. баня\ баня3 • 

баня 2 «купол на будівлі», ст. «круг
лий мідний посуд Я; невеликий глечик 
Пі», [банЯ] «чашечка», банЯк «чавунний 
горщик, казан, глиняний або скляний 
посуд, дзбан», (банЯчка] «Яйце» Я, бань
ка «куля; посуд з вузьким горлом; во

дяна бульбашка; білок ока», банькИ 
«очі», банькаtоt «З випуклими очима», 
банькатий, банькуватий «те.», ст. бан'ка 
«опукла посудина; купол» (XVI ст.), 
банька (XVII ст.); - р. банка, бр. 
банька «банка», п. bania «опукла річ; 
ОПУКЛИЙ посуд; КуПОЛ», Ч. Ьfin «Купол; 
опукла пщудина або річ», слц. bana 
«купол, опукла річ», banaty «опуклий», 
вл. нл. ban_ja «кухоль, гарбуз», слн. 
hanjka «посуд для рідини»; - здебіль
шого пояснюється як резуJJьтат видо

зміни значення слова баня1 «лазню> 
через проміжний ступінь «Ванна, посуд 
для води» (Шанский ЗСРЯ) 2, 34; Фас
мер І 121; Machek ESJC 45; 3ССЯ 
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1,151-152; Sadn.- Aitz. VWb. І 85-
86; Bern. І 43); висловлювались і запе
речення зв'язку між значеннями «опук
ла річ» і «лазня» (Briickner 14; Преобр. 
І 15).- Див. ще баня 1.- Пор. б<іня3 . 

[баня 3 ] «солеварня, копальня» ВеУг; 
ст. баня «залізорудна копальня» 
(XV ст.); - п. bania «те.; солеварня», 
ч. bane «Копальні», слц. bana «копаль
ня»; - пов'язується з словом баня1 

«лазня» з видозміною значення, обумов
леною тим, що первісні лазні викопува
лись у землі, або тим, що давні копальні 
l\1али округ.)Jу форму (Slawski І 26; 
Machek ESJC 45; Murko WuS 5, 1--42; 
Sl. prasl. І 189-190); менш перекон· 
лива думка про первісне значення «ни
зина» і про зв'язок з п. banior «мочар» 
(Briickner 14).- Див. ще баия1.- Пор. 
баня 2 , баЮра. 

[баня4 ] «гарбуз» ВеЗа, Mak; - бр. 
[баня], п. bania «те.; тиква; диня», вл. нл. 
banja «гарбуз»;- очевидно, резуль1ат 
перенесення назви баня «круглий посуд» 
на гарбуз за схожістю форми предме
тів.- Див. ще баня 2 • 

баня5 - див. бамія. 
[банЯс] «знахар» Ж, (бунЯс] «ТС.» 

Ж;- неясне; можливо, пов'язане з ба
лЯси «теревені»; може бути зіставлене 
також з уг. banya «відьма», яке є ре
зультатом nомилкового виведення від 

давнього складного іменника jobanya 
«ба?уся», утвореного з основ j6b (jobb) 
«гарніший» і anya «мати» (Barczi 15).
Пор. балЯс. 

[ банькрат J «домкрат» Мо, [банькрет] 
«Тс.» . Ме; - очевидно, результат видо
зміни форми домкрат (див.). 

[бар1 ] «мокре місце між горбами», 
[баруля] «яр, провалля» До; - р. [бар] 
«болото; глибоке місце в морі», др. бара 
«бОЛОТО», П. [bary] (мн.) «СХИЛИ гір», 
[barzyna] «болото», ч. [bara] «болото», 
[bafina] «ТС.», слц. [bara] «болото, тря
совина», [barina] «калюжа, трясовина, 
болото, струмок», вл. bara «калюжа», 
болг. бара «стояча ·вода, калюжа», м. 
бара «КаЛЮЖа», СХВ. сара «Калюжа, 
стояча вода», слн. bara «болото, трясо
вина»; - nсл. bara. «калюжа, болото»;
остаточно не з'ясоване; зіставляється 
(Фасмер І 122; БЕР І 32; Младенов 
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ИОРЯС 17/4, 228-229; Krahe G1otta 
22, 125) з алб. bёrrak «болотистий грунт», 
гр. ~6р~оро<;; «намул», брет. bera «текти», 
дінд. barburam «вода>>, Barbara, Barbarї 
(назви річок), іллір. Barbanna (назва 
річки); вваж~ється (ЗССЯ 1, 153-155; 
Machek ESJC 47) західнобалканським 
субстратним елементом; виводиться (Sl. 
prasl. І 191; Rozwadowski Studia 28-31) 
від іє. *bher- «бурхливо рухатись; бриз
кати; кипіти»; припускалось (Bern. І 
431) походження від камас. bare «бо
лото».- Sadn.- Aitz. VWb. І 157-
158; Клепикова 595-602. 

бар2 «ресторан; стойка»; - р. бр. 
болг. бар, п. ч. слц. bar, вл. bara, .схв. 
bar, ели. bar;- запозичення з англій
ської мови; англ. Ьаг «стойка» походить 
від фр. barre «бар'єр», яке зводиться до 
нар.-лат. *barra «бар'єр», етимологічно 
неясного.- СІС 87; Шанский ЗСРЯ І 
2, 37; Dauzat 75. 

бар3 «наносний підводний вал у при· 
бережній зоні моря або в гирлі річки; 
мілина»;- р. бр. бар «Те.»; - запози
чення з англійської мови; англ.Ьаr «об
мілина» походить від фр. barre «бар'
єр».-СІС 87; Шанский ЗСРЯ І 2, 37; 
Фасмер І 122; ССРЛЯ І 118.- Див. 
ще бар 2• 

[бараб] «зайда» ВеУг, [бараба] «те. 
ВеУг; пройдисвіт 0», [барабер] «зайда» 
ВеУг; - п. [baraba] «пройдисвіт», ч. 
[baraba] «голодранець, волоцюга»; -
очевидно, запозичення з сербахорват
ської мови; схв. барабо «груба людина, 
босяк; наволоч», барабер «босяк», як 
і слн. baraba «нікчема, негідниК», по
ходять, мабуть, від іт. [baraba] «роз
пусник, нероба», [ЬагаЬЬа] «ТС.», яке 
зводиться до імені біблійного злодія 
Barabba (лат. Barabbas) «Варавва», ут
вореного з арам. bar «СИН» і аЬЬа «бать
Ко».- Онишкевич СЛиЛ 69; Machek 
ESJC 46; Skok І 110; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 243; Юеіп 147. 

барабан 1, барабсінник, барабанщик, 
барабанити, ст. барабан'Ь (XVII ст.); -
р. бр. болг. барабан, п. [baraban] (з 
укр.), м. барабан; -через російську 
мову запозичено з татарської; тат. да
рабан, яке має в українській і поль-

бараболя 

ській мовах ближчий відповідник гпара
бан (taraban), зазнало в російській мові 
асимілятивної зміни початкового д на 
б; менш імовірний зв'язок з тур. bala
ban «Те.», яке походить з перської мови. 
(Горяев 11; Mik1. ТЕІ, Nachtr. 1, 10; 
2, 81), або з перс. ba1and «високий» і 
bang «звук» (Корш у Преобр. І 16).
Шанский ЗСРЯ І 2, 37; Фасмер І 122; 
SW І 96; Sadп.- Aitz. VWb. І 243; 
Дмитриев 564.- Пор. тарабан. 

[барабан 2 ] «запічок» Мо; - р. [ба
рабсін] «Залізна піч; отвір у пічній 
трубі»; - неясне; можливо, результат 
зміни значення барабан1 (див.). 

[бара-бара] (вигук для підкликання 
овець) Мо; - р. [бар-бар, барь-барь, 
бари-бари] «те.», схв. [bar] (вигук для 
заспокоєння вівці під час доїння); -
один з варіантів давнього вигуку для 
підганяння і підкликання овець; пов'я
зується з барсін (Фасмер І 123).- Див. 
ще бир.- Пор. баран. 

[барабер] «шляховий робітник» ВеУг, 
[бараб, бараба] «Те.>> ВеУг; - очевидно, 
запозичення з чеської або словацької 
мови; ч. baraba «робітник на залізницях 
чи тунелях», слц. заст. baraber «ТС.», 
можливо, походять від н. Bahnarbeiter 
«шляховий робітник», яке зблизилося 
з формами ч. [ЬагаЬа] «голодранець, 
волоцюга», укр. [бараб] «зайда, пройДи
світ», [бараба] <<те.».- Пор. бараб. 

бараб6ля1 «картопля», [барабоня Ж, 
бараб!)ля Mak, барабіль Ж, барабій Mak, 
барабін Ж, барабон Mak, барболя Ж. 
балаб!)рка, .гараболя Ж, .гара.голя Mak] 
«те.», бараболиння «картоплиння», бара
болисько «поле з-під картоплі» Ж, [бара
болінник] «пиріг з картоплею», [бара
б6ляник] «ТС.» Я; - п. [barabola] (з 
укр.), ч. brambor «картопля»; - фоне
тичні видазміни назви німецької землі 
Brandenburg, через яку картопля поши
рювалась на схід; на ці фонетичні ви
дозміни могла мати вплив звукова фор
ма давніших українських слів типу 
балаболка «дзвінок, брязкальце»; - з 
української мови походить рум. bara
bu1 а «картопля», ЬаrаЬбі, звідки болг. 
барабай «те.»; думка (БЕР І 32-33) 
про походження рум. baraboi від 
ч. brambor безпідставна.- Закревська 
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Досл. і мат. VI 31-32; Bern. І 81-82.
Пор. балаб6н2 , бандура2 , rандабурка, 
мандибурка. 

(бараболя 2 ] (бот.) «земляна груша, 
бульба, Не1 iantus tuberosus L.» Mak, 
[барабольча] «жовтець-пшінка весняна, 
Ficaria verna Huds.» Mak, [барабольчак] 
«ТС.» Ж, Mak, [бараболькИ] «те. Г, Mak; 
ранник, Scrofu1aria nodosa L.», [бар
болькИ] «ранник» Ж; - результат пере
несення і словотворчої видазміни назв 
бараболя «картоплю>, [барб6ля] «те.»; 
перенесення зумовлене схожістю коре
невих бульб цих рослин до бульб кар
топлі.- БСЗ 17, 13; 30, 165; 47, 407.
Див. ще бараб6ля1 . 

[барабосити] «базікати, теревени-
ТИ>>; - р. [бараб6шuть] «бурмотіти, го
ворити нісенітницю», [барабаша] «ба
зіка, nуста людина», [бараб6шь1 «нісе
нітниця, теревені», п. barabas «крик, 
галас»; -давнє слов'янське складне 
утворення з двох словотворчих варіан
тів основ bar- і bas- (bos-), похідних від 
кореня Ьа-, того самого, що і в словах 
бdяти, балакати та ін.; недостатньо 
очевидним є встановлюваний Шанським 
(ЗСРЯ І 2,38) зв'язок із схв. брбосати 
«говорити схлипуючи», гр. ~ap~apof; 
«заїка».- Фасмер І 123; Погодин РФВ 
39, 1-2.- Див. ще бали, бари, баяти. 

барабуля (іхт.) «султанка, Mullus 
barbatus», [барабулька, барбуля, бар
булька, барбун ЖJ «те.»;- р. барабуль
ка, [барбуля, барабуля, барабуня, бар
буня, бареена], оолг. барбун, схв. бдр
бї]н, бдрбон, слн. barbбn «Те.»; - запо
зичення з турецької або новогрецької 
мови; тур. baгbunya через нгр. f.tЛCXpf.tno6-
VL «Те.» зводиться до іт. barbone «Те.; 
велика нечесана борода», похідного від 
лат. barba «борода», що є спорідненим 
з псл. *borda, укр. борода; назва зумов
лена наявністю вусиків на нижній губі 
барабулі; пор. російську назву тієї ж 
риби краснобородка.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 38;Фасмер І 125; БЕР І 33; Sadn.
Aitz. VWb. І 250; Battisti-A1essio І 
429, 431, 434:- Див. ще борода.- Пор. 
барма2 

барак; - р. барак, п. слц. barak, ч. 
barak, вл. baraka, болг. барака, м. ба
рака, схв. барака, слн. baraka; - заnо-
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зичення з французької мови; фр. baгaque 
«ТС.» походить від іт. Ьагасса «намет», 
що зводиться до ісп. barraca «Глиняна 
хатина», похідного від barro «Глина>>, 
яке є, очевидно, словом іберійського 
nоходження.- Шанский 3СРЯ І 2, 38-
39; Фасмер І 123; Dauzat 73. 

[баралІжний] «вільний, незайнятий, 
бездіяльний» Ж, (бороліжний, бороліз
нuй] «те.» Ж; - неясне; можливо, ви
никло внаслідок контамінації слів пере
ліжнuй «перелоговий» (від переліг) і пар 
(про землю), що могла призвести до 
·утворення прикметника *пароліжний, 
який у зв'язку з затемненням значення 
зазнав дальшої формальної видозміни. 

баран «самець вівці; гребінь замету, 
крижини; [вал або колесо для підтягу
вання тягарів Берл; залізна баба 
ВеУг]», [баранИ] «Кожух з овечих 
шкур; сорт груш ВеНЗю>, [баранар] 
«торговець баранами» Ж, [баран.Яр] «тс.; 
злодій, що краде баранів», [баранець] 
«невеликий важіль для підіймання міш
ків у млині Пі, Я; бекас; якірці земляні, 
Tribu1 us terrestгis L. Дз; якір для вилов
лювання відра з колодязя До», бара
нИна СУМ, Ж, баранИця «Вичинена овеча 
шкура; запона з овечого хутра», [баран
кОша] «назва вівці» Доп. УжДУ 4, [ба
рітнuк] «баранячий пастух», [баранок] 
«вид теплого одягу» Пі, баранці «Легкі 
хмарки; піняві хвилі», [баранчаJ «ягня», 
[баранЯ) «Те.>>, [баранчик] «бекас; хвос
тик кавуна; частина вуздечки», [баран
чук] «баран; дурна людина Я; (орн.) 
сорокопуд, Lanius L. ВеУг», [барашка] 
«Кучер на голові» Ж, [барашки] шев
ного виду хмарю> Я, [бараній] Ж, ба
ранячий, [баранкуеатий] «вирячений, як 
у барана» Я, [бараніти] «дивитись 
бараном, губитись, дурнішати» Я, [баран
коеатітu] «СКручуватись, МОрЩИТИСЬ» 
Ж, обаранити «оточити, напасти з усіх 
боків», ст. баран'Ь (XVI ст.); - р. бр. 
баран, др. баран'Ь, 5оран'Ь, п. слц. 
нл. baran, ч. beran, baran, вл. boran, 
схв. baran; - загальноприйнятого по
яснення немає; спроба (Meyer Е W 33; 
Bern. І 43-44; МеЩеt RSl 2, 69-7{)) 
пов'язати з гр. ~ap~ov «вівцю>, ~aptxo~ 
«вівці, баранш>, алб. berr «вівця, дріб
ний СКОТ», bari «ПастуХ» ВИКJІИКа€ 



барандійка 

заперечення з фонетичних міркувань 
(Трубачев Назв. дом. жив. 74-75); 
припущення про запозичення з тат. 

(каз.) Ьаrап «ягня» (Mik1. ТЕ1 Nachtr. 
2, 83; Дмитриев 526; Rasanen Ver~uch 
62) необгрунтоване, оскільки тат. baran 
само є запозиченням з російської мови; 
деякі дослідники припускають утво
рення за допомогою суфікса -аnь від 
основи bor-, тієї самої, що і в рос. 
боров, др. боров'О «кабан і баран вююло
щений» (Шанский ЗСРЯ 1 2, 39; Briick
ner 15; Linde І 55-56) або від звукона
слідувального комплексу bar- (Schus
ter-Sewc Probeheft 25-26); Трубачов 
виводив від дієприкметника дтюрк. 
*baran <<ідучий», вбачаючи тут паралель 
до інших назв вівці з аналогічною ети
мологією: гр. nр6~спа, оск. *eituvo, 
хет. ijant і т. д.- всі з первісним зна
ченням «іти» (Трубачев Назв. дом. жив. 
75-76); останнім часом висловлено дум
ку (3ССЯ 1, 158) про походження псл. 
baranь від гіпотетичного ір. *varan, 
встановлюваного на підставі дінд. ura
I}a· «ягня, баран», вірм. garn «ягня», 
гр. lip1jv «вівця, баран».- Фасмер
Трубачев І 123-124; Sl. prasl. І 191-
192; Moszynski JP 35/2, 122-123; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 239-240. 

[барандійка] «бляшана посудина, по
дібна до сулії» Я; - неясне; можливо, 
утворене від первісного тюрк. [*beranda] 
(форма відкладиого оди.) «з металу най
вищої якості», nop. кирг. беран «Най
краща сталь». 

[баранець 1 ] (бот.) «п'ядич, плаун, 
Lycopodium comp1anatum L. _Пі, Lyco
podium annotinum L.» Mak;- р. плщjн
баранец «Lycopodium se1ago L.», [бара
нец] <<nлаун, Lycopodium annotinum L.», 
бр. [бронец] «Те.>>, баранец «Lycopodium 
selago L.», [варанец] «плаун звичайний, 
Lycopodium c1avatum L.»;- пов'язане 
з баран; назва, очевидно, зумовлена 
тим, що рослина застосовувалась проти 

ковтунів у овець (пор. інші назви плау
на: (колтунник], ч. ko\tunova ze1ina).
Machek Jm. rost1. 27.- Див. ще баран. 

[баранець2 ] (бот.) «арніка гірська, Аr
піса montana L.» Mak, [баранка, баране 
зілє, бараня трава] «Тс.» Mak;- р. 

баранячка 

[баранья трава] «те.»; -пов'язане з 
баран; мотивація назви неясна. 

баранка «рульове колесо»; - нове за
позичення з російської мови; 'Р· баранка 
«ТС.» виникло як результат перенесення 

назви баранка «бублик» за подібністю.
Див. ще обарИнок.- Пор. баранок2• 

[баранки] (бот.) «кульбаба, Taraxa
cum officina1e Wigg.» Mak, [барашки] 
щвіт у вигляді сережок, базькю> Я; -
р. [барашки] «сережки у берези»; -по
хідне утворення від баран, паралельне 
до [базя] «сережка на дереві»; назва зу
мовлена подібністю пуху кульбаби і 
сережок до м'якої шерсті ягняти.-Див. 
ще баран.- Пор. базя 2 • 

[баранн.sі] «бруд, що налиnає на спи
цях колеса»; - неясне. 

[баранок1] «рубанок», [баран] «вели
кий рубанок, яким працюють двоє» 
МСБГ; - р. баранок «рубанок», бр. ба
рая «тс.»; - не зовсім ясне; можливо, 
виникло з рубаяок шляхом метатези і 
зближення з словом баран.- Фасмер І 
124.- Див. ще рубанок. 

[баранок2] «крендель, бублик» Пі; -
запозичення з російської або білоруської 
мови; р. баранка, бр. баранак, [бараник] 
«ТС.» утворилися від дієслова обварити 
()>*обваренок, обваранок) подібно до 
укр. обарuнок «ТС.» з випадінням в і по
чаткового о; пор. схв. барити «Вqрити», 
м. бари.- Шанский 3СРЯ І 2, 40-41; 
Фасмер-Трубачев І 124; Преобр. І 
16.- Пор. обарИнок, обарЯти. 

[баранчик] (бот.) «первоцвіт, Pri
mula officinalis · Jacq.», [баранчики] 
«Те.; ряст, Corydalis so1ida Sm. Mak»;
р. [баранчики, барашки] «первоцвіт»; -
похідне утворення від баран; назва 
зумовлена подібністю квіток первоцвіту 
і рясту до баранячих ріжків.- СРНГ 
2, 107; БСЗ 46, 342.- Див. ще баран. 

[баранчики] (бот.) «козельці лугові, 
Tragopogon pratensis L.» Mak; - ре
зультат семантичного зближення назви 
козеЛьці, похідної . від козел, з назвою 
баран (див.). 

[баранячка] «вид грибів, С1 avaria 
flava Sch. Ж; вовнянка, Agaricus neca
tor Bull.» N ak, [барані ріжки] «С1 avaria 
flava. Sch.» Mak; -похідне утворення 
від барfт; назви зумовлені зовнішньою 
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nодібністю гриба до баранячого рога.
Див. ще баран. 

барахло, [барахлечко] «залишок, дрі
б'язою> Я, барахольник, барахольщик, 
барахлЯний, барахольний, барахоли
ти; - бр. барахло; -- запозичення з ро
сійської мови; р. барахло, очевидно, 
походить від монг. (калм. або бур.) 
бараа хоол «майно, яке бралось кочів
ником у дорогу» (з монг. бараа «товар, 
ганчір'я, пожитки» і хоол «Їжа, праві
ант»); менш переконливі зіставлення 
з р. [борошень] «дорожні пожитки» (Шах
матов ИОРЯС 7/2, 352-354; Шанский 
ЗСРЯ 1 2, 41) або з тур. bark «житла» 
( >* barx >*barax >barax1 а) (Reychman 
JP 1965/3, 157).- Откупщиков ЗИРЯ 
V 73-79; ССРЛЯ І 275. 

[барахтатися] «борсатися» Ж, [ба
рахта] «неспокійна уві сні дитина» 
Я;- р. барахтаться «борсатися», бр. 
[барохтацьJ «рухати», [барохтацца] 
«вовтузитися, борсатися», [барах.мацца] 
«те.», схв. баратати «ритись, копатись»; 
пор. також. п. brechtanina «перехід 
через болото вбрід»; - пізньопрасло
в'янське утворення з суфіксальним -tа
від основи псл. *borx-/berx- з х на місuі 
s, яке зберігається в іншому варіанті 
тієї самої основи bьrs- (укр. борсатися); 
звукова форма barax є результатом афек
тивної видазміни borx-; непереконливо 
пов'язується з боротись (Горяев 12; Шах
матов ИОРЯС 7/2, 353- 354) або виво
диться від звуконаслідувального барах 
(Лопатин ЗИРЯ ІІ 141; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 41).- Фасмер І 124; Преобр. І 16.
Пор. бухта-барахта. 

[барашкувати] «розводити теревені, 
нічого не робити» Ж; - п. baraszki 
«Жарти, фіглі, збитки, байдики», bara
szkowac «байдикувати»; -неясне; мож
ливо, е похідним від основи bar- «роз
мовляти, балакати»; пов'язання з укр. 
чабарашка «коротка весела пісенька» 
(Sadn.- Aitz. VWb.I 240-241) викли
кає сумнів.- Мельничук Зтимология 
1967, 60. - Див. ще бари. 

[барбара] «нагайка» Я, [відбарбари
ти] «побити)), ст. барбара «линва на 
паромі; нагайка» (XVII-XVIII ст.);
n. barbara <<Линва на паромі; нагайка»;
значення «линва» здається тут основ-
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ним; можливо, йдеться про якесь заnо
зичення (з нім. BandHihre <таром на 
линві»?) або про видазміну укр. байбара; 
мало переконливо пояснюється як ре

зультат жартівливого перенесення влас
ного імені на знаряддя биття (Briickner 
15).- Пор байбара. 

барбарИс (бот.) <<Berberis L.», [бар· 
барйск Я, барбарИсник, барберuс, бай
барИс, байберис Mak, берберuс, бербе
рус]; - р. барбарИс, [берберйс], бр. бар
барЬLс, п. berberys; -запозичення з 
новолатинської мови; нлат. berberis зде
більшого пов'язується з ар. berbarїs 
(букв. <<берберський») <<ВИд черепашкю> 
(ягода барбарису, схожа на цю чере
пашку).- Шанский ЗСРЯ І 2, 42; Фас
мер І 125; Lokotsch 20; Mikl. ТЕ1 І 247. 

[барбачія] «чубатий жайворонок, по
смітюха, Ga1erida cristata» ВеЛ; -
очевидно, запозичення невідомого по
ходження. 

барб6с <<собака»;- бр. барбос 
«те.»; - очевидно, запозичення з росш

еької мови; р. барбос загальноприйня
того пояснення не має; висловлювалось 

припущення (Кiparsky ZfS1Ph 27/1, 
32-34; Striedter ZfS1Ph 28/1, 74) про 
зв'язок з ім'ям героя староросійського 
перекладного роману <<Барбос - раз
байник гишnанский»; зіставлялося та
кож (Ройзензон Белар. лексікал. і 
ЗТЬІМ. 135-137) З каз. бербос(и) «ВОВКО· 
дав», узб. бурибоси, уйг. борибосар, 
кирг. борубосар <<ТС.»; залишається не
переконливою спроба (Шанский ЗСРЯ І 
2, 42) пов'язати з укр. [бараб6сuти] 
<<базікати», схв. брбосати «говорити 
схлипуючи».- Фасмер-Трубачев І 125. 

барва <<фарба, колір; [ворс; формений 
одяг, ліврея]», [барвинкй] <<ворсинки» Я, 
барвнИк, барвИстий, барений, барвити, 
забарвлення, ст. барва (XVI ст.); -бр. 
барва «багрець; плащик яскравого ко
льору», п. нл. barwa, ч. слu. barva, 
вл. barba, слн. Ьагvа <<фарбт>; - через 
польське і словацьке посередництво за
позичено з середньоверхньонімецької 
мови; еви. varwe, двн. faгawa <<те.» по
ходять від пгерм. *fahrwa «кольоровий», 
пов'язаного з дінд.· рrіші- <<Перістий», 
гр. nєр Х'Іо(; <<ТС.».- Richhardt 33; Slaw
ski І 28; Sadn.- Aitz. VWb. І 248-249; 



барват 

Юuge-Mitzka 184, 212.- Пор. барма, 
фарба. 

[барват] «кожух» ЕЗб 2;- неясне; 
можливо, арготизм, пов'язаний з барва 
«[фррмений одяг, ліврея]». 

барвінок1 (бот.) «Vinca minoг L.», 
[барвенок Mak, барвинок Mak, барвін, 
барвінець, баравінок ВеНЗн] «те.», бар
вінИна «одна рослина барвінку», [бар
вінка] «вінок з барвінку; грядка бар
вінку» Пі, [бервuнок] «барвінок» Mak, 
[бервінець, бервінок] «Те.» Mak; - р. бар
вuнок, бр. барвенак, п. barwinek, ч. 
barvfnek, слц. barvienok, вл. barbjenk, 
нл. barwjenk «те.»; - через польську 
і чеську мови запозичено з німецької; 
німецьке слово, яке тепер має форму 
Biirwinke1 (букв. «ведмежий куток»), 
походить від лат. vinca, pervinca «бар
вінок», утвореного від основи vincїre 
«обв'язувати, обвивати», спорідненої 
з дінд. vi-vyakti «охоплює», ав. vуаха
«збори», за допомогою префікса per-, 
спорідненого з псл. *per-, укр. пере-.
Булаховський НЗ КДУ 5!1,95; Richhardt 
33; Шанский ЗСРЯ І 2, 42; Фасмер І 
125; }1ельников S1 avia 36/1, 98; Machek 
ESJC 47; Sadn.- Aitz. VWb. І 250; 
Bern. І 44; Wa1de--Hofm. ІІ 791.- Див. 
ще пере-. 

[барвінок2 ] (бот.) «зимолюбка, всезе
лен, Chimaphila umbellata Nutt.» Mak, 
[барвінок дикий] «вербозілля, Lysimachia 
пummul aria L.» Mak, [барвінок єлоеuй] 
«омела, Viscum al bum L.»; - результат 
перенесення назви барвінку (Vinca minor 
L.) на інші . рослини за подібністю їх 
листя або за їх належністю до вічнозеле
них рослин (пор. бр. [зі.мазелень] «верба
зілля»).- БСЗ 31, 17; Machek Jm. 
rostJ. 176.- Див. ще барвінок 1 . 

барда1 «теслярська сокира», (бар
дИна] «те.», [бардаш] «велика сокира; 
теслярська сокира», [бартка] «невелика 
сокира», [бердйнка] «те.» Ж, [бердеш] 
«бойовий тапір» Ж, бердИш «ТС.», [бар
дrткu] «стружки» Ж, ст. барда (XVIII 
ст.); -бр. [барда] «тупа сокира», п. 
[barda] «Широка сокира», barta «ТС.», 
нл. ст. barda «сокира», полаб. bordaina 
«сокира, топірець», слн. [barda] «со
кира»; - запозичення з східпороман-

бардак 

ських і з угорської мов; рум. barda, 
молд. барда «Теслярська сокира», по
в'язані з пізньолат. barducium «легка 
сокира», походять від уг. bard «сокира, 
колун», яке може бути виведене або 
з днн. barda, свн. barte, або з фр. ст. 
barde «те.», запозиченого з германських 
мов; двн. barta, днн. barda <(те.» пов'я
зані з двн. bart (нвн. Bart) «борода» 
через порівняння леза сокири з боро
дою.- МЕ>льничук Молд. зл. 164; Sche-
1 udko 126; Кобилянський Гуц. гов. 81; 
Vincenz 10; Bern. І 73; Mik1. EW 19; 
MNTESz І 248; Barczi 16; Юuge-Mitzka 
54.- Див. ще алебарда. 

бардІР «відходи спиртової промисло
вості, брага» СУМ, Ж;- р. барда;
запозичення з російської мови, в якій, 
на думку Фасмера, є видозміною слова 
бурда, як салтdн при султан.- Фас
мер І 126; Шанский ЗСРЯ І 2, 43. 

[барда3 ] «окраєць хліба», (бардй.г'а] 
«Великий окраєць»; -результат вида· 
зміни слова партИка «ТС.» через про
міжну форму [пардй.г'а], в якій частина 
-и.га була осмислена як збільшувальний 
суфікс.- Див. ще партИка. 

[бардадИ:м] «росла людина; здоро
вило»; - р. (бардадьІ.м] «те.; недотепа; 
король чорної масті (у картах)», бр. 
[бардадь'т] «монах ордену св. Бернар
да>>; -запозичення з польської мови; 
п. bernardyn «чернець-бернардинець», ст. 
barnardyn, bernadyn «те.» походить від 
фр. bernardin «Те.>>, утвореного від влас
ного імені Bernard, яке походить від 
нім. Bernhard.- Кравчук ЛБ VIII 73; 
Трубачев ЗИРЯ ІІІ 42-44; Фасмер
Трубачен І 126; Sadn.- Aitz. VWb. І 
245; Constan tinescu 23. 

бардак, бардель, бордель, [бурдель] 
«дім розпусти» Ж, [бурдей] «тс.; зем
лянка; курна хата; циганський намет 
Ж», [бурдій] «ТС.», [бурдейка] «повія» 
Ж; - р. бардак, [бардак], бордель, п. 
ч. слц. bordel, болг. бардак, схв. бор· 
дел, слн. borde1;- запозичення з фран
цузької мови (через російське і че
рез польське посередництво); фр. 
bordel «публічний дім» (первісно «мала 
хатина») утворено від borda «дощата ха-. 
тина», франкського за Походженням ело· 
ва, похідного від bord-. «дошка», сnорід· 
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неного з нвн. Brett «ТС.»; форма з -ак 
виникла в російській мові, можливо, 
nід впливом кабак; менш переконлива 
спроба (Дмитриев 493) виведення форми 
бардак від тюрк. (тур. аз.) bardak 
«склянка, келих».- Шанский 3СРЯ І 
2, 166; Фасмер-Трубачев І 193; Dauzat 
98; Юuge-Mitzka 92.- Пор. борт, бур
дей. 

[бардиики] (бот.) «сокирки, Delphi· 
nium ajacis L.» Mak; - похідне утво
рення від барда «сокира»; назва зумов
лена подібністю цвіту рослини до со
кири.- Див. ще бард<Р.- Пор. со
киркИ. 

бареж «ВИд негустої тканини», [ба
рuж] «однокольорова хустка» МСБГ, 
[барИш] «ТС.» МСБГ, [баріж] «хустина 
з негустої тканини» Я, [барежнuк] «шер
стяна хустина» Мо; - р. бареж «Не
густа тканина», п. bare.Z «легка тканина», 
ч. bares «тс.», болг. бdрез «тонка про
зора тканина», барИш, баріш, схв. са
рёж, слн. barez «Тс.»; -запозичення 
з французької мови; фр. barege «вид шер
стяної тканини» походить від назви міс
течка Bareges у Піренеях.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 43; Фасмер І 126; БЕР І 34. 

барельЄф; - р. барельЄф, бр. ба
ральеф, п. bare1ief, ч. слц. basre1ief, 
болг. барелеф, барелиеф, м. барелjеф, 
схв. баре;ьёф, баре;ьеф, слн. basre-
1 ief; - запозичення з французької мови; 
фр. basre1 ief утворено з прикметник а bas 
«низький», що походить від пізньолат. 
bassus <<ТС.», та іменника re1ief «рельєф, 
підвищення, опуклість».- СІС 88; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 43; Фасмер І 126.- Див. 
ще бас, рельЄф. 

бар'Єр;- р. барьЄр, бр. бар' ер, п. 
вл. bariera, ч. слц. bariera, болг. м. 
бариера, схв. бариjера, слн. bariera; -
запозичення з французької мови; фр. 
barriere «застава; перепона» походить 
від barrer «Переrороджувати», утворе
ного від barre «колода, бар'єр».- СІС 
88; Шанский 3СРЯ І 2, 50-51; Вино
градов Очерки 52; Фасмер І 129; Dauzat 
75.- Див. ще бар2 • 

баржа;- р. баржа, бр. болr. баржа, 
п. baria; -запозичено з французької 
мови, очевидно, через російську і ан
глійську; фр. barge (англ. barge) «баржа» 
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походить від пров. або іт. barca, яке 
зводиться до лат. barca «човен».- СІС 
88; Шанский 3СРЯ І 2, 43-44; Фасмер 
І 126; Sadn.-Aitz. VWb. І 243; Dauzat 
75.- Див. ще барка. 

[барза] <<чорна вівця з білими, грудь
ми; чорний цап», [барзій] «тс. Г; чорний 
баран з білими грудьми Ж», [бdрдза] 
«чорна коза з білими грудьми» ВеНЗн, 
[бардзя] «тс.», [барзuста] «чорна коза 
з білими пасмами» ВеНЗн, [барзя] «тс.» 
ВеНЗн; - болг. [барз] «попелястий, си
вий», [бdрзав, бардз, бардзИв, бdрдзав] 
<<ТС.», м. барз, барзав «З білими смугами 
на голові або на тілі (про козу); попеляс
тий», схв. [бdрза] (кличка барзисто'і 
вівці, кози), [бdрзаст] «барзистий»;
запозичення з румунської мови; рум. 
[barza 1 <<лелека» (з чорними крилами і 
білими грудьми), [barz6iu] <<ТС.», (capra) 
bardza («коза) ряба з чорним», аром. 
bardzi1 <<білявий», очевидно, походять 
від алб. bardhё <<білий, білявий», спо
рідненого з псл. *berza «береза» і ін.; 
відповідники південнослов'янських мов 
пройшли, очевидно, через аромунську 
мову.- Scheludko 126; Клепикова 68-
69; БЕР І 34; Bernard Балк. езикозн. 
1, 101-103; Георrиев В'Ьпр. на б'Ьлг. 
етим. 49; Skok І 115; Sadn.-Aitz. VWb. 
І 146; Vrabie Romanos1avica 14, 130; 
Phi1ippide ІІ 698.- Див. ще береза.
Пор. березуиа. 

[барзо] «дуже», [бардз, бdрдзо, барз, 
барзе, бdрзки, бdрске Кур, барзі Пі, 
баздер Кур] <<ТС.», [барже] «дужче», 
[бардзій] <<Те.>>, ст. барзе, барзо (XVI 
ст.);- бр. [барзьt] «rарН'ИЙ, ввічливий», 
[бdрзінькі] «швиденький, гарнень
кий»; -запозичення з польської мови; 
п. bardzo «дуже; (ст.) швидко», [barzo, 
barz], ст. barzo «ТС.» споріднене з р. 
б6рзьtй, укр. [б6рше] «дужче, швидше», 
ч. brzy <<Швидкий» та ін.- Дзендзелів
ський УЗЛП 17-18; Оньrшкевич Ис
след. п. яз. 231; Richhardt 33; Slawski І 
27.- Див. ще ббрше.- Пор. байбарзо. 

бари (невідм.) «теревені» (у виразі 
тари-бари), [розбdркати] «розрадити. 
розважити» Ж, [розбаркатися] «розва
житися» Ж;- р. бр. mdpьt-бdpьt, слн. 
barati <<Питати»; сюди ж, очевидно, укр. 
барИти <<затримувати» (первісно «За-



барикада 

балакуватю>), слц. bar, bars (частка і 
сполучник) «Хоч, хоч би», болг. бар, 
баре, бари, барем, барИм «принаймні, 
все-ТаКИ, ХОЧ би», небаре «НеМОВ», М. 
бар, барем «ХОЧ (би), принаймні», схв. 
барем, барем «те.»; -утворення з су
фіксом -r- від іє. *bha-, того самого, що 
і в бdяти, балакати та ін.- Мельничук 
Зтимология 1967, 61.-Див. ще баяти.
Пор. балакати, барИти. 

барикада, барикадувати; - р. бар
рuкада, бр. барьІКсіда, п. barykada, ч. 
слц. слн. barikada, вл. barikada, болг. 
м. схв. барикада; -запозичення з фран
цузької мови; фр. barricade «барикада» 
пов'язане з barriquer «барикадувати», 
утвореним від іменника barrique «боч
ка», яке походить від того самого ко
реня, що й барИло (з бочок часто робили 
барикади); припускається (Gamillscheg 
88; Фасмер І 128) запозичення в фран
цузьку мову з італійської (іт. barrica
ta).- СІС 88; Шанский 3СРЯ І 2, 48; 
Dauzat 76.- Див. ще барИло. 

барИло, [барИла Ж, барИлка, бариля 
Пі, барИвка, берuлка Доп. УжДу IV, 
барівка, берівка], барильчИна, [бариль
нйк] «бондар» Я, барИлкуватий, [барИль
кувdтийJ Г, Ж, ст. барило, барила 
(XVI ст.); - р. [барИло}, бр. [барьІла], 
п. baryla «те.», слц. bare1 «залізний по
суд на бензин і под.», barig1 а «кадочка, 
бочонок», схв. барило «бочка», барило, 
біірио, baril «Те.», слн. baril «невеликий 
посуд»; - через польську мову запозИ

чено з італійської або середньолатин
ської; іт. barile «бочонок» походить від 
елат. barill а, barill us «ТС.», що може 
бути пов'язане через проміжну форму 
*barricca з ібер. *barro- «бруд, глина» 
(пор. ісп. barro «бруд, глина, глиняна 
посудина»); українська форма з -ило 
замінила давнішу форму барИла під 
впливом іменників із суфіксом -ило 
(типу бурмило, світило).- Винник 101; 
Москаленко УІЛ 27; Richhardt 33; Фас
мер І 126-127; Witkowski SOr 19/2, 
208; Skok І 112-113; Sadn.-Aitz. VWb. 
І 246; Bern. І 44; Battisti-A1essio І 441. 

[барни] «пан» Ж, бариня, [барИня] 
Ж; - бр. бсірьtня «вид танцю», ч. слц. 
barin «nаю>, болг. бсірин, слн. barin 

барйш 

«Те.»; - запозичення з російської мови; 
р. бсірин є результатом скорочення слова 
боЯрин.- Шанский 3СРЯ І 2, 44; Фас
мер І 127.- Див. ще боЯрин. 

барйти «затримувати, гаяти; [боро
нити Ж]», забара «затримка», забарли
вий, забарнИй, невзабарі, незабаром, 
обар.Яти «баритися», [обсіратися Ж. 
унезабарі]; - р. [барИть] «затримува
ти», бр. [барьІцьJ «Те.»; -залишок псл. 
bariti «говорити, балакати», спорідне
ного з бари, похідного від іє. *bha-, 
того самого, що і в словах баяти, балсі
кати та ін.; значення розвивалось так: 
«балакати - забалакувати - затриму
вати розмовами - затримувати»~ непе

реконливими є спроби пов'язання з ко
ренем Ьу-, тим самим, що в бути (Mik1. 
EW 26), зокрема з його r різновидом 
у слові бавити (Ильинский РФВ 62,. 
251-253), або з схв. заборавити «за
бути», псл. variti «іти вперед» (Trubacev, 
ZfS1 З, 671 ), як і з р. бар ин «nан» (Даль 
І 49; Краучук Белар. лінгв. 4, 68).
Мельничук 3тимология 1967,60.- Див. 
ще бари, баяти. 

баритон, баритональний,· - р. болг. 
м. баритон, бр. барьt т6н, п. ч. barytoп, 
слц. baryt6п, вл. baritonist «співак бари
тон», схв. барuтон, слн. bariton;- за
позичення з французької або італій
ської мови; фр. baryton, іт. baritono· 
походять від гр. j3ap6тovo~ «Низький го
лос», утвореного з j3ap6~ «важкий, низь
кий» і т6vо~ «ТОН».- СІС 88; Шанский. 
3СРЯ І 2, 45; Dauzat 76.- Див. ще 
барій, тон. 

барИш, барИщник, [баришівнИк Г, Ж, 
барашівник ЕЗ610], барИшнИцтво Г, Ж, 
баришівне «плата маклерові», баришу
вати, ст. барьІш'Ь (XVIII ст.); - р. бр. 
барьІш, п. barysz «могорич», borysz 
«ТС.», barasznia «маклерство», barysznik 
«маклер, посередник», barasnik, bares
nik «ТС.», болг. [барашИк] «помирений»;
запозичення, очевидно, з татарської мо
ви; у сучасних тюркських мовах bar) s. 
означає «мир, згода» (тур.), «Ходити ра
зом; говорити разом» (каз. кирг.) і є 
похідним від дієслова бар «рухатися, 
іти».- Болдь1рев. Тюркизмн 49-50; 
Шанский 3СРЯ І 2, 50; Фасмер І 129; 
Преобр. І 18; Briickner 36; Mik1. Те1 І 
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257; Веrп. І 45; Lokotsch 22; Дмитриев 
526; Юisanen Versuch 62. 

барій; - р. болг. барий, бр. бdрьtй, 
п. bar, ч. baryum, слц. baryum, вл. ba
rium, м. бариум, схв. бариjум, слн. 
Mrij; -запозичення з англійської мо
ви; англ. baryum утворено в І808 р. 
хіміком Деві від гр. ~ар6~ «важкий», 
спорідненого з дінд. gurйi), гот. kaйrus, 
лтс. gruts «Тс.», можливо, також ав. 
gouru-, лат. gгavis «ТС.».- СІС 88; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 44; Dauzat 76; Frisk І 
22І-222; Mayгhofer І 340. 

барка «річкове судно», барочник, ст. 
6арка (XVIII ст.); - р. бр. барка, п. 
barka, ч. слц. слн. barka, схв. [барка];
давнє запозичення з німецької мови; 
син. свн. Ьагkе (нвн. Barke) походить 
від лат. barca ( <*Ьагіса), запозиченого 
з грецької мови; гр. ~apt~ «єгипетський 
човен» походить від копт. Ьап «човен».
ІJ.Іанский 3СРЯ І 2, 45; Фасмер І І27; 
Cyzevskyj ZfS1 Ph 22, 335; Skok І ІІЗ; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 242; Юuge-Mitzka 
52; Frisk І 220. 

баркаи «Гатунок ситпю» Я, [баракан] 
«товста вовияна матерія» КІМ, ст. ба
ракан~ «гатунок вовняноі тканини» 
(XVIII ст.); - р. барксін «вид тканини», 
[баракан], бр. [баркан] «тс.», схв. бара
кСін «вовняне покривало», слн. barkaп 
«бумазея»; - запозичено, очевидно, з 
італійської мови; іт. barracano «вовняна 
тканина» походить від ар. barrakan 
«грубий матеріал (очевидно, з верблю
жої вовни) або плащ із нього».- Фас
мер І І23; Skok І І10; Sadп.- Aitz. 
VWb. І 245-246; Mik1. ТЕ! 1, 257; 
Lokotsch 21.- Пор. бархаи 2 • 

баркас «Велике веслове судно»; -
р. бр. болг. баркас, п. baгkas, слц. 
barkasa, схв. баркаса, слн. baгkasa; -
запозичення з французької або німець
кої мови; фр. baгcasse є похідним утво
ренням від baгque «барка», пов'язаного 
з лат. barca; нвн. Baгkasse через снідерл. 
baгkas, ісп. batcaza зводиться до іт. 
Ьагсассіа «велика барка», пов'язаного 
з лат. Ьагса.- СІС 88; Шанский 3СРЯ 
І 2, 45-46; Фасмер І І27; Sadn- Aitz. 
VWb. І 243.- Див. ще барка. 

барки «плечі» (брати за б. «Хапати 
за груди під час бійки»), ст. барки 
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«верхня частина спини» {XVII ст.); -
запозичення з польської мовн; п. Ьагk 
«Частина руки від плеча до ліктя· 
верхня частина хребта» пов' язуєтьс~ 
з ч. Ьгk «стрижень пера», укр. прибор
кувати.- Оньrшкевич Исслед. п. яз. 
23І; Richhaгdt 33; Slawski І 27; Briick
ner І7.- Див. ще боркати. 

барліг «лігво ведмедя, свині і под.; 
калюжа бруду», [берліг], берл6га, [бuр
ло Я] «ТС.», барліжний Я, барложИтися 
<шалятися в калюжі»; - р. берл6га, бр. 
бярл6г, др. берлога «ліс», бьрлог~ «Пе· 
чера», п. barl6g, [berl6g], ч. brloh, 
bгloha, слц. brioh, вл. borlo, нл. baгlog, 
болг. б~рл6га, м. брлог, схв. бfмог, 
СЛН. br1og, ЦСЛ. Ерh.ЛОГ'h 1 Eh.pi\OГ'h;
псл. *bьrlogь, *bьrloga, утворене, оче
видно, за допомогою суфікса -og- від 

основи *Ььгl-, тієї самої,· що і в схв. 
бр.мв <<брудний», Ьfiota <<брудна лю
дина», п. bardl іс <<бруднити», лит. 
bur1 as «бруд», гр. qюp6vro «nеремішую, 
забруднюю»; може розглядатись і як 
складне утворення з основ *bьrl- і Iog
(Ieg-2, тієї самої, що і в лігво (Machek 
ESJ С 67); невірні припущення про зв'я
зок з н. ВагепІосh (Горяев І892, 6; 
Karlowicz SWO 35) і спроби розкладу 
на основи Ььr- <<бурий» (пор. лит. Ьёгаs 
«Коричневий», н. Ваг «ведмідь») і Iog
(Uhienbeck І97; Тогр 263) та деякі 
інші; звук а в укр. барліг міг виникнути 
на місці е під впливом слів баруля 
«барліг», бара «болото».- Шанский 
3СРЯ І 2, 99-ІОО; Фасмер-Трубачев 
І І58-І59; Slawski І 27; Младенов 54; 
Moszynski PZJP 130-lЗІ; Веrп. І І20. 

(барлій] (бот.) «ПОЛИН ПОЛЬОВИЙ, 
Aгtemisia campestгis L.», [барліт Я, 
барлян Mak, барльон Mak] «Те.>>; - не
ясне; можливо, пов'язане з п. ЬагІегkа 
(бот.) «ВаrІегіа», ЬогzеІ і tka <<ТС.», утво
реними від прізвища французького бо
таніка Барле (Barreller, XVII cт.).
SW І 99, І93. 

[бармаlJ «ОДЯГ; nлата гріШМИ і ре
ЧаМИ» Ж, Пі, [бармуватuся] «Підробля
тись під кого, наслідувати кого», ст. 
барма «мундир, ліврея» (XVII ст.); -
р. бармьt <<Наплічник з зображеннями 
царів і вищих духовних осіб», барма, 
[барама, брама], бр. бармьt, др. бармЬІ 



барм а 

стс.»; - очевидно, запозичення. з давньо

ісландської мови; дісл. barmr «Край, 
берег» споріднене з свн. brёm «опушка, 
обшивка», шв. bram «борт», гол. barm(e) 
«купа», двн. brama, bramo «ожиновий 
кущ», псл. Ьогь, укр. бір «Сосновий ліс»; 
частково змішалося з брам «вузька 
смужка хутра для обшиванню>, запози
ченим через німецьке посередництво.-
Шанский ОСРЯ І 46; Фасмер--Трубачев 
І 127-128; Преобр. І 17; Matzenauer 
LF 7, 9; J6hannesson 616-617.- Див. 
ще бір1.- Пор. бамбара, брам. 

барма2 (іхт.) «Марена, усач, Barbus 
barbus L.» Пі, Л-Г; - п. [barma], 
brzana, вл. нл. barma «ТС.»; - очевидно, 
через польське посередництво запози

чено з німецької мови; н. Barme, Barbe 
«марена, усач» походить від лат. bar
bus «Тс.», утвореного від лат. barba 
«борода».-- Див. ще борода.- Пор. 
барабуля, бранка. 

[барма3 ] «накип, пінка при варінні 
меду, варення», [бармувати] «збирати 
накип, пінку»; - запозичення з німець
кої мови;~н. Barme, Barme «піна, дріж
джі» споріднене з Brot <<Хліб», дангл. 
beorm(a) _«дріжджі», англ. barm <<ТС.», 
лат. fermentum «Кисле тісто», алб. brumё 
«ТС.».- Фасмер І 127; Юuge-Mitzka 
52, 103. 

[барма4 ] «глина з домішкою залізної 
руди», [бармuця, бармuчка] «тс.»; -
очевидно, пов'язане з барва «фарба»; 
назва могла бути зумовлена червоним 
кольором цієї глини, яка використовує
ться для обмазування припічків, призьб 
та ін.- Див. ще барва. 

[бармакИ] «вила з тупими ріжками 
до картоплі або буряків До; дерев'яні 
вила на 5 ріжків Мо», [бірмdк] «тризуб; 
вила»; - р. [бармакИ] «плоскі дерев'яні 
вила з 5-6 ріжками»;-очевидно, запози
чення з кримсько-татарської мови; пор. 
крим.-тат. barmak (barmak, b'erm'ak') 
«давати, даванню> (вилами подають 
солому, сіно на ожеред, підводу тощо). 

[барна] «темно-сірий віл», [барна] 
«тс.; чорна корова» О, Ібарноля] «руда, 
темно-червона корова» О, [барноха] «Тем
но-сіра корова», [барщjля] «Чорна ко
рова О; червоно-бура корова», [барник] 
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«вид птаха (пташок верхом барнявий, 
сподом червоний)» ВеЛ, [барнdвий] «бу
рий», [барнастий, барнftвий, барнftстий] 
<<ТС.»; - слц. barпavy <<Коричневий», bar
nusa <<брюнетка; руда корова», схв. 
барна <<бурий віл або кінь», бдрнуJЬа 
(кличка бурої корови), бд.рнаст <<бу
рий»; - запозичення з угорської мови; 
уг. barna «коричневий, бурий, карий» 
пов'язується з свн. brйn <<ТС.», хоча 
фонетичні відмінності при цьому зали
шаються неясними (Skok І 113; MNTESz 
І 253; Kniezsa І 2, 794; Barczi 16); може 
бути виведене з тюркських мов (пор. 
каз. баран «темний», як. баран «Тс.»), 
що походять від монг. baragan <<темний, 
чорний». 

[баробаїтися] «рухатися; животітИ>> 
Я; - р. [барабаться] «ритися, копа
тися, борсатися, вповзати, лізти вго
ру»; - очевидно, пов'язане з основою 
бар, бара «бОЛОТО» і Т. д.; МОЖЛИВО, 
проте, що йдеться про російське утво· 
рення від р. барdхтаться.- Пор. бар\ 
барахтатися. 

барок «орчик», [обарок] Л, ст. барок-ь 
(XVIII ст.) «Те.»; - р. [барок], бр. ба
рак «ТС.»; - запозичення з nольської 
мови; п. bark <<ТС.» ототожнюється з сло
вом barki «верхня частина спини» і пoд.
Slawski І 27.- Див. ще барки. 

барокко;- р. барокко, бр. барока, 
n. слц. вл. barok, ч. barok, baroko, 
болг. барок, бароко, м. барок, схв. ба· 
рок, слн. bar6k; - запозичення з іта· 
лійської мови; іт. barocco «дивний, хи· 
мерний; стиль барокко» загальноприй· 
нятої етимології не має.- СІС 89; Шан
ский ОСРЯ І 46; БСЗ 4, 254; Kopalinski 
112; Ho1ub-Lyer 94; Dauzat 75; Gamill
scheg 87; Battisti-A1essio І 443. 

барометр, ст. барометрум-ь (XVIII 
ст.);- р. бр. барометр, п. ч. вл. baro
metr, слц. нл. barometer, болг. баро· 
мет-ьр, м. барометар, схв. бдромётар, 
слн. barometer; - запозичення з фран
цузької мови; фр. barometre утворено 
Бойлем у 1665 р. з гр. ~сіра~ «тягар, 
вага», спорідненого з ~apu~ «важкий» 
і r-tЄтpov «Міра»; nрипущення (Фасмер 
І 128) про польське посередництво сум
нівне.- Шанский ОСРЯ І 2, 46; Dau· 
zat 75.- Див. ще. барій, метр. 
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барон, баронеса, баронство; - р. бр. 
болг. барон, п. ч. вл. baron, слц. слн. 
bar6n, м. барон, схв. барон; - запози
чення з французької мови; фр. baron 
походить від франк. (двн.) *baro «Віль
ний; воїн», спорідненого з дісл. berjask 
«сперечатися», псл. * borti «бороти», укр. 
бороти.-СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 
47; Преобр. І 17; Skok І 113; Dauzat, 
75; Юuge-Mitzka 53.- Див. ще бо
роти. 

барс (зоол.) «ірбіс, Uncia uncia», 
барса «ТС.» Пі, ст. барсовьtм (1555); -
р. бр. барс, п. bars «ТС.», слн. bars «пан
тера»; -запозичення з тюркських мов; 

туркм. уйг. барс «тигр, пантера», каз. 
барьtс «пантера, тигр, леопард», тур. 
pars «пантера» виводяться з іранських 
мов.- СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 48; 
Фасмер І 128; Шипова 62; Дмитриев 555; 
Lokotsch 21; Mik1. ТЕ1 ІІ 140. 

баруля- див. барІ. 
барханІ «Нанесений вітром піщаний 

горб у пустелі або в степу»; - р. бр. 
бархан, п. ч. слц. barchan (з рос.); -
запозичення з казахської мови; каз. 
бархан «Те.>>, споріднене з уйг. барган 
«ідучий, рухомий горб», є похідним від 
тюркського дієслова бар «рухатнся».
СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 49; Фас
мер-Трубачев І 129; Преобр. І 18; 
Sl. wyr. obcych 69; Дмитриев 564. 

бархаи 2 (заст.) <<бумазея», [барханка] 
«одяг з бумазеї» Я, [барханя] <<хустина» 
О, бархат <<оксамит» СУМ, Ж, [барха
тuн] «рід тканини», бархатка СУМ, 
Ж. [бархіт] <<байка» МСБГ, [бapxomuнal 
«бархатна тканина» Я. [бархатuнний] 
«зроблений з бархату», бархатИстий, 
[бархотний] <<З бархату» Ж, ст. барха
новий (1615), бархатном (ХУІІІ ст.); -
р. [баракан], баркан, бархат, бр. [бар
кан], П. barehan, barakan <<ЛЛЯНа-бавов
НЯНа тканина», ч. ст. сJщ. barchan «бу
мазея», barchet, вл. barchent, болг. 
бархет, м. бархет, слн. barcha(n)t, 
barkan «ТС.»; - запозичення з західно
європейських мов; н. Barchent <<бума
зея», іт. barracano, baracane «Види тка
нини», гол, barkaan «вид тканини», фр. 
barracan «груба тканина» походять від 
ар. barrakan «груба тканина». - Мака
рушка 5; Шанский ЗСРЯ І 2, 49; Фас-
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мер І 123; Ho1ub-Lyer 93; Sadn.-Aitz. 
VWb. І 245-246; Bern. І 44; Lokotsch 
21.- Пор. баркан. 

[барцьожки) <<бахрома навколо хус
тини» Я, [барцьошка, парцьошка] «ТС.»;
очевидно, первісним варіантом є форма 
парцьошка ( <*парца6жка), в якому 
кінцеве -(ьо)жка, можливо, викликане 
впливом семантично близького стьожка; 
може бути зіставлене з перс. porze 
«ворс; бахрома» або з тур. par<;a «Шма
ток; клаптик; частина», яке, в свою 

чергу, походить від перс. parca <<шмато
чок; частка». 

[баршавИк] <<сорт соусних кабачків» 
Дз; - неясне; можливо, результат за
своєння і асиміляції молдаванами укр. 
*борщовИк «сорт кабачків, що кладуть 
у борщ» як молд. [*боршовИк] (пор. молд. 
борш «борщ», рум. bor$ - з укр. борщ) 
з наступним зворотним запозиченням 

і відповідними фонетичними змінами 
в українських говірках. 

[баршан] «оксамит», [бdршун] «свят
кова матерія до капелюхів ВеУг; вид 
трав'янистої рослини ВеЛ», [баршниця] 
<<вид рослини» ВеЛ, [баричаниtfЯ] <<ТС.» 
ВеЛ, ст. баршоновьtи «оксамитовий» 
(XVIII ст.); - слц. barsun «ОКСаМИТ», 
схв. баршіjн, barson «ТС.», barsunak <<вид 
рослини»; - запозичення з румунської 
або угорської мови; рум. [bar~6nJ <<ОК
самит» походить від уг. barsoпy «ТС.», 
запозиченого з якоїсь тюркської мови 
(пор. у тюркському словнику Махмуда 
Кашгарського barcun <<ШОВК», яке ви
водиться з перської мови, зокрема зі
ставляється з перс. abrёsim <<Шовю>).-
Балецкий St. s1. 9, 388; Vincenz 9; 
DLRM 69; MNTESz І 254; Barczi 17; 
Rasanen Versuch 34, 63.-- Пор. парча. 

бас <<Низький голос; музичний ін
струмент», басйло «дуже гучний, силь
ний бас; [чоловік з грубим голосом ЯJ», 
[басок] <<басова струна» Пі, басИста «ТОЙ, 
хто грає на контрабасі», басИстий 
<<[те.]; басовитий», басовИтий, басИти, 
[басувати] <<мурчати; підтакувати», баса 
<<басом», збаса <<ТС.», підбасок «баритон», 
підбасовувати <<Підтакувати», ст. бас7> 
(XVIII ст.); - р. бр.болг. м. бас, п. q, 

слц. вл. нл. bas, схв. бfі.с, ели. bas; -
через польську мову запозичено з ні-



басаман 

мецької, французької або італійської; 
н. Bass «низький голос; смичкавий ін
·струмент», фр. basse «НИЗЬКИЙ ГОЛОС» 
походять від іт. basso <<ТС.», яке відпо
відає нар.-лат. bassus «товстий; низь
кий», можливо, запозиченому з оск

ської мови.- СІС 89; Шанский ЗСР Я 
І 2, 51; Фасмер І 129; Преобр. І 19; 
Hiitt1-Worth 17; Dauzat 77; Юuge
Mitzka 54; Ernout-Meillet І 67. 

басаман «смужка з тканини, смуга 
на тілі від удару», [басейман Я. басаму
га] <<ТС.», [басамага] «знак від побоїв» 
О, [басам6нка] «крайка, тасьма», [ба
сащjнка, басанунка] «ТС.», [басанунчаl 
«мала крайка», (басаманити] «робити 
синяки, бити до синяків» Пі, ст. баса
ман'Ь «облямівка, галун» (1718); - ви
дозмінені запозичення з польської мови; 
п. [basamuny] <<ОбJІямівка, галун», pasa
man, pasamon, ст. pasemaп <<ТС.» похо

дять від фр. passement «позумент, га
лун, обшивка»; раніше фр. passement 
виводилось через іт. passamano від ісп. 
pasamaпo <<Край, балюстрада» (Преобр. 
І 18), тепер воно вважається похідним 
від фр. passer «проходиТИ>> (Dauzat 
536).- Див. ще пасаж.- Тимч. 60.
Пор. басан2, пасаман. 

[басамання] «домашнє начиння»; -
пов'язане з басаман «смужка тканини, 
тасьма»; тасьмою (рос. басон) оздоблю
вались домашні меблі.- Даль І 53. 

[басанl) <<сап'яю> Ж; -запозичення 
з французької мови; фр. basane «ТС.» 
походить від пров. bazana «ТС.», пов'я
заного з ісп. badana «вичинена бараняча 
шкіра», яке зводиться до ар. bidana 
«nідкладка».- Піскунов 13; Dauzat 76; 
GarniJlscheg 89. 

[басан 2 ] <<Облямівка сукні»; - р. ба
сон <<тасьма; позумент; кант, галун»; -
ставиться в зв'язок з діалектним варі
антом н. Posament <<ПозуменТ>>, яке по
ходить від фр. passement «ТС.»; в укра
їнській мові, очевидно, є результатом 
видазміни слова басаман, яке зазнало 
вnливу з боку [басанЧ.- Фасмер І 131; 
Преобр. І 18.- Див. ще басаман. 

[басаньJ <<крита галерея навколо цер
кви»; - можливо, результат видазміни 
форми опасання «те.», похідної від пас 
«nояс».- Див. ще пас1 • 
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lбасаран] (бот.) «айстра, Aster amel-
1 us L.» ВеНЗн, [басантИр, базаніJИр J 
<<Те.» ВеНЗн; - неясне. 

басарИнка <<Подарунок, хабар», [ба
сарИнок, басарИмок., басаврИнок] «те.», 
[басарунок] «корм, який дають корові 
під час доїння; дод<.:ток до зарплати», 
базарИнка «Подарунок, хабар; гости
нець з базару», ст. басарунок'Ь <<вина
города за побої» (XVII ст.); - р. [баса
рИнка] «Панщина, праця за оренду зем-
лі», п. basarunek «винагорода, відшкоду
вання; хабар», ст. beserunek, basarynek 
<<ТС.»; - через польську мову запозиче· 

но з німецької; свн. bezzerunge «Виправ-· 
лення» є похідним від прикметника 
bezzer «Кращий» (нвн. besser), пов'яза
ного з нвн. bass <<дуже, надзвичайно», 
двн. baz, данг л. bet <<ТС.», спорідненими 
з снн. bate «перевага», дісл. bati <<Те.», 
двн. bazёn «поліпшуватися», гол. baten, 
дангл. batian «ТС.».- Тимч. 60; Фасмер 
І 1:30; Briickner 17; Юuge-Mitzka 54, 70. 

басейн; - р. бассейн, бр. болг. ба
сейн, п. basen, ст. basyn, ч. слц. ели. 
bazen, вл. basenk, м. басен, схв. басен. 
базён,· - запозичено через російську 
мову з французької; фр. bassin ( < Ьа· 
sin < елат. *baccinum) «басейн» похо
дить від елат. Ьасса «посуд для води».
СІС 89; Шанский ЗСРЯ І 2, 53; Фасмер 
І 132; Dauzat 77.- Див. ще бак.-- Пор. 
бас Ин. 

[басетля] «віолончель», [басетняJ 
«те.», [басетник] <<Віолончеліст», [басоля} 
<<Віолончель»; - р. [басоля] <<басовий гу
дою>, бр. басатля «контрабас», басоль. 
<<ТС.», п. basetla «контрабас; товста жін
ка», ч. basetl «віолончель», basetka «мала· 
віолончель»; - через польську мову за
позичено з італійської; іт. bassetto «не
великий контрабас» є похідним від basso 
«Контрабас».-Sl. wyr. obcych 71; Briicl}:
ner 17; SW І 103.- Див. ще бас. 

[баси] «смуги», [збасувати] «Побити 
до синяків» Ж; - результ.ат спрощення 
слова басамани <<смуги» під впливом 
паси.- Див. ще басаман, пас. 

[басИн] «яма для зберігання дощової. 
води на поливання городини» Ва, [ба· 
сИна] «ТС.» Ва, Дз; - п .. basyn «басейн. 
водазбірна яма»; - через польську МОВ)' 
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запозичено з французької.- Див. ще 
басейн. 

[баска] «довга кофта з оборками Я; 
жіночий жакет, пошитий в талію Дз»; -
р. баска «Широка оборка на платrі; 
[кофта в талію]»; - запозичення з фран
цузької мови; фр. basque «Оборка» є ре
зультатом видазміни під впливом bas
quine «Широка сукня» давнішої форми 
baste «Оборка», яке походить від іт. 
basta «складка», пов'язаного з дієсло
вом bastiг «ЗШивати», похідним від 
франк. bast «Кора», *bastjan «працювати 
з корою», споріднених з нвн. Bast 
«ЛИКО», двн. дісл. bast, дангл. baest 
«Те.», можливо, також лат. fascia «за
в'язка», сірл. base «нашийна пов'язка», 
іллір. ~аата «взуття»; думка Шан
ського про походження р. [баска] від 
р. [баса] «Краса» здається сумнівною.
Шанский 3СРЯ І 2, 51; Dauzat 77, 78; 
Юuge-Mitzka 55. 

баскак «татарський збирач податків 
на Русі; татарський урядовець»; - р. 
бр. баскак, др. баскак'Ь, п. ч. baskak; -
запозичення з давньотатарської мовн; 
тат. ст. баскак «ТС.» задовільного пояс
нення не має; можливо, воно є запози

ченням з половецької мови; менш пере
конливим є пояснення др. баскак'Ь (Фас
мер І ІЗІ; Преобр. І 18) як запозичення 
з чагатайської або іншої тюркської 
мови, в якій воно мало бути утвореним 
від тюркського кореня bas «давити» 
і мало означати «гнобитель».- СІС 90; 
Аракин Тюркизмьr 115-117; ШанскИй 
ЗСРЯ І 2, 51-52; Дмитриев 526; Семе
нов ИАН ОЛЯ 6/2, 137-146; Sadn.
Aitz. VWb. І 256-257; Юisanen Ver
such 64.- Пор. басма. 

[баскалИчитися] «чинити опір; пру
чатися, комизитися», [баскалuти] «рва
тися, квапитися, хапатися» )К, [баска
литися] «пручатися, метатися, рватися» 
Пі; - р. [баскалиться] «ламатися, ма
ніритися, красуватися, кокетувати», 
[базгала] «пустун, гульвіса, жартівник», 
[базгальничать] «дуріти, пустувати»; -
очевидно, похідне від основи псл. bas-, 
збереженої в р. [бас] «прикраса», [баса] 
«краса» і, мабуть, спорідненої з дінд. 
bhasal) «світло, блиск», bhasati «світить, 
блищить», оскільки припущення про 
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запозичення р. [бас, баса] з мови комі 
викликає сумніви; на словотвір і україн
ські значення мог ли вплинути близькі 
за звучанням форми іншого походжен
ня.- Фасмер І 129-130. 

баскетбол, баскетболіст; - р. бр. 
баскетбол, п. вл. слн. basketball, ч. 
слц. нл. basketbal, болг. баскетбол;
нове запозичення з англійської мови; 
англ. basket-ball складається із слів 
basket «корзина», яке походить, оче
видно, від вал. basged «чаша, корзина» 
(пор. запозичене з бритеької мови лат. 
bascauda «чаша, полоскальниця») і ball 
«м'яч», запозиченого з французької мо
ви.- СІС 90; Шанский ЗСРЯ І 2, 52; 
NSD 234; Walde-Hofm. І 97.- Див. 
ще бал2 • 

басма \([чорна шовкова хустка на 
шию Я, >К]; (іст.) грамота татарського 
хана»; - р. басма «зображення татар
ського хана; печать, знак; турецька 

повсть; [тасьма]», бр. басма «лист хана», 
болг. басма «тонка хустина; набивна 
ткаюша», м. басма «ситець», схв. басма 
«вид полотна»; - запозичено давніше 
з татарської і пізніше з турецької мов; 
тат. басма «тиск», тур. basma «друку
вання, ситець» походять від спільно
тюркського кореня bas «тиснути, да· 
вити».- СІС 90; Шанский 3СРЯ І 2, 
52; Фасмер І ІЗІ; Дмитриев 526; Sadn.
Aitz. VWb. І 256; Bern. І 45; Mikl. 
ТЕІ І 257; Rasaпen Versuch 64.- Пор. 
баскак. 

[баси і] «теревені, пусті балачки» Ж;
р. басня «байка», баснь «Те.», n. basfi 
«оповідь, переказ», ч. слц. basen «вірш», 
вл. basnica «байка», нл. baseii «вірш», 
заст. basnja «байка», болг. басня «ТС.», 
м. басня «ТС.; [замовляння, заклинання]», 
схв. басма «магічне слово, заклинання», 
басна «байка», слн. basen «те.», basna 
«приповідка», стсл. EdtN~ «те.»; - псл. 

basnь, похідне утворення з суфіксом 
-snь від *bati, Ьаj<Ш «розnовідати» з іє. 
*bha- «Те.>>.- Шанский ЗСРЯ І 2, 53; 
Фасмер І 131; Bern. 'І 45;VSlawski І 28; 
Briickner 18; Machek ESJ С 47; Schuster
Sewc Probeheft 21; ЗССЯ І, 161-162; 
Sl. prasl. І 193; Sadn.- Aitz. VWb. І 
120.- Див. ще баяти. 

басоля- див. басетля. 



баста 

баста (виг.) «Кінець, досить», бас
тувати «страйкувати», забастовка 
«страйю>; - р. бр. болг. баста «кінець, 
досить (зокрема, в грі в карти)», n. ч. 
слц. basta «досить», схв. баста, слн. 
basta «Те.»; - запозичення з італійської 
мови; іт. basta «досить» є особовою фор
мою дієслова bastare «бути достатнім», 
яке розвинулось у народній латині зети
мологічно неясного гр. ~си<аv (~аа<сі
ьиv) «НеСТИ» З СеМаНТИЧНИМ переХОДОМ 
«nереносити, витримувати; тривати, бути 
достатнім (сnочатку в грі в карти)»; 
форма забастовка запозичена з росій
ської мови, в якій є похідною від діє
слова забастовdть.-СІС 90; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 53; Фасмер І 132; Преобр. 
І 18; Kopa1inski 114; Ho1ub-Lyer 94; 
Юuge-Mitzka 55; Frisk І 225; Boisacq 
116. 

бастіон;- р. болr. м. бастион, бр. 
бастьtён, п. ч. bastion, слц. слн. basti6n, 
схв. бастіtі5н; - запозичення з фран
цузької мови; фр. bastion «ТС.» або по
ходить від іт. bastione «форт, бастіон», 
утвореного від bastia «невелика фор
теця», або є похідним від фр. basti11e 
«укріплення», що виводиться від пров. 
bastida «збудована».- СІС 90; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 54; Фасмер І 132; Вино
градов Очерки 52.- Пор. башта1 . 

[бастуня] «бугшприт; (перен.) вели
кий ніс» Я; - болг. бастун «палка», 
м. бастун, схв. [бастун, баштун] 
«Те.>>; -запозичено з італійської мови, 
можливо, через посередництво ново

грецької (нгр. r-tлaa<oi3vL «палиця»); іт. 
bastoпe «палка; бугшприт» походить від 
пізньоJ1ат. bastum «палка», очевидно, 
запозиченого з грецької мови; гр. 
*~auтov «носилки» утворено від основи 
~аита~ю «несу, піднімаю», можливо, 
пов'язаного з ~а[vш «іду».- Bie1ecki, 
Bol!ettino dell' At1ante Linguistico Medi
terraneo 8, 56-58; БЕР І 35; Dauzat 
77-78; Frisk І 225; Wa1de-Hofm. І 98. 

басувати «ставати дибки, скакати, 
пустувати, гордо виступати (про коня)», 

баскИй «гарячий, жвавий, шпаркий», 
[бас6ваний] «галопуючий» Пі, [баско] 
«завзятий працівник; баский кінь» Я; -
р. [басовdть] «басувати», бр. [бdсоваць] 
«nустувати, дуріти»; - остаточно не з'я-

баталев 

соване; зіставляється (Даль І 52) з 
р. [баса] «краса». 

[бат1 ] «батіг Мо; палка», батЮга «ве
ликий батіг», [батура, батурмен] 
«ТС.»; - р. [бат] «ДрЮЧОК», бр. [бatn] 
«довгий батіг», п. bat «батіг; тонкий по
сторонок; тілесна кара, побиття», схв. 
бат «Молоток, дрючок, батіг», бата 
«ТС.», слн. bat (bat) «дрючок, дерев'я
ний молотою>; - псл. Ьаtь «палка», по
в'язане з дієсловом batati «бити, ру-

бати»;- очевидно, похідне від іє. *Ьhаt
«бити», з яким пов'язані також галль
ська-лат. battuo «б'ю», двн. Batu- «бит
ва», дангл. beadu «ТС.», лат. con-futo 
«збиваю» (Bern. І 46); зіставлення з 
кімр. bathu «бити, рубати» (Фасмер І 
133) непевне, оскільки останнє може 
бути запозиченим з латинської мови 
(Wa1de-Hofm. І 99).- ЗССЯ 1, 167-
168; Sl. prasl. І 195-196.- Пор. бата
ти, батіr1• 

[бат 2 ] «Вітрильний човен», ст. бат'Ь 
(XVII ст.); -походження остаточно не 
з'ясоване;- може бути пов'язане з р. 
[бат) «Видовбаний з однієї колоди чо
веН>>, яке виводиться від дісл. batr «чо
вен», що походить від дангл. bat «ТС.» 
(E1is. Meyer ZfS1Ph 5, 144; Юuge......:.Mitzka 
91; Skeat 54), або з п. bat «вітрильний 
човен», яке походить від іт. batto 
«човен», battello «ТС.>J (Briickner KZ 48, 
162), що зводиться до того самого дангл. 
bat; Фасмер (І 133) пов'язує р. [бат] 
«Видовбаний з однієї колоди човен» 
з [бат] «дрючок», припускаючи почат
кове значення «колода, стовбур». 

[батайно] «атож, аякже» ВеЗа; -
результат лексикалізації стверджуваль
ного виразу ба та айно.- Див. ще 
айно, ба\ та.- Пор. байно. 

[батал] «якийсь городній овоч» Я; -
очевидно, походить від тур. battal 
«Покинутий, непридатний» (щодо якоїсь 
несортової овочевої культури), запози
ченого з арабської мови, де bat!a1 «ПО
ганий, незайнятий» є похідним від діє
слова batal а «бути фальшивим, пустим, 
бездіяльним; припинятися, бути скасо
ваним».- Пор. байтала. 

[баталев] «збивачка в масничці; по
суд на молоко Ко», [батала] (<копистка, 
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якою мішають сир» О, [баталей] «зби
вачка в масничці», [баmdлів О, бателев 
Ж, ботелев] «те.», [баталів] «Копистка 
для вимішування мамалиги» ДзАтл ІІ, 
{баталЮв] «ТС.» ДзАтл ІІ, [баталія] 
«Колотівка, мішальник» ЕЗб 4; - запо
зичення з східнороманських мов; рум. 

batal~u «праник для білизни; товкач» 
утворене за допомогою суфікса -aJau від 
основи дієслова bate «бити», яке похо
дить від лат. batt(u)ere «ТС.», запозиче
ного з галльської мови і спорідненого 
з псл. Ьаt-ь, batati, укр. бат, бamamи.
Schelиdko 126; Шаровольський Зб. за
ходо::;н. 54; Кобилянський Гуц. гов. 82; 
DLRM 74.- Див. ще батІ, батати. 

баталія «бій, битва», баталіст «ху
дожник, який малює батальні картини», 
батальний, ст. баталія (XVIII ст.); -
р. болг. баталия, бр. баталія, п. bata
lia, ч. batalie «утруднення», слц. pata-
1ia (<неприємність», схв. баталиjа, сJІн. 
{заст.) batalja; -через польське посе
редиицтЕо заnозичено з франuузької 
мови; фр. bataille походить від елат. 
battualia «вид фехтування», пов'язаного 
з battuere «бити», можливо, запозиче
ним з гаJІльської мови.- СІС 90; Шан
ский 3СРЯ І 2, 55; Kopalinski 114; Dau
zat 77; Walde-Hofm. І 99.- Пор. бат\ 
батальйон, батарея. 

батальйон;- р. баталь6н, бр. ба
тальён, п. batalion, ч. слц. batali6n, вл. 
bataljon, болг. батали6н, м. баталиj6н, 
схв. батд.ІЬіJн, слн. batalj6n;- запо
зичення з французької мови; фр. batail-
1oп походить від іт. battaglione, утворе
ного від Ьа ttagl і а «військова частина; 
бій, битва», що походить від лат. bat
tuere (> battere) «бити», заnозиченого 
з галльської мови.- СІС 90; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 55; Смирнов 57; Виноградов 
Очерки 52; Фасмер І 133; Преобр. І 19; 
Dauzat 78;. Walde-Hofm. І 99.- Див. 
ще бат\ батати.- Пор. баталев. 

батарея (військ., тех.), батареєць, 
fбаталерія] <<батарея» Я, ст. батерія 
(XVIII ст.); - р. боJІг. батарея, бр. 
батарая, п. bateria, ч. Ьаtегіе, слц. 
bateria, вл. baterija, м. батериjа, схв. 
біипёриjа, CJIH. baterija;- запозичення 
з німецької або французької мови; фр. 
batterie (звідки і нім. Batterie) пов'язане 
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з дієсJІовом battre «бити», яке походить 
від JІат. battuere (> battere).- СІС 90; 
Москаленко УІЛ 49; Шанский 3СРЯ 
І 2, 55-56; Фасмер І 134; Преобр. І 19; 
Dauzat 78.- Див. ше батальйон. 

[батати] <<різати великими кусками, 
батувати, панахатю> Ме, батувати <<те.; 
[бити Пі]», [батальня] «бительня» Ме, 
[батала, батальнйця] «те.» Ле, [батав
ний] «задерикуватий, упертий» Ж, [роз
батати] <<Розірвати, розпанахати»; -
р. [батовать] «бити, вдруге обмолочу
вати (зерно)», [б6тать] <<стукати, то
рохтіти», др. батати <<бити, ударяти», 
схв. батати «бити, стукати»;- псл. bata
ti «бити», пов'язане з іменником Ьаt-ь;
споріднене з двн. Batu- <<битва», дангл. 
beadu «те.», галльська-лат. battuo «б'ю», 
можливо, також лат. con-futo <<збиваю»; 
іє. *bhat- <<бити».- 3ССЯ І, 164-165; 
Sl. prasl. І 194; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 70, 72-73; Bern. І 46.- Пор. бат!, 
батіг1 • 

батИст (вид тканини); - р. м. ба· 
тйст, бр. батЬtст, п. batyst, ч. слц. 
вл. batist, болг. батuста, схв. батuст, 
слн. batist; - запозичення з французь
кої мови; фр. batiste <<ТС.» походить від 
ст. (soie, toile) batisse (batiche) «сорт 
шовку, полотна», утвореного від основи 
*bat-, поки що не ідентифікованої; по
милково ви:rюдилось (Dauzat 78; Фас
мер І 134; Шанский ЗСРЯ І 2, 56) від 
власної назви Baptiste, імені вигаданого 
фламандського майстра ХІІІ ст., який, 
нібито, уперше виготовив цю ткaнинy.

Gamillscheg 93; Hбfler ZfRPh 80, 455-
464. 

батіг\ [батій] ЛЧерк, [батіжє] «ба· 
тоги, довгі стебла, вуса у рослин» Ж, 
[бат6жжя] «батоги, нагаї», батожИлно 
«пужално», батожuна, [бат6жник] «ТОЙ, 
що займається лише батогами і кіньмю> 
Ж, [батуг] «батіг» ДзУЗЛП, [батугаJ 
«великий батіг», батожИстий, бат6жu· 
ти; - р. бат6г «палка, хворостина, 
батіг», др. батог-о <<батіг», п. batog 
<<Нагай, канчук», ч. ст. batoh «батіг», 
стсл. GdT~r'h <<ТС.»;- похідне утворення 
від бат «палка» ,з тим самим суфіксом 
-og-, що і в слові пиріг; спроба пов'я
зати з тюрк. bot~k, budak «гілка, сук» 



батіг 

(Mik1. ТЕ1 І 17; Slawski І 28; Добродо
мов Зтимология 1967, 253-258) зда
ється менш обгрунтованою.- Дзендзе
лівський УЗЛП 18-20; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 56-57; Фасмер І 134; Преобр. І 
19; Iljinskij PF 13, 498; Brйckпer 18; 
ЗССЯ 1, 165-166; Sl. prasl. І 195; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 73-74; Bern. 
І 46.- Див. ще батІ, бат ати. 

[батfr2] (бот.) «Chondrilla juncea L.; 
зміячка, Scorzonera rosea W. К.» Г, 
Mak, [батіжки] «Підмаренник, Ga1ium 
verum L.; цикорій, Cichorium intybus 
L.» Mak, [батіжник] щикорій; ферула, 
Feru1a L.» ВеНЗн, ВеЗа, Mak, [батіжок] 
щикорій» Mak, [батогИ] «ТС.; хондрила» 
Г, Ж, Mak, [батошки] «свербіжниuя, 
Knautia arvensis L. (Scabiosa arvensis 
L.); вероніка колосиста, Veronica spi
cata L.» Mak; - р. [батогИ] «Голубий 
цикорій»; -назви пов'язані з батfгІ 
і мотивуються, головним чином, nодіб
ністю стебел (іноді коренів) відnовідних 
рослин до батогів.- Заверуха 124; Мер
кулова Очерки 119-120; Machek J m. 
rostl. 236.- Див. ще бaтfrl. 

[батка] «виткана кольорова смуга 
(на домо:rканих виробах)» Ме, [баткd
тuй] «різнокольоровий» (шовк) Я; -
п. bat «тонкий постороною>; - очевидно, 
пов'язане з дієсловом [батати] «бату
вати», давніше «ударяти» через значення 
«бич, нагай, мотузка, стьожка» або без
посередньо через значення «ударяти ля

дою (під час ткання)».- Див. ще бата
ти, батІ. 

[бат лама] «різноманітна болотяна тра
ва; всяка всячина; сміття» Я, [батлщjк] 
«бур'ян, переважно болотяний» Я, Дз, 
Мо, [батлавук] <<Трава з роду осок» Дз, 
[батлаука] «ТС.» Дз; - р. [батлщ/к] «Тя
гуча трава», [батлаука] <<Невелике бруд
не болото», Jбатмак] «Тс.»; - запозичен
ня з якоїсь тюркської мови; компонент 
бат- зводиться до тур. крим.-тат. bat 
«грузнути, в'язнути, тонути», тур. batak 
«болото, трясовина», batak11 «болотис
тий»; пор. р. [басальlк] «болотяний, кис
лий грунт», [басалук] «Те.>> (Фасмер І 
130).- Юisanen Versuch 65.- Пор. пат
лама. 

[батлан] (бот.) «стрілиця, Sagittaria 
sagittifolia L.» Mak; - р. [батлапJ 

батрак 

«Тс.»; -очевидно, пов'язане з [батлама] 
як назва болотяної рослини; менш пере· 
конливе виведення (Меркулова Очерки 
133-134) від тат. batmancьq «водяний 
горіх, Trapa natans L.» як похідного 
від batman «міра ваги; повний горщик, 
глечик».- Див. ще бат лама. 

[батлачик] (бот.) «Китник, A1opecu
rus nigricans Hornem.; A1opecurus pra
tensis L.; A1opecurus ruthenicus Weinm.» 
Mak, [батлачок] «A1opecurus ruthenicus» 
Mak; - р. батлач6к «ТС.», [батлачИкj 
«водяний горіх, Trapa natans L.; стрі
лиця, Sagittaria L.; зміячка, Scorzonera 
L.», бр. батлdчьtК «Китнию>; - очевидно, 
пов'язане з [батламd] «болотяна трава», 
[батлавук] «Трава з роду осою>; назва 
може бути зумовлена вологолюбністю 
китника.- Див. ще бат лама. 

батова (заст.) «Запорозька валка 
в'ючних коней; лава, ряд; загін, партія; 
кілька пар волів цугом; [юрба; валка]», 
[батdва] «Те.>>, [батівнЯ] «валка в'ючних 
коней», [бат6внЯ] «ТС.» Пі, Ж, [батовнЯ] 
«юрба» Я, [батовИй] «в'ючний», [бато
ватu] <<Робити батову; зв'язувати коней 
поводами» Пі, [батувати] «Тс.; брати 
в полон» Ж; - п. [batownia] «валка по
в'язаних в'ючних коней» (З укр.), bat 
«тонкий постороною>; - очевидно, по
хідне від *бат «посторонок, повід» (пор. 
n. bat «тонкий постороною>), пов'язаного 
з бат «Нагай, батіг, палка».- Див. ще 
батати, батІ.- Пор. батка. 

батбн «білий хліб довгастої фор
МИ>>; - р. бр. батон «Тс.»; - заnози
чено з французької мови через росій
ську; фр. baton «палка» є похідним від 
пізньолат. bastum, очевидно, запозиче
ного з грецької мови.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 57; Dauzat 78; Wa1de-Hofm. І 99.
Див. ще бастуня. 

батрак, батрацтво, батрачити, ба
тракувати;- р. бр. батрак;- оче
видно, запозичення з татарської мови; 
тат. батрак «Найманий робітник» за
гальноприйнятого пояснення не має; 
вважається (Радлов IV 2, 1516) запози
ченням з російської мови; р. батрак 
виводиться також (Соболевекий РФВ 
70, 1913, 77; Фасмер І 134 -135) від 
р. [батьtрь] «Підрядчик в артілі крюч
ників», яке походить від тат. батьtр 
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батувати 

«силач, молодець».- Шанский ОСРЯ І 
2, 57; Преобр. І 19. 

батувати1 - див. батати. 
батувати2 - див. батова. 
[батурннка] «Вид верхнього жіно-

чого одягу» Г, Ж; - утворено від назви 
міста Батурин, звідки походив зразок 
відповідного одягу.- Грінч. І 33. 

[батЮта] «юнак з особливостями ди
тини» Ж; - новотвір афективного ха
рактеру, можливо, пов 'язаний з батько 
(пор. вираз батьків синок). 

батяр, батярувати -див. бетяр. 
батько, бсітя, [бсітьо Ж, баrщjсь Ж, 

батЮк Я], [батЮхна] «батенько» Я, 
батюшка «піn» (з рос.), батьківщИна 
СУМ, Ж, батькувати «лаяти батька; 
бути батьком», безбатЧЕнко «позашлюб
ний син», [побатько] «прийомний батько» 
Ж, [побатькатися] «стати в стосунки 
батька й сина»; - р. батя, батька 
«батько», [батко] «ТС.», [баrп] «брат», 
бр. [бацька], др. баrпя «батько», ч. bat'a 
(звертання до простакуватого чоловіка), 
слц. bat'a «дядько; [батько; старший 
брат]», болг. 6аща «батько», [бatne] 
«старший брат», м. баr&, баrпко «ТС.», 
схв. бата «братик», бдJzа «ТС.», [бача] 
«батенько, . свекор», башrпина «батьків
щина»; - очевидно, псл. bata, batja, 
яке може бути зіставлене з дінд. pita 
«батько», лат. раtег, гр. лат'ljр «ТС.»; 
вважається також результатом фонетич
ного спрощення псл. bratr-ь «брат»; зна
чення «батько» в такому разі розвину
лось уже після спрощення; думки про 
запозичення з іранських мов (Соболєв
ский РФВ 64, 149), про субстратне бал
канське походження (Polak RSl 18, 28), 
як і про запозпчення з тюркських мов 
(Mikl. EW 8), недостатньо обгрунтова
ні.- Бурячок 10-23; Трубачев Терм. 
родства 21, 195; ШаІJСКий ЗСРЯ І 2, 
58-59; Machek ESJC 48; БЕР І 37; 
Skok І 86; ОССЯ 1, 163-164; Sl. prasl. 
І 196-197; Sadn.- Aitz. VWb. І 224-
226; Bern. І 45-46. 

баул «дорожній .сундую), [баула] «шкі
ряна сумка» Я, [багул] «ТЮК» Пі, ст. 
бавул-ь (1748), баулець (1722); -· р. бр. 
баул, болг. бсіул, схв. баул, bafil, 
[баjул]; - запозичення в італійської 
мови; іт. baule «скринька для білизни, 

~52 

бахмат 

чемодан» походить від тюрк. bau1 «сун
дук».- СІС 91; Шанский ОСРЯ І 2, 
59; Фасмер І 135-136; Преобр. І 20; 
Skok І 123; Niedermann ZfS1Ph І 449. 

бах 1 (вигук для передачі звуку від 
удару, пострілу, сильного тріску), ба· 
хати, бахкати, бахкало «хлопавка»;
р. бр. бах, п. слц. bach, ч. hach, схв. 
бахат «стук, грюкіт»;- псл. Ьах'Ь, зву
конаслідувальне утворення.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 59; 3ССЯ 1, 134; Sl. prasl. І 
180.- Пор. бабах, бех, бух. 

[бах 2] «бахур» ВеБ; -очевидно, за
позичення з польської мови; п. bach 
«бахур» є результатом скорочення слова 
bachor «ТС.».- Див. ще бахур. 

· [баха] «випуклість, складка» Ж, [ба
хастий] «Опуклий, зморшкуватий» Ж;
не зовсім ясне; можливо, пов'язане, як 
запозичення, з свн. bache «стегно, око· 
рок», що є варіантом форми backe «ТС.», 
від якої походить фр. ст. англ. bacon 
«бекон»; з другого боку, може бути по
в'язане з п. [bachбrz) «пузо», [bachora} 
«ТС.», ч. слц. bachor «пузо, рубець (час
тина шлунка жуйних тварин)», болг. 
[бахур] «товста кишка (у тварин)», які 
виводяться (Laskowski RSl 26fl, 51-
57) від псл. *Ьах- «набухатИ, набря
кати».- Пор~ бахматий. 

[бахИли] «ШКіряні штани Мо; raJioшi 
для валянок Л», [бахлu] «саморобні га
лоші для валянок» Мо; - р. [бахuльt] 
«чоботи з високими халявами, на під
тяжках», бр. бахільt «постоли»; - оче
видно, запозичення з південно-західних 
тюркських мов, у яких бахльt (тур. 
bagl1) «зв'язаний» є похідним утворен
ням від основи бах- (bag-) «зв'язувати, 
з'єднувати»; менш переконливим є ви
ведення від р. бах, бахать (Шанский 
ЗСРЯ І 2, 59-60) або від елат. bacle 
«Вид жіночого взуття», що походить від 
гр. ~axvlбвt; «вид взуття» (Mikkola Be
riihr. І 82), як і пов'язування з башмак 
(Mikl. EW 8).- Фасмер-Трубачев І 
136; Вахрос І 63-66 .. 

[бахмат] «верховий кінь; в'ючний 
кінь» Ж, ст. бахмаm7з (1542); - р. [бах
мат] «малорослий міцний кінь», бр. ст. 
бахмаm7з, бохмат7з, и. bachmat «ТС.»; -
не зовсім ясне; вважається запозичен
ням з татарської (точніше, ногайської). 



бахматий 

мови, в якій пояснюється як складне 
слово, утворене з пахн «Широкий» (перс. 
pehn «ТС.») і ат «Кінь», спільнотюрк· 
ського походження;. виводиться також 

(Menges Festschг. Cyzevskyj 187-195) 
від тюрк. Miihmiid «Магомет».- Труба
чен Назв. дом. жив. 57; Одинцов 3тимо
логия 1971, 195-201; Сетарав Тюркиз
МЬІ 233-234; Фасмер І 136-137; SW 
180; Lokotch 11; Mik1. EW 414. 

[бахматий] «мішкуватий, занадто ши
рокий (про одяг); неповороткий (про 
людину) Пі», [бахматнийJ «обвислий, 
nрисадкуватий; настовбурчений», ст. 
бахматоватьtй «низький, nрисадкува
тий» (XVIII ст.); - р. [бахмет] «не
зграбний, неповороткий», п. [bachmaty] 
«мішкуватий, незграбний, занадто широ
кий», bachmatowaty «низький, присадку
ватий, nузатий», baєhmat «пузань»; -
очевидно, результат контамінації слів 
[баха] «опуклість, складка», [бахастuй] 
«оnуюшй, зморшкуватий» і [бахмат] 
«верховий кінь; в'ючний кінь».- Див. 
ще баха, бахмат. 

[бахмуткаJ «вид солі»; -бр. [бах
муткаJ «сіль з кримських озер»; - по
в'язане з назвою міста Бахмут (тепер 
Артемівськ, Донецької обл.), в якому 
вдавна були розташовані соляні копа
лини.- Грінч. І 34; БС3 3, 130. 
бахра- див. багор1 . 

бахрома «тороки по краю текстиль
ного виробу», [бахрtіма] «вид шовкової 
тканини» Ж, бахр6.А-tчастий «з бахро
мою», бахр6мчатий «Тс.»; - р. [бахро
ма] «ТОрОКИ», бОЛГ. махрама «ВеЛИКа 
хустина з узорами», бахрама «ТС.»; -
ваnозичення з тюркських мов; тур. 

makrama «велика хустина з узорами», 
крим.-тат. maxгama «вуаль для жінок» 
nоходять від ар. mal)rama «хустина»; 
nочаткове м чергується з б уже в кип
чацьких тюркських мовах.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 60; Фасмер І 137; Дмитриев 
527; Преобр. І 20; Mik1. ТЕ1 ІІ 121; 
Koгsch AfSIPh 9, 654; Riisiiпen Versuch 
322.- Пор. нафрама. 

[бахтаl «фабричне біле полотно» Ме, 
[бахт6вий1 Ме; - р. [бахта] «вид на
бивної бавовняної тканини; велика фа
та, покривало», [бафта, пахта] «тс.»; -· 

бахур 

запозичення з якоїсь тюркської мови; 
чаг. baxta «бавовна», кирг. бакта, 
туркм. уйг. узб. naxma «ТС.» походитr. 
від перс. pahta «Те.>>.- Фасмер І 137; 
Радлов IV 1138, 1444, 1464; Riisiinen 
Versuch 378. 

[бахтарма] «зворотний бік шкірю>, 
[бутурма] «тс.»; - р. бахтарма «нижня 
поверхня гриба; спід, виворіт, зворот
ний бік шкіри; :верхня плівка бересту; 
бахрома», [бахтерма] «нижня поверхня 
гриба»; -задовільного пояснення не 
має; зіставляється з тюрк. bastyrma 
«здавлене, стиснене».- J akobson Word 
7, 189; Фасмер - Трубачев І 137; 
Преобр. І 56. 

[бахтати] «буйно рости»;- ели. boh
teti, bohotati «Тс.», bohбt «достаток, над
мір», boh6ten «пишний», bohot~ti «бути 
пишним, повним чого»; зіставляється 
також з р. [бахорь] «вихор», схв. [бііх] 
«зухвалець», бііхат «зухвалий», баха· 
тати ее «чванитися», слн. bahati se, 
нл. bachas, bachtas «ТС.», ч. bachaty 
«Товстий, nузатий»; -походження неяс
не.-Sаdn. -Aitz. VWb. І 76-78; 3ССЯ 
2, 163.- Пор. бухтіти. 

[бахтіруватиJ (слово, вживане цига
нами) «навмисне торгувати у цигана 
коня, щоб підбити селянина на купів
лю» Я; -неясне; можливо, циганське, 
пов'язане з ос. Ьаех «Кінь», baextaeraeg 
«погонич коней» (Абаев ИЗСОЯ І 255-
256). 

бахур «волоцюга, розпусник; бай
стрюк; rхлопчисько, єврейська дитина]», 
[б ахор] І «Хлопчик, шибеник» Ме, бахурка 
«розпусниця», [бахурнЯJ «дітлашня», 
[бахурчаJ «малий бахур», [бахуруваrпийl 
«розпусний», [бахурнЯrпський] «розпус
ницький}> Я, бахурувати «розпутничати», 
ст. бахур'О «Єврейська дитина (1616); nо
любовник (XVIII ст.)», бахор'О «єврей
ська дитина» (XVIII ст.); - р. [бахарь] 
«ПОЛЮбОВНИК», бр. (бахур] <<ВОЛОЦЮГа; 
коханець; молодий єврей», [бахар] «КО
ханець», п. bachor «вередлива дитина; 
байстрюк»; - запозичення з гебрай
ської мови; гебр. baxur «юнак» (nервісно 
«вишуканий, кра'сивий»), ід. Bacheu 
«юнак; учитель» є похідними від діє
слова baxar «обирати, вибирати».- Фас-
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мер І 137; Lokotsch 18; Верхратський 
ЗНТШ 12, 42-43; Gesenius 100-101. 

бац (вигук для передачі різкого 
короткого звуку), [бабацJ, бацати «різ
ко вдаряти», [бацяти] «Те.>>, [бацькатиJ 
«штовхати, тикати, стріляти», [бацкати] 
«штовхати» ВеЛ; - р. бр. бац, п. Ьас, 
рас, ч. слц. Ьас, м. баца ее «брудниться», 
схв. бацати «кидати», бацати «Колоти», 
слн. bacniti (hacniti) «бити, штовхати», 
becati «хвицати»; -очевидно, псл. *bat
sati, утворення з елементом -s- від осно
ви bat- «бити»; менш переконливим є 
виведення (ЗССЯ 1, 118-119) від гіпо
тетичного псл. *bodьcati «поколювати» 
або тлумачення бац (Преобр. І 20; Bern. 
І 37; Фасмер І 138) як звуконасліду
вального утворення; форма бабац є по
двоєнням віддієслівного вигуку бац за 
аналогією до бабах (<бах).;- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 61; Machek ESJC 41.- Див. 
ще батати. 

бацИла, бацил.<lрний; - р. бацuлла, 
бр. бацЬtла, ч. слц. Ьасі1, болг. м. бацuл, 
схв. бдцил, слн. ЬасП; -запозичення 
з німецької мови; н. BazШus (мн. Bazil
len) «бацила» утворено в ХІХ ст. на 
основі лат. bacШum «паличка», що є 
демінутивом від bacu1 um «палка» (з 
*bac-tlom, *bac-(c)1om), можливо, спо
рідненого з гр. ~ахтроv «палка», ВахтУІ
ріа «ТС.», ірл. ст. Ьасс «rак, ковінька», 
псл. Ьоkь, укр. бік.- СІС 91; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 61; Wa1de-Hofm. І 92; 
Meillet-Ernout І 64; Frisk І 211-212; 
Bern. І 68, 69.- Див. ще бік.- Пор. 
бактrрія. 

[бацмаu] «щось велике» Ва, [баца
.манJ «ТС.» Ва, [бацан] «велнка квасоля, 
В€ликий горох» ВеНЗн, [бецай] «те.» 
ВеНЗн, [бацар] «товстун» Я; - ч. [bacJ 
«ВИд печива», [bacan, bacan] «ТС.; невда
лий корж»; - можливо, запозичення з 
німецької мови; н. Batzen «купа глини, 
товстий кусаю> є похідним від дієслова 
batzen «бути КJІейким, м'яким», стягне
І-юго з *backezen.- Machek ESJC 41; 
Ю uge-Mitzka 56.- Пор. бецман, бець, 
боц. 

fбацукJ «ВОДЯНИЙ щур» Л, (бощjк) 
"«ТС.і> Л; -бр. [бацJ «пацюк», п. Ьас 
"«вид великих щурів», нл. bats, batso 
"«Кастрований кабан»; - як назва ка-
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бачити 

бана, очевидно, похідне від основи псл. 
Ьа t- «бити» (отже, первісне значення 
«збитий, звалений», пор. рос. боров від 
бор6ть); на щурів назва перенесена за 
зовнішньою подібністю їх до поросят.
Див. ще·бац.- Пор. пацЮк\ паця. 

[бача] «старший вівчар» ВеЛ; - оче
видно, запозичення з словацької мови; 
слц. Ьаёа «ТС.», як і п. Ьаса, [bacza], ч. 
Ьаёа, м. бач, схв. бач «тс.», а також yr. 
bacs'! «ТС.» (з слц.), вважається (Machek 
ESJC 41) давнім словом карпатської 
культури; пов'язується також (W~d· 
kiewicz MRI І 276-277; Craлjala 201-
202; Slawski І 24) з схв. бача «батько, 
старший брат».- Sadn.-Ai tz. VWb. І 
223-224. 

[бачалка] «бочонок, невелика кадка» 
Я;- неясне; можливо, видозмінений ре
зультат контамінації слів бочка і бачок. 

бачити, бачця «здаєтьсю>, [бача] «ви
діння» Пі, бачність «обережність», бач
ний «обережний», [бачлuвий] «те.; уваж
ний» Ж, [бачучий] «Зіркий», [бачущийІ 
«ТС.», вибачати «nрощати», вИбачити 
«пробачити; [роздивитись, розгледіти 
Кур]», [збачати] «прощати; помічати», 
завбачити, завбачливий, [знебачки] «не
сподівано», (знебашки, знеобачка] «ТС.», 
[ЗобачитиJ «попробувати» Кур, [нав
бач] «На вигляд», недобачати, [недобач
ливий] «З поганим зором», [недобачний] 
«невидимий, неоглядний» Ж, [необачкаJ 
«безпечність, нерозсудливість», [не6бач
ки] «Несподівано» Ж, обачити «поба
чити, помітити», [обачитисяJ «видужа
ти», обачний «обережний», обачливий 
«ТС.», [перебачати] «прощати» Ж, перед: 
бачати, передбачливий, побачення, про
бачати «прощати», пробачення, пробач
ливий, [убачливий] «уважний», ст. бачити 
«пильнувати» (1436); - р. [бачить] «ба
чити», бр. бачьщь, п. baczyc «звертати 
увагу, зважатJ:І; (ст.) бачити», ч. [pfe
bacic] «не помітити», слц. [bacit'J «диви
тись»; -більшість дослідників (Bern. І 
23-24; Фасмер І 138; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 61-62; Richhardt 32; Siawski І 
24; Si. prasi. І 174-175) вважає запози
ченням з польської мови, в якій пояс
нюється як результат перерозкладу пре

фіксального дієслова *ob-aciti, пов'яза
ного, нібито, з іменником *oko; п. Ьа-



баша 

czyc виводилось також від іменника *baki 
«ОЧі» (Brilckner 10), від гіnотетичного 
*Ьаkь «сторож, наглядач, опікун» (Bau
douiп de Courtenay Szkice 438-439), від 
вигуку здивування Ьа (Lehr-Splawinski 
Jp 26, 166-1?0), від patrzyc «ДИВИТИСЬ» 
(Machek ESJC 425), а також від ір. 
*abi-axsaya- «бачити, спостерігати, обері
гати, пам'ятати» (Трубачев Зтимология 
1965, 43-47); не може бути категорично 
відкинуте і припущення (Matzenauer 
LF 1, 4) про запозичення з турецької 
мови, в якій дієслівна основа Ьаk
«дивитись, турбуватись, звертати увагу, 
бути обережним» і т. д. є спільнотюрк
ською. 

баша «турецький урядовець», ст. 
баuщ (1595); - р. бр. болг. паша, п. 
basza, pasza, ч. pasa, слц. basa, pasa, м. 
паша, схв. баша, паша, слн. pasa; -
запозичення з турецької мови з конта
мінацією турецьких слів ра~а «високий 
урядовець; генерал» (від перс. basa, 
badsah «губернатор», пор. padsah «мо
нарХ>>) і Ьа~ «начальник, голова» (спіль
нотюркського походження). - Мака
рушка 12; Дмитриев 541-542; Преобр. 
ІІ 31; Lokotsch 131; Skeat 432; Радлов IV 
1546-1550. 

башибузук; - р. башибузук, бр. ба
шьtбузук, п. baszybuzuk, ч. слц. basibo
zuk, болг. башйбозук, м. башибозук, схв. 
башибдз(л)ук, слн. basibozuk;- запо
зичення з турецької мови; тур. ba~Ibo
zuk «цивільний; солдат іррегулярної 
військової частини» утворено з основ 
іменника Ьа~ «голова» і прикметника 
bozuk «зіпсований, поламаний, поруше
ний, поганий»; первісне значення «про
паща голова».- Шанский ЗСРЯ І 2, 
62; Дмитриев 528; Ska1jii.: 123-124.
Див. ще башка. 

башка «голова» СУМ, Ж, башковй
тий «розумний»;- р. башка; - запо
зичення з тюркських мов, очевидно, 

через російську; тур. Ьа~ «rолова», аз. 
крим.-тат. тат. баш, як. бас, ойр. 
паш «ТС.» Є спільнотюркською основою; 
форма з -ка утворилась, мабуть, на 
грунті російської мови; менш перекон
ливе припущення (Фасмер-Трубачев І 
139) про її походження від тюркської 
форми давального відмінка baska.- Ма-

башмак 

карушка 5; Козьтрев ТюркизмьІ 11-13; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 62-63; Преобр. І 
20; Шипова 71; Менгес 97; Дмитриев 
528; Lokotsch 22; Rasanen Versuch 64. 

башкйр, Башкйрія; - р. болг. баш
кйр, бр. башкір, п. Baszkir, ч. слц. вл. 
Baskir; - запозичення з тюркських мов; 
башк. тат. башк,урт, узб. башкир і т. д. 
певної етимології не мають; пов'язу
ються народноетимологічно з тюрк. баш 
«голова» і курт «вовк».- Фасмер І 
139; Дмитриев 493; Rasanen Versuch 64. 

башлйк, ст. башлик'й (1749); - р. бр. 

башлЬtк, п. baszlyk, ч. baslik, слц. bas
lik, болг. башлік, м. башлак, схв. баш
лук, башлик; - запозичення з тюрк· 
ських мов; тур. ba~l1k, тат. башльtк 
і т. д. є похідними від тюрк. bas «голо
ва».- Москаленко УІЛ 46; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 63; Фасмер І 139; Дмитриев 
528; Brilckner 18; Sadn.-Aitz. VWb. І 
254; Lokotsch 22; Юisanen Versuch 65.
Див. ще башка.- Пор. шлик. 

башлбвка (іст.) «розподіл здобичі; 
[зняття шкури з тварини для приготу
вання м'яса Я]», [башлування] «зняття 
шкури» Я. ст. башловка «розподіл здо
бичі» (XVIII ст.); - р .. [башловкаJ «nо
чесний подарунок із здобичі»;- суфік
сальне утворення від запозичення з ту
рецької мови; тур. розм. ba'sla «дару· 
вати» є результатом спрощення форми 
bagis1a «Те.>>, похідної від bagis <<Пода
руною>, запозиченої з перської мови; 
перс. bahs «частка, частина» пов'язане 
з ав. baga- «частка», bara «бог», дінд. 
bhagal) «обдаровуючий, пан», укр. бог; 
невірне зіставлення Кравчука (ЛБ VIII 
71) з тур. Ьаs!І «головний».- Радлов 
lV 1453, 1556; Rasanen Versuch 56.
Див. ще бог. 

башмак «[черевик ЖJ; (тех.) колод
ка», башмачник (тех.), ст. бачма.rа «чере
вик» (1599); - р. бр. башмак, п. [basz· 
maki] (мн.), ст. baszmag; - запозичен
ня з турецької мови; тур. ba~mak «чере
ВИК>> (пор. тат.· башмак «ТС.») є або по
хідним від тюркського Ьа~- «нога» (пор. 
каз. баша «Нижня частина ноги, лапа»), 
або результатом семантичної видазміни 
ba~mak «однорічне теля»; у технічному 
значенні слово башмак увійшло в укра-
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1нську мову з російської, у якій є запо
зиченням з татарської мови.- Моска
ленко УІЛ 29; Макарушка 5; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 63; Фасмер І 139; Козь1рев 
ТюркизмьІ 19; Дмитриев 528; Briickner 
10; Sadn.- Aitz. VWb. І 254-255; 
Bern. І 45; Reychman JP 31/5, 208. 

башта\ [бахта] «башта», [башня] 
«ТС.» Ж, [башнuк] «баштовий сторож» 
Ж, ст. башта (XVI ст.);- р. башня, 
бр. башта, п. baszta, ч. слц. вл. basta, 
схв. ст. basta; - через чеську і, мож
ливо, польську мови запозичено з іта
лійської; іт. bastia «бастіон, фортеця» 
походить від пізньолат. bastia, пов'яза
ного з дієсловом bastrгe «будувати», 
запозиченим з франкської мови, в якій 
*bastjan означало «обплітати тином».
Шанский ЗСРЯ І 2, 64: Фасмер І 139; 
SW І 104; Brtickner 18; Bern. І 45; Ho
lub-Lyer 94; Sadn.- Aitz. VWb. І 
252-253; Battisti-A1essio І 455. 

[башта2 ] «висока стара смерека», 
[баштаннйк] «старий смерековІІЙ ліс»;
неясне; можливо, виникло на грунті ви
разу типу *баштова смерека, баштовий 
ліс (пор. вираз корабельний ліс); не
nереконливо пов'язувалося з тур. bos
tan «Город» (Кобилянський Гуц. гов. 
82).- Пор. башта1• 

баштан, [баштан] «баштан; гарбуз 
0», баштанник, баштанництво, башта
нИще «поле, на якому був баштан», баш
танuсько «ТС.» Мо, [баштат-и1на1 «ВСе, 
що росте на баштані» Я, ст. баштан 
(XVIII ст.); - р. бр. [бтшпан] (з укр.), 
n. basztan (з укр.), болг. бостан, м. 
бостан, схв. бащта; -запозичення з 
турецької мови; тур. bostaп «город» по
ходить від перс. bostan «город, сад; 
баштан», nов'язаного з Ьо «запах».
Кобилянський Діалект і літ. м. 243; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 64; Фасмер І 139; 
БЕР І 69; Bern. І 77; Lokotsch 27; 
Horn 54. 

[баштармак] «дерев'яні вила на 4--5 
ріжків Мо, Дз; дерев'яні тризубі вила 
Кур; тризубі граблі», [поштармак] «ТС.» 
Дз; - заnозичення з яRоїсь тюркської 
мови; пор. тур. Ье~ «п'ять», Rаз. узб. 
тармак «зубці», каз. уш тармакка 
«вила з трьома ріжками»; виведення від 
тур. bosturmak «бути вільним, очище-
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ним» (Дзендзелівський НЗ УжДу 13, 
69) необгрунтоване.- Радлов ІІІ 1, 
873.- Пор. бармакИ. 

баЮра «велика калюжа; вибоїна на 
дорозі; ямка в долівці; [яма, nровалля 
До]», [баюр] «баюра», [бай6j:ю] «те.». 
[банЮра, банюр] «те.; глибоко розмите 
місце в річковому березі, глибока яма 
в річці», [балЮра] «баюра>}, [бандюра] 
«ТС.; глибока яма в річці», [банджюрJ 
«ТС.», [банджюра] «ОполонRа» ВеЛ, баЮ
ристий; - п. bajoro «калюжа, баюра», 
bajura, bajor «ТС.», [baniory] «глибокі 
місця»; - через форму банЮра пов'я
зується з псл. banja «Яма, заглибина» 
(Slawski І 26; Bгiickner 12) .-Толстой 
Сл. геогр. терм. 234.- Див. ще баия3 • 

[баЮри] (у виразі взяти на б. «взяти 
на плечі, на шию») Ж; -очевидно, по
в'язане з тур. bay1r «горб, схил гори». 

[баюс] «вус», [баЮса] УЛГ, [баюси] 
ВеЛ, [баюсdтий] «вусатий»; - запози
чення з угорської мови; уг. bajusz 
«вус, вуса» етимологічно не з'ясоване.
Дзендзелівський УЛГ 62-64: MNTESz 
І 220; Barczi 14.- Пор. бавуса. 

[баЮтка] «маленька хатина, курінь» 
Ва; -очевидно, запозичення з сербо· 
хорватської мови, пов'язане з пересе
ленням у стевову Україну вихідців з 
nівденнослов'янських територій; схв. 
бііjта (6/ijrna) «барак, колиба», як і 
слн. bajta «Хатина, халупа», вважається 
запозиченням з італійської мови; іт. 
baita (тритулок, хатина (в горах)» оста
точної етимології не має; пов'язується 
з баск. baita «дома, близько», beiti 
«землянка», фрак. baita, tiaite «шкіряне 
шатро, куртка пастуха», гебр. baith 
«хата».- Skok І 94; Mikl. EW 6; Batti
sti-A1essio І 409.- Пор. ббйтар. 

бая1 «вид сукна», байка «тс.; фланель; 
зимовий каптан ЕЗб 30»; - р. бр. байка 
«товста шерстяна тканина», n. baja, 
[baj], beja, bajka «грубе сукно; зимова 
сnідниця; товстий каптан; бумазея», ч. 
paj, paja «грубе сукно», слн. baja 
<<Те.»; - через nольську мову запози

чено з німецької; нн. Ьаіе (нвн. Воі) 
через гол. Ьааі «Шерстяна тканина» 
зводиться до фр. ст. Ьаіе (Ьоіе), яке 
nоходить від лат. badius, baius «Кашта
новий, гнідий».- Richhardt 32; Шан-



баЯ 

ский '9СРЯ І 2, 12; Фасмер І 107j 
Преобр. І 12; Brйckner 12; Machek ESJC 
427; Matzenauer 101; Юuge-Mitzka 89.
Пор. бойк. 

[баЯ2] «авжеж» О, lбаЯкати]; - ре
зультат злиття часток ба і аЯ «таю>.
Див. ще ба\ аЯ. 

[баяк] «авжеж, звичайно», [баЯ.rже] 
«ТС.» О;- результат злиття частки ба 
і литального прислівника як, паралель
ний до складеної стверджувальної част
ки аЯкже.- Див. ще ба\ як. 

баЯн (вид музичного інструмента), 
баяніст; -бр. баЯн, п. bajan «ТС.»; -
запозичення з російської мови; р. баЯн 
є недавнім результатом перенесення на 
інструмент імені давньоруського співця 
Бояна, пов'язаного, очевидно, з бои 
«бій» і пізніше зближеного з баяти 
«розповідати» (інакше Менгес 80-82).
Шанский 9СРЯ І 2, 65; Фасмер І 203.
Див. ще баяти, бИти. 

[баяти] «розповідати; ворожити», 
[байкатиJ «розповідати (писати) байки; 
балакати», [бай] «Казкар» Пі, байка, 
байкар, байкарство, байківнйця «Збір
ник казок і легенд» Ж, [байк6] «казкар, 
брехун» Я, баєчнuк «ТС.», [байла] «ВО
рожбит» Ж, [бdйло] «ТС.» Ж, [байчар] 
«балакун, базіка, пліткар», [баЮн] «каз
кар, брехун» Я, [баЯн] «співець» Я. 
[байкйй] «говіркий» Ж, баєчний, бай
бtій (приспів колискової пісні), [баю
баю, баЮлі] «ТС.» Я. [забаЯч] «заклинач, 
ворожбит, знахар» Ж; - р. бdять «ГО
ворити», бр. [баuць] «говорити, базі
кати, плести нісенітницю», др. баяпш 
«розповідати байки; чарувати», п. bajac 
«розповідати казки; базікати, вигаду
вати», ч. baji ti «розnовідати казки», 
ст. ьаtі, baju «ТС.», СЛЦ. Mj «міф», bajka 
«байка», вл. заст. Ьас «розповідати каз
ки, говорити нісенітницю», нл. bajas 
«базікати, розповідати казки», болг. 
бtія «замовляю, ворожу», м. бае, схв. 
бiljamи «ТС.», слн. bajati «базікати, 
заклинати, ворожити, пророкувати», 

[bajulje] «якісь Дитячі nісні», стсл. Еd
~ати «розповідати байки, замовляти, за
ворожувати, заклинати»; - псл. baja
ti; -споріднене з дінд. bhanati «гово
рить», sabha «збори», лат. fi:irї «гово
рити», Гр. (j)'!]І:ti (дор. qJCi~-ti) «ГОВОрЮ», 

бджола 

вірм. ban «слово, мова», пн.-фриз. Ьа· 
len «говорити», дангл. boian «Хвали· 
тися»; з іє. *bha-; невірно пов'язується 
(напр., Slawski І 25; Шанский 9СРЯ І 
2, 65) з лит. Ьбtі «звертати увагу», яке 
походить від п. dbac чи бр. дбаць і не 
має приписуваного йому іноді при пере
кладі значення «питати».- Фасмер
Трубачен І 140; 9ССЯ 1, 138-139; Sl. 
prasl. І 182; Sadп.-Aitz. VWb. І 115; 
Bern. І 39; Buga І 584; Fraenkel 53; 
Mayrhofer ІІ 469-470; Holthausen 
PBrB 48, 460; Pokorny 105-106.
Пор. базікати, балакати, банfт, бари, 
барИти, басні. 

бгати «складати, згортати; [вити 
(гніздо)]; втискувати, впихати, м'яти; 
робити з тіста пироги, коровай», [бгай
ниця] «жінка, що робить із тіста ве· 
сільні хліби», [бгал] «Колода для · виги
нання полозів» Ж, [бгалЯр] «майстер, 
що вигинає обіддя, полози», [бгальня] 
«дві вбиті в землю колоди для вигинання 
санних полозів; колодка для вигинання 
рибальських та інших крючків Я», 
бганка «складка, зморшка», [бганок] «па
куною>, [бгачкйй] «гнучкий», [набго.мl 
«Напхом, щільно», [обгаеаJ .«бгал» Ж, 
[yбuгamul «втискувати»; - р. [бгать] 
«гнути, м'яти», [бгаться] «протискува
тися», [обUга] «теплий одяг, ковдра», 
бр. [бгаць] «nхати, тиснути»; - за
гальноприйнятої етимології не має; вва
жається (Mik1. EW 82; Bern. І 366) 
результатом метатези основи *g'Ьb-ati 
«гнути»; пов'язується також (Потебня 
РФВ 4, 125; Ильинский РФВ 62, 253-
254, 259; Machek S1avia 23, 65; Sl. 
prasl. І 463) з дінд. bhujati «гне», гот. 
biugaп «гнути», нвН:. biegen «ТС.», лит. 
pabugti «злякатись», які походять від 
іє. *bheugh- «гнути».- Фасмер-Труба· 
чев І 140.- Пор. гибати, гнути, бігти. 

бджола, [бжолаJ, бджоляніи<- «погріб 
для зимівлі бджіл; сад, де розводять 
бджіл Пі», [бжолянйк] «Те.», бджолЯр, 
[бдж6лня] «бджоли» Я («вулию> ?), 
[бджолйця] «кропива» Мо, бджільнИцтво, 
[бджолове] «подать з вулика», бджолян.
кувати «займатися бджільництвом»~ 
[пчелЯJ (с. р.) «бдЖола» Ж, [пчелЯта] 
(мн.) Ж, [пчельн.я] «пасіка» ·Л, Мо~ 
[пчілка] «бджола», · [пчільнuк] «nасіка» 
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бе 

Ж, [пчільнuцтво] Ж, [пчола] «бджола», 
[пчоларJ «пасічниК» ВеУг, [пчолuнець] 
«омшаник» Г, ВеЗн, [пчолuнок] «вулик» 
ВеУг, [пчолЯрJ «пасічник» Ж, [пчолЯрня] 
«омшаник» Л, [пчільнuд Ж, пчільюІчий 
Ж, пчолянuй Ж, пчолЯчий]; - р. болг. 
пчела, бр. nчала, др. б'Очела, бьчела, 
п. pszczola, ст. pczola, ч. слц. vcela, 
вл. нл. rcola, полаб. сеНі, м. пчела, 
схв. пчела, слн. сеЬе1а, cbela, zbe1a, 
VCe1a, СТСЛ. Б"Ь.ЧfЛd, ЕЬ.ЧfЛd;- ПСЛ. 
Ь'Ьёеl а і Ььёеl а; - єдиної етимолоrії не 
має; здебільшого виводилось від звуко
наслідувальної основи *Ь'Ьk-, пов'язу
ваної з основою bukati, buёati (<*bou
kati, *bouёeti), і вважалося спорідне
ним з бик (Mik1. EW 25; Wiedemann 
AfS1Ph 10, 652; Briickner 446; Sl. prasl. 
І 456-457); більш переконливою зда
ється точка зору Мейє, який пов'язує 
псл. Ььёеl а з лит. bitis «бджола», bite, 
лтс. bite, двн. bini, Ьїа, нвн. Biene, ірл. 
bech «ТС.», що зводяться до основи іє. 
*bhei- (Meillet MSL 14, 362, 476, 477; 
Fraenke1 45); у такому разі слов'янський 
звуковий варіант з Ь'Ьс- може бути вто
ринним результатом впливу основи 

*Ьоuёёtі; висловлювалась думка (Иль
инский ИОРЯС 23/1, 158-162) про 
походження різних звукових варіантів 
назви бджоли у слов'янських мовах 
від окремих звуконаслідувальних коре
нів· *Ь'Ьk- *Ььk- *Ь'Ьz- *v'Ьk- *k'Ьm
*ёьЬ:; пр~пуска~ться ~акож '(Machek 
ESJ С 679) початкова звукова форма 
*ёьЬе1а (слн. ёЬе1а), пов'язана з псл. 
ёьm-е1ь.- Фасмер ІІІ 416; Преобр. П 
158; Sadn.-Aitz. HWb. 215; ЗССЯ 3, 
104-105; Koi'inek 136-137; Bern. І 
116; Pokorny 116; Wa1de-Hofm. І 
555.- Див. ще бик, буча2 • 

бе1 (вигук для відтворення крику 
кози або вівці), бекати «кричати, як 
коза або rзівця; погано говорити», [бе· 
котать] <<бекати» Л, [бечатиJ «мекати» 
(про козу) ВеЗа, [бевкати] «бекати» 
(про овець) ВеУг, [бекало] «Хто погано 
говорить» Я; - р. [бекать], п. Ье, be
czec, ст. bekac, ч. слц. Ье, вл. Ье, bjekac 
«бекати, кричати», болг. бее, м. бе, 
схв. бе, бекати, слн. Ье; -загально
слов'янське звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до лтс. Ьё, лат. Ьее, 
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бевзь 

гр. ~"і. нвн. bah і т. д.- ЗССЯ 1, 183-
184; Sl. prasl. І 201-202; Bern. І 48. 

бе2 (вигук для вираження огиди), 
бека (дит.) «гидота», беця «тс.», [бецяти] 
(дит.) «какати», бецькати «ТС.»; - р. бя 
(вигук гидливості), бЯка «бека», п. Ье, 
ч. bakany, bekany (дит.) «Гидкий», [Ье'] 
«ТС.», СЛЦ. baka «ГИДОТа», БЛ. bak «ГИД
КИЙ», слн. bak (дит.) «ТС.»; -загально
слов'янське утворення афективного ха: 
рактеру.- Фасмер І 261; Machek ESJC 
42-43; Schuster-Sewc Probeheft 18. 

бебех1 (вигук для передачі звуку 
падіння чи удару), [бе6евхJ «ТС.», бебех
нути «сильно кинути, вдарити; упасти», 

[бебевхнути] «ТС.», бебехнутися «упасти», 
[бебесі] (дит.) «упасти, звалитися»; -
р. [бебёх] «удар», [бебёхнуть] «ударити 
кулаком»; - звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до бабах.-Ильин· 
ский РФВ 62, 237.- Див. ще бах\ 
бабах. 

[бебех2 ] «велике черево» О, бебехи 
«nерина, подушки (переважно єврей
ські); нутрощі, тельбухи»; - р. [бебеки! 
«nерини, подушки; нутрощі», [бебехи] 
«нутрощі», бр. бабахі «нутрощі; ган
чір'я», п. bebechy «нутрощі, тельбухи; 
черево; злиденна постіль, пожитки», 
bebech, [bech] «товста дитина»; - оче· 
видно, пов'язане з бабешки, бабухdrпий 
і под.; позбавлене підстав зіставлення 
з баба (Briickner 19) і з бебех (Slawski 
І 29; Ильинский РФВ 62, 237).- Див. 
ще баба2, бабиці. 

[бебешка] «широка блуза без пояса» 
Ва, [бибешкаJ (заст.) «вид жіночої Rофти» 
Дз, [бабешкаJ «ТС.» Мо; - очевидно, по
в'язане з [бебех2J «велике черево» (див.). 

бебрати- див. бабрати. 
бебрЯний - див. бобер. 
бев (вигук для передачі протяжного 

звучання дзвона), бевкати «дзвонити 
в один дзвін; говорити дурниці», [бев
хатиJ «глухо ударяти»; - звуконаслі
дувальне утворення,. паралельне до бов 
(пор.). 

бевзь «бовдур, йолоп», бевзень 
«ТС.»; -очевидно, з давнього *b'Ьlz-, 
Ь'Ьlzьnь, пов'язаноГо з блазень.- Шахма
тов ИОРЯС 7/2, 340.- Див. ще бті
зень. 



бе в ка 

[бевка] «шило для худоби; варена 
страва з рідко розведеного у воді бо
рошна»; - очевидно, запозичення з 

східнороманських мов; пор. молд. бау
т!}рз (рум. bautura) «nійло», nов'язане 
3 дієсловом бя (Ьеа) «пити», що зво
диться до лат. ЬіЬо «п'ю».- Мельни
чук Молд. зл. 165; Sche1udko 119, 126. 

[беr] «якась психічна хвороба; зов
нішня пухлина» Я;- неясне; можливо, 
пов'язане з схв. baga «якась хвороба 
коней». 

[беrар] «палка», [бе.rарйнаJ «Те.>> О, 
[бе.гарці] «палички до цимбал» 'ВеУг, 
[бе.геря] «велика пастуша палка», [бе
.гера] «кийок, палка» Мо, [бе.rир] «дрю
чок, палиця» Па, [би.rар] «палка», [бй
.гар, бі.г'ар] «Тс.» О;- задовільної ети
мології не має; можливо, пов'язане 
з бй.га (у виразі збивати би.rи); пор. 
також п. wekiera «кий з булавою на 
кінці; вид танцю», [wiekiera] «ТС.», яке 
виводилось (Briickпer 606) від укр. [ве
.rеряІ «видтанщо».-Пор. бИrа, бИrасень. 

[беrекати] «мекати, бекати, блеяти, 
співати по-козячому, монотонно гово

рити»; -утворено на основі вигуку бе
(ге), що передає крик кіз і овець, мож
ливо, під впЛивом рум. behai «мекати, 
бекати, блеятю>; менш переконлива дум
ка (Vinceпz 4) про пряме запозичення 
з румунської.- Пор. багакати, бе\ бе
І'ечати, беrоватий. 

бегемот «гіпопотам»; - р. бр. болг. 
бегемот, п. ч. beheшot; - запозичення 
3 німецької мови; н. Beheш6th походить 
від rебр. behёшoth, що є формою мно
жини до гебр. Ьеhёшаh «нільський гіпо
потам», яке відбиває єг. p-ehe-шau «ТС.» 
(букв. «водяний бик»).- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 67; Фасмер І 142; Преобр. І 21; 
Kopalinski 118; Matzenauer 108. 

[беrечатиІ «співати по-козячому; -
звуконаслідуваЛьне утворення на основі 
вигуків бе, бе.rе, що відтворюють крик 
кіз і овець.- Пор. бегекати. 

[беrоватий] «буркотливий, сварли
вий Ж; дражливий ВеЗн», [биговатийJ 
<<те.» ВеЗн; --не зовсім ясне; пов'язує
ться (Schel udko 126) з рум. begai «бе
катю>, утвореним від вигуку behe, що 
передає крик кіз і овець.-- Пор. беге
кати. 

бедрак 

[беrонітиJ «бекати, мекати»; - звуко
наслідувальне утворення, можливо, зу
мовлене впливом звуконаслідувального 
уг. begetni «бекати», Ьеgпі «ТС.». 

бегонія (бот.); - р. болг. бег6нuя, 
бр. бяг6нія, п. begonia, ч. beg6nie, слц. 
beg6nia, схв. бегі5ниjа, бегдниjа, слн. 
beg6nija; -запозичення з французької 
мови; фр. begonia утворено Плюм'єром 
(1646-1706) від прізвища любителя бо
таніки Бегона (Begon, 1638-1710).
СІС 91; Шанский ЗСРЯ І 2, 67-68; 
Dauzat 81. 

[бедзвін] «безмеН»; - результат ви
дозміни деетимологізованої форми без
мен, зближеної з дзвін.- Див. ще без
мін • 

[бедзвір] «здоровило; звірина» Я; -
очевидно, результат контамінації слів 
(безувірJ «бузувір» і звір.- Див. ще 
бузувір, звір. 

бедзь - див. бендзь. 

[бедіJ (у виразі б. збивати «байдику
вати») Ж; -очевидно, діалектний фоне
тичний варіант форми бй.rи з характер
ним для гуцульських говорів розширен
ням наголошеного и в е і переходом 
-ri ( < rи) в д'і.- Див. ще бйrа. 

[беднар] «бондар» ВеЛ; - запозичен
ня з словацької мови; слц. !bedшirl 
(літ. debшir) є відповідником ч. bednar, 
п. bednarz, укр. бондар.-- Верхратський 
Говір лемків 390; Buczek JP 34/4, 
245--257.- Див. ще бондар. 

[бедраJ (у виразі з казки коза б., 
півбока обдрата) Я, [бедраrпа] «чорна. 
руда або сіра з білою поперечною сму
гою» (про корову) ВеБ; - форма жін. 
р. давнього прикметника *бедрuй із 
значенням «рябий, перістий, рудий з бі
.лим», з якою пов'язані і п. [biedrawa] 
«Періста; червона; біла; біла на хребті 
(про корову)», [biedrona, biedru1a] «ТС.»; 
прикметникона форма походить від псл. 
bedro (bedra) і первісно означала «пля
мистий на бедрах».- .Коломієць Мо
вози. 1967/3, 49-52.- Див. ще бедр6.
Пор. бабарунка, бездрик. 

[бедрак] (ент.) «борозняк, личинка 
хруща»; --не зовсім ясне; очевидно, 
пов'язане з п. p~drak «Тс.; карапуз, ма
люк», звідки й укр. [пендрак! «кара· 
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бедренець 

пуз, малюю>; виводиться також (ЗССЯ 
1, 180-181) від основи bed-!bod- «КО
лоти»; пов'язання з [бедрик] ('ент.) «Со
нечко» (там же; Sadn.- Aitz. VWb. І 
262) недостатньо обгрунтоване.- Див. 
ще пендрак. 

[бе дрен ець] «голодранець» 
очевидно, результат видазміни 
обідранець під впливом слова 
або бедрИнець.- Див. ще драти. 

Пі;
слова 

бедр6 

[бедрикЧ (ент.) «сонечко, Coccinella 
L.»; - n. biedronka, ст. biedrunka, ч. 
bedпinka, bedrunka; - похідне утво
рення від псл. *Ьеdгь «перістий, пля
мистий (на бедрах)», збереженого у 
виразі коза бедра; пор. [бедратаJ «Чорна, 
руда або сіра, через середину впоnерек 
біла» (про корову) ВеБ; менш nерекон
лива сnроба виведення (ЗССЯ 1, 180-
182) Від ОСНОВИ bed-/bod- «КОЛОТИ» або 
пов'язання з укр. бедрйнець (бот.), 
стсл. БfДJ''hN'h «багатий» (Lunt Language 
29/2, 128-133).- Коломієць Мовозн. 
196713, 49-52; Slawski І 32.- Див. 
ще бедра, бедрб.- Пор. бабарунка, без
дрик. 

[бедрик2 ] (у виразі щедрик-б. із щед
рівки); - результат видазміни деети
мологізованої форми ведрик, фонетично 
зближеної з бедрик1 «сонечко»; менш 
переконливе пов'язання (Lunt Language 
29/2, 128-132) форми бедрик, як основ
ної в цьому значенні, з стсл. &EДp'hN'h 
«багатий».- Див. ще ведрик. 

[бедрик3] (у виразі на б. «на май
бутнЄ»); -очевидно, результат видо
зміни деетимологізованої форми безрік; 
проміжним варіантом могла бути форма 
бездрик (тепер також «сонечко») 3 фоне
тичним д між з і р, як у роздрухатися, 
ніздрі та ін.- Коломієць Мовозн. 1967/3, 
51.- Див. ще бездрик, безрік. 

бедрИнець (бот.) «Pirnpinella L. (вжи
вана для лікування рослина, гостра на 
смак); [смовдь оленяча, Peucedanurn cer
varia Guss.; цикута отруйна, Cicuta vi
rosa L. Пі]», [бедрець] «бедринець ломи
каменевий, Pirnpinell а saxifraga L.» Mak, 
[бедрінець Ж, бедренець Mak, бедрйч Ж, 
бердінець Mak, бидринець Mak, педри
нець Mak, ядринец Mak] «ТС.», [бедренец] 
«ТС.; родовик лікарський, Sanguisorba 
officinalis L.» Mak, ст. бедренец-ь «Pim-
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pinella L.», бедринець «ТС.» (XVIII ст.);
р. бедренец «Pirnpine1la L.; [перстач гу· 
сячий, Potentilla anserina L.J», бр. бяд
рЬtнец «Pirnpinell а L.», п. biedrzeniec, 
ст. wiedrzeniec, ч. bedrnik, слц. bedrov· 
nik, ст. bedernik, схв. бедренац, бедри
нац «ТС.», слн. [bedrenec] «бедринець 
ломикаменевий»; - загальноприйнятої 
етимології не має; з огляду на гострий 
смак бедринцю пов'язується з основою 
bed-fbod- «КОЛОТИ», ВЇД ЯКОЇ ВИВОДИТЬСЯ 
і nсл. Ьеdго, укр. бедр6 (ЗССЯ 1, 177-
178); менш переконливе пов'язання 
(Lunt Language 29/2, 128-133; Sl. prasl. 
І 200-201) з стсл. &eДp'hN'h «багатий», 
дінд. bhadral) «щасливий, добрий», зі
ставлення (Преобр. І 21) з тур. (перс.) 
badranz «меліса, Ме1 issa officinalis», а 
також зведення до псл. * Ь'Ьdr'Ь «бадьо
рий» (Briickner 25).- Фас~ер-Трубачев 
І 142-143; Machek ESJC 50; Sadn.
Aitz. VWb. І 261-262; Mik1. EW 8.
Див. ще бостИ. 

бедр6, [бедрйцяJ «бедро» Ж, [бедре· 
ницяJ «біль у бедрі, ішіас» Ж, бедратuй 
«Широкобедрий», [бедратаJ «чорна, руда 
або сіра, через середину впоперек біла» 
(про корову) ВеБ (первісно, мабуть, 
«З бедрами іншої масті»), [бeдpurnu] 
«привалюватись бедром до голоблі» (про 
коня) Я, [.межибедренний] Ж, [підбедре] 
Ж, [победрина] «горизонтальна Перекла
дина в різних пристроях; nерехрестя»;
р. бедр6, [бедраJ, бр. бядр6, др. бедра, 
бедро, п. biodro, ч. bedra (мн.) «Спина, 
крижі», слц. bedro, вл. bjedro, нл. ст. 
b'edro, болг. бедр6, м. бедро, схв. бед
рица, бедро, слн. bedro, [bedra], стсл. 
БЄДрd; - псл. bedra, bedro; - загально· 
прийнятої етимології не має; виводиться 
(ЗССЯ 1, 179) від основи Ьеd-/Ьоd
«колоти, бити»; менш переконливі зі
ставлення (PetF ВВ 21, 210; Eckert 
ZfSl 8!6, 881; Bern. І 47-48) з лат. 
ferneп «бедро, стегно» ( < іє. *bhed-), 
а також (Rozwadowski RSl 2, 1 04) з лrо. 
bedre «яма, западина», спорідненим з 
укр. бостй або (Osten-Sacken IF 23, 
377-378) з дінд. jfiu-badh «коліна зги
наючий», дісл. kпё-Ьееt «колінопрекло
ніння», другИй компонент яких пов'я
заний 3 дінд. badhatё «давить, стискує», 
гот. bida «моЛитва, прохання» і ін.; без· 
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підставно пов'язується (Machek ESJC 
50) з свн. zimere (zimb(e)re) «бедро».

. Шанский ЗСРЯ І 2, 69; Фасмер І 143; 
S!awski І 33-34; Sl. prasl. І 199-200; 
Sad п.- Aitz. VWb. І 263-264. 

[бедроокий] «витрішкуватий, виряч
куватий» ДБ V; - результат видазміни 
деетимологізованої форми *берлоокий.
Див. ще берлаоки.- Пор. вирлоокий. 

беж (невідм.) «світло-коричневий з 
жовтуватим відтінком», бежевий «Тс.»;
р. беж, бр. бзж, п. bez, ч. bez, слц. 
bezovy, болr. бежов, схв. беж; - не
давнє запозичення з французької мови; 
фр. beige, ст. bege «ТС.» походить, оче
видно, від лат. baeticus «із nровінції 
Бетіка» (у південно-західній Ісnанії, 
де вироблялась славетна вовна).- g.Іан
ский ЗСРЯ І 2, 70; Machek ESJ С 53; 
БЕР І 39; Gamillscheg 99. 

[без!] «бузою>, [бевз ЛЧерк, беш Mak] 
«ТС.»;- р. [беза], бр. баз;- заnозичення 
з польської мови; п. bez «ТС.» є законо
мірним відnовідником укр. баз «Тс.>>.-
3СБМ І 434.- Див. ще бозl, буз. 

без2 (прийм.) «при відсутності; крім», 
[біз] «ТС.» Ж; - р. бр. болr. м. схв. без, 
др. без'Ь, п. ч. слц. bez, вл. нл. bjez, 
слн. brei, стсл. ЕfЗ'Ь., ЕЕЗ; - nсл. bez 
«без», давніше «зовні, поза»; - спорід
нене з .лит. Ье «без», лтс. bez, прус. 
bhe «ТС.», дінд. bahfl) «ЗОВНі», bahir
dha «ззовні»; іє. *bhegh-.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 70-71; Фасмер І 144; Slaw
ski І 30; ЗССЯ 2, 7-13; Sl. prasl. І 
218-219; ESSJ Sl. gr. 1, 45-46; Sadn.
Aitz. v·wь. І 291-292; Bern. І 54; То
поров І 217-218; Trautmann 28; 
Miih1.- Endz. І 281; Pokorny 112.
Пор. бесіда. 

[без3 ] «через, протягом», [брез, пез] 
«ТС.»; - п. bez «через»; - результат фо
нетичної видазміни форми [перез] «че
рез» (і през < п. przez «ТС.») при одно
часлому впливові давнього без «при від
сутності, крім».- Тимч. Акузатив 20; 
Мельничук СМ ІІІ 148; Sl. prasl. І 218-
219.- Див. ще без 2 , nерез, през.- Пор. 
брез. 

[безбач] «без мети, як поnало, враз
брід, світ за очі», [безбеш, бйзбач ЖJ 
«ТС.», [безбаш) «Гармидер», заст. бе::баш
ний «безпорядний» Я. ст. безбаша 
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(XVII ст.); -видозмінене пізніше під 
вnливом бачити утворення з приймен
ника без і турецького за походженням 
слова баш «Голова».- Кравчук ЛБ VIII 
71; Sadn.-Aitz. VWb. І 253.- Див. 
ще без2 • башюі. 

[безвершки] (бот.) «вероніка дібров
на, Veronica chamaedrys L.»; - слн. 
bezvrsec, ч. bezekvitek «тс.»; - резуль
тат злиття прийменникового виразу без 
вершк·ів; назва мотивується тим, що 
квітки рослини легко відпадають.
Масhеk J m. rostl. 213.- Див. ще без2 , 
верх. 

[безвини] «дикі незаселені місцю>, 
[безва] «Провалля, прірва; глибінь» О, 
[бевза, бевз, бевзинаJ «ТС.» О; - оче
видно, результат контамінації форм 
[безна] «заnущене поле; погане, непри
датне місце» і [Язвини] «Нори, ущелини, 
яри»; могло асоціюватися з словосполу
ченням без винИ («без повинності»?).
Див. ще безна, Язвина. 

[безвічJ «наосліn, не дивлячись» 
Ж; - бр. [безвачJ «сліпо»; -очевидно, 
результат злиття виразу без віч (*без 
(в)очь) «без очей».- ЗССЯ 2, 35.- Див. 
ще без2 , око. 

[безвfччя] «покалічення, каліцтво» 
Ж, [обезвічити] «скалічити», [убезвічи
ти] «ТС.»; - р. [безвечьеJ <<nокалічення», 
бр. [бязьвечча] «ТС.»; -давнє східно
слов'янське утворення від t.13к'Ь «вік, 
сила», пор. р. увечье.- Фасмер І 144; 
ЗССЯ 2, 50-51.- Див. ще без2 , вік. 

[безrамульний] «НевгамоJЗНИЙ» Ж; -
запозичення з nольської мови; n. [bez
hamulny] утворене з nрийменника bez 
«без» і скороченої основи іменника hamu
lec «гальмо; гамулець» .. - Див. ще без2 , 
гаму лець. 

[безгар] «надмір; занадто велика 
ціна; перевага» Ж, [безгdрний] «Надміру 
великий; незграбний» Ж;- n. [bezhar] 
«надмір» (з укр.); - утворення з прий
менника без і тієї самої основи гар
«данина», ЩО і в Прикметиику гарний; 
первісно означало, очевидно, переви
щення збирачами данини встановлених 
норм, а також неnридатність для 
данини.- Мельничук Мовозн. 1969/1, 
33.- Див. ще без2 , гарний. 
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[бездобний] «неможливий, даремний» 
Ж, [не-без-діб~ «недаремно» Ж; -др. 
бездобь «даремний; даремно», р.-цсл. 
БЕЗД~Б!..N'hІИ, СТСЛ. БЕЗД~Б!.. «даремно; 

невчасно»; - псл. bezdobь, утворене з 
прийменника bez і основи іменника 
doba.- ЗССЯ 2, 17.-Див. ще без2 , 
доба. 

[бездрикІ (ент.) «сонечко, Coccinella 
L.»;- результат видазміни деетимологі
зованої форми [бедрик] «тс.», зближеної 
з формою *бездрік (*бездрик) «через рік, 
протягом року», яка в зв'язку з цим 
сама змінилась у [бедрик] (у виразі 
на бедрик «На майбутнє»).- КоJюмієць 
Мовозн. 1967/3, БJ-52.- Див. ще бед
рик1, бедрик3 , безрік. 

[беземстний] «немстивий»; - запо-
зичення з польської мови; п. *bezem
stny утворене з прийменника bez «без» 
і іменника msta «помста».- Див. ще 
без2 , мстИти. 

[безецнийІ «безсоромний, ганебний», 
[безецникJ «безсоромник», ст. безецньtй 
«поставлений поза законом (1574); не
честивий, ганебний, безсоромний 
(1690)»; -бр. [безецньt] «безсоромний, 
безчесний»; - запозичення з польської 
мови; ri. bezecny «безчесний, ганебний», 
bezecnik «безчесна людина» утворені з 
прийменника bez «без» і основи ct
(< cьst-) «честь».- Див. ще без2 , цнота, 
честь. 

беззавітний; - книжне запозичення 
з російської мови; р. беззаветньtй утво
рено з прийменника без і старокнижного 
іменника завет «заповіт, умова», пов'я
заного з стсл. Зd&tЦJdTи, утвореним 
з префікса Зd- і основи дієслова с·І;тити 
«говорити».- Шанский ЗСРЯ ) 2, 76; 
Преобр. І 109; Machek ESJC 687.
Див. ще без2 , вітати, за1• 

[беззуб] (бот.) «вовконіг європей
ський, Lycopus europaeus L.» Mak; -
результат злиття виразу без зубів або 
спрощення форми беззубий; назва мо
тивується, очевидно, тим, що листя 

рослини має позублені краї.- Machek 
Jm. rost1. 202.- Див. ще без2 , зуб. 

[безИменка] «дошка, тонша від верш
кової, але товстіша від шалівки», [бе
зуменка] «дошка завтовшки 50 мм» Л, 
[базуманка] «те.» Л; - р. [безЬL.менка} 
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«дошка, тонша від вершка; всякий не
сортовий товар»; --утворення від при· 
кметника без ім енний, зумовлене про
міжним, нестандартним розміром дош
ки.- Див. ще без2, ім'Я. 

безмін «Прилад для зважування», 
безмен, [безмин Ж, безьман Л, безьмин 
Л, безьмін Л, безвін Ва, безмір ЛЧерк], 
ст. безл:1жь (1396), безмен'Ь (1518);
р. безмен, бр. бязмен, п. bezmiaп, 
przezmian, ч. pi'ezmen (з nольської);
запозичення з якоїсь тюркської мови; 
здебільшого ІЗиводиться від тур. vezne 
«ваги», що походить від ар. цizna «ТС.» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 77; Фасмер І 
144-145; Lokotsch 169; Korsch AfS1Ph 
9, 489; Briickn~r 23); пов'язується також 
(Machek ESJ С 492) з кумик. bazman; 
непереконливими були спроби визнати 
слово власне слов'янським (Bern. І 53-
54; Худаш 144-145), германським 
(Срезн. І 60; Горяев 1892, 5; насправді 
дісл. besmaп, снн. besemer, bisemer, як 
і лтс. beziJJёпs, vezmёns «ТС.», запози
чено з російської мови) або пов'язаним 
з чув. *vismen «вимірювач» (Rasanen 
Me1anges Mikko1a 274).- Винник 129-
131; Sadn.-Aitz. VWb. І 258-259. 

[безна] «запущене поле; погане, не
придатне місце», [забезнити] «запустити 
(поле)»; -очевидно, результат видо
зміни форми [безно] «безодня, провалля, 
прірва» ЛЧерк, утвореної з приймении
ка без і іменника дно.- Див. ще безо
дня.- Пор. безвин'и. 

безнастанний; - видазміна форми 
безустанний, викликана, можливо, 
впливом виразу настане кінець.- Див. 
ще без2 , стати. 

безодня, [без6днява] «безодня», [бе
зодень Ж, безно ЛЧерк] «ТС.», [бездно} 
«дуже глибоко» Мо, [без6дний] «дуже 
глибокий» Пі; - р. болг. м. бездна, 
бр. бездань, бязд6нне, др. безд'Ьна, без
д'Ьньt, безд'Ьнь, безд'Ьние, п. bezdefl, 
bezdпia, ч. bezedno, ст. bezden, bezedna, 
bezednie, слц. bez;dno, вл. bjezdno, bje· 
zedno, схв. бездан, бездана, бездно, слн. 
brezno, заст. brezen, стсл. sвд -ь Nd, 
БЕЗД -ь Ndl<l, БЕЗД n.мин:; - псл. bezdьnь, 
Qezdьna, bezdьno, bezdьnь, bezdьnьje, 
утворені з прийменника bez і основи 
іменника dьno ( <*dьbno) «дно».-



безnардонний 

ОССЯ 2, 21-23; Sl. prasl. І 319--320.
Див. ще без2, дно.-- Пор. безна. 

безnардонний <<безцеремонний, зу
хвалий»; - бр. беспард6нн.ьt, п. bezpar
donowy, bezpardonny: - запозичення з 
російської мови; р. беспард6н.н.ьtй утво
рено на основі виразу без пардона 
«без пробачення»~ слово пардон похо
дить від фр. pardon «пробачення», пов'я
заного з дієсловом pardonner «nроба
чати», утвореним з префікса раг- від 
лат. per-, спорідненого з укр. пере-, 
і дієслова donner «давати» від лат. do
niire «дарувати», спорідненого з укр. 
дати.- Шанский ЗСРЯ І 2, 103; Dau
zat 254, 530, 532; Walde-Hofm. І 360-
363, 371, ІІ 283-286.- Див. ще без2, 
да ти, пере-. 

безnека, [безпечен.ство] «безпека», 
безпечний, [безпечити, безпечати], за
безпечити, [обезпека, обезпечtіти, обез
печити] Ж, [убезпека], убезпечати, убез
печити; - р. беспечньtй, бр. бяспека, 
[безпечtіць] «обнадіювати», п. bezpieczny, 
ч. bezpєcny, слц. bezpeka, болг. безпе
чен;- псл. Ьеzресьпь(jь), утворене з 
прийменника bez і основи іменника 
*рєса <<турбота, клопоти», пов'язаного 
з дієсловом *pekti, укр. пектИ.- 3ССЯ 
2, 38.- Див. ще без2 , пектИ.- Пор. 
оnіка, nечаль, піклуватися. 

безnеречний, безnереч- див. nе-
река. 

безпутний, безщjтник, безщjтr;тво, 
безщjття - див. путь. 

безрік (у виразах на б. «назавжди», 
в б. «Те.», за б. «Дуже нескоро; ніколи»), 
[бедрик] (у виразі дай боже й на б. 
«дай, боже, й на майбутнє»); - резуль
тат злиття і семантичної та фонетичної 
видазміни виразу *без рік «Через рік».
Коломієць Мовозн. 1967/3, 5І-52.
Див. ще без3,· рік. 

[безслинникJ (бот.) «паслін чорний, 
SoJanum nigгum L.» Mak, [слинник] 
«те.» Mak; - результат видазміни де
етимологізованих форм паслін, [пdслин, 
паслuна] ж, зближених з основою імен
ника слtІна.- Див. ще nаслін. 

безсмерт~:~ик (бот.) щмин, НеІ ichry
sum Gaeгtn.; безсмертки, Xeranthemum 
L .. », безсмертка «ТС.», безсмертки, [не
смертельник] «безсмертки» Mak; - р. 

І І • 

бейдак 

бессмертник щмин», бр. бяссм,Єртн.ік 
«Те.»; -похідні утворення відбезсмерт
ний; назви зумовлені тим, що ці рос
лини, засихаючи, надовго зберігають 
вигляд свіжих квітів.- Див. ще без2, 
смерть. 

[безунка] «молода корова, що перед
часно отелилась Ж; ягниця, що перед
часно покрилась ДзАтл 1», [безумкаІ 
«ягниця, що передчасно покрилась», 

[безонка] «те.» ДзАтл І, [бидзунка] «Ко
рова або вівця, що в другім році маЕ 
теля або ягня» ВеНЗн; - не зовсім 
ясне; вважається похідним від прикмет
ника [бізовний] «дійсний, справжній», 
як, нібито, вказівка на перетворення 

в справжню корову чи вівцю (Дзжз St. 
s1. 7, 160-16І); разом з тим, можливе 
зіставлення з бр. [безуля] «пустун, пус
тунка, свавільник, свавільниця, роз
пусник, розпусниця», [безульньtй] <<роз
пусний», п. [byzi6wka] «повію>, [byziaj 
«овечка, базя»; на формі бидзtjнка від 
бився вплив дієслова [бйдзати(ся)] «Ге
дзатися»; можливо також, що всі варіан
ти назви зводяться до форми безумка, 
яка вказує на передчасність заплід
нення. 

безшабашний <<Нестримний, відчай
душний»; - р. бесшабtішньtй, бр. бес
шабdшни; - запозичення з російської 
мови, в якій вважається утворенням на 
основі виразу без шабаша «без перерви. 
без відпочинку».- Шанский 3СР5І J 
2, ІІІ; Булаховский'ТрудЬІ ИРЯ І 177. 

без'язИчник- див. язИчник. 
бей «Титул дрібних феодальних влас

ників або вищих чиновників у султан
ській Туреччині та в давні часи у та
тар», ст. беіове (наз. в. мн.- XVIB 
ст.); - р. бр. болг. бей, п. ч. слц. bej. 
м. беj, схв. беj; -запозичення з ту
рецької мови; тур. Ьеу «паю>, ст. Ье~. 
<<ТС.», споріднене з аз. бак, каз. бий. 
єніс.-орх. бег, як. Ьї «старший», є, 
очевидно, давнім запозиченням з китай~ 
ської мови.-- Тимч. 81--82; UUанский 
3СРЯ І 2, 82; БЕР І 40; Дмитриев 
528-529; Юisanen Versuch 67; СІ auson 
322-323.- Пор. бек\ 

[бейдакJ «дурень, йолоп», [бейдуляJ 
«дурепа»; - неясне; можливо, пов'я
зане з бейла (пор.). 
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бейкати 

[бейкати] «Кричати на звірів, тюка
ти»; - похідне утворення від діалектної 
вимови вигуку [бей] «бий», з яким прага• 
няють звірів.- Грінч. І 48; Желех. І 
23.- Див. ще бИти1 • 

[бейкатися] «волочитися», [бекати
ся] «тс.», [забейкувати] <<задрипувати» 
Ме, [оббейкувати, підбейкуватиJ «ТС.» 
Ме, [убейкатися] «забруднитися»; -
неясне; можливо, похідне від дит. бека 
«бруд».- Див. ще бе2 • 

[бейла] «йолоп, дурень»; - неясне; 
можливо, пов'язане з бейдак, байл6 
(лор.). 

бек1 «Пан, князь», ст. бег'Ь «пан 
у турків» (XVIII ст.); -р. бр. бек, п. beg, 
bek, beh, ч. слц. beg, м. бег, схв. еег; -
запозичення з турецької мови; тур. ст. 
beg «Намісник», споріднене з тур. Ьеу 
«пан», аз. бак, каз. кирг. узб. бек <шаю>, 
є, очевидно, давнім запозиченням з ки

тайської мови.- Тимч. І 65; Шанский 
3СРЯ І 2, 82; Дмитриев 528-529; 
Clauson 322-323.- Пор. бей. 

бек2 (спорт.) <<Захисник»; - р. бр. 
болг. м. бек, п. слц. bek, ч. bek, back, 
схв. бек, слн. bek; - запозичення з ан
глійської мови; англ. back <<захисник» 
є результатом видазміни значення back 
«задній», спорідненого з псл. Ьоkь, укр. 
бік.- СІС 92; Шанский ЗСРЯ І 2, 82-
83; Юеіn 139.- Див. ще бік. 

бека- див. бе2 • 
бекас (орн.) «Capella ga1linago L.», 

СУМ, Г, бекасИнник <<Сорт дробу для 
стрільби по дрібній дичині», бекасИ
ний; - р. болг. бекас, бр. бакtіс, п. 
bekas, ч. bekasina, bekasina, схв. бе
касИна; - запозичено з французької 
мови, можливо, через німецьке посе
редництво; фр. becasse (н. Bekassiпe) 
«бекас». є суфіксальним утворенням від 
Ьес «дзьоб», що походить від лат. beccus 
«Тс.», запозиченого з галльської мови.
Шанский ОСРЯ І 2, 83; Булахавский 
Семас. зтюдь1 184; Dauzat 80; \Va1de
Hofm. І 99. 

[бекерникJ «китиця (на кептарі у па
рубка); кутас у байбарака» ВеУг;
похідне утворення від запозичення з ру
мунської мови; рум. becher <<парубок, хо
лостяю> походить від тур. bekar «холос
тий, нежонатий», яке звцциться до перс. 
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белебенити 

bтkar (ЬІ kar) <<без заняття».- Vincenz 9; 
DLRM 75; БЕР І 41.- Пор. бетяр. 

бекет (іст.) <<військовий пікет, сто
рожа»; - р. [бекет] <<Тс.»; - розмовне 
запозичення з німецької мови, пара
лельне до літ. пікет.- Фасмер І 146.
Див. ще nікет. 

бекеша <<вид шуби», ст. бекеию 
(XVII ст.); - р. бр. бекеша, п. Ьekif'sza, 
ст. bekieszka, ч. слц. bekes, bekec, 
болг. бекеш, схв. бёкеш; -здебільшого 
вважалося запозиченням з угорськоі 
мови, можливо, через польське посеред

ництво; уг. bekecs, bekes <<ТС.» пов'язу
валося або з тат. бикач, bikac «телиця; 
ЯрКа», або З рум. oache~a «Світлошерста 
вівця з темними колами навколо очей» 
(Тимч. 82; Richhardt 34; Фасмер І 146; 
Barczi 18); останнім часом підтверджує
ться думка Лінде про польське похо
дження слова; п. bekiesza розглядається 
як зворотне утворення від п. bekieszka, 
похідного від прізвища угорського пол
ководця К. Бекеша (Киш 3ИРЯ IV 48; 
Балецкий St. s1. 9, 346; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 83). 

[бекешка] <<брила землі»; -неясне. 
[беклемесиJ <<компліменти» Я; -не

ясне; не зовсім переконливо пов'язує
ться (Кравчук ЛБ VIII 72) з тур. bek-
1emez <<той, хто не чекає» (нібито про 
залицяльника, який через свою нетер
плячість сипле компліментами). 

бекмес «згущений сік фруктів або 
овочів; штучний мед»; - р. [бекмес] «ви
варна патока з фруктів», схв. пекмез 
<шовидло, джем»; - запозичення з ту

рецької мови; тур. bakmaz, pakmaz 
«густо зварений виноградний сік» по
ходить від перс. bakmaz <<ТС.».- Фасмер 
І 146; Радлов lV 1220, 1580; Rasiiпen 
Versuch 68. 

[бекса] <<Плаксій, скиглій» Ж, [бек
сати] <<з усіх сил кричати», [бексання] 
«плач дитини» Я; - п. beksa «nлаксій, 
плакса»; - похідне утворення від зву
конаслідувальн·ої основи бек-, однотип
не з плакса.- Bri.ickner 20.- Див. ще 
бе1 . 

[белебенити] «Теревенити»; - р. [бе
лебенитьJ «Те.»; - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до балабонити 
«ТС.».- Фасмер І 147; 3ССЯ І, 184. 



бе.r.ебень 

белебень «підвищене і відкрите міс
це; [глибоке місце у воді]», [белибеньJ 
«незарослий горбок, пустка» Мо, [бuли
бінь] «глибина» ЗССЯ; -очевидно, зву
конаслідувальне утворення, пов'язане 
з белебенити; назви мотивуються шу

мом вітру або води у відповідних міс
цях.- ЗССЯ І. 184; Балецкий St. sl. 
5, 183-184. 

[бел€й] <<личинка хруща, борозняк; 
йолоп»; -виводиться від рум. bi:ilai 
«білий».- Schel udko 127; Cioranescu 60. 

[белелЮга] «гнила кров, сукровиця» 
Ж, [белелЮжити] (про погану погоду) 
Ж;- неясне. 

[белена] «блекота чорна, Hyoscya
mus niger L.; паслін, Soianum L.» Mak, 
!белена бараболя] «Картопля, Solanum 
tuberosum L.» Ж, [белень] «блекота» 
Черніr., [беленуеdті] «пасльонові Ж; 
тютюнові Mak», [білун] «блекота чорна» 
Mak, сбеленіти «роздратуватися, роз
лютуватися»; - р. белєна «блекота», др. 
белен'Ь, п. слц. bien, ч. ЬІ in, болг. блян, 
схв. бун, буника, слн. blen «Те.»; - псл. 
*ЬеІnь (*belna): *ЬьІn-ь (*ЬьІnа);- спо
ріднене з дангл. belene, ЬеоІопе, снн. 
billen, двн. ЬіІ isa, нвн. В і! se(nkraut), 
гал. ~єЛЄvtоv, belinuntia «ТС.», похідними, 
очевидно, від іє. *bhel- «говорити; гав
кати; ревти; звучати»; виводилось також 

(Шанский ЗСРЯ І 2, 84; Фасмер І 147-
148; Bern. І 48; Sadn.- Aitz. VWb. І 
134; Specht 140; Pokorny І20) від *ЬhеІ
«блискучий, білий»; безпідставно відно
силось (Torp 267; Преобр. І 23) до за
позичень з германських мов.- БЕР І 
59; 3ССЯ І, 185-І87; Sl. prasl. І 202.
Пор. блена. 

[белендfти] «базіка:rи», [белендd] «дур
ниці» О; - результат видазміни звуко
вої форми [баландіти] «Те.», очевидно, 
зближеної з- белькотати.- Див. ще 
баланда1 . 

белетрИст, белетрИстика, белетр и
зdція, белетристuчнuй, белетризуєсі
ти;- р. беллетрrіст, бр. белетрtіtст, 
п. beletrysta, ч. слц. beletrista, вл. bele
tristika, болг. м. белеmрzІст, схв. беле
трист, слн. beietrist; - очевидно, запо
зичення з німецької мови; н. Belletrfst 
утворено на основі фр. beiies-Iettres 

бель ка 

(мн.) «красне письменство», утвореного 
з прикметника bei1es (мн. жін. р. від 
beau «гарний»), що походить від лат_ 
ЬеІІ us ( <*duenios) «гарний», спорідне
ного з лат. bonus «добрий», дінд. duvai) 
«виявлення пошани», і І ettres, яке по
ходить від лат. Iittera «буква».- СІС 
92; Шанский ЗСРЯ І 2, 87; Фасмер І 
148; Юuge-Mitzka 64; Dauzat 80, 434; 
Walde-Hofm. І 101, 111.-Див. ще 
літера. 

[белех] «Швець; чинбар» Ж, ст. бе
лех'Ь «Шевський інструмент для обробки 
міздрі» (XVIII ст.); -запозичення з ту
рецької мови; тур. belek «лопатка» по
ходить від перс. br1 <mопата, заступ», 
ст. ЬёІ «те.», яке зводиться до ав. Ьrау
«різати».- Тимч. 82; Rasanen Versuch 
69; Horn 59. 

[белечка] «овечка»; -загальноприй
нятої етимології не має; пов'язується 
з рум. ЬаІ «білий (про тварину)» (Sche
ludko І27; Vrabie Romanoslavica 14. 
І31); пор. ще слц. belicka «біла овечка». 

[белмет] (бот.) «очанка, Euphrasia 
odontites L.» Mak, [бель.мет] «Euphrasia 
І utea L.» Mak, [бел.мец] «Хрінниця ши
роколиста, Lepidium latifolium L.» 
Mak; - неясне. 

бельбас «вайло, ледар», белбас 
«те.»; - р. балбес «Те.», [бейбус] «ледар. 
розбещений», бр. [балбес] «бельбас», п_ 
[ЬеІ bas] «ТС.» (з укр.); -очевидно, за
позичення з якоїсь тюркської мови; 
каз. кирг. ног. билбес «він не знає. 
невіглас», спорідіfене з тур. ЬіІ mez «не
знаючий, невіглас»; відрив р. бейбус 
від балбес (Фасмер І І45) безпідстав
ний.- Шанский ЗСРЯ І 2, 22; Фасмер 
І ІІ4; Преобр. І 14; Шипова 55; Мен
гес 91; Дмитриев 525; Корш ИОРЯС 8/4, 
27; Sadn.- Aitz. VWb. І 319; Lokotsch 
26.- Пор. бельмес. 

бельбахи «нутрощі», [бельбехи], бель
бухи «Те.»; -результат контамінації 
форм бебехи і тельбухи (див.). 

[белька] «балка; ·колона», [бельок} 
«Те.»; - бр. бдлька «балка у стелі, сво
лою>; - запозичення з польської мови; 
п. ЬеІ ka «балка, брус» походить від снн. 
ba1ke «те.».- Richhardt 32; Bruckner 
20.- Див. ще балка2 • 
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белькнути 

белькнути, белькотати, белькотіти, 
белькіт, [белькот, белькотнЯ], белько
тун; - п. belkotac «белькотіти; буль
кати», ч. Ь1 kotati «булькати; воркувати; 
мимрити»; - утворення від звукона
слідувального кореня псл. *Ьь1k- «бель
котати».- Bгikkпer 20; Веrп. І 117-
118. 

бельмес (у виразі ні б. не зншпи 
«Нічого не знати»); - р. [бельмес] «бель
бас, дурень», п. [апі belmesa, апі Ье1-
шеzа, апі Ьі Imeza]; - запозичення з ту
ренької мови; тур. Ьі І mez «незнаючий, 
невіглас» споріднене з каз. кирг. ног. 
бильбес «він не знає, невіглас».- Фасмер 
J 149-150; Дмитриев 525, 529; Korsch 
AfSJPh 9, 491; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 319-320; Bern. І 40; Lokotsch 26.
Пор. бельбас. 

бем (вигук на позначення удару 
дзвона), бемкати «звучати від ударів» 
(про дзвін і т. ін.); - звуконасліду
вальне утворення, паралельне до бам 
(пор.). 

[бемба] «йолоп, телепень», [бембул] 
«Тс.»; -неясне; можливо, результат ви

дозміни форми бамбула (пор.). 
бемський (у виразі бемське скло <<Ві

конне скло високої якості»); -бр. бем
.скі; -запозичення з російської мови: 
р. бемское (сrпекл6) походить від н. 
bohmisch «богемський» («чеський»), утво· 
реного від географічної назви Bohmen 
«Богемія» («Чехія»), що походить від 
елат. Bohemia «ТС.».- Фасмер І !50; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 90. 

[бендзь) (вигук на позначення рапто
вого падіння), [бенц Ме, бедзь Я, бень Я] 
«ТС.», [бемцнути] «упасти» Я; -бр. 
(бзнц] (вигук на позначення швидкої 
дії, удару, раптового падіння зі зву
ком); -очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. Ь~с «бах, беркиць» є зву
конаслідувальним утворенням, яке фо
нетично відповідає укр. буц (див.). 

[бендЮга] «ломака, дрюк; колода для 
nовертання вітряка; одна з чотирьох 
жердин для підкладання під снопи на 
возі», [бендЮжина] «ТС.>>, бендЮгИ «вид 
простої підводи, ломовий віз» СУМ, 
Г, Ж, биндюгИ «ТС.», бендЮг «Кінь-ломо
вик», биндЮг «Тс.; [биндюги]», [бендюхu] 
«КОЛіШНЯ», бендЮжник «ЛОМОВИЙ віз-

166 

беидЮх 

ник», биндЮжник «Тс.»; - р. [бендЮги] 
«прості сани для соломи, гною», [бйн
дюх] «великий ломовий віз», бр. [бин.ь
дзЮк] «підвода на залізних осях, верхня 
частина воза»; - походження остаточно 

не з'ясоване; вважається (Шелудько 21) 
запозиченням з польської мови; п. bin
duga «прибережний пліт у гавані: сплав 
дерева; склад дерева для сплаву», [bien
duga], заст. winduga «Тс.» виводиться 
від н. Wfnde «коловорот, лебідка, дом
крат»; українські форми виводяться та
кож (Потебня РФВ І 263; Добродомов 
Зтимология 1967, 259) від нім. Bfnd
wageп <<дроги, биндюги»; з української 
мови запозичено п. [bindiuha] «бендю
ги».- Bri.ickner 27; SJP І 156; Фасмер
Трубачев Т !50, 166; Кiparsky Neuphilol. 
Mitt. 53, 44. 

[бендюпР] (бот.) «півники садові, 
Iris germaпica L.» ВеНЗн, [бендасй] 
«ТС.» ВеНЗн, [биндаси] «півники болот
ні, Iris pseudacorus L.» Mak, · [бенда] 
«осока струнка, Carex gratil is Curt.» 
О; --неясне. 

[бендюги~) «сорт слив» Mak; -не
ясне; можливо, пов'язане з [бендЮх] 
«пузо; низька пузата людина» Па, [бен
дЮг] «шлуною> ВеУг. 

[бендЮжина] <шовію>; -не зовсім 
ясне; можливо, похідне від [бендЮжиrпи] 
«ганьбити, зневажати»; пор. також [бен
дЮжина] «одна з чотирьох жердин для 
підкладання під снопи на возі». 

[бендЮжити] «ганьбити, зневажати» 
ВеБ, [збендЮжити] «сильно угнівати» 
ВеУг; - очевидно, результат видазміни 
форми бентежити під впливом бендЮга, 
бендЮх і, можливо, словацького діє
слова bendecit' «лаятися».- Див. ще 
бентежити. 

[бендЮхJ «пузо», [бендЮг] «шлунок» 
ВеJ.'г, [бендюх] «низька пузата людина» 
Па; - р. [пендюх] «nузо», п. [bandzioch], 
ч. [bend'ur, band'och] «те.»; можливо, 
сюди ж укр. [бандури] «нутрощі», ч. 
bandur «nузо», pandur «Тс.»; - похо
дження неясне; можливо, результат кон

тамінації бембух (бамбух) і кендюх; 
з інших мов найближче стоять уг. bendo 
<<Пузо» і лтс. penderis «шлунок, пузо», 
обидва без певної етимології; чеські 
форми [bend'ur, bandur, pandur] і т. д. 



бе нево 

пов'язуються з ісп. pandero «військовий 
барабан».- Верхрgтський ЗНТШ 30, 
202; Machek ESJ С 432; Mi.ihl.-Endz. 
ІІІ 199-200; Barczi 18; MNTESz І 
278.- Пор. бамбух, бандури, кендюх. 

[бенево] «водяна поверхня річки, що 
не замерзає і не пересихає»;- очевидно, 
результат видазміни фр. bas пiveau 
«низький рівень».- Див. ще бас, ніве
лювати. 

БенедИкт, [Бенегда Ж, Бенедь, Бе
недьо Ж, Бенько Ж], с~·. Бенко (1398), 
Е'ЬІІКО (1399); -бр. Бенядsікт, п. Bene
dykt, ч. слц. Benedikt, схв. Benedikt, 
слн. Beпedikt; - через польську мову 
запозичено з латинсько!; лат. особове 
ім'я Beпedictus утворене з дієприкмет
ника benedictus «благословенний», до 
складу якого входить прислівник bene 
«добре», пов'язаний з лат. bonus «Доб
рий», спорідненим з дінд. duvг.l) «вияв
лення пошани», і пасивний дієприкмет
ник dictus від дієслова dicere «говори
ти».- Петровский 63; \Val'de-Hofm. І 
111.-Див. ше диктант.-Пор. беле
трйст, ВенедИкт. 

бенеря. (лайл.) «лиха година; нечи
ста си.'!а; біс», [бенеберя] «Те.»; - оче
видно, результат видазміни лайливого 
виразу [биндера] (див.). 

[бенже] «яіби, як» Л; -неясне. 
[бензель] «віхоть для мазання до

лівки» Л, [бендель] «те.» Л; - р. [бен
зель] «малярський пензель»; - очевид
но, результат видазміни слова пензель.
Даль І 81.- Див. ще nензель. 

бенз.1н, [бензйна] Ж, бензИнка; -
р. болг. бензИн, бр. бензін, п. benzyna, 
ч. benzin, слц. benzin, вл. нл. bencin, 
м. бензин, схв. бензин, слн. bencin; -
через російську і польську мови запо
зичено з французької; фр. benzine по
ходить від латинської ботанічної назви 
benzoe, утвореної на основі ар. І uban
dj awi «яванський ладан».- СІС 93; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 91; Фасмер І 151; Smi-
1auer Nase fec 26, 51; БЕР І 42; Dau
zat 83. 

[бензьо6кий] «Косоокий», [бензе6кий] 
«?» Я; -неясне; можливо, результат 
контамінації форм [берла6ки] «витрішку
ватий» і [зизоокий] «косоокий». 

бентачка 

[бенітувати] «скаржитися, вважати 
себе скривдженим» Ж; - очевидно, за
позичення з угорської мови; уг. benyйjt 
«подавати (скаргу, прохання)» складає
ться з префікса Ье- «В-, за-» і дієслова 
nyйjt «Простягати, подавати» прафінно
угорського походження (пор. мане. 

njusї «видавати, витягувати», удм. nu
jal- «простягатися», nujt- «простяга
ти»).- MNTESz ІІ 1057; Barczi 220. 

[бенкарт] «байстрюК>> Ж, [бенькарт] 
«ШибенИК, ХЛОПЧИСЬКО» Ме, СТ. бен
карт'Ь «байстрюк» (XVI ст.), «виродок» 
(XVII ст.); -бр. [бзнкtірт] «байстрюк», 
банкарт «ТС.», п. b~kart «байстрюк, 
хлопчисько», ч. [panchart] «байстрюк», 
ст. pankhart, слц. [paпkhart], нл. bafi· 
kart, схв. pankert «Те.»; - через поль
ське посередництво запозичено з ні
мецької мови; свн. banchart (нвн. Ban
kert, заст. Bankart «ТС.») утворено на 
зразок імен на -hart (Gerhart, Rein
hart) від іменника banc «лава»; німецьке 
·слово іронічно підкреслює факт поза

шлюбного зачаття дитини на твердій 
лаві (пор. н. hart «твердий») замість 
подружнього ложа.- Шелудько 21; 
Richhardt 34; Bri.ickner 23-24; Machek 
ESJC 432; Юuge-Mitzka 49.- Див. 
ще банка3 • 

[бенкель] «сорт сукна» Пі, ст. бен
кель <<ТС.» (XVIII ст.); -неясне. 

бенкет Г, Ж, банкет, [бенькет], 
бенкетник, заст. бенкетар, бенкетува
ти, ст. банкетьt (XVI ст.), банкеm'Ь 
(XVII ст.), бенкет (XVIII ст.); - р. бр. 
болг. м. банкет, п. bankiet, ч. слц. 
banket, схв. банкёт, слн. banket; -
через польську мову запозичено з ні
мецької або французької; н. Bankett, 
фр. banquet походять від іт. banchetto 
«лава», зменш. від banco «лава» '(згодом 
«Їжа і напої на такій лаві», далі «бенке
тування»).- Шанский І 2, 34; Фасмер 1 
121; Kopalinski 109-110; Юuge -Mitz
ka 51; Dauzat 72. -Див. ще б<інка3• 

[бента'ІКа) «мантачка» Я; -резуль
тат видазміни деетимологізованої сj:орми 
мантачка, можливо,' зближеної з [бен
тИ] «поворозки для підперізування» (до 
яких мантачка могла прив'язуватися).
Пор. бентИ. 
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бентег 

[бентег) «послушнию> Г;- очевидно, 
запозичення з турецької мови; тур. 
bende «раб, слуга», як і чаг. бенде, тат. 
мандіі «ТС.», походить від перс. Ьепdе 
«ТС.», пов'язаного з дперс. ba(n)daka
«TC.».- Радлов IV 1590; Rasanen Ver
such 70; Horn 53. 

бентежити «хвилювати, турбувати; 
викликати замішання; [лаяти, сороми
ти, ганьбити; зв'язувати О; вантажити 
0]», бентежний, [збендь6жшпись] «рап
тово збентежитися» Кух; -бр. бянтЗ
жьщь «викликати замішання, лякати», 
слц. beпdecit' «лаятися»; - походження 
остаточно не з'ясоване; пов'язувалося 
з уг. benitas «розслаблення, калічення, 
нівеченнЯ», bantas «Образа, кривда, му
ченню> (Ткаченко УМШ 1959/2, 65); 
можливо, пов'язане з [бентег] «послуш
ник», тур. bende «раб, слуга»; в такому 
разі первісно могло означати «поневолю
вати» (під час ворожих набігів).- Пор. 
бантажити, бендЮжити, бентег. 

[бентИ] (тільки мн.) «поворозки біля 
фартуха для підперізування» Дз; -не 
зовсім ясне; можливо, запозичення з ні
мецької мови (пор. н. Шinde(r) «зав'яз
ки, стрічки», форма множини від імен
ника Band «зав'язка, стрічка»); може 
бути також результатом видазміни фор
ми биюпu (мн. від бинт). 

[бенчати] «бриніти, гудіти» (про ко
мах) ВеЗа, [бунчdти] «Тс.»; - п. b~k 
«гудінню> (про комах), b~czec «гудіти»;
звуконаслідувальне утворення, мож
ливо, зумовлене впливом польсьl{их 

форм.- Пор. бомок. 

[бенчик] «глечик з великим на верху 
вухом» Мо; - неясне. 

[бер] «кладка, місток з двох колод», 
[береаJ «Те.>>, [бере] «стовбур дерева», 
[бир] (род. в. биреи, бирі) «кладка» 
ДзАтл І, [бирх] «ТС.» тж; -др. брьеь 
«Колода», п. ber (тільки у виразі czar
nym sz1 akiem а berem isc з укр.), ч. 
ст. Ьrev «місток», болг. бр'Ье «nерекла
дина, місток», схв. бре «колода, дош
ка», слн. btv «кладка, місток»; - псл. 
*Ьrьvь, *Ьг-ьvь (>бере, з відпадінням 
кінцевого в); - споріднене, можливо, 
з дісл. bru «міст», bryggia, двн. brucka, 
гал. briva «тс.», лит. briauna «край, 
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ребро», далі з псл. *bry (Ьпvе) «брова»; 
менш переконливе зіставлення з брати, 
псл. *bьrati (Briickner 26), а також 
з брИти (Ильинский РФВ 65, 224).
Шанский ЗСРЯ І 2, 191-192; Фасмер І 
209-210; Преобр. І 43; J an6w Symb. 
Rozwadovvski 2, 276; Slawski І 33; БЕР 
І 82; Skok І 222; ЗССЯ З, 71-72; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 450-453; Sl. prasl. 
І 400-401; Bern. І 92; Топоров І 252.
Пор. бервенб. 

[бербенйця] «діжка (для молочних 
продуктів), барило», [бербіека] «дерев'я
ний посуд», [беребойка], ст. бербеница 
«діжка, бочонОК>> (1458, 1466); - п. 
[berbenica] «вид діжки, бодня» (з укр.);
запозичення з румунської або угорської 
мови; рум. barbinta, berbinta «ТС.» зі
ставляється з уг. berbence «діжечка».
Орос Доп. УжДУ 2, 75; Дзендзелів
ський Доп. УжДУ 4, 110; Vrabie Roma
noslavica 14, ІЗІ; Vincenz 10; Briickner 
21; СДЕЛМ 67; DLRM 74. 

[бервенб] «колода, стовбур», [бер
еення] (зб.) «КОЛОДИ», [береинаJ «ПОПе
речні дерев'яні зв'язки у ткацькому 
верстаті в ролі навоїв», [беревна] «кіл, 
стовп» Ж, [беревело] «колода, стовбур» 
Я; - р. бревн6, [береа, береен6], бр. бер
вян6, др. бервьно, брt;еьно, беревьно, 
п. bierwiono, ч. brevno, слц. bгvno, схв. 
брвно, стсл. sрь..сt..м~;- псл. *Ьrьvьпо, 
утворене за допомогою суфікса -ьnо 
від іменника *Ьrьvь «Колода».- ЗССЯ З, 
72-73.- Див. ще бер. 

бергамот (сорт груші), [бергам6та];
р. бр. болг. бергамот, п. bergamota, 
bergamuta, [bargamuta, pergamota], ч. 
bergamotka, слц. bergamota, bergamotka, 
схв. берzіімка, слн. bergam6tka; - за
позичення з французької мови; фр. ber
gamote (сорт груші) походить від іт. 
bergamotta, яке під впливом назви міс
ста Bergamo утворилося з тур. beg ar
mud-І букв. «Князівська груша».- СІС 
94; Шанский І 2, 92; ФасІІ!ер І 151; 
Дмитриев 529; Machek ESJC 51; Skok 
І 139; Lokotsch 24; Dauzat 83-84; Ga
millscheg 102-103; Радлов І 341. 

[берда] «варта, сторожа», [берд6е, 
берд6еа] «ТС.», [берд6] (оклик у сіль· 
ських сторожів), '[бердоеати] «Кричати 
бердо» Пі; - схв. бердо (оклик варто-



берданка 

вого), бердокати «Кричати бердо», п. 
ст. werdo (оклик вартового), werda 
«те.»; - видозмінене запозичення з ні
мецької мови; нім. wer da «хто тут» 
складається з займенника wer, спорід
неного з гот. roas «ХТО», лат. quod «що, 
яке», лит. kas «ХТО», псл. kь-to, укр. 
хто, і прислівника da «там, тут», спо
рідненого з двн. dar, гот. par «ТС.», 
псл. tamo, укр. та.м.- Skok І 139; 
Карщшn 23; Linde VI 235; Юuge-Mitzka 
119, 855. 

берданка (вид гвинтівки);- р. бр. 
болг. берданка, п. ст. berdanka, berda
nowka, ч. berdanka, м. бердана, бердан
ка, схв. берданка; - утворено в росій
ській мові від прізвища американського 
винахідника Berdan.- СІС 94; Шанский 
3СРЯ І 2, 92; Фасмер-Трубачев І 152; 
ССРЛЯ 1 393. 

бердеш, бердuнка, бердИш- див. 
барда1 • 

бердо1 (частина ткацького верстата), 
бердник «ВИГОТОВЛЮВаЧ берд» Ж, [бер
дій) «ТС.» О; - р. бёрдо, бр бёрда, п. нл. 
bardo, ч. слц. brdo, полаб. b'ordii «би
тельня, поліно; бердо», болг. б'Ьрдо, 
м. брдо, схв. брдо, слн. brdo; - псл. 
*bь,rdo; - лтс. birde «ТКацький вер
стат» (можливо, запозичення з слов'ян
ських мов, пор. Трубачев Зтимология 
1963, 31), гот. baurd (у fotubaurd «стіль
чик для ніг»), двн. bort «борт», дангл. 
bord «дошка, щит, стіл»; спочатку бердо 
мало вигляд дощечки, якою прибивалась 
нитка ткання між нитками основи до 

тканини, згодом набуло вигляду дов
гого гребеня, ще пізніше- сучасного 
берда з двома рамками; слов'янська 
назва виводиться також (Bern. І 118) 
від праформи * bh!dorn із значенням 
«вістря, грань» і пов'язується з дісл. 
baroa, двн. barta «сокира»; деякі дослід
ники (Uh1enbeck 187, 193; Hirt Ab1aut 
127; Reichelt KZ 39, 35) через праформу 
*bheredh- зіставляють з дінд. bardhakah 
«ЯКИЙ відрізує, стриже», гр. :rtЄp{tu) 
«руйную», лат. fortex «ножиці»; думка 
про походження слов'янського і латин
ського слова з гермащ;ьких мов (Po
korny 138) безпідставна.- Шанский 
3СРЯ І 2, 92-93; Фа емер-'[рубачев 
І 152; Briickner 16; Machek ESJC 65-66; 

бер дя 

51 avia 21, 269; Schuster-Sewc Probeheft 
20; БЕР І 101; Skok І 204-205; Труба
чев Рем. терминол. 26-29, 130-131; 
Откупщиков 113-114; Jurkowski St. 
z fil. 6, 151-152; зсся 3, 164-166; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 265-266; Sl. prasl. 
І 428. 

бердб2 «обрив, горб; скеля» Г, О, 
[бердів' Я] «брили, пороги» О, [бердованя] 
<<велика скеля» О, [бердя] «велике камін
ня» О; - р. [бёрдо (бёрда)] «Невеликий 
горб; мілина», п. bardo «вершина горю>, 
ч. [brd, brdo] «Те.; горб», слц. brdo 
«скеля» (поет.), болг. бірдо «горб», м. 
брдо «Те.», схв. брдо «гора, горб», слн. 
bfdu «ТС.», СТСЛ. Бр'"Ь.ДО «ГОрб»;- ПСЛ. 
*bь,rdo; -очевидно, пов'язане з бердо1 

(від значення «Вістря» або «гребінь»); 
менш обгрунтоване пов'язання (Zupitza 
KZ 36, 65) з гр. ~pЄv'l'to~ «Горб», кімр. 
brynn «Те.», дісл. brattr «крутий», дангл. 
bront~ «те.»; запозиченням з української 
мови є п. berda, berdo «вершина гори».
Кобилянський Гуц. гов. 82; Толстой 
Сл. геогр. терм. 96-97; Откупщиков 
113-114; Иллич-СвиТЬІЧ ИАН ОЛЯ 
1960/3, 224-225; Machek ESJC 66~ 
Schuster-Sewc Probeheft 20; БЕР І 101; 
Skok І 204-205; ЗССЯ 3, 164-166; 
ФилинОбраз. яз.121; Sadn-Aitz. VWb. 
І 265-266; JurkowsКi St. z fil. 6, 151-
154; Moszynski PZJP 157; Bern. І 
118-119. . 

[бердо3 ] «мертва рука; мертва нога» 
Ж; -неясне; можливо, пов'язане з 
бердя «Колода» (пор.). 

[бердулець] (бот.) «рододендрон, Rho
dodendron L .» Г, Ж, [бердульон, бердуль
чик] «ТС.» Mak, [бердулян] «Те.; азалія, 
Aza1ea pontica L.» Mak; - результат 
видазміни назви [бредулець] «багно, Le
dum palustre L.», перенесеної на родо
дендрон за загальною схожістю обох 
рослин, які належать до родини вере
сових.- БСЗ 4, 2~; 36, 605.- Див. ще 
бреду лець. 

[бердя] «дерев'яна кладка, колода» 
Ж, [берца. берце] «ТС.», [берце] «орчик 
ВеЛ; снізка у ярмі О; щабель у дра
бині, бороні 0», [бuрце] «Те.>> О; - п. 
[bark] «ОрЧИК», СЛЦ. brdce «ТС.»; - ПСЛ. 
*bь,rd-(ьk-), очевидно, тотожне з *bь,rd-o 
«бердо, поліно»; Славський (Slawski І 
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27) ототожнює п. bark «орчик» з bark 
«плече, рука» і, не наводячи власне 
українського та словацького відповід
ників, притягає як паралелі сумнівні 
в цьому відношенні ч. brk «стрижень 
пташиного пера», р. [берк] «стебло; пень; 
загострене перо», схв. brk «вус».- Див. 
ще бердо1 . 

бере (сорт груші), [бера] «те.»; -
р. бере, бр. бЗра, п. bera; - запозичен
ня з французької мови; фр. beurre, 
дослівно «масляний», утворено від імен
ника beurre «масло», що походить від 
лат. butyrum «Те.», яке зводиться до гр. 
f:3ouтupov «те.; коров'ячий сир», утворе
ного з осІ-ю в іменників f:3ou \; «корова, 
бик», спорідненого з лат. bos «бию>, псл. 
gov-~do «велика рогата худоба», укр. 
fг6в'едо] «ТС.», і тuр6\; «сир», спорідне
ного з ав. tuiri- «кисле молоко, сиро
ватка».- СІС 94; Sl. wyr obcych 76; 
Dauzat 86; Frisk І 260-261; Boisacq 992. 

[беребешки] «Крем'яшки» (вид ди
тячої гри) Мо; -очевидно, пов'язане 
з тур. *berebe?, утвореним з приймен
ника ber «ПО, в, згідно» і чис.1івника Ье~ 
«п'ять» (у цій грі викориєтовується 
п'ять невеликих крем'яшків). 

берег, [беріг], [бережок] «зарослий 
лісом горб» Ж, [бережкИ] «металева 
оnрава колодочки ножа», [береговина] 
«побережжя», бережИна, [береговИсько, 
береговИш,е] «те.», бережина «берегова 
трава», [бережак] «прибережний жи
тель», [бережан] «тс.», бережнЯк «бере
гові зарості; [викинуті водою на берег 
куски дерева]», [берегіека] «берегова лас
тівка», [береговенник ВеНЗн, берегуля, 
берег!}лька, берегулиця ВеУг, бережан
ка, бережниця ВеНЗн] «ТС.», [берего
ватий] Я, бережИстий «З високими бере
гами», безбережжя, безберегий, безбе
режний, відбережuцй, забережень «при
бережний лід», 1-иібережна, надбережжя, 
надбережнИй, [підбережка] «берегова 
ластівка» ВеНЗн, [підбережник, підбе
режок] «те.» ВеНЗн, підбережний, [по
берегулька] (ори.) «плиска, Motacilla L.» 
ВеНЗн, побережанин, побережець, по
бережжя, [побережина] «nрибережжя», 
побережник «берегова ластівка», [побе
режнuця} «ТС.» ВеНЗн, [побережнЯк] 
«вітер, що дме вздовж берега» Мо, побе-
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режний, прибережжя, приберЄжник 
«морська трава», прибережниця (бот.) 
«Ае! uropus», прибережний, [убереже] 
Ж. узбережжя, [узберіж] «вздовж бе
рега» Ж; - р. берег, бр. бераг, др. 
берег-о, п. brzeg, ч. bfeh, слц. breh, вл. 
brj6h, нл. brjog, полаб. brig, болг. бряг, 
м. брег, схв. брег, бріljег, ели. breg, 
стсл. sptr-ь; - псл. *berg-ь; -двн. berg 
«гора», гот. bairgahei «горю>, ав. bari3-
zah- «гора, висота», ос. brerzond <<Висо
та», вірм. berj «ТС.», дінд. b[hant- «висо
кий», ав. b;)r;)zant, хет. parkus «Те.», 
кімр. bre «гора, горб»; безпосередню 
успадкованість сл. *berg-ь з індоєвро
пейської прамови визнає більшість до
слідників (J agic AfS1Ph 30, 457; Brйck
ner AfSI Ph 42, 138; Брандт РФВ 21, 
206; Младенов 47; Георгиев БЕ 2,,247; 
Golqb LP 16, 55; Machek ESJ С 72; 
Slawski І 46; Бурлакова ВСЯ 6, 61; 
Skok І 210; Schuster-Sewc Sl. Wortst. 
17 і ін.), причому невідповідність у сло
в'янських мовах звука g, рефлексу не
палатального іє. g(h), рефлексові пала
тальнога g в інших мовах sat;)m (пор. 
ав. z) пояснюється як одне з численних 
відхилень від звичайної рефлексації ін
доєвропейських задньоязичних або як 
відмінність слов'янських мов від інших 
індоєвропейських у характері розши
рення кореня *bher-; інші дослідники, 
зважаючи на цю звукову невідповід
ність, припускають праслов'янське за
позичення з германських чи з якихось 

інших мов групи centum (Bern. І 49-
50; Meillet RS1 2, 69; Преобр. І, 23; 
Trautmann 30-31; Кiparsky GLG 101-
102; Pokorny 140-141 і ін.).- Кри
тенко Вступ 527, 550; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 93-94; Фасмер-Трубачев І !53; 
БЕР І 84-85; ЗССЯ І, 191-193; Sl. 
prasl. І 203-204; Sadn.-Aitz. VWb. 
І 271-273; Мартьшов Сл. и ие. аккомод. 
163-164; Абаев ИЗСОЯ І 254. 

[берегомет] «місце, де берег річки 
розмивається водою» КаТГР, [берего
.міть] «обривистий берег» КаТГР; -
складне утворення з основ іменника 
берег і дієслова,.метати «Кидати»; пор. 
перем ет( 6в)иш,е <<ділянка, зрита і пере
мита швидкою течією» (Німчук Пр. ХІ 
діал. н. 146-147).- Карпенко ТГР 14, 
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ТЦР 7-8; Лимаренко Пит. топон. та 
аном. 150.- Див. ще берег, метати. 

берегтИ, [беречіі, бережііти}, береж
кИй, бережлИвий, бережнИй, [зберігач Я], 
[незабережка] «необережність» Ж, [обе
рега] «обережність», [обережка] «попе
редження» Ж, обережний; - р. беречь, 
бр. берагчьt, др. беречи, серб. ст. бpи
jetzu, стсл. sр1ішти, п. brog «Оборіг», 
ч. [brah] і т. д.; можливо, також схв. 
[Ьrїсі] «славити, святкувати»; - псл. 
*bergti; -споріднене з лит. [birginti] 
«берегти, заощаджувати», гот. bairgan 
«Ховати», двн. bergan «тс. », borgen «убез
печити себе»; іє. *bhergh- «ховати»; при
пущення про запозичення з герман

ських мов (Hirt PBrB 23, 332; Moszyn· 
ski KLS І 232) необгрунтоване.- Шан
ский3СРЯ І 2, 97; Фасмер І 153; Slawski 
I44;Skok І 210-211; ЗССЯ 1, 189-191; 
Sl. prasl. І 204; Sadn.-Aitz. VWb. І 
270-271; Bern. І 49; Pokorny 145.
Пор. оборіг. 

[бережа] «жеребна» (кобила) Ж; -
р. [берёжая], ч. brezi, схв. бре&а «тс.», 
бре&ати «вагітніти», слн. breja, brejiti 
«запліднювати», стсл. sр1іЖдd; - псл. 
*berdja; -здебільшого пов'язується з 
лат. forda «вагітна», спорідненим з fero 
«Несу», укр. беру і т. д. (іє. *bher-); 
інший можливий зв'язок- з лит. bre
stu, brendau «набухати, дозрівати», 
brinkti «розбухати», прус. pobrendints 
<юбтяжений», sen brendekermnen postat 
«завагітніти».- Трубачев Назв. дом__, 
жив. 54; Фасмер І 154; Machek ESJC 
73; Skok Т 206; ЗССЯ 1, 188-189; Sl. 
prasl. І 202; Sadn.-Aitz. VWb. І 282-
283; Bern. І 49; Топоров І 249-250. 

бе рЄ за 1 (бот.), березина «березове де
рево; березовий ліс», [березИна] «берез
няк; березові гілки» О, березівка «бере
зова настоянка», [березівка] (орн.) «зяб
лик, Fringilla coe1ebs L.» ВеНЗн, берез
нИк, [березнИця] «березниК», березнЯк, 
[березовИця] «березовий сію> Ж, [березов
нИк] «березовий гай; вид узору на пи
санці» Я, берест «березова кора», [бе
резто] «ТС.» Ж, [березтЯнка] «бере
зова земля; придатний для берези 
грунт» Ж, берестЯнка «кошик або ко
робка з березової кори», [березнев6тий] 

береза 

«покритий місцями березою» Я, бере
зові, [березоваті] «березові» Ж, берестя
нИй «зроблений з бересту», підберезник, 
[підберег6вець1 «підберезнию>; - р. бе
рёза, бр. бяр6за, др. береза, п. brzoza, 
ч. bffza, слц. breza, вл. breza, нл. brjaza, 
полаб. breza, болг. бреза, м. бреза, схв. 
брёза, слн. breza, стсл. ср1ізd; - псл. 
*berza<*berga «береза»;~ споріднене 
з лит. berzas, лтс. berzs, прус. berse, 
ос. bcerz, bcerzce, дангл. beorc, двн. 
birihha, нвн. Birke «Тс.», дінд. bhurjal) 
«порода берези», лат. fraxinus «Ясею>; 
утворення від і є. * bherdg-/* bhrg- «бе
реза», пов'язаного з * bhere):(- «блищати; 
світлий», відображеним у болг. бряз 
«з білими плямами», укр. березуна 
(кличка вівці); первісне значення назви 
дерева - «Світла,v біла»; зближується 
також (Schuster-Sewc S1. Wortst. 17) 
з і є. * bheregh- «високий, піднесений», 
ПСЛ. *bergn, укр. серег; Ме!fШ переКОН
ЛИВа спроба (Machek ESJC 74) пов'я
зання з нвн. Borke «Кора» і прийняття 
цього значення за первісне; - припус

кається споконвічний зв' язок і є.* bhe· 
r~g- з сем. b-r-h, b-r-q і хам. b-r-q, 
b-r-g: ар. клас. baril)a «ясні!раЄ>;, ba
ral)un «ЩОСЬ Ясне», Ьаr~І:ш «Сонце», гебр. 
baraq <<блискати» (про грозу), ак. baraqu 
«ТС.», birqu «блискавка», єг. b-r-q, b-r-g 
<<блискати».- Критенко Вступ 513, 548; 
Шанский ЗСР Я І 2, 94-95; Фасмер І 
154; Schuster-Sewc Probeheft 29; БЕР І 
76; Skok І 207; ЗССЯ 1, 201-203; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 144-146; Sl. prasl. 
І 210; Moszynski PZJP 27; Bern. І 52; 
Топоров І 211-213; Trautmann 32; 
Абаев ИЗСОЯ І 253; Wiedeman IF 1, 
512; Wa1de-Hofm. І 544; Снnу Invit. 
121-122; Mo11er 35.- Пор. березуна, 
берест 1 . 

береза2 (заст.) «ватажок колядників; 
ватажок парубків на вечорницях; го
ловна особа серед дівчат; заспівувач 
у хорі»; -очевидно,' залишок давнього 
прикметника *береsий «Строкатий, чор
ний з білим», збереженого в болг. бряз 
«З білими плямамщ> (про буйвола), слн. 
breza шеріста»; це слово первісно могло 
означати строкатий одяг рядженого під 
час зимових свят; пор. рум. brezaia 

171 



березень 

«ряджений колядник», утворене від т1є1 
самої слов'янської основи, а також нім. 
Berchte «ряджений з дзвіночками під 
час свят», пов'язане з двн. beraht «блис
кучий», гот. bairhts «світлий, блискучий, 
ясний», етимологічно тотожними з укр. 
береза, *березuй; думка про запозичення 
українського слова з румунської мови 
(Vincenz 3) недостатньо обгрунтова
на.- Коломієць Мовозн. 1968/3, 43-
45; Веселавский Сборник ОРЯС 32/4, 
118-121, 209-210.- Див. ще береза\ 
берез уна. 

березень, [березінь, березоеень ЖJ;
бр. заст. березоеuк «березень», ч. bfezen, 
сболг. бр'Бзень «Квітень», бр'Бзак'Ь «Тс.», 
хорв. brezen «березень», слн. brezen 
«ТС.», стсл. Ер11ЗЬ.Nь «квітень»;- Голуб 
і Копечний (Ho1ub-Kop. 80) помилково 
вважають цю назву місяця виключно 
чеською; -очевидно, псл. *berzьnь, ут
ворене від *berza «береза»; назва моти
вується тим, що в цей місяць починають 
зеленіти берези; пор. лИпень -місяць, 
коли цвітуть липи; недостатньо оt)грун
товане припущення (Machek ESJ С 72-
73) про зв'язок із словом бережа «же
ребна, кітна», ч. bfezi «ТС.»; пор. лит. 
biгZe1is «липень», berielis «Тс.», пов'я
зане з berzas «береза».- Кочерган Мо
вози. 1967/1, 52; Holynska-Baranowa 
33-35; Кобилянський Гуц. гов. 75; 
3ССЯ 1, 209; Sl. prasl. І 214; Шаур 3ти
мология 1971, 95; Fraeпke1 40-41.
Див. ще береза1.- Пор. березіль. 

березіль (заст.) «березень» СУМ, Г, 
березоль, [березозіл, березозіль, березозол 
ЖJ <<Тс.»;- др. березозол'Ь, стсл. ЕJУВЗ~
ЗМь (Ер1JЗІ)З~рь); - псл. *berzozol-ь 
(*berzozo1ь), утворене з основ *Ьеrz
«береза» і *zo1-, що тлумачиться по-різ
ному: як різновид кореня ze1- «Зелений» 
(Фасмер І 154; Горяев 16; 3ССЯ 1, 207), 
як пов'язане з укр. [зола] «березовий 
сію> (? Mik1osich DWA 17, 2) або як то
тожне з укр. зола «попіл», що мало озна
чати спалювання берез навесні перед 
оранкою (Кравчук УМШ 1955/3, 61; 
Holynska-Baranowa 35-39; Sl. prasl. 
І 212).- Кочерган Мовозн. 1967!1, 52-
53; Sadn.-Aitz. VWb. І 144.- Див. 
ще береза, зелений, зола. 
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березка (бот.) «повш, Coпvolvulus 
arvensis L.; [повитиця, Cuscuta L.; гір
чак повійковий, Pol ygonum convo1 vu-
1 us L. Mak; гірчак перечний, Ро1 ygoпum 
hydropiper L. Mak; горошок бульбис
тий, Lathyrus tuberosus L. Mak; F3дюч
ник шестипелюстковий, Fi1ipendula he
xapeta1a L. Mak]», [берестень] «Повій» 
Mak, берізка «тс.; [повитиця; гірчак}», 
[бірузкu} «повій» Mak, [березчанuй} Я;
р. берёзка «nовій; [грушанка, Pyro1a L.}», 
бр. бяр6зка «повій; [гірчак}»;- очевид
но, результат зближення з основою 
береза, деетимологізованої давнішої наз
ви, відбитої в р. [берлозга} «гірчак по
війковий», бр. бералёзка «тс.»; ця назва 
може бути зіставлена з слн. [br1ja] 
«дзига», схв. бр.!Ь «Овеча вертячка», м. 
брл «ТС.», ч. ст. br1ooky «Такий, що кру
тить очима в різні боки»; у такому разі 
назви рослин зумовлюються їх витким 
характером; менш переконлива спроба 
(Кравчук Белар. лексікал. і 9ТЬІМ. 85) 
виведення назви березка з *об-верезка.
Пор. берлаоки, вИрло, вирлоокий. 

[березунаJ (назва вівці) Доп. УжДУ 
4;- п. [brzezawy] «Перістий, червоно
білий», [brzeziasty, brzeziaty] «тс.», 
[brzezu1a] «періста корова», ч. [bfezava] 
«чорна або руда з білою спиною і білим 
животом» (про корову), слц. brezavy 
«пістряво-білий» (про корову), болг. 
бряз «З білими плямами» (про буйвола), 
м. брез «з білою плямою на лобі» (про 
домашню тварину), схв. брезаст «ТС.», 
брез «з білою шерстю», брезан «тс.», 
слн. breza шеріста»; - очевидно, по
хідне від псл. * berz- <* berg- «білий, 
світлий», спорідненого з псл. *berza 
«береза»; - споріднене з лит. bersti «бі
літи», двн. beraht «блискучий», гот. 
bairhts «світлий,блискучий,ясний», дінд. 
bhrajati «блищить»; іє. *Ьhег~g-/*Ьhгg
«блищати, ясніти; світлий»; ар. кл~с. 
baril)a «яснішає», гебр. baraq «блис
катю>; припущення про «валаське» по

ходження слов'янських назв (Кравчук 
ВЯ 1968/4, 128-129)· потребує перекон
ливого обгрунтування; від рум. breaz 
«білолобий» (про тварину), запозиченого 
з болгарської мови, походять лише такі 
форми, як укр. [брЯЗf}н] (назва барана) 



берека 

Доп. УжДУ 4, [брядЗ[jнl «ТС.» тж.
БЕР ІІ 85; Bernard Балк. езикозн. 1, 
102-103; ЗССЯ 1, 203; Bern. І 52; Сиnу 
Iпvit. 121-122; Moller 35.- Пор. бе
реза\ берест 1 . 

[берека] (бот.) «різновид горобини, 
Sorbus tormina1 is; горобина, Sorbus aria 
Craпtz. Ж; клен татарський, Acer tata
ricuш L. Mak», [берек] «глід» Mak; -
р. берёка «Sorbus tormina1is», [берек] 
«Те.>>, п. brzekinia «Pirus tormina1is», 
ч. bi'ek «Sorbus tormшa1 is», слц. breky
na «ТС.», [brakyna] «Горобина», БЛ. Ьrе
СіПа «те.», brekowc «шовковиця», нл. bre
ka «Sorbus tormina1is». болг. [брекuна], 
м. брекина, схв, брекиНJа, слн. brёka, 
[br~k} «те.»; - псл. *berkь, *berka; -
задовільної етимології не має; пов'язу
ється (ЗССЯ 1, 194) з псл. berQ «беру» 
(як рослина, що «бере» птахів, тобто 
приваблює їх своїми ягодами); зістав
ляється (Sadn.-Aitz. VWb. І 149) з псл. 
*ber~a «береза»; зближується (Machek 
ESJC 72; Jm. rost1. 115) згерм. *spero 
«Sorbus», яке простежується в двн. sper
boшn, spereboum, spirboum, нвн. Spier-
1iпg; виводиться (Младенов 44; БЕР І 
77) від псл. *breskь «терпкість» (пор. 
укр. [збреск"нутрl «прокиснути»), а та
кож (Schuster-Sewc Probeheft 28) від 
іє. *bher- шрокислий, різкий»; спроба 
пов'язащ-rя з лит. brinkti «набрякати» 
(Веrп. І 50) фонетично не обгрунтована; 
запозиченням з української мови є п. 
bereka.- Фасмер І 154-155; Skok І 
206; Sl. prasl. І 205.- Пор. брякйня. 

[берелик] «невелике свердло» Ж; -
походження не зовсім ясне; пор. нвн. 
Bбhrah1e «шило, пробійнию>, утворене 
з основ дієслова bohren «свердлитю> 
і іменника Ah1e «шило», пов'язаного 
з двн. ala, гот. *ela, дат. else.- Юuge
Mitzka 9.- Див. ще бур1 • 

[берем'я] <<тягар» Пі, [беремено] «не
великий вантаж у мішку» НЗ УжДУ 
14, Доп. УжДУ 2, [бере.мінна] «вагітна» 
Ж, [беремок] «оберемок», [обере.м}, 
оберемок, [обере.менок ЖJ «те.», [обере.м
ненаl «вагітна» Дз; - р. бере.мя «обере
мою>, бр. бярЗ.мя, бярЗ.ма, др. бере.мя, 
п. brzemi~ «ТС.», ч. bi'emeno «ноша», 
bi'ime «те.», слц. bremii «тягар», вл. 
bremjo «те.», нл. bremje «те., ноша», 

берест 

болг. м. бре.ме «тягар; оберемок», схв. 
бреме «Те.», слн. breme «тягар», стсл. 
Брt мь. «те.»; - псл. *berm~. похідне 
від основи дієслова berQ «беру, (давніше) 
несу», утворене за допомогою суфікса 

-m~ ( <-men), наявного в таких спорід
нених словах інших мов, як дінд. bhar
ma «збереження, турбота», bhari mаn
«Несення, збереження», гр. cpЄpt-ta «плід 
в утробі», лат. offerumenta «принесення 
в жертву».- Шанский ЗСР Я І 1, 95-
96; <І?асмер І 155; Sl§lwski І 46; Machek 
ESJ С 72; Schuster-Sewc Probeheft 28; 
БЕР І 77; Skok І 201; ЗССЯ 1, 196-
197; Бернштейн Очерк 1974, 182; Sl. 
prasl. І 206; Sadn.- Aitz. VWb. І 282; 
Eckert ZfS1 8/6, 886; Pokorny 128.
Див. ще брати. 

бересклет (бот.) «бруслина, Evony
mus verrucosa Scop.», [бересклен, верес
клеп] «те.»; - р. бересклет, [бересклед] 
та ін., п. przmiel, trzmiel, ч. brs1en, 
ст. brsne1 (brsniel), слц. brslen (ст. 
brs1en), болг. бр'ЬшлЯн «плющ, Hedera 
he1 іх L.», м. бршлан, бршлен, схв. 
брш.ІЬан, брштан, слн. brsljan «те.»;
результати видазміни якоїсь праслов'ян
ської чи, можливо, й неслов'янської 
назви,- на думку деяких дослідників, 
псл. * brьsk1jan'Ь (* brьskjanь) «плющ» 
або псл. *pr~s1en'Ь, пов'язаного з *pr~s1o 
«прясло» (за формою плодів); на форму
вання різних наведених звукових варі
антів мали вплив такі слова, як береза, 
верес, клен тощо.- Шанский ЗСР_g І 2, 
96; Фасмер І 156; Machek ESJ С 69; 
Jm. rost1. 141; Sl. prasl. І 409-410. 

берест 1 (бот.) «в'яз, Ulmus L.», [бере
сток} Mak, берестЮк «ТС.», берестИна, 
[берестнuк] «берестовий гай», [берест
нЯкl «те.», [берестЯнка} «гриб, що росте 
на берестових пнях»; - р. берест, бр. 
бераст, др. берест'Ь, п. brzost, ч. bfest, 
слц. brest, болг. бряст, брест, м. брест, 
схв. брест, бріljест, слн. brest, стсл. 
Ерtсть.; - псл. *berst'Ь<*berztь, по
хідне від основи, яка зберігається в сло
ві береза ( <*berza); ..:..... паралельне до 
двн. beraht «світлий, блискучий», гот. 
bairhts «те.»; не може бути категорично 
відкинуте і припущення (Moszynski 
PZJP 32-33) про псл. *berst'Ь як ко· 
лишнє прикметниконе означення до 
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берест 

іменника v~zь «в'яз», утворене через 
проміжну форму *berd-to- від кореня іє. 
*bher- «рубати, колоти» (з огляду на 
потріскану кору береста Ul mus campes
tris) або від омонімічного кореня * Ьhеr
«виступати, стирчати, утворювати гос

трі грані» (з огляду на характерні для 
береста коркові нарости); пор. запере
чення Славського (JP 33/5, 399).- Шан
ский 3СРЯ І 2, 96; Фасмер-Трубачен 
І 156; Slawski І 47; БЕР І 85; Skok І 
207; 3ССЯ 1, 199-200; Sadn. -Aitz. 
VWb. І 147-148; Sl. prasl. І 209; Bern. 
І 52.- Див. ще береза1• 

[берест2 } (бот.) «верес, Erica L.» 
Mak, [берестовuсько} «вересовисько» 
Mak; - результат видазміни деетимо
логізованої форми верес, фонетично 
зближеної з берест «U1mus L.».- Див. 
ще верес. 

берестЯнка (орн.) «пересмішник, Hip
po1ais icterina Vieill.»;- пов'язане з 
берест «березова кора»; назва птаха 
з умовлена тим, що своє гніздо на де
реві він маскує березовою корою.
Воїнств.- Юст. 310-311.- Див. ще 
береза. 

берет, беретка,· - р. берет, бр. бе
рат, п. ч. ст. beret, biret, ч. baret, слц. 
baret, baretka, вл. baret, болг. барета, 
берета, м. баретка, беретка, схв. бере, 
берета, берета, беретка, бдрет(а); -
через російську і західнослов'янські 
мови запозичено з французької і, мож
ливо, італійської; фр. beret «баскська 
шапка» походить з беарнського berret, 
яке відтворює пров. ст. berret «ковпак», 
що зводиться до nізньолат. birruщ «Ха
лат з капюшоном», можливо, заnозиче

ного з галльської мови; від цього ж ла
тинського (галльського) слова походить 
і іт. berretta «ковпак», ст. barrette 
«ТС.», за_своєне французькою мовою в 

формі barrette.- Шаf!СКИЙ 3СРЯ І 2, 
96-97; Machek ESJC 47; БЕР І 34; 
Dauzat 76, 83; Gamillscheg 88, 102. 

[бержуля] (кличка корови) Ж; -
неясне; можливо, споріднене з [бере
щ/на] (пор.). 

бtричний - див. біручний. 
[берівнйй] «багатий, заможний» 

ВеУг; ~очевидно, пов'язане з [бipy
вdmu] «Могти, бути сnроможним» (див.). 
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беркут 

[берізка} (бот.) «дереза, Caragana fru
tescens DC.» Mak; - результат видо
зміни деетимологізованої' форми дереза, 
зближеної з береза.- Див. ще дереза. 

[беркати] «заляпувати, задриnуватю>, 
[оббuрканиііl «забрьоханий»; - болг. 
б"ьрка.м «бреду; мішаю, перемішую», схв. 
бркнутu «зачерпнути; шубовснути»; -
очевидно, псл. *[b'!k-ati] «ляпати, 
бризкати»; - пор. схв. бр.ІЬага «калю
жа», бp.!Ьatnu «бруднити; каламутити», 
лит. bur1as «бруд», burl ungis «трясови
на»; занадто широкі зіставлення болг. 
б'Ьрка.м з різними семантично віддале
ними словами допускає Бернекер (Bern. 
І 108).- Buga RR І 435. 

[беркет] «тонка вірьовка, з якої ви
готовляють «верхи» і «споди» ставних 
сіток» Берл; -очевидно, запозичення 
з турецької чи кримсько-татарської мо
ви; тур. berk et «зміцни, закріпи» скла
дається з прикметника berk «міцний, 
твердий» і основи дієслова etmek «ро
бити»; пор. тур. berkit «зміцни, закрі
пи», форму наказового способу дієсJюва 
berkitmek, похідного від прикметника 
berk.- Радлов IV 1601-1602. 

беркИць (вигук на позf-(ачення рапто
вого падіння), [бер.ruць Я, пекець ЖJ, 
беркИцьнути,· - звуконаслідувальні ут
ворення, можливо, пов'язані з ч. brkati 
«спотикатися»; друга частина вигуку 

може бути зіставлена з [кец, кецати] 
(див.). 

берковець (стара міра ваги, 10 пу
дів); - р. берковец, бр. беркавец, др. 
бьрковьск'Ь, п. berkowiec, ст. bierkowiec, 
ч. berkovec, схв. беркоеец (з р.); -дав
ньоруське слово є прикметниконою фор
мою (як означення до в'Бс'Ь чи пуд'Ь ), 
утвореною від назви шведського міста 
Bjiirko (лат. Birka, др. * Бьрка); запо
зиченнями з давньоруської мови є лит. 
birkavas, лтс. birkavs «Корабельний 
фунт».- Винник 128-129; Филии 
Происх. яз. 564; Шанский ЗСРЯ І 2, 98; 
Фасмер І 156-157; Преобр. І 24; Го
ряев 16; Sadn.- Aitz. VWb.I 273; 
Bern. І 50; Buga R R І 527; Miih1. -
Endz. І 298. 

беркут (орн.) «орел, Aquilla regia>>;-p. 
беркут, бр. беркут, п. berkut, bir
kut; -запозичення з тюркських мов 



берлаДІІнка 

(тат. біркут, тюрк. кирг. буркут, каз. 
буркіт, башк. беркет та ін.); у поль
ську мову запозичено через східносло
в'янське посередництво. - Булахав
ский Семас. зтюдь1 183; Шанский 3СРЯ 
І 2, 98; Фасмер І 157; Супрун Тюркол. 
иссл. 42-43; Дмитриев 529; Brйckner 
21; Sadn.- Aitz. VWb. І 273; Радлов 
IV 1891. 

[берладИнка] (бот.) «братки, Vio1a 
trico1or L.»; - неясне; у звуковому від
ношенні здається найближчим до нвн. 
Berпhardiner krau t «стоголовник, Cen
taurea benedicta» і до давньої назви міс
цевості Берладь (між Прутом і Серетом; 
про етимологію цього тоnоніма див. 
Фасмер І І 57). 

[берлабки] <<Витрішкуватий; більмас
тий» Л; - п. ст. brlok (br1ok) «зизо
окий, КОСООКИЙ», Ч. СТ. br}ooky «ТаКИЙ, 
що швидко крутить очима в різні боки», 
[br1avy] «кривий (про веретено, трубку); 
КУЛЬГаВИЙ», СТ. «КОСООКИЙ», СЛЦ. Ьr1о
ОСПУ «косоокий», ст. br1avy «ТС.», схв. 
брJЬ «овеча вертячка», слн. br1ja «дзига», 
brljav «короткозорий»;- очевидно, псл. 
*Ььf]ооkь-:- складний прикметник, ут
ворений з основ *Ьь[l- із значення~ 
«вертітися» і ok-·«oкo».-Machek ESjC 
67; Skok І 214; Sl. prasl. І 420-421.
Див. ще бко.-Пор. березка, вИрло, 
вирлобкий. 

[берлик] «шапка» Ж; - п. bermyca 
«ведмежа військова шапка», [ber1ica, 
ber1itek], ст. bermica «ТС.»;- очевидно, 
через польське посередниитво заnози

чено з німецької мови; н. Barenmйtze 
«ведмежа шаnка» утворене із слів Bar 
«ведмідь», спорідненого з лит. beras 
«бурий», лтс. bёrs «тс.», і Mutze «Шапка», 
яке в формі двн. а1 muz, armuz походить 
від лат. almucia «накидка (каноніків)», 
що через посередництво ар. (а!) mustaqah 
«шуба з довгими рукавами» зводиться 
до пехл. mustak (перс. musta) «шyбa».
\\'eiss-Brzezinowa Prace j~zykozn. 21, 
141; SW І 116; Юuge-Mitzka 50, 497. 

берлИн (заст.) «вид каретю>, берлИна 
(заст.) «вид річкового судна, баржі», 
[берліна Дз], берлИнка «ТС.>>, ст. берлuн'Ь 
(«коляска назьшаемая б.» XVIII ст.);
р. берлИн «старовинна карета», берлИна 

берца 

«те.; вид судна», п. berl inka «ТС.», ч. ber
lina «старовинний вид карети», слц. ber
lina, болг. берлИна, схв. берлина «тс.»;
запозичення з французької мови (при
наймні, як назва екіпажа); фр. ber1ine 
«берлінська карета» походить від назви 
міста Ber1 іп; як назва судна могло бути 
вперше ужите в польській мові; у цьому 
значенні пов'язується також (Горяев 
Доп. І 3; Richhardt 34) з п. berlo (укр. 
берло).- Шанский ЗСРЯ І 2, 98-99; 
Фасмер-Трубачев І 157-158; Янов
скийv І 371; Kopa1inski 122; Machek 
ESJC 51; Ho1ub-Lyer 97; Dauzat 
84. 

берло (заст.) «скіпетр», ст. берло 
«ТС.» (1627); - п. berlo «ТС.»;- через 
польську мову запозичено з чеської; 

ч. berla «костур, скіпетр», ber1e «милиці», 
мор. [brla] «милиця», як і слц. br1a, 
bar1a «ТС.», berla <<Скіпетр», вл. bjerlo 
«тс.», слн. berg1a «милиця, костур>), 
[ b~rl а] «тс.», походить від двн. feral а 
«дрючок», яке зводиться до лат. feru1a 
«прут, різка», пов'язаного, можливо, 
з лат. fertuca «Стеблина».- Richhardt 
34; Slawski І ЗО; Briickner 21; Machek 
ESJC 51; Sadn.- Aitz. VWb. І 274; 
Bern. І 44; Wa1de-Hofm. І 487. 

берлбга, берліг- див. барлІг. 

бертвінок - див. бриттінник. 

[берулька] «ЯГНЯ»; - найближче по-
в'язане з ч. beruska, berunka «овечка, 
(перен.) лагідна дівчина», похідними від 
ч. beran «баран».- Див. ще баран. 

[берфела} (частина вертлюга, гак 
для підвішування казанка), [берфел61 
«ТС.»; - не зовсім ясне; очевидно, похо
дить від рум. [b!rfei] «занізки; певні 
частини воза, ткаuькоrо верстата; до

щечки для пресування тютюну», яке 

зводиться до уг. [berfaJ «занізка; певна 
частина воза, ткацького верстата», Ье lfa 
«ТС.», від якого походить і укр. [бйрфиl 
«щаблі в драбині»; зіставлення з бер
еенд (ВеЗн 2), з рум. b1rfea1a «лихо
слів'я» (Vincenz 12) або з рум. borfii 
«ганчір'я», boarfele «ТС.» (Кобилянський 
Гуц. гов. 82) фонетично або семантично 
не вмотивовані.- Кравчук ВЯ 1968/4, 
126-127. 

берца, берце, берце -див. бердя. 
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бесаrи 

бесаrи «сакви», [бuсаги, бесеги Ж, 
бесага] «те.», [бесаг] «те.; мішок», [би
саг] <<ТС.», [бuсажина] «Половина саков» 
Ме, [бесега] «велика кишеня» Мо, ст. 
бuсага «торбина» (1627); - п. biesagi, 
[biesaga, besaga], слц. bisahy, нл. bizagi, 
bizegi, болг. дuсаг(и), [бисагu ], м. ди
саги, диса:!и, [бuca:!u}, схв. бuсаг, бuсага, 
бuсаге, слн. bisaga, [besaga]; - очевид
до, через польське і, далі, чеське посе
редництво запозичено з латинської мови; 
лат. bisaccium «перекидна торба» утво
рено з основ слів bis «двічі» і saccus 
«мішок».- Briickner 26; Skok І 156; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 321-322; Bern. 
І 57.- Див. ще біс 2 , сак1.- Пор. саква. 

бесемер, бесемерівець, бесемерівський, 
бесемерувати; -р. бессе.мер, бр. бесе
мер, п. besemerowac, ч. besemerovati, 
слц. besemerovaf, вл. bessemerovy, 
болг. бесе.меров, схв. бесе.меров, слн. 
besemer·ski; - запозичення з англій
ської мови; англ. Bessemer «бесемер» 
утворено від прізвища англійського ін
женера Бессемера (Bessemer), який роз
робив спосіб одержання сталі шляхом 
продування розтопленого чавуну повіт
рям.- СІС 95; УРЕ І 525-527. 

[бесєкур] (бот.) «Virga aurea L.» Г, 
Mak, [бесє.гур] «те.», [бусекuр] «рід трави 
з грубим ст~блом і довгими вузькими 
.листками» О, [бусєкор] «жовтозілля Фук
са, Senecio fuchsii Gmel.» Mak; - неясне. 

[бесиво] «блекота, Hyoscyamus nigeo> 
Пі; - р. [бесиео] «те.; дурман, Datura; 
одуряюче зілля»; -очевидно, похідне 
від біс\ бісйтися (пн.-укр. бесuтuся); 
в такому разі назва зумовлена отруй
ною вЛастивістю рослини. -Див. ще 
біс1.- Пор. бесіжнИк, бісИна. 

бесіда «розмова; забава, бенкет; това
риство», [беседа] «те.; весільна забава» Пі, 
бесіда (заст.) «бесіда; гості, товариство» Бі, 
бесідка «альтанкш>, [беседка] «лава для 
гребців у човні», бесідник <<співрозмов
НИК», бесідувати, [беседуеати], [бесід
лuвий] «Говіркий»;- р. болг. беседа, бр. 
бяседа «бенкет; [бесіда]», др. бес'Бда 
«Місце для сидіння; розмова>>, п. biesia
da «бенкет», ч. слц. beseda «дружня 
розмова; зібрання для розмовИ>>, ч. be
sidka «альтанІ'а», слц. besiedka «те.», 
вл. Ьjesada «розмова, товариство спів-
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розмовників», болг. беседка «альтанка», 
м. беседа «розмова», схв. беседа «Промо
ва, проповtдь», слн. beseda «слово, роз
мова, мова, обіцянка», стсл. EECtДd 
«Слово, розмова»; - псл. beseda, утворене 
з прислівника bez «Зовні» і іменника 
seda «сидіння»; первісне значення- «СИ· 
діння надворі», пізніше «зібрання», «роз
мова» і т. д.; вважається також (Rozwa
dowski RS1 2,104-105; ЗССЯ 1, 211-
212) спорідненим з дінд. bhasad- «защ> 
(<*«сидінню>); помилковим було тлу
мачення початкового бе- як префікса, 
відповідного лит. Ье- в дієсловах трива
лого виду (Брандт РФ В 21, 207; По годин 
РФВ 39, 3), а також пояснення слова 
бесіда як похідного від гіпотетичної 
форми кореня * bes- ( <* bhes-) «розмова, 
звуки», нібито того самого, що і в сло
вах баяти, байка та ін. (Горяев 17; 
Ильинский РФВ 62, 237-239; Briick
ner 26-27); запозиченнями з слов'ян
ських мов є лит. [besieda], уг. beszed 
«Мова, бесіда>>.- Шанский ЗСРЯ J 2, 
101-102; Фасмер, І 160; Преобр. І 25-
26; Machek ESJ С 52; БЕР І 44; Skok 
І 140; Sl. prasl. І 215-216; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 291; \Vanstrat ZfS1Ph 14, 101-
1 03; Bern. І 52.- Див. ще без2 , сидіти. 

[бесіжнИк1 ] (бот.) «вороняче око, Pa
ris quadrifo1ia L.>>; -очевидно, резуль
тат контамінації назв [бешезнuк, бешиз
ник Mak] «ТС.>>, [бешuшник] «лобода 
гібридна, Chenopodium hybridum L.» і 
слів біс, бісйтися (пн.-укр. бecumucя), 
зв'язок з якими міг бути зумовлений 
отруйністю рослини; -сі- замість очіку
ваного -си- могло з'явитися в резуль
таті деетимологізації слова під впливом 
бесіда чи бесідка, зокрема через збли
ження з назвою [бесіжнuк огороднuй] 
«рожа, мальва, Alcea rosea L.>>.- Див. 
ще бешезнИк, біс1.- Пор. бесиво, бе
сіжнИк2, біс Ин а. 

[бесіжнИк2 (огородний)] (бот.) «рожа, 
Alcea rosea L.>>; -очевидно, пов'язане 
з бесідка «альтанка>>.- Див. ще бесіда. 

[бесіт] (бот.) «зніт, Epi1obium aпgu
stifolium>>; -неясне. 

бескед «крутизна, прірва, яруга; 
скеля, гора>>, бескИд, бескет «Те.>>, 
бескеддя (зб.), бескеття (зб.) «ТС.>>, [бес
кеда] «КруТИЗНа, Прірва, яруга», [бес· 



бестія 

Кедuна, бешкет] «ТС.», бескеди «ГОрИ, 
гірський хребет», [бискети] «ТС.», [бес
кидник] (заст.) «народний повстанеnь 
у Західному Прикарпатті» УІЖ 1962/2, 
Бескид (частина Карпат), БескИди, Бе
щад, Бещади «тс.», [бескuдуеати] «пас
ти худобу в горах»; - р. Бескuдьt, др. 
Бескьtд'Ь, п. [beskid] «гірський хребет, 
через який можна перейти; ліс на горі», 
Beskid, Beszkid, ст. Bieszczad, ч. [bes
kyd} «гірська сідловина; голий гірський 
хребет», [beskydy] «Гори», Beskydy, слц. 
[beskyd, bezkyd] «Гірський хребет»; -
загальноприйнятого етимологічного по
яснення не має; частина дослідників 
(Perwolf AfS1Ph 7, 625; Briickner 21-
22) пов'язує з назвою фракійського пле
мені ~scrcroL «бесси», ~[ecrcroL «тс.» або з 
алб. (фрак.) bjeske «полонина, ряд висо
ких гір» (Dobrowo1ski RS1 15, 177), але 
nри цьому залишається нез'ясованим 
компонент -(к)ед; з формального боку 
дещо переконливіша спроба пов'язати з 
снн. beschet «відокремлення», нн. beschet 
«границя», утвореним з префікса Ье
і основи дієслова нвн. scheiden «відо
кремлювати», спорідненого з гот. skai
daп, лит. skiesti, skaidyti, лтс. s~iest 
«ТС.», SKiedet «ДіЛИТИСЬ на ЧаСТИНИ» 
(пор. [дtл] «Гірський хребет» або назву 
гірського хребта рум. Dea1 від сл. de1 ь), 
а також двн. gaskeiti «вершина гори» 
(Schachmatov AfS1Ph 33, 54; Собалев
ский РФВ 64, 101; Rozwadowski JP 2, 
162-163; Sl. prasl. І 217-218), але таке 
nояснення недостатньо підтримується 
історичними стосунками між слов' я на
ми і германцями на відповідній терито
рії; можливо, що назва є залишком 
іллір. *biz-kit-/biz-ket- ( <*buz-) букв. 
«буковий ліс» (0. Н. Трубачен Назва
ния рек Правобережной УкраиньІ 281; 
А. Mayer Die Sprache der а1 ten IIl yrier 
ІІ 65, 190); інші пояснення (розглянуті 
у Марусенко) обгрунтовані слабіше.
Марусенко ЛБ ІХ 65-73; Кобилянський 
Діалект і літ. м. 243; Фасмер І 161; 
Кореспу Ad. Kellnerovi 158-173; К1 u
ge-Mi tzka 641 . 

бестія, [бестіЯнка, бе сті Янський], 
бестіяльський Бі, бесті.Ярськи Я, ст. 
бестиа, бестія (XVI ст.), беств1ію 
(1627), бестіялськuй (XVII ст.), бес-
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тіdлство (XVIII ст.); - р. бестия, бр. 
бастия, п. bestia, ч. bestie, слц. bestia, 
вл. bestialski «звірячий», м. бестиjа, 
схв. бестиjа, бештиjа, слн. b~stija, 
bestija; - основне слово запозичено 
з латинської мови книжним шляхом чи, 
можливо, через польське посередницт

во; лат. bestia «тварина» споріднене 
з лтс. dvese1e «дихання, душа, жит
тя», лит. dvesti «задихатися», dva
sia «дух», псл. duxь ( <*dous-), drrsa 
( <*dousja), укр. дух, душа; похідні 
форми утворено від запозиченого слова 
на грунті української і польської мов.
Шанский ЗСРЯ І 2, 109; <J?асмер І 162; 
Преобр. І 25; Machek ESJC 52; Sadn.
Aitz. VWЬ. І 288-289; Wa1de-Hofm. 
І 102.- Див. ще дИхати, дух. 

бесур- див. бісурман. 
[бета} «уміння Пі, кебета Ж»; -

п. [bietka] «клепка (в голові)»; - оче
видно, пов'язане з р. [беть] «поперечна 
скріпа барок; колода, що перекидає
ться з борта на борт і врубується», 
[бетuньz] «поперечні балки в човні як 
упори бортів» (пор. нвн. Biet «Підмостки, 
риштування; дошка на кінці судна»)., 
яке зіставляється з дісл. biti «балка, 
колода», шв. [bita] «Лави на човні», що 
зводяться до дісл. bita «кусати», пер
вісно «розколювати», спорідненого з нви. 
beiBen «кусати», дінд. bhedami «розко
люю, розламую», лат. findo «розколюю»; 
в такому разі значення українського 
слова розвинулось через значення 

«планка, клепка»; у морфологічному 
відношенні можливий зв' язок із словом 
кебета.- Фасмер І 162; SW І 153; 
Meyer AfS1Ph 5, 142-144; Fa1k-Torp І 
67, 72; J 6hannesson 602-603.- Пор.. 
к6ба. 

[бетанrІ «волоцюга» ВеЛ, [битанг(а)., 
бітангаJ «ТС.» ЕЗб 4, ст. бuтанка «воло
цюга» (XVIII ст.); - с.лц. bitang «нік
чема», схв. біипанга «ледар»; - запози
чення з угорської мови; уг. bitang «во
лоцюга», первісно «з.цобич» походить із 
свн. butunge «здобич», спорідненого з 
снн. bute «обмін, поділ», (ut)buten «ді
лити, брати здобич», нвн. Beute «воєнна 
здобич» і, можливо, з дісл. yta «пода
вати», дат. yde «надавати» або з дірл. 
buaid «перемога», кімр. budd «здобуток, 
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бетега 

виграш».- ВеЛ 391; Тимч. 92; Skok І 58; 
.МNTESz І 306-307; Barczi 21; Юuge
Mitzka 72. 

[бетеrа] «хвороба; нікудишня лю
дина», [бетегота] «нездара», [бетЮг] 
«слабість» ВеУг, [бетежний] «хворий», 
[бетегати] «Хворіти» ВеУг, ст. бетег'Ь, 
бетюг, бет'/3г'Ь (XVII ст.), бетюг'Ь 
(XVIII ст.), бетежнЬtй (XVI ст.), 6е
т'І3жнЬtй (XVIII ст.); - слц. befah, схв. 
бетег, слн. beteg; - запозичення з угор
ської мови; уг. beteg «Хворий» задовіль
ної етимології не має.- Дзже St. s1. 7, 
150, 160; Sadn.- Aitz. VWb. І 292-
293; MNTESz І 290; Barczi 19. 

бетеги- див. бетлах. 

бетель (рослина родини перцевих; 
суміш для жування з листя цієї рослини 
та інших складників); - р. бетель, бр. 
бетзль, п. ч. слц. bete1, болг. бетел, 
слн. betel; - запозичено через росій
ське посередництво з французької або 
португальської мови; фр. bete1 «ТС.» 
через посередництво порт. bete1 запози
чено з мови гінді, в якій відповідне слово 
в формі vettila походить від мал. veHila, 
утвореного шляхом лексикалізаuїі ви
разу veru і1а «Простий листок».- СІС 
95; ССРЛЯ 1, 445; Kopa1inski 124; Dau
zat 85; Юеіп 167. 

[бетка] «Гриб» Ж, Я;- запозичення 
з польської мови; п. betka, bedfka, 
bed.fek, ст. bdla «те.», як і р. [блuцьt] 
( <*б'Ьдлицьt) «гриби, губки», ч. bedla 
(вид грибів), вл. bodlo, нл. bedlo, bla 
«ТС.», походять від псл. [*Ььd-ь1а], по
в'язаного з лит. bude1e, bude (вид гри
бів) (на думку Махека, литовські слова 
є запозиченнями з слов'янських мов); 
не зовсім певним є зв'язок з гр. ~wЛlт'І']~ 
«гриб».- Меркулова 9тимология 1964, 
96-97; Фасмер І 176; Vasmer RS1 4, 
170; Slawski І 29; Machek ESJ С 50; 
Sl. prasl. І 459-460; Trautmaпn 39. 

[б ет лах l «відходи при молотьбі, сміт
тя», [бетлих, бетляг Ме, бетяг Мо, 
бетюг Ж, бетеги ЖJ «те.»; - очевидно, 
видозмінене запозичення з німецької 
мови; нвн. Bettel «мотлох; нісенітниця» 
пов' язане з bitten «Просити», спорідне
ним з гр. :rtel1'tw «переконую», псл. u-be
diti, р. убедuть; українські звукові 
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форми мог ли розвинутися через про
міжні форми *бетля, *бетла з доданням 
кінцевого -х під впливом мотлох і кін
uевого r під впливом mягtfiu, лягтИ. 

бетбн, бетоніт «штучний камінь з бе
тону», бетонник, бетонЯр, бетонЯрка, 
бетоньерка, бетонувати, обетонити;
р. бр. болг. бетон, п. ч. вл. beton, слц. 
слн. beton, м. бетон, схв. бетон; -
основне слово запозичено з німецької 
мови; н. Bet6n походить від фр. Ьеtоп, 
що зводиться як запозичення до лат. 

bitumen «Намул, пісок; мінеральна смо
ла, асфальт», спорідненого з дінд. jatu 
«лак, гума», двн. quiti «клей», cuti 
«ТС.», нвн. Kitt «замазка, цемент»; від 
фр. betoniere походить і бетоньерка, 
решта nохідних форм утворена в укра

їнській мові від запозиченого бет6н.
СІС 95; Шанский ЗСРЯ І 2, 112; Фасмер 
І 162; К1 uge-Mitzka 71; Dauzat 85; 
Wa1de-Hofm. І 107.- Пор. кит2• 

[бетоніка] «буквиця, Веtопіса offici
na1is L.», [бетонька] «ТС.» Пі;- р. бе
тоника, п. ст. betonika; - запозичено 
з латинської мови, можливо, через ро
сійську чи польську; лат. betonica (bet
tonica, vettonica) пов'язується з кельт
ською чи іберійською етнічною назвою 
Vettones «веттони» або з кельтськими 
словами ben «голова>>, ton «гарний».
Нейштадт 473; Wa1de-Hofm. ІІ 776. 

бетюг, бетяг- див. бетлах. 

[бетяр] «волоцюга, розбійник», [бtі
тяр, бацяр] «те.» О, [бетярчук, батяр
нЯ (зб.), батЯрний О, батярувати 0];
п. [baciarz] «підліток; волоцюга», [ba
tiar, byciar] «те.», ч. діал. слц. bet'ar 
«пройдисвіт, розбійник», болг. бекЯрин, 
бекЯр «ХОЛОСТЯК, бобиль», М. бекар «ХО
ЛОСТЯК, гультяй», схв. беtіар «те.»; -
в українську і західнослов'янські мови 
запозичено через посередництво уг. be
tyar «нероба, волоuюга, розбійник» з 
болгарської або сербської мови, де це 
СЛОВО ПОХОДИТЬ від тур. bekar «ХОЛОСТИЙ», 
що зводиться до п~рс. bїkar (Ьї kar) 
«без заняття»; виведення від ар. bikr 
«дівчина» чи перс. bekr «незайманий, 
непорочний» (БЕІ? І 41) помилкове.
Zаr~Ьа JP 31, 117; Reychmaп JP 31, 
208; Machek ESJ С 52; Skaljic 127; 



б ех 

Sadn.- Aitz. VWb. І 267; MNTESz І 
291; Barczi 19.- Пор. бекерник. 

бех1 (вигук на позначення шуму від 
удару при падінні), бехати «грюкати; 
бити», набехкати «щільно втискуючи, 
наповнити; [багато в щось накидати]»;
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до бах, бух. 

[бех2 ] (бот.) «болиголов, Cicuta vi
rosa L.; сусак зонтичний, Butomus um
bellatus L. Mak»; - р. [бех] «болиго
лов»; - результат видазміни деетимо
лоrізованої форми [вех] щикута», мож
ливо, зближеної з [бесиво] «блекота» 
(пор. [бєс] «сусак» Mak).- Див. ще вех. 

[бех3] «вид хвороби; бешиха Ж» (зга
дується в заклинаннях поряд з бешuха);
очевидно, утворене шляхом зворотного 

словотвору від бешИха, в якому компо
нент -иха був сприйнятий як суфікс.
Див. ще бешИха.- Пор. бех2 • 

[бехтірь] «вид військового обладун
ку» Я, ст. бехтер'Ь «кольчуга, кіраса» 
(XVI ст.); - р. [бехтерь] «велика кор
зина з дранки», ст. бехтерец'Ь, бахте
рец'Ь «обладунок з металевих пластиною>, 
бр. ст. бехтер'Ь сюбладунок», п. bechter 
«обладунок, панцир», ст. bechtyr, bech
terz, схв. ·бехтер «кольчуга», ст. бахте
рец; - запозичення з перської або мон
гольської мови (перс. bagtar, монг. 
begter «вид панцира»); помилково пов'я
зувалося (SW І І 10) з тат. бахта «ткани
На>).-- Абаев ИОСОЯ І 241; Briickпer 19. 

бецай - див. бацман. 
бецман «телепень, вайло», [бецманкаJ, 

[бицман] «вайло» Ж, [бuцман] «велика 
товста дитина Бі; великий палець Я»;
очевидно, похідне утворення від бец 
(бець) «грудка; теJІепень)>, паралельне 
до [бацман] «щось велике>>.- Див. ще 
бець.- Пор. бацман. 

[бецьj «грудка (тіста, глини і т. д.); 
вид великоГо хліба (?)», [бецокІ «тt>ле
пень» Ж; - п. [Ьес] «товста дитина» 
(з укр.); - афективне утворення, по
дібне до м. беца «неповоротка жінка», 
молд. боц (рум. bot) «грудка, брила, 
кулька».- SW І 109.- Пор. бецман, 
боц. 

[бецьком] «міцно» (у виразі б. посну
ти); - можливо, пов'язане з [бецьl 
«грудка, брила» (пор. лежати каменем). 

\2° 

бешИха 

бечова, бичова «вірьовка; линва; при
прягання додаткових коней чи волів», 
бечівка, бичівка «вірьовка», бечівнuк, 
[бичівнuк] «жердина коло воза для при
прягання третього коня», [бичивнuю] 
«берегова смуга, якою тягнуть невід» 
Мо, [бичівнuця] «Мотузяна крамницю> 
Пі, [биttовнuк] «Підвищений берег» Лекс
Пол, [бичовий] «Пристяжний», бечувати, 
бичувати «припрягати додаткового коня 
чи вола>>; - р. бечева, бичева, бр. [би
чейка], П. [bicz) «Мотузка ЧИ жердина 
коло воза для припрягання третього 

коня; шнурок (намиста)», [biczowia] (у 
виразі kon па biczowie «припряжений 
кінь»); -задовільного пояснення не 
має; вважається (Matzenauer LF 7, 6) 
запозиченням з тюркських мов (уйг. 
бак, бек «стрічка, мотузка», кирг. бак, 
бm «ремінь»), можливо, через стадію суб
стантивацїі похідного від *бек прикмет
ника *бечовий із словосполучення *бечо
ва тяга; пов'язується також (Skold 
5-6) з перс. рУс «вигин, звивина»; де
які дослідники (Iljiпskij PF 11, 187; 
БЕР І 45) залучають сюди також схв. 
бечва, бjечва «панчоха», болг. бечви, беч
вища «вузькі штани» і виводять з *Ьесі < 
<*obveCi, в якому припус·кають той 
самий корінь, що і вр. болг. вйца «прут»; 
зіставлялося (Горяев 17) ще з гр. q:>"a хе
Ло~ «зв'язка», лат. fascis «ТС.»; Даль 
виводив від бич; насправді варіанти 
з би- виникли, очевидно, лише як ре
зультат впливу з боку бич і його похід
них.- Шанский 3СРЯ І 2, 112; Фасмер 
І 162; Даль І 90. 

[бешезнИк] (бот.) «вороняче око, Pa
ris quadrifolia L.», [бешиха] «лобода 
міська, Chenopodium urbicum L.» Mak, 
[бешuшник] «лобода гібридна, Chenopo
dium hybridum L.», [бешичник Mak, 
бишuшник Ж, бишівник Mak, бішиш
ник Mak] «тс.»; - похідні утворення від 
назви хвороби [бешеги], бешИха; назви 
лободи зумовлені застосуванням її в 
давнину для загоювання ран.- Machek 
Jm. rost1. 82-83.- Див. ще бешИха.
Пор. бесіжнИк\ бишник. 

бешИха «інфекційне запалення шкі
ри», [бишuха, бешu.Jа, бишu.Jа, беш Я, 
бешuшник] «ТС.», [бешЄги] «збудники яко
їсь хвороби»;- р. [бешИха] «запалення 
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бешкет 

шкіри; пухир, гуля, опух», п. [beszycha, 
beszyga] (з укр.), схв. бешика «міхур»;
запозичення з східнороманських мов; 
молд. бешuкз (бзшuкз) «міхур, пухир», 
рум. Ьа?іса (Ье?іса) «ТС.>> походять від лат. 
* bessica ( <vesїca) <<сечовий міхур, пу
хир», яке пов'язується. з дінд. vasti~ 
«сечовий міхур», vaпi~thul) «пряма киш
ка», лат. venter «живіт»; в українській 
мові кінцевий компонент -іка уподіб
нився до суфікса -иха (пор. пов'язане 
з цим виділення діалектної форми беш, 
а також слово бех); форма бешеги, 
можливо, зумовлена впливом з боку 
іншого запозичення - бетега «хворо
ба».- Шаровольський Зб. заходозн. 54; 
Scheludko 127; Vincenz 3; Фасмер І 163; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 292; Bern. І 53; 
СДЕЛМ 50; Pщcariu 15-16; DLRM 74; 
Walde--Hofm. П 750-751.-Пор. бех3, 
бетега. 

бешкет, [бешпет], бешкетник, беш
кетництво, бешкетувати, [бешпетити] 
«брул:нитю>; - остаточно не з'ясоване; 
виводилось (Потебня РФВ І 264) від 
нвн. Beschiss «обман, хитрість>>, снн. 
beschiten «обдурюватИ>>, утворених за 
допомогою префікса Ье- «об->> від основи 
дієслова scheiВen (снн. schiteп) «випо
рожнятися, бруднитю>, спорідненого з 
лит. skiesti «розбавляти, розділятю>, 
ЛТС. s~idrs «ХВОрИЙ На ПОНОС>>, ЛаТ. 
scindere «розколювати»; але можливість 
запозичення з нижньонімецьких гово
рів слова, відомого лише на східноукра
їнській території, сумнівна.- Фасмер 
І 163; Юuge-Mitzka-641. 

бешмет «вид верхнього одягу; кап
тан під черкеску»;- р. бешмет «стьо
бана ковдра; суконний каптаю>, бр. 
бешмет «вид одягу>>, слц. besmet «тС.>>;
через російську мову запозичено з та
тарської; · тат. бишмііт «ватний одял> 
споріднене з башк. бишмат, аз. баш
мат, кирг. бешмаюп, каз. бесбет «ТС.>>.
Дмитриев 529; Радлов IV 1789. 

бештати «Лаяти, ганитю>, [бештанu
на]; -запозичення з польської мови; 
п. besztac «ТС.>> походить від ст. beszte 
«бестію>, яке разом із слц. beste «ТС.>> 
ЗВОДИТЬСЯ ДО уг. bes te(1 е1 ek) «ТС.; 
скотина» (лайл.), утвореного з bestia 
«бестію> (з лат.) і le1ek «душа>>.- Rich-
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бздврка 

hardt 10, 35; Zar~ba 31/3, 118; Brйckner 
. 22; Gregor St. sl. 17/1-2, 110; Sadn.
Aitz. VWb. І 288.- Див. ще бестія. 

[бждирка] (іхт.) «гольян, Phoxiпus 
rivularis», [бздuрка] <<рід дрібної рибю> О, 
[бздерка, здерка] «ТС.>> О; - р. [бздеркаІ 
«гольян>>, [бздьtрка] «ТС.>>; - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [bzder
ka, psterka, zderka, zdyrkaJ «те.>> є ре
зультатами видазміни деетимологізова
ної форми pstrijg «[те.]; форель>>.- Див. 
ще пструг. 

[бжичати] «дзижчатю> (про комах) 
ВеБ, [бжуніти] «Дзижчати, гудітю>, 
[бжук] (ент.) «Гнойовик, Scarabeus ster
corarius>>, [бжун, бзюк ВеНЗн] «ТС.>>; -
похідні утворення від звуконасліду
вання бжж, що передає дзижчання ко
мах (бжук, очевидно, під впливом Жук).
Пор. бзик. 

[бжур} (бот.) «бузина, Sambucus ebu-
1 us L.>> Ж; -др. бжур'Ь «вид росли
ню>; -східнослов'янське утворення від 
кореня Ььz- за допомогою рідковжива
ного суфіксального комплексу -iour- (як 
у дівчур, німчура).- Пор. бзина.- Див. 
ще боз1• 

[бздИрка] «широка скіnка, скалка; 
віддертий кусок, клапоть>> Ж, [здuрка] 
«ТС.>> Ж; - похідне утворення від діє
слова здирати; початкове б- не зовсім 
ясне; можливо, зумовлене зближенням 
з фонетично подібною назвою [бздuрка] 
«рід дрібної рибш>.- Пор. бждирка. 

бздіти, [биздіти, пездіти], бздuкати, 
[бздик] «бздую> Ж, [бздила] «жук вонюч
ка, Вlaps», бздuни, [бздільня] «спальня» 
Я, бздо, бздун, бздуІіКа, бздюх, бздюх6. 
шорхавка, Lycoperdon L.; вид комаХИ>>, 
[бзьд6ха] (ент.) «кровососка коняча; 
овід>> Ж; - р. бздеть, бр. [бздюль] «ВИД 
комахИ>>, п. b:tdziec, bzdnijc, ч. bzditi, 
слц. bzdief, вл. bzda, нл. bzes, болr. 
б'Ьзд Я, м. базди, ех в. базд(j)ети, слн. 
pezdeti; - псл. *bьzdeti <*pьzdeti; -
споріднене з лит. bezdёti «випускати 
газю>, лтс. bezdet, гр. ~<Set"v ( <*bzdein), 
лат. pedere, нвн. fisten «ТС.>>, можливо, 
також з дінд. bhasad «зад>>, bastah щаш> 
(первісно «смердюХ>>); вважаєтьсЯ індо
європейським утворенням від звукона
слідувального кореня * bz-/*ps- або 



бздиюка 

*bhes-.- Фасмео І 163; Brйckner 54; 
Machek ESJC 79; БЕР І 97; Skok І 125-
126; Fraenkel 42; Trautmann 221; Schшidt 
KZ 27, 320; Iljinski AfS1Ph 34, 12; 
Walde-Hofm. ІІ 273-274; Mayrhofer 
ІІ 422-423. 

[бзднюка] (бот.) «паслін, Solanum 
пigrum L.» Mak, [бздЮжник ЛексПол, 
бздюнка Mak] «те.»; - очевидно, резуль
тат видазміни деетимологізованої форми 
[поздника] «ТС.» (див.). 

[бзик] «гедзь, овід» Ж. [бзік, бзюк} 
«ТС.>> ВеНЗн, [бзuчати} «дзижчати», 
[бзеніти ВеБ, бзи.мчати ВеБ, бздунчати 
ВеНЗн] «Те.>>; - р. [бзьtк, бьtз1, бр. бзьtк 
«ТС,)>, п. bzyk (звуконаслідувальний ви
гук, що відтворює шипіння розжаре~ 
ного тіла в холодній воді), bzykac 
«дзижчатю>, bzyczec «ТС.>>, [bzik] «гедзь», 
ч. слц. bzz (звуконаслідування дзиж
чання), ч. bzi «Те.», bzikati «дзижчати», 
bziti «те.», bzikavka «овід», слц. bzik 
«пурю>, bzikaf «пурхатю>, bzuca:-e «дзиж
чати», bzikavka «овід>', вл. bzucec «дзиж
чати», нл. byzas «те.», byzk «гедзь», byz
kas «гедзатисю>, схв. з6.ІЬа (< *bьzo1ja) 
«ОСа», слн. bez1jati «гедзатисю>, bezati, 
b~zgati, · bzikati «ТО>;- похідні утво
рення від звуконаслідувального кореня 
bz-/bьz-, що відтворює дзижчання; па
ралельними утвореннями вважаються 

дінд. babhasti «дує>>, двн. b!se, нвн. 
Biese «північно-східний вітер», bisen «бі
гати, як худоба від гедзя».- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 113; <;,>асмер І 164; Slawski І 
53; Machek ESJC 79; Sl. prasl. І 466-
468; Bern. І 111-112.- Пор бжичати, 
бйдзати. 

[бзнка] «Пасікш> ЕЗб 2, [бзuчникJ 
«вулию (з жебрацького жаргону); -
можливо, залишки похідних утворень 
від одного з давніх варіантів назви 
бджолИ, похідного від звуконасліду
вального кореня * Ььz- і спорідненого 
зп. pszczola ( <*Ььz-се1а).- Ильинский 
ИОРЯС 23, 158-162.- Див. ще бджо
щі, бзик. 

[бзина] (бот.) «бузина, Sambucus ebu-
1us L.», [бзuско ВеНЗн, бзюк, бзик 
ВеНЗн, бзік] «ТС.>>; - п. [bzina] «бузи
на», [bziak} «кущ бузку», ст. bzik «бу
зок, Syringa», ч. [bzinka] «бузина»; -
суфіксальне утво~ення від кореня Ььz-, 

б Ига 

того самого, що і в словах бузина., боз.
Див. ще боз.- Пор. баз2, бжур, буз. 

би (частка для оформлення умовного 
способу діt::слова), б «те.», [би.м, бих, 
бись, бuсь.мо, бuсьте] (форми 1-ї і 2-ї 
ос. одн. і мн.), -бu (складова частина 
складних сполучників, напр., абu, 
якбu), -б «те.» (напр., щоб); - р. бр. 
бьt, -бьt, др. бьtх'Ь, бьt, бьtхо.м'Ь, бьtсте, 
бьtшя, бьtхоє'Б, бьtста, бьtctne, п. -bym, 
-bys, -Ьу, -bysmy, -byscie, ч. (-)bych, 
(-)bys, (-)bychom, (-)byste, слц. Ьу, -Ьу, 
вл. (-)bych, (-)Ьу, (-)bychmy, (-)bysce, 
(-)bychu, (-)bychmoj, (-)bystaj (bystej), 
нл. Ьу, -Ьу, болг. м. би, -би, схв. бих, би, 
бuс.мо, бucme, слн. Ьі, стсл. ЕWХ"ь, Еh.І, 
EW, Бh.IX"CIM"h, EWCTE, Бh.ІШ.і\, EWX'I:'G'l:i, 

l>h.ICTd, БИМЬ., БИ, EtrM"h, ЕИСТЕ, Е.і\ 1 БW

X'~Gt; - залишок (власне, колишня 
форма 3-ї ос. одн.) окремого різновиду 
аориста (на Ьу-) або умовного способу 
(на Ьі-) від допоміжного дієслова byti 
«бути», яке в східнослов'янських мовах 
перетворилось у відповідних формах 
у частку в результаті втрати особових 
закінчень цих форм.- Іст. граматика 
350-351; Мельничук Структ. сJюв. реч. 
78-83.- Див. ще бути1 • . 

[бИба] (дит.) «Мамалигш> Ме, [біба] 
(дит.) «Хліб>> МСБГ; - п. (дит.) ЬуЬу 
(невідм.) «м'ясо»;- очевидно, нове утво
рення на грунті української або поль
ської мови. 

[бибак] «чиряк»; -очевидно, пов'я
зане з [буба] «рана» (дит.), [бубачка} 
«нарив».- Див. ще буба. 

[бИвний} «багатий, достатній» Ж, 
[бивнуватиJ «мати в достатку» Ж; -
утворення від запозичення з угорської 
мови; уг. Ьб «багатий, рясний, щедрий», 
очевидно, запозичене з тюркських мов 

(пор. тюрк. уйг. бег «Пан, князь», тур. 
Ьеу).- Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
202; MNTESz І 356-357; Barczi 26.
Див. ще бек 1 • 

[бйга} «хтивість, пристрасть» Ж, [би
говатий} «запальний, буркотливий, гру
бий» ВеЗн, [беговатuй] «те.» Ж; - схв. 
behnuti «Спонукати, підбурювати; дра
туватися; озиратися»; - очевидно, по

в'язане з рум. b!ha у виразі а prinde Ь. 
«норовитися» (про коней, волів); у сер
бо-хорватській мові зіставляється з тур. 
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бИrа 

bihmak «сердитися» (Rjecnik І 226) або 
виводиться від вигуку bah (Skok І 133); 
позбавлене підстав зіставлення (Sche-
1udko 126) з рум. behai «бекати». 

[бИrа] (у виразі бИrи збивати «байди
кувати»); - запозичення з угорської 
мови; уг. bige щурка» (загострений 
з двох кінців цурпалок, яким діти гра
ються, підбиваючи і ловлячи його), 
biige, pige «ТС.» вважається звуконаслі
дувальним утворенням.- MNTESz І 
298.- Пор. беrар. 

[бИrасень] «телепень, бельбас», [бе
rас] «негідник, нероба»;- п. ч. діал. 
bigas, gibas, bimbas «ТС.», слц. [ЬіЬаs];
очевидно, запозичення з угорської мови; 
уг. bibasz «дурень, недотепа» походить 
від циг. ЬіЬш;t «лиха доля, нещаря», 
ЬіЬЗХt, ЬіЬаХ «ТС.».- Machek ESJC 54; 
Sadn.- Аі tz. VWb. І 319-320; MNTESz 
І 292-293. 

[бИдзати] «гедзатися» Ж, [бИдзатися, 
бИдзкатися, бЬtзкатися ВеУг] «ТС.», [бИ
дзень] «гедзь», [бИдзавка] «овід» Я, [бИдзь
кавка, бИзканка ВеНЗн, бЬtзканка ВеУг] 
«ТС.»; - очевидно, результат взаємодії 
в українській мові кореня Ььz-, на сту
пені подовження byz-, того самого, що 
і в слові [бзик] (пор. нл. byzac «Дзижча
ти»), з коренем гедз-.- Див. ще бзик, 
rедзь. 

[бидзівнИкІ «Посуд у вівчарстві» Доп. 
УжДУ 4; - результат видазміни форми 
*будзівник, похідної від назви молоч
ного продукту будз; пор. іншу назву 
того ж посуду [будзов' Яз] (Дзендзелів
ський Доп. УжДУ 4, 110).- Див. ще 
будз. 

бидзунка- див. безунка. 
бИдло «худоба, скотина», [бидлЯ] «ху

добина», [бидлИна] «ТС.», [бидлЯк] «ско
тина» (лайл.), [бидлЯчка] «екскременти 
рогатої .. худоби», [бидлЯчий] «скотиня
чий», [бедлЮга] «звірина; люта» Я, збИд
литися «оскотиніти»; -бр. бЬtдла; -
запозичення з польської мови; п. bydlo 
«худоба», як і ч. byd1o «прожиток, за
соби до існування», слц. byd1 'а «худіб
ка, теля», byd1o «житло», вл. нл. bydlo 
«ТС.», є похідним від дієслова byti 
(п. Ьус) «бути», утвореним за допомогою 
суфікса -d1-, що відповідає укр. -л
(пор. укр. билИна, (не)билИця); первісне 
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значення - «житло, місцеперебуван
ня».- Richhardt 38; Slawski І 52; Briick
ner 52; Sl. prasl І 472-473; Sadn.-Aitz. 
VWb. І 100.- Див. ще бути. 

[бИзє] «бузок, Syringa vu1garis» 
ВеНЗн; -пов'язане з боз, бузок; голос
ний и, можливо, є ступенем nодовження 
голосного -ь з псл. Ььz-.- Див. ще бозІ, 
буз. 

[бИйний] «буйний, дорідний» (про 
зерно) Кур; - не зовсім ясний у гене
тичному плані варіант основи буйний; 
можливо, є залишком давнього чергу

вання ou:a в цій основі (пор. кий: 
кую з *kiij-: *kouj-).- Див. ще буЯти. 

бик, бича, бичнЯ «стадо волів; загін 
для волів», [бичИна] «яловичиню> Г, Ж, 
[бичачина] «ТС.», [бичатницяІ «догля
дачка волів» Л, [бичусьІ «кличка вола», 
[бичуш] «ТС.», [бицf()К] «велике теля», 
бИця (дит.) «бик, корова», [бИня, бИньо] 
«ТС.», бичачий, бИчий, [бИшки] (окрик 
на телят), биць-биць (вигук для підзи
вання телят), [бИцю-бИцю, бицЮль ЯІ 
«ТС.», бинь-бинь (вигук для підзивання 
корів), [бись-бись] «ТС.» ЛЧерк;- р. бр. 
бьщ, др. бьtкь, п. вл. нл. byk, ч. слц. 
byk, ч. ст. bykati «ревти», болг. м. бик, 
СХВ. бUК «бИК», СЛН. bik, СТСЛ. БМК'h; -

псл. Ьуkь, похідне від звуконаслідуваль
ного кореня biik-/bьk-, який зберігає
ться також у дієслові bukati «глухо 
ревти», bykati «тс.» (п. ст. bykac, ч. bou
kati, buceti, ст. bykati, слн. bukati, bu
cati, СХВ. бучаtnИ, болг. буча, ТІ. buczec, 
вл. bucec) і в іменнику *Ььсе1а (укр. 
бджола і т. д.); - споріднене з лит. 
baukti «ревти», bukas «бугай (птах)», 
лтс. bucet «звучати, гудіти»; недостат
ньо обгрунтоване пов'язування з тюрк. 
buka «бугай» (Korsch AfS1Ph 9, 493; 
Sk61d 17) і з кельт. boukko «корова» 
(Schachmatov AfS1Ph 33, 87).- Кри
тенко Вступ 544; Шанский 3СРЯ І 2, 
243-244; Трубачев Назв. дом. жив. 
41-42; Фасмер І 258; Sl. prasl. І 473-
474; Sadn.- Ai-tz. VWb. І 193-194; 
Koi'inek 134-136; Bern. І 112; Perssoп 
Beitr. 38-39.- Пор. бджола, букати. 

[бикііня] «БИКа» НЗ УжДУ 26; -
запозичення з' угорської мови; уг. biik
kony «ТС.» походить від німецької ав
стрійсько-баварської форми [ wickeп] 
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«тс.», яка відповідає літературному нім. 
Wicke «ТС.».- Лизанець НЗ УжДУ 26, 
130; Barczi 29.- Див. ще вИка. 

[билf.ба] «дурень» (переважно про 
людину високого зросту) Па (очевидно, 
*белеба); - пов'язане в якийсь спосіб 
із бельбас і, можливо, з [белебенитиІ; 
пор. також п. balaban «недотепа».- Див. 
ще белебенити, бельбас. 

[билембатися] «іти повільно, пере
вальцем (у групі - останнім)» Па (оче
видно,* беле.мбатuся);- п. [be1~dac si~. 
be1~tac si~] «те.»; - експресивне утво
рення на грунті таких слів, як плента
тися «ТС.», [б6.мбатися] «хитатися, гой
датися» тощо, можливо, під впливом 
наведеного польського відповідника. 

[билИти] «базікати, балакати» Ж, 
[набилuти] «натякнути» Ж, [набилuни
ти] «ТС.» Ж, [набuлувати] «нагадувати» 
Ба, [набИлювшпи] «натякати» Ме, fнабі
лЯти] «ТС.», [набuлюватися] «роїтися 
в голові» Ба, [набілки] (у виразі н. на
бити «пустити плітки»), [пробилувати] 
«вимагати, претендувати» Ж; - не зов
сім ясне; можливо, псл. *Ьі1 iti «балака
ти», споріднене з лит. bil ti «говорити», 
by16ti, ЛТС. bilst, прус. bill їt «ТС.».
Пор. билИця. 

билИця «розповідь, бувальщина», 
[билuчний ЖІ, небилИця, [небелuця Ж, 
небилuчний Ж, небелИчно ЖJ, [небилИ
чити] <<Розповідати нісенітниці» Ж; -
р. бьtль, бьtлИна, бр. бьtль; - очевидно, 
похідні утворення від давньоруського 
дієслова бьипи «бути»; пор. др. бьtлина 
«героїчна розповідь» (У хов Вестник МГУ 
1953/4, 129-135); може бути пов'язане 
і з дієсловом [билИти] «балакати». 

[бил61J «стебло», билИна «стеблина, 
бур'янина; [(бот.) чорнобиль, Artemisia 
vulgaris L. Mak]», билИнець (бот.) «Gym
nadeпia R. Br .», [билИсько] «Заросле бу
р'яном місце», [билИця] «Стебло; (бот.) 
чорнобиль Ж», бИлля «бур'ян, зілля», [би
лЯнка] «поле з-під кукурудзи» ДзАтл 
11, [бильнйнка] «ТС.» ДзАтл ІІ, [бил.<l
ниця] «Тс. ДзАтл ІІ; вижате поле ВеУг», 
[биль] (бот.) «чорнобиль» Mak, [бИлька] 
«стебло картоплі», [бильнИк] «черешки 
в листку; (бот.) чорнобиль; сухореб
риця, Draba verna Mak», [більник] (бот-) 

бомбас 

«чорнобиль» Mak, [бьtлянка] «Стебло кар
топлі» ВеЛ, [бьtль] «ТС.» ВеЛ; - р. бьl.Іlьё 
«бур'ян», бьtлИна, бр. бьtллё, [бьlллеl, 
др. бьtлие, бьtль «трава», п. [Ьу1] «Стебло 
квітки», ст. Ьу1е «кущ», ч. byli (бот.) 
«пажитниця, Lobium», слц. Ьу1' «стеб
ЛО», П. НЛ. Ьу1іса «ЧОрнобИЛЬ», БЛ. bu
lica, Ьа1 (іса) «ТС.», болг. бИлка «лікар
ська рослина», м. билjе «рослини, бур'я
НИ», схв. ба;ье «ТС.», слн. bil «стебло, 
травина», bila, bilka «тс.», стсл. смль. 
«трава», смлин: «рослини»; - псл. bylo, 
bylьje, похідні від кореня by-(ti); -
пор. споріднене гр. t:рбмоv «листя, зілля» 
аналогічного утворення.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 244; Фасмер І 259; Slawski 
І 53; Mosko, Por. j~z. 1959}3-4, 168; 
Machek ESJ С 78; Schuster-Sewc Probe
heft 35; БЕР І 47; Skok І 158; Sl. prasl. І 
474-476; ЗССЯ 3, 149; Sadп.- Aitz. 
VWb. І 101; Bern. І 112.-Див. ще бути1• 

бИлб2 «крило саней; полудрабок, 
верхня бокова перекладина воза», 

[бИлка] «тонкий стовбур дерева», бИльце 
«рама колиски; спинка ліжка; частина 
витушки; паличка у вулику; частина 

воріт; брус у бороні» та ін., бИльця «по
ручні», [бильчак] «дерев'яна колода~ 
[билівнИк] «свердлувальник граблів» Ж, 
бильчастий «перильчастий»; - р. [бИло) 
«передок саней», бр. біла «Полудрабою>, 
п. bidlo «бильце у бороні», ч. слц. bid1o 
«жердина», слц. bi1nica «орчик», болг. 
м. бИло «верхнє ребро даху», м. било 
«балка», схв. бuло «брусок граблів»; -
семантика не дозволяє ототожнити це 

гніздо з бИло, похідним від бИти; СІ«>
ріше тут ідеться про такі похідні утво
рення від іє. *bhei- «бИТИ», які вже в ран
ньопраслов'янський період утратили 
ЗВ' ЯЗОК із СЛОВ' ЯНСЬКЙМИ форМаМИ ТОГО Ж 
походження на позначення биття; пор. 
гр. t:рЇ:тр6~ «колода, поліно, стовбур», 
похідне від того самого індоєвропей
ського кореня *bhei-/*bhї-.- Трубаче!J 
Рем. терминол. 131-132; Machek ESJC 
53-54; ЗССЯ 2, 94~95; Sl. prasl. І 248; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 314-315; Boisacq 
Ю27-1028.- Див. ще бИти1 • 

[бИмбас] «здоровило, бельбас»; -
бр. [біндас, бінда, біндус] «ТС.»; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
11. [bimbas] «довгань, бельбас» є афек-
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тивним утворенням за зразком слів типу 
bilbas «бельбас»; можливо, на творення 
цього слова мало деякий вплив п. bim
bac «байдикувати» (від «гойдатися») або 
відоме в польській мові турецьке слово 
bimbasza «начальник тисячі (в турець
кому війську)».- SW І 155. 

бИнда «стрічка», [биндик] «зв'язка 
стрічок» Пі, ст. бинда «Перев'язка, 
стьожка», б13нда «ТС.» (XVII ст.); - п. 
Ьіпdа «пов'язка», вл. binda «тс.»; -
через польську мову запозичено з ні
мецької; нвн. Binde «пов'язка, бант» 
є похідним від дієслова binden, сnорід
неного з дінд. baпdh- «зв'язувати, зміц
нюватИ>>, гр. лє'tcrf.ta «зв'язка, мотузка» 
(з *bhendhsmІJ).- ОнЬІшкевИч Исслед. 
n. яз. 237; Шелудько 21; SJP І 524; 
Юuge-Mitzka 78.- Пор. бант, бинт. 

[биндера] (лайл.) (у виразах куди 
тебе б. несе! щоб тебе б. взяла!) Па; -
результат nейоративного nереосмислен
ня слова бандерія (бандера) «Кінний 
загін» як назви банди, ватаги і nод. або 
назви міста Бендери (пор. бендерська 
чума).- Грінч. І 49. -Пор. бенеря. 

!бинджук] «Ледар»;- бр. [биндзЮк] 
«бельбас»; - очевидно, пов' язане з 
[бинч] «трутень».- Див. ще биндЮк. 

биндЮг, биндюгИ, биндЮжник -див. 
бендЮга. 

[биндЮк] «джміль», [биндЄк] «ТС.» Ж, 
[биндзарь] «rедзЬ» ВеУг, [бинч] «тру
тень»; - очевидно, nохідні утворення 
від дієслів [бИнькати] «бриніти», [бин
чати] «ДЗИЖЧаТИ».- Див. ще бИнька
ТИ.- Пор. бинджук. 

бинт, бинтувати; - р. болг. м. 
бинт, бр. бінт; - заnозичено через ро
сійську мову з німецької; нвн. Вinde 
«nов'язка, бант» - те саме, від якого 
nоходить і давніше заnозичення бИн
да.- Шанский ЗСРЯ І 2, 120-121; 
Преобр. І 26.- Див. ще бИнда.- Пор. 
бант. 

[бИнькати] «бриніти, , дзижчати», 
[бинчати] «дзижчати»; - ч. ст. bink
nouti «заторохтіти», нл. bincas «дзиж
чати, бриніти», byiicas «ТС.»;- утворен
ня звуконаслідувального характеру.
Пор. биндЮк, бинджук. 

бир1 (вигук, яким nідганяють овец.ьJ, 
[бер, бИря Дз] «ТС.», бир-бЩJ (вигук для 
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скликання овець), [бар-бар Л, бИра
бИра Бі, бирца-бирца Ме, брца-брца 
Мо] «ТС.», [бuрuк-бирuк] (вигук для 
скликання індиків) ЛЧерк, [бuркати] 
(скликати овець), бИря (дит.) «вівця», 
бИрка «вівця; овеча шкура», [биркастий] 
(про вовну) «у дрібних завитках», [від
бИркатися] «злучитися з бараном» (про 
вівцю) Ж; - р. бьtрь-бьtрь (вигук для 
скликання овець), [бери-бери, барь-барь, 
бари-бари] «ТС.», [бь/рка] «ягня, ярка», 
n. birka «вівця, хутро, шаnка», слн. 
birka «вівця»; -вигуки бир, бер, бар 
виникли на основі відтворення крику 
овець, решта наведених слів є похід
ними від цих вигуків; очевидно, з укра
їнської мови nоходять уг. birka <\Вівця, 
баран» і заnозичені з угорської мови 
ч. bira «вівця з короткою густою вов
ною», birka, birka, слц. birka, схв. 
барка «ТС.», слн. [birka] «вівця»; думки 
про заnозичення бИрка в українську 
мову з угорської (Тимч. 90) або ру
мунської (Nija-Arma$ та ін. Romanos1a
vica 16, 75) безnідставні. - Габинский 
Вост.-сл.-молд. взаим. 11 123; Machek 
ESJC 54; Клеnикова 54-59; Sl. prasl. 
І 477;Sadn.- Aitz. VWb. 1241; Kniezsa 
І 1, 92-93; Barczi 20. 

бир2 , бирх - див. бер. 
[бирзуватися] «Злитися, шалені-

ти»; - очевидно, фонетичний варіант 
дієслова [бирсувdтuся] «тс.»; сnроба ви· 
ведення з рум. birzoia (Schel udko 1 27; 
Cioranescu 84) здається невдалою, ос
кільки значення «Сердитися», властиве 
цьому слову в румунській мові, nогано 
в'яжеться з його основним значенням 
«чванитися, дерти носа» і через це може 
саме розглядатись як результат впливу 

з боку укр. [бирсуватися].- Див. ще 
бИрса. 

[біірів] «війт, сільський староста, 
сільський суддю>, [берів BeYr, бірів 
BeYr, біров ЕЗб 4, бир6в ЕЗб 4, 6ірув 
НЗ УжДУ 26] «ТС.», [бир6вка] «війтиха» 
НЗ УжДУ 26, [бuр6вство] «війтівство» 
тж, [бuровuти] «бути сільським суддею», 
ст. биров'Ь (1434); - болг. [бир6ф] «сіль
ський староста» Език и лит. 14/3, схв. 
бuров (заст.) «Помічник сільського ста
рости; посильний сільської о,9щини»; -
запозичення з угорської мови; уг. bfrб 
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«суддя; староста» є похідним від діє
слова bir «володіти, могти».- Тимч. 1, 
91; Sadn.- Aitz. VWb. І 320; MNTESz 
І 305; Barczi 20.- Див. ще бірувати.
Пор. биршаr. 

бИрка1 «палка для карбування ра
хунків; вид дитячої гри», [бірка] «ТС.», 
[бИрки] «вид гри біля мерця у гуцулів» 
Я, [биркувати] «робити помітки, карбу
вати», ст. бирка «гральна шашка; жереб» 
(1627); - р. бИрка «Палка для карбу
вання», бр. бірка «ТС.», п. bierka «граль
на шашка, гральна кістка, прутик для 
дитячої гри, балотувальна куля, доля, 
жереб, вирок; позначка для розрахун
ку», [birka, biera] «ТС.»;- остаточно 
не з'ясоване; виводилось від тат. бир, 
ике «один, два» (Korsch AfS1Ph 9, 491; 
Mik1. ТЕ1 Nachtr. 1, 15; Тимч. 90); 
зіставлялося з норв. (і дат.) birk «береза» 
(Богданов 9тногр. обозр. 109, 32-33; 
Zel enin ZfS1 Ph 2, 207); пов'язувалося 
також і з псл. sьbirati «Збирати», др. 
бир"Ь «подать» (Веrп. І 57; Брандт РФВ 
18, 30; Mik1. EW 9; Преобр. І 26; Шан
ский ЗСР Я І 2, 122-123) або з тат. 
бермек «брати», уг. ber «Податок» (SW 
І 152).- Фасмер І 167.- Пор. біркИ. 

[бИрка2] «Сережка, котик; соснова 
шишка»; - результат видазміни зна
чення слова бИрка «вівця, ягня», викли
каної зовнішньою подібністю пухнастих 
котиків на дереві до ягняти; пор. інші 
аналогічні назви цього суцвіття: ко
тик, базька, баранчиk, бИчка тощо.
Див. ще бир1 • 

[бирнак] «Палка з ключкою для ло
віння овець», [барнак] «загнутий кінець 
rирлиги, її дерев'яна ключка»; -не 
зовсім ясне; виводиться (Sche1 udko 127; 
Cioranescu 84) від рум. birna «балка, ко
лода», яке, в свою чергу, походить від 
слов'янського *bьrvьno (стсл. Бj)h.Gh.N<.)); 
може бути зіставлене з тюрк. (крим.
тат. туркм. та ін.) бармак «палець». 

[бИрса] «Сильний вітер, буря; епі
лепсія», [бирсуватися] «опинатися, 
шаленіти»; - очевидно, споріднене з р. 
[бьtрь] «вир, вихор», [бьtрИть] «текти 
швидко, з шумом», [бьtркать] «Кидати», 
вл. byrac «метати», нл. byras «ТС.», які 
можуть розглядатися як пов'язані чер
гуванням голосних з основою слів буря, 

бирючИна 

бурити; українські форми можуть бути 
зіставлені також з борсатися.- ЗССЯ 
3, 151; Sl.prasl. І 476: Sadn. -Aitz. 
VWb. І 489; Bern. І 113.- Див. ще 
бурити.- Пор. бирзуватися, борсатися. 

[бИрфи] «щаблі в драбині»; - запо
зичення з угорської мови; уг. [·berfa] 
«драбиlіи воза», belfa «ТС.» етимологічно 
не з'ясоване, можливо, пов'язане з укр .• 
[берви] «перекладини, колоди» (ВеЗн 3).. 

[біірче] «такса для збирання податку» 
Ж, ст. бирчий «збирач податків» (XVI 
ст.), бирчое «оплата на користь бирчого» 
(XVI ст.); -др. бuр'Ьчиu «Збирач ІЮ
датків»; - похідне від др. бир'Ь «по
дать», якому відповідають болг. бир 
«подать», м. бир «Іюдать на монастир чи 
священика», схв. бар «доходи свяще
ника», слн. bir «Придане», стсл. Gир-ь. 
«Подушна подать»; єдиної точки зору на 

походження др. бир'Ь, стсл. Бир-ь. не
має; виводилось (Mik1. EW 13; Gombocz 
43-44) від уг. ber «плата»; вважається 
(БЕР І 49; Skok І 155; Sadn.- Aitz. 
VWb.I 281) запозиченням з булrарсько.ї 
чи якоїсь іншої давньої тюркської мови; 
пов'язується також (Bern. І 57; Шан
ский ЗСР Я І 2, 122-123; ЗССЯ 2, 98-
99) з слов'янським дієсловом бирати 
«збирати»; форма бuрчий нагадує форми 
тюркського походження на -чий.- Ба
лецкий St. s1. 9, 338; Фасмер І 167; 
Преобр. І 26.- Пор. бір2 . 

[биршаr] «Кара, штраф», ст. берша.r 
(XVII ст.), биршаг (XVIII ст.) «те.»; -
запозичення з угорської мови; уг. bir
sag «Штраф» Є ПОХіДНИМ Від дієслова bir 
«володіти; спонукати».- Балецкий St. 
sl. 2, 379-380; MNTESz І 306; Barczi 
21.- Див. ще бірувати.- Пор. бИрів. 

бирючИна (бот.) «вовчі ягоди, Ligu
strum vu1gare L.», [бірючИна Я. Mak, 
бирЮчка ЖJ «ТС.», [биручина] «бруслина 
бородавчата, Evonymus verrucosa Scop.» 
Mak, [бирюкуватий] «недовірливий, 
скритний» Ж; - р. бирЮк «вовк», [би
рючUще] «ВідлюдниК>>, бирЮчИна «вовчі 
ягоди», [бирюковатьtй] «скритний», бр. 
[бір_фс] «вовк; злодій, відлюдник», біру· 
%/На «ВОВЧі ЯГОДИ», СЛЦ. birjucina 
«ТС.»; - похідні утворення від запози
ченого з тюркських мов іменника *би
рюк, який зберігається в російській 

185 



бИстрий 

і білоруській мовах; полов. borii «ВОВК», 
кирг. беру, каз. бері, узб. бури, тат. 
буре «ТС.» зіставляються з ос. btrae~. 
beraeg «ВОВК». - Шанский ЗСРЯ І 2, 
123; Фасмер І 168; Budziszewska 290; 
Дмитриев 529-530; Юisanen Versuch 
84; Абаев ИЗСОЯ І 262-263. 

бИстрий «швидкий; жвавий; сприт
ний; гострий, меткий; [крутий, обривис
тий ВеЗа; ясний ЛексПол]», [брйстрий] 
«бистрий» Ж. [бИстрень] «п~удкий по
тік», [бистрець, бИстриця] «ТС.», [бИс
трик] «бистра протока між рукавами 
Дніпра» Я, бистрина «прудка течія», 
[бистриюі], бИстрінь, бuстріі, [бий
стрик] «ТС.», бИстрість, бистрота, 
[биструшка] «бистра істота» Я, [бис
трЯк] «бистрий чоловік» Я, бистріінка 
«бистра глибока річка; (іхт.) А1 burnoi
des; [А1 burпus Ьа1 dneri]», [бистрИти] 
«прудко текти»; - р. бьІЕтрьtй, бр. бЬtс
трьt, др. бьtстрьtu, п. вл. bystry, ч. 
слц. bystry, нл. bytsy «світлий, чистий, 
ясний», болг. бйст'Ьр «Прозорий, чис
тий», м. бистар, схв. бuстар «ТС.», слн. 
bister «Прозорий, чистий; здібний», стсл. 
смстр-ь. «Кмітливий, спритний, жва
вий»; - псл. bystr'Ь ( <* Ьуsп) «швид
кий»; - пояснюється по-різному; най
переконливішим є виведення від ко
реня bys- (іє. *bhus-), інший варіант 
якого *bhous- виступає в слові бушу
вати; в такому разі споріднене з дісл. 
bysia «прудко мчатись», сх.-фриз. bйsen 
«Шуміти», кімр. buan «Швидко» та ін. 
(Bern. І 113; Преобр. І 56-58; Briickner 
54; Schuster-Sewc Probeheft 39; БЕР І 
50; Sl. prasl. І 480-481); сюди ж приєд
нується (Вайан Сл. филология І 1958, 
74-75) ТаКОЖ СТСЛ. Б"Ь.Л"Ь.Мс\ «ЗОВСіМ», 
с-ь.шиІЖ «ТС.», схв. бахнути «раптово 
з'явитися; виникнути»; пов'язується та

кож (Machek ESJ С 78) з дінд. bhЩ>ati 
«Є жвавим, старанно піклується»; 
інше пояснення (Matzenauer LF 7, 19; 
Ильинский J agic-Festschr. 291) виходить 
з кореня *byd- як іншого ступеня чергу
вання до bvd- (стсл. Б'Ь.д1Jти, с-ь.др'Ь 
і т. д.), поширеного суфіксом -tr-.
Шанский ЗСРЯ І 2, 245; Фасмер-Труба
чен І 259-260; ЗССЯ 3, 153-154; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 490-492. 
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[бИстрикиl «прищики на вим'ї» 
ВеБ; - результат видазміни деетимоло
гізованої форми [пістрики] «Прищи
Ки», фонетично зближеної з словом 
бИстрий. -Див. ще пістрsік2 • -Пор. 
бИстрий. 

[бистричка] (бот.) «стокротка, Bellis 
perennis L.» Mak; -результат видо
зміни деетимологізованої форми [вйс
трічки] «ТС.», зближеної з основою бИс
трий за ознакою раннього весняного 
цвітіння стокроток.- Див. ще вИс
трічки. 

бИти\ [біяти] «бити», бИвень, [бИй
ниця] «бительня» Л, [бийчdк] «ТС.» Л, 
[бИлень] «бич ціпа», бИло «дошка для від
бивання сигналів», [билка] «вид гри», 
бИтва, бительня, [бетельня Ва], битель
ниця, [битець] «каменяр», [бИпт:а] «бій
ка; розбите яйце; вид дитячої гри; граль
на кістка; бительня», [бИтниця] «би
тельня», бшп6к (кул.), биттЯ, [битьк6] 
«забіяка» Ж, [бшЬра] «палиця, ломака» 
Л, биіік «бич ціпа», бій, бійка, бійнИця, 
бійня, [бійство] «бійка», [бііік] «колун» 
ЛЧерк, боЄць, [б6їсько] «тік; побоїще Ж», 
б6їще «місце для бою; [тік Ж; бій ЖJ», 
[бойка] «бойня; посуд для збивання 
масла» Л, [бойко] «забіяка» Я, [бойкун] 
«забіякуватий півень» Ж, [бойло] «бит
тя», бойнuця «бійниця», бойня, бойовИк, 
бойовИсько «битва; поле бою», бойовИще 
«ТС.», бойок, [бойчdк) «бительня» Л, 
[боіік] «боєць» Ж. битлИвий, [бійкувd
тий], [бійнИй] «буйний» Ж. бійнИчий, 
[б6йкИй] Ж, [б6йний] «бойовий», бойо
вИй, [вбИтки] «вид гри» Ж, [вб6їско] 
«нечутливий до биття» ЛексПол, [вибИ
ванець] «побитий, покараний» Я. вибИ
ванка «ВИД тканини», вИбійка «ТС.», [ви
бивdчка] «колотушка>> Я, вИбивка, вИбій 
«вибоїна; забій (у .шахті)», вИбійка «тка
нина з набивним візерунком», вибійник, 
виб6їна, вибійчdний «зроблений з ви
бійки» [вибіяний] «Вибитий, штампова
ний» Я [визб6їти] «очистити від збоїн» 
Я відбивальник, відбuвач, відбИток, 
відбиттЯ, відбій, відбивнИй, д()бивdтися 
«домагатися; добиратися», збивdлка, 
[збивdч] «скнара», збивdчка, [збит] «збите 
з дерев листя» Я. збИтень, зб~ттЯ, 
[збий] «витоптаний скотиною посш» Л, 
збід «Те.; [виrоптаний худобою иереліг 
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Мо; місце, де часто їздять] Я», [збійник] 
«розбійник», [збой] «ноги, голова, хвіст 
зарізаної тварини Л; місце з каламут
ною водою Дз; збільшення води при 
березі від вітру Мо», збойка, [збої] 
«стоптана худобою цілина» Я, збоїни 
«побита солома; [ноги, голова, хвіст за
різаної тварини Л]», [збоїч] «Ляда (ткаць
ка)», [збоїще] «Тирло; битва» Ж, Пі, 
[зб6я] «пробоїна» (мет.) Ж, збивальний, 
[збоецький] «розбійницький», забИвка 
«те, чим забивають отвір», [забИйця] 
«убивця», [забИйство], забиттЯ, забій, 
забійник, [забійниця] «знаряддя для вби
вання ховраха; бодня для одягу Я», 
забіЯка, забоїна «вибоїна; [замет]», [за
бдй] «завірюха» Л, [забойствоJ «убив
ство», [забиттшй] «засніжений» Ж, за
бійчий, забіякуватий, [забоїстий] «зане
сений снігом; сніжний», [забойний] «ТС.>>, 
набивальник, набИванка «тканина з на
бивним візерунком>>, [набИвач] «палка 
для набивання борошна в мішкю>, [набИ
вачка] «ТС.», набИвка «те, чим щось наби
вають», [набИвокJ «жвавий попит; нав'я
зуваннЯ>> Ж, [набиЯкJ «шомпоЛ>> Ж, 
[нdбівка] «верхня половина ляди у ткаць
кому ставку», набій, набійка «пластин
ка, прибита до каблука», [набивом] 
«насильно» Ж, набивальний, набивнИй, 
[набойчатий] «З набивної тканини» Ж, 
навбИтки (у виразі гратися н.), навпере
бuвки, навперебій, наперебій, недобиток, 
[обйвка] «обиття» Ж, [абиЯк] «бияк (ціпа)» 
ВеБ, оббиттЯ, оббИвка, оббивалка, об
бивальник, оббивач, оббивальний, пере
бuвtільник, перебивач (полігр.), перебИв
ка, [перебИйкоl «хто перебиває мову» 
Ж, перебій, [перебійницяJ «жердина для 
прибивання дерев у плоті» Ж, перебієць 
«борець, учасник поєдинку», [перебоєць 
Ж, перебійця Пі] «ТС.», [перебой] «Пере
шкода» Ж, [перебоїна] «перекладина, 
перегородка», [перебойнаJ «ТС.>> Ж, пере
бuвнuй, [перебИвчастийJ «безладний, пе
реривистий», [перебИечивийJ «ТС.>>, пере
бійний, підбИтися «Піднятися вгору; 
стомитися», підбИвка «підкладка», [під
битенЯкJ «чорний каптан, опушений 
білими овчинамю>, [підбитЯк] «ТС.», під
биттЯ, підбій, підбійка, [підбіЯкJ «сер
дак на овчині», [підбоя] «підпори» Ж, 
підбивальний, підбивнrІй, підбійчаний, 
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[побИванка] «поразка», [побійка] «ТС.» 
Ж, [побивачJ «покрівельник; колотушка 
бондаря», Ж, [побивач] «знаряддя для 
набивання обручів», [побИвачкаJ «ТС.>>, 
побиттЯ, побій, [побійця] «забіяка» 
Ж, побої, побоїще, [побойовИськоJ «по
боїще», [побойовИще] «те.», [прибивачl 
«знаряддя для вибивання саморобних 

мідних гудзиків», прибИвка, прибій, 
[прибійнuця] «частина знаряддя для ви
готовлення коробок», прибивнИй, прибій
ний, пробИвач, пробИвка, пробиттЯ, 
пробій, пробійник, [ пробоєць ], пробоїна, 
[пробишакаJ «розбишака>>, пробивнИй, 
пробивальний, пробійний, [пробовмJ «на
пролом», [розбивачJ Ж, розбИвка, роз
биттЯ, розбИток «уламаю>, [розбиш] 
«розбійник», розбишака, розбишацтво, 
[розбиЯкаJ «забіяка, розбишака», роз
бій, розбійник, розбійництво, [розбій
ство], розбіЯка, [розбой] «верстат для 
виготовлення килимів» Мо, [розбивнИй], 
розбитнИй, розбишакуватий, розбій
ний «узятий розбоєм>>, розбійничий, роз
бійничати, розбишакувати, убИвець, 
убИвця, убИвство, [убій] Ж, · убійник, 
убоїсько, убоїще, убИвчий, [убійний] Ж, 
убійчий; - р. бить, бай, бр. біць, бой, 
др. бити, бай, п. вл. Ьіс, b6j, ч. ЬШ, 
boj, слц. bif, boj, нл. bis, boj, полаб. 
bait «молотити, битю>, болг. бUя, бой, 
м. бие, боj, схв. бШпи, боj, слн. biti, 
boj, СТСЛ. БИТИ, Б<.)И;- ПСЛ. biti (< *bltei 
або *beitei), Ьоjь, утворення від двох 
різновидів тогс самого кореня; - похо
дить від іє. *bhei(a)-/bhoi-/bhї-, що про
стежується також у ав. byente «б'ють», 
двн. bїhal «сокира>>, нвн. Beil «ТС.», лат. 
per-fiпёs «розбиваєш>>, вірм. bir «дрючок, 
палка», ірл. benim «ріжу, б'ю», biail 
«сокира>>, гр. q>ї:"тр6~ «поліно, колода, 
стовбур».- Критенко Вступ 554-555; 
Шансю~й ЗСРЯ І 2, 126, 152; Фасмер І 
169, 185; Преобр. І 26-27; БЕР І 51-
52; Skok І 161-162; 3ССЯ 2, 99-100; 
Sl. prasl. І 251-252; Sadn.- Aitz. V\Vb. 
І 310-314; Bern. J 117; Pokorny 117-
118.- Пор. бИл62, бич. 

[бити2 ] «бути» ЕЗб 4, [битуватися] 
«Жити в достатку» Ж, [бИтностьJ «Пе
ребування» ЛЧерк, [вбИтокJ «шкода, 
втрата, збитою> Ж, Я, [відбит] «збут; 
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відхід» Ж, [добивати] (у виразі д. віку 
«доживати віку»), [добиватель] «видобу
вач» Я, добИток «добування; грабіж; 
kкот; велика кількість ЖІ», [добих] 
«здобич, здобутою>, добич «здобич; 
[скот]», добИ<tа «ТС.» Ж, [добйтча] «Ху
добина» Ж, добИчник «розбі:йнию>, [до
бИччаний] «СКОТИНЯЧИЙ», [збИти] «ПО
збутися» Ба, [збит] «збитки», збИтки, 
збиточник, збитошник, збиточний, зби
тошний, [збиткувати(ся)], здобИток 
«здобуття, здобутою>, [здобих] «здобу
тою> Я, здобич, [здобИчник] «розбійник», 
[здобйшник] «ТС.», [набИток] «майно, на
дбання; здобутою> Ж, [небить] «непри
ємність, прикрість» Ж, [непобит] «від
сутність» Ж, обиватель, обиеательство 
Ж, обивательщина, побИвка, п6бит 
«побут; спосіб, причина», [прибИлець] 
«Прибулець» Ж, [прибиль] «прибутоК>> 
Ж, [прИбіль] «ТС.» Ж, прибИток «Прибу
ток», [прИбиш] «новоприбулий» Ва, [прИ
бишень] «прибулець; загарбник, оку
пант» Ж, [прИбіч] «Прибуток», [пробИ
ванка] «існування», [пробиванки] «ТС.» 
Ж, [роздобИти] Ж, роздобИча, [убИток] 
«збитою> Ж; - діалектні або літера
турно-традиційні залишки давньої фо
нетичної форми дієслівної основи бьt-tпи, 
витісненої в сучасній українській мові 
фонетичною формою бу-ти; збереження 
основи би- в діалектах здебільшого по
в'язане з деетимологізацією відповід
них слів або зближенням їх з основою 
бИти «вдаряти».- Див. ще бути 1 • 

битЮг «ЛОМОВИЙ кінь», битЮк «ТС.»;
бр. біцЮг «ТС.»; - запозичення з ро
сійської мови; р. битЮг, битЮк «ТС.» 
походить, очевидно, від назви річки 
Битюг (ліва притока Дону), як «Кінь 
з річки Битюг» (Даль І 90; Преобр. І 
27); менш переконливе виведення від 
чаг. бuтfj «верблюд» чи узб. бит «ТС.» 
(Корш ИОРЯС 8/4, 42; Дмитриев 556) 
або від тюрк. ст. bitйk «цілий, здоровий, 
ціцний» (Будагов І 271; Menges Festschr. 
Cyzevskyj 189).- Шанский 3СРЯ І 2, 
126; Сетарав ТЮркизмЬІ 234; Фасмер І 
169; Отин 3тимология 1970, 230-234. 

бич «палиця, частина ціпа; частина 
сукновального товкача; батіг», [бичага] 
«велика палка» Я, [бичар] «бич» Ж, [би
чИна} «Палиця», [бичинЯ] «пужално» Ж, 
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бичкар 

[бичівно Ж, бичвина ВеБ] «ТС.», [бичИсь
ко] «Плетене пужално; довга лозина (до 
коней)» Мо, [бичок] «бич ціпа» Л, [бі
чук] «ТС.» Л, бичувати «бити батогами»;
р. болг. м. бич, бр. біч, др. бичь, п. bicz, 
ч. слц. вл. Ьіс, нл. Ьіс, схв. бuч, ели. 
Ьіс, стсл. Бич"; - псл. Ьісь, похідне 
з суфіксом -сь від дієслова biti «бити»;
за походженням не має нічого спільного 
з бичувати «припрягати додаткового 
коня чи вола», бичівка «мотузка» і т. д., 
які з'явились у результаті позиційного 
звуження ненаголошеного е (з бечівка 

і под.).- Шанский ЗСРЯ І 2, 127; 
Фасмер І 169; ЗССЯ 2, 94; Sl. prasl. 
І 247; Sadn.- Aitz. VWb. І 315.- Див. 
ще бИти 1.- Пор. бечова. 

[бичак] «ніж з невеликою колодоч
кою», [бічко, бічок Доп. УжДУ 21 
«ТС.»; - п. biczak «Кишеньковий ніж», 
слц. bicak, схв. бИчак «те.», м. ст. бичак
чиjа «ножар»; -запозичення з угор
ської або турецької мови; уг. bicsak 
«Кишеньковий ніж» походить від тур. 
Ьн;аk «ніж», спорідненого з уйг. bycak, 
алт. пьtчак «ТС.», що зводяться до спіль

нотюркського кореня QЇС- (тур. Ьн;) 
«різати».- Machek ESJCS ЗІ; Радлов 
IV 1734, 1780; Rasanen Versuch 73. 

[бичилувати] «оцінювати» ВеБ, [би
чалувdти] «Шанувати, поважати» ЕЗб 
4, [бічалувати] «ТС.», [бичил!}нок] «оцін
ка», [бичелний] (лист) <<Оцінка, такса
ція» тж, ст. бечеловшпи щінити» (XVIII 
ст.); - запозичення з угорської мови; 
уг. becsiilni «оцінювати» є похідним від 
іменника becs «вартість, цінність», 
етимологічно неясного.- Тимч. 88; 
MNTESz І 266; Barczi 17. 

[б!'.чка] «Сережка, котик», [бечкаl 
«верба з розпущеними сережками» Ж;
очевидно, результат перенесення ко

лишньої в українських джерелах не 
засвідченої назви *бичка «овечка», спо
рідненої з слн. ЬІсіса «ягничка», ЬІса 
«вівця», біс «бараН>> (пор. інші назви 
цього виду суцвіття: баранчик, базька, 
багнітка); варіант з бе- є результатом 
закономірного для карпатських говорів 
nереходу наголошеного и в е. 

[бичкар] «Піскар, коблию> Мо; -ре
зультат контамінації назв риби бичок 



бичощінець 

«Gobius; CottuS» і піскіір «Gobio vu1ga
ris».- Див. ще бичбк, пісбк. 

[бичованець] «Дворебрий ячмінь» 
ВеНЗн; - неясне; можливо, пов 'язане 
з бич за подібністю колоса до плетеного 
батога. 

[бичбк] (іхт.) «бабець-головач, Cot
tus gobio L. (Gobio fluviatilis); пічкур, 
коблик, Gobio gobio L.; чіn, Aspro zin
ge1 L. Л-Г», бичкИ «невелика головата 
морська риба, Gobiidae», [бичешник] «ри
балка, що ловить бички» Мо; - р. [бьt
ч6к] «бабець-головач; йорж, Acerina cer
nua L.; амурський бичок, Rhinogobius 
similis Gill.», бьtчкИ «Gobiidae», бр. [бьt
ч6к] «бабець-головач», бьtчкі «GоЬііdае»;
пов'язане з бичок «молодий сик, теля»; 
назва зумовлена, очевидно, великими 

розмірами голови цих видів риби (пор. 
англ. bullhead «бабець-головач», букв. 
«бичача голова») або, можливо, як і р. 
[ревЯк] «ТС.», перебуває в зв'язку з ха
рактерним звуком, що його видає ба
бець-головач своїми зябрами (Leder 149); 
назва може бути калькою герм. (гот.) 
* kal Ьа- «теля», застосування якого в 
функції назви риби приnускається на 
підставі р. [колб] «бабець-головач», 
[колбь], п. kielb «ТС.» (пор. укр. коблик 
«ТС.»), що можуть бути запозиченнями 
з готської мови (Трубачев 9ИРЯ ІІ 
38); пор. також лат. bos «бик, віл; 
(іхт.) бичок, риба родини камбало
вих».- Див. ще бик. 

бишак «Сорт астраханських оселед
ців»; - р. [бишак] «великий оселедець», 
[бешtік, бежак] «ТС.»; - неясне; зістав
ляється (Миртов 20, 22) з р. бешеная 
рьtба (бешенка) «ТС.». 

[бишва] «чинбарська кадка для ви
правляння шкір» ВеЗи; - очевидно, за
позичення з словацької мови; слц. [bec
va] «кадка», як і болг. бічва «бочка», 
м. бочва, схв. бачва, [бецва, бочи], слн. 
[becvaJ, bacva, [bacevJ, стсл. Б"Ь.Чh.Gd 
«ТС.», nоходить від псл. *Ь-ьсі, -сьvе.
Бернштейн Очерк 1974, 238; Sadn.
Aitz. VWb. І· 210.- Див. ще ббчка. 

[бишник] (бот.) «частуха, А1 isma 
p1antago L.» Mak, [бишняк] «ТС.» Маk;
очевидно, результат скорочення форми 
бешйшник, можливо, зумовленої тим, 
що ця рослина містить речовину, яка 

бібла 

викликає подразнення шкіри.-Див. ще 
бешИха.- Пор. бешезнИк. 

[бі] «бігме, їй-богу>) Ж; - результат 
редукції виразу *біг мене чи *біг мені 
з опущенням другого компонента і на
ступним відпадінням придихавого r в 
кінці слова [біг] «бог».- Див. ще біrме, 
бог.- Пор. далебі, прббі. 

бі- (перша частина складних слів 
типу біквадрат, білабіальний, яка се
мантично відповідає укр. дво-); - р. 
болг. м. би-, бр. бі-, п.ч. слц. слн. Ьі-, схв. 
бu-, би-; - через західноєвропейські 
мови (фр. н. Ьі- запозичено з латин
ської, в якій Ьі- «дво-», що є спрощеним 
різновидом самостійного слова bis 
«двічі», здавна виконувало аналогічну 
функцію в структурі складних слів 
·(пор. лат. bico1or «двокольоровий», Ьі-
1 inguis «двомовний» і ін.).- Див. ще біс2 • 

біб (бот.) «Vicia faba L.», бібка «ове
чий і под. послід; маленька кулька», 
бібок, [бИбка] «ТС.», [бібки] «гвоздика 
(прянощі) Ж; ягоди ялівцю», [біб'яшох;J 
«овечий послід; брунька», [бобик] «біб 
дрібний, Vicia faba var. parvula L.; лю
церна, Medicago sativa L.» Mak, бобИна 
«Зернина бобу», [бобівнИк] «конюшина, 
Trifolium fibrinum», [бобовйна] «Стебла 
бобу» Ж, бобовИння, [бобовuця, бобов' Ян
ка ЖJ «тс.», бобовИсько «поле з-під бобу» 
Ж, бобовИще «тС.» Ж, [бобавець] «вид 
з родини бобових» Ж, [бібчастий] «бо
боподібний» Я, бобові;- р. бр. боб, др. 
боб'Ь, п. ЬбЬ, ч. вл. нл. ЬоЬ, слц. ЬОЬ, 
полаб. ЬііЬ, болг. м. діал. боб «квасоля», 
схв. бОб, слн. ьаь, стсл. щ)G"Ь.; - псл. 
ЬоЬь;- споріднене з прус. ЬаЬо, лат. 
faba «ТС.» і, мабуть, з алб. bathё «ТС.», 
гр. q>ax6~ «сочевиця»; іє. *bhabha; сум
нівним є зв'язок з дізн. bona «біб», данг л. 
bean, нвн. Bohne «ТС.», що мають дов
гий голосний.- Критенко Вступ 548; 
Шанский 9СрЯ І 2, 147; Фсtсмер І 180; 
Machek ESJ С 58; Schuster-Sewc Probe
heft 25; БЕР І 59; Skok І 176-177; 
9ССЯ 2, 148-149; Sl. prasl. І 291-292; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 355; Bern. І 65; 
Trautmann 23; Топоров І 181; Саба
ляускас Rakstu kr. Endzelїnam 232-
233; Pokorny 106 .. 

[бfбла] (іхт.) «вобла, плітка, Rutilus 
rutilus L.», [біблиця, бібля, б!}блиця Л-Г, 
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бібліографія 

ЖJ «ТС.»;- результат видазміни деетимо
логізованої назви вобла (вібла); зміна 
початкового в на б викликана асиміля
цією до наступного б і, в одній з форм, 
впливом слова бублик.- Див. ще віб
лий, вббла. 

бібліографія, бібліограф, бібліогра
фічний; - р. болг. библиография, бр. 
бібліяграфія, п. слц. bib1iografia, ч. bib
liografie, м. библиографиjа, схв. библио
графиjа, слн. bib1iografija;- запози
чення з французької мови; фр. biblio
graphie утворено з основ грецьких слів 
~t~/..[ov «КНИГа» і jpriq)(:U «ПИШУ» (пор. 
гр. ~t~Лютрсхср[а «переписування 
книг»).- СІС 96; Шанский 3СРЯ І 2, 
114; · Dauzat 86.- Див. ще біблія, 
графа. 

бібліотека Г, Ж, бібліотекар, ст. 
библиотека (XVII ст.); - р. библио
тека, заст. библиотека, болг. схв. биб
лиотека, бр. бібліятЗка, п. biЬ1ioteka, 
ч. слц. biblioteka, м. библиотека, слн. 
bib1ioteka;- запозичено (можливо, че
рез польське посередництво) з латин
ської мови; лат. ЬіЬ1 iothёca походить 
від гр. ~ t~Л.totl--ij хУ), утвореного з основ 
слів ~ t~Лlov «книга» і tl--ij xrJ «сховище».
СІС 96; Тимч. 88; Шанский ЗСРЯ І 2, 
115; Кузнецов 9ИРЯ І 39-45; Нiitt1-
Worth 14.- Див. ще біблія, тека. 

біблія, [біблеяJ ВеЛ, біблейщина, 
ст. библ15я (XVII ст.); - р. болг. бtlб
лия, бр. біблія, п. слц. bib1ja, ч. ЬіЬ1е, 
вл. нл. bib1ija, м. библujа, схв. бuблиjа, 
СЛН. biblija, ЦСЛ. БИБЛИІ<І (XV ст.);
запозичення з латинської мови; лат. 
biblia «Книга» походить від гр. ~t~Л[а 
«книги», пов'язаного з ~[~Ло~ (~u~Ло~) 
«Єгипетський папірус», що зводиться 
до назви сірійського міста Бібл (гр. 
В6~ЛоG), звідки папірус довозили до 
Греції.- СІС 96; Тимч. 88; Шанский 
9СРЯ І 2, 116; Фасмер І J64; Kopa1in
ski 124-125; Machek ESJC 53; Ho1ub
Lyer 97. 

[бібнИк] (бот.) «трилисник, Menyan
thes trifo1 iata L.», [бобовник] «ТС.», [бо
бівнtlк] «те.; сусак, Butomus umbella
tus L.; вероніка струмкова, Veronica 
beccabunga L.» Ж;- р. бобр6вик, бобр6-
вица «трилисник»;- очевидно, резуль-

l90 

бівуак 

тат спрощення форми *бібрник і інших 
пов' язаних з нею похідних від бобер; пор. 
fбоброк] «трилисник» Mak, [бобряк] «Ла
таття біле» Mak; первісна назва зумов
лена тим, що відповідні рослини ростуть 
у воді і на болотах (біля бобрів).- Див. 
ще бобер. 

[бібок] (ори.) «валове очко, кропив
ник, Trog1odytes parvul us» ВеЗ а, [бо
бик, бобік] «ТС.» ВеНЗн; -похідне утво
рення від біб; назва зумовлена малим 
розміром птаха.- Верхратський ЗНТШ 
ІІІ 189.- Дпв. ще біб. 

[бібула] «обгортковий папір; промо
кальний папір», [бебуля] «обгортковий 
папір», [бібулuна] «подібний до бібули 
матеріа.ІІ» Ж, [бібулЯстий] «схожий на 
бібулу», ст. бибула (1741), б1ібула 
(XVIII ст.);- запозичення з польської 
мови; п. bibula «промокальний папір» 
походить від лат. (charta) bibu1a «вби
раючий (папір)», похідного від ЬіЬо 
«П'ю», яке через давнішу форму ріЬо 
пов'язується з дінд. pibati «п'є», гр. 
:rttV(JJ «П'Ю», ПСЛ. piti, уКр. numи.
Brilckпer 25; Walde-Hofm. І 103-
104.- Див. ще пИти. 

[бів] «Лебідь» Ж;- очевидно, пов'я
зане з білий, зокрема з колишньою ко
роткою формою цього прикметника б15л'Ь 
(>*біл), як результат фонетично зако
номірного для деяких західних говорів 
переходу кінцевого л у в (у); назва 
зумовлена білим забарвленням лебе
дів.- Див. ще білий, лебідь. 

бівуак, бівак; - р. бивуdк, бивак, 
бр. бівак, п. biwak, biwuak, ч. bivak, 
слц. bivuak, вл. biwak, болг. бивак, 
м. бивак, схв. бuвак, слн. bivak;- через 
російську мову запозичено з німецької 
і французької мов; н. Вiwak, фр. bivouac 
походять з нн. biwake (швейц.-нім. 
[biwacht] «додатковий караул біля бу
дівлі, в якій перебуває основна сто
рожа»), утвореного з префікса Ьі- «при-, 
побічно» (пор. нвн. Ьеі- «ТС.»), спорід
неного з гот. Ьі «навколо, при», гр. 
0.~--tcpl, лат. ambi «ТС.», і іменника wake 
«варта» (пор. нвн. Wache «тс.»).- СІС 
96; Акуленко 141; Шанский 9СРЯ І 
2, 116; ФасмерІ 164;Dauzat 91; Юuge
Mitzka 80.- Див. ще вахта. 



біrа 

[біrа] «Кирка», [біга] «лом» Пі, [бі
гацька] «ломик» Пі, [бе.Іа] «кирка для 
обтісування каменю»;- п. bika «кирка, 
сапа, кайло», biga «ТС.»;- запозичено 
з німецької мови, мабуть, через посеред
ництво польської; н. Вісkе (Picke) «Кир
ка, мотика», Bicke1 «ТС.», похідне від 
свн. bicken «колоти, вдаряти», очевидно, 
перебуває в генетичному зв'язку з іт. 
Ьессо «дзьоб», фр. Ьес, англ. beak 
«Те.».- Briickner 27; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 319; Юuge-Mitzka 74. 

[біrарник] «Негідник, лайдак» ВеУг, 
[беrарник] «волоцюга>>, [бе.Іарош] «ТС.», 
[бигаровати] «ледарювати» 0;-- пов'я
зується з рум. [bechiar J «холостяк», яке 
ототожнюється з becher «тс.», що по
ходить від тур. bekar «ТС.», запозиче
ного з арабської мови (Sche1 udko 126; 
DLRM 75); рум. [bechiar] може розгля
датись і як пов'язане з уг. betyar «роз
бійниК»; не підтверджується фактами 
припущення (Верхратський ЗНТШ 1899 
IV 203) про зв'язок з уг. bigaros «?».
Див. ще бетяр. 

[біrлязь] «праска» ДзАтл ІІ, [бі.Г' ляз, 
бі.r' ляйзь, бі.Г' лез, пИ.Г' ляз, пИ .І лязь, пИ.Г'
ляйз, пИ.Ілізь] «ТС.» ДзАтл ІІ;- запози
чення з німецької мови; н. Buge1eisen 
«nраска» утворено з основ іменників Bu
gel «скоба» (пов'язаного з дієсловом bie
gen «гнути», спорідненим з гр. срєuтw «ут і
каю», лит. bugti «лякатися, відступати») 
і Eisen «залізо» (спорідненого з англ. 
іrоп «тс.», пгерм. *їsаrпа-, пкельт. 
*їsarno); початкове значення «залізо зі 
скабою (ручкою)».- Paul DWb. 2, 111; 
Юuge -Mitzka 109, 160-161.- Пор. 
бігти. 

бігма (заст.) «немає»;- складне утво
рення з іменника [біг] «бог» і стягненої 
дієслівної форми ма «має» (пор. розм. 
чорт.ма з тим самим значенням).- Див. 
ще бог, мати2• 

бігме (заст.) «ій-богу», бігма, [богме] 
«ТС.», [бігматися] «божитися», [богмИ
тися] «ТС.»; - м. бог.ме «бігме», схв. 
бдг.ме, бдме, слн. b6gme «ТС.»; - складне 
утворення· з іменника [біг] «бог» і ско
роченої форми займенника мене чи мені 
на грунті уста~ених виразів типу бог 
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мене побий (покарай і под.) або бог мені 
допоможи.- Потебня РФВ 1880 ІІІ 
105.- Див. ще бог, мене. 

бігос «тушкована капуста з м'ясом», 
[бі.Іус, бігось Пі, бикt)с Я] «ТС.», [бикус] 
«Підлива; зварене у квасі м'ясо» Пі; 
- р. [бИкус] «окрошка», бр. fбИгус] «їжа 
з залишків печені», п. bigos «м'ясна со
лянка»;- через польську мову запози

чено з німецької; н. Beiguss «підлива» 
утворене з префікса Ьеі- «при-, до-» 
й іменної форми Guss «литво», пов'яза
ної з дієсловом gieBen «лити», спорідне
ним З Гр. XЄffi «ЛЛЮ», лат. fundo, fudї 
«те.»; пов'язується також з н. ВеgйВ 
«поливКа>> від дієслова begieBen «поли
вати».- Шелудько 22; Фасмер І 164; 
Потебня РФВ 1, 262; Sl. wyr. obcych 
79; Sadn. -Aitz. VWb. І 318-319;Mikl. 
EW 13; Юuge- Mitzka 257.- Див. ще 
бівуак. 

бігти, [бігчи, бічи, бети ЖJ, бігати, 
[бігнути], [бігатися] «гуляти» (про ко
рову) Ж. біг, [біга), біганИна, біготнЯ 
Ж. бігун, бігуха, [біглець ЖJ, біженець, 
біженство, [біжакИ] «Cursoria» Ж, [бі
галка] «водяна блоха» ВеНЗн, ВеУг, 
[біганка] «тс.»ВеУг,бігунка«ронос», [бі
гавка, бігучка, бігачка ЖJ «тс.», [біжак] 
«стежка», [біговисько] «іподром», [біжнft] 
«ТС.», бігункu «ДрОЖКИ», бігунці «ТС.», бі
гун «верея; [великий льон ВеНЗн]», бігу
нок (тех.), бігунчик «зигзаг», бігом, [бігою) 
«риссю», бігцем, бігма, [бігці, біжкd, 
бізцем], бігкИй, біглий, бігучий, [біж
ний] «завідний» (край невода), біжучий, 
[вибіжна] «місце для причалюванна чов
на після закидання невода» Мо, Берл, 
збіг «поєднання, одночасfІість; схожість; 
поступове потоншення; [утікач, утеча]», 
[збігленЄ] «передчасні родю> Ж. [збіглИ
на] «ТС.» Ж. [ збіглець] «утікач» Ж. 
[ збіглість] «управність» Ж, збіговисько, 
збіговище, зб іганий «утомлений бігани
ною», збіглий, збіжний, збіжИстий 
«який різко потоншується» (про стовбур 
дерева), забіг, забіг; забіга, забігайло, 
забігайлівка, забіжка, забіжний, за
біглий, запобігати, запобіжник, запо
бігливий, [запобігучий] Я, запобіжний, 
набіг, набіжка, набігці, набіжний, обіг, 
обіжник, обіжний, перебіг, перебіжка, 
перебіжчик, [перебігом, Ж, перебіжки 
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Ж], перебіжний, підбігцем, побігdйка, 
побіганки, побігашки, побігеньки, по
бігач, побіг.t}ця, побіжний, побіг.t}щий, 
[побіж.t}щий] Ж. прибіжанин, пробіг, 
пробіжка, розбіг, розбіжка, розбіжний, 
[спобігчи] «Спіткати» Ж, [убігач] Ж; -
р. бегать, бежать, бр. бегчьt, бегаць, 
др. б13гати, б13жати, б13чи, п. biegac, 
Ьіес, ч. hehati, bezeti, слц. behaf, be
zaf, вл. behac, hezec, нл. behas, bezas, 
полаб. bez;}t, болг. бЯга.м, м. бега, схв. 
бежати, бегати, ели. begati, bt:!zati_, 
СТСЛ. Б'ІJГdТИ, G1JЖdTи;- ПСЛ. heg-jbez
( < *bedz' -) < *Ьёg- «утікати з переляку»;
лит. bёgti, лтс. ьegt, прус. begeiti, гінді 
bhagna «бігти, утікати, уникати», бенг. 
bhaga «утікати, вислизати», тох. А pkapt, 
гр. rpЄ~Of..І/XL «утікаю, боюся», rp6~o~ «ВТе
ча, страх»; не всіма приймаються зістав
лення (Нirt Ablaut 135; Reichelt KZ 39, 
40) з гр. rpє61ro «утікаю», лат. fugio «ТС.», 
гот. biugaп «гнути», лит. bugti «лякати
ся, відступати», дангл. bugan «гнутиС'я, 
утікати»; з укІраїнської мови рум. bihun
ca «ДрОЖКИ», молд. бих.t}нкз «ТС.».- Кри
тенко Вступ 554; Шанский ЗСРЯ І 2, 
67, 70; Ф1,!смер І 143; Преобр. І 59; Ma
chek ESJC 53; 9ССЯ 2, 58-59, 92-93; 
Кузнецова 9ИРЯ ІІ 160-161; Sl. prasl. 
І 224-225, 245-246; Oпdrus Sl. Wortst. 
119-120; Sadn.- Aitz. VWb. І 301-
307; Bern. І 55; Топоров І 206-207; 
Wa1de-Hofm. І 556-557. 

біда\ бідага, бідак, бідар, бідарство, 
бідаха, бідацтво, бідачИсько, бідачка, 
[бідuло Я, бідник Ж, біднuця Г, Ж, 
біднівство], біднота, [бідночія] «бідно
та», [біднЯ Г, ЖJ, біднЯга, біднЯк, бід
нЯка, біднЯтко, біднЯцтво, бідота, [бі
д6шка Ж, бідушка Ж, бідЯга], [бідаш
ний], бідний. бідовий, [бідянuй Ж], 
[бідакати] «нарікати» О, бідйти «біду
вати» Пі, .. бідкатися, бідкувати, бід
нuти «збіднювати», бідніти, біднішати, 
бідувати, збідований, [небедu] «непо
гано» Л, перебідкатися «перебідувати», 
{побідuти] «скривдити» Ме, [побідаш] 
«бідолаха», [побіденник] «тс.»; - р. 
болг. беда, бр. бяда, др. б133а, п. bieda, 
ст. biada, ч. bida «злидні, нужда», слц. 
bieda, вл. нл. beda, м. схв. беда, слн. 
beda •. стсл. stдd;- псл. beda;- спорід-
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нене з лит. Ьёdа «біда, горе», лтс. b~da 
«ТС.», ЛИТ. badas «ГОЛОД», ЛТС. bads «ТС.», 
дінд. Mdhate «гонить, витісняє, утис
кує», Mdhal). «труднощі, страждання»; 
іноді в цьому зв'язку згадуються п<:л. 
bodQ «КОЛЮ», ЛИТ. besti (bedu) «КОЛОТИ, 
копати», badyti «ТС.», лтс. best (bedu) 
«Копати, поховати», badit «колоти, бити» 
(Miihl.- Endz. І 248; Kalima Neuphilol. 
Mitt. 51, 38-39); помилково сюди ж 
відносять р. убедuть, гот. baidjan «при
мушувати», двн. beitten «ТС.», алб. Ьё 
«присяга» (з *bhoidh-).- Шанский 
3СРЯ І 2, 68; Фасмер-ТрубачевІ 142; 
Ляпунов ИОРЯС 31, 34; Machek ESJC 
53; БЕР І 39; Skok І 148; 9ССЯ 2, 
54-57; Sl. prasl. І 221-222; Sadn.
Aitz. VWb. І 293-295; Веrп. І 54; 
Fraenkel 29, 38; Вйgа RR І 346.- Пор. 
бідйти. 

біда2 «двоколка», бідка, бідарка 
«ТС.», [прuбідка] «поганий візок» Ж;
бр. бвда «двоколка», п. bida, bidka, biga, 
bieda «ТС.»; - через польську мову за
позичено з латинської; лат. Ьїgа «парна 
запряжка; запряжена парою коліс
ниця», Ьїgае (*bi-jugae) «ТС.» є складним 
словом, утвореним з основ слів bis 
«двічі» і jugum «ярмо», спорідненого 
з гр. ~u16v «ярмо», гот. juk, нвн. Joch, 
англ. yoke, стсл. иrо «Тс.»; в україн
ській мові зазнало впливу з боку слів 
біда «злидні» і, можливо, байдарка.
Вrіісkпеr 25; Walde-Hofm. І 105.
Див. ще біс2, fro. 

[бідй:ти] «лаяти, ганьбити» Ж, [бід!}лі] 
«брехуни?»; - р. убедuть «nереконати, 
умовити», др. бtдити «переконуватИ>>, 
бtда «примус», ч. nabizeti (nabidnouti) 
«пропонувати», pobizeti (pobidnouti) «за· 
прошуватю>, vybizeti (vybidnouti) «nро
понувати, просити, запрошувати», ст. 

pohediti «nримушувати, запрошувати», 
болг. бедЯ «зводжу наклеп», убеждава.м, 
убедЯ «переконую; зводжу наклеn», 
м. беди «зводить наклеп», схв. беда 
«наклеп», бедити· «зводити наклеп», 
стсл. вtлити «примушувати, умовляти, 
переконувати»;- псл. bediti «умовля
ти; обмовляти, ганьбити»;- споріднене 
з гот. baidjan «змушувати», дісл. Ьеіоа 
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baedan «ТС.», лат. foedus «угода, договір, 
союз», алб. Ье ( <*bhoidha) «nрисяга»; 
іє. *bhoidh- «розмовляти, домовлятися, 
переконувати, обмовляти»; позбавлене 
підстав пов'язування з біда «лихо» 
(Фасмер-Трубачев І 142; Шанский 
ЗСРЯ І 2, fi8; ЗССЯ 2, 56-57, та ін.).
Пор. бід~Р. 

[бідко] (орн.) «чирка альшиська, 
славка зимова, Accentor a1pin1's Bechst.» 
ВеНЗн;- неясне. 

бідолаха, бідолах, бідолага, lбідолай
чик], бідолашка, [бідолdка, бідолак, бі
далака Я, бідорdка, бідорdха];- р. бе
долага, бедолdха (з укр.); - Потебня 
(РФВ 1882 VII 70) розглядав як по
хідне утворення від основи бід- із су
фіксами -ол- і -аг-; тлумачення (Львов 
ВКР IV 167-169) як складного утворен
ня з основ бід-(а) і лаг-/лаг-, лег-, пор. 
р. сулага «дерев'яні столярні лещата», 
тобто як «людина, що лежить у біді 
(з бідою)», сумнівне. 

бідон;- р. болг. бид6н, бр. біт6н, 
ч. bidon; - нове запозичення з фран
цузької мови, очевидно, через росій
ську; - фр. bidon вважається запози
ченням із середньогрецької мови (сгр. 
ю{twv «бочка») або із скандінавських 
мов (ісл. bida «ваза>>).- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 116; Gamillscheg 109; Dauzat 87. 

[біжалмо] «турецьке яблуко, айва» 
ЕЗб 4; -запозичення з угорської мови; 
yr. birsalma «айва» є складним словом, 
утвореним з іменників birs «айва», ст. 
biss «ТС.», неясного походження, і alma 
«Яблуко», заnозиченого з тюркських мов 
(пор. кипч. чаг. кирг. алм.а, тур. elma, 
чув. улм.а «те.», що походять, очевидно, 

від дінд. amlal) «кислий», спорідненого 
з вірм. amok' «солодкий», алб. ёmbl 'ё 
«ТС.», лат. amarus «гіркий, гострий»).
МNТЕSz І 140; Barczi 7, 21; Севортян 
138; Егоров 273; Walde-Hofm. І 35; 
Mayrhofer І 46. 

[біждерев1] (бот.) «полин польовий, 
Artemisia campestris L.», [біждерево] 
«Те.; Artemisia abrotanum L. Mak; Arte
misia procera L. Mak; авран лікарський, 
Gratio1a officinal is L. Mak», [бождерево] 
авран лікарський» Mak, [біздерево] 
«Artemisia procera» Mak, [бісдерево] 

ІЗ s-539 

біжутерія 

«Те.; Artemisia abrotanum» Mak, [божu
деревJ «ПОЛИН ПОЛЬОВИЙ», (біждерко] 
«Ailaпtus glandulosш> (декоративне де
рево) Ж; - р. [божедревко] «Artemisia 
abrotanum L.», слц. bozedrieva «полин; 
[кущ]», пор. болг. божо д"ьрво «Artemi
sia camphorata», п. boze drzewko «Arte
misia abrotanum», схв. божjе дрвце 
«ТС.»; - складне слово, утворене з 

короткої форми прикметпика божь 
( >біж-) «божий» і основи іменника 
дерево,· назва зумовлена або позитив
ними властивостями відповідних рос
лин, зокрема, приємним бальзамічним 
запахом божого дерева (Artemisia abro
tanum) і його застосуванням як арома
тичної і лікарської рослини, або тим, 
що ця рослина розводилась у монастир

ських садах чи в'язалась до свячених 
букетів.- Носаль 192-194; Machek Jm. 
rost1. 249.- Див. ще бог, дерево.- Пор. 
біждерев2, бісдерево. 

[біждерев2 (зарінковий)] (бот.) «Тама
риск, Myricaria (Tamarix) germanica 
Desv.» Mak, [бізьдернuк, буждеревенІ 
«ТС.» Mak, [біждерник] «Те.; Tamarix 
tetrandra Pall.» Mak; - складне утво
рення з основ прикметпика божий (ст. 
божь >біж-) та іменника дерево; назва 
зумовлена, очевидно, тим, що засохлий 
сік одного з різновидів тамариску -
Tamarix gallica сінайські монахи прода
вали як біблійну манну.- Machek Jm. 
rost1. 70-71.-Див. ще бог, дерево.
Пор. бfждеревІ, бісдерево. 

[біжмоJ (бот.) «полин польовий, Arte
misia campestris L.» Mak; -очевидно, 
результат контамінації форм типу [біж
дерев] «ТС.» і пuжм.о (див.). 

біжутерія «ювелірні вироби»; -
р. бижутерия, п. bizuteria «ТС.», ч. bi
zuterie «дрібні оздоби», слц. bizu ter і а 
«ТС.», вл. bizuterija, болг. бижу «Коштов
ність», бuжутер «ювелір», бижутерuя 
«ювелірні вироби», схв. бижутериjа, 
слн. bizuterfja «ТС.»; - через польську 
мову запозичено з французької; фр. 
bijouterie «ТС.» утворено з bijou «КОШ
товність», що походить від брет. bizou 
«перстень», пов'яз-аного з biz «палець».
СІС 96; Но1 ub-Lyer 99; БЕР І 46; Dau
zat 88. 
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[біз] (род. в. б6зу) бот. «бузок, Syringa 
С'» Mak; - очевидно, форма гіперич
ного характеру, що виникла з буз «ТС.» 
на межі північних (західнополіських) і 
nівденно-західних говірок у результаті 
відштовхування від північноукраїн
ського чергування голосних типу вул 

(літ. віл) - вола.- Див. ще буз. 
:"-бізон; - р. болг. м. бизон, бр. бізон, 

п. ч. вл. bizon, слц. bizon, схв. бuзон, 
~ слн. Ьіzоп; - запозичення з францу
зької мови; фр. bison походить від піз
ньолат. bison (bisontis), яке виводять 
з гр. ~[arov (Фасмер І 165; Ho1ub-Lyer 
99; Charpentier МО 6, 128-129) або 
з двн. wisent, данг л. wesend «дикий бик» 
(NSD 281; Skea t 61; Dauza t 90); герман
ське слово зіставляється (БЕР І 46) 
з ~1рус. wir-sambrs «дикий бик».
СІС 96. 

·'ііІ :[бізувати] «ручатися, підтверджува

ти; правити (плотом); бути спромож
ним», [бизувати} «ТС.», [бізувd.tпися] 
«братися (за щось)», [безуватися] «ТС.» 
Ж, [бизівний} «вірний, надійний», [бі
зівно, бізt}вно} НЗ УжДУ 26, [бізовно} 
Ж, (біЩjН] «ПЛОТОГОН, стерНОВИЙ», СТ. 
бt;зоватися «надіятися» (XVI ст.); -
cлц.[bizovat'] «довіряти»; - запозичен
ня з угорської мови; уг. Ьіzпі «довіряти, 
надіятися», очевидно, споріднене з удм. 
ст. baz- «надіятися, сподіватися» і, в та
кому разі, може вважатися праугро-фін
ським; форма [бізувdти} «бути спромож
ним» могла бути запозичена з румун
ської мови, в якій bizui «бути спромож
ним, наважуватися» теж походить від 
уг. bizni.- Бевзенко НЗ УжДУ 26, 
177; Німчук Досл. з монозн. 1962, 124; 
Балецкий St. s1. 9, 338; Дзже St. s1. 7, 
160-161; Vincenz 13; Sadn.- Aitz.VWb. 
І 325-326; DLRM 82; Barczi 21. 

[бізун] «нагайка»; - р. [бищjн] «ТС.», 
[бьtзун] «удар нагайкою», [бьtЗовать} 
«бити нагайкою», бр. бізун «батіг, на
гайка»; - вапозичення з польської мови; 
п. bizun «батіг, нагайка; удар», bizon 
«ТС.» певної етимології не має; непере
конливо пов'язувалося з уг. bizony «Зви
чайно, саме так» як вигуком під час 
биття (Briickner 28) і з назвою бізона, 
п. bizon (SWI 160).- Sadn.-Aitz. VWb. 
т :325. 
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бій, бійка, бійнИця, бійня, бійство 
бійкуватий, бійнИй, бійнИчий - див. 
бИти1 . 

[бійб] «Облямівка килима чи скорси 
Дз; кант на одязі з іншої матерії Мо»;
неясне. 

бік, [бокань] «бокастий», [боківнЯ} 
«судак малої довжини; 500 штук укла
деної риби», [боковенька] (на боковеньку 
«Спати»), [боковня] «бокові стінки ткаць
кого верстата» Мо, [боцій} «білобокий 
віл» Ж, [бочуля} «білобока або пузата 
корова» Ж, [боця} «ТС.» ВеНЗн, [боча
нець] «житель протилежного берега 
річки», [бочанин] «ТС.», бічнИй, бокатий, 
бокастий, [бочастий] «товстобокий», 
[бочИстий] «тс.», [бокувати] «Сидіти бо
ком; уникати зустрічі», бачИти «збочу
вати; дивитися вбік», бачИтися ((скоса 
ДИВИТИСЯ», бока «бОКОМ», бакаса «ТС.», 
[вибочувати] «виводити боки в горшку» 
Я, [збіч] «СХИЛ», ЗбОЧЧЯ (зб.) «СХИЛИ», 
[збочИстий} «схилистий» Ж, [збочИти] 
«УХИЛИТИСЯ», (збочИтися] «ЛЯГТИ набік», 
збоку, !набокуватий] «нахилений», на
бік, [наубочі] ((збоку», [наубочу, наузбіч] 
«ТС.», [обач] «схил, об'їзд» Ж. обочина, 
[обочень] «боковий вітер» Ж, 6бік, 66іч, 
[обок] «поблизу» Пі, [обоча] «збоку, вбік» 
Пі, [побічнuця] «бокова дошка колиски, 
бокова планка стола», [побічка] «печінка 
риби» Мо, побачень «бокова смуга в 
шлеї», [побочина] «бокова стіна», по
бічний, побік, побіч, прибічник, [прuбік] 
«прибудова», спрИбока ((збоку», субіч 
«обіч, поруч», [убіч] «бік; косш і », 
[!fбоч] «бокове місце» Нед, [убічнистuй) 
((З крутими схилами», [убік], узбіч «схил», 
узбіччя, узбочина «обочина», узбічний 
«розташований по боках», [узабоч] «збо
ку», узбіч «ТС.»; - р. бр. болг. діал. 
м. бок, др. бок'D, п. ч. слц. вл. нл. bok, 
схв. ббк, слн. bok, стсл. s~к-ь; - псл. 
Ьоkь; -остаточно не з'ясоване; мож
ливо, споріднене з дісл. bak «Спина», 
дангл. Ьаес, двн. bah, англ. back «тс.» 
(Младенов 40; Machek ESJC 60); менш 
переконливе зіставлення з лат. baculum 
«палка», гр. ~сіхтроv «жезл», дірл. Ьасс 
«гак» (через значення «ребро») (БЕР І 
64; Веrп. І 68; Wa1de-Hofm. І 92; 
Zupitza KZ 36, 234); висловлювалось не
обгрунтоване припущення (Нirt PBrB 



білавка 

23, 331) про праслов'янське запози
чення з германських мов.- Шанский 
3СРЯ І 2, 153; 'Фасмер І 185; Skok І 
183-184; ЗССЯ 2, 170; Sl. pгasl. І 
300-301; Sadп.-Aitz. VWb. І 376-378. 

[білавкаJ (бот.) «стокротка, Bellis 
perennis L.» Mak, [білило] «зірочник 
ланцетовидний, Stellaгia ho1ostea L.» 
Mak, [білина] «Королиця, ромен, Leu
canthemum vu1gaгe Lam.» Mak, білИця 
«юринея, Jurinea cyanoides Rchb.; [та
лабан, вередник, Th1 aspi агvепsе L. 
Mak]», [білка] «ТС.» Mak, [білочка] «юри
нея» Mak, [білюк] «віхалка гілляста, 
Antheгicum гamosum L.» Mak, [білявка] 
«стокротка» Mak, [біліlчка] «бурачок, 
білоцвіт, Alyssum L.» Я, [біль] «гикавка, 
Berteroa incana (L.) DC.; калюжниця, 
Caltha pa1ustгis L.» Mak, [підбіл] «юри
нея» Mak; - р. [белИца] «Королиця», 
[белйк) «ТС.», бр. бялЮк «віхалка»; - по
хідні утворення від білий; назви зумов
лені білим кольором квітів цих рослин 
(пор. бр. [белаквет] «королиця», [белая 
ляхаука] «ТС.», [.макрьща белая] «зіроч
ник середній, Stellaгia media Vill.»).
БC3 16, 554; 29, 554; 49, 658.- Див. ще 
білий.- Пор. білоголовець, · білозарка. 

[біланка] (бот.) «гриб Agaгicus co-
1ubrinus Регs.» Mak, [білас] «білий гриб, 
Boletus edulis Bull.», [білаш, білик] 
«Те.» Mak, [білЮга] «Хрящ-молочник пер
цевий, Agaгicus pipeгatus» ВеНЗн, [бі
лЯнка] «Хрящ-молочник солодкий, Lac
tarius subdu1cis (Регs.) Fг. Mak; сиро
їжка, Russu1a Регs.»;- р. [белевИк] «бі
лий гриб», [бельtш, белЯк, белЯнка] 
«Те.», бр. [бялЯнка] (вид грибів), п. bie
lak «білий гриб»; -похідні утворення 
від білий; назви зумовлені білим кольо
ром грибів або соку в їх м'якоті.- Див. 
ще білий. 

білет, білетер, оббілетити «роздати 
квитки» (пасажирам) Дз; - р. болг. м. 
билет, бр. білет, п. ч. заст. слц. bilet, 
схв. біtлёт, слн. bi1jeteг «білетер»;
через російську і польську мови запо
зичено з французької; фр. billet є фор
мою чол. р. до давнішого billette, що 
виникло з bullette «записка з печаткою», 
похідного від bulle «булла» (з лат. bulla), 
під впливом слова bille «кулька»; лат. 

ІЗ* 

бfлий 

bulla (первісно «водяна бульбашка, гу
дзик, брунька, золота капсула з амуле
том»), очевидно, споріднене з лат. bucca 
«надута щока», лит. bu1 is «Сідниця», 
дінд. buril), bulil) «ТС.». - Шанский 
ЗСРЯ І 2, 118; Фасмер І 165; Преобр. 
І 25; Holub-Lyeг 98; Dauzat 89; Walde
Hofm. І 122. 

білий, [білавий, біланий Ж], білас
тий, білИзнЯний, білИльний, білковий, 
[біловастий ЖJ, біловИй, білуватий, білу
жачий, білЯвий, білЯстий, більмастий, 
біль.матий, [більовИй] «З білої пряжі», 
[більохий], [білlівка] «блондинка; сорт 
черешні ВеНЗн», білан, [біланя] «біла 
корова, кобила Я. ВеНЗн; вкрита сні
гом полонина ВеНЗн», [білашко] «білява 
дитина; білої масті тварина Я», [біле
ник] «вибілена спідниця», [біленце] «ПО
лотно», [білень] «липень» (місяць, коли 
білять полотно) Ж, [білета] «біла ко
рова» ВеНЗн, [білик] (ент.) «білан, 
Pieris; білий пес ВеНЗн», білИльник, 
білИльня, [біле] «білизна» ВеУг, білина, 
білизна, білИзна, білизнЯрство, [білИз
нина] «білизна», білИзна (іхт.) «Aspius 
гарах», [билизнЯк] «ТС.» Берл, білИло, 
білИця «непострижена монашка; крейдя
ний грунт; біла осика ВеНЗн; біла коза 
ВеНЗн», білі, [білінка] «біла слива» Ж, 
[білушка, білянка] «ТС.» ВеНЗн, білість, 
[білко] «біла або тверда оболонка ока» 
Ж, [білько] «ТС.» Ж, білковИна, [білля] 
«білило», [білоба] «ТС.» Ж, біловuк, білок, 
[білота] «білість» Я, [білочниця] (див. 
білко] Ж, [білохи] «Сорт білих слив» 
Mak, [білошкаJ «ТС.», [білток] «білок», 
[біутко] «ТС.» ВеЗа, білувальник, білуга 
(назва риби за кольором м'яса), білу
жина, [білута] (кличка білої корови) 
ВеБ, білуха «полярний дельфін;- блон
динка», [білЮга] (іхт.) «білуга Ж; бі
лизна, Aspius гарах ВеНЗн», [білюжча] 
«білуженя» Мо, [білюза] (іхт.) «Aspius 
гарах» ВеНЗн, [білюх] (ент.) «білан, 
Ріегіs», білЮха «блондинка; біла вівця 
ВеНЗю>, [білюхИ] «сорт черешень» 
ВеНЗн, [білЯвець] «блондин», [білЯвка] 
«блондинка», [білЯвина, білЯвиця] «ТС.», 
[білЯвша] (ент.) «бабка, Libellula», бі
лЯк, білАна «непросмолене біле судно», 
білЯнка «білість обличчя; [біла сорочка 
Ме; сорт білих слив]», білЯр, [білЯчка] 
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(мед.) «білі», біль «біла пряжа; .білі 
нитки; білість; білило; біла іржа; 
[жир, сало; заболонь ВеУг]», [більцЯ] 
«білі нитки» Ме, біль.шік, [біль.макu] 
«очі зайця» ВеНЗн, біль.мач, більмо, 
[більчок] «білок», білИти, біліти, білі
шати, білувати «білити», білЯвіти, вИ
біл, забіл «Те, ЧИМ забілЮЮТЬ страву», 
[забілка] «Те.>>, [забіль] «Гнучкий азбест» 
Ж, набіл «молоко, молочні продукти», 
набіло, перебілка «nеребілювання, пере
писування начисто», побіл «біла глина, 
побілка», пробіл «nропуск», пробільний, 
пробільник, [пробілуватий] «білува
тий»; - р. бельtй, бр. белЬl, др. б'/3л'D, 
б'Бльtи, п. bialy, ч. bily, слц. Ьіе1у, вл. 
нл. bely, полаб. b'ole «біла», болг. бял, 
схв. бео, бUjел, беліl, слн. Ье1, стсл. 
вtль.;- псл. Ье1ь, очевидно, з *Ьёl
як результату подовження е в давні
шому *Ье1- або з *Ьhоі1оs<*Ьhо1їоs;
споріднене з лит. ba1as «білий», гр. 
сраЛЬG «ТС.», срсіЛtО\; «Світлий, білий», ра
зом з якими походить від і є. * bhe1-/ 
* bho1-, спорідненого з * bha- «сяяти, 
блищати»; безпосереднє зіставлення з 
дінд. bha1am «блиск», bhati «світить»., 
дірл. Ьап «білий» (Шанский ЗСРЯ І 2, 
88; Фасмер-Трубачев І 149; Bern. І 
55) здається менш точним; спроба по
в'язі!ТИ з гр. ~aЛt6G «білий» (Machek 
ESJ С 54) фонетично не узгоджується 
з рештою індоєвропейського матері
алу.- Критенко Вступ 519; Преобр. І 60; 
Slawski І 31; БЕР І 107-109; Skok І 152; 
ЗССЯ 2, 79-81; Sl. prasl.I238;Sadп.
Aitz. VWb. І 128-132; Herne 104 -105; 
Pokorny 119; Persson Beitr. 29, 269. 

білка, [білик] «самець білки», біл
ченЯ, більча, білячий; - р. белка, бела, 
др. б13ла, 613л?Jка, п. ст. bialka, болг. 
бАлка (зоол.) «ласка»; - на думку біль
шості дослідників, назва, похідна від 
прикметника білий; др. б'Бла 6'13верица 
вважається свідченням того, що б13л?Jка 
спочатку означало лише рідкісний вид 
білих вивірок (Собо.'!евский РФВ 67, 
214-215; Бушіхавский Трудьr ИРЯ І 
162; Фасмер І 148; Шанский ЗСРЯ І 2, 
86); інше пояснення припускає спорід
неність з лат. fё1 is «куниця, кішка», 
ДВН. Ьі1 ih «ВОВЧОК» (Petr ВВ 21, 209; 
Loewenthal 6). -Див. ще білий. 
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бі~·обрИсий; - р. белобрьtсЬLй, бр. 
белабрЬtсьt; - складне утворення з ос
нов слів білий (bel-) і брова (bry), пер
вісне значення «білобровий»; звуковий 
елемент -с(ий) міг з'явитись під впли
вом слова білорусий; існування слова 
*брИса «пика» (Бі) нічим не підтвер
джується.- Фасмер І 148; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 87.- Див. ще білий, брова. 

[білоголовець} (бот.) «стокротка, Ве1-
1 is perennis L.» Mak, [білоголовка] «коню
шина гірська, Trifo1ium montanum L.» 
Mak, [білоголовник] «деревій, Achillea 
millefo1ium L., Ach. nobi1is L.; коро
лиця, Leucanthemum vulgare Lam.; га
дючник, Filipendu1a hexapeta1a Gi1ib.» 
Mak; - р. [белоголовец] «деревій», [бело
головка] «деревій; конюшина гірська», 
[белоголовнuк] «Конюшина; деревій; ко
ролицю>; - похідні утворення з основ 
прикметника білий та іменника голова; 
назви зумовлені білим кольором квітів 
цик рослин (пор. бр. [падбел] «деревій», 
[белаквят] «Королиця», [белая ляхаукаІ 
«ТС.», [трьtлістнік бельt] «конюшина гір
ська», [каурьtга белая] «ТС.».- БСЗ 41, 
456.- Див. ще білий, голова.- Пор. 
білавка. 

[білоголовка] (бот.). «бугила, Aпthris
cus si1 vestris Hoffm.» Mak; - р. [бело
головка] «Тс.»; -результат видазміни де
етимологізованих форм типу [болиго
ловка, болиголов, богИла] «ТС.», зближе
них з назвами рослин, утвореними 

з основ прикметника білий та імен
ника голова.- Див. ще болИголов, бу
гила. 

[білогурка] (орн.) «Міська ластівка, 
Che1idon urbica Boil.» ВеНЗн;- оче
видно, діалектне похідне утворення від 
білогорла (за характером забарвлення) 
чи, можливо, від чеського відповідника 
цього слова be1ohrdla.- Див. ще білий, 
горло. 

[білозарка] (сот.) «віхалка гіл-
ляста, Anthericum. ramosum L.» Ж, 
Mak; - очевидно, запозичення з чесь
кої мови; ч. te1ozarka утворено Преслем 
у 1819 р. з основ прикметника bily 
«білИЙ» Та іменника zare «СЯЙВО, бЛИСК», 
спорідненого з укр. зорЯ; назва зумов
лена рожево-білим кольором квітів рос-
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лини.- Machek Jm. rostl. 264.- Див. 
ще білин, зорЯ.- Пор. білавка. 

білозfр1 «красень; еnітет місяцю>; 
[білоз6р] «ТС.», білозірець «еnітет сокола», 
білоз6рець, [білозерець] «ТС.», білозірка 
«[красуня]; вид кримської солі», [біло
зорий] «СВіТЛООКИЙ»; - П. bialozor «Кре
чет, сокіл, Fal со L.», ст. bialozorzec 
«великий північний сокіл, кречет, Falco 
gyrfalco L.» (з укр.?), ч. ст. belozor, 
belozorec «білий сокіл», слц. [belozor] 
«Те.»; -складні утворення, можливо, 
вже праслов'янського періоду, з основ 
слів білий (bel-) і зір (zor-/zar-); оче
видно, в одній частині утворень основа 
zor- у значенні «погляд, очі», а в іншій
у значенні «вигляд, обличчю> (у крече
тів білявий живіт; північні соколи стар
шого віку білішають); у слові білозе
рець Булаховський вбачає вплив слова 
Озеро (НЗ КдУ 7/3, 56).- Strutynski 
113-114; Briickner 24; Basaj Por. j~z. 
1961/1, ЗІ; ЗССЯ 2, 76; Sl. prasl. І 
237.- Див. ще білин, зір. 

білозір2 (бот.) «гадай-зілля, Parnas
sia palustris L.», [білозор] «ТС.» Mak;
р. белоз6р, . [белозар], болг. белазор 
«те.»; складне утворення з основ при

кметпика білий та іменника зір «nогляд, 
вигляд»; назва зумовлена білим кольо
ром квітів рослини.- БСЗ 4, 459; ЗССЯ 
2, 76; Sl. prasl. І 236.- Див. ще білин . ' 
ЗІр. 

[білоклен] (бот.) «клен польовий, Acer 
campestre L.» Mak, [білокленина, біло
клень] «ТС.» Mak; -складне утворення 
з основ nрикметпика білий та іменника 
клен; виникло, очевидно, як результат 

протиставлення клена польового кле

нові звичайному (клен) та кленові та
тарському (чорноклен), хоча й клен по
льовий місцями має назву чорноклен.
Див. ще білий, клен. 

[ білокост] «червона з чорним тка
нина», [білокос] «шовкова узориста тка
нина» Ж; - р. белокос «старовинна шов
кова тканина з візерунками»; - неясне. 

. білокурий; - р. белощjрьtй, п. ст. 
btalokurowaty (очевидно, з укр.); _ 
складне утворення, в якому роль пер

шого компонента відіграє основа при-

біЛОрУС 

кметника білий, а nрирода другого ком
понента остаточно не з'ясована; Була
ховський вважає майже в однаковій 
мірі ймовірними три різні пояснення 
цього компонента: як видозміненого 

-кудрий, як р. каурьtй «світло-каштано
вий» і як похідного від р. кур «півень»; 
Фасмер (І 148) пов'язує з основою слова 
курИти (пор. укр. курява, п. kurz «ПИЛ»), 
пр~пУ:скаючи первісне значення «покри
тии бtлим пилом».- Булаховський Мо
вози. 1951 (ІХ) 74-75; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 87-88; SW І 143.- Див. ще білий. 

білолізник (бот.) «Eurotia Adans.»;-
p. [белол6зник] «Eurotia ceratoides», [бе
лолоз] «верба, Salix Gmel ini; Salix sti
pularis Smith.; Salix amygdalina L.»;
складне утворення з основ прикметпика 

білий, іменника лоза і суфікса -ник; 
назва зумовлена зовнішнім виглядом 
рослини -її листя покрите білими зір
частими волосинами.- Флора УРСР 4, 
339-340.- Див. ще білин, лоза. 

[біломуха] (орн.) «Синьошийка, Lus
cinia svecica» Ж, [біло.мушка] «Те.» Ж;
назва пов'язана, очевидно, з білою 
плямкою (мушкою) на грудях пташки.
Воїнств.- Кіст. 329; БСЗ 6, 620.-
Див. ще білий, мушка. · 

[білоніг] (бот.) «остудник, Herniaria 
glab.ra L.» Mak; -складне утворення з 
основ прикметпика білий та іменника 
нога; назва зумовлена тим, що розтер

тий остудник дає піну, яка добре від
миває шкіру.- БСЗ ІЗ, 148.- Див. ще 
білий, нога. 

[білополя] (бот.) «тополя біла, Po
pul us al Ьа L.» Mak; - результат злиття 
словосполучення біла тополя «ТС.».
Див. ще білий, тополя .. 

білорус; - р. белорус, бр. беларус, 
п. Bialorus, ч. Belorus, слц. Bielorus, 
вл. нл. Belorus, болг. белорусин, м. Бе
лорус(ин), схв. Белдрfjс, CJIH. Belorus; -
похідне утворення від назви Бt.лая 
Русь (з XVI ст.), первісна семантика 
якОї остаточно не з'ясована; тлумачи
лась як «Русь, вільна від татар» (По
тебня ЖСт, З, 1891, 117-118), як по
в'язана з білим одягом і переважно 
світлим волоссям населення (Карский 
Белорусьr І 117; PerwoH AfSIPh З, 23; 

197 



білотал 

8, 22; Kretschmer G1otta 21, 117) або 
з назвою міста Бельск (Ильинский S1a
via 6, 390).- Фасмер-Трубачев І 149; 
Никонов 48-49; Rastorgujev ZfSIPh 7, 
220; Vakar ASEER 8, 201-213.- Див. 
ще білий, русИн. 

[білотал] (бот.) «біла верба, біла ло
за, Sa1ix а1Ьа L.; Sa1ix amygda1ina L.; 
Sa1ix vimiпa1is L.» Mak, [білоталь] «ТС.» 
Mak, [білотала] «Sa1ix amygda1ina L.» 
Я, [білотіл] «ТС.» Я; - р. белотал «те.; 
Sa1ix vimina1is», [белотальник} (порода 
верби); - складне утворення, що ви
никло на грунті виразу білий тал (по
рода вербавих з білим забарвленням 
кори); білотіл є результатом зближення 
з тіло.-Див. ще білий, тал. 

[білотернь] (бот.) «обліпиха, плохов
ник, Hippophae rhamnoides L.» Mak; -
очевидно, результат контамінації слів 
[білотал} (порода вербових) і [вербо
тернь] «обліпиха», [nwpeн таловий] 
«те:».- Див. ще білотал, верботернь. 

білотурка «сорт ярої пшениці»; -
р. белотурка «сорт пшениці, арнаутка», 
бр. белаrщJрка «Те.»; -складне утво
рення з основ слів білий і турок; назва 
зумовлена, очевидно, походженням сор

ту з території, яка належала Туреччині 
(пор. арнаутка).- Див. ще білий, 
турок. 

[білоцвіт] (бот.) «гикавка, Berteroa 
incana (L). DC.» Mak; - р. [белоцвет} 
«Те.»; - складне утворення з основ при

кметпика білий та іменника цвіт; назва 
зумовлена білим кольором квітів ги
кавки (пор. р. [белогол6вник} «ТО>).
Див. ще білий, цвіт.- Пор. білавка. 

[білочник] (бот.) «перстач гусячий, 
Potentilla anserina L.» Mak; - р. [бе
л очник] «Королиця, Leucanthemum»; -
неясне; можливо, результат видазміни 
форми *палечник, [палочник] «ТС.». 

[білпух] (бот.) «Підбіл, Tussi1ago far
fara L.» ВеЗа, [бівпух, бівщJшок] «те.»; -
р. [белопушицаІ «скереда, Crepis tecto
rum L.», [белопушка] «ТС.», п. bialpuch 
(Briickner 24); -складне слово, утво
рене з короткої форми прикметпика 
білий та іменника пух (пушок); назва 
відображає біле опушення нижнього 
боку листків рослини. - Вісюліна
Клоков 329-330.- Див. ще білий, пух. 
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білЯ 

білувати «знімати шкуру із забитої 
тварини»; - р. беловать, бр. бяліць 
«знімати кору; знімати шкуру з забитої 
тварини», п. Ьіе1 іс «знімати шкуру з за
битої тварини», слц. Ьіе1 it: «очищати 
від лушпиння», вл. Ье1 іС «ТС.», нл. Ье-
1 is «Те.; знімати шкуру з забитої твари
ни», болг. беля «очищаю від лушпиння, 
лущу; здираю кору», м. бели «здирає 
кору, очищає від лушпиння», схв. бе
лити «очищати від лушпиння, лущити, 
[здирати кору]», слн. be1iti «знімати 
лико, [усувати кору, шкуру]»; -по
в 'язане з білий; первісно мог ло стосу
ватися білої деревини, яка відкриваєть
ся після очищення від кори; менш віро
гідним є припущення (Мартьшау Белар. 
лінгв. 1, 16), нібито основа Ье1- у цьо
му випадку мала давнє значення «чис

тий».- 3ССЯ 2, 67; Sl. prasl. І 231-
232.- Див. ще білий. 

[білЮжа] «тоня, яку тягнуть неводом» 
Берл; - очевидно, видозмінене запози· 
чення з російської мови; пор. р. [бе
лужья заводина] «перемет, яким загоро
джують білугам вихід у море з Канда
лакшської затоки і Печерської губи».
Див. ще білий. 

білЯ, [бuля, піля, пілі, пиля Л, полі, 
для, бля, ля], побілЯ; - р. п6дле, бр. 
заст. подл13, др. под'Ьл13, п. pod1e, ст. 
ро1е, ч. pod1e, ст. pod1 f, вл. нл. podla 
«ТС.»; - результат видазміни давньо
руського складного прийменника по
дьл13 (укр. ст. подл13, подли, подле), ут
вореного з прийменника по і іменника 
*дьля (*dь1ja) «довжина», через неза
свідчену стадію *під ля, *підлі з наступ
ним випадінням д перед л; заміна по
чаткового п на б, на думку Потебні, 
звичайна для української мови (РФВ 
1880 IV 163), могла відбутись під 
ВПЛИВОМ СИНОЮМІЧНОГО приЙМеННИКЗ 
блИзько; кінцеве -я викликане, очевидно, 
східнослов'янською тенденцією до за
міни кінцевого t, 'е в частині випадків 
більш відкритим голосним 'а (я); пор. 
відкіля (<от'Ькол13), після (<посл13) і 
ін.; спроба виведення від *оЬ'Ь-dь1е 
(Трубачев Зтимология 1965, 383) не 
узгоджується з' характером голосного 
і в біля.- Мельничук СМ ІІІ 145-
146; Гумецька Досл. і мат. IV 48;: Фас-



біль 

мер ІІІ 297; Briickпer 425; ESSJ S1. gr. 
1, 68-69, 73; Веrп І 252; Mik1. VGr. 
lV 254, 518.- Див. ще бля, для, по. 

біль, [бала] «важка хвороба, боляч
ка» Ж, [болещ] «хвороба; туга», [боле
щі] «тс.», [болізнь] «хвороба» Ж, [бо
лість] «ТС.», болільник, [боліч] «біль» Ж, 
[болЯ] «хвороба, недуга» Л, [болЯк] «бо
лячка», [боляка] .«велика болячка» Я, 
болЯчка, [болячівник] «Від рослини з лі
кувальними властивостями» ВеУг, [бо
леснuця] «лікарня» Ж, [больниця] «ТС.», 
[боль] «хворий»Ж, боліти, [болізнувати] 
«хворіти» Ж, [болезний] «болісний», [бо
лесний, болізний] «Те.>>, болісний, болЮ
чий, [болякуватий], болячкувсітий, болЯ
щий, больовий, [б6лізько] Ж, боляче, 
[болько], обезболювати, [р6збіль] «захво
рювання», [розбола] «причина болю>>, 
уболівати, уболівальник; - р. бр. боль, 
др. боль «хвороба», п. вл. слн. Ь61, ч. 
Ьо1 «скорбота, сум», слц. t61 ', нл. Ьо1, 
полаб. biile «болить», болг. болu «бо
лить», болка «біль», м. бол, схв. б6л, 
стсл. &4.)<\Ь.. «хворий», Б4.)<\1зти;-псл. Ьо1jь, 
bo1eti; -очевидно, споріднене з двн. 
Ьа1о «ЗГуба, ЗЛО», дісл. CQ1 «ЗЛіСТЬ», 
дангл. bea1u «ТС.», гот. ba1wjan «мучи
ти»; менш переконливе виведення (Тру
бачев ВСЯ 3, 124-126; 3ССЯ 2, 187-
189; Vaillant RES 22, 40) від псл. Ьо1ь 
«великий»; безпідставною була думка 
(Hirt PBrB 23, 331) про запозичення 
слов'янських слів з германських мов; 
пов'язування з лат. dolёre «болі!и; стра
ждати, сумувати» (Machek ESJC 60) не
обгрунтоване.- Критенко Вступ 528; 
Фасмер- Трубачев І 191; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 155-156; Slawski І 40; БЕР 
І 64, 65; Skok І 184-185; Sl. prasl. І 
304, 315; Sadn.- Aitz. VWb. І 381-
38.3; Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 195-
198; Pokorny 125. 

більший, більшuльний, більш, біль
ше, більшатИ «збільшуватися», [біль
шіти] «ТС.», [більшшпu] «збільшувати», 
[більшсік] «старший віком» Ж, [більши
на] «більшість; величина», більшість, 
[взбільшкu] Ж, завбільшки, збільшувач, 
перебільшення, убільшки; - р. боль
щой «великий», больший «більший», 
более «більше», бр. большьt «більший», 
др. болuu «більший», большu «більша», 

бім-бім 

болг. [боле] «більше», [б6лье] «ТС.», схв. 
бо.ІЬії «кращий», слн. bo1j «більше», 
[b()lji] «кращий», стсл. вмии «більший», 
&4.)<\Ь..Ши «більша»; - псл. * Ьо1ьjь, 
bolьsi «тс.»; - споріднене з дінд. Ьа
Іїуаn «сильніший», bali~tha}) «найсиль
ніший», balam «сила, міць», гр. ~ЄЛтєро\; 
«кращий», фріг. ~aЛ-ijv «Король», нн. 
ра1 (pall) «міцний, тугий», лат. de-bilis 
«слабкий»; іє. *Ье1-/Ьо1- «сильний».
Шанский 3СРЯ І 2, 160; Фасмер-Тру
бачевІ 191; БЕР І 65; Skok І 187; 3ССЯ 
2, 193-194; Sl. prasl. І 316; Sadn.
Aitz. VWb. І 383-384; Bern. І 72; Ost
l:юff IF 6, 3-4; Mayrhofer ІІ 416-417; 
Pokorny 96. 

більшовИк, більшовИзм, більшовизу
вати, більшовизація; -бр. бальшаеік, 
п. bolszewik, ч. bolsevik, слц. Ьо1 'se
vik, БЛ. Ь61 sewik, нл. Ьо1 sewi k, болг о м. 
болшевuк, схв. бо.ІЬшееїік, слн. bo1jse
vik; - калька р. большевuк, утвореного 
в 1903 р. від основи слів больше, боль
шurи:тво для позначення очолюваної 
Леніним частини РСДРП, яка на ІІ з'їз
ді РСДРП дістала більшість голосів при 
виборах у центральні органи партії.
ССРЛЯ І 561.- Див. ще більший.
Пор. меншовИк. 

більЯрд, більЯрдна; - р. бильЯрд, 
биллиард, бр. більЯрд, n. вл. bilard, 
ч. bi1iar, слц. biliard, болг. билЯрд, м. 
билjард(о), схв. билйjіір, біисіір, слн. 
bi1jard; -запозичення з французької 
мови; фр. bill ard «більярд», первісно 
«КИЙ», утворене від bille «кулька» (спо· 
чатку дерев'яна), яке походить від нар.· 
лат. *ЬїІіа, очевидно, запозиченого з 
галльської мови, в якій означало «стов
бур дерева».- СІС 97; Акуленко 140-
141; Шанский 3СРЯ І 2, 119; Dauzat 89. 

[бім-бім] (передача звуків, створюва
них при доторканні пальцями до ниж
ньої губи), [бі.мбувати] «байдикувати; 
говорити під ніс»; - п. bim-bam «бім
бам», bim (відтворення бою годинника), 
ч. bim, bimbam (передача звуку від 
удару), м. би.м «тс.», схв. бu.м-ба.м (від
творення звуку великого дзвона); -
звуконаслідувальне утворення; похід
не дієслово створено на українському 
грунті. 

199 



бімбувати 

[бімбувати] «чванитися, гордо три
матнею>; - очевидно, результат розвит

ку значення «байдикувати» в омоніміч
ному дієслові [бімбувати], похідному 
від [бім-бім] (див.). 

бінокль; - р. бин6кль, бр. бінокль, 
п. biпokle «nенсне», ч. biпokl «nенсне; 
бінокль», слц. Ьіпоkе1 «біноклЬ», вл. Ьі
поk1, болг. бuн6к'Dл, м. бин6кл, схв. би
ндкл, слн. biпokel «ТС.»;- запозичення 
з французької мови; фр. Ьіпос1е «nенсне, 
лорнет» утворено за зразком лат. bino
cu1 us «бінокль», штучно створеного в 
1645 р. з лат. bini «двічі», спорідненого 
з псл. dьva, укр. два, і ocu1us <юко»,. 
спорідненого з nсл. oko, укр. 6ко.- СІС 
97; Шанский 3СРЯ І 2, 120; Dauzat 89; 
Wa1de-Hofm. І 106.- Див. ще два, 
око.- Пор. біс2• 

біо- (перший компонент складних 
слів типу біогеографія, біофізика, який 
відповідає семанruчно прикметникові 
біологічний); - р. болг. м. схв. био-, бр. 
бія-, п. ч. слц. вл. ели. Ьіо-; - запози
чення з європейських мов; н. фр. англ. 
Ьіо- «ТС.» є результатом скорочення н. 
Bio1ogie «біологія», фр. bio1ogie, англ. 
bio1ogy «ТС.» (н. bio1ogisch «біологічний», 
фр. bio1ogique, англ. bio1ogica1 «ТС.»).
Див. ще біолог. 

біограф, біографія, біографічний; -
р. бu6граф, бр. біёграф, біяграфія, п. 
biograf, ч:. biograf «кінотеатр», слц. bio
graf «біограф; кінотеатр», вл. нл. bio
grafija, бощ. м. биограф «біограф», схв. 
бuдграф, слн. biograf «ТС.»; - запози
чення з французької мови; фр. biogra
phie «біографія» і похідні від нього bio
graphe «біограф», biographique «біогра
фічний» утворено з грецьких слів ~loG 
«життя» і rpci.cpro «пишу»; припускається 
(Фасмер І 166) залозичення в російську 
мову з латинсьхої (лат. biographia) через 
польське посередництво.- Марковский 
РЯШ 1970/4, 97; Шанский 3СРЯ І 2, 
121; Dauzat 89.- Див. ще біолог, 
графа. 

біолог, біологія, біологічний;- р. би6-
лог, бр. біёлаг, біял6гія, п. ч. слц. bio-
1og, вл. biologija, болг. м. 6иол6г, схв. 
бuдлог, ели. bio16g; - запозичення з 
французької мови; фр. bio1ogie «біоло
гія» (похідні від нього biologue «біо-

~rю 

бір 

лог», bio1ogique «біологічний») утворене 
Ламарком у 1802 р. з основи гр. ~tOG 
«життя», спорідненого з ав. )уа-tu
«жит.rя», gaya- «ТС.», стсл. жити, укр. 

жИти, за зразком слів theo1ogie і под., 
з другим компонентом, похідним від ос
нови гр. MroG «слово, розум».- Шан
ский 3СРЯ І 2, 121-122; Dauzat 89; 
Frisk І 237-239.- Див. ще жИти, ло
гіка. 

біоніка «наука, яка вивчає біологічні 
процеси з метою розв'язання інженер
них задач», бі6нік «фахівець у галузі біо
ніки», біонічний; - р. бu6нuка, бр. біё
ніка,· - назва науки, що виникла на 
основі біології і електроніки (ВКР 6, 
219); очевидно, результат злиття назв 
обох наук; англ. bionics може розгля
датись також як похідне від прикмет
ника bionic «наділений здатністю до 
передачі в спадок певних морфологіч
них ознак» (про організм), утвореного 
від гр. ~tOG «життя».- ClC 99.- Див. 
ще біолог. 

бір1 «СОСНОВИЙ ЛіС», (бірнИк] «дріб· 
ний сосновий ліс, сосновий гай», [боро
вець] «СОСНОВИЙ ЖУК, ДОВГОНОСИК» Ж, 
боровИк «[житель бору]; білий гриб, Bo-
1etus edulis Bull. Mak», [боровИна] «бір; 
трясовина», [боровиха], [боровИця] «бір», 
[боровнИця] «ТС.», [боровнuк] «білий гриб» 
Ж, [борушкu] «ШИШКИ» Я, (борЯк] «Лі
СОЮ> Мо, субір «мішаний ліс (сосна з ду
бом або ялиною)»; - р. бр. бор, др. 
бор'D (б'Dp'D) «Сосна; сосновий ліс», п. вл. 
b6r «бір», ч. bor «ліс», слц. Ьбr «сосна; 
сосновий ліс», нл. bor «сосна», болг. м. 
бор, схв. бор, слн. bor, b6ra «те.», стсл. 
Б4.)рИІ( «СОСНа», БОрЬ.. «СОСНОВИЙ ліс»; -
псл. Ьоrь «сосна; сосновий ліс» від того 
самого кореня іє. *bher-/bhor-, що й бо
рода,· -споріднене з дісл. bQrr «дерево», 
дангл. bearu «ліс», двн. baro «те.»; збли
жується також (Persson Beitr. 993) з слн. 
brin, brina «яловець, сосна>> або (Walter 
Slavia 36, 260-262) з герм. *forhu «сос
на»; допускався (Brйckner 36) зв'язок з 
псл. bara «болото»; висловлювалась без
підставна думка (Нirt PBrB 23, 331) про 
запозичення з германських мов.- Кри
тенко ·Встуn 521; Шанский 3СРЯ І 2, 
164-165; Фасмер І 193; Преобр. І 39; 



бір 

Moszyбski PZJP 284, 287, 313; ЗССЯ 2, 
216-217; Sl. prasl І 335-336; Sadn.
Aitz. VWb. І 398-399; Зккерт ВСЯ 4, 
110; Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 108-
111; Bern. І 76; Белецкий Принципь1 88; 
Pokorny 109. 

[бір2] «податок»; - очевидно, запо
зичення з румунської мови; рум. bir «по
даток, данина», молд. бuр «ТС.» походить 
від болг. ст. бuр «податок», стсл. вuр1.. 
«подать, данина».- Vrabie Romanosla
vica 14, 132.- Див. ще бйрче. 

бір3 - див. бор. 
біржа «у капіталістичних країнах

установа для укладання торговельних 

угод; торгова площа; місце найму робо
чої сили; (заст.) стоянка візників», [бИр
жа] «ТС.», біржак «біржовий візник» 
біржанИк, [бuржанИк], біржовИк, [бuр
жовйк] «ТС.», [збіржа] «екіпаж візника» 
Ж, [збіржанИк] «візник» Ж;- р. бИр
жа, бр. біржа, п. birza «стоянка візни
ків» (з рос.), ч. bursa, слц. burza, болг. 
66рса, м. берза, схв. берза, слн. Ьбrsа;
очевидно, запозичення 3 німецької мови; 
н. Borse «біржа» походить від фр. bour
se «гаманець; біржа», в якому зберігає
ться елат. bursa (byrsa) «Гаманець», що 
зводиться до гр. ~upoa. «шкіра; шкіряна 
сумка», етимологічно неясного.- Іllе
лудько 22; Шанский ЗСРЯ І 2, 122; Фас
мер І 166; Преобр. І 26; Кluge-Mitzka 
92; Dauzat 106; Frisk І 277-278. 

[біриш 1 «парубок до волів» ЕЗб 4, 
[биреш] «ТС.», [бuрешити] «служити»; -
запозичення з угорської мови; уг. beres 
«наймит, сільськогосподарський робіт
ник» є похідним від іменника ber «пла
та за найми», запозиченого або з тюрк
ських, або з слов'янських мов (пор. 
дтюрк. чаг. bar- «давати», др. бuр'Ь «по
дать», болг. бuр «ТС.», схв. бар «nлата 
священикам і учителям»).- MNTESz І 
280; Barczi 18-19.- Пор. бйрче. 

[біркй] «дрібні річкові черепашки» 
Я;- очевидно, результат зміни зна
чення слова бірка (бИрка) «гральна кіст
ка, шашка» і т. п . ..:._ Див. ще бйркаl. 

бірмак - див. бармакИ. 
[бірувати] «могти, бути спроможним 

Ж; намагатися 0», ст. бировати «воло
діти, рядити» (XVIII ст.); - запозичен
ня 3 угорської мови; походження уг. 

біс 

bfr «володіти, могти» остаточно не з'я
соване.- ВеЛ 392; Тимч. 90; MNTESz 
І 303-304; Barczi 20. 

[біручний] (ніж) «струп>, [бИручний, 
беричний] «ТС.» ДзАтл ІІ;- результат 
видазміни слова [обіручний], утвореного 
від основ слів оба, (обі, обИдві) і рука.
ДзАтл ІІ 220.- Див. ще оба, рука. 

бірше - див. борзий. 
бірюза;- р. бирюза, ст. берюза, бр. 

біруза, схв. nitpijз; - запозичення з ту
рецької або половецької мови; тур. pi
ruza, firuze, полов. піір!jзіі походять від 
перс. piruza «ТС.», яке зводиться до ав. 
*paitiraocah-, утвореного з пр~фікса pai
ti- «назад, знову, проти, з-» і основи діє
прикметника raocant- «блискучий», від 
дієслова raok «блищати, сяяти», спорід
неного з дінд. r6cate «блищить, сяє», 
rokal) «світ.Ію», лат. 1uceo «сяю», псл. 
lucь ( <*loucь), укр. лучИна- СІС 100~ 
Шанский ЗСРЯ І2, 123; Фасмер І 167-
168; Дмптриев 556; Горяев 1896 17; 
Lokotsch 49; Юi.sanen Versuch 384; Horn 
78; Bartho1omae822-829, 1491; Wa1de
Hofm. І 823-824.- Див. ще лучИна. 

біс 1 «чорт; [шал, скаженість ВеУг ]». 
бісенЯ, [бісuтель] «чорт, який сварить 
людей між собою» Я, [бісИха] «чортицю> 
Я, [бісИця Я, бісурка] «ТС.», [бісовщина]. 
бісота «нечиста сила», біснуватий, [бі
шений] (у виразі [6ішені огірки] (бот.) 
«дурман, Datura stramonium L.») Mak, 
бісИти, біснуватш:я, добіса, достобіса. 
забісований, [збіс] «шал, скаженість» 
ВеУг, [збіса] «багато», [збісиніти Я. 
збісноватіти Ж. збішілість ЖJ, обісі
ти; - р. м. бес, др. 613с'Ь, п. bies, ч. 
вл. нл. ст. bes, слц. bes, болг. бяс, 
схв. бес «лють, злість, шал», слн. bes, 
стсл. вtс1..;- псл. Ьеs'Ь < *boids- (<іє. 
*bhoidh-), очевидно, nов'язане з bojati 
s~ «боятися»; - у такому разі спорід
нене 3 лит. baisa «страх», baisus «жахли
вий, бридкий», лат. foedus «бридкий», 
гр. n(&rpcщ; «мавnа» та ін.; менш пере
конливе зведення (Moszyiiski PZJP 191 -
192) до іє. *bhos- «бЛищати, світити,. 
іпов'язування з дінд. bhasati «блищить», 
bhasa «світло, блиск», як і зіставлення 
(Ильинский РФВ 65, 215-216) з бо
сий.- Шанский ЗСРЯ І 2, НЮ-101; 
Фасмер - Трубачев І 160; Преобр. І 
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біс 

60; БЕР І 109-110; Sko:, І 149; 3ССЯ 2, 
88-91; Sl. prasl. І 244; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 296-298; Bern. І 56; Mйh1.
Endz. І 251; Топоров І 182; Pokorny 
161-162; Persson Beitr. 234.- Поо. 
боЯтися. · 

біс2 (вигук, яким глядачі запрошу
ють nовторити виступ), бісИрувати «ВИ
кликати і виступати на біс»; - р. іJолг. 
6ис, бр. біс, п. ч. слц. bis, схв. бuс, слн. 
bis;- запозичення з французької мови; 
фр. bis являє собою запозичене лат. bis 
«двічі», яке походить від іє. *dvi- і є 
спорідненим з лит. du (dvi) «два», дінд. 
duva, гот. twai <<ТС.>>, стсл. д n.cd, укр. 
два.- СІС 100; Фасмер - Трубачен І 
168; Шанский ЗСРЯ І 2, 124; Fogarasi 
St. s1. З, 413-416; Wa1de-Hofm. І 
107.- Див. ще два. 

[бісдерево! (бот.) «дурман, Datura 
stramonium L.>>, [6ісдрево Пі, бізьдерево, 
бузьдерево] «ТС.>>; - складна назва, ут
ворена із слів біс і дереео; назва зумовле
на отруйними властивостями рослини.
Див. ще біс\ дерево.- Пор. біждерев 1 ·2, 
бісИ на. 

бісер «кольорові бусини», [бйсер J «Те.; 
перлина Ж», [бісері] «намисто» ЕЗб 4, 
[бісор, бісур, бйсюр] «ТС.» ДзАтл ІІ, бісе
рИна, [бuсерниця (річна)] (зоол.) «пер
лівниця річкова, Margarita margariti
fera» Ж; - р. бйсер «кольорові буси
ни», бр. бісер «ТС.», др. бuсер'Ь, бuсьр'Ь 
«бісер, перлю>, п. bisior «вісон; морський 
шовк; бісер», ч. ст. biser «Перлю>, болг. 
м. бuсер, схв. бuсер, слн. biser, стсл. 
EHCfj)"h, EИC"hj)"h, ЕИСЬ.j)О. «ТС.»; - ОЧе

ВИДНО, через старослов'янську мову за
позичено з тюркської (булгарської); гі
потетичне бу лг. *bйsra виводиться від 
ар. busra «штучні перли, стеклярус»; 
Ільїнський (PF 11, 189) непереконливо 
виводив з *обвисерь (вuct;mu).- СІС 101; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 124; Филии Образ. 
яз. 170; Трубачен КСИС 33-34, 208; 
Фасмер І 168; Г]реобр. І 26; Slawski І 
34; Machek ESJC 54; БЕР І 49; Раче
ва ZfSl 24, 107-108; Мелиоранекий 
ИОРЯС 10/4, 117; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 322-323; Bern. І 58; Lokotsch 30.
Пор. буси. 

[бісііна] (бот.) «блекота чорна, Hyos
cyamus niger L.; дурман, Datura stra-
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біць 

monium L.» Дз, [бісина] «дереза» Мо; -
похідне утворення від основи біс (бісИ
тися); назва зумовлена отруйними влас· 
тивостями рослин.- Див. ще біс1.
Пор. бесиво, бесіжнйк. 

біскуп «католицький єпискоn>>, [бuс
куп, бuсщ}пство], 6искупліtнuн (ст.) «се
лянин, що живе на Землях єпископства», 

[бйскупщина], ст. бискуn'Ь (1347); - р. 
ст. бuскуп, бр. біскуп, п. ч. слц. biskup, 
вл. нл. biskop, схв. бuскуп, слн. biskup, 
стсл. ЕІtсксу-вь; - запозичено з дав· 

ньоверхньонім.ецької мови, очевидно, че
рез польську і чеську; двн. biscof похо· 
дить від лат. episcopus, яке зводиться до 
гр. Єлісrхоло~ «єпискоn>>.- Тимч. 91; 
Дзендзелівський УЗЛП 20-21; Фас· 
мер І 168; Richhardt 38; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 323-324; Bern. І 58; Юuge
Mitzka 79.- Див. ще ЕnИскоп. 

бісма «Немає», біс-мав «ТС.>>; -склад· 
не утворення з іменника біс і дієслівної 
форми мав; пор. чортма «тс.».- Див. 
ще біс\ мати2• 

бісмут - див. вісмут. 
[бісурман] «бусурман», [бісурмtі· 

нець, бесурl «ТС. >>; - результат видо
зміни негативно забарвленого слова бу
сурман під впливом слова біс1.- Див. 
ще бусурман. 

[біхреса] <<чорт (у лісі в червоній шап· 
ці)>>; - неясне; можливо, первісне *без· 
хреста (дитина), *безхрестuй (пор. [біз) 
«без») із формальною зміною, виклика
ною евфемістично-табуїетичними мір
куваннями або затемненням первісного 
значення; вірування про походження 
частини «Нечистої сили» від померлих 
нехрещених дітей були дуже пошире
ні.- Див. ще без2, хрест. 

[біцаня] (назва вівці) Доп. УжДУ 
4; - неясне; можливо, пов'язане з уг. 
biceg <(шкандибати», [Ьісе] «кривий», що 
вважається звуконаслідувальним утво· 
ренням (MNTESz І 296); може бути зі
ставлене і з [бечка] «вівця», [біська] 
«ТС.» (дит.) О (щодо .звукових співвідно
шень пор. бичок- бИця). 

[біць] «брат» Я; -запозичення з мол
давської мови; молд. бйцз (рум. biji:i) 
«братик, дядько» є результатом скоро· 
чення зменшувальної форми молд. бз· 



блават 

дuца (рум. Ьаdфі) «ТС.», похідної від 
молд. баде (рум. bade) «ТС.».- Див. ще 
б:ідьо. 

блават «блакитна шовкова тканина; 
(бот.) волошка, Centaurea L.>>, [блава
rпень] «ТС.>> Ж, [блаватас] «блакитна 
шовкова тканина», [блаватус] «ТС.>>, [бла
ватинь] «волошка синя, Centaurea cya
nus L.) Mak, [блаваток, блавит] «ТС.>> 
Mak, [блевіт] «волошКИ>>, [глават] «ТС.» 
Mak, [блаватний] «шовковий>>, ст. бла
ватьt «вид тканиНИ>> (XVII ст.); - р. 
[блаваrпка] «волошка>>, n. blawy «блідо
блакитний>>, blawat «волошка; шовкова 
тканина», ч. ст. b1avat «волошка», по
лаб. b1ove «блакитний>>; - запозичено 
через польську мову з середньоверхньо

німецької; свн. b1awe (b1aw, bla) «синій, 
темний; фальшивий>> (нвн. b1au «синій>>) 
споріднене з англ. b1ue «ТС.>>, лат. fla
vus «жовтий, мутний>>.- Шелудько 22; 
Richhardt 35; Sadn.- Aitz. VWb. І 
235-236; Herne 93; Bern. І 58; Mikl. 
EW 13; Юuge-Mitzka 82. 

[блавучити] «сидіти без діла, лінува
тися»; - очевидно, пов 'язане з нім. Ь1 au 
у виразі b1auen Montag machen «Не ви
ходити в . понеділок на роботу>> (букв. 
«робити синій понеділоК>>); німецький 
вираз пов'язується з тим, що раніше при 
фарбуванні вовни в синій колір її на 
неділю клали в розчин, а весь понеділок 
вона повинна була висіти на повітрі, 
що давало змогу робітникам гуляти без 
діла; пор. рум. а face b1au «Не виходи
ти на роботу після свята>> (з нiм.).
Юuge-Mitzka 82; DLRM 83.- Див. 
ще- блават. 

благати «Просити, молити», [блага
щий, благ!}щий], благальний, [благач], 
невблаганний, ублажати; -запозичен
ня з польської мови; п. blagac «благати». 
походить від ч. ст. b1ahati «величати», 
пов'язаного з b1aho «благо>>.- Slawski 
І 35; Urbanczvk ВіЬ1іа kr61. Zofii 100.
Див. ше благо. 

благо «добро, щастю>, благість, бла
гостИня, блаженство, благuд «блажен
ний; [тихий, спокійний ВеУг]; пога
ний», благенький «Поганенький, сла
бенький», [благуватий] «Недоумкуватий>> 
Г, блаженний, блажнuй «божевільний>> 
Бі, [благувати] «допомагати (хворому)>> 

благобнт 

Ж, [блажuтися] «ЗгоджуватисЯ>> Г, бла
женстеувати, (зблажumися] «ПрИСМИр· 
нітю> Ж, [наблажити] «принести бла
го»;- р. благо «добро; добре; погано>>, 
благой «добрий; [поганий]>>, бр. блага 
«погано>>, благі «Поганий; нездара», др. 
благо «добро, щастя»; -запозичено в 
давньоруську мову книжним шляхом із 
старослов'янської; стсл. EAdro «добро, 
щастю>, EAdГ'h «добрий>> з неповноголос
ним -ла-, як і болг. м. благо, схв. благо 
«ТС.», слн. b1ag6 «майно, скот, добро>>, 
ч. слц. b1aho, ч. b1ahovy <<Нерозумний», 
відповідають р. [б6лого] «благо; добре», 
укр. [не-з-бол6га] «Не з добра» Ж. п. 
blogo <<благо>>, blogi «блаженний>>, нл. 
blogosc «блаженство>>, полаб. b1ad'utne 
( < b1agotьn'Ь) <<веселий, безжурний»;
псл. *bo1go, *Ьо1g'Ь;- вважається спо
рідненим з дінд. bhargal) «сяйво>>, лтс. 
balgans <<білявий>>, лат. fu1gor, flagro 
«горю, палаю, тлію>>, гр. срЛЄтffі <<горю>>, 
можливо, також з а в. b<'Jr<'J] ayeiti <<За
прошує, виявляє пошану>>, b<'Jr<'Jxбa- «до
рогий, бажаний», b<'Jr;:Jg <<релігійний ри
туаЛ>>, дінд. brhas-patil) <<господь>>, лат. 
fi agi tare «ВИМаГаТИ>>; припущеННЯ ПрО 
зв'язок благИй <<Поганий, дурний» з гр. 
~ЛЩ <<дурний>>, лат. flaccus «слабий, 
безсилий» (Mik1. EW 13, 17; Bern. І 
58; Machek ESJC 55; Walde-Hofm. І 
507) малопереконливе: йдеться про та
буїстичну заміну негативної назви її 
антонімом, підтриману прямим зв'яз
ком одного із значень слова блаженний 
<<юродивий» із значенням слова дурнuй.
Шанский ЗСРЯ І 2, 131-132; Зализняк 
ВСЯ 6, 36; Фасмер І 170, 171; Прербр. 
І 27-28; Slawski І 36; Schuster-Sewc 
Probeheft 23; БЕР І 52-53; Skok І 166-
167; ЗССЯ 2, 173; Sl. prasl. І 306-307; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 327 -333; Moszyn
ski PZJP 85, 316; Fick J3 153, 14 94. 

[ благобмт] «добробут>> Ж; ~ заста
ріле запозичення з чеської мови; ч. 
слц. blahobyt «добробут, достаток» є 
книжним складним утворенням з основ 

bl aho і byt, пов'язаним, можливо, ще 
з стсл. ЕАdГОЕІUТиК, що було калькою 
гр. вuв~[а <<добре самопочуття», утворе
ного з основ во <<добре» і Є Xffi «маю» .
Див. ще благо, бути. 
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благоговІти 

благоговіти «ставитися з глибокою 
nошаною», благоговіння, благоговій
ний; - р. благоговеть, др. благоговt;ти, 
болг. благоговея; - запозичено в дав
ньоруську мову з старослов'янської; 
стсл. смrоІ'~сtти, утворене з основ 
смrо «добре» і І'осtти «ставитися з ре
лігійною пошаною», є калькою гр. 
вiJЛa~вtaitat «ТС.», утвореного з вu «доб
ре» і Ла~вТаіtаt <<Поважати, боятисЯ>>.
Шанский ЗСРЯ І 2, 129.- Див. ще 
благо, говіти. 

[благодИш] (бот.) «бородата трава, 
бородач, Andropogon citratus» Ж, Маk;
очевидно, запозичення з чеської мови; 
пор. ч. blahodysny «дихаючий блажен
ством, блаженний», слн. blago dysЄc 
«пахучий>>; назва, можливо, пов'язана 
3 тим, що ця рослина добре паїдається 
худобою.- Словн. бот. 62.- Див. ще 
благо, дИхати. 

благословИти, благословлЯти, благо
словенний, [благословенства]; - р. бла
гословИть, бр. благаславіць, др. благо
словити, п. blogoslawiC, ч. blahoslaviti, 
слц. blahoslavit', болг. благославя.м, бла
гословЯ, м. благослови, схв. благослови
ти, слн. blagosloviti; -запозичено в 
давньоруську мову церковно-книжним 

шляхом із старослов' янеької; стсл. ЕАd
rослосити, складне дієслівне утворення 
3 основ EAdro і слосо, є калькою гр. 
вuЛоувтv, утвореного з основ вu «добре» 
і Mro~ «СЛОВО>>; менш переконлива дум
ка (Moszynski PZJP 85, 316) про вЛасне 
слов'янське походження слова.- Шан
ский 3СРЯ І 2, 133; Фасмер - Труба
чен І 171; Meillet RES І, 11.- Див. ще 
благо, слбво. 

[благузнити] «теревенити, базікати» 
Г, [благ!}тити] «марити» Ж; - резуль
тат видазміни деетимологізованої фор
ми [блевузнити] «варнякатИ>>, аналогіч
ний до діалектної видазміни [нщjт] 
«нут (вид бобових)>> > [навут, нагут] 
«ТС.» (Мельничук ЛБ 11 86); на звукову 
форму мог ли вплинути слова з основою 
благ-; до [благ!}тиrпи] пор. схв. блj;rпити 
«плести нісенітницю>>, слн. blagutati «ХИ
татися на ходу>>.- Див. ще блевузнити, 
блюзнИти, блювати.- Пор. блягуз
кати. 

б лак 

[бладарія] «мережка до косинок, ниж
ніх сорочок» Мо; -можливо, пов'яза
не з молд. блзнзрuе (рум. blaпarie) 
«Хутро, хутряні вироби», похідним від 
МОЛД. бланз (рум. bl ana) «Шерсть, хут
ро».- Див. ще блан. 

блазень «паяц; дурень; молокосос», 
[блазен], блазнЮк «ТС.>>, блазенство, [бла
зенЯ] «розбещене дитю>, [блазнЯ] «Те.; 
жарт Бі>>, [блазеньки, блазенщина Бі] 
«пустощі», [блазнuця] «пустунка, бала
гурка>> Я, [блазщjха] «молокососка; дур
на>>, [блазнЮха, блазнЮчка] «ТС.>>, [блазнu
тися] «пустувати; спокушатися», [блаз
нуваrпи] «дурітИ>>, блазнювати «бути 
блазнем», [облазнuти] «обдурити»; - р. 
[блазень] «дитинча; пустун; привид», 
[блазнuть] «спокушати», бр. блазан «бла
зень, МОЛОКОСОС>>, блазен «ТС.>>, др. блаЗН'О 
«спокуса, обмаю>, блазнити «СПокушати, 
обманювати>>, блазовати «чванитися», п. 
btazeп «блазень», ч. слн. ЬІ azen «боже
вільниЙ>>, слц. blazon «божевільний; бла
зень>>, вл. blazn «дурень», нл. blazan, 
blazn «ТС.>>, болг. блазня «спокушаю», 
м. блазни «спокушає», стсл. EAdЗN'"h «Ома
на, спокуса>>; - загальноприйнятої ети
мології не має; найчастіше зіставляється 
через початксте значення «омана, блу
каючий вогнию> з лтс. blazt «блимати», 
blazma «блимання, блиск, відображенню> 
(Petersson BSI. Wortst. 55), лат. flagrare 
«горіти, сяяти», flamma «полум'я» або 
з лат. flagrum «бич>>, flagito «бичую», 
дісл. blak «удар» (Георгиев Б'Ьлг. етим. 
и онам. 9; БЕР І 53-54), лат. flagitium 
«ганьба, мерзота» (Petr ВВ 18, 283; Meil-
1et Etudes ІІ 442); менш обгрунтовані 
зіставлення з двн. bUisan «дути», блаsа 
«міхур», лат. flare «дутю>, гр. cpЛ1jvacpoG 
«балаканина>> (Bern. І 59; Schuster-Sewc 
Pгobeheft 21-22), з благо, благИй (Mikl. 
EW 14; Charpentier AfSIPh 29, 5), з стсл. 
ЕАЛ\ДЖ «розпутничаю» (J okl AfSIPh 
28, 1-2).- Фасмер І 171-172; Pierni
karski Por. jfi'z. 1960, 297-298; Skok І 
170-171; 3ССЯ 2, 105-107; Sl. prasl. 
І 254; Sadn.- Aitz. VWb. І 333-335; 
Kofinek 53; Miih1.- Endz. І 312; Wal
de-Hofm. І 510-511, 513. 

[блак] «смола, якою просмолюють 
човни та рибальські снасті» Дз, [бла-



блакйть 

кувати] «Просмолювати блаком» Дз; -
р. блак «ВИд смоли, дьогтю>>; -неясне; 

можливо, пов'язане з нн. bUik «Кіптява 
на лампі>>.- Фасмер-Трубачен І 172; 
Юparski Neuphilo1. Mitt. 53, 441. 

блакИть «голубий колір», блаю1т, 
[блакіrпь Ж, блакіrпе Ж, блЯкіт Ж1 
«ТС.», блакіипний, блакитнавий, блакит
нЯвий, блакитнуватий, блакитніти, 
блакиrпн і шати, ст. блакитний ( !562); -
бр. блакіт, п. bl~kit, ч. слц. blaпkyt 
«ТС.», схв. b1akitan «блакитний>>;- за
позичення з польської мови; пGходжен
ня польських форм остаточно не з'ясо
ване; вони виводяться або з свн. b1anc
heit «біла, сталево блискуча фарба)) 
(Zar~ba JP 30, 21-22; Slawski І 36; 
Шелудько 22), або через чеське посеред
ництво з пізньолат. Ь1 anchetus, Ь1 anketus, 
b1anquetus (назви різних кольорів) (Ge: 
bauer І 60; Bern. І 58; Machek ESJC 
55); пізньолатинське слово походить від 
франк.*Ь1аnk«блискучий»,спорідненого 
з н. blank «ТС.>>.- Richhardt 34; Sadn.
Aitz. VWb. І 336-337; Herne 93; Dau
zat 92.- Див. ще бланк1 • 

[блам] «хутряний виріб>>, ст. бламьl 
(1496), блам'Ь (1596); - бр. блам «ТС.>>; -
запозичення з польської мови; n. blam 
«Шматок хутра» виводиться з н. F1amme, 
F1amm «ТС.>>, що є продовженням еви. 
v1ameпe «Те.»; пізніше на українському 
грунті міг мати місце взаємовплив між 
блам і запозиченим з румунської мови 
блан, бланя «хутряний одял>.- Rich
hardt 35; Briickner ЗО; Шелудько 22.
Пор. блан. 

[бламанка] «ласощі>>;- неясне; мож
ливо, пов'язане з фр. b1anc-manger 
«бланманже (солодка страва): желе з мо
лока з мигдалем і цукром», букв. «біла 
їжа» (за кольором основних складни
ків), утвореним з прикметпика b1anc 
«білий» і іменника manger «Їжа, страва>>, 
похідного від дієслова manger «ЇСТИ>>, 
що продовжує лат. manducare «жувати; 
їсти», похідне від mandacus «Ненажера», 
пов'язаного з mando «жуватИ>>, спорід
неним з гр. ftaaaoflcx.t «жую, кусаю», 
двн. mindi1 «вудила>>, гот. munps «рОТ>>, 
двн. mund (нвн. Mund) «ТС.». - СІС 102; 
ССРЛЯ І 502; Dauzat455; Wa1de-Hofm. 
11 24-25.- Див. ще бланк1 • 

бланк 

[блан] «гуцульський хутряний одяг», 
[блdня] «ТС.; хутряна опушка>>, [блане
ний] «опушений хутром>>; -вважається 
запозиченням з румунської мови; рум. 
b1ana «хутро, шуба>> виводиться від болг. 
[блана] «вичинена шкура з вовною»; 
форма чол. р. бланмогла бути зумовлена 
впливом запозиченого з польської мови 
блам «хутро», але відповідне слово існу
вало і в чеській та словацькій мовах, 
пор. ч. ст. b1ana «шкіра, шкурка>>, 
b1any «хутро», b1anar «кушнір», слц. ст. 
Ь1апаr «ТС.>>; усі ці форми пов'язані з 
{бланаJ «ШИбКа>>, Ч. bJ ana «ПЛіВКа, 
(заст.) пергамею>.- Шаровольський Зб. 
заходозн. 58; Sche1udko 127; DLRj\1. 83; 
Cioranescu 86-87; Machek ESJC 55; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 133-134.- Див. 
ще блана.- Пор. блам. 

. [блана} «шибка НЗ УжДУ 26; шкір
ка, пергамен Ж; плівка Дз УЗЛП>>, 
[бланар] «скляр» Ж, [бланіlр] «Те.», [бла
новuтий] «Такий, що має багато пліви» 
(про м'ясо) Дз УЗЛП;- запозичення з 
словацької мови; слц. b1ana «шкірка, 
плівка, оболонка>>, сх.-слц. [b1anarJ 
«скляр», як і п. [bloniarz] «ТС.>>, ч. b1ana 
«плівка, (заст.) пергамен», ст. b1anar 
«кушнір>>, слц. Ь1аш1r «ТС.)), слн. b12na 
«оболонка, пергамею>, відповідають укр. 
бол6на «Оболонка»; розходження в се
мантиці наведених відповідників пояс
нюється тим, що в давнину вікна робили 
не з скла, а з прозорої шкіряної плівки, 
проолієного паперу тощо; менш перекон
ливе припущення (Richhardt 35) про за
позичення з польської мови і асиміля
ційну зміну blo- в бла-.- Дзендзелів
ський УЗЛП 148; Бевзенко НЗ УжДУ 
26, 177; Machek ESJC 55; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 133-134.- Див. ще болбна. 

бланк1 «оформлений друкарським 
способом папір для офіціальних справ>>, 
бланківка «видрукувана карта для нане
сення різних спеціальних позначою>;
р. бр. бланк, п. b1ankiet, ч. b1anket, 
слц. b1anketa, болг . . бланка, м. бланк ет, 
схв. бланкет, слн. b1anket; -через ро
сійську мову запозичено з французької; 
фр. b1anc «білий, чистий; бланю> похо
дить від франк.· *blank «блискучиЙ>>, 
спорідненого з нвн. b1ank «блискучий, 
чистий>>, гр. срЛЄrй> «горю, блищу>>, лат. 

205 



бланк 

f1 agro «горю>>; менш переконливе виве
дення ( Фасмер І 172) від н. Ь1 anko «чис
тий, незаповнений>>, запозиченого з іта
лійської мови (іт. bianco < b1anco).
CIC 102; Шанский 3СРЯ І 2, 135-136; 
Dauzat 92; Юuge-Mitzka 81. 

Ібланк2 ] «товстий шкіряний товар на 
підошвИ>> Я; -запозичення з польської 
мови; п. Ь1апk «ТС.», очевидно, походить 
від свн. b1anke «планка, товста дошка>>, 
варіанта форми свн. planke (нвн. Planke) 
«тс.>>, що через пікардійське посередни
цтво зводиться до лат. p1anca «дошка».
S\V І 162; Юuge-Mitzka 553.-Див. ще 
планка. 

блат «злодійський жаргон; особисте 
знайомство в офіціальних установах, 
використовуване заінтересованими осо
бами», блатнИй «босяцький, злодій
ський»; - р. бр. блат; -вважається 
запозиченням з польської мови; п. b1at 
«переховувач украдених речей» пов'я
зується з ід. b1at «утаємничений; згод
ний>> (Фасмер І 172; Шанский 3СРЯ І 2, 
136; Landau AfSIPh 24, 142; Christiani 
AfSlPh 32, 265; Трахтенберг Блатнан 
музьІка 7 -8); інакше Los JP І 297 (ні
бито з нім. *B1att «nаперові гроші»). 

[блахван] «лист, на якому печуть кор
жики, пиріжкю> Мо; - запозичення, 
джерелом якого може бути або польська 
мова (п. Ь1 achman «металева пластинка>>, 
b1achma1 «ТС.» походять з н. Blachmal 
«прикраса з чорної емалі; накип на ме
талі>>), або німецька (н. Bratpfanne «ско
ворода», утворене з основи дієслова 

braten «смажитю> і іменника Pfanne «ско
ворода»).-Див. ще блахман. 

[блахманІ «Туман перед очима», [блях
ман) «ТС.» Ж, СТ. бЛЯХМаЛЬ «еМаЛЬ» 
(XVIII ст.); -запозичення з польської 
мови; п. b1achman «більмо, полуда>>, 
b1achma1 «ТС.>> походить від н. B1achma1 
«прикраса з чорної емалі або з золотих 
чи срібних бляшок; накип на металі», 
свн. b1achmal «прикраса з чорної ещІ
лі», blamal «ТС.», утвореного з основ 
прикметника свн. blach «плоский, глад
кий», спорідненого з нвн. fl ach «Плоский>>, 
пит. p1ilkanas «ТС.», укр. плоский, та 
іменника, ma1 «прикраса, знак». - SW 
J 161; SJP І 540-541; Lexer 22, 132, 
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290; Юuge-Mitzka 200.- Див. ще ма
лювати, плбский. 

І блевузнитиJ «Плести нісенітницю,вар
някатю>;- бр. плящjзгаць, п. blew~zgac 
«ТС.>>; - похідне утворення від тієї са
мої основи псл. *b1eu-/*bl<'Ju-, що й в блю
вати, блюзнИти; первісне значення -
«вивергати з себе>>; - споріднене з лит. 
b1evezgoti «непристойно говорити», Ь1е· 
vyzgoti «ТС.>>; білоруський відповідник 
виявляє пізнішу видозміну.- Brйck

ner 50; Otr~bski ZW 255-256; Sadn.
Aitz. VWb. І 175-176; Fraenke! LP 
5, 11.- Див. ще блювати.- Пор. блюз
нИти, благузнити. 

lблейвас] «свинцеве білило», ст. 
блейвась, блейвес'Ь «ТС.>> (XVIII ст.); -
п. b1ej\vas, blejwajs, blajwas, ч. ст. b1aj
vajs, b1ejvajs «ТС.>>; - через польську 
мову запозичено з німецької; нвн. Вlei
wei~ (пізньосвн. b1Iwi::;) «ТС.>> є складним 
словом, утвореним з основ іменника 
В1еі «свинець», двн. bl їо «ТС.>>, спорідне
ного з лит. blyvas «фіолетовиЙ>>, і при
кметника wеф «білий>>, двн. (h)wїz, 
дангл. hwit «ТС.>>, спорідненого з псл. 
svet-ь, укр. світ.- Шелудько 22; Rich
hardt 35; Brйckner 28; Юuge-Mitzka 
83-84, 849.- Див. ще світ. 

(блейтрам] «вузька поличка для ікон» 
Я; - п. blejtram «nідрамник; рама для 
виготовлення іконю>;- запозичення з 
німецької мови; н. Blendrahmen «Під
рамниК>> є складним словом, утвореним 

з основ дієслова Ь1 enden «затуляти, мас
кувати, засліплюватИ>>, спорідненого з 
дангл. b1endan, стсл. мждити, укр. блу
дИти, і іменника Rahmen «рама>>.- SW 
І 165; Юuge-Mitzka 84.- Див. ще 
блуд, рама. 

[блекіт1 ] «бекання (овець)>> Ж, [бле
котати] «белькотати, бекати» Ж; - р. 
[блекотать] «теревенити; бекати», бр. 
[блекатаць] «бекатИ>>, п. [b1ekotac] «бель
котати; гавкати», [b1ekac, b1eczec, bla
kac] <<жалібно озиватися» (про тварин), 
ч. blekot «бекання», b1ekotati «бекати», 
слц. bl 'akat' «бекатИ>>, Ь1 'akot «беканнЯ>>, 
Ь1 'akotat', Ь1 'acat', [b1ekotit'], вл. bja
kac «бекатю>, нл. bjakas «ТС.>>, b1akas 
<<базікати», b1akotas, заст. blekotas <<ТС.>>, 
схв. блек <<беканню>, блекет «ТС.>>, бле-



блекіт 

кеrпати, ели. blekati «бекати», b1eke
tati «ТС.», b1ekotati «белькотати», b1ek
пiti «сказати, ляпнути», р.-цсл. ЕАШdТИ 
«бекатИ», ЕІ\ЕКОТdТИ «ТС.»; - ПСЛ. ble
kati, b1ekotь, blekotati;- звуконаслі
дувальне утворення праіндоєвропейсько
го періоду, споріднене з гр. PЛч:x,aoftaL 
«бекаю», н. Ь16kеп «бекати», алб. Ь1 'еgё,; 
ras «ТС.».- Фасмер І 173; Machek ESJC 
56; 3ССЯ 2, 108-109; Sl. pгasl. І 256-
257; Sadп.- Aitz. VWb.I 187-188; 
Bern. І 59.- Пор. блеяти. 

[блекіт 2 ] (бот.) «цикута, Cicuta L.; 
болиголов, Coпium macu1atum L.; со
бача петрушка, Aethusa cynapium L. 
Mak», [блекот] «блекота, Hyoscyamus 
niger L.; собача петрушка Mak», бле
кота <<Conium maculatum; Hyoscyamus 
niger; Cicuta virosa Mak», [блекотсць] 
«болиголов» Mak, [блекотuця] «болиго
лов; блекота», [зблекотuтись] <<збожево
літи» Ва; -- р. [блёкотl «болиголов; бле
кота», [блекота] <<ТС.», бр. блёкат <<бле
кота», п. b1ekot «собача петрушка», ч. 
[blekot] <<ТС.» (з укр. ?), слц. ЬІ 'akota 
«болиголов», вл. b1ek «блекота», болг. 
[блек] <<ТС.»; -очевидно, пов'язане з бле
котати <<белькотіти, невиразно говори
ти», псл. b1ekotati, b1ekati «ТС.>> (пор. 
українську діалектну назву блекоти 
німИця); подібні назви зумовлені от
руйними властивостями відповідних рос
лин; виведення від кореня іє. *ЬhІеіk
«сяяти» (Otr~bski LP 1, 122; Sadп.- Aitz. 
VWb. І 141-142) позбавлене підстав.
Масhеk ESJC 56; Jm. rostl. 160, 170, 205; 
БЕР І 55; 3ССЯ 2, 108, 109; Sl. prasl. 
І 257.- Див. ще блекіт1 • 

[блекітниця] (бот.) <<мухомор зеле
ний, бліда поганка, Agaricus phall oides 
(Agaricus verrucosus, Amanita)» Ж, 
Mak; -очевидно, пов'язане з [блекіт] 
щикута, болиголов, блекота>> (пор. ні
мецьку назву цього гриба SchierlingsbUit
terschwamm - букв. «Цикутний гриб» 
Ж); назва могла бути зумовлена nодіб
ністю отруйних властивостей блідої по
ганки і цикути, болиголова чи блеко
ти.- Див. ще блекіт 2• 

блекнути, блеклий, [блекній] «бляк
лий, блідий» Ж, блеклість, зблеклий, 
поблеклий; - р. блёкнуть; - очевид
но, псл. *b1ьkпQti ( <*bhlrk-), поряд з 

блешнЯ 

яким, можливо, існувала форма псл. 
*b1eknQti з *bhloik-;- споріднене з лит. 
пuЬІ iekti <<блякнутИ>>; похідне від того 
самого кореня *bhe1-/bhl-, який збе
рігається і в словах білий, блиск, блі
дИй; зв'язок з блекота, [блекіт] (Bern. І 
63; Sadп.- Aitz VWb. І 141 -142) не
достатньо обгрунтований.- Шанский 
3СРЯ І 2, 137; Фасмер-Трубачен І 
173; Преобр. І 29; Otr~bski LP І, 122; 
Sl. prasl. І 274-275; Perssoп Beitr. 
929; Pokorny 157.- Пор. блЯкнути. 

[блекот6ра] <<дійна матка з сисунцем», 
[блекот6ря, бликот6ря] <<ТС.>>; -ре
зультат видазміни запозиченого з румун
ської мови плекот6ра «ТС.», зближеного 
з блекіт, блекотати.- Див. ще плеко
т6ра. 

[блещі] (бот.) <<блекота» Ж, [блено
вuна] <<ГіосціаміН>> (реЧОВИНа, ЩО Є В На
СіННі блекоти) Ж; - запозичення з поль
ської (п. b1en <<блекота») або чеської 
(ч. ЬІіп, ст. ЬІеп) чи словацької (слц. Ь!еп 
<<ТС.>>) мови, на що вказує неповноголос
на форма кореня, відповідна до рідкіс
ного власне українського утворення 
з повноголосною формою кореня белєна 
(див.). 

бленда -див. блйнд<Р. 
[блендати] «швендяти, повільно йти 

Пі; плентати (ногами)», [бленди.гати] 
<<ТС.>> Ж, [блuнда] <<нездара» ВеБ, [блин
дар] <<віл, що косо ступає>>; - бр. [блЗн
даць] «блукатю>;-очевидно, запозичення 
з якогось польського говору, в якому 

могло бути утворення *bl~dac, похідне 
від bl~d <<блуд», bli:ldzic «блудити» (пор. 
бл Єнькати); запозичення підтримане си
нонімічним і фонетично близьким плен
тати (пор.).- ОнЬІшкевич СЛиЛ 82; 
Richhardt 35.- Див. ще блуд. 

[бленьюіти] «швендяти без діла, блу
кати» Ж, Ме, [бленкшпи Ба, бленькd
тися О] ((Тс.»; - запозичення з старо
польської мови; п. ст. bl~kac <<блукатИ>> 
(сучасне bl~kac) є прямим відповідникат 
до укр. блукати (див.). 

блешнЯ <<блискуча металева принада 
на рибальському гачку в вигляді рибки, 
комахи тощо», [блещіJ «JC.» (мн.), [блеш
нювати] <<ЛОВИТИ рибу на блеШНЮ» я~
р. болг. блесна <<блешню>, бр. блешня, 
блясна «ТС.»; -похідне утворення від 
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блеяти 

кореня блес(к)-; пор. лит. blizge «блеш
НЯ», b1yskёti «блискати»; в українській 
і білоруській мовах с закономірно пе
рейшло в ш під впливом наступного 
йотованого нь ( < -nj-), як у колішня.
Шанский 9СРЯ І 2, 138; Фасмер І 174; 
Bnga RR І 434, ІІІ 780-781.-Див. ще 
блиск. 

[блеяти} «бекати (про овець); базі
кати>>, [бліЯти] «бекатю> Г, О, [блЯяти 
ВеНЗн, блЯти 0] «те.», (блейка] «чутка, 
неправдоподібна розмова, брехню> Мо;
р. блеять «бекатИ>>, бр. бляЯць, ч. ст. 
b1eti, болг. блеЯ, м. блее, с~в. блеjати, 
ели. blejati, р.-цсл. мінати «те.»;- псл. 
b1ejati, blejati «ТС.>>;- давнє звукона
слідувальне утворення, сnоріднене з свн. 
b1a?jen, bla:?n, p1ehen «бекатИ>>, лтс. 
blet «ТС.», лат. flere «плакати».- Шан
ский 9СРЯ І 2, 139; Фасмер І 174; БЕР І 
56; Skok І 171-172; 9ССЯ 2, 107; Sl. 
prasl. І 260-261; Sadn.- Aitz. VWb. І 
!87; Bern. І 60; Trautmann 34; Holthau
sen ZfSIPh 22/І 146; Walde-Hofm. І 
515-516; Pokorny 123-124, 154.- Пор. 
блекіт1• 

( блешнЯвий (на очі)] «СЛіnучий, блис
кучиЙ» (?) Ж;- схв. бліljешмак, блеш
н,ак, блашмак «іскри з очей>> (від уда
ру), блиjештити (очі) «засліпитю>; -
очевидно, похідне утворення від основи 
Ь1 es(k)-; звукова форма бле- може по
яснюватись як результат контамінації 
фонетично закономірної, але не за
свідченої форми *блі- і форми бле- (як у 
блешнЯ) або як діалектна вимова неза
свідченої форми *бляшнявий, що була 
б пов'язана з б.ляск.- Див. ще блиск, 
бляск.- Пор. блешнЯ. 

[блИгий] «близький>>, [блиг6мий] 
«ТС.>>; ....:_ відоме лише в українській мові 
утворення від варіанта основи іє. 
*bh1 'їg- «близький» з непалатальвим g 
при звичайному для всіх слов'янських 
мов рефлексі цієї ж основи з палаталь
ним g (*bh1 'їg-).- Див. ще близ. 

близ (заст.) «близькість», [блазень] 
«близька відстань>>, [блИзець ]«близнюю> 
Г, Ж, [близинЯ] «близькість>>, [близнИця] 
«близнючка; дерево з двома стовбурами 
ВеНЗн; рушниця-двостволка>>, близнЮк, 
близнЯ «близнюК>>, близнЯта «близню-
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ки; [дві з'єднані посудини]», [блuзці] 
«близнята Ж; дві з'єднані посудини», 
блИзькість, [близенний] «близький», 
[близ6мий] «те.», близькИй, блИзити «на
ближатИ>>, [блИжити] «ТС.», блИжчати, 
[блuзчитися] «иаближатисю>, [близнuти] 
«родити близнят>>, зблИження, зблИзька, 
[наближ] «наближення» Пі, [наблиз] «Те. 
Пі; близькість Ж», наблИження, [на
блИжній] «близький, однорідний>> Ж, по
блИжче «ближче>>, [поблизнuчити] «на
родити близняТ>>, поблищ}, [п6близький] 
«близький», приблИзний; - р. близ «бі
ля», блИзкий, [блИЗЬІй] «близький>>, бр. 
блізкі, др. блиЗ'Ь «близько», близь «те.», 
бЛиЗ'ЬК'Ь, П. Ь1 iski «DЛИЗЬКИЙ>>, (Ь1 izu, 
Ь1 izo] «бЛИЗЬКО>>, Ч. blizky, СЛЦ. blfzo, 
blizky, вл. нл. Ь1 iski, полаб. Ь1 atzek, 
болг. блuзо «близьКО>>, блИз'Ьк, м. близу 
«близько>>, близок, схв. блИзу, блuзак, 
СЛН. bl iz «бЛИЗЬКО>>, bJizu, blizi «ТС.», 
blizek, СТСЛ. ЕІ\ИЗО., ЕІ\ИЗ Ь., GІ\ИЗ1>.К1>.;
ПСЛ. bl іz'Ь, Ь1іz'Ьk'Ь; -очевидно, від ос
нови іє. *bh!Ig'-/bbleig'- «давити, тисну
тю>, яка зберігається також у лтс. b1a!zlt 
«давити, бити, тертю>, bliezt «руб'}ти, 
битИ>>, лат. flїgere «битю>, гр. іон. cpЛi~ffi 
«тисну>>; до розвитку семантики пор. 

фр. pres <<близька>>, іт. presso, appresso 
«ТС.>> -лат. pressus «стиснутий» або гр. 
tXj XL «бЛИЗЬКО» - ar xro «Зав'язую>>; 
менш пер§конлнве пов'язування (Ma
chek ESJC 57) з гр. nЄЛасr «близько» 
з припущенням праслов'янської зміни 
початкового р на Ь; невдалою була спро
ба (Mikko1a Balt. u Slav. 37) пояснити 
як запозичення з давньоверхньонімець
кої мови (двн. bilidi «зображенню>), ви
ходячи із значення подібності.- Шан
ский .9СРЯ І 2, 139-140; Фасмер
Трубачен І 174; Меркулова 9тимология 
1967, 170; Slawski І 34; БЕР І 56-57; 
Skok І 173; 9ССЯ 2, 121-122; Sl prasl. 
І 268; Sadn.- Aitz. VWb. І 345-348; 
Bern. І 61-62; Fraenke1 46.- Пор. 
блИ.гий. 

блИ.зщі «рана, шрам>>, [ближнь] «тС.>>, 
Ж, близн6 «огріх у тканні», [блезн6] 
«ТС.>>, близнуватий «покритий шрама
МИ>>; - р. [близна] «зморшка; шрам; ог
ріх при тканні», бр. [блізна] «огріх при 
тканні», [блюзна] «ТС.>>, др. близна 
«шрам», п. Ь1 izna «ТС.>>, вл. bluzna.«шpaм, 



блИкати 

знаю>, нл. b1uzna «шрам, синяк», болг. 
[близна] «пропущена нитка основи при 
тканні-; пропусК>>, м. близна «закал у не
допеченому хлібі>>, схв. блазни (мн.) 
«огріх у тканні>>; - псл. b1izna, b1izno, 
похідне від тієї самої основи і є. * Ь hlї g'
«давити, битИ>>, від якої походить і близ. 
близькИй; - споріднене з лит. Ь1 yz~ 
«розрив у тканині>>, лтс. Ь1 iezt «бити, 
рубати, кидаПІ>>, можливо, також слн. 
[bolzen] «щілина, відстань, діра>>, р. [бо
лазень] «мозоль>> (Bez1aj Eseji 82, 131; 
Меркулова 3тимология 1967, 169-170); 
припущення зв'язку з *bh1 ї- «СЯЯТИ>> 
(Slawski І 34-35; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 140-141; Specht 117; Pokorny 155-
156) недостатньо обгрунтоване.- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 140; Фасмер І 175; БЕР 
І 56; 3ССЯ 2, 118-120; Sl. pгasl. І 264-
265; Otг~bski LP І 123; Bern. І 61; Fгaen
ke146-47; Walde-Hofm. І 517.- Див. 
ще близ. 

блИкати «блиматИ>>, бликотіти «ТС.», 
[бликунІ «примітивна лампа>> Ва, блик 
«блим» (вигук на позначення блимання 
світла); - р. {блИкать] «блискати>> (про 
блискавку), ч. Ь1 ikati, Ь1 ik «блим», 
слц. b1ikat', b1ik «блимання»; - псл. 
blikati;- утворення від іє. *bh1ї
(*bh1ei-) «сяяти», споріднене з блиск.
Sl. pгasl. І 262; Sadn.- Aitz. VWb. І 
340.- Див. ще блиск.- Пор. блИ
мати. 

блИмати, [блИмавка] «блукаючий вог
ник» Ж, блu.млИвий, блим (виг.);
слц. b1inkat' «блимати»;- паралельне 
до блИкати утворення від основи іє. 
*bhl ї- (*bh1ei-) «СЯЯТИ>>, споріднене з 
блиск.- ЗССЯ 2, 115-116.- Див. ще 
блйкати, блиск. 

[блин] Ж, [блинець]; - р. болг. 
блин, бр. блін, n. ч. слц. b1in (з р., 
бр.);- результат дисимілятивної видо
зміни давнішої форми млин-ь «млинець>>; 
непереконливою була спроба (Ильин
ский РФВ 61, 239-240) відірвати блин 
від .млин'Ь і пов'язати його через гіпо
тетичну давнішу форму *б'Ьлин-ь з нвн. 
Beule «гулю>, гот. ufbau1jan «роздува
ти».- Спринчак РЯШ 1958/3, 12; 
Шанский 3СРЯ І 2, 141; Фасмер І 175; 
Преобр. І ЗО; Mik1. EW 186.- Див. ще 
МJ!Инець. 

І 4 8-539 

блиск 

[бліі.нщРJ «СИЛЬНИЙ ВИСИП На ШКІрІ>> 
Ж, [бленда] «тс.» Ж;- болг. блінда 
«пухир на шкірі>>; -запозичення з ру
мунської мови; рум. b11nda «ТС.>> є резуль
татом субстантивації прикметника b11'nd 
«спокійний, м'який>> на основі виразу 
bolfa bllnda «сnокійна (м'яка) болячка»; 
рум. b11nd походить від лат. bl andus 
«ласкавий, ніжний, приємний>>, очевид
но, спорідненого з лат. mollis «м'який», 
дінд. mrd{ф «м'який, ніжний», кімр. 
Ь1 ydd «ніжний>>, гр. liftaMuvw «розслаб
люю, руйную», nсл. *то! d-ь «молодий>>, 
укр . .молодИй.- Scheludko 127; БЕР І 
58; NЩ1-Агmа~ та ін. Romanoslavica 
16, 76; VгаЬіе Romanos1avica 14, 132; 
Cioranescu 88; DLRM 84; Walde--Hofm. 
І 108, ІІ 103.- Див. ще молодИй. 

[блИнда2 ] «жебрак; сліпа особа Ум, 
Я>>, [блиндар] «ТС.>>; -не зовсім ясне; 
можливо, походить від нвн. b1ind «слі
ПИЙ>>, В1 indeг «ТС.» (іменник), спорід
неного з дангл. b1endan «засліплюватИ>>, 
псл. b1Qditi, укр. блудИти; може бути 
зіставлене і з блендати «швендяти, плен
тати ногами».- Пор. бленда ти, блуд. 

блиск, [блеск, блескітка], [блестенці] 
(мін.) «блиски» Ж, [блестЯнка] «Шкід
ник рапсу» Я, [блещИця! «блищанню> Я, 
[блещіІ (мн.) «блешня», [блискавецьІ (ент.) 
«світляк, Lampyris noctiluca L.», бли
скавИця, блИскавка «блискавиця; [блешня 
Мо; (ент.) світляк Ж; (іхт.) риба, що 
часто вистрибує з води; густер а, В1 ісса, 
bjoeгkna L.; верховодка, АІ burnus al
burnus L. Ж, Л-ГІ>>, [блИскавки] «скляні 
бусИ>>, [блйскалка] (бот.) «глечики жов
ті, Nuphaг 1 uteum Sm.>>, [ блИскальцєІ 
«блискітка» Ж, блИскіт, блйскітка, 
[ блискун-І «каганець Я; блешня Мо», 
[блискучка! «блискавка» Ва, [блuснЯк] 
<<слюда>>, [блищаІ <<блискітка, сяйво» Пі, 
[блищавка] (іхт.) «гольян озерний, Pho
xinus peгcnurus Pall.>> Г, Л-Г, [блищак] 
<<блискітка Ж; (ент.) світляк», [блИщик] 
<<блискітка>>, [блищИця] (іхт.) <<верхо
водка>>, [блищіІ (мін.) <<блиски» Ж, блись 
(виг.), [блесь] <<ТС.», блИскати, блиско
щ}ти, блискотіти, блистіти, блищати, 
[блескати ВеБ, блескотіти, блеснути], 
блискавИчний «раптовий», блискотлИеий, 
блискучий, блищачий, [блищачкИй Я, 
блuскавий] «блискучий», [блескавий Ж, 
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блестний ЖJ, вИблиск, відблиск, зблиск, 
[облеск] Ж, переблиск, проблиск, роз
блиск, [розблеск] Ж; - р. блеск, блес
теть, бр. бліск, бліскаць, блісь, др. 
бльск'Ь, блиск'Ь, бльстtти, блискати, 
п. b1ask, blysk, blyskac, ч. слц. blesk, 
b1ysk, вл. blesk «блисю>, вл. нл. blysk 
«блискавка», болг. блfІсок «блисю>, 
блесна «блисну>>, м. блескот «блиск», 
блесне «блисне», схв. блесак, бласак 
<<блиск, блискавка>>, слн. b1esk <<блиск», 
Ь1 isk <<блискавка», стсл. мь.ск-ь. «блиск», 
ЕАиск-ь. <<блискавка>>; - псл. Ь1ьskь, 
b1eskь, Ь1 isk-, суфіксальні утворення від 
іє. *bh1ei-*bh1oi-, *bh1i-, того самого, що 
і в блідИй та ін.; -споріднені з лит. 
b1aikstytis <<ПрОЯСНЯТИСЬ>>, b1ysketi «бЛИ
СКаТИ», ЛТС. Ь1 aiskums «ПЛЯМа», ДВН. 
b1eih <<блідий>>, нвн. b1eich, дісл. b1eikr 
<<ТС.>>, blikja <<блискати»; звукова форма 
укр. бле- походить від псл. Ь1ь- з ь у 
сильній позиції (як у Ь1ьskь), а звукова 
форма бли- в українській мові могла 
виникати як на місці псл. Ь1і-, так і на 
місці псл. Ь1ь- з ь у слабій позиції (як 
у b1ьsceti). -Варченко Терит. діал. 
105-108; Шанский 3СРЯ І 2, 138-
139; Фасмер І 173-174, 17б; Бурлакова 
ВСЯ б, 5б; Варбот 3тимология 19б5, 

132, 13б; Slawski І 34; Machek ECJC 
58; Moszyirski PZJP 190; Schuster-Sewc 
Probeheft 24; БЕР І 55-5б; Skok І 
172-173; 3ССЯ 2, 116-117; Sl. prasl. 
І 261, 262, 263, 275-276; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 137-138; Jurkowski JP 41/2, 
116-126; Bern. І 60-61; Persson Beitr. 
339, 880; Trautmann 34; Pokorny 156-
157.- Пор. блекнути, блідИй. 

[блИска] (орн.) «плиска, трясогузка, 
Motacill а L.>>, [блИскавка, блИсканка, 
блИставка ВеНЗн] <<ТС.>>;- слц. [b1ysk] 
«nлиска біла, Motacill а а1 Ьа L.>>, [Ь1 ys
ka] «ТС.>>; _::_ результати видазміни де
етимологізованої форми плuска «ТС.>> з 
наближенням до фонетично подібного 
дієслова блИскати.- Див. ще плИска. 

[блИтва] <<буряк; різновид лободи» 
Ж; - ч. b1it <<різновид лободИ>>, слц. 
b1it «щир, Amaraпthus b1itum L.», схв. 
блuтва <<буряк; різновид салату», слн. 
blitva «буряк столовий, Beta vu1garis 
L.»; - запозичення з латинської мови; 
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лат. b1itum «лобода, різновид шпінату», 
яке походить від гр. РЛітоv <<лобода» 
( <*m1ito), спорідненого з двн. me1da, 
нвн. Me1de <<ТС.», зазнало в латинській 
мові змішування з Lёta (blёta) <<буряк», 
запозиченим, очевидно, з кельтських 

мов.- Machek ESJC 57; Skok ZfSIPh 2, 
396; Sadn.- Aitz. VWb. І 348; Bern. 
І 61; Wa1de-Hofm. І 102, 110. 

[блИхавити] <<марнувати час»;- оче
видно, пов'язане з бліхувати <<білити 
(полотно)», п. b1echowac, b1ichowac «тс.» 
(при білінні полотна на сонці робота 
зводила~ь до нагляду за ним).- Див. 
ще бліх. 

[бліг] «Переліг, перелогава земля» 
Ж, [блуг] «ТС.>> Я; -результат деети
мологізації і спрощення форми обліг, 
[облуг] «ТС.>>, утвореної з префікса об
і основи дієслова лежати.- Яворниць
кий 41.-Див. ще лежати, 0 1• 

блідИй, блідавий, блідний, блідува
тий, [блідлий] Пі, блідість, блідота, 
[бліднuця] «недокрів'я Ж; (бот.) білоцвіт
ник, Leucojum vernum L. Ж», [блідень] 
<<бура>> Ж, бліднути, зблідлий, поблід
лий; - р. бледньtй, бр. бледньt, [блядьІ], 
др. бледьщ, п. b1ady, ч. слц. b1edy, 
вл. нл. bledy, полаб. b1edaic «блідість>>, 
болг. м. блед, бледен, схв. блед, слн. 
b1ed, стсл. ЕАtдь.;-псл. Ь1еdь, утво
рення з суфіксом -do- від і є. * bh1 о і-/ 
Ьh1еі-,тогосамого,що івблисктаін.;
споріднене з лит. b1aїvas <<блідий, збляк
лий>> ( <*b1aidvas), двн. b1eizza <<блі
дістЬ>>, данг л. Ь1 іН <<блідий>>, можливо, 
алб. bl'ehurё <<блідий>>.- Шанский 3СРЯ 
І 2, 136-137; Фасмер-Трубачен І 173; 
Преобр. І ЗІ; 3ССЯ 2, 111-112; Sl. 
prasl. І 260; Sadn.- Aitz. VWb. І 135-
136; Otr~bski LP 1, 122-123;Fraenke146. 

блік «світла пляма, відблисю>; - р. 
болг. блик, бр. блік, п. Ь1 ik; - через 
російську мову запозичено з німецької; 
н. B1ick <<Погляд, блиск, світле місце» 
споріднене з гр. cpЛЄjffi «горю, блищу>>, 
лат. fl agro <<горю», далі з псл. Ь1 ika ti, 
blьskь, укр. блИкати, блиск.- СІС 103; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 138, 140-141; Brй
ckner 29; Sadn._:_ Aitz. VWb. І 340; 
Юuge-.- Mitzka 82-84; Walde- Hofm. 
І 510.- Див. ще блИкати, блиск. 



бліх 

[бліх} «вибілювання; білильня, місце 
вибілювання полотна», {бліхар] «білиль
ник (полотна)», [бліховня] «білиль
ня», [бліхувати] <<вибілювати (полотно)», 
[блішИтиJ <<ТС.>>, ст. блtхар'Ь, блtхарня 
(1627); -бр. блех «місце для вибілю
вання полотна», п. b1ich, b1ech <<місце, 
де білиться віск, полотно>>, нл. b1ejcha 
«місце для вибілювання»; -через поль
ську мову запозичено з німецької; н. 
B1eiche «місце для вибілюванню> пов' я
зане з b1eich <<світлий, блідий>>, спорід
неним з псл. Ь1еd'Ь ( <*b1oid-), Ь1ьsk'Ь, 
укр. блідИй, блиск.- Шелудько 22; 
Richhardt 35; SW І 164; Юuge-Mitzka 
83. 

блок1 (тех.), блочний, блокувальний, 
блокувати; - р. бр. болг. м. блок, п. 
ч. слц. вл. b1ok, схв. блок, слн. b16k; -
запозичення з німецької або голланд
ськоїмови;н. В1осk(гол. ЬІоk)єнижньо
німецьким варіантом верхньонімецького 
BJoch, яке походить від двн. bloh «КО
лода>>, спорідненого з дірл. b1og <<ула
МОК>>.- Шанский ЗСРЯ І 2, 142; Фас
мер І 176; Юuge-Mitzka 85. 

блок2 (політ.), блокуватися;- р. бр. 
болг.м.блок,п.ч.слц. Ь1оk,схв.блок;
запозиченнЯ з французької мови; фр. 
bloc «Об'єднання, блок, масив, маса, 
брила, колода>> походить від гол. b1ok 
«колода», спорідненого з н. Вlock.
CIC 103; Шанский ЗСРЯ І 2, 142; Dau
zat 93; Юuge-Mitzka 85.-Див. ще 
блок1• 

блокада, блокувати; - р. блокада, 
блокuровать, бр. блакада, блакіраваць, 
п. b1okada, b1okowac, ч. b1okada, bloko
vati, слц. b1okada, blokovat', вл. нл. b1o
kada, болг. блокада, блокИра.м, м. бло
када, блокtІра, схв. блокада, блокИрати, 
слн. blokada, b1okirati; -запозичено, 
очевидно, з німецької мови; н. b1ockie
ren, Вlockade походять від фр. ст. b1o
quer «блокувати, облягатИ>> (ісп. b1o
cquada <<блокована, обложена>>), утворе
ного на основі валонеького чи пікардій
ського b1ocquehuis «фортеця» (давніше 
«будинок з колод>>), яке було запозичене 
з снідерл. b1ochuis <<будинок з колод>>, 
утвореного з основ іменників Ь1ос «КО
лода» і huis <<будиною>, спорідненого з 
двн. hus, нвн. Haus «те.».- Шанский 
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ЗСРЯ І 2, 142; Фасмер І 176; Юuge
Mitzka 85.- Див. ще блок\ блок2, 
хИжа. 

блокнот; - р. блокнот, бр. блакн6rп, 
п. b1okпotes, ч. (pozпamkovy) b1ok, слц. 
blocek, схв. блок; - запозичення з фран
цузької мови; фр. b1oc-notes походить 
від англ. b1ock-notes, утвореного з block 
<<група, об'єднанню> і notes «записки, 
примітки, нотИ>>.- СІС 104; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 143; Dauzat 93.- Див. ще 
блок\ блок2 , нота. 

[блбмба] <<Сорт квасолі» Дз; -ре
зультат контамінації назв бомба (обл. 
бомбочка, в застосуванні до певних сор
тів квасолі) і пломба (див.). 

блондИн, блондИнка, блондИнис-
тий; - р. болг. блондtІн, бр. бландзін, 
п. b1oпdyn, ч. b1ond, blondyn, слц. blond, 
b1ondin, вл. b1ondinka, схв. блдндіlнка, 
слн. b1ondfnec; - запозичення з фран
цузької мови; фр. b1ondin <<блондиН>>, 
b1ondine <<блондинка» утворені від при
кметника b1ond «білявиЙ>>, яке похо
дить від кореня *b1und-, очевидно, гер
манського.- Акуленко 141; Шанский 
3СРЯ І 2, 143; Фасмер І 176; Dauzat 93; 
Gamil!scheg 121. 

[блонИця] <<Kpyn» (хвороба); - запо
зичення з польської мови; п. blonica 
<<дифтерію> є похідним від blona <<Обо
лонка>>, що відповідає укр. [болона] 
(див.). 

[блоня] «частина поля»; - р. [бло
нье], бр. блонь <<ТС.>>; -запозичення з 
польської мови; п. blonia, blonie, blon 
<<ТС.>>, як і нл. blomje <<громадський ви
гін, долина», bloh <<лука», полаб. ЬНш 
«лука», b1and «Тс.», відповідає укр. бо
лонь. - Richhardt 35.- Див. ще бо~ 
лбння. 

блоха, [блиха], блохва (зб.) «блохи» 
Г, Я, блошва Я, блошнЯ «ТС.», [блошка
ра] «земляна блоха>> Я, [блохар] <<Той, 
хто має багато бліх» Ж, [блошанка] 
<<Нічна сорочка>>, [блохавий, блохастий, 
блохtІвий, блохлИвий, блошачий, блошИ
вийJ, блошИний, [блошtІстий, блошлu
вий], [блошИrпи] «заносити блохи»; -
р. блоха, бр. бльzха, др. бл'Ьха, п. pchla, 
[blycha], ч. b1echa, слц. b1cha, вл. bka, 
[pcha, pchica], нл. pcha, ст. blocha, nо
лаб. blaxd, болг. білха, м. болва, с_хв. 
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буха, слн. bбlha;- псл. Ьlьха <*blu
sa; -споріднене з лит. blusa, лтc.blusa, 
гр. 'ljJuЛ.Л.a, вірм. lu ( <*bhlu-), дінд. plu
~il), алб. plesht, лат. pulex, н. Floh, 
афг. vraza ( <* brusa) «ТС.».- Критенко 
Вступ 512; Шанский 3СРЯ І 2, 143-
144; Фасмер І 176-177; Зализняк ВСЯ 
6, 38; Machek ESJ С 56; Schuster-Sewc 
Probeheft 21; БЕР І 99; Skok І 229; 
ЗССЯ 2, 129-130; Sl. prasl. І 273-274; 
Sadn. - Aitz. VWb. І 354; Liewehr 
ZfSIPh 23, 97; Bern. І 62-63; Fraenkel 
51-52. 

[блох6вник] (бот.) «м'ята болотна, 
Mentha pu1egium L. Г, Ж; м'ята водяна, 
Mentha aquatica L. Mak», [блосота] 
«Mentha pнlegium L.» Mak, [бл6шник] 
«спориш, Polygonum persicaria L. Ж, 
Mak; уман, Pu1icaria vu1garis Gaertn. 
Mak; злинка їдка, Erigeron acer L. Mak», 
блошнИця «уман, Pu1 icaria vu1garis Gaer
tner; [спориш Mak; злинка Mak; вид 
осоки, Carex pu1icaris ЖІ»; - р. бл6ш
ница «блошниця, Pu1icaria Gaertn.; [м'я
та польова, Mentha arvensis L.]», [бл6ш
нИк] «м'ята болотна, Mentha pu1egium 
L.; м'ята польова», ч. Ьtеsrtіk«блошниця, 
Pu1icaria; [спориш, Polygonum 1apa1hi
foliuml», слц. b1esnik «блошниця»; -
похідні -утворення від блоха; назви 
зумовлені тим, що принаймні частина 
цих рослин (м'ята, блошниця, деякі 
види споришу) застосовувалась для бо
ротьби з блохами.- Machek J m. rostl. 
87, 241.- Див. ще блоха. 

[блощва] (бот.) «блощична трава, 
Cimicifuga foetida L.» Ж, Mak, [блощИн
никJ «багно, Ledum pa1ustre L.», [бло
щИчник] «те.; зірочник, Stell aria gra
minea L. Mak»; - р. [блощичник] «зі
рочник», ч. p1osticnik «блощична тра
ва»; - похідні утворення від блощИця; 
назви зумовлені тим, що ці рослини ви
користовувались для боротьби з шкід
ливими комахами; пор. р. [клоп6вник] 
«багно».- Попов Лек. раст. 22; Machek 
J m. rost1. 44.- Див. ще блощИця. 

блощИця, [бЛ6ска] «блощицю>, бло
щИчий; - р. площИца «лобкова воша», 
[плосщjша] «ТС.», п. [bloszczyca, ploszczy
ca, plaszczyca, plaszka, p1os], р1 uskwa 
«блощиця», ч. p1ostice «деревна блощи-
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ця», [b1osckaJ «блощиця», слц. p1cstica 
«те.», нл. blusk «лобкова воша»; - похід
не від псл. * Ь1 oska як фонетичного ва
ріанта *p1oska, тотожного прикметни
кові ploskь «плоский, сплющений»; -
споріднене з лит. b1ake, b1akute «бло
щиця», лтс. b1akts «Те.»; народноетимо
логічне зближення з блоха, яке помил
ково приймається і в деяких наукових 
працях, зумовлене випадковим звуко

вим збігом основ обох слів у східносло
в'янських мовах.- Фасмер І 177, ІІІ 
287; Ильинский ИОРЯС 20/3, 113; Brii
ckner 419; Machek ESJC 462; 3ССЯ 2, 
124-125; Sadn.- Aitz. VWb. І 355; 
Bern. І 62; Mik1. EW 15; Otr~bski LP 1, 
124; Fraenke1 47.- Див. ще плоский.
Пор. блоха. 

блуд, [блуден] «ТОЙ, що заблудився, 
блудить» Ж, [блудень Ж, блудецьІ «ТС.», 
[блудик] (орн.) «кропивник» ВеНЗн (пор. 
дурець, дурИльце, дурихл6пчик, дуриба
ба «Те.>> ВеНЗн), [блудИло] «блукаючий 
вогник» Ж, блудник «розпусник», блуд
ство «блудодіяння», [блудЯга] «бродяга», 
[блудЯжка] «повія», [блудьк6] «бродяга, 
блукач» Я, блудлИвий, блудний, блудЯ
щий, блудИти, [блудати] «блукати, блу
дити» Ж, заблуда «ТОЙ, що заблудився», 
заблудний, ['зблуда] «заблукання, втрата 
дороги» Я, [(з) наблуд(у)] «блудячи, 
випадково» Ж, приблуда «бродяга, зай
да»; - р. блуд, блудИть, бр. блуд, блу
дзіць, др. блуд'Ь, блудити, п. blctd «ПО
милка», blctdzic «помилятися; блукати», 
ч. Ь1 ud, b1ouditi «заблудитись», слц. 
b1ud, bluditi, БЛ. НЛ. blud «ПОМИЛКа, 
божевілля», вл. bludziC «блукати», нл. 
bluzis «те.>>, полаб. b1S}da1 «блудив», 
болг. [бл'Одая, бл'Ьда], м. блада «мая
чить, говорить з гарячки», бланда «блу
кає», блуд, блуди, схв. блуд «розпуста>), 
блудети «блукати», блудити «блудити», 
слн. b16d «розпуста>>, b16diti «блукати», 
стсл. ЕАЖД n. «розпуста», Едждити «блу
кати; блудити»; - псл. b1Qd'Ь, blQdi· 
ti < *blond- пов'язане чергуванням го
лосних з основою bl~d-( <*b1end-), збе
реженою в слові блядь; - споріднене 
з лит. b1andyti(s) «хмуритись; тинятися; 
опускати очі (від сорому)», blandus 
«мутний, темний», ді сл. Ь1 unda «закри
вати очі» та ін.- Шанский ЗСРЯ І 2, 



блуза 

144; Фасмер І 177; Slawski І 36; Machek 
ESJC 57; БЕР І 57; Skok І 173-174; 
3ССЯ 2, 125-127; Sl. prasl. І 270-
272; Sadn.- Aitz. VWb. І 340-344; 
Fraenke1 47-48.- Дйв. ще блядь. 

блуза, блЮза, блузка;- р. бр. болг. 
м. схв. блуза, п. ч. вл. bluza, слц. слн. 
bluza·- запозичено з французької мови 
чере~ російську (форми з блу-) і через 
польську або німецьку (форми з блю-); 
фр. b1ouse походить від елат. ре1 usia 
шелузький одяг», утвореного вщ наз
ви єгипетського міста Ре1 usium.- Аку
ленко 141; Шанский 3СРЯ І 2, 145; Фас
мер І 177-178; Илчев Език и лит. 10/4, 
309. 

блукати, [блу.rать], блуканИна, блу
канка «блукаННЯ», блукач, [блуква] «ВИ
ГіН, пасовисько», [блукавий Пі, блуклИ
вuй ЯJ;- р. [блукать], [блукала] «блу
кач», [блукаш, бльLКун] «Те.>>, бр. блукац
ца «блукати», п. blctkac si~, ч. b1oukati 
se, слц. blukat' sa «те.»; - псл. b1Qkati, 
яке вваlh.ається вторинним утворенням 

від biQditi, зумовленим, можливо, впли
вом IQkь, ob1Qkь;- паралельне до лит. 
blankti «бліднути», лтс. Ь1 afikstit «піти 
вбік», b1afikstities «тинятись, ледарю
вати» (пор. лит. b1andus «мутний, тем
ний», лтс. Ь1 uodlties «блукати», відпо
відні до сл. blQditi); Ільїнський (PF 11, 
190) вважає результатом перерозкладу 
дієслова ob-1Qkati (п. ob-lqkac) «збити 
з дороги», в якому вбачає корінь 1Qk-, 
відповідний до укр. лук.- Фасмер 
І 178; Slawski І 36; ЗССЯ 2, 128; Sl. 
prasl. І 273; Sadn.- Aitz. VWb. І 344; 
Bern. І 62; Baga RR І 434; Miih1.
Endz. І 309.- Див. ще блуд. 

[блучка] «волічка, гарус» Ж; - запо
зичення з польської мови; п. wl6czka 
«Гарvс» є прямим відповідником до укр. 
воліЧка; початкове б замість w з 'явилось, 
очевидно, вже після запозичення.- Див. 
ще вблок. 

блювати, [блЮти ЖJ, [блЮнутu] 
«хлинути, раптово вилитись» Я, [блювак] 
«вид отруйного гриба, Agaricus emeticus 
Harz. (Russu1a) Mak», блювака «ТОЙ, що 
блює; конус псевдовулканічного ви
верження газів» Я, блюваки «блювоти
на», блювачка «блюванню>, блювота, блю-

блЮдо 

вотИна, блювотИння, [блеватИни ЖІ. 
блювотне, [блЮвнеЖ, блюватний5І];-р. 
блевать, бр. блеванне, [блюваць, бляваць], 
др. бльвати, п. ст. b1uc, b1wac, ч. blit, 
слц. bl'uvat', вл. Ь1ес «плювати», нл. Ь1 u
was «ПЛЮВаТИ, бЛЮВаТИ», СТ. b1us «ТС.», 
ПОлаб. br aV;} «ПЛЮЄ, блЮЄ», бОЛГ. білва.м. 
«б.люю», м. блуjавица «блювотина», схв. 
б.ІЬуватu, слн. b1juvati «блювати, плю
вати», b1jevati «ТС.», стсл. Бi\~GdTrr «блю
вати»; - псл. b1ьvati; -здебільшого 
вважається спорідненим з лит. b1iauti 
«бекати, ревти», Ь1 idti «заревти», лтс. 
Ь1' ай t «ревти, кричати», гр. cpMw «І<ле
кочу, ви вергаю рідину, течу через край», 
срЛЄш «переповнююсь», лат. fl uo «течу, 
ллюсь»; розглядається також (Труба
чев С.-луж. сб. 161-162; Otr~bski LP 
9, 18; 3ССЯ 2, 140-141) як давня фоне
тична паралель до плювати; зіставляєть
ся З НЛ. Ь1 uras «ВИЛИВаТИ розбризкуюЧИ» 
і лит. biaur6ti «ГИдити, загидити», biau
rus «ГИДКИЙ».- Шанский ЗСРЯ І 2, 
136; Фасмер І 173; БЕР І 98-99; Skok 
І 175-176; Sl. prasl. І 276-277; Sadn.
Aitz. VWb. І 172-174; Bern. І 64; 
Fraenke1 49; Persson Beitr. 801. 

блЮдо «велика миска», блЮдце, [блю
дЯ] «блюдце» ВеУг; - р. болг. блЮдо, 
бр. блЮда, др. блюдо, блюда, блюдва, 
п. ст. b1uda «дерев'яна миска», вл. нл. 
b1ido «стіл», м. б.ІЬуд «Кругла дошка, на 
якій місять тісто або їдять», б.ІЬудо 
«бЛЮДО», СХВ. б.ІЬудо «МИСКа», СТСЛ. Еі\Ю

ДСJ, Блюд n. «ТС.»;- пс~. b1judo, Ьljudь;
запозичено в праслов янську мову з гот

ської; гот. biups, род. в. biudis «стіл, 
блюдо» пов'язане з biudan «пропонува
ти, давати», спорідненим з нвн. bieten 
«ТС.», Beute «ночви, вулик», можливо, 
також псл. bьdeti «бути уважним, не 
спатИ», укр. [б6дрuй]; сп~оби витл~ма
чення слова як споконвІчно слов ян

ського (Ильинский ИОРЯС 23/2, 206-
208; Обнорский РФВ 73, 82-85; Мар
тьшов Сл.-герм. взаимод. 192-195; От
купщиков 115-117; Mi1e\vski RSI 26, 
132) недостатньо обгрунтовані.- Кри
тенко Вступ 532; Шанский ЗСРЯ І 2, 
145; Фасмер І 178; Трубачев Рем. тер
минол. 278-285; С.-Луж. сб. 157; Пре
обр. І 31; БЕР І 58; Skok І 175; ЗССЯ 2, 
132-135; Sl. prasl. І 277-278; Sadn.-
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блюзиИти 

Aitz. VWb. І 348-349; Bern. І 64; Mik1. 
EW 15; Юuge-Mitzka 71, 75.- Див. 
ще ббдрий. 

блюзнИти «богохульствувати, гани
ти», [блЮзник] «богохульник, кощун», 
блюзнір, блюзнірство; - р. [блЮзгать] 
«базікати», [блюзготать] «ТС.», бр. [блюз
ніцьІ «блюзнити», п. b1uinic «богохуJ).ь
ствувати», Ь1 uzgac «вивергати; плести 
нісенітницю», ч. b1ouzniti «говорити ні
сенітницю», слц. b1uznit' «маячити», схв. 
б.ІЬ!)згати, б.ІЬ!)знути «говорити дур
ниці»; - псл. b1juzniti, утворене за до
помогою суфіксального -zn- від тієї са
мої основи *b1eu-/b1.:Ju-, що й блювати; 
безпосередньо Пов'язане з b1juzgati 
«бризкати», первісне значення - «ВИ
вергати з себе»;- споріднене з лит. bl iau
zg6ti, b1iaйzyti «базікати», b1evyza «ба
зіка»; в українській і білоруській мо
вах, очевидно, з польської; спроба ви
ведення ві~ псл. b1Qditi «блудити» (Ma
chek ESJC 57-58) необгрунтована.
Rісhhаrdt 36; Slawski І 35; ЗССЯ 2, 139-
140; Sl. prasl. І 281; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 174; Otr~bski LP 1, 123-124; Buga RR 
І 281, 434; Persson Beitr. 801.- Див. 
ще блЮзнути.- Пор. блювати. 

[блЮзнути] «ударити струменем, бри
зн~ти» Ж, [блЮхнути] «Те.»; - п. b1uz
gac «бризкати», b1uz(g)nqc, схв. б.ІЬуз
гати «З шумом текти; говорити дурни

ці»; - псл. b1juzgati «бризкати», b1juz
(g)nQti, пов'язане з b1ьvati «блювати», 
b1juzniti «говорити дурниці».- ЗССЯ 2, 
139; Sl. prasl. І 280; Persson Beitr. 
801.- Див. ще блювати.- Пор. блюз
нИти, блюхавИна. 

блЮмінг «прокатний стан для форму
вання блюмсів», блю.мс «формований на 
блюмінгу з великих стальних злитків 
брус квадратного перерізу»; - р. блЮ
.минг, бр. блЮмінг, п. b1uming, ч. b1u
mink, болг. блу.минг; - запозичення з 
англійської мови; англ. b1ooming «nро
цес виготовлення блюмсів» утворене від 
b1oom «маса ковкого заліза; стальна 
болванка», пов'язаного з дангл. b1oma 
«грудка металу; nудлінгований метал», 
походження якого не з'ясовано.- СІС 
104; ССРЛЯ 522; Юеіn 181. 

[блЮса] «смужка шкіри для прикрит
тя шва у шубах» Ж; -запозичення з ні-
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блющ 

мецької мови; нвн. ВІ бsse «Шкіра, ціл
ком підготовлена для дублення, звільне
на від волосся» пов'язане з нвн. b1oss 
«голий, оголений», спорідненим з свн. 
Ь1оз, дангл. Ь1ёаt <<Те.», двн. Ь1 03 «гор
дий», дісл. b1autr «м'який, свіжий, ніж
ний», гр. <рЛu6ар6~ «м'який від вологи», 
<рЛбш «клекочу», лат. f1uo «течу».- Юu
ge-Mitzka 86. 

[блюстИ, блюдuть ЛПол];- р. блюс
тu, бр. блюсць, др. блюсти, схв. ст. 
б.ІЬусmu, СТСЛ. &1\ЮСТИ, СЬ.&і\К'ДdТи; -

псл. b1justi <*bjudti < *beudtei, по
в'язане чергуванням голосних з budi
ti < *boudїtei «будити».- Шанский 
3СР Я І 2, 146; Фасмер І 178; Преобр. І 
31-32; Skok І 175; ЗССЯ 2, 136-137; 
Sl. prasl. І 278-279; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 349-354; Bern. І 64.- Див. ще 

будИти. 
[блюхавИна) «сльота, негода»; - п. 

p1ucha <<Негода», p1uchota «ТС.», p1uchac 
«Хлюпати», слн. p1juzga «рідке болото», 
b1juzgati «брести по болоті»;- очевид
но, похідне від тієї самої основи b1ju
( <* bh1eu-) «бризкати, вивергати ріди
ну», що й у слові [блЮхнути] «бризнути»; 
стосунок до польського Баріанту з по
чатковим р1- є таким самим, як між 
словами блювати і плюв6.ти, хоча Брюк
нер утворення з р1- вважає звуконаслі
дувальними (Briickner ЗО, 419); менш 
переконливе зіставлення (Buga RR ІІІ 
780) з схв. б.ІЬt)штшпи «відчувати оги
ду», лит. b1austis «хмуритись:.>, b1йostas 
«змикання очей».- Див. ще блювати, 
блЮзнути.- Пор. плющіти. 

[блющ] (бот.) «Плющ, Hedera helix 
L.» Ж, Mak, [блюш] «Виткий паслін, 
So1anum scandens, So1anum duJcamara 
L.» Ж, Mak; - р. [блющІ «ПЛКЩ>\ п. 
b1uszcz, ч. ст. bl'usc «те.», слц. [bl 't..st'J 
«Те.; паслін чорний, Solanum nigrum L.», 
вл. нл. b1usc «плющ», болг. [блюшІ 
«Хміль, Humu1us lupulus L.; вид виткої 
рослини, тамус, Tamus communis», схв. 
б.ІЬуuап «Tamus», [б.ІЬушац] «Пересту
пень, Bryonia alba L.», слн. bljusc «плющ; 
Tamus»;- псл. b1juscь, пов'язане з blь
vati, b1jujQ «блЮвати, блюю»; пор. схв. 
б.ІЬуштити «гидуватИ>>; назва зумовлена 
блювотними властивостями ягід плюща, 



бл я 

отруйністю переступня схожістю з 
ними інших названих так рослин, зо
крема тим, що всі вони виткі; зіставлен
ня з гот. biugan «гнути», дінд. bhujati 
«ГНе» (Meillet IF 5, 333; Ильинский РФВ 
62, 257; AfS1Ph 29, 486), з прус. bleusky 
«очерет» (Osten-Sacken IF 33, 213; То
поров І 234-235), з гр. tiva-~Лuoтovє'tv 
«знову пускати паростки» ( Фасмер І 179), 
з ЛИТ. Ь1 ukti «бліднути» (Machek ESJ с 
58; Sadn.- Aitz. VWb. І 142-143) або, 
як запозичення, з свн. bluost щвіт, 
цвітіння», нвн. Bl ust «ТС.» (Karlowicz 
SWO 57; Petr ВВ 21, 210) недостатньо 
обгрунтовані~- Преобр. І 32; Slawski І 
35; Schuster-Sewc Probeheft 24; БЕР І 
58; Skok І 175; ОССЯ 2, 138-139; Sl. 
prasl. І 279-280; Strekelj AfS!Ph 27, 
64-65; Bern. І 64-65.- Див. ще блю
вати.- Пор. плющ. 

[бля] «біля; для»; -результат ре
дукції прийменника білЯ (у минулому 
з кінцевим наголосом), характерної для 
різних службових слів; значення «дЛЯ» 
з'явилося внаслідок змішування з фоне
тично близьким прийменииком для.
Див. ще білЯ.- Пор. для. 

[блявдатиJ «плямкати» Пі; -звуко
наслідувальне утворення, аналогічне до 
плftмкати. 

[блЯвкатиJ «ляпати язиком; говорити 
дурниці», [блЯкати] «ТС.»;- п. [b1akac] 
«жалібно озиватись» (про кота та ін.), 
ч. b1afkati «гавкати; патякати», blafati 
«Тс.», слц. blavkat' «гавкати, дзявкати», 
вл. b1awkac «ТС.», нл. b1awkas «гавкати; 
лаяти»; - звукgнаслідувальне утворен
ня.- Schuster-Sewc 41. 

блягузкати «плести нісенітницю; бре
хати, зводити. наклепи»; - п. b1azgonic 
«теревенити»; -очевидно, результат 

контамінації українських слів [блЯкати 
(блЯвкатІf)] «ляпати язиком; плести дур
ниці» і [благузнити, блевузнити блЮз
кати] «ТС.».- Див. ще блЯвкати, благуз
нити, блевузиити, блюзнИти. 

блядь «повія», блЯдuна «тс.», блядун 
«розпуснию>, [блftдка] «розпусницю> Пі 
(тут дана тлумачення латинською мовою 
з позначкою <<растение»), блЯдство, бля
дувати, вuблядок «байстрюк»;- р. блядь 

бляск 

«повія», др. блядь «Обман; повія», блясти 
«помилятися; розпусничати»; п. [bl~dziec] 
«говорити не до речі, верзти», ч. ст. 
b1esti «верзти», вл. b1edzic «базіка
ти, верзти», нл. b1ada «базікання; 
плітки», полаб. Ь1 '2d;} «марить; бачить 
уві сні», схв. b1esti, b1editi «говорити 
дурниuі, ганьбити», слн. b1esti «Марити, 
верзти», стсл. &Л.І\Д~ «базікання, марен
ня; єресь; розпуста»; - псл. b1~d-, по
в'язане чергуванням голосних з b1Qdь 
«блуд»; -споріднене з лит. bl(isti «за
мішувати (їжу)», b1(istis «темніти, смут
ніти», лтс. b1ensties «НедобачатИ>>, гот. 
b1inds «сліпий», двн. b1int «ТС.», дангл. 
b1undren «Збовтувати, змішувати»; іє. 
* bh1endh- «блудити; погано бачити».
Шанский ЗСРЯ І 2, 144; Ф@.смер І 180; 
Преобр. І 31; Machek ESJC 56; Skok І 
173-174; ЗССЯ 2, 114-115; Sl. prasl. 
І 258-259; Sadn.- Aitz. VWb. І 340-
342; Bern. І 61; Briickner 31; Liden Stu
dien 76-77; Pokorny 157-158.- Пор. 
блуд. 

блЯкнути, [блякувати] «линяти», [бла
кувати] «ТС.» Я, блЯклий, блякуватий, 
блЯклість, зблЯклий, поблЯклцй; - бр. 
блЯкнуць, п. b1aknqc, b1akowac «бляк
нути», вл. b1ak «блідість, бляклість»; -
вважається запозиченням з польської 
мови, в якій форма з Ь1а- замість очіку
ваного *Ь1е- відповідно до укр. блекну
ти, р. блёкнуть пояснюється як резуль
тат впливу з боку bl ady «блідий» (Bern. 
І 63); лит. nu Ь1 iekti «блякнути» вказує 
на можливість поряд з формою псл. 
Ь1ьkш2tі, збереженою в укр. блекнути, 
р. блекнуть, паралельної форми псл. 
*b1eknQti з основи *bh1oik-, похідної 
від того самого кореня іє. *bhe1-/bh1-, 
який зберігається і в словах білий, бл ек
нути, блиск, блідИй.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 137; Фасмер- Трубачев І 173; 
Преобр. І 29; ЗССЯ 2, 112-113; Sl. 
prasl. І 274-275; Sadn.- Aitz. VWЬ. 
І 141-142; Persson Beitr. 929; Pokorny 
157.- Пор. блекнути. 

[бляск] «блиск», ст. бляск'Ь «блиск; 
розкіш» (XVII ст.);,- бр. бляск; -за
позичення з польської мови; п. blask, 
як і нл. ст. Ь1 ask, походить від прасло
в'янського варіанта основи *b1esk
( <*b1oisk-), збереженого також у др. 
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блят 

блtсtсь, укр. [бліеск].- Jurkowski JP 
41/2, 118; Slзwski І 34.- Пор. блиск. 

[блятІ «ткацьке бердо; пластина; дош
ка для малювання; дошка стола» Ж, 
[блятівнИк] «бердник», ст. бляrп <<nлита; 
плоска тарілка» (XVIII ст.); - п. b1at 
«верхня дошка стола, верстата», вл. b1o
ta «Пластина»; - через польську мову 
запозичено з німецької; нвн. B1att «лист, 
дошка, бердо» споріднене з днн. гол. 
дат. шв. b1ad «Лист; лезо», дангл. b1aed, 
англ. b1ade «лезо; довгий лист», дісл. 
Ь1аа, двн. b1at щвіт», лат. flos «квіт
ка».- Шелудько 22; SW І 163; Юuge-
Mitzka 81, 86. · 

блЯха «жерсть; [полиця Дз]», бляхар, 
бляхарня, бляхарство, [бляхівка] «Літ
рова бляшанка», бляшанка, [блЯшка] 
«мірка на горілку, децилітр» ЕЗб 4, 
[блехлик] «бляшана мірка» ВеУг, [блеш
ник] «ТС.» ВеУг, [бляхований] «критий 
бляхою; карбований» Пі, бляшітий, 
[бляхувати] «оббивати бляхою», ст. бля
ха «Зброя (XV ст.); жерсть (XVII ст.)»;
р. блЯха «Металева пластинка», бр. 
блЯха «жерсть», п. b1acha, ч. p1ech, слц. 
Ь1'асh, p1ech, вл. нл. b1ach «ТС.», болг. 
б лех, б лях «жерсть; пряжка», блЯха «Ме
талева пластина на осі колеса»;- через 

польську мову запозичено з ні мець
кої; свн. Ь1ёсh, нвн. B1ech, спорід
нене з дісл. b1ik «сітка шолома», псл. 
Ь1ьskь, укр. блиск; неперекон.1ивою бу
ла спроба (Соболевский ЖСт 1892/2, 
124) пов'язати з фр. p1aque «пластинка, 
бляха з номером».- Дзендзелівський 
УЗЛП 21· Шелvдько 22; Richhardt 35; 
Шанский 'зсря· І 2, 146; Фасмер І 180; 
Преобр. І 32; Zar~ba jp 41/1, 5; Briick
ner 28; Sadn.- Aitz. VWb. І 338-339; 
Bern. І 59; Юuge-Mitzka 82, 83.
Див. ще блиск. 

бо (сполучник причини; підсилІО
вальна частка); - бр. др. бо, п. Ьо 
«те.», ч. слц. нл. ст. схв. ст. Ьо «тому що», 
стсл. щ) «тому що; отже»; - псл. Ьо, 
один з формальних варіантів займенни
кового кореня Ь-, того самого, що і в 
сполучнику ба; пов'язання з хет. та 

«або» (Machek ESJC 58) необгрунтова
не.- Slawski І 37-38; ЗССЯ 2, 141-
142; Sl. prasl. І 285-286; Sadn.- Aitz. 
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VWb. І 59-61; Bern. І 65; Абаев ИЗСОЯ 
І 229.- Див. ще ба1 • 

[бобалька] «вид галушки», [бобаль
чакИ] «ТС.» (мн.);- слц. [bobal'ky] «Пе
чені або варені пампушкю>; -очевидно, 
похідне утворення від псл. ЬоЬ-ь «біб»; 
пор. ч. bobule «кулястий (невеликий) 
плід».- Див. ще біб. 

Ібобачик] (бот.) «підмаренник, Gali
um verum L.»; - очевидно, похідне від 
др. боб'Ь «біб» у зв'язку з круглою фор
мою плодів, у більшості різновидів рос
лини відкритих, або з круглими наро
стами на стеблі, які викликаються яй
цекладкою комарика Cecydomyia Gabii; 
пор. ч. (мор.) [kabacka] «підмаренник». 
- Нейштадт 402-404.- Див. ще біб. 

бобер (зоол.) «Castor fiber», [бібр, 
бобр6], бобрИця «самка бобра» Я, бобро
вИк «мисливець на бобрів», бобровник 
«ТС.», бобравина «м'ясо бобра» Я, бобро
вИна (фарм.) «бобровий струмінь» Ж. 
[бобр6вка] «шапка з бобра» Я; - р. бобр, 
бобёр, бр. бабёр, др. бобр'Ь, п. bobr, 
bober, ч. вл. нл. bobr, слц. bobor, болг. 
б6б'Ьр, схв. bobr, bobar' дабар, слн. 
bober; - псл. ЬоЬr-ь, ЬеЬr-ь, ЬьЬr-ь; -
споріднене з лит. bёbras «бобер», bebrus, 
ех. -лит. Ьа bras, лтс. bebrs, прус. bebrus, 
двн. bibar «тс.», дінд. babhrй- «коричне
вий; крупний іхневмон», ав. bawra
(bawri-) «бобер», лат. fiber, feber «те.»; 
іє. *bhebhru- є результатом неповного 
подвоєння кореня *bher-, який зберіга
ється в укр. бурий, лит. beras «бурий» 
та ін.- Критенко Вступ 510, 544; Шан
ский 3СРЯ І 2, 147; Фасмер І 180-181; 
Преобр. І 32; От~упщиков 183;~Sta'-''ski І 
40; Machek ESJC 59; Schuster-Sewc 46-
47; БЕР І 60; 3ССЯ 2, 145-146; Берн
штейн Очерк 1974, 247; Sl. prasl. І 290-
291; 3ккерт ВСЯ І 107-109: Sadn.
Aitz. VWb. І 150-151; Bern. 1 47; 
Топоров І 203-205; Pokorny 136. 

[боберки] «котикю> (на дереві) ВеНЗн; 
- не зовсім ясне; може бути пояснене як 
похідне від бобер (пор. інші назви того ж 
суцвіття, похідні від назв тварин: ко
тики, базьки і под.) або як афективне 
утворення, паралельне до [бамбулькиJ 
«кульки, бутони». 

бобИль «одинокий чоловік; (іст.) бід
няК»; -бр. бабьtль, п. ЬоЬу1, bobyl 



бобИр 

(з бр.); -запозичення з російської мо
ви; р. бобЬLЛь остаточного пояснення не 
дістало; пов'язувалося з шв. ст. ЬоаЬ61е 
(ЬоаЬу1е) «селянин-орендар» (Mikkola 
Beriihr. 89), з лит. bumbi!as «батрак; 

ледар» (Mikkola АВ 50) тощо; Фасмер 
(І 181) звертає увагу також на нез'ясо
ване рум. ЬоЬі1са «ВИд танцю», bobi1nic 
«настурція».- Шанский 3СРЯ І 2, 
147-148; Преобр. І 32-33; 3СБМ І 
258. 

бобИр (іхт.) «Йорж, Acerina cernua 
L.», [бобір] «коблик, Cyprinus gobio» 
Мо, [бобур J «йорж»,ЛЧерк, [бубар J «те.», 
[бубйр] «ТС. Берл; вид риби Ва»;- р. 
[бобьlрь] «коблик; йорж», [бубьtрьJ 
«йорж», п. [bobyr] «йорж» (з укр.);
задовільного пояснення не має; слід 
врахувати нез' ясоване болг. бабай «ВИд 
річкової рибю>, бабай «те.» (БЕР J 59), 
укр. [бабець] «бичок, Gobius», [бабик, 
баб'Юк], п. ЬаЬес «ТС.». 

бобівнИк1 (бот.) <<Трифоль, Menyan
thes trifo1iata L.; [вероніка поручайна, 
Veroпica beccabunga L.] Ж», [бобовник] 
«Menyanthes trifo1 iata»; - р. [бобовник] 
«Menyanthes trifo1iata», бр. бабок, [бобік, 
бабоунік], п. bobownik, [bobrek] «те.», ч. 
слц. [bobovnik] «Вероніка», болг. бобов
ляк, слн. boЬ6vnik, ЬбЬоvес «те.»;- псл. 
bobovьnikь, похідне від ЬоЬь «біб»; назва 
зумовлена подібністю листків цих рос
лин до бобових.- Меркулова 36-37; 
Machek Jm. rostl. 213.- Див. ще біб. 

[бобівнйк2 ] (бот.) «сусак, Butomus um
be1Iatus L.»;- р. [бобовник] «Те.; калю
жниця, Caltha pa1ustris L.; білокриль
ник болотний, Calla palustris», бр. [ба
бо уник] «б ілокрильник болотний»;- оче
видно, результат видазміни форми *боб
рівник, похідної від бобер, як назви 
болотяних і водяних рослин (біля яких 
водяться бобри), зближеної з назвою 
бобівнИк, що здавна означає рослини 
Menyanthes trifoliata і Veronica becca
bunga, такоЖ болотяні або водяні; пор. 
р. [бобровникJ «бобівник, Meпyanthes 
trifoliata L.», бр. [баброунік, бобрЬtк], 
п. bobrek, ч. [bobi'ekj «ТС.», які зазнали 
протилежної звукової зміни (з давнішого 
bobovьnikь, очевидно, під впливом нім. 
Biberklee «ТС.», букв. «боброва конюши-

бобчук 

на»).- Machek Jm. rost1. 183.- Пор. 
бобряк. 

бобка «спортивна блуза Л; літня со
рочка з короткими рукавами; [зимова 
чоловіча сорочка з застібкою на змійціl 
МСБГ», [бубка] «Спортивна блуза» Л; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. [бобка] «сорочка, дитяча сорочка», 
[боба] «дитяча сорочка», [бобанька] 
«те.» може бути пов'язане з [бобка] 
«дитяча іграшка», бр. бобка «кругла 
цятка на матерії, кулька; зернина бобу», 
що зводяться до боб «біб».- Див. ще 
біб. 

[бобовх] (виг .) «Шубовсть»;- звуко
наслідувальне утворення, аналогічне до 
бовть, шубовсть, бр. боук, рос. булгпЬlх 
і т. д. 

[бобок] (бот.) «лаврова ягода» Mak, 
бобкИ «те.» (мн.), [бобковець] «лавр, 
Laurus nobi1 is» Г, Ж, бабковий «лавро
вий», [бабковий] «те.» Ме; - р. бобкИ 
«Лаврові ЯГОДИ», бр. бабкі «ТС.», П. Ч. 
bobek «л~вр», слц. bobok «те.»; - похід
ні утворення від біб (< ЬоЬь); назва 
зумовлена характером плодів лавра -
невеликих овальних кістянок; збере-

. ження кореневого о замість закономір
ного і викликане, очевидно, вгіливом 
польської мови.- Див. ще біб. 

бобона- див. забобон. 
бобрик 1 «вид сукна з стоячим ворсом», 

бобриком (присл.) «чоловіча коротка 
стрижказ стоячим волоссям спереду»; -
р. бобрик, бр. б6брьtк, ч. bobrik (з 
рос.); - запозичення з російської мови, 
в якій утворено від назви бобр, бобёр 
за подібністю до бобрової шерсті. 

lбобрик 2 ) «саморобна мідна бляшка 
у вигляді гудзика», [боблик] «плід к~р
топлі після цвітіння; овечий послщ; 
кулька, балабончик, не.великий круглий 
предмет» МСБГ; -очевидно, похідні 
утворення від біб (див.). 

[бобряк] (бот.) «латаття, Nymphaea 
а1Ьа L.» Mak;- очевидно, пов'язане з 
бобер як назва водяної рослини, що мо

же рости там, де водяться бобри.- Див. 
ще бобер.- Пор. бобівийк 2 • 

бобчук (бот.) «дикий мигдаль, Amyg
da1 us паnа», [бобівнИк'] «ТС.» Ж; - р. 
[бобовник] «ТС.»; - похідне від біб; наз
ва зумовлена характерЬм плодів, подіб-
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б6б'Ястий 

них до бобів (пор. р. полевьtе, кал.мьщкuе 
орешкu «ТС.»).- Див. ще біб. 

[б6б'Ястий] (про смушок) «З велики
ми слабими завитками»;- п. bobiasty 
«подібний до бобу», слн. bбbast «те.»; -
похідне від слова біб, утворене на основі 
подібності форми завитків до великих 
зернин бобу.- Див. ще біб. 

бов (вигук для передачі глухого 
звуку, дзвону), бовк (вигук для передачі 
звуку при падінні важкого тіла), бов
кати «глухо звучати; необдумано гово
рити», [бовкало] «язик у дзвона, било; 
дурний балакун», [перебовко.м] «пере
дзвонюючи»;-звуконаслідувальні утво
рення, аналогічні до бр. [бовк] «шу
бовсть», [б6вкацьJ «шубовтати». 

бовван «ідол, кумир, істукан; (хвиля 
Пі]», [болван] «ідол» Ж. [балван Ж. бу
ван] «ТС.», [буванець] «КОЛОДКа ДЛЯ роз
тягуваННЯ шапок», бовваніти «виднітися 
в далині», [бованітu, бовва"Ячити, бо
ванЯчuти, буваніти] «те.»; - р. болван 
«ідол; дурень», бр. балван «те.», др. 
б-ьл-ьван-ь «пень, стовп, колода, йолоп, 
ідол», болван'Ь, бл-ьван-ь, бал-ьван-ь «ТС.», 
п. balwan «ідол; снігова баба; колода; 
йолоп; клуб; велика хвиля», ч. ba1van 
«скеля», [Ь1 voii] «дурень, йолоп», слц. 
Ьо1 van «Йолоп, ледар», болг. балван 
«скеля», болван «те.», схв. балван «ідол; 
колода, брус», bolvan «ідол», слн. ba1-
van «брила», boJvan «ТС.»; - ПСЛ. Ьь1-
VаП'Ь, Ьо1ьvаnь, Ьа1ьvаnь; -запозичен
ня з тюркських мов, можливо, подвійне; 
пор., з одного боку, дтюрк. Ьа1Ьа1 «На
могильний камінь, пам'ятник» і, з дру
гого, каз. балуан «борець», кирг. бал
бан <<те.», сх.-тюрк. pa1van «борець, си
лач, герой», узб. полвон, [pa1van], тур. 
pah1 ivan «те.», що походить від перс. 
pah1ivan «герой, борець», пов'язаного 
з pah1 u .«сила, хоробрість; бік»; менш 
переконлива думка (Ильинский ИОРЯС 
24/1, 115; Шанский ОСРЯ І 2, 154-155; 
Torp, 266) про утворення від гаданого 
псл. *Ьа1у, *Ьа1ьvе, яке мало б бути 
спорідненим з дісл. bu1r «стовбур, ту
луб», bolr «те.», свн. Ьо1е «дошка», нвн. 
Boh1e «брус» і т. д.; безпідставними є 
спроби (Prellwitz 342; Meringer IF 17, 
159) пов'язати з гот. ba1wa\\<esei «злістЬ», 
balwjan «МУЧИТИ», гр. <p'ijAO(;, (jJ1]AQ(; 
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«облудний» або через посередництво шв. 
bu1van «солом'яне опудало» з ірл. Ьа1-
Ь3n «те.» (Sk61d 12-13), оскільки шв. 
bulvan, як і нім. [Balbahni «те.» самі є 
запозиченнями з східних мов; непри
йнятною залишається давня спроба 
(Mik1. ТЕІ, Nachtr. 1, 10; 2, 81) виве
дення від тюркського ba1aban «великий, 
товстий».- Фасмер-Трубачев І 186-
187; 3ССЯ .З, 121-122; Дмитри<:'в 530; 
Корш ИОРЯС 8/4, 2-6; 11/1, 46; Мелио
ранский ИОРЯС 7/2, 280; 10/2, 68; 
Mazon RES 43, 91-92; Sl. prasl. І 
187-188; Sadn.- Aitz. VWb. І 482-
484; Менгес 87-91; Lokotsch 129. 

[бовгар] <<nастух худоби, волів», [бов
гаркаJ «ЗаГіН ДЛЯ худоби, загорода», 
ст. бовгарь (XVII ст.); - п. [bouhar] 
«пастух»; - запозичення з румунської 
мови; рум. bouar (boar) «пастух» (молд. 
боуар «те.») походить від лат. bovarius 
«бичий, воловий», в основі якого лежить 
лат. bos (bovis) «бИК», споріднене з псл. 
gov~do «Худоба».- Шаровольський Зб. 
заходозн. 55, 63; Sche1udko 127; Vinceпz 
9.- Див. ще гов'€до. 

[ббвдурЧ «димар; густий клуб диму, 
густа хмара; бовван, неотеса, йолоп», 
б6вд!}ритися «Здійматися високими стов
пами» (про дим); - р. [б6лдьtрь] «ди
мар», [булдЬtрь] «будинок на белебні; 
димар»; - неясне; виведення від чув. 
р.:11 d;:Jr «прибудова біля хатини; літня 
кухня», p;:J1 «дерев'яний димар» (Rasanen 
FUF 26, 136; Кравчук ЛБ VIII 68; 
Фасмер І 187, 238) з погляду географіч
ного поширення слова є занадто сум

нівним; може бути зіставлене з [болдUга] 
«кам'яна брила» (див.). 

[ббвдур2 ] «рибальська жердина, 
бовт»; - результат видазміни слова 
бовт «ТС.», викликаної звуковою подіб
ністю до бовдур1 «димар; йолоп»; безпід
ставно ототожнювалось (Кравчук ЛБ 
VIII 68) з бовдур 1 «димар».- Див. ще 
бовдур\ бовтати. 

бовкун «запряжений одинцем віл; 
великий сніп очерету»; - р. [бовщjн] 
«запряжений одинцем віл», [болк!}н] (про 
валову упряжку); - неясне; вважалося 

утвореним за .допомогою суфікса -ун 
від рум. b6u (молд. б6у) «віл» (Шаро-



бовт 

вольський Зб. заходозн. 55; Cioranescu 
100-101); виводилось також із префікса 
об- і основи дієслова волоктИ (Фасмер І 
188; Кравчук ВЯ 1968/4, 127). 

[бовт] «склепіння Ве Уг; магазин Дз 
.Атл 1», [бовта] «купеuька ятка» Шух, 
[бовтdр] «купеuь» Шух, [бовташІ «кра
мар» УЛГ, [бовдованяІ «склепіння» ЕЗб 
4; - запозичення з угорської мови; уг. 
boltiv «склепіння», bolt «магазин, крам
ниця» походить від іт. volta «склепіння», 
яке зводиться до лат. vola «ТС.» (vo1 vo 
«Обертаю, кручу»), спорідненого з укр. 
валЯти, р. волна.- Дзендзелівський 
Доп. УжДУ 4, 61; Лизанеuь НЗ УжДУ 
26, 119; Barczi 23; MNTESz І 335; Wa1-
de- Hofm. ІІ 825, 832-833. 

бовтати, бовт «жердина з порожнис
тим потовщенням на кінuі, якою зага
няють рибу в сітку; палка для розмішу
вання рідини; [зіпсоване яйце ЛЧерк]», 
[бовта] «Жердина для полохання риби» 
О, [бовтач, бовч Я, Ж, болт БерлІ 
пс.», [бовтало] «палка для розмішуван
ня» Я, бовтанка «розбовтане пійло», 
(б6втиця] <<Підвісна прикраса», [бовтИ
ще] «болт» Дз, [болтИщеІ «тс.», бовгщjш
ка «вид яєчні; [глечик для води ЯІ», 
[б6втень] «зіпсоване яйuе» Я, [бовтuш 
Я, бовток, бовrщjн, бовтІіж, бовтЯк Ю 
«ТС.», (бовт!}хаІ «рибальська снасть» Л, 
бовть (вигук на позначення одноразо
вого збовтування), [вuбовт] «вибоїна в 
річці» ВеНЗн, розбовток «бовтун»; -
р. балтать «бовтати; базікати», бр. 
б6утdць, п. beitac «бовтати; белько
тати»; - псл. *bьltati; -споріднене з 
лит. bildёti «лунко звучати, стукати», 
дат. bн1dre, шв. bulta «стукатИ>>, снн. 
bu1deren, нвн. poltern «Те.>>; іє. *Ьhе1-
звукопаслідувального походження.

Шанский ОСРЯ І 2, 158; Фасмер І 190; 
Преобр. І 35; ЗССЯ 3, 119-120; Sl. 
prasJ. І 284; Sadn.- Aitz. VWb. І 170-
171; Bern. І 118; Юuge-Mitzka 559. 

[бовч] «'ковбаня в річці» BeYt, [бов
чик] «вимита водоЮ калюжа» ВеУг; -
п. be!t «вир, ковбаню>, belk, belczak 
«Те.>>, слн. Ь61 t «Прірва, вир»;-вважаєть
ся пов'язаним з бовтати як звукона
слідувальне утворення.- Балецкий St. 
s1. 4, 400.- Див. ще бовтати. 

бог 

боr1 «ГОСПОДЬ», біг, бі, бОЖОК «іДОЛ», 
[богИцяІ, [божuця] «ікона з жіночим 
зображенням» Ме, боженЯ, божество, 
божнИця «полиця (тумбочка) для ікон; 
церква», [біжнИця] «тс.», божнИк «поли
ця для ікон», [біжнИкІ «ТС.», [боговИкІ 
«продавець ікон» Я, [божка] «богиня; 
піст Ж; божіння Г», божба «божіння, 
клятва», біжбd, [божотвd ЯІ «ТС.», 
fбожкар] «СВЯТеННИЮ>, [бож!}ха] «ТОЙ, ХТО 
часто божиться» Я, [бозЮн] «святенник, 
богомільний» Я, божий, божеський, бо
жественний, богувати «бути богом; чак
лувати; [лаятися в бога Дз]», божествИ
ти, [божuти] «брати присягу» BeYr, 
божИтися, божкати Я, [божкувати] 
«постити», безбожник, збезбожн[ти Ж. 
[набіжливість] «набожність» Ж, [набіж
ний] Ж, набоженство «богослужіння», 
[набожникІ «рушник до ікони», набож
ний, [незбожний] «безбожний», обожа
тель, обожати, обожнювати, обожу
вати, побожний; - р. бр. болг. м. бог, 
др. бог'Ь, п. слн. bog, ч. buh, слц. boh, 
вл. ЬОh, нл. bog, полаб. biig, схв. сдг, 
стсл. &Ог'Ь.; - псл. Ьоgь; -споріднене 
з дінд. bhagal) «Наділяючий, податель, 
пан, владика», bhajati, bhajate «наді
ляє», аВ. baja «ГОСПОДЬ, бОГ», baxsaiti 
«бере участь»; можливо, через давніше 
значення «майно, їжа>~ пов'язане з укр. 
[бог] «Шлунок, рубеuь», богун «те.», 
гр. срсщєrv «Їсти, пожирати», алб. ba
gёti «велика рогата худоба»; неоднора
зово висловлювана думка про пряме 

запозичення з іранських мов (Корш 
Сб. Сумцову 53; Миккола РФВ 48, 278; 
So1 msen KZ 34, 49; Moszynski PZJP 
92-93 та ін.) не витримує критики.-Ко
ломієць УЛМШ 1967/6, 12; Критенко 
Вступ 523; Трубачев Зтимология 1965, 
10-11, 25-30; Филин Образ. яз. 140-
141; Шанский 3СРЯ І 2, 148; Фасмер
Трубачев І 181-182; Зализняк ВСЯ 6, 
34; Преобр. І 33-34; SlawsJi І 40; Brii
ckner 33-34; Machek ESJC 75; Skok І 
179; Dukova ZfSI 24, 11-13; ОССЯ 2, 
161-163; Sl. prasi. І 296; Sadn.- Aitz. 
VWЬ. І 361-363; Bern. І 67.- Пор. 
бог 2 , бажок, збіжжя, небіж, небіжчик, 
убогий. ' . . 

[боr 2 ] «шлунок; перше вщдrлення 
шлунка жуйних тварин, рубець» Ж, 
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б огад 

(богун, богИня ВеУг] «ТС.», (б6ж6к] «сви
нячий шлунок» Г, Ж, [богук] «начинений 
свинячий шлунок» ЛексПол, [бігун] 
«сальцесон, копчена ковбаса» ВеЗи;
споріднені з бажок «шлуноК» і збережені 
в українській мові слов'янські відповід
ники до гр. <pcirw «Їм, пожираю», яке 
через давніше значення «Їжа, майно, 
доля» може бути споріднене з бог1 ; 
спроба витлумачити б6ж6к як запози
чення з румунської мови (Vincenz 2) 
позбавлена підстав, оскільки саме рум. 
bojoc, bojog «Легені, нутрощі», молд. 
божок, бож6г «ТС.» не може бути пояснене 
інакше, як запозичення з української 
мови.- Коломієць УМЛШ 1967/6, 12.
Див. ще бог1.- Пор. бажок. 

[ббrад] «посад, посаг, місце д.1я мо
лодих>) (на весіллі); -неясне; можливо, 
пов'язане з багатий- пор. [боР-аmтя] 
«багатство, придане» ЛЧерк. 

[боrаділати] «благати, дуже проситИ>> 
О, [богоділати] «ТС.» О; - утворення 
на основі давньоруського виразу бога 
дtля «бога радИ>>; пор. схв. богара
дити «жебракувати» з бога ради.- Пор. 
богадільня, богарадити. 

богадільня «будинок для бідних»; -
бр. богадзельня; - запозичення з ро
сійської мови; р. богадельня утворилось 
на основі давнього виразу бога дtля 
«бога радИ>>.- Шанский ЗСРЯ І 2, 148; 
Фасмер І 182.- Пор. богаділати. 

[ббrар] «жук, хрущ» ВеНЗн, ВеУг; -
запозичення з угорської мови; уг. Ьоgаг 
«жую> етимологічно неясне.-МNТЕSz 
І 321. 

[богарадити] «виявляти доброчин
ність, (матеріально) підтримувати», [збо
гарадитися] «виблагатю>;- р. [богарад
ньtй] «жебраю>, схв. богарадити «жебра
кувати»; - складне утворення на ос

нові виразу бога ради.- Фасмер І 182; 
J agic AfSIPh ЗО, 458-459.- Див. ще 
бог, ради. 

lбоrастійник] «польовий жайворонок, 
Mauda arvensis L.» ВеНЗн, [богостійник] 
«Тс.»; - неясне утворення, можливо, ре

зультат видазміни форми *богаспівник. 
богатИр <<герой», богатuрство, ст. 

багшпьtрь «герой, муж великої сили» 
(XV ст.), богаmьtр'Ь «ТС.» (XVIII ст.); -
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богИла 

р. богшпь'tрь, др. богатьtрь, богшпур'Ь, 
п. bohater, bohatyr (з укр.), ч. bohat~'r 
(з рос.), слц. bohatier, болг. богатИр 
(з рос.), схв. богатіір (з рос.);- запози
чення з тюркських мов; дтюрк. baptur 
«герой», споріднене з тур. bahadrr «Хо
робрий, герой», чаг. batur «смілий, воє
начальник», шор. parattyr «герой» та ін., 
походить від перс. bahadur «силач».
Шанский 3СРЯ І 2, 149; Фасмер І 183; 
Преобр. І 33; Корш ИОРЯС 711, 45; 
Briickner 34; Sadn.- Aitz. VWb. І 374-
375.- Пор. багатий. 

lбоrач] «хліб, малай, пиріг» ЕЗб 4, 
[багаж] «тс.»; - запозичення з угор
ської мови; уг. pogacsa «ТС.» походить 
від схв. погача «Прісний хліб, корж», 
яке разом з болг. погача, м. погача «тс.», 
слн. pogaca «булка» зводиться до іт. 
focaccia «пшеничний корж», що похо
дить від пізньолат. focacea «коржик», 
утвореного від лат. focus «вогнище, во
гонь».- ЕЗб 4, 235; Barczi 245; Младе
нов 437; Mikl. EW 254; Battisti-Alessio 
1673.- Див. ще фокус. 

Богдан, Богдана, [богданка] «дочка, 
богом дана»; - р. Боідан, бр. Багдан, 
[бо<>дан] «Підкидьою>, п. bogdan, bohdan 
(з укр.) «дорогий, кавалер», ч. слц. Boh
dan, м. богадан «богом даний», схв. Ео
годfін «богом даний», Bogdan; - спіль
нослов'янське власне і загальне ім'я, 
утворене з основи іменника Ьоgь і діє
прикметника danь від дієслова dati; 
на думку Мілевського (І Mi~dzyn. Sla
wist. konf. onomast. 243-244), псл. 
* Bogodanь походить як запозичення
калька від мідійсько-скіфського Baga
data (дперс. Baga-data).- Див. ще бог\ 
дати. 

богИла (бот.) «Anthriscus Hoffm.» Г, 
Ж, [бугиль] «те.» Ж. бугИла «тс. Г, Ж; 
[болиголов, Conium maculatum L. 
Makl», [буглав] «болиголов», [булав] «ТС.» 
Mak; - р. [богула] «таволга, Spiraea u1-
maria; таволожник, Aruncus sil vester», 
[багуля] «Отруйний, лікарський гриб», 
[багульньtй] «терпкий, гострий; отруй
ний, одурманюючий»; -очевидно, по
хідне від основи псл. bog- «поїдати, по
жирати», збереженої в укр. !бог] «шлу
нок», [богун] «ТС.» і спорідненої з гр.. 
<pcirw <<nожираю»; щодо розвитку зна-



бог ме 

чення пор. р. яд від псл. jesti (*jed-ti);. 
пізніше зазнало впливу з боку складного 
слова болИголов.- Пор. боr 2, болИголов. 

богме, богмИтися -див. бігме. 
[богорбжникІ (бот.) «берека, Sorbus 

torminal is Crtz. (PyrtJs torminal is Ehrh. ); 
глід, Sorbus aria Crtz. (Crataegus aria 
L.)», [богорошникІ «горобина, Sorbus au
cuparia L.» Mak, [бог6шник] «берека; 
глід» Пі; - р. [богор6жник] «вид гло
ду, Crataegus tormina1 is», п. bozorozec 
«берека; рослина з родини метеликових, 
гуньба, Trigonell а>>; - не зовсім ясне; 
очевидно, утворене з основ слів бог1 

(або бог2) і ріг (rog-) з огляду на те, що 
відповідні рослини покриті колючками; 
може розглядатись і як результат ви

дозміни форми [боярйшникІ «глід».-;
SW І 194.- Див. ще бог1 , боr 2 , боя
рИшник, ріг. 

[ббrрач] «малий казан, дійницю> ЕЗб 
ЗО; -запозичення з угорської мови; 
уг. bogracs шазан» походить від тур. 
bakra<; «Мідний черпак, казаною>.
МNТЕSz І 323; Barczi 22.- Див. ще 
бакрач. 

[богун 1 ] «жердина для сушіння ри
би»; -можливо, пов'язане з крим.-тат. 
bag «вірьовка, шнурок» або bogun (bo
gum) «сустав, коліно; сув'язь». 

боrун 2- див. бог 2 • 
бодай «нехай би, щоб; хоч би~. 

[бодd О, богдdй] «тс.»; - бр. бадdй, [баг
дdй), п. bodaj, bogdaj «Те.>>, ч. bodej 
(бажальна частка, стверджувальна ча
стка та ін.), ст. bohdejz, bohdej t', слu. 
bodaj «щоб», bohdaj «ТС.», нл. ст. Ьоdаj;
поширене в північних слов'янських мо
вах утворення, яке виникло на грунті 
давнього словосполучення бог дай «бог 
нехай дасть».- Булахау Веснік БДУ 
1971/2, 60; Sadn.- Aitz. VWb. І 363.-

. Див. ще бог\ дати. 
бодак, бодачник, бодЯк -див. будЯк. 

[бодван,ка) «продовгуватий шап
лик»; - очевидно, результат видазміни 
заnозиченого нвн. Badewanne «ванна», 
утвореного з основи дієслова baden «ку
пати», спорідненого з нвн. bahen «nарити», 
backen «пекти», гр. <poor ш «Жарю, палю», 
укр. бо,гаття, та іменника Wanne «ван
на».- Див. ще багаття, ванна. 

бодня 

[бодлак] (бот.) «чортополох, Carduus 
L.; жовтозілля, Senecio L.; крушина, 
Rhamnus frangu1a L.» Mak, Г, [бодлак 
дикий] «водяні горіхи, Trapa natans L.» 
Mak, [бодлаччя] (зб.), [бодляк) «чорто
полох; осот» Mak, [будлЯчеІ (зб.) Ж; -
р. [бодлак] «терен, Prunus spinosa L.; 
крушина»; -вважається (Sadn.-Aitz. 
VWb. І 373) запозиченням з польської 
мови з огляду на звукосполучення дл 

(як у mydlo); але п. bodlak «чортополох», 
ст. «миколайчики польові, Eryngium 
campestre L.», як і ч. bod1ak «чортопо
лох», слц. bodl 'ас «тс.», не є закономірним 
утворенням із суфіксальним dl, бо звук 
d належить у цій формі до кореня bod-; 
таким чином, ідеться про утворення з 
рідкісним складним суфіксом -1 ak-, у 
якому немає нічого специфічно поль
ського.- Див. ще будЯк. 

боднути, бодлuвий, бодЯн, бод4чий, 
бодь - див. бостИ. 

бодня «діжка з кришкою; різновид 
вулика Г; верхня частина воза з дощок 
МСБГ», [б6денкаІ «барильце О; мас
ничка ДзАтл Il», [боденчаІ «посуд на 
горілку» О, [боденчаІ «масничка, посу
дина для збивання масла», [боднар Г, 
0), бондар, [боднЯкІ «велика дубова 
колода» Я, [боднаренко], бондаренко, 
[боднарuна Ж. боднарівна ЖІ, бондарів
на, [боднарuхаІ, бондарИха, бондарка 
«бондариха», бондарня, бондарство, бон
дарча, бондарчук, бондарний, [боднlіри
тиІ, бондарювати, ст. бодня (1564), 
бондар (XVII ст.); - р. [бодня] (можли
во, з укр.), п. bednia «бодня», [bodnia, 
b~dnia] «ТС.», Ч. bedna «ЯЩИК», СЛЦ. [bed
nia], debna «тс.», болг. б'Ьдне «великий 
бочонок», схв. бадшь «чан, кадка; ло
ток, жолоб», слн. [bedenj] «бодню>; -
псл. *Ь1:>dьnь;- через германське по
середництво (двн. butln «кадка», нвн. 
Butte «ТС.», свн. biitenaere «бондар») 
або безпосередньо запозичено з латин
ської мови; лат. butina, нар.-лат. * bu
dina походить від гр. лuт['\'1] «Обплетена 
пляшка; нічний посуд», етимологія яко
го не з'ясована; у формі бондар і похід
них відбулась метатеза ди (пор. р. бон
дарь, болг. [б'ЬндеІ «бочонок»); припус
кається (Топоров Зтимология 1974, 8) 
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бодорка 

і власне слов'янський характер слова 
*Ьоdьnь як здавна успадкованого.
Фасмер І 184; Трубачев Рем. терминол. 
301-302; Sl. prasl. І 461-462; Sadn.
Aitz. VWb. І 476; Bern. І 106; Юuge
Mitzka 114; Boisacq 829.- Пор. путня. 

[бод6рка] «посудина у вівчарській 
справі» Доп. УжДУ 4; - етимологічно 
неясне; можливо, пов'язане з б6дн.я, 
пор. (б6денка] «масничка». 

[бодбря] «назва вівці» Доп. УжДУ 
4; - очевидно, запозичення з угор
ської мови; пор. уг. bodros «кучерявий», 
bodorit «завивати», яке може бути або 
спорідненим з удм. bidyrjo «кучерявий», 
або варіантом до етимологічно неясного 
уг. fodorit «завивати».- Barczi 22, 81; 
MNTESz І 319. 

[ бодрий І «бадьорий», [бод рак] «ба
дьора людина», [бодр6к] (кличка пса), 
[бодрuти(ся)]; - р. б6дрьtй, бдеть, бр. 
бадзёрьt «бадьорий», [б6дзер] «тс.», др. 
б'Ьдрьщ, бодрьtи, б'Ьдtти, п. bodry (з 
укр.), ч. слц. bodry (з рос.), bditi, болг. 
б6д'Ьр (з рос.), м. бодар (з рос.), схв. бодар 
(з рос.), бадар, слн. b6der (з рос.), стсл. 
Б"Ьдр-ь, Б-ьдtти;-псл. bod-ro, bode
ti ( <* Ьйd- ), утворення від варіанта тієї 
самої основи, що і в будИти, блюстu; -
споріднене і словотворчо тотожне з лит. 
budrus «ПИЛЬНИЙ», ав. zaeni-but'Jra «СТа
раННО пильнуючий»; збережена україн
ською мовою в говорах фонетично за
кономірна форма слова. - Шанский 
ЗСРЯ J 2, 151-152; Фаs:мер І 184; Пре
обр. І 34; Machek ESJC 59; БЕР І 62; 
Sl. prasl. І 461; Sadn.- Aitz. VWb. І 

349-352; Meillet Etudes 114; Pokorny 
150-152.- Див. ще будИти, блюстИ.
Пор. бадьорий. 

бодЯга (зоол.) «водяна губка, на
дошник, Spongia fluviatil is L.»; - р. бо
дЯга, [бадЯ.гq], бр. бадзЯ.га, п. bodzi~
ga; - очевидно, похідне від тієї самої 
основи бод-, що і в словах бостu, будЯк,· 
у такому разі назва зумовлена характе
ром скелета губки, який складається 
з крем'яних голок.- ОССЯ 2, 153.
Див. ще бостИ, будЯк. 

бодЯн (бот.) «Illicium anisatum L.; 
зірчастий аніс, Pimpinella anisum», [ба
диян.J «Ill icium anisa tum» Mak, [бад' ян] 
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«ясенець, Dictamnus а1 bus L.>> Mak, 
ст. бодян.'Ь (XVIII ст.);- р. бадьЯ.н 
«Illicium anisatum; Dictamnus albus>>, 
бр. бадзЯ.н., п. bodzian, bidjan «бодяю>, 
ч. badian «тс.»; - через польську мову 
запозичено з італійської чи іспанської 
або через російську з татарської; іт. ba
diana, ісп. badiana «тс.», тат. badjan, 
madijan «аніс» походять від перс. badjan 
«зірчастий аніс>>.- Фасмер І 104; Пре
обр. І 12; SW І 81; Lokotsch 14; Mik1. 
ТЕ1 Nachtr. 2, 79. 

боЄць -див. бИти1 • 
[бождеревок] (бот.) «звіробій, Hyperi

cнm perforatнm L.»; - складна назва, 
утворена на основі словосполучення бо
же дерево; зумовлена лікувальними влас
-rивостями звіробою.- Див. ще бог\ 
дерево.- Пор. біждерев. 

божевільний «психічнохворий», fбо
жевілець Я, божевільникJ «ТС.», боже
вілля, божевільня «будинок для боже
вільнию>, божеволіти «втрачати розум>>, 
ст. божевольн.ьtй (XVIII ст.); - р. [бо
жев6льн.ьtй] «божевільниЙ>> (очевидно, з 
укр.);- власне українське складне утво
рення, що виникло ·на основі слово
сполучення божа воля; відображає ре
лігійне уявлення про божевільних (юро
дивих) як виразників божої волі; пор. 
рос. блажен.н.ьtй «божевільний>>.- Даль 
IV669; Sadn.- Aitz. VWb. І 365.- Див. 
ще бог\ вбля. 

[боженикJ «помічник сільського ста
ростю> Ж, [божівн.uк] «присяжний (у 
сільській громаді)>> Ж. ст. боженик'Ь 
«ПрИСЯЖНИЙ>> (XVIII ст.); -Ч. ст. bo
zennik «ПрИСЯЖНИЙ раДНИК>>, bozenik 
«ТС.»; СЛЦ. СТ. bozenik «ПОНЯТИЙ>>;- ОЧе
ВИДНО, пов'язане з божитися «присяга
ти», ч. bozit se «тс.».- Див. ще бог1 • 

[божкощійло] «святеннию>; - екс-
пресивне утворення на основі виразу 
дай, боже, характерного для богоміль
них людей.- Див. ще бог\ дати. 

ббжбк - див. бог2 • 
[бозl) (бот.) «бузина, Sambнcнs L.; 

бузок, Syringa vulgaris L. Mak>>, [бози
н.а] «бузина>>, [бознuк, бозн.як Mak] 
«ТС.», [базь] «бузою> Mak; - р. [боз] 
«бузина>>, п. ч. bez «бузина; бузою>, слц. 
baza «ТС.», вл. b6z «бузина», нл. [bez], 



бо з 

baz, полаб. baz, болг. б7зз, м. боз, схв. 
баз, база, бз6ва, з6ва «те.», слн. [Mz] 
bezeg «бузина; бузок»; - псл. Ььzь 
<*Ьііzь, варіант тієї самої основи (buz
<*bouz-), що і в словах бузок, бузина;
найчастіше виводиться від іє. *bhug•
/*bhaug'- і пов'язується з лат. fagus 
«бук», гр. <pYJj6G, н. Buche «тс.», курд. 
buz «в'яз»; етимологія непевна; на сло
в'янському грунті можна припустити 
зв'язок з дієсловом бздіти, враховуючи 
міцний запах відповідних рослин (Briick
ner KZ 46, 193-194); зіставляються та
кож (ЗССЯ 3, 145) із звуконаслідуваль
ною основою *Ььz- «бриніти» (як назва 
рослини, з якої роблять сопілки); з 
української мови рум. boz, молд. баз 
«бузина».- Критенко Вступ 548-549; 
Фасмер-Трубачев І 184-185; Филин 
Обра~. яз. 144; Slawski І 30-31; Schн
ster-Sewc S1. Wortst. 17, 19; БЕР І 97; 
Skok І 125; Sl. prasl. І 469-470; Sadn.
Aitz. VWb. І 487-489; Rudnicki BPTJ 
15, 127-133.- Пор. баз2 , бжур, бзиші, 
буз. 

lбоз 2 ] «біб», [бозуля] «ГУ ля» ВеЛ; -
не зовсім ясне; очевидно, пов'язане як 
варіант з формою боц «грудка, кавалок», 
пор. бацан «крупний горох», бецай «Ве
лика квасоля».- Див. ще боц. 

ббзна «невідомо, хтозна»; - р. [бо
знат], слц. bohzna, болг. бозна, схв. 
бдгзна, Ьоzпа «те.»; - утворення на ос
нові виразу бог знав (псл. Ьоgь znajetь); 
пор. казна, хт6знд, слц. bohvie «боз
на».- Див. ще бог\ знати. 

[ббїти] «кипіти», [б6їчкий] «кипучий» 
ЕЗб 26, 334; - вважається запози
ченням з румунської мови, в якій при
пускається незасвідчена форма, що має 
бути продовженням лат. bullire «кипі ти, 
булькати», похідного від bulla «водяна 
бульбашка»; спорідненого, очевидно, з 
лит. bulis «сідниця», дінд. buril), Ьu1ф 
«те.; vu1va» та ін.- J anбw STNL 18, 
16; Walde-Hofm. І 122. 

[бой] «їй-богу», fб6йе) «те.»; - пере
конливого пояснення не має; може роз

глядатись як результат фонетичного пе
рерозкладу діалектної форми 6й-б6 (їй-
66) в процесі характерної для південно
західних говорів повторної вимови 

ббйня 

цього вигуку (6й-бо-вй-бо-6й ... і под.).
Див. ще їй-богу.- Пор. бойко. 

[ бойдек] «келишок» ВеБ; -неясне; 
можливо, в якийсь спосіб пов' язане 
з польським арготизмом boj dek «го
рище». 

[бойк] «бавовняна тканина зеленого 
кольору з китичками з червоного га

русу» Я;- п. bojka «вид тканини», boja 
«Те.»; -- через польську мову запозичено 

з англійської чи німецької; англ. Ьоу 
«ВИД тканини», н. Воі «шерстяна тканина» 
походять від фр. ст. Ьаіе «те.», що зво
диться до лат. badius «Каштаново-корич
невий».-SW І 186; Кluge-Mitzka 89.
Див. ще бая 1. 

бойка, б6йкИй, бойко, бойю)н, б6йла, 
б6йлд, б6йний, бойнИця, бойня, бойовИй, 
бойовИк, бойовИсько, бойовИще, бойок, 
байчак - див. бИти1• 

бойко, бойка «жінка з родини бойків», 
бойкИня, бойчИха «те.», бойчук «малий 
бойко», Бойківщина, байкати «говорити 
бой (бойє)»; - назва середньокарпат
ської частини українського населення, 
утворена від вигуку [бой (66йв)] «ЇЙ
богу», характерного для місцевого діа
лекту (пор. прізвище Байкала (1586-
1590); пор. також назву лемко, утво
рену від частки [лем.] «лише, тільки»); 
безпідставними були спроби пов'язання 
з кельтською етнічною назвою Воіі, Вої
kоі (Safatik сем 10, 23-26; Целевич 
Правда 1868, 419; Партицький Дtло 
NQ 255, 1894; Perwolf AfSIPh 7, 617-
618).- Verchratskyj AfSIPh 16, 592-
593; Франко ЖіС 3, 146-149; Фасмер І 
185; Briickner 35.- Див. ще бой. 

бойкот «nротест чи боротьба в формі 
припинення зносин», бойкотувати; - р. 
болг. бойкот, бр. байк6т, п. ч. слц. вл. 
bojkot, м. боjкот, схв. бдjкот, слн. boj
kot; - запозичення з німецької мови; 
н. Boykбtt «ТС.)) походить від англ. boy
cott «те.», яке виникло на основі прізви
ща англійського капітана Бойкотта 
(Boykott), що вперше зазнав на собі та
кої форми протесту з боку ірландців.
Кравчук УМШ 1957/4, 80; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 152-153; Фасмер І 185; Пре
обр. І 34; Юuge-Gotze 96; Юеіn 193. 

ббйня «різниця (для худоби); (пе
рен.) велика війна»; - бр. бойня, п. 
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ббйтар 

bojnia «те.»; -запозичення з російської 
мови; р. бойня «те.» пов'язане з бить 
«бити».- Див. ще бИти\ 

[ббйтар] «Підпасич» ВеУг; - п. [boj
tar] «вівчар», слц. bojtar «Підпасич; по
гонич», схв. бдjтіір «підпасич»; - запо
зичення з угорської мови; уг. boj tar 
«те.», очевидно, виникло шляхом роз

кладу уг. bujtar-legeny «погонич», утво
реного з неясної основи Ьнj tar, пов' я
заної, можливо, з уг. bujtogat «бунту
вати, підбурювати» та іменника 1egeny 
«хлопець»; пов'язується також (Sadn.
Aitz. VWb. І 114) із слн. baita «хатина, 
халупа», іт. baita «Притулок, хатина в 
горах».- Дзендзелівський УЛГ 56; Bar
czi 23· MNTESz І 325-326; Mik1. EW б; ' . Battisti - A1essio 409.- Див. ще ба-
Ютка. 

!бок] «пак» ВеБ;- результат конта
мінапії часток бо і пак (див.). 

бокал;- бр. бакал; -запозичення 
з російської мови; р. бокал, як і п. ст. 
bukal «келих», bokal «те.», ч. ст. bokal 
«кухоль», bukaJ, слц. bukara «ТС.», болг. 
бікел (бітсі>л) «дерев'яна посудина для 
води»·, м. бокал «келих», схв. бокііл, бо
кал «те.», походить від елат. baucalium 
(bauca1 is) «посудина для пиття з вузь
кою шийкою» (в російську мову запози
ченого через французьку або італійську, 
пор. фр. bocal, іт. Ьосса1е), яке зводить
ся до гр. ра.uхсіЛюv (ра.uха.ЛІG) «те.», за
позиченого з єгипетської мови. - Шан
ський ЗСРЯ І 2, 153; Фасмер І 185; Пре
обр. І 34; Bri.ickner 35; Skok І 184; Sadn. 
-Aitz. VWb. І 378-379; Hi.ittl-Worth 
19; Dauzat 94. 

боканки, боканчі - див. баrанча. 
lбокатка] «Відро, цеберка» Пі; - не

ясне; можливо, nов'язане з бокатий (за 
формоЮ посудини; пор. ноесітка «посу
дина З ДОВГИМ НОСИКОМ»). 

[ббкла] (зоол.) «Плавуча блощиця, 
Corixa», [боклаг] «водяна тваринка (бло
щиця?)»;- неясне; можливо, переносне 
вживання слова [б6кла] «плоский бочо
НОК>' (за зовнішньою подібністю). 

(бокозИйник] «косоокий»; - складне 
утворення, першою частиною якого є 

основа бок- «бік», а другою- не зо
всім ясний елемент, пов'язаний або з 
ПСЛ. zij-ati «ЗЯЯТИ» (пор. СХВ. зujшnu «ВИ-
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дивлятися, ловити гав»), або з зиз, зtі
зий «КОСООКИЙ».- ДИВ. Ще бік, ЗИЗ, 
зЯяти. 

[ббкбр] «nліт», ст. бокора «те.» (XVI
XVIII ст.); - п. bokura «вид плота» 
(з укр.); - запозичено з угорської мо
ви, можливо, через румунську (рум. 

bocor «кущ; купа; великий пліт»); уг. 
bokor «кущ; купа» етимологічно неяс
не.- Сабадош Мовозн. 1974/3, 71; Ма
нівчук тж 76; Sadп.- Aitz. VWb. І 
380; Дзжз St. sl. 7, 160; Barczi 23; 
MNTESz І 328-329. 

[бокорван] «чиряк, карбункул»; -
очевидно, видозмінене запозичення з 
угорської мови; уг. poko1var «вид чи
ряка» (?), букв. «пеке.'Іьний струп», 
утворене з іменників poko1 «пекло», за
позиченого з слов'янс-ьких мов (псл. 
рьkь1ь «ТС.»), і var «короста, струп», 
спорідненого з комі ор «Гній», удм. ур 
«Те.; короста».- Barczi 245, 332; Льп
кин-Гуляев 206.- Див. ще пекло. 

[бокрейда] «китиця (штучних) кві
тів; павине перо (у молодого на весіл
лі)», [бокрейта Ж, бо.Jрuда ВеУг, по
крейда, покрейта Ж. покрuйта Доп. 
УжДУ 8] «Те.»;- слц. bukreta «те.»;
запозичення з угорської мови; уг. bok
reta «китиця квітів» зіставляється з уг. 
bokor «кущ», яке переконливої етимоло
гії не має.- Лизанець Доп. УжДУ 8, 
48, 49; Sadn.- Aitz. VWb. І 380; Barczi 
23; MNTESz І 328-329. 

бокс, боксер, боксувати;- р. бр. 
болr. м. бокс, п. вл. boks, ч. слц. Ьох, 
схв. бокс, ели. boks; - запозичення 
з англійської мови; англ. Ьох «удар, 
бокс; бити кулаком» етимологічно не 
з'ясоване, іноді пов'язується з дат. bas
ke «бити» (NSD 320) або вважається ре
зультатом переосмислення англ. Ьох 
«Коробка» у зв'язку з подібністю рингу 
до коробки (Ship1ey 55); припускається 
при запозиченні посередництво фран
цузької мови (Фасмер І 186).- СІС 105; 
Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ І 2, 153-
154; Юеіn 192. 

[бокури] «ремінний пояс, вузький 
ремінь», [бокорfйка Ж, бокурія, букарія 
Ж, букурія, букурійка] «те.»; - загаль
ноприйнятої етимології не має; виво
диться (Sadп.- Aitz. VWЬ. І 380) від 



б6кша 

yr. bokor «кущ, купа, букет»; пов'язує
ться також з рум. bucurie «радість» 
(Кобилянський Гуц. гов. 82; Viпcenz 9) 
або з рум. bбcuri, наз. в. мн. від Ьос 
«стільчик, невелике сидіння» і под. (Сіо· 
rane-;cu 90). 

[б6кша] «Корова з білою плямою на 
боці; назва вівці Доп. УжДУ 4», [бок
шапа] «назва вівці», [бокшаня] «ТС.» 
Доп. УжДУ 4, [бокшій] «віл з боками 
іншої масті», [бочій] «те.», [бокшuстий] 
<<з білою плямою на боці»; - пов' язується 
з молд. бокшан, букшан «порода рогатої 
худоби» (Scheludko 127; Vrabie Romano
s1avica 14, 132); можливо, є утворен
ням із суфіксом -LU- (пор. лівша) від 
основи псл. bok- «бію>. 

[б6лб6т] «базіка» Г, Ж, [б6льбут Я, 
булбогпень Л] «те.», [болботати] «базі
кати; невиразно говорити», [болботлu
вuй] «балакливий; недорікуватий»; - р. 
[болботdть] «бурмотіти», бр. балбатtіць 
«базікати, торохтіти; булькати», п. bol
Ьotac «бовтати рідину; белькотати», ч. 
bleb(o)tati <<Незв'язно говорити, патя
кати», b1abo1iti «ТС.», слц. b1botat' 
«дзюрчати», blebtat' «базікати», вл. Ь1а
Ьас, b1abotac «базікати», нл. b1abotas 
«ТС.>>, blobotas «заїкатись, бурмотіти», 
болг. 6'ьлб6ля «дзюрчу; невиразно гово
рю, бурмочу», блаб6ля «ТС.», м. болботи, 
бабати «грюкає, кричить, бубонить», 
схв. блебетати <<базікати, плести ні
сенітницю», b1abositi «невміло говори
ти», слн. blebetati «базікати»; - псл. 
*Ь .. 1 Ь- (*Ьо1 Ь-), основа звуконасліду
ваЛьного Походження; - пор. лит. ba1-
batuoti · «базікати, теревенити», Ьа1 Ьёtі 
«базікати», лат. balbutrre «заїкатись», 
дінд. ba1bathal) «заїка».- БЕР І 90; 
Skok І 171; ЗССЯ 2, 171-172; Sl. prasl. 
І 301-302; Sadn.- Aitz. VWb. І 166-
167; Baga RR І 434; Wa1de-Hofm. І 
94.- Пор. бурбоніти, варвар. 

болван, болванка; - форми, запози
чені з російської мови; р. болван, бал
ваяка є прямими . відnовідниками укр. 
бовван та ін. (див.). 

болгарин, [болгар, бовгар], Болгарія, 
[Болгарщuна]; - р. болгарин, бр. бал
гарьт, др. болгаре (мн.), п. Bulgar, 
ч. слц. Bu1har, болг. б'Ьлгарин, м. буга
рuн, схв. Бугарин., слн. Bo1gar, стсл. 

15 8·539 

болИголов 

БA"Ьrdph.l (зн. в. мн.); - засвоєна від 
тюркських болгар назва одного з пів
деннослов'янських народів; дтюрк. bul
rar «метне, змішаного походження» утво
рене від дієслова bu1pmak, bu1gmak 
«змішувати»; первісне значення слова 
тлумачиться як «бунтар» (Pelliot, Oeuv
res posthumes 2, 228-229); менш пере
конливими бу.ІJИ спробипов'язання з на
звою Волга (Sismaпov KSz 2, 47-48; 
Partridge 63), з герм. (н.) ba1gen «битися, 
боротися» (Detschew ZONF 2, 198-199) 
або з ас. bylgaeroп «берег, обмілина; 
край (скелі, берега)» (Verпadsky, Ori
gins of Russia 87).- Фасмер І 187; Пре
обр. І 35; БЕР І 99; M1adenov RES 1, 
44-45; Skok І 228. 

Іболдан] (бот.) «крушина, Rhamnus 
frangula L.» Mak, [балабан., бован] «те.» 
Mak;- результати фонетичної видо
зміни деетимологізованої форми [бод
лак] «ТС.», Пізніше ЗбЛИЖеНОЇ З бовван.
ДИВ. ще бодлак. 

[болднгаJ «кам'яна брила»; - п. 
[bold] «гола бовваняста скеля», [bolda] 
«те.», [baldy] «голі скелі», ч. (мор.) 
[ Ьа1 da] «брила»; - походження неясне; 
можливо, східне.- SW І 189.- Пор. 
бовдур. 

[б6ле] «добре», [66ли] «те.» Ж. [бд
ледь] «либонь» Ж, [б6ледь що] «слава 
богу, що» Ж; - не зовсім ясні утворен
ня; пов'язуються (Німчук Терит. діал. 
71) з др. боле «більше, краще».- Див. 
ще більший. 

[б6лень] (іхт.) «білизна, Aspius as
pius L.» ВеНЗн, ВеУг; - п. bolefl., 
ч. Ьо1еп, слц. bo1en, схв. бдлен,, слн. b6-
len «те.»; - псл. Ьо1.еnь;- очевидно, 
похідне від того самого кореня Ьо1-, 
що і в словах болбто, бол6Nня та ін.; 
в такому разі зводиться до іє. *bhe1-/ 
bho1- «білий»; зіставляєтьсЯ також 
(ЗССЯ 2, 172; Sadn.- Aitz. VWb. І 
380-381; Сі mochowski LP І, 165-181) 
з гр. <рсіЛЇ.аLvа «КИТ», q)сіЛЛ'І'], лат. ballae
na «тс.», алб. bli «осетер».- К.олgмиец 
Происх. назв. рь1б; Machel< ESJ С 60; 
Sl. prasl. І 302.- Див. ще білий, бо
л6шrя, болото. 

болИголов (бот.) «омег, Coпium ma
ct!latum L.; [цикута, Cicuta virosa L. 
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Mak; дурман, Datura stramonium L. 
Mak; бугила, Anthriscus silvestris Hoffm. 
Mak; бутень, Chaerophyllum bu1bosum 
L. Mak]», [болИголова] «омег», [болеголо
ва, болиголів] «тс.» Mak, [болиголовка] 
«бутила» Mak;- р. болИголов «омег», 
[болИголова] «бугила», п. boligl6wka «бо
лиголов», ч. слц. bo1eh1av, нл. boJglowa 
«тс.», схв. боліtглав(а) щикута; боли
голов>>; - псл. *bol igo1 vь, *boligo1 va, 
утворене з основ дієслова bo1eti та імен
ника *go1va «голова»; назва зумовлена 
отруйною властивістю рослин; можливо, 
що в окремих випадках ця назва розви

нулась вторинна в результаті деетимо
логізації назви бугила, богила.- Machek 
Jm. rostl. 169; 3ССЯ 2, 175.- Див. 
ще біль, голова.- Пор. богИла. 

боліти і т. д.- див. біль. 

[uолоз] «полоз, змій» Ж;- очевидно, 
результат одзвінчення початкового n 
в слові полоз (див.). 

[болона] «перепонка, оболонка», [бо
лонкар] «шкляр>>, [болонастий] «перетин
частий» Ж. [болонИстий, болонковатий} 
«тс.>> Ж, [болончастий, болончатий] «тон
кошкірий>> Ж, забОЛОНЬ «МОЛОДИЙ шар 
деревини безпосередньо під корою», обо
лона «Оболонка; [шибка]>>, [оболони] «Ві· 
конні рами» Ж, [оболоники] «ТС.>> Ж. обо
лонка,.[оболонник] «ШКЛЯр» Ж, [оболОN
щикl «тс.» Пі; - р. болона «наріст на 
дереві>>, [болонь] «м'яка кора дерева», 
бр. [балона] «велика шибка>>, п. Ьlопа 
«ое'wюнка>>, ч. b1ana, слц. b1ana «тс.>>, 
вл. bloiik «клітина>>, нл. ст. blona «плі
ва, перетинка, оболонка», слн. b1ana 
«перетинка; пергамеНТ>>; - псл. *bo1na 
«плівка, оболонка>>, похідне від іє. 
*bho1-/bhe1- «білиЙ>>; - споріднене з 
псл. Ье1ь «білий>>, лит. ba1nas «те.», гр. 
<роЛі(; «луска (плазунів)»; пов' язується 

також (Machek ESJC 55, 458; Мартьr
нов S1. Wortst. 62-63) з псл. *pe1na 
«пеленю>, лит. р1ёnе «плівка>>, лат. pellis 
«шкіра>>.- Шанский 3СРЯ І 2, 157; 
Фасмер І 189; Slawski І 37; ОССЯ 2, 
175-177; Sl. prasl. І 307-308; Sadn.
Ai.tz. VWb. І 126-134; Bern. І 169-
170; Trautmann 25; Pokorny і 18-119; 
Specht 116-117.-Див. ще бfлий.
Пор. болбння, болото. 
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болонка «кімнатний лесик з довгою 
шерстю>>;- р. болонка, бр. бал6нка; -
похідне утворення від назви міста Боло
нья, з якого ця порода собак раніше ви
возилась; пор. п. bononka, утворене від 
лат. Вопоnіа «БолоньЯ>>.- Шанский 
3СРЯ І 2, 157; Фасмер І 189; ССРЛЯ І, 
551. 

[болоння] «Заросла травою низина, 
луг, вигін», [болонь] «ТС.», оболоння «За
плавні луки», оболоня, оболонь «ТС.>>, 
[оболоничі] «стежка через болото» Ж; -
р. [болонье], бр. [болона, болонь], аба
лона, др. болонье, болонь, п. blonia, blo
nie, bloii, ч. b1ana, нл. blomje, полаб. 
b1an, bland, b1ane «оболоння», болг. 
блана «дерн»; - псл. *Ьо1nь <<Трав'янис
та низина», похідне утворення від того 
самого кореня boJ -, що й [бол6на], бо
лото; - споріднене з лит. bala «торф'я
не болото>>.- Филии Образ. яз. 207-
208; Происх. яз. 522-524; Slawski І 

37; БЕР І 54; Machek ESJC 55; Schus
ter-Sewc ProbeheJt 22; ЗССЯ 2, l75-
177; Sl. prasl. І 308-309; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 133-134.- Див. ще білий, бо
лона, болото. 

[болотник] (бот.) «багно, Ledum ра
І ustre L.; андромеда, Andromeda L.; 
торфник гостролистий, Sphagnum acu
tifolium Ehrh.; мохнаток, Luzu1a pilosa 
Will d.» Mak, [болотнина] «Sphagпum 
acutifo1ium Ehrh.» Mak, [болотнИця} 
«шейхцерія, Scheuchzeria ра1 ustris L. 
Ж; торфник, Sphagnum Ehrh. Mak», 
[болотняк] «Luzula pilosa Willd.» Mak, 
[болотнянок] «перстач гусячий, Poten
tilla anserina L.» Mak, [болотянок] «тс.; 
жовтець болотний, Са1 tha pal ustris L.» 
Mak, [болотяник] «багно, Ledum paJu
stre L.» Mak, Іболотянка] «шейхuерія» 
Mak, [болох] «Жовтець болотний»; - п. 
blotnica «шейхцерія», ч. Ь1аtпісе «те.>>, 
b1atouch «жовтець ·болотяний», ст. bla
tuch «тс.», слц. b1atnica «шейхцерія», 
болг. блdтниІІ- «жовтець болотяний», 
[блdтнЯк] «те.>>; - похідні утворення 
від болото; назви' зумовлені тим, що все 
це болотяні рослини.- Див. ще болото. 

болото, (бол6таека] (орн.) прясо· 
гузка, Motacill а>> Ж. [болотенник] «лю
битель гратися в болоті Ме; нечепура 



болототисячник 

МСБГ; (ори.) червононіжка, Tringa to
tanus L. ВеНЗю>, [болотuна] «висохле 
болото>>, [болотuще] «місuе, де було бо
лото», [болотнеча] «дуже розмокла зем
ля» Ж, [болотнЯ] «те.>> Ж. [болотнuна] 
«торф>>, [болотнівка] «болотяна трава>>, 
(болотянИк] «болотяний чорт», [болот
ник] пс.; болотисте пасовисько>> Ж, 
[болотЮк] (ент.) «п'явушник, Limпaeus 
stagna1is>> Ж. [болотЮх] (ент.) «Коловод
ник, Machetes pugnax» ВеНЗн, [боло
тянка] ( ент .) «бабка з темно-синіми кри
ламИ>>, болотИстий, [болотuй] «боло
тистий>>, [болоткуватий] «болотний» Ж, 
[болотнЯний], болотяний, заболочувати, 
[поболотницяІ (орн.) «грицик, Limosa 
L.» Ж;- р. др. болото, бр. балата, 
п. нл. bloto, ч. Ь1 ato, ели. Ь1 ato, вл. 
bl6to, болг. м. блато, схв. блй.то «бо
лото; (заст.) озеро», слн. b1ato, стсл. 
смто; - псл. *Ьо1 to, похідне від того 
самого кореня, що й бол6ння, болонь, 
іє. *bho1-/bhe1- «білий>>;- споріднене з 
ЛИТ. Ьа1 а «бОЛОТО>>, Ьа1 tas «біЛИЙ>>, ЛТС. 
baЇts «ТС.», алб. Ьа1 tё «болото»; до роз
витку семантики пор. р. [бель] «болото>>, 
л. [bieJ] «ТС.>>ЯК протиставлення до руда 
(власне, «болото червоного кольору>>); 
польську назву пов'язують також із 
старопольською назвою рослини bieJ 
шухівка, Eriophorum L.>>, якою заро
стають болота (Moszynski JP 35/2, 123); 
помилковими були спроби (Torp І 218; 
Bern. І 70; Uh1enbeck 97) пов'язати з двн. 
pfuo1 «калюжа>>, англ. роо1, норв. ро1а 
«ТС.>>, які є запозиченнями з іллірій
ської мови.- Шанский ЗСРЯ J 2, 157-
158; Фасмер І 190; Slawski І 37; Machek 
ESJC 55; Schuster-Sewc Probeheft 22-
23; Skok І 168-169; ЗССЯ 2, 179-182; 
S!. pras!. І 311-312; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 132-133; Fortunatov AfSIPh 4, 579; 
Fraenke130-32; Топоров І 189-190; Не
рознак 140 141, 184--185 Pokorny 119.
Див. ще білий.- Пор. бол6ння, руда. 

[болототисячник] (бот.) «авран, Gra
tio1a officina1 is L.» Mak; - результат ви
дозміни форми [золототИсячник] «ТС.>> із 
зближенням першого компонента з осно
вою болото.- Див. ще золототИсячник. 

[болох6вець І «мисливець>> Ж. ст. бо
лоховник «запорозький козак, що полю-
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бомба 

вав на звІрІВ» Я, балоховий «те.» Я;
др. болоховь «населення в басейні Дні
стра в ХІІ-ХІІІ ст.»;- похідне від 
назви міста Болохово, утвореної · від 
особового імені Болохо, Болехо; пор. п. 
Ьо1 echa «товстун; ледар», споріднене з 
укр. більший, р. более, большой та ін. 

болт;- р. бр. болг. болт, п. belt 
«болт»; - запозичення з німецької мо
ви; нн. bolt(e) споріднене з гол. bout «те.» 
(яке було запозичене в російську мову 
ще раніше), з англ. bolt, нвн. Bolzen < 
< Bo1z «те.» і лит. beldu «стукаю>>, 
balda «стук, шум>>.- Шанский ЗСРЯ [ 
2, 158; Фасмер І 190; Преобр. І 35; Кlu
ge-Mitzka 90. 

[бблюс] «балабушка, кулька»;- р. 
[болюс] «тонка і чиста глина; крейдя
ний вапняк», п. Ьо1 us «крейда для за
писування на картярському столику>>, 

ч. bo1us «Сорт глини>>;- через лат. bo
Ius «шматок, кусок, грудка>> зводиться 
до гр. ~ffi]..OG «грудка, кусок», яке пев
ної етимології не має.- SW І 188; 
Frisk І 279. 

Іб6ля] (дит.) «картоплю>; - резуль
тат редукuїі назви бараболя (див.). 

ббльба - див. пол ба. 
[ббльфаJ «болячка Ж; пухир, пух

лина МСБГ», [б6вфа] <<болячка>> Ж; -
запозичення із східнороманських мов; 
рум. b6lfil (молд. болфз) «опух, гуля, 
ангіна» вважається експресивним утво
ренням.- Vincenz 3; Cra.nja1il 217; 
Vrabie Romaпos1avica 14, 133; Cioranes
cu 94. 

бом (вигук для передачі глухого уда
РУ дзвона), бомкати .«глухо ударяти в 
дзвін; базікатИ>>, [бомки] (вигук на по
значення у дару в дзвін) Я; - бр. бом, 
п. слц. bom (вигук для передачі зву
ку дзвона); - звуконаслідувальне утво
рення, аналогічне до бам, бім, бум 
(див.). 

бомба, бомбардИр, f5омбардувdльник, 
бомбардувати, бомбИти, ст. бомбЬL (зн. 
в. мн., XVIII ст.);- р. бр. болг. м. бом
ба, п. ч. ели. вл. нл. bomba, схв. бомба, 
ели. b6mba; - запозичення з німеuької 
або французької мови; н. B6mbe. фр. 
bombe «бомба>> походять від іт. bomba, 
первісно «ядро, що дзижчить>>, спооід-
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неного з лат. bombus «шум, дзижчання», 
яке зводиться до гр. P611PoG «шум, гу
діння».- Шанский ЗСРЯ І 2, 161; Фас
мер І 191; Юuge-Mitzka 90-91; Dau
zat 96; Ernout-Meillet І ІЗО. 

[ббмбак] «фабрична пряжа, викорис
товувана для домотканого полотна» Я, 
Ме, [бак] «ТС.» Я;- р. бомба «стаrювинна 
шерстяна тканина», п. bombak «сорт 
полотна»; - запозичення з східноро
манських і польської (з початковим на
голосом) мов; молд. бумбак (рум. bum
bac) «бавовна» походить від перс. panba, 
пехл. pambak «Тс.», яке проникло в бал
канські мови через пізньолатинську 
(пізньолат. ЬотЬах, ЬотЬех «бавовна, 
сорт тканини»); польське слово, можли
во, як і ч. ЬотЬаs «сорт тканини», по
в'язане з фр. boтbakin, boтbasin «бу
мазея», що походить від іт. baтbagine 
«тс.», пов'язаного з ЬатЬаgіа «бавовна», 
яке через лат. ЬотЬасіuт, гр. ла!lРсі
хшv зводиться до того самого перського 

джерела.- Мельничук Молд. зл. 164; 
SW І 189; Machek ESJC 60; Skok І 2З5; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 2З2-2ЗЗ; Bern. І 
101.- Пор. бумага. 

[бомб<ір] (ент.) «хрущ, Melo1ontha 
vu1garis», [бомбак, бумбак І «ТС.» ВеУг; -
болг. діал. [бумбар] «твердокрила ко
маха», [бімб-ьр] «ТС.», схв. бумбар 
«джміль»;- похідне утворення від зву
конаслідувального кореня Ьйт-/Ьііт-.; 
пор. гр. P6!lPOG «шум, гудіння».
ОнЬІшкевич СЛиЛ 98; БЕР І 89; Skok І 
2З5-2Зб.- Пор. бум, бом, ббмок. 

[бомбарИк] (бот.) «дереза, Lyciuт 
barbaruт L.»; - очевидно, результат 
видазміни назви барбарИс, перенесеної 
на дерезу за подібністю плодів; менш 
імовірний зв'язок з другою частиною 
латинської назви (barbaruт). 

[ббмбати] «Гойдати, теліпати» Ме, 
[бомбатися] «Гойдатися Ме; іти повіль
но, перевальцем Па»; - п. [Ь<'!Ьас si~] 
«коливатися», [ЬцЬе1ас si~] «гойдатися», 
нл. bombas se «гойдатися», слн. ЬотЬаtі 
se «те.»; - пов'язується з звуконасліду
вальним н. baтme1n «Погойдуватися», 
buтme1n «тинятися» як запозичення; 
щодо відповідності сл. -тЬ- н. -тт- пор. 
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бомбель- н. Вотте1.- S\V І 108; Юu
ge-Mitzka 47, 57, 110-111. 

[ббмбель] «пухир, прищ; квасоля; 
висяча кулька, висулька», [бомбіль] «Ви
сулька» Ме, [бомбелик] «тс.» Ме, [боJІt
биль] «велика квасоля» ВеБ, [бомбулька] 
«ягода на картоплі», [бомбовка] «тс.», 
[бомбочка] «продовгувата кулька», бом
борuшки «бомбульки» ВеУг, бомборішкu 
«ТС.» ВеУг, [бомбушка) «Крапля (роси)» 
Ж;- п. bqbe1 «пухирець, булька, яго
да на картоплі», ЬотЬе1 «ТС.», вл. bom
bje1 «Висулька, китиця; пухир», нл. 
ЬоmЬо1іса «ТС.», слн. [Ь9тЬе1j] <<Висуль
ка»; - очевидно, форми з давнім зву
косполученням -от-, яке не зазнало 

закономірного переходу в у (пор. буб
лик, п. bq Ьіе1) через експресивний ха
рактер слів; у деяких випадках ом 
могло бути підтримане польською вимо
вою відповідних слів.- Richhardt Зб; 
Slawski І 29; Юuge-Mitzka 110-
111.- Див. ще буба, бублик. 

[бомборбсити] «промовляти закли
нання; бубоніти», [борборосіти] «реві
ти, буркотіти» Ж, [борбор6си] «буркан
ня, зла мова» Ж; -очевидно, запози
чення з румунської мови; рум. Ьо1 borosi 
«бvбоніти» походить від того самого 
зв уконаслідувального кореня *Ьо1-/Ь! -, 
що й укр. болб6т, лат. ba1butire.- Vin
cenz З; DLRM 87. 

[ббмок] (ент.) «гедзь, Tabanus boYi
nus L.», [бомко ВеБ, банк ВеНЗн] «ТС.», 
бомки бuти (збивати, стрілй.ти) «бай
дикувати»;- запозичення з .польської 
мови, видозмінене в результаті неви
разної вимови форм непрямих відмінків 
(банка, банки) як бомка, бомки; п. bqk 
«овід, гедзь» (bqki zbijac «байдикувати», 
bq, ka strzelic «ляпнути дурницю») (пор. 
нл. ст. buk «собача муха»), пов'язане з 
дієсловом bqkac «гудіти», походить від 
того самого кореня *buk-, *bouk-, що 
й бик, бучати, ускладненого вставним 
-n-. - Slawski І 29; Briickner 19; Schu
ster-Sewc Probeheft · З4.- Див. ще бик. 

бондар та ін.- див. ббдня. 
Боніфатій, Боніфат - див. Воніфа

тій. 
[бонк] «байстрюк, бенькарт» Ж;

запозичення з польської мови; п. bq k 
пс.», очевидно, походить від b~kart 



бо нЮх 

«байстрюк», що могло зазнати зближен
ня з bqk «гедзь». - Bruckner 23-24.
Див. ще бенькарт. 

[бонЮх] «гнойовий жую>; -неясне; 
можливо, пов'язане з [б6ня] «Калюжа»; 
може бути зіставлене і з ели. [barn'uk] 
«ГНОЙОВИЙ жую>. 

Іб6ня] «Глибоке місце в річці Тези 
V сл. конф.; калюжа, ковбаня ВеУг»; -
зіставляється (Німчук Тези V сл. конф. 
92) з ели. bedenj «глибоке місце в річці»; 
може розглядатись і як звуковай варі
ант форми баяя «заглиблення», наявний 
також у складі форми [калабаня} «ков
баню> ВеУг, паралельної до [калабаня] 
«ТС.» ВеУг, ковбаня. 

[бонЯк] (бот.) «гвоздика, купчак, Ta
getes patu1 us L.»; - результат видазмі
ни діалектної назви [повюікj «ТС.», зу'
мовленої формою (повнотою) квітки цієї 
декоративної рослини (на відміну від 
споріднених з гвоздиками чорнобрив
ців).- Див. ще повнЯк. 

[бор1 (род. в. бру)] (бот.) «дике про· 
со, мишій, Setaria ita1ica Р. В.; Setaria 
glauca Р. В.; Setaria viridis Р. В.», 
[бриця] «Setaria g1auca L.» Mak, [брін
нuй] «Прос"яний, ПШОНЯНИЙ» Ж; - р. 
[бор] «чорне просо, Milium effusum L.; 
·просо, Panicum mi1 iaceum L.», др. бор?J 
«різновид проса, Paпicum», п. ber «іта
лійське просо, Panicum ital icum», ч. 
ber «різновид проса, Setaria», вл. bor 
«ТС.», нл. ber «дрібнозернисте італійське 
просо, Setaria italica», схв. бар, слн. 
bar «те.»; -:- псл. Ььгь; -очевидно, по
в'язане з іє. *bher- «бути гострим» (рос
лина має остюки); зіставляється також з 
дангл. bere «ячмінь», дісл. barr «ТС.», 
алб. bar <<Трава, сіно», .rтат. farrna «бо
рошно», дірл. bairgen «Хліб», дінд. bhar
vati «жує, харчується», гр. срЄррw «па
су, годую» ( Маковекий Зтимология 

1965, 251); Махек (ESJC 51; Jm. rostl. 
294) вважає це слово субстратним не
індоєвропейським.-v Фасмер І 193; Brй
clшer 21; Schuster-Sewc Probeheft 25· 
Skok І 108-109; Sl. prasl. І 465; Sadn.~ 
Aitz. VWb. І 395-396; Trubacev Sla
via 29, 9; Nieminen KZ 74, 3-4, 169; 
Bern. І 110.- Див. ще бір, борона, 
борть. 

бордун 

бор2 (хім. елемент); - р. бр. болr. 
м. бор, п. вл. bor, ч. bor, Ьбr, слц. слн. 
Ьбr, схв. ббр; -запозичення з фран
цузької мови; фр. bore утворене з borax 
«бура, селітра», яке через елат. borax 
«тс.» зводиться до ар. buraq.- СІС 106; 
Фигуровский 57-58; Шанский 3СРЯ 
І 2, 165; Dauzat 98. 

бор3 «зуболікарське свердло»; - р. 
бр. болг. бор «те.»; п. bor «свердло»;
запозичення з німецької мови; н. Bбhrer 
«свердло» пов'язане з bбhren «свердлити», 
спорідненим з псл. *borti, *borna, укр. 
бороти, борона.- СІС 106; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 165; Юuge-Mitzka 89.
Див. ще борона, бороти.- Пор. бур2• 

ббра «буря, ураган», [б6рва], бор
вій; - р. бора «приморська буря; ура
гаю>, бр. бора, п. bora, ч. слц. b6ra 
«Те.», схв. бора «північно-східний ві
тер»; - запозичення з турецької мови; 
тур. bora «буря» походить від нгр. 
~ш6ра. чи іт. bora «те.», яке зводиться 
до гр. рорЄщ; «північний вітер; Борей, 
бог північних вітрів» (>лат. Boreas 
«Те.»); на формі борвій виявився вплив 
основи вій- (віяти, пор. буревій).- Шан
ский 3СРЯ І 2, 165; Фасмер І 193; БЕР 
І 67; Sadn.- Aitz. VWb. І 204-205. 

[ббрахJ «джигун, полюбовник» Л; -
бр. [борох] «єврей; нечупара»; - пов'я
зане з власним ім'ям Барух, Б6рух 
(з гебр. Barux, букв. «благословеншrй»); 
нове значення в слові барух (>борох, 
борах) розви:члось у результаті еллуту
вання з фонетично близьким бахур 
(див.). 

борг, [бор], боржнИк, боргувати, за
боргованість, набір «у борг», ст. борг 
(1529), бор (XVIII ст.);- п. borg, b6rg, 
слц. borg; - через польську мову запо· 
зичено з німецької; н. Borg «позичка», 
borgen «позичати», споріднене з англ. 
borrow «позичати», зводиться до того 
СаМОГО кореня, ЩО Й Н. bergen, укр. 
берегтtІ, і первісно означало «давати 
пощаду, давати строк для виплатн».

Акуленко 134; Шелудько 22; Paul І 
І 04; Юuge-Mitzka 66, 92.- Див. ще 
берегтИ. ' 

[бордун] {бот.) «жовтець їдкий, Ra· 
nunculus acer L.»; - неясне; можливо, 
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пов'язане з lбредулецьJ (бот.) «багно, 
Ledum palustre» (обидві рослини ростуть 
на болотах). 

(ббре] «більше» Ж, [біршеJ «те.»;
очевидно, результат зворотнqго слово

твору від Ібірше], яке могло виникнути 
на базі більше під впливом [борше] 
«швидше» (від [борзо]).- Див. ще біль
ший, борзий. 

ІборецьЧ (бот.) «аконіт, Aeonitum 
пapellus L.»; - р. борец «те.»; - ре
зультат перенесення назви борець «воїн», 
зумовленого подібністю квітки аконіту 
до шолома; пор. слц. prilbica «шолом; 
аконіт».- Machek Jm. rostl. 45-47.
Див. ще бороти. 

І борець2 ] «Воронка» Ж, [бороло! 
«ущелина в скелі»;- очевидно, пов'я
зані між собою слова, які можуть бути 
зведені до того самого кореня і є. *bher- І 
bhor- «бити, колоти», що й двн. boron 
«свердлити», лат. forare «ТС.», foraшen 
«дірка», рум. bortil «те.; дупло, щілина», 
ді рл. berna «розколина, ущелина», псл. 
*Ь"'Тtь «борть», укр. борть (з іншою 
огласовкою).- Див. ще борть.- Пор. 
борона, бороти, бортіти. 

[борЗИЙ) «ШВИДКИЙ», [боржій] <<ШВИД
Ше», [борше] «те.», [бірше] «більше», 

·r борзинd] «бистрина», [ борзість ], [бор
зИ ти] «квапити», [наборзі] «наспіх»; -
р. б6рзьtй «Скорий», бр. борздьt «ШВИд
кий», [борзо) «ШВИДКО», др. б'ЬрЗЬlU «ШВИД
КИЙ», п. bardzo <<дуже, вельми», ст. barzo 
«ТС.», Ч. brzy «ШВИДКО>>, БЛ. borzy «СКО
ро», нл. borze «Те.», полаб. borz ((швид
ше», болг. б'Ьрз «Швидкий», м. брз, 
схв. брз, слн. brz, стсл. ср-ьз-ь «тс.»; -
nсл. *b""rzь <*b""rg'-;- споріднене з 
лит. burzdus «жвавий>>, burzd€fti «руха
тися, махати», сірл. bras «швидкий, 
стрімкий», мqжливо, також дінд. bhura
ti «швидко рухається»; менш обгрунто
ваними є зі~тавлення (Преобр. І 37; 
Machek ESJC 71; БЕР І 102; Зализняк 
ВСЯ 6, 36; Sadn.:- Aitz. VWb. І 486-
487) з гр. ~рахо~.; «Короткий>>, лат. bre
vis «ТС.>>- Шанский 3СРЯ І 2, 168; 
Фасмер І 194; Schuster-Sewc Probeheft 
27; Skok І 222; 3ССЯ 3, 137 -139; 
Sl. prasl. І 427; Golqb LP 16, 56; Bern. І 
109-І 10; Buga RR І 282; Specht 192. 
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[борнкати] «рити (рогами, рилом)>>; -
р. [66ркать] «штовхати, бити», вл. bбr
kac «підкидати (землю рилом)>>, болг. 
біркам «мішаю, змішую, риюсь», м. 
брка «ТС.>>, схв. бfжати «змішуватю>, 
бркнути «зачерпнутИ>>, слн. brkati «би
ти, кидатю>; - псл. *b'Ьrkati «перемішу
вати, розгрібати, розкидати, кидати, 
ударятИ>>, можливо, пов'язане з *b""rka
ti «бурчати, муркотіти, бриніти», що 
мало звуконаслідувальний характер; 
українська форма з -и-, очевидно, є ре
зультатом видазміни закономірного 
*боркати під впливом брикати або ри
кати.- БЕР І 102-103; Skok І 213; 
Sl. prasl. 1 418-419; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 195-198.- Пор. буркати, роз
боркати. 

[борина] (бот.) «брусниця, Vaccini
um vitis idaea L.; чорниця, Vaccinium 
myrtill us L.; журавлина, Vacciпium oxy
coccos L.; буяхи, лохина, Vaccinium u1i
ginosum L.>> Mak, [борівка] «брусниця 
Mak; чорниця ВеНЗн, Mak; буяхи Mak>>, 
[боровик] «вовче лико, вовчі ягоди, 
Daphne cneorum L.; грушанка, Pyrola 
minor L.; зимолюбка, Pyro1a umbellata 
L. (Chimaphila)» Mak, [боровина] <<брус
ниця; чорниця» Mak, [боровИця] «чор
ницю>, [боровниця] «те.>> Mak; - р. [бо
ровИка] «брусницю>, бр. [баруука] «ТС.>>, 
п. borбwka, ч. [bordvka] «ягода чорниці», 
[borovnica], вл. нл. заст. borowka «ТС.>>, 
болг. боровИнка «брусницю>, схв. боров
ница «чорницю>, бордвflнка, ели. borov
nica «те.»; - похідні утворення від бір 
«сосновий ліс»; назви зумовлені тим, що 
ці рослини ростуть у соснових лісах.
БСЗ 9, 45; 13, 145; Machek Jm. rost1. 
178-179; Schuster-Sewc Probeheft 26.-
Див. ще бір. · 

Борне, Б6ря, БорИско, Борко, [Бо
рИло Я. Борич ЯІ;- р. болг. БорИс, 
бр. Бар6tс, др. Борис'Ь, п. Borys, ч. слц. 
Boris, м. Борис, схв. ст. Boris, слн. Bo
ris, стсл. Борис-ь;~ через церковно
слов'янську форму зводиться до імені 
болгарського царя Богариса (Бориса), 
який хрестився в 864 р. і поширив хрис
тиянство в Болгарії; в основі цього іме
ні лежить монг. bogori «малий»; на думку 
Собалевського (ЖСт 1893/4, 445) і Ма-



борfг 

ретича (LF 15, 153), Борис є скороче
ною формою від Борислав'Ь (як Борuм'Ь 
від Борим.ир'Ь).- Фасмер І 194; Briick
ner 36. 

бopfr- див. oбopfr. 

борікати- див. бороти. 

боркати «підрізувати крила (пта
хам)», [обборкати] Ж, приборк(ув)ати 
«ТС.»; -р. [борк] «стрижень пташиного 
пера», п. barki «плечі; (ст.) крила, ма
хові крила», ч. brk «стрижень пера»; -
псл. *Ь"Тkь «шпичак, стрижень (пе
ра)»; - похідне від і є. * bher-/bhor- «бути 
гострим, колоти», того самого, що і в 
слові борона, нвн. Borste «щетина»; 
немає підстав для пов'язування (Фас
мер І 195; Шахматов ИОРЯС 7/2, 336) 
з р. боркать «штовхати, битю>, схв. 
бfжнуmи «КИНуТИ>>, СЛН. bfkati «ШТОВХа
ТИ, кидатю>, спорідненими з укр. борИ
кати, буркати.- Slawski І 27; Briick
пer 16-17; БЕР І 102; Sl. prasl. І 419-
420; Sadn.- Aitz. VWЬ. І 396-398.
Пор. борки. 

[борки} «бакенбарди» Ж, [бурці] «ТС.» 
Я, [борчастий] «З бакенбардамИ>> Ж; -
СХВ. брк «Бус», СЛН. bfk «ТС.>>; - ПСЛ. 
*Ь'7kь «Бус, бакенбард»; -південно
·слов'янські форми вважаються спорід
неними з р. [барк] «стрижень пташиного 
пера>>, п. barki «плечі; махові крила>>, 
укр. [боркати] «Підрізувати крила>>, 
н. Borste «щетина>>, похідними від іє. 
*bher-/bhor-/bhr- «бути гострим, коло
тю>; українські форми не зовсім перекон
ливо виводяться (Bern. І 119) від уг. bar
ko «бакенбард», яке, в свою чергу, є, 
очевидно, запозиченням із слов'янських 
мов, пов'язаним з південнослов'янськи
ми формами.- Slawski І 27; Briickner 
16-17; БЕР І 102; Skok І 212; ЗССЯ 3, 
128-129; Sl. prasl. І 419-420; Sadn.
Aitz. VWb. І 396-397; MNTESz І 251; 
Barczi 16.- Пор. боркати. 

[ боркут] «джерело мінеральної води, 
гейзер>>, [боркіт ДзАтл ІІ, бурк(jtп] 
«ТС.>>; -очевидно, запозичення з угор

ської і молдавської мов; уг. borkut 
«джерело кислої мінеральної водю>, звід
ки молд. буркут «мінеральна вода», 
рум. Бurkбt «Те.», є складним словом, 

бородавка 

утвореним з іменників bor «вино», тюрк· 
ського походження (пор. уйг. bor «ТС.»), 
і kйt «джерело, криниця», етимологічно 
неясного.- Sadn.- Aitz. VWb. І 197; 
.МNTESz І 341, ІІ 685; Barczi 24, 181. 

борлак «Адамове яблуко>>, [борлdнка, 
борлИт ЯJ «Те.», [бурлак] «тс. Ж; гортань 
ВеЗю>; - вважається запозиченням із 
східнороманських · мов; молд. буржін 
(рум. bur1 an) «труба, жолоб>> пов'язує
ться з тур. boru «труба».- Vincenz 2; 
СДЕЛ.М 64; DLRM 102. 

[борматися] «клопотатись, запина
тись, силкуватись>> Я; - афективне ут
ворення на основі дієслів борсатися, 
[бормотати], боротися (борюкатися) і, 
можливо, матися. 

боровИнка «сорт яблуні»; -бр. бара
вінка, ч. borovinka; - запозичення з ро
сійської мови; р. боровИнка виникло з ви
разу боровинское (бравинское) яблоко, 
утвореного за ім'ям тульського садівни
ка Бравіна.- Шанский ЗСРЯ І 2, 170; 
Фасмер І 195; Горяев Доп. І 4. 

борода, бородай, бородань, бородач, 
бородастий, бородатий, підборіддя;
р. борода, бр. барадd, др. борода, п. вл. 
нл. broda, ч. слц. brada, болг. б рада, 
м. брада, схв. брада, слн. briida, стсл. 
EpdДd; - псл. * borda; - споріднене з 
лтс. ь arda, barzda, лит. barzdiJ, прус. 
bordus, двн. bart, лат. barba ( <*farba) 
«ТС.>>; походить від того самого іє. *bher-/ 
/bhor- «бути гострим, колотИ>>, що і бір, 
[борки], борона.- Критенко Вступ 521, 
542-543; Шанский ОСРЯ І 2, 170-171; 
Фасf'.1ер І 196; Briickner 40-41; Machek 
ESJC 62; БЕР І 72; 3ССЯ 2, 197-198; 
Sl. prasl. І 317-318; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 391-393; Trautmann 27; Muh1.- Endz. 
І 273; Топоров І 240-242; Specht87.
Див. ще бір.- Пор. борки, борона. 

бородавка, [бородавканя] «жаба-ро
пуха>>, бородавкуватий, бородавчастий, 
бородавчатий, [бородоватий];- р. бо
родавка, бр. барадаука, п. brodawka, 
ч. bradavice, слц. bradovica «бородавка», 
bradovka «сосою>, вл. brjodawka, bro
dawka, нл. brodajca, brodawka, болг. м. 
брадсівица, схв. брадавица «бородавка; 
сосою>, слн. bradavica; - nсл. *bor
davьka, *bordavica; -очевидно, ре
зультат праслов'янської видазміни під 
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впливом *borda «борода» давнішої зву
кової форми * vordava, спорідненої з 
нвн. Warze «бородавка» і похідної від 
іє. *цerdh- «рости»; пор. р. веред; вва
жається (Bern. І 73; БЕР І 72; Sl. prasl. 
І 319-.320; Sadn.- Aitz. VWb. І 392-
393; Persson Beitr. 926) і давнім похід
ним від *borda «борода».- Фасмер
Трубачев І 196; Шанский ЗСРЯ І 2, 
171; Machek ESJ С 63; Г оряев 1892, І О; 
ЗССЯ 2, 199-200.- Див. ще борода, 
вередувсі ти. 

бородавник (бот.) «бурачок, Alyssum 
calycinum L.; празелень, Lampsana com
munis L.; {ломиніс, Clematis vita1 Ьа 
L., Clematis viticella L.; червець, дива
ло, Scleranthus annuus L.; чистотіл, Che
lidonitJm majus L.; ранник, Scrophu
laria nodosa L., Scrophul aria al ata Gi
lib.; кульбаба лікарська, Taraxacum 
officina1e Wigg.; дивина чорна, коров'як 
чорний, Verbascum nigrum L.] Mak», 
[бородавницяJ «празелень» Mak, [боро
давочник] «чистотіл; ломиніс, C1ematis 
viticella L., Clematis vitalba L.; скабіо
за, Scabiosa ochro1euca L.» Mak, [боро
дявник] «ломиніс, C1ematis vitalba L.» 
Mak; - р. бородавник «чистотіл; пра
зелень»; .....;. похідні утворення від боро
давка; назви зумовлені застосуванням 
окремих рослин (напр., чистотілу) про
'ти бородавок або зовнішніми особливо
стями частини цих рослин.- Sl. prasl. 
І 320.- Див. ще бородавка. 

бородач (бот.) «бородата трава, And
ropogon ischaenum L. Я, Mak; [ласто
вень лікарський, Vincetoxicu m offici
na1e Mnch. Маk]»,[бородuшJ <<Надбород
ник, Epipogon aphyll um Sw.» Ж, Mak, 
[бородка] «біловус, мичка, Nardus stric
ta L.» Mak, ІбородухаІ «лісова борода, 
лишайник бородатий, Usnea barbata 
Fr.» Ж, Mak, [бородчаткаІ «бородач», 
надбор6дник «Epipogon»;- р. бородач 
«Andropogon», надбор6дник «Epipogon», 
бр. надбароднік «Тс.», [ чортава барадаl 
«біловус», болг. брадест «Usnea barba
ta»; - nохідні утворення від борода; 
назви зумовлені зовнішньою подібні
стю, головним чином, сухого суцвіття 
цих рослиндо чоловічої бороди або ву
сів.- Див. ще борода. 
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[бородічкй] «помідори» НЗ УжДУ 
26; - запозичення з угорської мови; 
уг. paradicsom «nомідор>> походить від 
н. [Paradiesapfel, Paradeiser, Paradeis] 
«ТС.>>, букв. «райське яблуко», утворе
них з іменників Paradies «рай>>, запози
ченого з латинської мови (лат. paradi
sus, гр. :парабєюо~ «ТС.» походять з 
перської мови), і Apfe1 «яблуко», спо
рідненого з псл. *ab1o-ko, укр. Яблуко; 
на українському грунті відбулось народ
ноетимологічне зближення угорського 
слова, в якому короткі голосні а вимов
ляються близько до укр. о, з укр. боро
да.- Лизанець НЗ УжДу 26, 120; Barczi 
236; Pau] DWb 449; Юuge-Mitzka 531. 

борозна, [борозда] ВеУг, [борознИк] 
(с.-г.) «той, що борознить», [борозенникІ 
«личинка хруща» ВеБ, борозюок, боrюз
нЯк «ТС.», борозенний «правий в упряжі», 
борозний «тс.», борозенчастий «покри
тий борознами», борознИстий «такий, що 
має борозни, робить великі борозни», 
[бороздйтu] «робити наперекір, заnере
чуватш>, [бороздуватиІ «виляти (Umwe
ge machen)>> Ж, борознtітu «робити бо
рознm, борознувати «боронувати», [за· 
борозняк] «Личинка хруща»; - р. бо
розда, бр. баразна, др. борозда, п. broz
da, bruzda, br6zna, ч. слц. brazda, вл. 
br6zda, нл. brozda, полаб. bor~a, borzda, 
болг. бразда, м. бразда, схв. бразда, 
слн. brazda, стсл. срdЗДd; - псл. *borz
da, в українській мові поширене су
фіксом -н-; - очевидно, споріднене з 
лит. birzis «борозна», лтс. birze, birz(i)s 
«Тс.», гр. qJap6w «Орю>>, ав. bara «з ві· 
стряю>, лат. forare «свердлити»; в тако
му разі походить від того самого іє. 
* bher-/bhor- «бути гострим, різати», що 
й бір, [барк], борона та ін.; Откупщиков 
(9ИРЯ IV 87-95) виводить від іє. 
* bhreg'- «ламати, розбивати, дробити, 
товкти».-Дзен.в.зелівськийSt. sl. 10/1-
2,51; Шанский 3СРЯ І 2, 171-172; 
Фасмер І 196; Преобр. І 37-38; Slawski 
І 45; БЕР І 73; 3ССЯ 2, 220; Sl. prasl. 
І 333-334; Sadn.- Aitz. VWb. І 402-
403; Schuster-Sewc Probeheft 32; Moszyns
ki PZJP 74; Bern. І 75; Fraenkel 44-45; 
Pokorny 135; Specht 142. 

[боройлик] «жук-рогач, жук-олень» 
Ж; -очевидно, пов'язане з бор6ти(сЯ)і 



бороліжни й 

пор. [боройло] «ТОЙ, хто любить бороть
бу» я.- Див. ще бороти. 

бороліжний, боролізний - див. ба
раліжний. 

[бороло] «скеля» О, [бороло] «уще
лина в скелі», забороло «частина шоло
ма; щит на фортеці»; - р. забрало (від 
цсл. ЗdБJМло «захисна стіна»), др. за
бороло «захисна стіна», ч. ст. brad1o 
«низька стіна; скеля», слц. bradlo (bra
lo) «СКеЛЯ», СТСЛ. ЗdEJMM) «ЗаХИСНа 
стіна»; - псл. *bord1o «захисна (обо
ронна) споруда», похідне від *borti 
«бороти».- Шанский ЗСРЯ ІІ 6, 10; 
Фасмер ІІ 70; Преобр. І 240; Slawski І 
43; Machek ESJC 63; ЗССЯ 2, 200-201; 
Sl. prasl. І 320-321; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 403-408.- Див. ще борбти. 

борона\ борінник «той, хто праuює 
з бороною», [боронЯк] «Кінь для nольо
вої роботи» Ж, [боронниця] «худа коня
ка'» Я, [боронЯний] Ж, боронИти, боро
нувати, боронувальник;- р. борона, бр. 
барана, п. нл. brona, каш. borna, barna, 
brona, слнц. barna, ч. brany, слц. brany, 
brana, вл. br6na, полаб. borna, болг. 
брана, м. брана, схв. брана, ели. bra
na;- псл. o~<borna «борона», пов'язане, 
очевидно, з *borna «оборона, заслона»; 
корінь той самий, що і в бір, борозна, 
Іє. * bhar- «гострий», * bher-/bhor- «уда
ряти, колоти, різати, терти»;- сnорід
нене з лтс. berzt «тертю>, гр. !pCXp6w 
«орю», лат. forare «свердлити», двн. bo-
ron «ТС.», barta «сокира»; неприйнят
ними виявились спроби виведення псл. 
*borna з складнішої основи *borxna < 
< *bharsna (Pedersen IF 5, 72-73) 
або з ірл. barn «борона» (Meyer EW 
44-45), як і реконструкція праслов'ян
ської форми (Откулщиков 230-232; 
ЗИРЯ lV 87-95) у вигляді *bhorgsna, 
з виведенням від ускладненого кореня і є. 
*bherg- «ламати, дробити».- КритенЕо 
Встvп 550; Шанский ЗСРЯ І 2, 172; 
Фасмер І 196-197; Slawski І 43; Machek 
ESJC 64; БЕР І 74; Skok І 189-190; 
ЗССЯ 2, 204-206; Sl. prasl. І· 324; 
Sadn.- Aitz.VWb. І 400-401; Bern. 
І 73-74; Lehr-Splawinski - Ро1. І 45; 
Moszynski PZJP 74; Miih1.- Endz. 
І 280; Persson Beitr. 781; Pokorny 

борбетатися 

133-135; Horn 47-48.- Пор. бо
розна. 

[борона2 ] «весільний пиріг, спечений 
у домі молодого для батька молодої» 
Я;- неясне. 

боронИти «захищати; забороняти», 
[борона] «захист, диспут» Пі, [боронець] 
«захисник», [боронИло] «Те., охоронець>) 
Я, [ відбор она], заборона, [зборонникІ 
«охоронець» Ж. оборона, оборонець, 
оборонник, оборонство, оборонний, [од
боронний] Ж, розборонЯти «рознімати 
тих, хто б'ється, сперечається», [розбо
рона] Ж; - р. заст. [боронИть], бр. ба
раніць, др. боронити, п. broni~, ч. bra
niti, слц. briшit', вл. Ьrбпіс, нл. brcn 
«зброя»,болг.браня,м. брани, схв. бра
нити, СЛН. braniti, СТСЛ. EJMNИТit; -
псл. *borniti, похідне від *bornь «свар
ка, битва, боротьба», утвореного, в свою 
ч~ргу, від * borti «бороти» (;юр. ан ал о
п чне утворення лит. barшs «сварка» 
при barti «Ганити, лаяти», лтс. bart 
«лаятю).- Фасмер І 197; Преобр. І 
38; Горяев 24; Slawski І 43-44; Briick
ner 41-42· Ho1ub- Кор. 75; Machek 
ESJC 64; 'skok І 189-190; ЗССЯ 2, 
207 -209; Sl. prasl. І 325-327; Sadn.
Aitz. VWb. І 403-407; Bern. І 74; 
Trautmann 27; Torbiornsson LM ІІ 7 
і далі.- Див. ще борбти. 

[борбстатися] «возитися в грязюці, 
намагатися вибратися з болота», [бо
рохтатися] «чинити опір, упиратися, 
сперечатися» Я; -бр. [борохтаць] ((ру
хати», [барохтаццаІ «боротись», ч. [ber
chat se] «повільно і важко рухатися, 
вставати, іти», мор. [brsat se) «дертися, 
лізти»;- два аналогічні до колисати
колихати фонетичні варіанти утворен
ня, спорідненого з [барахтатисяl; _вва
жається rюхідним від псл. *bort1 s~ 
«боротися» (Горяев 12; Шахматов 
ИОРЯС 7/2, 353), але п. brzechtac si~ 
«борсатися» свідчить, скоріше, про те, 
що це була окрема етимологічно не
ясна праслов'янська основа в двох чи 
трьох фонетичних варіантах: *borx-, 
*berx-, *borx-; паралелізм с : х в сере
дині слова зводиться до давнього s, 
яке в позиції після r (nсл. *bors-) за
кономірно переходило в х, крім випад
ків, Еоли далі йшов проривний k, р 
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або t; у формі бор6хтатися фонетично 
незакономірне х може бути зумовлене 
впливом якоїсь тепер уже невідомої 
форми без наступного t (типу *Ьогхаtі 
> *борохати).- Фасмер І 124; Львов 
Зтимология 1967, 186-187; ЗСБМ І 317; 
Machek ESJC 66.- Пор. барахтатися, 
борсатися. 

боротати «очищати від лузги (просо); 
термосити(?), спантеличити (?)», [забо· 
р6тати] «затермосити; спантеличити», 
[оборотати] «очистити від лузги» Ж, 
(обарататиJ «сильно побити» Ж. [обо
ротяниця] «облущене просо»;- неясне. 

бороти «долати, перемагати», боро
тися, [боратись] «боротись» ЕЗб 4, 
борікати «бити рогами, лобом», [борю
кати] «ТС.» Пі, борікатися «борюкатися, 
боротися», [борикатися] Ж, борюка
тися, борушкатися «Те.», [борухатисьj 
«Те.; битися навкулачки» Л, боротьба, 
бороттЯ Пі, борець, [борuтель] Ж, бор
нЯ «боротьба», боріння, [боройлоІ «той, 
хто любить боротьбу» Я, незборений, 
незборИмий «Непереможний», незборний, 
необорний, [необорu.мuй] Ж. непоборu
.мuй, непоборний «те.», переборний, по
борник;- р. бор6mь, бр. бароцца «бо
ротись», бароць «бити рогами», др. бо
роти, n. ст. br6c si~. слц. borit' sa, вл. 
ст. wobr6c so, нл. wobrojs se, полаб. 
bore «гавкає», болг. боря ее, м. бори ее, 
схв. борити ее, ели. boriti se, стсл. 
•чмти, с~рtЖ, р.-цсл. Edj)dTи; - псл. 

* borti (*boriti); -споріднене з лит. bar
ti «ганити, лаяти», лтс. bart «лаяти», 
дісл. berja «бити» (мин. ч. baroa), berjask 
«боротися», двн. berjan «бити», гр. qJ<lpw 
«розколюю», лат. ferїre «бити, рубати, 
КОЛОТИ», ірл. bara «ГНіВ», алб. birni 
«б'єте»; і є. * bher-/bhor- «ударяти, коло
ти, різати, терти».- Шанский ЗСРЯ І 
2, 172-173; Фасмер І 197; Bri.ickner 36; 
Slawski І 39; Lehr-Splawiбski - Ро1. І 

47; Machek ESJC 61; Младенов 41; БЕР 
J 69; Skok І 189-190; ЗССЯ 2, 213-214; 
Sl. prasl. І 331; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 403-406; Bern. І 76-77; Trautmann 
27; МеШеt MSL 19, 185; Wa\ter Slavia 
36, 262-265; Wa1de-Hofm. І 481-482; 
Pokorny 135.-Пор. борозна, борона, бо
ронйти, борщ. 
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борошно, борошенник, ІборошнЯкJ 
«хрущак мучний» Ж, борошенний, бо· 
рошнuстий, борошнЯний, борошнйти 
«обсипати борошном», наборошнювати
р. [борошно] «житнє борошно», [борош
няJ «всякий вид борошна», др. борошьно 
«борошняна їжа», вл. нл. brcsma «свя
то тіла Христового», болг. м. брашно 
«борошно», схв. брашно «ТС.», брашд.нце 
«Їжа, харчування, тіло господнє, вече
ря», слн. brasпo «харчі в дорогу», bras· 
nja <<ТС.», СТСЛ. ЕJМШЬ.NО <<ЇЖа»; - ПСЛ. 
* borxьno <* borsьno ;-сnоріднене з лат. 
far, род. в. farris «полба, крупа, борош
но», farїna «борошно», гот. barizeins «ЯЧ· 
мінний», дісл. barr «ячмінь», дангл. 
bere «те.», сюди ж лтс. barlba «Харчуван
НЯ», baruot «годувати, відгодовувати»; 
первісне значення <<Плоди рослини з ос
тюками», пор. дінд. Ьhr$ЩІ «Вістря, кін
чик, зубець», лат. fastїgium «вістря, кін
чик, верхівка, вершина», ірл. корн. 
брет. barr «Те.; спис; чуб, вихор, маків
ка ГОЛОВИ», дісл. barr «ЯЛИНОВа ХВОЯ», 
burst «щетина», дангл. byrst «Те.»; пра
слов'янська форма з суфіксальним -ьn-, 
як і лат. farїna, гот. barizeins, первісно 
була прикметпикавою і виво;диться та
кож від раннього псл. *bor-g-si-no з 
коренем і є. * bhorg-/bherg·/bhreg- «дро· 
бити, розмелювати», тим самим, що 
і в лат. frango <<Ламати, кришити» (От
купщиков 228-230); менш переконли
ве приnущення (Шанский ЗСР Я І 2, 
191) про зв'язок з ч. brasna «торбина», 
яке виводиться від того самого кореня 
іє. *bher- «нести», що й брати; необ
грунтоване твер.в.ження (Нirt PBrB 23, 
331) про запозичення з германських 
мов.- Болдирєв Рідне слово 8, 86-89; 
Фасмер І 197; БЕР І 75; Skok І 198; 
ЗССЯ 2, 212-213; Sl. prasl. І 330-
231; Sadn.- Aitz. VWb. І 393-394; 
Bern. І 74-75; Trautmann 27; Muh1.
Endz. І 265; Pedersen IF 5, 54; Wa1 de
Hofm. І 455-456; Pokorny 111. 

[борощаник] (бот.) «плющ, Hedera 
he] іх L.» ВеНЗн, ВеУг; - очевидно, 
походить від уг. borostyan «nлющ; лавр», 
що, в свою чергу, виводиться від сло
в'янських назв плюща- укр. брочетан, 
прочшпdн, п. [brzesztan, brzestaл], ст. 
brzeszczan, brzostan, схв. брштан..-



бореати 

MNTESz І 347-348; Шirczi 25.- Див. 
ще брочетан. 

[борсати] «низати, шнурувати, за
тягувати, застіба·ти» Ж:, ВеЗн, [набор
сати) «нанизати; наплутати (ниток)», 
[оборсати] «обв'язати, обплутати»; -бр. 
[барсацьJ «зав'язувати»- неясне; мож
лню, споріднене з болг. б1>ркшп «всо
вую руку», лит. brukti «втискати»; в 
такому разі генетично пов'язане з [бро
еtІти] «Кинути» і з [борсатися] «кида
тися», від якого семантично відакреми
лось уже, очевидно, в дослов'янський 
період.- Див. ще борсатися, бросйти. 

борсатися «кидатися, метатися», [бор
сати] !<Те.; мучитися, надриватися; хи
татися» Ж, [бурсуватися] «вовтузитися в 
боротьбі»; - на думку Трубачова (Зти
мология 1965, 383), походить від nсл. 
*bьrsati (s~) як фонетичної видазміни 
* brьsati «терти, скребти», р. бросать 
«кидати», укр. [бpocuтuJ <<Кинути»; не
переконливі спроби виведення від рум. 
borasc «блюю» (Reichenkron ZfSlPh 17, 
148-149) або пояснення як *ob-vors-ati 
з запозиченим коренем * vors- (J anбw 
Symb. Rozwadowski 2, 277).- ЗССЯ 3, 
130-131.- Див. ще бросйти.- Пор. 
бнрса, борбстатися. 

борсук (зоол.) <<Meles meles, Me1es 
vo1garis, Me1es taxus», [борсюк, барсук 
Яl «те.», [борсучка] «самка борсука» Я, 
66рсучий, ст. бор·осоуковьzе (XV ст.), 
борсукоеьtu (XVII ст.); - р. барс!}к, [бop
C!J."l, бр. барс!}Іс, др. борсук'Ь, п. слц. 
borsuk (мабуть, з укр.), болг. [борсук, 
бурс!}к];- очевидно, давньоруське запо
зичення з тюркських мов; тур. borsuk, 
persuk, тат. бурсьtК, барсьtк, каз. уйг. ка
рач. борсук, у зб. бу рсук, аз. nopcyf', ку
мик. алт. порсук, ккалn. порсьІк, каз. ног. 

борсьtк, туркм. торсук, дтюрк. borsuq 
«те.» тлумачаться по-різному: як похідні 
від кореня *бор- <<сірий» (Bang KSz 17, 
136), від кореня *бор- <<ситий, жирний» 
(Ramstedt 52 а) або від дієслова *бор
<<Пахнути, смердітИ» (Цельникер 9тимо
лоrия 1963, 120-123); залишається не
доведеним твердження (Никольский 
ФЗ 1893/4-6, 45) про безпосереднє за
позичення в слов'янські мови з давньо
перської. - Балдирев Белар. лексікал. 
і зтЬІм. 16; Шанский ЗСРЯ І 2, 48-49; 

борrь 

Фасмер - Трубачев І 128; Горяев 12; 
Дмитриев 493, 526; Briickner 36; S-law
ski І 39; Machek ESJCS 38; Веrп І 74; 
Mikl. EW 7; Kaluzn. 12; Craпjala :~18; 
Егоров 165-166; ЩербакИРТЛЯ 139. 
борт <<бік корабля, стінки кузова, 

майданчика, посуду; край одягу», [борт
нuця] <<ТОВСТа ШИрОКа (і ДОВГа) ДОШКа>> 
Дз, бортовИй, [отбортн!}тись] <<Від
сахнутись, відійти» Мо; - р. бр. борт, 
п. bort, burta «борт корабля, берег кана
лу», ч. bort, слц. bort, bord, болг. борт, 
бард, схв. бард; -запозичено через 
російське посередництво з голланд
ської мови і через польське посередни
цтво з німецької; гол. boord <<борт ко
рабля», н. Bord «ТС.», Bбrte «обшивка, 
край» споріднені з псл. *borzda, *borna, 
укр. борозна, борона.- СІС 107; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 173; Фасмер І 198; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 418-419; Vries 
NEW 77; Meu1en 40; Яновский І 393; 
Кluge-Mitzka 92; Pokorny 133-135. 

[бортак] <<йолоп, телеnень», [борrщjля] 
«дурна жінка»; - очевидно, пов'язані 
з [борта] «трухляве всередині дерево», 
[бортниця] «Обрубаю>.- Див. ще борть. 

[бортіти] «рити, штовхати, накидати» 
)К, [буртuтиJ <<свердлити, буравити», 
[буртувати] «рити» Ж, [бортuцяJ «кріт» 
ДзАтл І, [наборчувати] «рити (купами)» 
ВеБ;- очевидно, похідні утворення від 
того самого кореня, що й борть <<дуп
ло, вулик у дереві», [борт] «Те.; паз, жо
лоб»; пов'язання з борт «бік кораблю> 
та ін. (Sadn.- Aitz. VWb. І 418) не
достатньо обгрунтоване.- Див. ще 
борть. 

борть «вулик у дереві, [дупло Тези 
V сл. конф.]», [борт] «те.; паз, жолоб», 
[борта] <<трухляве всередині дерево» Ж, 
[бортлоJ «те.» ВеЗн, бортник, борт
ництво, [бортниця] <<видовбаний кусок, 
обрубок дерева» Ж. [бортніца] «дупло 
для бджіл, видовбане в пеньку сосни» 
Л, [бортнЯк] «ведмідь» Ж. [бортянuк] 
<<бортник», [бортянuця] «місце для збе
рігання меду» Я, борtпавий <<трухлявий 
всередині», бортний, бортянuй, [бор
тuтиJ «робити паз, видовбувати» Ж, 
[буртувати] «те.>>, бортникувати; - р. 
борть, бр. борць, [борціна), др. б'Ьрть, 
борть, п. barc «дупло, в якому живуть 
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борушкИ 

бджоли», ч. заст. brt, brt' «тс.», слц. brt' 
«тс.; вулик», полаб. bartce <<невеликі лі
сові вулики», м. брпuза «видовбана в де
реві або в стіні діра для приваблювання 
роя»; - псл. *Ь""{tь з вихідним значен
ням «проріз, щілина»; - пов' язують з 
болг. б"ьрна «губа, уста», лит. burna 
«тс.», burtas «жереб», burti «ворожити», 
алб. brimё «дірка», лат. foramen «ТС.», 
forare «свердлити», рум. b6rta <<дірка, 
дупло, щілина», ді рл. berna «розколина, 
ущелина», двн. boron «свердлитю>; все 
це похідні від іє. *bher- <<ударяти, 
колоти, різати, терти», як і псл. *borti, 
*borna, укр. бороти, бороші.- Дзен
дзелівський УЗЛП 22-24; Критенко 
Вступ 538; Филин Образ. яз. 212; Шан
ский 3СРЯ І 2, 173; Фасмер І 198; Пре
обр. І 38; Горяев 11; Brf!ckner 15-16; 
Slawski І 28; Machek ESJC 69; Ho1ub
Kop. 78; ЗССЯ 3, 132-133; Sl. prasl. І 
423; Sadn.- Aitz. VWb. І 412-413; 
Bern. І 109; 9ндзелин ЖМНП 1910, 
липень, 200; Muhl.- Endz. І 354; По
тебня ЖСт 1891/3, 119-120; Merin
ger IF 16, 160; Meillet Etudes 
279-280; Pokorny 133-135.- Пор. бо
роти. 

борушкИ- див. бір1 . 
борчастий - див. борки. 
б6рше- див. борзий. 
борщ «суп із буряка, капусти і різ

них спецій; буряковий квас для борщу; 
[(бот.) морквяник, Chaerophyll um aro
matum L.; борщівник, Herac1eum L. Г, 
MakJ>>, [борщевик] (бот.) «борщівник» 
Mak, [борщевникl <<ТС.; астранція більша, 
Astrantia major L.» Mak, борщівнИк 
(бот.) <<Herac1eum L.; [бугила лісова, 
Aпthriscus si1 vestris Hoffm.]; морквяник, 
Chaerophyll um aromaticum L. Mak; гор
щик для борщу; [любитель борщу; 
глумлива назва рота Ва]», [борщівка] 
«ямочка біля бороди, вусів Ж; борщів
ник Mak», [борщевка] (бот.) «борщівник» 
Ж, [борчевка Ж, боршівка Mak] «ТС.», 
борщівнйця «торговка борщем; люби
телька борщу», [борщівкй] «червона рос
лина, яку беруть на борщ» ВеНЗн, 
[боршевка] (бот.) «болиголов, Conium 
macu1atum L.; яглиця, Aegopodium po
dagraria L. ВеНЗн», [борщівнuчити) 
«торгувати борщем», борщувати «Їсти 
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борщ 

борщ», [доборщuтиJ «довести до кінця, 
завершити, доробити» Я, переборщйти 
«зробити щось зайве, перебільшитю>;-р. 
ст. [борщ] (бот.) «борщівник», бр. боршч, 
баршч. п. barszcz, ч. br$t', слц. [br$t), 
вл. barsc «тс.», нл. barsc «пастернак; 
брунька, росток», слн. brsc щілюща 
трава; борщівник; пастернак»; - псл. 

*b"'rscь < *b'Ьrstjь ( < *b"'rst+*j+ь) «бор
щівник» (бот.), згодом назва страви; -
пов'язане (через те, що у борщівника го
стре листя) з іє. *bhrsfio-, від якого 

походять також лтс. burksis, burksnis 
(бот.) «яглиця звичайна, Aegopodium 
podagraria L.» ( <*bur[k]s~is <*burstis 
9ндзелин ЖМНП 1910, липень 200), 
дінд. bhr?!ib «зубець, вістря, край, кут», 
лат. fastїgium ( <*farsti-) «верх, верхів
ка», ірл. barr «маківка, верхівка», корн. 
bar «гілка», брет. barr «ТС.», двн. parren 
«дибитися, їжитися», дісл. шв. barr «яли
нова хвоя», шв. норв. boree (<реп'ях», 
дат. burre «ТС.», двн. berst <<мітла з 
жорсткого волосся», дісл. bursti <<тс.», 
дангл. byrst <<щетина», нвн. B6rste «ТС.», 
Biirste <<щітка»; менш переконливе пов'я
зання з р.-цсл. <>Бj)Ь.ЗГNЖТи. «скиснутю>, 

ч. bfesk <<терпкий смак», п. (o)brzazg 
(Machek IF 63, 129-130; ESJ (; 69), 
схв. брет <<листя, паростки», укр. 
брость <<брунька» (Потебня РФВ 4, 
216; Шанский 9СРЯ І 2, 174), з н. 
Borre[ t]sch «огіркова трава, Borrago 
officiпa1is L.» (Korbut PF 4, 402; Meyer 
І 175) або з н. Bar <<ведмідь» і його по-

хідними (Vaillant RES 16, 82); для сло
в'янських форм значення «борщівнию> 
первісне, потім <<юшка з борщівника» 
і нарешті, спочатку лише в українській 
мові, <<юшка, суп з буряка і капусти», 
звідки р. борщ, ч. слц. borsc, каш. bwrsc, 
болг. борш, схв. боршч, слн. bбrsc 
<<тс.».- Москаленко УІЛ 29; Шанский 
9СРЯ І 2, 173-174; Фасмер І 198; Пре
обр. І 38-39; BrЦckner 17; Slawski І 
27-28; Schuster-Sewc Probeheft 20; 
Lehr-Spl awiri.ski - Ро1. І 45; БЕР І 69; 
3ССЯ 3, 131-132; Sl. prasl. І 422; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 394-395; Веrп. І 
109; Pedersen Kelt. Gr. І 44; Petr ВВ 
21, 211; Wa1de-Hofm. І 461-462.
Пор. бороти, борть. 



бос 

бос «господар, керівник» (У капіталіс
тичних країнах); - р. босс, заст. бас, 
бр. болг. бос, п. ч. ели. boss, слн. bos; -
запозичення з англійської мови; англ. 
boss «хазяїн, патрон» походить від гол. 
baas, спорідненого з фриз. baes «Те.»; 
дальші зв'язки иих слів неясні.- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 176; Partridge 54; Dau
zat 99; Юеіn 188; Vries NEW 25. 

ббсий, [босва] (зб. лай л.) «босота» 
Я, [босйгаJ «босяк» Я, босuнu «єврейське 
свято (Судний день, коли євреї ходять 
тільки в панчохах); траур у євреїв (ко
ли вони вісім днів повинні ходити бо
сими)», [босовикu] «черевики, взувані 
на босу ногу» Я, [босовйлоl «босяк» Я, 
[босик] «кличка пса з білими ногами» 
ВеБ, [б6сік] «ТС.» ВеБ, [боска] «повія», 
баско «собака з білими лапами (до колін)», 
босота (зб. лайл.), босЯк «голодранеиь, 
безпритульний», босячнЯ (зб.), [босітиl 
«ставати босим», [басувати] «ходити бо
соніж», босякувати, [босЯчитиJ Я, бо
саксі «босоніж», [босаком, босачка Пі, 
босяка До, Па, босяком] «те.», [босе.м босі
сінький] «зовсім босий», [прабісь] «у 
взутті на босу ногу» Ж, [прабос] «те.» Ж, 
[прdбісьний] «босий» Ж; - р. босой, бр. 
66сьt, др. босьtи, п. bosy, каш. [boesi], 
ч. bosy, bosaty, ели. bosy, вл. bosy, bo
saty, нл. bosucni, b6sy «босий, погано 
одягнений», полаб. bose <<босий», biiose, 
болг. м. бос, схв. б6с, боса, слн. b6s, 
стсл. Б<>с'h;- псл. *Ьоsь;- споріднене 
з лит. basas «босий», лтс. bass «те.», 
двн. свн. baz: «голий», дангл. bCEr, дісл. 
berr, ві рм. bok' ( <*bos-ko-) «Те.»; іє. 
*bhosos «голий», можливо, споріднене з 
*bha- «світити, блищати», звідки й укр. 
білий (Преобр. J 39; Uh1enbeck 200), 
або з *bhes- «стирати, знищувати, роз
сипати» (пор. дінд. bhasma- «попіл, зо
ла», гр. 'фtЛ6(; «голий, лисий, босий», 
Bern. І 77; Kretschmer KZ 31, 414; 
Persson Beitr. 826; Pokorny 163, 145-
146).- Шанский ЗСРЯ І 2, 175-176; 
Фасмер І 199; Горяев 25; Slawski І 39; 
Machek ESJC 61; Младенов 41; Lehr
Splawinski-Po1. І 48; ЗССЯ 2, 223-224; 
Sl. prasl. І 340; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 422--424; Trautmann 28; Fraenke1 
36; Джаукян 256; Hiibschmann І 430; 

б остИ 

Юuge-Mitzka 50; Pedersen IF 5, 
46. 

[бос6рка] «ворожка, відьма, чаклун
ка», [босйрка Бі, бісурка, бісурканя О, 
борсуканя О, босур.Jаня О, басюрканя 
О, бусурканя, пошурканя 0] «те.», Ібо
сорканя] «те.; нічний метелик, Phalae
na; жаба, Вйfо ВеУг», [босорк!}нІ «уnир», 
[босорuти] «Ворожити»;- мор.-слu. слц. 
[ bosorka] «відьма, чаклунка», vozorka 
«те.», bosorak «чаклун», vozorak, vozie
rac «Те.»; - очевидно, запозичення з 
угорської мови; уг. boszorkany «дух 
померлих, примара, (ст.) відьма, чак
лунка», можливо, пов 'язане з тюрк. 
basyrkan «нічний кошмар», що похо
дить від bas- «давити, штовхати; му· 
чити»; пор. узб. [basaгyan) «відьма», 
удм. busturgan «нічний кошмар» (з чув.); 
[босорк!}н], очевидно, утворене від [бо
сорканя] (Німчук НЗ УжДУ 14, 176); 
менш переконлива спроба Ільїнського 
(РФВ 1911;1, 212--217) через др. 6oC7J 
«біс» (?), босов--ь nов' язати з псл. Ьеsь, 
укр. біс, басувіипu, баскuй.7 ВеУг 205; 
Фасмер І 251; Machek ESJC 61; Vazny 
92; Sadn.- Aitz. VWb. І 426; MNTESz 
І 351-352; Barczi 25; Munkacsi KSz 14, 
219 і далі. - Пор. басма. 

[бостИ] «бити (колоти) рогами», 
[бодщ)тu Ж, бодлйвий Ж, бодЯчий], 
[бодЯн] «гостророгий і бодливий бик» Ж, 
[буодкu] «шпильки хвойного дерева» Л, 
[бодь] (вигук на позначення удару чи 
уколу); - р. бодать, [бостu], бр. басці, 
др. бocmu, п. bodnqc, b6sc, ч. bodati, 
заст. busti, ст. b6sti «Колоти, жалити, 
бости», ели. bodat' «те.», вл. bosc «штов
хати, буиати» (про худобу), полаб. 
biist (biiost) «Колоти, жалити», болг. 
бода «колю, боду», м. боде, схв. бдипи 
«бити рогами», бадатu «Колоти», слн. 
b6sti «те., бостю>, стсл. Б()сти;- псл. 
bosti < *bodti «бити, колоти»; - спо
ріднене з лит. badyti «бости; колоти, 
тикати», besti «втикати, встромляти», 
лтс. badlt «бости, тикати, колоти», прус. 
boadis «укол», лат. fodio «копаю, рию», 
fodicare «колоти, жалити», кімр. bedd 
«могила», двн. betti, beti «постіль; гряд
ка», хет. padda- «Копати»; іє. *bhed-1 
bhod-.- Шанский ЗСРЯ І 2, 151; 
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бот 

Фасмер-Трубачев І 183; Преобр. І 34; 
Slawski І 41; Briickner 33; Machek ESJC 
59; LP 7, 1958, 78; Lehr-Splawinski
Pol. І 62-63; БЕР І 61, 62; Младенов 
38; Skok І 191-192; ЗССЯ 2, 222-223; 
Sl. prasl. І 339-340; Sadn.-Aitz. VWb. І 
369-374; Bern. І 65-66; Trautmann 29; 
Buga RR І 434; Топоров І 238-239; 
Meillet MSL 19, 184; Pokorny 113-114.
Пор. бодлак, будЯк. 

бо.т1 «Вид взуття», [біт] «чобіт» Бі, 
ст. бат-ь (1571); - р. бр. бот, п. boty 
(мн.), but (одн.) «чобіт», ч. bota «ТС.», 
boty (мн.) «взуття», слц. bota «вид шкі
ряного взуття, чобіт», слн. bc;?ta; - че
рез старопольську мову запозичено з 

французької; фр. botte «чобіт» етимоло
гічно неясне; в сучасному значенні це 
слово прийшло в російську і українську 
:мови в ХІХ ст. безпосередньо з фран
цузької.- Шанский ЗСРЯ І 2, 176-
177; Фасмер І 201; Преобр. І 39; Горяев 
26; ССРЛЯ І 593; Вахрос 70; Briickner 
KZ 48, 175 і далі; Slawski І 51; Sadn.
Aitz. VWb. І 369; Gamillscheg 129; Dau
zat 99; Bloch 90.- Пор. ботйнок. 

бот 2 «вид судна», ст. бат-ь (XVIII 
ст.);- р. бот «однощогловий паруснию>, 
бр. бот; - пов'язане (мабуть, через ро
еійське посередництво) з нн. гол. boot, 
що походять від сангл. bot (дангл. bat), 
спорідненого з дісл. bat-r, шв. ЬЗt «ЧО
вен», лат. fodio «Копаю», лит. besti «вти
кати», псл. bosti «бити, колоти»; менш 
nереконливе виведення р. бот безпосе
редньо з англ. boat «човен» (Круазе ван 
дер Коп ИОРЯС 15, 4, 9; Brikkner KZ 
48, 162; Meyer ZfSIPh 5, 144 і далі).
СІС 107; Шанский ЗСРЯ І 2, 177; Фасмер 
І 199-200; Преобр. І 39; Смирнов 64; 
Брандт РФВ 21, 206; Christiani 38; 
Meulen 41; Vries NEW 28; Юuge-Mitz
ka 91.- Див. ще бостИ. 

ботаніка, ботанік, ботанізИрка, бо
mаNічнuй, ботанізувати; - р. болг. м. 
ботанuка, бр. батаніка, п. ч. слц. вл. 
botanika, схв. боіпанuка, слн. bota
nika; - запозичення з німецької мови; 
н. Botanik походить від нлат. botanica, 
яке зводиться до гр. ~oтavtx-i} (6лtcr-t-i}
I-tЧ), ПОХЇ)І.НОГО Від ~O'taV'I'j «ТраВа», ПО
в'язаного з ~6crxro шасу»; ботанік 

238 

бот ей 

походить від лат. botanicus «ботаніч
ний», гр. ~oтavtx6~, утвореного від 
~oтav'I'J <<Трава».- СІС 107; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 177; Фасмер І 200; Смирнов 
63; Kopalinski 139; БЕР І 69; Юuge
Mitzka 93; Frisk І 254-255. 

[боташний] «неміцний на задні ноги:. 
(про коня) Кур; - неясне. 

[ббтва) (бот.) «мангольд, цукровий 
буряк, Beta vulgaris L.; буряк червоний, 
Beta cicla L.» Ж, [ботвИна] <<ТС.» Ж, бот· 
вИна «Стебла і листя коренеплодів», 
ботвИння «Тс.», {ботвuнє] «бурякове лис
тя» Ж, [буrпвuна Ж, До, бутвИне ЖІ 
«ТС.», [бутвuння] «зелень до борщу»; -
р. ботвсі «листя і стебла коренеплодів», 
бр. [боrпва] «буряк, Beta cicla L.; взага
лі зелень городніх коренеплодів», п. 
bocwina <<бурячиння, ботвина», botwiпa 
<<ТС.», схв. біітво <<гілка, пагію>, слн. bet
va «стебло»; -очевидно, псл. *boty 
(род. в. *botove), пов'язане 3 boteti, 
укр. ботіти <<жиріти, товстіти», похідне 
від іє. *bheu-/bhu- «рости, збільшу
ватися, робитися, вирощуватися»; -
споріднене 3 гр. єpu.-6v «рослина», стсл. 

сь.мик <<ТС.», укр. билИна; пов'язання 
з нн. beete <<буряю>, двн. ЬіаЗа, ріоЗа, Ьіе
за, утвореними від лат. beta <<ТС.» (Веrп. 
І 77, 78; Walde-Hofm. 1 103), помилко
ве.- Шанский ЗСРЯ І 2, 178; Фасмер
ТрубачевІ 200; Briickner 51; Skok І 123; 
Sl. prasl. І 466; Sadn.- Aitz. VWb. І 
71-72; Osten-Sacken AfSIPh 34, 554-
559; Pokorny 146-150.-Див. ще билбl, 
бути.- Пор. ботіти. 

[ботей І <<отара овець; молодий пастух 
у гуцулів», [бyrneйJ «ТС.», [бутеяJ <<Ота
ра» Ж, [б6та] <<ТС.» УжДУ 4, [бу
тЄєць] «овечий пастух>> Ж, [бутеїтиl 
<<Змішувати овець» Ж; - п. [butej) <<МО
лодий" пастух у гуцулів, помічник ча
бана>> (з укр.); -запозичення з румун· 
ської мови; рум. botei <<Отара» виво.:_Lи
лось від гр. ~oбt'I'J~ <<nастух» (Kaluzn. 
13; SW І 241) або від сл. boteii, укр. бо
тіти <<жиріти, товстіти» (CranjaHi 2f30; 
Cihac ІІ 281; Mikl. EW 19; Bern. І 77-
78).- Дзендзелевский ОЛА 1965, 122-
123; Кобилянський rуц. гов. 82; Sche
ludko 127; Vrabie Romanoslavica 14, 133; 
Nita-Arma$ та ін. Romanoslavica 16, 76. 



ботелев 

ботелев -див. баталев. 
[ботиJ (мн.) <<дубові дошки на човни», 

[66rnяl «кокора всередині човна; частина 
борта в човні Дз», [бать) «заслінка 
вічка колодного вулика»; -очевидно, 
споріднене з р. [бот] «рибальська жер
дина>>, схв. [ботва] «рибальський остень», 
[бота] «nалка», слн. [ЬОt] «тс.; дерев'я
ний молот»; - псл. botn «дрючок», по
в'язане з botati «ударяти».- Sl. prasl. 
І 341-342.- Пор. ботіти, бутати. 

ботИнок, [бутuнокJ; __:__ р. ботuнок, 
болг. ботuни, ботіінки «дитячі або жіно
чі туфлі», ботuнка «ботинок до колі
на»; -запозичено через російське по
середництво з французької мови; фр. 
bottine «ботинок, черевиК>> походить від 
botte <<чобіт».- Шанский ЗСРЯ І 2, 
178-179; Фасмер І 201; Преобр. І 39; 
БЕР І 69; Sadn.- Aitz. VWb. І 369; 
Dauzat 99; Вloch 90.- Див. ще бот 1 . 

[ббтиньІ <<борщ» ЕЗб 2; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з [ботва] 
«uукровий буряк, буряк червоний» або 
з [ботітиJ «товстіти, жиріти» (пор.). 

[ботітиІ «жиріти, товстіти» Ж, [бо
тілийІ Ж, [бота] «нарив» ВеУг; - р. 
ботеть «товстіт-и; достигати; розроста
тися, зеленіти», (ботuть, бответь] 
«ТС.», п. [botwiec] «товстіти», ч. Ьоtnа
tіснадуватися,пухнути,набухати»,слн. 
botaveti «наливатися, пухнути», стсл. 
JМЗЕ .. ,тtти «розповніти, розжиріти»;
псл. botёti є, очевидно, похідним від 
того самого кореня іє. *bheu-/bhu
cpocти», що й гр. qJUтov «рослина», псл. 
Ьу1ьjе, byti, укр. билИна, бути, бот
ва; в індоєвропейський період ця основа 
могла мати структуру *bhJp-t-; виво
диться також (Slawski І 51-52; Sl. 
prasl. 1 341-342) від псл. botati «уда
ряти»; ряд інших пояснень (як запози

чення з гол. bot «тупий, короткий і тов
стий», дат. but, н. butt «ТС.» - Bern. І 
77; як споріднене з лат. bassus «товстий, 
жирний», шв patte «жіночі груди» або 
з лат. botul us <<Кишка», гр. ~6трщ; «гро
но винограду»- Petersson Sl. Wf. 36, 
38; як споріднене з Лат. tabeo «тану»
Machek ES JC 61) позбавлені підстав.
Фасмер-ТрубачевІ 200-201; Преобр. І 
40; Горяев 25; Потебня К ист. зв. ІІІ 

боцsін 

38; Skok І 193-194; 3ССЯ 2, 225; Sadn.
Aitz. VWb. І 70-71.- Див. ще било\ 
бути.- Пор. ббтва, ббти, бутвіти. 

[бох] «тулуб» Я; -запозичення з 
польської мови; п. boch «обдертий тулуб 
(якоїсь худоби), тулуб вола; тулуб>\, 
як і ч. ст. b6ch «лопатка свині», очевид
но, походить від свн. bache «шинка, зад
нє стегно, окорок, шмат (сала, м'яса)», 
до якого зводиться й укр. баха «випук
лість, складка». - Briickner 33; SW І 

179; Machek ESJC 59.- Див. ще баха. 
(ббхиJ «ОКОЛОТ» Ж, [бох] «10 КИТИЦЬ 

соломи» О; -неясне; можливо, пов'я
зане з [бах] «тулуб» (пор.). 

[боц] «велика куля з тіста; товста, 
непаворотка особа (зокрема, дитина)» 

Ме; - паралельне до бець «ТС.» афектив
не утворення, можливо, пов'язане з 
бац.ман «щось велике», бацар «товстун»; 
може бути зіставлене також з [буць] 
<<Невдало спечений хліб», [буц] «свіжий 
овечий сир, з якого роблять бринзу».
Пор. бацман, бець, будз. 

боцман;- р. боцман, ст. ботс.лtан, 
бр. болг. боцман, п. bosman;- запози
чено, мабуть, через російське посеред
ництво, з голландської мови; гол. boots
man <<боцман» утворене з основ іменни
ків boot <<човен» і man <<людина», спорід
неного з двн. man, дангл. mann(a), гот. 
manna, дінд. ав. manu- «ТС.», псл. 
*mQzь «муж», укр . .муж; пов'язання 
слов'янських форм з англ. boatsman 
(Горяев 25) необгрунтоване.- СІС 107; 
Шанский 3СРЯ І 2, 179; Фасмер І 202; 
Смирнов 64; БЕР І 70; Christiani 40; 
Meu1en 42; Vries NEW 78; Юuge-Mitzka 
459.- Див. ще бот 2 , муж. 

[ббця) <<біла вівця, в якої чорний 
ніс чи ч9рні цятки на носі» НЗ УжДУ 
26, [бочаїстий] «З білими смугами біля 
очей» (про корову) ВеУг; - результат 
видазміни значення слів типу [боця] 
«білобока корова», [бочуляІ «ТС.», [бо
цій] «білобокий віл» і пqд.- Див. ще 
бік. 

[боцЯ:н! (орн.) «чорногуз, лелека, Ci
conia», Ібацан ДзАтл ІІ, б6цан ДзАтл 
ІІ, боцок ЕЗб 4, ДзАтл 11, б6цЮн Г, 
ВеБ, боцюра, боцьок, бочанІ, ст. (подо
бен-ь) боцяну (1627), боtпян-ь (XVII ст.), 
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бочfй 

бочш-tьt (XVII ст.), боцян'Ь (XVIII ст.) 
«Те.>>; - р. [ботьЯн, ботЯн, батЯн, ба
дьЯн, бачан], бр. [буцЯн, бацЯнJ, ч. 
сх.-мор. [bocanJ, слц. bocian «тс.»; -
запозичення з польської мови; п. bocian 
(з XV ст.), [Ьосап, bociuii, Ьосіеіі, bo
cek, bociek, boczoii, baczoii, bucieii], 
каш. заст. [klobocian], як і вл. bacon, нл. 
bбsan, Ь6son, полаб. Ьіібt'ап, biit'an 
( <*Ьоtеп'Ь, *Ьоtепі), певної етимології 
не має; можливо, пов'язане з звукона
слідувальним р. ботькать «стукати» 
(Iljinskij PF 13, 497-498); неперекон
ливо пов'язувалося з р. забота, забо
титься (через гумористичне зближення 
вигляду замисленої людини з лелекою -
Собалевский РФВ 65, 418), з п. [klobo
cian], каш. [klobocon] від *klobotati 
«стукати дзьобом», пор. лтс. klabatat 
«ТС.» (про лелеку), вн. Klapperstorch 
«білий лелека» (Мартьшов Sl. Wortst. 
180-181; Machek ESJC 59), з п. bok, 
р. бак, укр. бік (Musialek Lud 14, 170-
178); можливе припущення про зв'язок 
з укр. бусол, [бузок, бусок], р. [бусел, 
бусол], бр. бусел, п. [busel, busiol] 
«лелека, молодий лелека»; непереконли
вим є зведеRня (Варченко Терит. діал. 
115-118; Steffen JP 51/1, 59) україн
ських та інших слов' янських форм до 
іє. *bhod- «колоти, бостю>.- Richhardt 
36; Балецкий St. sl. 4, 401; Фасмер
ТрубачевІ 201; Клепикова ВСЯ 5, 153-
158; Slawski І 38; Briickner 33; Schuster-
Sewc Probeheft 17-18; Lehr-Splawiiis
ki-Pol. І 63; 3ССЯ 2, 226-227; Sl. 
prasl. І 342-343; Sadn.-Aitz. VWb. І 
104; Bern. І 78; Christiani AfSlPh 34, 
311; Niedermann Balto-Sl avica 1956, 29. 

бочій - див. бокша. 

бочка «велика дерев' яна або металева 
циліндрична посудина; [вид дитячої гри; 
(заст.) весільна хлібина, яку роздають 
усім гостям Л; вузенький хід всередину 
ятера Дз; назва з карточної гри Я]», 
[бочалка] «невелика бочка», [бочівчuна] 
«nосудина з цілого дерева (на зерно)» 
ВеБ, [бочівка] «бочка», [бочілкаІ «ТС.» 
Ж. бочонок (з р.), бочкуватий; - р. бр. 
бочка, др. б'Ьчьвь «бочка», б7>чька «ТС., 
діжка», бочька, б7>чел7>ка, бчелка «ТС.», 
п. beczka, ч. becka «бочка», becva «чаю>, 
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бочкбри 

слц. becka, [bocka, backaJ, болг. б'Ьчва, 
м. бочва, схв. бачва «бочка», Ьёсkа «пив
на бочка», слн. becva, becka, bacva, 
р.-ЦСЛ. СТСЛ. Б"hЧЬ.GЬ., Б"hЧЬ.Кd; - ПСЛ. 

Ь'Ьсьkа, очевидно, похідне від * Ьось < 
< *buki (пор. слн. Ьес «велика бочка») 
або від псл. *Ьоса; -походження пра
слов'янських форм остаточно не визна
чене; виводяться або з германських мов, 
зокрема від двн. botahha «бочка, чан, 
діжка», *butihha, свн. boteche, botech, 
нвн. Bбttich «чан» (Machek ESJC 49; 
Bern. І 105; Weigand DWb 273-274; 
Mikl. EW 25; Брандт РФВ 21, 212; 
Uhlenbeck AfSIPh 15, 484; Knutssoп GL 
51-52), герм. *bukjo, швейц.-нім. biicki 
«діжка, бочка», англ. buck «діжка для 
води», дангл. buc «Глечик», дісл. bukr 
<<живіт», двн. bCich «ТС.» (Steпder-Peter
sen 289-290; Osthoff ВВ 29, 254; Hol t
hausen Ае Wb 38-39; Младенов 42, 54), 
бав. Butschen (Кiparsky GLG 213-232; 
Slawski І 29; Sl. prasl. І 458-459), 
або з сгр. ~оuттt~, ~оuтт(оv, пов'яза
них з нар.-лат. *buttis (Преобр. І 40; 
Holub-Kop. 67; Фасмер ИОРЯС 12/2, 
205, 223; Vasmer RSI 3, 263), або з лат. 
*buttis, елат. butica (Briickner 19; Bern. 
І 105), або, нарешті, вважаються власне 
слов'янськими утвореннями, пов'яза· 
ними з псл. *bouk-/buk-, до якого зво
диться й укр. бучнИй (Sadn.- Aitz. 
VWb. І 209-210), з псл. *Ьоk'Ь, укр. 
бік, р. [бокура] «бочка» (Ильинский 
ИОРЯС 23/2, 211; Шанский 3СРЯ І 
2, 180) чи з псл. *bok- (kj > с), експре
сивним варіантом (з метатезою приго
лосних) того самого кореня, що й укр. 
кубок, дінд. kambhal), гр. XUft~'I'J. лат. 
cupa, гр. xuл'l'j (Liewehr 15; Шанский 
тж).- Винник 100; Фасмер І 202; БЕР 
І 105; 3ССЯ 3, 107-109.- Пор. бишва. 

[бочкбри) (мн.) «вид шкіряного взут
тя, постоли», [боцькорu Тези УжДУ 
1965, бошкорu ДзАтл І] «тс.»; - п. [bac
kor] «Пантофля, хатня· туфля; простаре 
і незграбне взуттю>, [boczkor] «ТС.», ч. 
backor(a) «хатня туфля, пантофля», слц. 
backora «черевичок»; - запозичення з 
угорської мови; уг. boczkor «постіл, 
личаК» етимологічно неясне.- Дзендзе
лівський Доп. УжДУ 4, 61-62; Балец-



бочкувати 

кий St. sl. 9, 338; Briickner І О; Machek 
ESJC 41; Barczi 22; MNTESz І 317. 

[бочкувати] «бити корів, телят, вза
галі тварин по боках» М?; - результат 
видазміни форми [бучкувати] «~ити буч
ком» (тобто палкою) як прояв гшериз.му 
щодо укання під впливом слова боки 
шляхом зближення з виразом бити по 
боках.- Див. ще бук. 

[бочкур] «Очкур»; -очевидно, ре
зультат контамінації слів очкt)р «ТС:» 
і [6очк6ри) «ПОСТОЛИ» (ВОЛОКИ у ПОСТОЛlВ 
могли асоціюватися з очкурами).- Див. 
ще бочк6ри, очкур. 

[бошоно) «пшоно» Я; -результат ви
дозміни форми пшон6, можливо, викли
каної впливом слова б6рошн6.- Див. ще 
пшон6. 

[боюся] (бот.) «Aconitum 1ycoctonu~ 
L.>> Mak, [боЯн] «молочак, Euphorbra 
procera L.>> Ж; -очевидно, пов'язан~ 
з боЯтися· назви могли бути зумовленІ 
тим, що ~і рослини містять отруйні 
речовини і не паїдаються худобою.--:
Нейштадт 254-255. - Див. ще боя-
тися. . 

боЯрИн Г, Ж, [буярин ЛПол], боЯрй
ня Ж, боЯришня, боЯрство, боЯрчик, 
боЯрщина, [ баЯрий ], боЯрський, бояри~ 
нувати, ст. бояре (мн.) «особи вищоr 
служилої верстви» (1375), бояр-ь (1388), 
боярина (XV ст.); - р. боЯрин, бр. баЯ
рьLН, др. боярин-ь, п. bojarzyп, boja~, 
ч. bojar, bojarin, [bojafin], болr. боля
рин, болftрка, схв. бд.ІЬарин, бд.ІЬсtр, 
СЛН. bo1jar, СТСЛ. БОЛtарИN'Ь., Б(МtриN'Ь., 
(мн.) БMtapf; - загальноприй~ятої ети
мології не має; виводилось вrд дтюрк. 
Ьаі «знатний, багатий», baiar «знатна 
людина» з заміною бой- на боль- під впли
вомболий «більший» (Малов ИАН ОЛЯ 

5, 132, 137 і далі; RES 23, 189; 41, 33; 
Младено в 40; Machek ESJ С 59-60; 
Rasanen AfSIPh 20, 448~449); більше 
прихильників мало виведення від 
дтюрк. boila «благородний, знатний», 
від якого походить і сгр. ~оtАаь, ~ОУjАііь, 
~оЛні.бєь (Mik1. ТЕІ І 266; Брандт РФВ 
21, 210; Briickner 34-35; KZ 43, 324; 
48, 175; БЕР І 66), але при цьому зали
шаються нез'ясованими фонетичні не
відповідності (пор. закономірне стсл. 

16 8-539 

боЯришпиця 

БІUІ\tа, др. бьtль, бьtля з дтюрк. boila, 
buila - Korsch AfS!Ph 9, 492; ИОРЯС 
7/1, 44; 8/4, 32; 9/1, 278; Mik1. EW 17), 
які не усуваються і реконструкцією 
тюрк. *boj1a ari (Marquart Kum. 26); 
є думка (Sadn.- Aitz. VWb. І 384-386), 
що звукові форми Б~мариN'Ь. (стсл.) 
і боярин-ь (др.) були запозичені неза
лежно одна від одної з різних тюркських 
джерел; не знайшла підтримки спроба 
виведення з дірл. b6-aire, що походить 
від Ь6 «корова>> і aire «Господар» (Schach
matov AfSIPh 33, 86, 87) або з і сл. Ьоеаг
mеп «знатна людина» (Сабинин ЖМНП 
16, 44); висловлюється також припущен
ня про походження псл. *bojarino від 
*bojarь, утвореного від *Ьоjь «битва, 
бій», причому враховується п. ст. bojar 
«боєць, воїн», bojarz «ТС.» і початкове 
значення др. боярин-ь «дружинник» 
(Шанский 9СРЯ І 2, 181-182; Даль І 
121; Linde І 142); останнім часом Тру
бачов (9ИРЯ lV 160-163) висунув до
сить переконливе пояснення як резуль

тату видазміни давнь_о~улгарсь~о,~? ет
ноніма bulrar (>*bu1 ar > *boJ аr).
Львов Лексика ПВЛ 208-220, Фасмер І 
203-204; Филии Образ. яз. 170; Дмит
риев 556; Slawski І 39; Менгес 83-86. 

[боярИшник] (бот.) «глід, Crataegus 
monogyna L.» Ж. Mak, [бариня] «глід 
колючий, Crataegus oxyacantha L.» Mak, 
[бариня] «ТС.)) Mak; - очевидно, запози
чення з російської мови; р. б(Jftрьtшнuк 
<<Глід» пов'язують з боЯрин, 6оftрич <<син 
боярина»; пор. р. [боярка] «Глід, ягода 
глоду», [баркИ] (мн.) «глід», утворене 
від *бояр-ьк-ь; пор. ще боярская спесь 
(бот.) <<вогняна квітка, Lychnis chalce
donica L.», барская снить (бот.) «ласка
вець, Bup1eurum L.»; наголос україн
ської форми, мабуть, пов'язаний з укр. 
[боярИня, бoftpuн].- Шанский 9СРЯ І 
2, 182; Фасмер І 204; Бу.nич ИОРЯС І 
296; Преобр. І 41; Собалевский РФВ 67, 
217; Mikl. EW 17; Васильев УЗ БашкГУ 
18 72-74.- Див. ще боЯрИн. 

' ' u боЯришпиця (ент.) <<П ядак глодовии, 
Ennomos crataegata»; - р. боЯрьtшнuца 
<<білан жилкуватий, Aporia crataegi L.)), 
бр. баftрьtшніца <<Тс.»; - мабуть, запо
зичено з російської мови, в якій пов' я
зане з назвою глоду боЯрьrшник, листям 
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боЯтися 

якого живиться гусінь цих комах.
Шанский ЗСРЯ І 2, 182; Нейштадт 
259-260; Васильев УЗ БашкГУ І8, 72-
74.- Див. ще боярйшник. 

боЯтися,[бій]«боязнь,страх»,[боЮн] 
«боягуз», боягуз, боязлuвець, боЯзнь, б6-
ясть, боягузливий, боязкИй, [боязькИй, 
боязкуватий], боязлИвий, боязнИй [бійзь
ко] «бОЯЗНО», [бійно] «ТС.», небій, небоЯн, 
побоюватися,•- р. боЯться, бр. баЯцца, 
др. боятися, n. Ьас si~. [bojat si~l. ч. 
bati se, [bojny], слц. bat' sa, [bojat' 
sa], вл. bojec so, нл. b6jas se, полаб. bet 
«боятися», bUji-sa «боїться», болг. бон 
ее, м. бои ее, схв. бдjати ее, ели. bojati 
se, bati se, стсл. Еоmти сл.; - псл. 
bojati s~; -споріднене з лит. bajus 
«страшниЙ», bajme «страх», baile «бо
язнь, страх», bijбtis «боятися», лтс. bi
jaties, bities, прус. bHїtwei «те.», дінд. 
bhayate «боїться», bibheti «те.», bhayam 
«страх, боязнь», bhima- «страшний», 
bhYta «боязливий, лякливий», bhrtal) 
«той, хто боїться», ав. bayente «бояться; 
лякають», дірл. baigui «небезпека»; зво
дяться до того самого кореня іє. *bhei
/bhoi-/bhY-, що й псл. *biti, укр. бИти 
(Zubaty St; а ёІ. І І, 79-90); збли
ження з алб. dboj, bdoj, [vdoj] «споло
хати, злякати», гр. лтоЄrо «лякаю» (Mann 
Language 2811, 32) потребує додаткової 
аргументації.- Шанский ЗСРЯ І 2, 
І83; Фасмер-ТрубачевІ 204; Преобр. І 
4І; Горяев 26; Slawski І 25; Bruckner ІО; 
Machek ESJC 48; БЕР І 7І; Lehr-Spla
winski-Poi. І ЗІ; Skok І І83; ЗССЯ 2, 
163-І64; Sl. prasl. І 297-298; Sadn.
Aitz. VWb. І 299-ЗОІ; Bern. І 68; 
Trautmann 24; Топоров І 2І8-2І9; 
Muhi.- Endz. І 250-25І; Fraenkel 43; 
Pokorny І62; Pedersen Kelt. Gr. І 56; 
Persson Beitr. 700.-Пор. бИти\ біс1 • 

бра «настінний канделябр»; - р. бр. 
болг. брщ- запозичення з францу
вької мови; фр. bras «настінний свічник» 
є результатом nеренесення назви bras 
«рука», що походить від лат. bra(c)chium 
(> braciu(m) «ТС.», яке зводиться до 

етимологічно неясного гр. (3paxirov «ру
ка, передпЛіччя», можливо, пов'язаного 
в (3pax6r,; «короткий».- CJC І 07; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 183; Фасмер 1 204; 
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брага 

Dauzat ІО8; Bioch 99; Gamillscheg І47; 
Chantraine І І93.- Пор. брас, браслет. 

бравий, бравірувати, бравувати, 
бравада, бравура; - р. бравьtй, бр. бра
вьt, п. brawowac, brawada, болг. бра
вИрам;- очевидно, че.рез російське і, 
мож.1иво, німецьке посередництво (н. 
brav «добрий, чесний, хоробрий») запо
вичєно з французької мови; фр. brave 
«Хоробрий, сміливий, чесний, хороший, 
славний», brav:ade «бравада», bravoure 
«хоробрість» виводяться з італійської та 
іспанської мов; іт. icn. bravo «хороб
рий, сміливий», іт. bravata «зухвалий 
вчинок, хвастощі», bravura «Хоробрість; 
чванство» походять від елат. bravus «ди
кий, грубий», яке зводиться до двн. 
raw, hrao «ТС.», спорідненого з англ. 
raw «сирий», нвн. roh «ТС.», лат. cru
dus «жорсткий, сирий, твердий», cruor 
«КрОВ», ПСЛ. *kry «КрОВ», укр. кров; 
менш імовірне припущення (Bioch 
99; КораІ inski І42) про походження 
фр. brave від лат. barbarus «варвар».
СІС І07; Шанский ОСРЯ І 2, І84-185; 
Фасмер І І 05; Преобр. І 4І; Dauzat 
ІІІ; Юuge-Mitzka 604-605.-Див. ще 
кров. 

браво (виг.); - р. болг. браво, бр. 
брава, п. brawo, ч. слц. bravo, м. браво, 
бравос, схв. брд.во, слн. bravo; - запо
зичення з італійської мови; іт. bravo 
«Молодець» виникло як вигук схвален

ня в опері на базі прикметnика bravo 
«Хоробрий, сміливий».- СІС ІО7; Шан
ский ЗСРЯ І 2, І84; Преобр. І 4І; 
Holub-Lyer 104.-Див. ще бравий. 

бравурний; - р. бравурний, бр. бра
вурньt, п. brawurowy, ч. bravurпi, слц. 
bravurny;- очевидно, sапозичення з ро
сійської мови, в якій могло утворитися 
в складі виразу бравурная ария, від
повідного до фр. air de bravoure.- СІС 
ІО7; Шанский ЗСРЯ І 2, І84; Фасмер І 
205.- Див. ще бравий. 

брага «рід напою з просяного солоду; 
відходи горілчаяого .виробництва, яки
мИ годують худобу», [брагарник] «бра
говар» Я, [брагИляІ «спеціаліст по ви
готовленню браги» Я, [бражнИк] «чан 
для браги; продавець браги» ж. r, 
rбражницяІ «продавщиця браги; шинок 
Я>>, [бражуха] «брага», браж~tйй ({Від-



брадлб 

годований брагою», бражничати «nия
чити» Бі, [вuбражений] «виношений, ви
ходжений, зношений» (одяг тощо) Мо, 
[набражитися] «упитися», ст. брага 
(XVI ст.); - р. бр. болг. брага, р. ст. 
брага (XV ст.), п. braha (з укр.), слц. 
Ьпіgа (з рос.); -можливо, давньорусь
ке запозичення з тюркських мов; пор. 

чув. peraga «слабке пиво; вижимки», 
споріднене з тур. ног. тат. башк. буза 
«напій з проса,. пиво», пор. тат. [буза] 
«відходи картоплі після перегонки спир
ту» (Шанский 3СРЯ І 2, 185; Фасмер
Трубачен І 205; Тоіvопеп Me1anges Mik
kola 310; Sadn.- Aitz. VWb. І 430-431; 
Ri:isiinen FUF 29, 195; ZfSIPh 20, 448); 
досить імовірне також зіставлення з і рл. 
braich «Солод», кімр. brag «ТС.» (Веrп І 
80; Machek Slavia 8, 210; Bruckner 38; 
Lehr-Splawinski RSI 18, 6; Moszynski 
PZJP 68; Критенко Вступ 531); спроби 
виведення з нвн. Bruhe «юшка» (Mikl. 
EW 20; Matzenauer 20), нвн. Bragel 
«густа каша» (Karlowicz SWO 63), вест
фальськ. braie (Melich FUF Апz. ІІІ 100), 
шв. brage-bagare (Skold 11), як і 
зіставлення з дінд. bhrjjati «смажить», 
гр. сррі!тrо «піджарюю, сушу», лат. frїgo 
«ТС.», прус. au-birgo «Кухмістер» (Uh1en
beck 205; Petr ВВ 21, 208) або з нвн. 
brauen «варити», р. бродИть (Горяев 
1892, 11-12), позбавлені грунту. 

[брадлб] «великий стіг снопів» ДБ 
П, [брадло] «скирта, стіжок» ЕЗб 4, 
ЗО; - запозичення з словацької мови; 
СЛЦ. [brad1o) «СКИрТа СОЛОМИ», ЯК і П. 
[ brбdlo, brodlo] «ТС.; стіг сіна; копа 
хліба», ст. brodlo «стіг сіна», пов'язує
ться з слц. brad1o «скеля», bra1o, ч. 
BradJo, ст. bradlo «тс.», bradla (мн.) 
«укріплення», укр. [борол61 «скеля».
Дзендзелівський УЗЛП 149; Фасмер ІІ 
70; Machek ESJC 63; 3ССЯ 2, 200-201; 
Sl. prasl. І 320-321; Sadn.- Aitz. VWb. 
і 403-408.- Див. ще бороло. 

бразолІя (бот.) «темно-синій сандал, 
деревина дерева Caesa1 ріпі а brasilieп
sis», [бредзелія, брезелія, брезuліяl «ТС.» 
Ж. [бразилія] «рід квітки», [браз6ляJ 
е:тс.», [бразолійник] «Горщик, в якому 
варять сандал», [бразолійний] «санда
Jюво-синій, пофарбований синім санда-
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брак 

лом», ст. бразал13я (бот.) «Caesalpinia~ 
от каменя бразал13и» (1727); -давнє 
запозичення з польської мови; п. bre
zylia «те.», [brazyljaJ «стружки бра
золії», ст. bryzy1ja походить від лат_ 
brisilium «азіатська фарбувальна дере~ 
вина» (можливо, сюди ж лат. brizШa' 
«рослина медунка, з фіолетовими квіт
ками»), що зводиться до мал. berz і, за
свідченого у ХІІІ ст. М. Поло; ця назва; 
дерева перенесена на країну (укр. Бра
зілія, р. Бразuлия, FI. Brazy1ia, Brezy1ia),., 
на узбережжі якої росли дерева, що да
вали фарбу темно-синього кольору; наз
ва дерева неточно виводилась (Тимч .. 
131; SW І 205) від назви країни Бразі
лія.- ОньІшкевич Ис~лед. п. яз. 93~ 
Bruckner 40. 

lбрай] «товкач для збивання брин
зи»;- очевидно, пов'язане з рум. brai(u) 
«те.»; характер зв'язку неясний.- Крав
чук вя 1968/4, 128. 

брак1 «щось непридатне, вада; від
сутність; [відходи після спалюваншt. 
дров, соломи тощо; гній з рани ЛJ:.. •. 
[бракарьl «сортувальник» Я, бракер". 
бракувальник, [браковщuк Я1 «тс.», бра
кераж, брак6вка, [браковuтий Ж. бра-
ковий ЯІ, [брашнuйl «забракований,. 
недоброякісний, другосортний» Ме, бра
кувати «сортувати; нехтувати, відкидати;... 
невистачати», бракнути «невистачати~~ 
вибрак6вка, перебрак6вка, розбрак6вка~. 
ст. подбрак «рід» (1559), (чинити) брш' 
«вибір» (XVII ст.), (не бьtло) браку' 
(XVIII ст.) «нехтування, вибракову
вання»; - р. бр. брак, п. brak «брак,, 
недолік, хиба», ст. brak «вибір» (XV •. 
XVI ст.), «відсутність» (з XVIII ст.),. 
ч. слц. brak «брак, недолік, відсутність»,. 
вл. нл. brach «вада, недолік, хиба, від,-
сутність», болг. брак, м. бракува «бра-· 
кувати», ели. brak; ·- запозичено, ма
буть, через польське посередництво,. 
з середньонижньонімецької мови; снн.
Ьrаk «вада, недолік; відсутність» (нвн.
Вrасk «брак (товару)») пояснюється по
різному: як пов'язане з нвн. brecheFF> 
«ламати», гот. brikan, англ. break «T!;:.:~r,., 
пор. син. gebrek «шкода, дефект, вада,. 
недуг», gebreck, нвн. Gebrech, Gebre~ 
chen «те.» ( Фасмер І 206) або як верхнь()Іr
німецька видазміна нижньонімецькоrо> 
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брак 

Wrack «пошкоджене судно» (Юuge
Mitzka 94-95); зв'язок з тур. brak «по
кидь» («покинь»?) (Тимч. 132) не доведе
ний.- СІС 108; Richhardt 36; Шелудько 
22; Шанский ЗСРЯ І 2, 186-187; Смир
нов 65; Bruckner 38; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 431; Bern. l 80-81; Christiani 41. 

[брак2 ] «набір до війська, призов»;
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
брати (пор. бранка «набір (рекрутів)»), 
але не виключена й можливість зв'язку 
з укр. вttбракування.- Пор. брак\ 
брати. 

[брак3 ] (бот.) «берека, Sorbus tormi
na1is Crtz., Pyrus tormina1is Ehrh.»; -
очевидно, пов'язане, як результат деети
мологізаuЛ, з [берекJ, берека «те.». -
Moszynski PZJP 54.- Див. ще бе
река. 

[бракленJ (бот.) «чорноклен, Acer 
campestre L.» Ж. [бреклен] «те.» ВеБ; -
неясне; спроби виведення від гі потетич
ного балтослов'янського *braga-k1e
nas < *mraga-k1enas «кольоровий клен», 
пор. лит. margas «різнокольоровий» 

(Loewentha1 ZfSIPh 7, 407; RES 11, 73) 
та ін. залишаються непереконливими.
Див. ще клен. 

браконьєр, бракон.ьі3рство;- р. бра
коньЄр, бр. браканьер, п. brakonier, 
болг. бракониер, браконер; - запози
чення з французької мови; фр. bracon
nier «браконьєр», раніше «мисливець 
із псоМ», пов'язане з braconner «полю
вати без дозволу», раніше шалювати з 
собакою», утвореним від *bracon (пор. 
пров. ст. bracon «порода собаки», фр. 
braque «лягавий пес»), запозиченого з 
германських мов (пор. двн. bracko «Соба
ка-шукач», споріднене з лат. frango «Ла
маю»).- СІС 108; Bloch 97.-Пор. бреш. 

ІбрамJ «вузька смужка хутра для 
обшивання кожухів», [брама] «с;:тушка з 
сап'яну, плису або смушок», [обранка] 
«облямівка верхнього одягу шнурками», 
[Обранка] «сукно для облямування одя
гу; обшивка» Ж, ст. брама «лиштва в 
платті, облямівка» (1574), брамовати 
«обшивати по краях» (1573); - р. заст. 
[брама!, [барама] «барма, опліччя; на
мисто на урочистому одязі, риза свя
щеника; кільча.стий обладунок {кольчу-
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га)», п. ст. bram, brama «прикраса 
на руках чи ногах жінок», bramka «до
рога прикраса на голові або на шиї 
жінки», ч. prym «Галун, позумент, на
шивка», ст. prem, слц. pram «те.», вл. 
brama, нл. bram, ели. pram; - запози
чено через польське посередництво з ні

мецької мови; нвн. [Brame] (Brame, еви. 
brёm) «обшивка, опушка, хутряна ото
рочка» споріднене з гол. braam «край, 
борт», англ. brim «те.», рви. verbrameп 
«облямовувати, обшивати», двн. brama 
«ОЖИНОВИЙ КУЩ>І, діСЛ barmr «КраЙ, 
кайма, облямівка, обшивка», сангл. bar
me «те.», що походять від іє. *Ьhеr
«виступати вперед, випинатися»; в сло

в'янських мовах запозичення, що похо
дять від свн. bram' і. від дісл. barmr, 
частково змішались; ·непереконливе по
в'язання (Mik1. EW 783) з слов'янським 
рама, рам.fІ як наслідку граматичного 
перерозподілу форм типу р. обрамья, 
обрамок, обраменье, раменье «край, ме

жа лану».- Bruckner 38; Machek ESJC 
489; Matzenauer LF 7, 9; Юuge-Mitzka 
102, 813.- Пор. барма1 • 

брама «ворота», [брЯмаJ «те.» Ж. 
[бра.іІ'tний] «воротар, сторож», ст, брама 
(1591);- р. заст. [брама, брана], бр. 
брама; - давнє запозичення з поль
ської мови; п. brama «в'їзд, вхід до бу
дови, великі двері, ворота; передмур'я; 
ключ; дорога, підхід, приступ», [brama, 
wrama, bran), СТ. brana «ТС.» ПОХОДИТЬ 
від ч. заст. [brana] «Широкий прохід, 
вхід, в'їзд до будівлі, саду, міста», ст. 
[brana] «оборонні укріплення, окоп, ша
нець», що, як і слц. brana «ворота, вхід, 
міська застава», є прямим відповідником 
до п. ст. Ьrопа «перегородка, бар'єр; 
гребля, загата; перешкода, перепона; 

укріплення»; сюди ж належать анало
гічні споріднені утворення др. боронь 
«перегородка, перешкода, перепона», вл. 

brбnica «діафрагма», м. брана «Гребля, 
загата млинова», схв. брана «ТС.», по
в'язані з псл. *borпiti, yR'p. боронuти.
Дзендзелівський RKJ LTN 15, 119-120; 
Richhardt 36; Slawski І 41, 43; Bruckner 
38; Machek ESJC 64; Ho1ub-Kop. 75; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 407; Bern. І 74.
Див. ще боронИти. 



брамурний 

брамурний (у виразі 6. камінь «азот
ний окис кобальту»);- неясне; можли
во, пов'язане з брамурт (пор.). 

[брамурт І «Червона фарба» Ж; - п. 
bramrot, [brambrotl; - очевидно, через 
польське посередництво запозичено з 

німецької мови; нвн. brauпrot складає· 
ться з основ прикметників braun «Корич
невий, темний», спорідненого з дісл. 
brunn, двн. еви. brun «ТС.», укр. бpul-litnu 
«дозрівати», і rot «червоний», спорідне· 
пого з двн. rot, дангл. read, дісл. rauor, 
ГОТ. raups, ЛИТ. ra[das, ПСЛ. *rUd'Ь «ТС.», 
укр. рудИй.- Шелудько 22; SW J 200; 
Юuge-Mitzka 97, 609.- Див. ще брині
ти, брунатний, рудИй. 

(брамушка] «мурашка» ЕЗб ЗО, ст. 
брамушки (XVfii ст.) «мурашки, хро
баки (?)»; - неясне. 

lбрандебуриі «шнури гусарського 
мундира» Ж;- запозичення з польської 
мови; п. brandebury «вишивки, галуни, 
позументи» походить від назви німець· 
кої ~емлі Brandenburg.- Richhardt 36; 
Шелудько 22; Bruckner 38. 

брандер «судно, застосовуване для 
підпалювання ворожих кораблів і для 
того, щоб загородити їм шлях до пор· 
ту»;- р. брандер, бр. брандзр, п. bran
der; - запозичення з голландської чи 
німецької мови; гоЛ. brander, нвн. Bran
der «ТС.» пов'язані з нвн. гол. Brand «ПО
жежа», нвн. brennen «горіти», спорід
неними з двн. гот. brinnan «ТС.», дірл. 
bгuth «жар, шал», лат. ferY~re «Кипіти».
СІС 1 08; Фасмер І 207; Смирнов 65; 
Christiaпi 40; Кора] inski 141; Meulen 
47; Юuge-Mitzka 95. 

[бранджяJ «галузь, фах; вид» Ж, 
[бран.ьнспІ «компанія, гурт; банда» 0;
п. Ьгапіа «Галузь», bransza «ТС.», слц. 
bran( d)ia чс.; наволоч, покидьки»; -
через польське, словацьке і, можливо, 
німецьке посередвиптво (н. Br<Зnche «Га
лузь, фах, спеціальність>>) запозичено 
з французької мови; фр. branche «гілка, 
сук; розгалуження: галузь» походить 

від лат. branca «лапа, нога», можливо, 
пов'язаного з гал. br-, утвореним від 
*цr-, спорідненого, мабуть, з лит. ran
ka, псл. *rgka \(рука», укр. рука; зв'я
зок лат~ branca безпосередньо з герман-

бранзоля 

ськими словами (Meyer-Ltibke REW 
1271) або з гр. срІіреtт~ «розколина, уще
лина; безодня» (Schroder AfSIPh 28, 33) 
сумнівний.- Kopalinski 142; ВІосh 98; 
Dauzat 110; Gamillscheg 145; Fremdwor
terbuch 87; W al de-Hofm, І І І 4; Er
nout-Meillet І 75.- Пор. рука. 

[брандзяJ «бур'ян»; -очевидно, по
в'язане з [браньжаІ «гурт, банда».- Див. 
бранджя. 

брандспойт; - р. бр. болг. бранд
сп6йrп: - через російське посередни
цтво запозичено з голландської мови; 

гол. brandspuit утворено з основ імен
ників brand «пожежа», спорідненого з н. 
Brand :<то>, і spuit «труба для поливан
НЯ», пов'язаного з дієсловом spuiten 
«nомпувати, поливати, бризкати», спо
рідненим з дісл. spyta «плювати», двн. 
дни. spїwan, гот. speiwan, лат. spuo, 
лит. spiauti, стсл. ІМЬ.Rdти, укр. плю
вати.- СІС 108; Шанский 3СРЯ І 2, 
188; Фасмер І 207; Meulen 47; Vries 
NEW 687; Vries AEW 539; J6hannesson 
904-905.- Див. ще брандер, плювати. 

[бранзолета] «браслет», [бранзоля, 
брансолєrrшІ «те.»; -бр. бранзалет; -
запозичення з польської мови; п. bran
soleta, branzoleta «те.» є результатом ви
дозміни фр. bracelet «браслет».- Bruck
ner 38; S\V І 201.- Див. ще браслет. 

[ бранзоля І «внутрішня підошва (че
ревика)», [брандзелh, брандз6лі, брuн.d
з6ліІ «Те.»; - п. [hranzolal «устілка&, 
brandzel «внутрішня підошва у взутті», 
[brandzla, bronzell, ч. branzol, bram.ole, 
слц. braпzol, [branzolal;- запозичено 
(можливо, · через польське і словацьке 
посередництво) з німецької мови; нвн. 
BraГJdsohle «устілка» виникло в резуль
таті скорочення складного слова Brand
ledersohle, утвореного з іменника Brand
leder «Палена шкіра» (тобто шкіра, по
шкоджена тавром), що складається з ос

нов іменників Braпd «горіння, пожежа» 
і Leder «шкіра», спорідненого з дангл. 
Іёбеr, ді рл. Iethar, · кімр. Iledr «те.», 
та іменника Sohle «підошва», запозиче
ного з латинської мови (лат. sola, мн. 
від sol um «підошв~ ноги, грунт, земля». 
споріднене з сірл. solaig «підошви» 
(мн.), гр. uЛ[а «підошва»).- SW І 200; 
Юuge-Mitzka 95-96, 714; Walde-Pok. 
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П 532; Walde-Hofm. Il 507-509. 554, 
1557.- Див. ще брандер. 

[бранкаЧ (іхт.) «марена дніпровська, 
Barbus fluviatilis (В. Ь. borysthenicus 
Dyb.)» ВеЛ, Г, [брянка] «тс.» ВеЛ; -
запозичення з польської мови; п. brzaпa 
(іхт.) «Barbus», brzanka «Barbus Pete
nyi», [mгzanka, mrzewka] споріднені з укр. 
{.мерена] «дніпровський усач», (меренка] 
«ГО.rІЬЯН» (псл. *merпa); початкове Ь на 
місці закономірного m розвинулось на 
польському мовному грунті в позиції 
nеред r'; виведення польських форм від 
лат. muraena «мурена» (Bruckner 44) по
милкове.- Коломиеu. Ихтиол. номенкл. 
27.- Див. ще мерена.- Пор. марена, ме
ренька. 

[бранка2 ] «хвороба бджіл» Л; - не
ясне. 

брас (стидь пдавання); - р. брасс, 
·бр. болг. брас, п. bras; - нове запози
чення (можливо, через росій~>ьке посе
редництво) з французької мови; фр. 
Ьrasse «обхват двох рук; вид міри дов
жини; морський сажень; стиль плаван
ня», можливо, через ст. brace (ХІІ ст.) 
.пов'язане з лат. brac(c)hia, наз.-знах. в. 
.мн. від brac(c)hium «рука».-СІС 108; 
Шанский 3СР Я І 2, 189; Dauzat 111.
Див. ще бра.- Пор. браслет. 

браслет, ст. браселики (мн., 1571);
·р. болг. браслет, п. ст. brase1et, brace
Jet, tt. brazo1et, brazo1eta, слц. brazo1e
.ta, м. бразлетна, схв. бразлетна,- за
'fюзичення з французької мови; фр. 
bracel et «браслеТ>> виводиться від лат. 
t>rachiale «Т~.». похідного від brac(c)hium 
·-«рука», або від фр. bras «рука», що по
ходить від лат. brac(c)hium, елат. bra
eiu(m) «тс.».- СІС 108; Шанский 9СРЯ 
І 2, 189; Фасмер І 207; Brйckner 38; 
Вloch 99; Gami!lscheg 143; Dauzat 111.
.Див. ще бра~- Пор. брас. 

брат, [бра] «брате» Ж, [бря] «те.» Ж, 
1братакJ «друг» Ж, [братач] пс.» Ж, 
·Jбраташ1 «те., брат» Я, [братан] <<Пле
мінник», [братанець, братанич, брата
нок Ж, братунок ВеЛ, братичич Я] 
стс. (по брату)», [братнЯкl «син дядька 
чи тітки» НЗ УжДУ 26, [братранецьl 
·<КТС.» тж, [братнЯчка] «дочка дядька чи 
·тітки» тж, [братанна] «дочка брата» 
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тж, [браташшяJ «братці», братва, [бра~ 
тейкаJ «братик» Я,[братейко], [братель
никl «старший брат церковний» ВеБ, 
[братерникJ «ТС.» ВеБ, братерство, 
[братuло] «брат» Я, [братuняJ Ж, [бра
тfй, братчик Ж, братунь ВеБ, братусь 
Я, бращень ЖІ «тс.», [брать6] «те.; то
вариш, побратим, двоюрідний брат» НЗ 
УжДУ 26, [братИмJ «nобратим», [бра
тИмствоJ «побратимство», [братИнаJ 
«братуха, [дружина брата Пі]», [братИ
ця] «дружина брата» Я, [братИха] «тс.», 
[братова) «ТС.; дружна КОМПаНіЯ» Г, Ж, 
Пі, [бршпuтелі] «двоюрідні брати і се
стри», [братівство] (зб.) «брати» r, ж. 
[братовИзнаJ «спадщина після брата», 
[братfвщина) «Те.; військова дружина, 
загін» Пі, Ж, [братИщаJ (зб.) ж, бра
тія, [браткИ] (ми.) «вид хлібного печи
ва», братство, [братчина] «братство» 
Ж, [ братщина] щерковне братство» Я, 
браття, [братця] «братИ» Ж, братчик 
«брат; член братства (церковного то
що); член Січі», [братчиця] «учасниця 
в дівочому братстві» Я, братерній, 
[брdтин] Ж, [брdтнин] Ж, братній, 
братати «здружувати», брататися, [по
брат] «побратим» Ж, побратИм Ж, Г, 
[побратuмець, побро ЖІ «ТС.», побра
тИмство, [побратИмийJ Ж, [побратнuй] 
Ж, розбрат «ворожнеча»; - р. бр. болг. 
м. брат, др. брата, братро, п. brat, 
ст. bratr, ч. bratr, ст. brat, слц. brat, 
вл. bratr, brat, (мн.) bratra, нл. brat, 
brats, полаб. brot, схв. брат, слн. brat, 
стсл. Gj)dTj)ь, Gj)dTь; - псл. br,atrn, 
bra,t-ь; - споріднене з гр. qJpiiт1]p, 
qJpriтrop «член фратрії», прус. brati, 
bratrrkai (мн. зменш.) «братки», лит. 
broterelis «братик», лтс. bratarrtis «бра· 
тець», дінд. bhrata «брат», ав. bratar-, 
ос. arvad, вірм. elbair, лат. frater, ірл. 
brathir, гот. bropar, двн. bruoder, тох . 
А pracar, тох. В procer «Тс.»; пор. ще 
зменш. лит. br61is, лтс. bralis, іллір. 
~ра.; недостатньо обгрунтоване пов'я
зання слов'янських форм з іє. *bher-, 
*bhra- <<НеСТИ, родИТИ» (Горяев 26-27) .
БурЯЧОК 66; Критенко Вступ 504, 540; 
Шанский 9СРЯ J 2,.189-190; Трубачев 
Терм. родства 58-63; Фасмер І 207-
208; Преобр. І 42; Slaw~ki І 41; Brйck
пer 39-40; .Мachek ESJC 64-65; Lehr-



братван 

Sp1awiilski-Pol. 54-55; БЕР І 74-75; 
Skok І 199-201; 9ССЯ 2, 238; 3, 8-9; 
Sl. prasl. І 361-362; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 432-434; Л опатин 9ИР Я IV 42; Геор
гпев Бьлг. език 1961/2, 101; Bern. І 
82; Meillet IF 2, 295-296; Mikl. EW 20; 
Trautmann 36; Топоров І 247-248; 
Buga RR І 434; Muhl.- Eпdz. І 328-
329; Белецкий Принципьr 137; Kretsch
mer Glotta З, 33; Otr~bski LP 2, 283; 
LP8, 186; LP 9, 21; Джаукян 231; Mayr
hofer ІІ 530; Pedersen Kelt. Gr. І 48; 
Pokornv 163-164. 

[братваиJ «сковорода» Ж. [братван
ка Ж. бритван До, бритвана, бритван
ка, бритеанна Ба] «Те.; деко», ст. брьttп
вана «TG.» (XVI ст.); - р. протиеень 
«деко», п. brytwana, brytfana, brytfan
na «деко, лист», заст. brotfanna, (bratfa
na, brotfana], ч. (brutvan, brutfan, prot
van] «те.»;- через польське посеред
ництво запозичено з німецької мови; 
нвн. Bratpfanne «СКоворода» складаєть
ся з основ дієслова braten «жарити 
смажити», спорідненого з двн. bratan, 
днн. bпidan, дфриз. brёda, данг л. brCEdan 
«тс.», лат. fretale «сковорода», fermen
tum «кисле тісто», і іменника Pfanne 
«СКОВОрода,- деКО», ЯКИЙ ЗВОДИТЬСЯ ДО 

нар.-лат. panna (*patna), лат. patina 
«миска, кастрюля, сковорода», що, 

можливо, походить від гр. латсі.v11 (*лe
тavfJ) «миска», пов'язаного з лєтсі.vvu1-н 
«розстилаю, розгортаю», спорідненим 
з лат. pateo «Я відкритий», лит. pet'js 
«плече», ав. pa&ana «широкий».- Ше
лудько 22; Тимч. 138; Sl. wyr. obcych 
96; Bruckrier 43; Machek ESJC 70; Юu
ge-Mitzka 540-541; Walde-Hofm. ІІ 
447; Boisacq 750, 775-776.- Див. ще 
фермент. 

брати1 беру, братися (за) «починати», 
бральник. «робітник, який збирає льGн, 
коноплі», [браляJ «бральниця», бранець 
«nолонений; [рекрут; людина, яку най
няли вибрати коноплі]», бранка «поло
нянка; [набір рекрутів; сваха, що веде 
молодих у дім молодого Я; назва, по
в' язана з ткацьким верстатом Доп. 
УжДУ ІІ», [брdчк.и] (мн.) «рогач» Л, 
{брачка} «та.; вимога на продукти, ку
півля; [еоснова лопата Ва; тупа лопатка, 
якою підбирають сміття, глину тощо 
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ЛЧерк; грабарка ЛІ», [братка] «взят
ка» (при грі в карти), берю1й «липкий, 
клейкий; проворний (до роботи)», бе
ручкИй «те.», [брачкИйJ «той, хто любить 
брати, хабарник», [брdчний] «застосову
ваний при вибиранні» ЛЧерк, вбираль
ня, вбирач (спец.), [вбИркаJ <.<франтиха» 
Ж, вбиральний, вбирнИй, вибиратися 
«збиратися в дорогу, виїжджати», [ви-

бИранка] «вибір», вИбір, вИбірка, вИбірки 
«залишки, брак; вередливість, перебір
ливість; [узори Мо]», вибірнИк. (спец.), 
[вИборець! Ж. вИбори, Rибрdнець, вибіркО
вий, [вИбірний] Ж, lвибірчий] «збирач по
датків» Ж, вИборнИй, виборовий, [вИбо
рочнийl Я, [вИборчий] Ж. [відбиральник] 
«Приймальник, покупець; одержувач» Ж, 
[відб6рець.І «те.», [відбір] «приймання; на
бір рекрутів» Ж, відбірка, відбірник, від
борчик «відбірний струг», відбірнИй «до
бірний; такий, що відбирає», впідбір, 
добирати «доїдати; догадуватися, мети
кувати», добиратися «діставатися», до
бирач, д6бір, добірка, [добранняІ «ВИ
бір», довИбори, добірний, [добірчивийі 
«розбірливий» Ж, [забірати] «перегоро
джувати стінкою», забиратися «зайти, 
залізти; піти геть», [заберк.и] «складки на 
спині свити» Я, [забори] «Те.; задатки за 
роботу» Я, забірнИк, [забір] «вишивки на 
кінцях перемітки; грабіж, захват Ж», 
[у забір] «на заробітки», забірнЯх «Той. 
хто бере плату за роботу вперед», [за
бор] «перегородка з дощок (у хліві) Я; 
відправлення боржників на польові ро
боти Ж», [забора] «ряд каміння, шо 
перерізує русло ріки (на дніпровських 
порогах); комишева стінка, що перети
нає річку (під час ловіння риби котцем) 
Г; барикада, оборона, захист, гребля~», 
заб6рка «шуба з складками на спинІ», 
[заборЯнИн) «робітник, який іде на ро
боту для виплати Податків» Ж. Г, [за
бераний] «мережаний» (про сорочку) Ж, 
[забірний] «такий, що багато бере» Ж, 
(забірчИвийJ «загарбницький, хижаць
кий» Ж. [забірчий Я, заборчіівий ЖІ «те.», 
(забором) «СПОсіб ТКаННЯ (КВіТЧаСТИХ КИ• 
лимів тощо)» Ме, [збИркуватиJ «щось лег
ке збирати» Ж, [зборувати] «ярмарку
вати» ВеУг, збирач, [збіранник.J «зби
рач» Ж. збиральник, збір «збори; колек
ція, зібрання; [продукти з молока (сме-

2:17; 
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тана, масло); ярмарка; зібрані внески, 
податок Жl», [зб іранка] «збирання», [збі
ранйна] «те.; зібрання, зібране звіду
сіль», [збіранИцяJ «ТС.», збірка «збори; 
сходка; збирання; колекція, зібрання; 
[овечі шкури, що скуповувались на 
полтавських ярмарках ГІ», збірник «зі
брання, колекція» Ж, Г, [збірниця] 
«мітла; зборище», збірня «Кімната, де 
збираються на сходку», [збірщик] «зби
рач податків» Ж. [збірщинаl «зібрані 
гроші» Ж, збори «зібрання людей; склад
ки на одязі», зборище, зборка «складка 
на одязі», [зборницяJ <<ящик, скриня для 
збирання» Ж. [зборня] «збори; дім, де 
збираються люди тощо; общинний дім; 
казарма» Ж. зборчий <<збирач податкіВ», 
збиральний, збірнИй, збірчастий, збо
ристий, зібрання, [набирати] «варива
ти (про болячку); купувати матеріал для 
шиття», набір «набирання (рекрутів); 
сукупність (чого-н., кого-н.); [вантаж 
Ж]», набор «ТС.» Ж. наборщик «складач», 
[наборщицтво] «складання» Ж, наборна 
«складальна», [набіраний] <<зшитий з ку
пованого матеріалу», набірнИй <<скла
дальниfu>, [набористий] <<Прикрашений, 
оздоблений» Ж, [наборний] «вантажний» 
Ж, недобір «нестача; [залишок, неви
плата; дефіцит; малий вибір ЖІ», обби
рати «обчищати», [оббиратися] «знахо
дитися; називатися», [оббиральник] «гра
біжник, здирщию>, обирати, [обираль
ник1 «скребло (шкіряника)» Ж. оборка 
«бордюр, обшивка; бахрома; вістря» СУМ, 
Ж. обранець, перебирати <<вередувати; 
згадувати; переодягатш>, перебиратися 

«переселятися; переходити, переправля

тися; переодягатися», [перебернИчень
ко] <<вередун» Ж. перебирач, перебір <<ли
шок, надлишок; огляд, ревізія; перебір
ливість, вибагливість, каприз, примха», 
перебірка <<Сортування; переодяrання; 
дощечка або паличка між рядами ткаць
кої основи; Перегородка», [перебірки] 
Ж. [перебірнш(J <<Вередун», [перебірчик, 
переб6ра, пере56рець, переб6рщечка ЖІ 
«те.», [переб6рJ <<заборгованість» Л, пе
реб6рка <<Перегородка», перебірк6вий, пе
ребірливий «вибагливий», перебірчивий 
«Те.», перебористий, перевИбори, пвре
вИборний, підбиратися <<Підкрадатися; 
пілроблятися», підбирач, підбір «добір; 
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[каблук; мотузка]», підбор «набивка на 
взутті під п'ятою», [підборний] «фаль
шивий, підроблений; належний до каб· 
лука», [побіратися] <<виряджатися, ру· 
шати», пабрати <<вирвати (льон, коноп· 
лі)», побратися <<[те.]; одружитися», по
бір «побори, хабарі», [побірецьІ «зби
р2ч», [побірІ-lttЦі) «ПЛОСКіНЬ», [побір
чий) «збирач податі», побори, прибирати 
«брати; упорядковувати; одягати, ви
ряджати, чепурити; вибрати, підібра
ти (до чого-н.)», прибір «одяг, вбрання, 
одягання, убирання; готування (до свя
та, весілля тощо); прикраса, оздоба; 
[узорна вишивка різнокольоровими 
нитками по лацкану кожуха]», прибір
нИця «та, що прибирає», прибор (столо
вий), приборка, прибирtільник, призбU
рувач, [прибірний] «нарядний)}, проби
рати <<виривати якусь частину рослин 
(коноплі тощо); звільняти, готувати (міс
це); лаяти», пробиратися «Продиратися», 
[пробіранецьJ «людина, що її недавно мо
рально покарали» Л, пробор, розбирати 
<<розкладати на складові частини; роз
дягати; розпізнавати, розрізняти; розу
міти, метикувати; пройняти», розібра
тися «зазнатися», розбирач, розбір, 
розб6р, [розборка] Ж. розбірливий, роз
бірнИй «чіткий, легко зрозумілий; та
кий, що його можна розібрати і склас
ти», розборливий «тямущий, розсудли· 
вий», убирати «одягати, прикрашати; 
бруднити; їсти», убиратися «збиратися, 
залізти; увійти, оселитися; піти геть», 
[уберечкоJ <<одяг, убрання», убиральня, 
[убирачJ <шрикрашувач» Ж. [убИрок] 
«прикраса» Ж. [убИря) «вбрання» Ж, убір 
<<одяг, вбрання; церковне облачення», 
убиральнuк <<Скребло (шкіряника)», [убі
рання,J «одягання; одяг, штани», уб6р 
(заст). <<убір», уб6рщuк (спец.), убраннЯ 
<<одяг; [штани]», убранство, fубирнuй, 
убористий, убраний <<одягнений», уб
ратий «те.»; - р. брать, бр. браць, др. 
бьраrпи, брати, п. в.тr. brac, u:. brati, 
слц. braf, нл. bras, полаб. bere <<бере», 
болг. бера, м. бере, схв. брати, слн. 
brati, стсл. ЕЬ.j)t.\ТИ; - псл .. bьrati, berQ, 
похідне від іє. *bher- <<носити, прино
сити»; - споріднене з дінд. bharati, bi
bharti, bibharti <<Несе, приносить, веде, 
відбирає», ав. baraiti <<Несе», курд. Ь;)f<)П 
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«віднести», гр. <рЄрrо «несу», вірм. berem 
«те.», алб. Ьіе «веду, приношу», лат. fero 
«несу», гот. bafra «те.», bairan «носити; 
родити, утворити, виробити», ірл. biru 
«несу», tobiru «приношу, даю»; сюди ж, 
можливо, лит. berti «сипати», лтс. bert 
«ТС.» (Mйhl.- Eпdz. І 291, 292), ос. ba
ryn «зважувати» (Абаев И3СОЯ І 194, 
238), дінд. bhrtil) «несення, утримання, 
винагородження», лат. fors «випадок», 
ірл. brith «народження», гот. baurpei 
«ноша, тягар», нвн. Bйrde «ТС.», Geburt 
«народження» (Zubaty LF 28, 31; Веrп. 
І 51; Trautmann ЗІ; Uhlenbeck 196; 
Buga RR П 314; Mikkola Ursl. Gr. І 
43); первісне значення «нести» зберігає
ться в укр. беремок «оберемою>, р. бе
ремя, бр. беремо, п. brzemi~ «тягар», 

ч. bfime, слц. bremeno, вл. bremjo, 
нл. bremje, болг. бр еме, схв. бреме, стсл. 
срtмл. «Те.», пор. дінд. bhariman- «Не
сення, зберігання», переносні розвину
лись спочатку в префіксальних формах 
типу *sьbьrati, первісно «знести».
Шанский 3СРЯ І 2, 190-191; Фасмер
Трубачев І 159; Преобр. І 42-43; Го
ряев 27; Slawski І 41; Machek ESJC 64; 
Lehr-Splawinski.-Pol. 30-31; БЕР І 
42-44; Skok І 201-202; 3ССЯ З, 162-
163; Sl. prasl. І 485-487; Sadп.- Aitz. 
VWb. І 275-286; Mikl. EW 9; Vaillant 
RES 22, 29; Сор Slav. rev. 13, 181 -210; 
RES 42, 297; Джаукян 86; Mayrhofer 
IJ 473, 480, 532; Pedersen Kelt. Gr. ІІ 
475; Pokorny 128-132. 

браткИ (бот.) «фіалка триколірна, Vi
ola tricolor L.», братіки «те.; перестріч, 
Melampyrum nemorosum L.», [братка] 
«Vio]a trico!or», [брат6к] «Viola sylvest
ris Lam.», братчик (і сестрИчка) <Nio!a 
tricolor L.», братчики «Melampyrum пe
morosum L.»;- р. [браткИ] «Vio!a tri
color L.; Melampyrum nemorosum L.», 
бр. браткі «Vio!a tricolor; Vio]a hyb
rida Hort.; [перестріч, Melampyrum L.]», 
п. bratki «Vio!a . tricolor»; -похідні 
утворення від брат; назви зумовлені 
тим, що кожна квітка відповідних 
рослин має різнокольорові пелюстки, і 
пов'язані з казкою про брата і сестру, 
які, не знаючи про це, одружилися, а 
щоб не розлучатися, перетворилися в цю 
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квітку.- Фасмер ІІ 114; Бісюліна-Кло
ков 181-182; Нейштадт 389-394, 499-
500; Bruckner 678; Machek Jm. rostl. 
71, 214.- Див. ще брат. 

братрура «піч для смаження; духов
ка» О, [бра.Jрура, брадура, брандура, 
братура] «те.» О;- п. [bratrura]; -
запозичено через польське посередни

итво з німецької мови; нвн. Bratrohre 
«Піч для розігрівання; маленька піч для 
піджарювання» утворене з основ дієсло
ва brateп «жарити, смажитю> і іменника 
Rohre «труба, трубка», спорідненого з 
двн. ror(r)a, rorea «Те.; стеблина очерету. 
поражниста стеблина», нвн. Rohr «труба, 
ствол; очерет, тростина», гот. raus, двн. 
rosc(i) «Спритний, гнучкий», укр. рух.
ОньІшкевич Исслед. п. яз. 239; І0 uge
Mitzka 605.- Див. ще братван, рух. 

[брацар] «срібний браслет Мо; ман
жета, обшлаг рукава сорочки», [брей
цара] «залізне кільце, яким прикріплює
ться барнак до герлиги», [брицарі] (мн.) 
«манжети» Ж; - запозичення з румун
ської мови; рум. briфJ.ra «браслет», молд. 
брзцарз «те.; вишита манжета», брзцЗрь 
«ТС.» походять від лат. brachial е «брас
лет», пов'язаного з brac(c)hium «Плече, 
передпліччя, рука».- Scheludko 127; 
Vrabie Romanoslavica 14, 133; Ni1a-Ar
ma~ та ін. Romaпoslavica 16, 76; Pщcariu 
18; СДЕЛМ 60; DLRM 92.- Див. ще 
бра.- Пор. браслет. 

брашпиль «коловорот для піднімання 
якоря на кораблі»;- р. брашпиль, бр. 
брашпіль, п, braszpil «тс.»; - пов'язане, 
очевидно, через російське посередництво 
з гол. braadspi] «ТС.» або нвн. Bratspill 
«брашпиль, якірний коловорот, лебідка. 
кабестан; невелика щогла».- СІС 109; 
Фасмер J 208; ССРЛЯ І, 619; Смирнов 
65; Meulen 45. 

бре (приспів у піснях: гей, море, 
бре!), брей «ТС.», [бре] (вигук звертання; 
часто вживається як засіб інтимізації 
мови) Ме, Ко, [брє] «ТС.» Ме; - п. bre! 
bre! (вигук, розгульний крик, поширений 
у XVII ст.), болг. бре (вигук звер
тання 11.0 чоловіків; підсилення- «гей»; 
незадоволення -«ах, ой, ех»; сполуч
ник), брей (виг.), м. бре (виг.) «Ого, еге, 
гей, ей, слухай» (при звертанні До чоло
JЗіків), СХ.6. бре (виг.) «хіба, невже, 
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~у», бре; :-:- пов'язане (в українській 
1 польськш мовах через молдавське 

і румунське посередництво,- пор. молд. 
бре, вигук звертання, рум. bre «те.») 
з гр. ~-tлрЄ (виг.) «ну, гей, ей, ти що», 
яке походить від f.tOpЄ «дурню», кличної 
форми до ).tffipo\; «дурний, простодушний, 
блазень, скоморох», можливо, спорід
неного З дінд. mural) «Телепень, ідіОТ» 
(з іє. *mo(u)Іi·, * mur-); пор. болг. море 
(вигук до чоловіків), мори (вигук до жі
нок), тур. bre (виг.) «ТИ що, гей, ей, ну» 
{з гр.).- Мельничук Молд. а·л. 164; 
Кобилянський Гуц. гов. 82; Bruckneг 
39; БЕР І 75-76; Младенов 44; Bernard 
Балк. езикозн. І 96-97; Boisacq 655. 

[бреверіяl «суперечка; сварка, чва
ри», [броварія] «сварка, бійка, галас»;
запозичення з польської мови; п. bre
weria «галас; бешкет, скандал; безша
башне юнацтво», brewerie, [brawerja, 
brawarje] «тс.» пов'язані з іт. breveria 
«самохвальство, фанфаронство», brave
ria «тс.», похідними від bravo «енергій
ний, діловий; відважний», до якого зво
диться й укр. бравий.- Sl. wyr. obcych 
94; Bruckner З9; Battisti-A1essio 592; 
Dauzat 111.- Див. ще бравий. 

\бревкатиJ «жерти», [бревкало1 «не
нажера», [бревк6, бревтій] «Тс.»; - афек
тивні утворення. 

брегет «годинник, що відбиває хви
лини і показує числа місяця»; - р. бре
гет, бр. брагет, п. bregiet; - пов'яза
не з прізвищ~м швейцарськсго годинни
каря Бpeгe-Breguet (1747-182З).
СІС 109; Шанский 3СРЯ І 2, 192; Фас
мер r 210; Bruckner З9. 

бредень - див. брестИ. 
[бредйнаJ (бот.) верболіз, Salix cap

rea L.» Я; - р. [бредИна1 «верба», [бред] 
пс.; зрізані на корм вербові гілки»; -
не зовсім яене; пов' язується з брИти 
«зрізувати) (Корнев ЗИР Я VII 104-
112; Откупщиков 117-118); менш пере· 
конливим здається пов'язання з бреду, 
брестИ, яке мотивується тим, що росли
на росте по мокрих місцях (Фасмер І 
210; Преобр. І 44; Bern. І 8З; Trautmaпn 
36); недостатньо обгрунтованим є пов'я
зання назв цих рослин з алб. breth, 
bredh{ «ялина» (Meyer EW 45); ще більш 
сумнівне нрипущення Саболевського 
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бредулець 

(Slavia 5, 440; Лекции 64) про існування 
вихідної форми *бр'бдсь і порівняння з 
ч. ст. jabradek «гілка винограду», п. ет. 
jabrzctd «тополя» (пор. також Bezlaj 
Eseji 149; Sadn.-Aitz. VWb. І 158-
159).- ЗССЯ З, 11-12. 

бреднЯ «дурниці, химери», брuдю't, 
[бриденька] «ТС.», ст. бредня «верзіння, 
недоречність, дурниці» (XVI ст.);- р. 
бред, бредить, бредни «бредня, дурни
ця, нісен-ітниця», [бреда] «балакун, ба
зіка, дурень», бр. [бреднЯ] «брехня», 
[бредзицьJ «брехати; обмовляти, зводи
ти наклею>, п. brednia «бредня, дурни
ця, нісенітниця», bredzic «Марити, верз
ти, ляпати, молоти», [bryda, breda], 
заст. brydnia, ст. brydziC (XVI ст.);
загальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується з брестИ, бреду-, якому 
приписується початкове значення «хо

дІпи безлевної мети», пор. р. су.мас6р6д 
(Фасмер І 210; Bern. І 8З; Mik1. EW 20; 
Slawski І 41-42; Sl. prasl. І З66; Sadп.
Aitz. VWb. І 210-214); п. brednia зму
шує припустити псл. *brьd-, паралель
не до *bryd- (ВrйсІшеr AfSIPh 11, 123); 
з огляду на це робиться непереконливе 

припущення про запозичення східно
слов' янських форм з б ред- з польської 
мови (Richhardt З7); ці форми пов'язу
ються також через проміжне значення р. 
(бредІ «скошена різносортна трава» з 
дієсловом брИти (Корнев ЗИРЯ VII 
109-112); спорідненість з дангл. breo
dian «кричати, кликати, звати», свн. 
braten «базікати» (Holthauseп ZfSIPh 
22, 146) сумнівна; ще менш вдале зістав
лення з син. снідерл. praten «Говорити, 
базікати», англ. prate «базікати» (van 
Wijk IF 128-1ЗО).- ЗССЯ З, 12-1З. 

бредулець (бот.) «багно болотяне, Le
dum pa1ustre L.», [брезулецьJ «те.»;
загальноприйнятої етимології не має; 
найбільш імовірним здається походжен
ня від рум. bradulet (молд. брадулец) 
«ялинка», демінутива від brad (брад) 
«ялина, смерека», яке зіставляється з 
алб. breth (bredh) «ялина»; перенесення 
назви ялинки на багно в румунській 
мові могло бути зумовлене тим, що вічно
зелене листя багна подібне до глиці 
ялини; менш перек:онливе зіставлення 
з р. [бредJ «верба», [бредИнаJ «те.» як назв 



б рез 

рослин, що ростуть на болоті, по якому 
треба брести (Фасмер І 210); необгрун
тованим є пов'язання з ч. ст. jabfadek 
«гілка винограду» ( Собалевский SI avia 
5, 440; Лекции 64; Trautmann 36) або 
безпосередньо з алб. breth (bredh) «яли
на» (Meyer EW 45). 

[брез] «через; без», [брисJ «Те.»; -
очевидно, результат видазміни приймен
ника [през] (*перез) «через» під впливом 
прийменника без.- Мельничук СМ ІІІ 
148; Тимч. Акузатив 20. 

[брезгань] «пліснява на квасі» Я, 
[бреск] «вологість; пліснява» О, [брезга
тиJ «гидувати» Ж. [брезкати] «те.» Бі, 
{збрескнутиJ «закиснути» Ж. [збреск
лий] «закисаючий» (про молоко), [на
брез.Jлий] «скислий» (про молоко); -
р. брезгать «Гидувати», [бр6снеть] «пліс
нявіти», [броснь] «пліснява, цвіль», [об
резнуть] «закиснути» (про молоко), п. 
brzazg «гіркий (кислий) смак», brosn 
«пліснява», brosniec «пліснявіти», z.Ьrza
zgn::t6 «скиснути», ч. bi'esknou ti «кис
нути», р.-цсл. ~Gр'ЬЗІ'и~ти «закиснути» 
(про квас), СІБJ'"-ЗІ'N~Ти «те.»; - очевид
но, псл. *brezg-ь, *brьzg-ь, *brosk- «кис
лий смаю>; - споріднене з норв. brisk 
(Гіркота», brisken «Гіркий, терпкий»; 
можливо, похідні від того самого коре
ня, що й бридк-Ий} менш переконливе 
зближення. (Bern. І 85-86; Преобр. І 

44) з гр. cpp"ix1J «дріж, страх» або з л.ат. 
fraceo «гіркну, протухаю», а також ото
тожнення (Brйckner 44) з р. брезжить 
«світати», п. brzeszczy si~ «ТС.».- Шан
екий 3СРЯ І 2, 192; Фасмер І 211; Ma-
chek ESJC72; 3ССЯЗ, 18-19; Sl. prasl. 
І 375, 376; Sadn.- Aitz. VWb. І 434-
435; Walter Slavia 36, 267-268; Wood 
KZ 45, 61; Mikkola Balt. u. Slav. 35. 

брезент; -:- р. брезент, ст. презе
нинг, бр. брьtзеюп, п.brezent, болг. бре
зент, бризент; -запозичення з гол
ландської або німецької мови; гол. pre
senning «брезент», нвн. Presenning, Pre
sent «ТС.>> походять від фр. preceinte 
«оболонка», що розвинулось із лат. 
praecincta «Те.», похідного від praecin
gere «оточувати, оперізувати», утворе

ного з префікса prae- «пере-, перед-», 
спорідненого з гр. napat «При», псл. 

бремза 

pri, укр. при, і дієслова сіпgо «опері
зую, оточую», спорідненого з дінд. kafi
cate «в'яже», kaficї «пояс», гр. хtтхЛl~ 
«перегородка», лит. kіп kyti «запряга тю~ 
(коні).- СІС 109; Шанский 3СРЯ І 2, 
192; Фасмер І 211; ССР ЛЯ І, 623; Смир
нов 236; Грот ФР ІІ 370; Sl. wyr. obcych 
94; БЕР І 76; Юuge-Mitzka 564; Vries 
NEW 546; Meulen 156; Walde-Hofm. І 
216-217, ІІ 351.-Дйв. ще nри. 

брезкнути «пухнути, опухати, на· 
брякати», [бразкнутиJ «брезкнути» Па, 
брезклий «опухлий, одутлий; сирий (про 
дерево», [брезкuй] «одутлий», [брезькйй] 
«Те.», [брескли] (мн.) «сирі дрова» Ж, 
[забрезкли] «трохи припухлий» Л, [на· 
брез.Jнути] «набрякнути» Ж. [обрезк
лий] «одутлий» Ж;- очевидно, похідне 
від тієї самої основи, що й брЯкнути 
«розбухати»; словотворчі стосунки між 
обома формами не зовсім ясні.- Див. ще 
брЯкнути. 

брезут~ць - див. бредулЄць. 
[ брекеке] (відтворення жаб' я чого ква

кання), брекекекати «Квакати» (про жа
бу); - звуконаслідувальне утворення. 

брелок «прикраса на ланцюжку до 
годинника чи браслета»; - р .. болг. бре
лок, п. brelok, brylok; - запозичено, 
очевидно, через російське посередни
цтво з французької мови; фр. breloque 
«брелок» (з XVII ст.) споріднене зети
мологічно неясним (можливо, звукона
слідувальним) brelique «дрібна прикра
са» (з XVI ст.).- СІС 109; Шанский 
3СРЯ І 2, 193; Фасмер І 211, 212; Го
ряев 28; Brйckпer 39; Matzenauer 118; 
Dauzat 112; B1och 100; Gamillscheg 
150. 

tбремерці] «маленькі плоскогубці)) 
Мо, [бремирціІ «Те.>> Мо; - неясне. 

!бремза] «гальмо», [брендза] «те.» О, 
[бремзуеdтиІ;- п. bremza «Гальмо», схв. 
бремза «те.»; - через польську мову за
позичено з німецької; нвн. Bremse «галь
мо, гальмовий башмак» споріднене з сни. 
гол. pramen «будувати міст, дорогу» і, 
можливо, еви. pfr~f1 gen «Протискувати, 
втискувати», гот. ;"пapraggan «Гнобити, 
утискати», сни. снідерл. prame «Насиль
ство; тиск, натиск», гол. pram «ТС.», 

вестфальськ. pram(e) «прес, лещата»• 
раннє нвн. bremes «затискач; клема; 
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бремкать 

намордник».- Оньrшкевач СЛиЛ 93; 
Юuge-Mitzka 99. 

[бремкать] «неголосно ревти, мука
ти» Л; - очевидно, споріднене з n. 
brzmiec «звучати», м. брмчи «бренитЬ», 
двн. brёman, свн. brёmen, нвн. brummen 
«Єіурчати, ревти», лат. fremere «ТС.», 
дінд. bhramaral;l «бджола».- 9ССЯ З, 
68-69; Юuge-Mitzka 104; Bern. І 
94-95; Wa1de- Hofm. І 544. 

бремсберг «похила галерея в копаль
нях і ін.»; - р. бремсберг, бр. брамс
берг; - запозичення з німецької !'.!ави; 
нвн. Bremsberg «сортувальна гrрка, 
бремсберг» складається з основ дієслова 
breшsen «гальмувати», пов'язаного з 
іменником Bremse «гальмо», та іменника 
Berg «Гора», спорідненого з псл *bergь, 
укр. берег.- СІС 109; ССРЛЯ 1, 624.
Див. ще берег, бремза. 

[брендати] «бродити, вештатися» Ж, 
[забрендатuся] «забруднитися» Ж;,
р. [брьmдать] «вештатися», бр. [брьm
даць] «ходити, чалапати», абрьmдаць 
«заляпати, забризкати», забрьіндаць 
«ТС.», ч. bryndati se «бруднитися, борса
тися в гр51зюці», болг. [бренцам] «ТИ
няюсь», [брендзам] «забруднюю»;- оче
видно, результат пізньої (після припи
нення процесу утворення носових го

лосних) афективної видазміни основи 
bred-, brod-, яка зберігається в форма~ 
брестИ, бродИти; пор. лит. brendu 
«бреду», brlsti «брести».- БЕР І 77; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 210-213.- Див. 
ще брестИ. 

брензил, брензuлі- див. френзлі. 
[бренИця] (ент.) «лугова муха, Lim

nobia» Ж;- не зовсім ясне; може бути 
зіставлене з брень, бреніти (пор. болг. 
бр'DнчелИва муха, Дюверну а І 161) або 
з р. брение «;глина, болото», др. бьрнuе 
СТС.». 

fбренчка) (бот.) «дзвінець, Rhinanthus 
crista ga11i»; -пов'язане з бреньчіtтu. 
бриньчати; назва зумовлена :им, 
що насіння достиг лаго плоду дзвІнця 
звучить, як брязкальце (пор. росій
ську назву тієї ж рослини погрем6к); 
спроба пов'язання з бреніти «бриніти, 

· червоніти, красуватися» (Moszyitski JP 
37/4, 293-295) недостатньо обгрунто
вана.- Вісюліна- Клоков 276-277, 
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брестИ 

281; Нейштадт 502-503.- Див. ще 
брень. 

[брень) (вигук, що передає звучання 
струни), бринь «ТС.», [бреніти] «зву
чати, дзижчати, дзвеніти», бриніти 
«тс.», бренькати «погано грати; смикати 
струну», брИнькати «тс.», [бреньчатu], 
бриньчати, [бренлИвийJ, [бренч] пр у
тень» ВеНЗн, [бренчик] «тс.>> тж, 
[бренькачJ «поганий музика; дзвінка 
монета>>, [брuнькач] «дзвінка монета», 
бренькіт, [бринчоf\] (<Дзвінок, бубо
нецЬ» ВеУг, брИнькало «всякий музич
ний інструмент, на якому можна бринь
чати» Я, [бронИти] «бриніти, д,зве
ніти» Я; - р. брень, брьtнь, бренчать, 
брьtнчать, бр. [брuн-брин], брь'tнкаць, 
п. brniec, ч. brnk , brпceti, brn kati, 
слц. brnk, brncat', brnkat', вл. brink, 
brincec, нл. brjeitk, brjeitkas, brincas, 
болг. бренцам «тихо плачу», бр'Dн
бр'Dн, бр"ьнкам, м. брмне," брмчu «бри
нить», схв. бренкатu, бренцати, слн. 
brencati, brneti; - очевидно, утворен
ня від чотирьох праслов'янських ва· 
ріантів основ *bre-n-, *brь-n- *brь-n-, 
*bry-n-, споріднених з основою *br~-. 
збереженою в брЯкати; ~країнські фор
ми на бри-, мабуть, ycr походять вщ 
основи *brь-n-, форми на бре- - від 
основи *Ьrе-п-.- Шанский 9СРЯ І 2, 
194; Фасмер І 212; Преобр. І 44-45; 
Горяев 28; Otr~bski PJ 1~62/1, 21; 
Bruckпer 45; Machek ESJC 67, 72; 
БЕР І 83; Младенов 44; Skok І 206 -
207; 9ССЯ 3, 68-69; Sl. prasl. І 369-
371; Sadn.- Aitz. VWb. І 178-182; 
Bern. Т 84, 88.- Див. ще брЯкати. 

брестИ «іти (переходити) вбрід; по
вільно йти», броіМти «ходити, йти по 
воді; ловити рибу бреднем~ повільно хо
дити без мети»' r бредень) «невід, сітка, 
волок» Ва, [бредец~>І «бродяга» Я, Ібре
лецьІ «ТОЙ, хто переходить ворід» Я, 
брід, [брілецпІ «той·, хто переходить 
вбрід» Я, [бро~juськоІ «брід», ІброднЯ} 
«блукання» Я, [броdЯкІ «волок, . ~~и
бальська снасть» .Мо, Берл, [бросJокl 
«малий брід, поточок» ВеЗи, Я, Ж, 
бродЯга, бродЯжшпи, [брtднЯвuйl 
«грузький» Ж. [брідьмаJ, бродом, lвза
бр6д (ходити)] Ж, вр6збрід, вt4бродити 



бретель 

«задрипати», забродИти «ТС.», забрід 
«відхід на заробітки, бродяжництво; 
бурлакування; рибний завод», заброда 
«задрипанець; волоцюга», забродчик 
(заст.) «робітник, який ловить рибу сіт
ками (на заводах)», збрід «потолоч; 
[вузьке місце в річці; мілке місце, де 
пристає пором» ЖІ», [збрідє] «місце 
нижче броду» Ж. [збрідь] <шотолоч» Ж. 
{зброд, збродь] «ТС.» Ж. [зброде~tьІ «бро
дяга, приблуда» Ва, [збр6д~tик] «Волок» 
Я, [межИбрід/ «місце між двома брода
ми» Ж. шібрід «пришельці, потолоч», 
набр6д «ТС.», [n6брuдки] «брОДЯЖНИЦТВО», 
розбрід, убрід, [убродИІ «убрід»; - р. 
брестй, бродИть, бр. брадзіць, др. брес
ти, бродити, п. brng,c «брести, грузну
ти», brodzic, ч. bfisti, broditi se, слц. 
[bfst'l, brodit', bfdnйt', вл. brodzic, 
нл. brozis, полаб. brade (*brode[tьJ), 
болг. бр6дя, м. броди, схв. бродити, 
слн. bresti, brodfti, стсл. БрЕсти; -
псл. *brь~ti < *brьdti (* bredQ), bro
diti;- споріднене з лит. brendu, bristi 
«переходити вбрід», brydoti «стояти у 
воді», bradyti «переходити вбрід», лтс. 
bridu, brist «бродити, переходити 
вбрід», brad_at «nереходити вбрід, чала
пати (по болоті)», можливо, також алб. 
breth «підстрибую», фрак. ВрЄ8аL (то
понім), тах. В presciye «баговиння, 
грязюка»; іє. *bhred-; зіставлення з гр. 
сірбw ( <*mrdo) «змочую, мочу» (J6han
nesson KZ 30, 451) сумнІвне.- Шан
ский 3СРЯ І 2, 194; Фасмер- Труба
чевІ 210-211; Преобр. І 45; Briickner 
40; Slawski І 41, 42; Machek ESJC 74; 
Lehr-Splawinski - Ро1. 49; Кузнецов 
ВЯ 1957/2, 108; Георгиев ВЯ 1958/6, 
16; БЕР І 80; Skok J 216; 3ССЯ 3, 14-
15; Sl. prasl. І 368-369, 382 -383; 
Sadn- Aitz. VWb. І 210-212; Bern. 
І 83; Trautmarщ 37; Fraenke158; Miih1.
Endz. І 321-322, 332-333; Arumaa 
AfSJPh 26, 128; Meyer EW 46; IF 5, 
181; Pokorny 164.- Пор. бродИти. 

бретель, бретелька; - р. бретель, 
п. brete1ka, схв. бретела, м. бретела; -
запозичено з французької мови, оче
видно, через російську і польську; 
фр. bretelle «лямка, бретелька» загально
nрийнятої етимології не має; пов'язує-

брехати 

ться з двн. brittil «повід, вуздечка», 
bretti1 «Те.» (Dauzat 112; Вloch 100) 
або з гіпотетичним дієсловом *braiete-
1er, похідним від іменника braie «ка
нат» (Gamillscheg 151).- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 194; Фасмер І 212. 

бретюіль (заст.) «даховий цвях, ІШс
тиль, цвях», [бринтало, бриюпаль, 
блат~tар] «ТС.», [бреюпаль] «тесовий 
цвях» Я. ст. за братнали (1633); -
запозичення з польської мови; п. bret
n а І, br а tnal походить від н. Brettnagel, 
яке складається з основ іменників 
Brett «дошка», що є давнім варіантом до 
форми Bord «борт», і Nagel «цвях», 
спорідненого з лат. ungul а «кіготь, ко
пито», ЛИТ. naga «КОПИТО», укр. нога.
Тимч. 137; Шелудько 22; Richhardt 
36; Korbut PF 4, 496; Sl. wyr. оЬсус1І 
94; Briickner 39; Юuge-Mitzka 99, 
500-501.- Див. ше бердо!, борт, нога. 

[бреус] <шезграбна, нетактовна, ве
лика на зріст людина»; - неясного по

ходження. 

брехати «говорити неправду; гав
катш>, [брех] (виг.), [брех] «гавканню>, 
брехітп «те.», [бреха] «брехун, бреху-
ха», [брехака] «те.; епітет собаки», [бре
хало], [бреханйнаJ «брехня» я. [бре
харь] «брехун» Я, брехач, брехачка, бре
хенька «баєчка, небИЛИЦЯ», [брехи] «ВИ
ГаДКИ» ВеБ, [брехл6] «брехун» Я, [брех
ляJ, брехнЯ, [брехтя], брехун, бреху
нець (заст. іран.) «адвокат», брехунка 
«брехуха; [жмуток волосся і заглибина 
на задній частині шиї]», брехуха, 
[брешкоl «брехунчик; гавкаючий со
бака», брехлИвий, [~tабрехач] «донощик, 
обмовник» Ж. [обрехи] «брехні, накле
пИ» Ж, перебрех «nеребріхування, пе
рекручення фактів», перебреха «брехун, 
брехуха», підбрехач, [побрехачl Ж, по
брехенька, [прибрехачJ «донощик, об
мовник» Ж; - р. брехать, бр. брахаць, 
др. брехати «гавкати», n. br(z)echac 
(заст.) «гавкати, брехати (про собак); 
базікати», ст. brzechotac «гавкати; кри
чати (про деяких птахів)», ч. bfechati 
«дзявкати», слц. brechat' «Гавкати; го
ворити неправду», болг. брехам «стог
ну; чихаю», схв. брехати «задихатися; 
КаШЛЯТИ», СЛН. OГ~hati «ТС.», br~katf 
«кричати; верещати»; - мабуть, псл. 
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Срёчка 

*brexati (<*breksati) «лаяти; кашляти», 
пов'язане з іє. *bher-/bherk-;- спорід
нене з лтс. brekt «кричати, плакати», 
двн. praht «галас», свн. braht «тс.», 
дангл. breahtm, bearhtm «кричу, пла
чу», ірл. bressim «крик», дангл. beor
can «лаяти; кашляти», англ. bark 
«тс.»; зв' язок з р. бредить, [бреда] «ба
зіка, дурень», п. ст. brzedziC «базікати» 
(Bruckner KZ 43, 313 і далі) потребує 
додаткової аргументації.- Шанский 
3СРЯ І 2, 195; Фасмер І 203; Преобр. 
І 45; Briickner 39; БЕР І 78; ЗССЯ 3, 
13-14; Sl. prasl. І 366-367; Sadn.
Aitz. VWb. І 186-187; Bern. І 83-84; 
Mйhl.- Endz. І 330-331; Scheftelo
witz KZ 56/3-4, 203; Pokorny 138. 

[бречка] (бот.) «дика гречка, Po1y
gonurn tataricum» ВеБ;- пов'язане з 
гречка (татарська) «fagopyrum tatari
cum Gaertn.»; зміна початкового г на 
б, можливо, зумовлена впливом назви 

[бр6чка] (бот.) «Шерардія, Sherardia».
Див. ще броч, гречка. 

бреш «пролом»;- р. брешь, заст. 
бреша, п. bresza, болг. бреш, схв. бре
ша; - запозичено з французької мови 
через російське посередництво; фр. bre
che «пролом, бреш, прорив; nробій» 
походить від двн. brecha «ламати», 
спорідненоГо з нвн. brechen, гот. bri
kan, англ. break, лат. frangere «ТС.».
Шанский 3СРЯ І 2, 195; Фасмер І 213; 
Виноградов Очерки 52; Смирнов 65; 
РЧДБЕ 121; Bloch 99; Dauzat 111; 
Юнge-Mitzka 98.- Пор. брухт. 

(брибеrа] «дурнуватий чоловік» 
Мо;- очевидно, видозмінене запозичен
ня з молдавської мови; молд. бербек 
«баран» походить від лат. berbex «ва
лах», vervex «тс.», спорідненого з гр. 
гомер. вТрос;; ( <*FepFo~) <шовна», дінд. 
ura «вівця», дісл. Yara «шкура»; менш 
переконливе виведення (Vrabie Rorna
nos1avica 14, 134) від рум. pribeag «блу
кач, бурлака».- DLRM 77; Wa1de
Hofm. 11 767-768.- Пор. nрибеrа. 

бриг «вид судна»; - р. болг. бриг, 
бр. брьtг, п. bryg, ч. слц. briga, схв. 
бриг, слн. brig; - зао:озичення з анг
лійської або німецької мови; дангл. 
brig (н. Brigg) «ТС.» є скороченням англ. 

254 

бригантИна 

brigaпtine, що nоходить від іт. brigan
tiпo «піратський корабель».- СІС 109; 
Шанский 3СРЯ І 2, 195-196; Фасмер І 
213; Преобр. І 45; Kopalinski 145; 
Юеіn 200; Charnbers 52; Holthauseп 
EW 24; Юuge-Mitzka 100; J6hanпes
son 959.- Див. ще бригантИна.- Пор. 
бригада. 

[брИга) (снігу) «брила, грудка» 
ВеБ;- неясне; можливо, є результатом 
контаміна·ції іменників брИла і крИга. 

бригада, бригадИр, бригадник;- р. 
болг. м. бригада, бригадИр, бр. брьtгада, 
брьtгадзір, п. brygada, brygadier, ч. 
briga da, заст. brigadnik, слц. brigada, 
brigadier, вл. brigada, схв. бригада, бри
гадир, слн. brigada, brigadir; - через 
російське і польське посередництво 
запозичено з німецької або фран
цузької мови; н. Brigade, Brigadier 
походять від фр. brigade і утвореного 
від нього brigadier, які зводяться до іт. 
brigata «військо, бри.гада; група людей, 
компанія», утвореного від briga «бо
ротьба, суперечка, спір, сварка, неспо
кій, турбота», що вважається запози
ченням з кельтських мов (пор. дірл. 
brigh «сила>>, кімр. bri «ТС.»).- СІС 
109; Акуленко 143; Шанский 3СРЯ І 2, 
196; Фасмер І 213; Преобр. І 45; Го
ряев 28; Reitsak ZfSI 8/1, 45; Сми(Jнов 
66; Christiani 33; Kopa1iбski 145; Юu
ge-Mitzka 100; Gamillscheg 152; Bloch 
101; Dauzat Н3; Battisti- Alessio 599, 
600.- Пор. бриг, бригантИна. 

бригантИна «легкий nарусний кора
бель»;- р. болг. бригаІ-иnuна, бр. брьt
гаюпьи-ш, брьtга~-tціна, п . brygantyna, 
ч. brigantina, слц. слн. brigantina, схв. 
брига~-tтіі~-t, бригащпu~-tа; - запозиче
но через російське і польське посеред
ництво з французької мови; фр. bri
gantine походить від іт. brigantino «пі
ратський корабель», утвореного від bri
gante «грабіжник, розбійник», пов'я
заного з brigare «добиватися, дбати, 
боротися», що походить від briga «бо
ротьба, суперечка, неспокій, турбота»; 
менш обгрунтоване пов' язання з англ. 
brigantine, що nоходить від фр. brigan
tine (Chambers 52) або безпосередньо 9 
італійськими словами (Фасмер І 214; 
Смирнов 66; Fa1 k-Torp 101).- СІС 109; 



бриrидИмка 

Шанский 3СРЯ І 2, І96; Kopaiinski 
І45; Hoiub-Lyer ІО5; Dauzat ІІЗ; Bat
tisti-Aiessio 600.- Див. ще бригада.
Пор. бриг. 

ІбриrидИмка} «Капризна, вередлива 
жінка» Я;- неясне; можливо, пов'яза
не з Гбригітка] «черниця з ордену «бри
гіток» Я. яке походить від п. brygidka 
«ТС.», утвореного від імені святої Bry
gida.- SW І 2І4. 

[брид) «гидота, погань; гидка люди
на», [бридь, брить ЕЗб 4, бридя] «ТС.», 
[бридак] «гидка, бридка, негарна люди
на», [бридаль, бридас, брид·ець Я. бри
дій] «ТС.», [бриднЯ] «погань» Ва, [брu
дуляІ «бридка жінка», бридкИй, бридлИ
вий, [брйдн.о], брйдити «викликати 
огиду, бридитися», брИдитися, брИд
нути, набрИдливий, набрИдлий, набри
дати, [обрид] «відраза» Ж. [обрuда, 
обрйдство ЖJ «те.», [обрИдливецьІ «про
тивна людина» Ж, [обрИдник] «TG.», 
обрИдлий, обрИдливий, обрИдний, [об
рuдальн.ий], [обрИдити} «зробити брид
ким» Ж; - р. {брИдаІ «Докучлива, на
бридлива людина», [бридк6й] «різкий, 
пронизливий (вітер)», [брьtд1 «гострота, 
гіркота в повітрі, дим, чад», [брьlдкий] 
«гострий, гіркий, гидкий, димний, смер
дючий», бр. брtіlдкі, брьlда, др. брид'D
КЬІи «терпкий, гострий, кислий, гіркий; 
жорстокий, суворий», бридьш «жорсто
кий», п. brzyd «огидність, бридкість, 
гидота, сором; негарний, бридкий», 
brzydki «бридкий», [brzydak], ч. brid, 
bfitky «гострий», bi'iditi «псувати, ро
бити негарно, бридко, гидко», слц. 
brid' «бруд, огида», болг. бридИ «віє, 
дме, ріже» (про вітер), єхв. брuдак 
«гострий, різкий», брИдjети «палити, 
свербіти; пронизливо дути», ст. bri d 
«Гострота», ели. brfdek «різкий, гіркий», 
brideti «бути гострим; свербіти», етсл. 
Ерид n.кn. «гострий»; - очевидно, псл. 
bridь, спочатку «гострий, кислий, огид
ний», потім «негарний, бридкий, пога
ний», bridьkь «Тс.», що, як і briti 
«брити», brudь, зводяться до іє. *Ьhеr
«різати чимось гострим», *bhr(e)i-;
споріднені з ав. pairi-brniaiti «обрізу
вати», лтс. bridinat (bridinet) «загрожу
вати, лаяти», bridet «застерігати, стра
шити»; мало переконливе припущення 

брИжа 

(Machek ESJC 73; Hujer IF 44, 226-
228; Noha ZfS"IPh 5, 2І2; Niedermann IF 
37, І45-І47) про слов'янську метатезу 
r під впливом псл. *soldьkь і про зв'я
зок пс.'l. bridьkь ( <*bidrьkь) з гот. 
baitrs «гіркий», нвн. bitter, англ. bitter 
«те.»; зв' язок з вигуком б рр (Бузук 
ЗІФВ 7-8, 69-70) не доведений; укр. 
Ібридак, бридаль, бридtіс], очевидно, 
виникли під впливом польської мови. -
Фасмер- Трубачев І 2І4; Slawski І 47; 
JP 31/4,158-І60; Briickner 46; БЕР І 
78: Skok І 209; Sl. prasl. І 378-
380; Sadn.- Aitz. VWb. І 214-216; 
Веrп. І 88; Meillet Etudes 319, 325; 
Vaillant BSL 31, 44; Miih1.- Endz. І 
337; Pokorny J 33-134.- Див. ще брИ
ти.- Пор. бруд. 

бридж (гра); - р. болг. бридж, бр. 
брьtдж, п. brydz, bridz, ч. bridge, слц. 
bridz, схв. брuч. слн. brfdge, bridz; -
запозичення з англійської мови; англ. 
bridge (вид гри в карти) пояснюється як 
результат адаптації якогось запозичен
ня з східних мов.- СІС 109; Шанский 
3СРЯ І 2, 196-197; Kopalinski 145; 
Hoiub-Lyer 105; Юеіn 199; Dauzat 
113. 

[брИдзя] «чорна коза» ВеНЗн: -
очевидно, пов'язане з [бризЯстий] «Чор
ний з білими смугами» (див.). 

[брИДІ.і} «спосіб вишивання» ДБ 
VII; - неясне. 

брИжа «складка, зборка, зморшка; 
зиб (на воді)», брИжі (мн.), Ібрйжонка] 
«жіноча полатияна сорочка, зібрана 
коло коміра» МСБГ, брuжuк «зморшка; 
нерівність верхньої частини буряка», 
брижатий, [брижн.астuйІ «обшитий, об
лямований оборкою, зморшкуватий», 
брижуватий «те.», [брижоватийJ «ку
черявий; зморшкуватий (про полотно)» 
Ж. брижчатий, брИжитися «морщити
ся, зморщуватися, утворювати склад

ки», брижувати «прикрашати зборками, 
складкамю>, [збрuжувати] «зморщувати, 
утворювати складки» Я, fн:а.5рИжжу
вати, набрйжкуrюти}, ст. 6рuжовшtе 
(1596), за бриж"Б (1713); - р. брьlжu, 
бр. брьtжьl; -давнє запозичення в 
польської мови; п. bryie, ст. brize (1394), 
frize походить від нвн. Fries «фриз, 
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бриз 

грубе сукно», що, як і двн. brize «те.», 
виводиться з французької мови; фр. 
frise «фрИЗ, ПОВСТЬ», МОЖЛИВО, ПОХОДИТЬ 
від снідерл. frise «кошлате сукно» або 
від назви країни Frise «Фризія, Фрис
.ландія»; зв'язок слов'янських слів з 
€тимологічно неясним н. Breis(e) «вид 
прикраси на рукаві» (Matzenauer 121) 
не доведений.- Шелудько 22; Rich
hardt 37; Шанский 9СРЯ І 2, 204; Фас
мер І 221-222; Преобр. І 47-48; Briick
ner 43; Юuge-Mitzka 219; B1och 317; 
Dauzat 344. 

бриз «легкий береговий вітер (на 
морі)»; - р. болr. бриз, бр. брьtз, п. 
bryza, ч. brisa, briza, слц. briza, схв. 
6раза; - запозичено з французької мо
ви через російську і польську; фр. brise 
«бриз, вітерець; північний вітер», ві
доме й іншим романським і германсь
ким мовам (ісп. brisa «бриз», порт. bri
za «північно-східний вітер», іт. bre33a 
«холодний вітерець, бриз», bre33are «ду
ти, віяти», англ. breeze «легкий вітер, 
бриз», дангл. brize, н. Brise, гол. brise, 
bries, дат. brise, норв. шв. bris «Те.»), 
можливо, походить із саксонської або 
фризької мови.- СІС 109; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 197; Kopa1inski 145; БЕР І 
78; B1och 102; Dauzat 114; Юеіп 198; 
Юuge-Mitzka 101. 

брИзкати «прискати», брИзнути «при
снути; вдарити», брИзнутися «присну
тися; кинутися, впасти», [брИзькати, 
брИз.Jати Ж, брИзгшпи, бризк Ж], 
брИзка, [брИзкавець] (вид риби) Ж. брИз
Ішлка «те, чим бризкають», [брuзкuнд] 
«бризка», [брuзьк] Ж. [бриз.Jун] (іхт.) 
«водостріл, Toxotes» Ж, бризь (вигук, 
що імітує бризкання, падіння, удар), 
(набриск] Ж, оббрИзкувач, розбрИзкувач, 
розбрИзкувальнuй; - р. брьtзгать, бр. 
{брьlзкаць], h. bryzgac, ч. [ bryzgat], 
слц. bryzgat', нл. bryzgas, болг. брі,1га.м, 
СХЕ. бріlзгати, слн. brizgati; - псл. 
bryzgati; - паралельне до pryskati 
давнє звуконаслідувальне утворення, 
очевидно, споріднене з лтс. brйzgat, 
brйzgat «бризкати; пирхати, форкати 
(про коней)}>, лит. bruzgeti «шуміти, бро
дити; клекотіти», снн. нн. pro"ten «сопі
ти, шипіти, хропіти», сюди ж, можливо, 
гр. fррЄсхр «КОЛОДЯЗЬ», ГОТ. brunna «КО• 
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брйкати 

лодязь; фонтан, джерело».- Шанский 
9СРЯ І 2, 204-205; Фасмер І 222; 
Преобр. І 48; 9СБМ І 388; Slawski І 45· 
Briickner 43; Machek ESJC 71; БЕР і 
83; Skok І 212; 9ССЯ 3, 66; Sl. prasl. І 
405-406; Sadп.- Aitz. VWb. І 176-
178; Bern. І 94; Fraenkel 57; Miihl.
Endz. І 342; Osten-Sacken IF 23, 379; 
Persson Beitr. 330--332; Uhleпbeck PBrB 
18, 240; Pokorny 171-172.- Пор. прйс
кати. 

[бризЯстий] «чорний з білими смуга
ми»; - запозичення з польської мови; 

п. [brzeziasty] «перістий, червоно-бі
лий» споріднене з укр. [березуна] (на
зва вівці), болг. бряз «з білими пляма
ми», м. брез «З білою плямою на лобі», 
схв. брезаст «Те.>>, слн. breza «nеріста». 
- Кравчук ВЯ 1968/4, 128-129.- Див. 
ще березуна. 

брИюіти «підкидати задні ноги, хви
цати, вихати; бігати підстрибуючи; но
ровитися, вередувати, зазнаватися» Г, 
ВеБ, брикатися «битися задніми нога
ми; норовитись», брИк~tутu «дригнути, 
хвицнути; впасти, перевернутися» Г, 
Па, бриклИвий «той, хто дригає, хви
цає; норовливий, вередливий», брику
чий «те.», [брикайло] «той, хто має звич
ку ХВИЦаТИСЯ», (брикан ець] «стрибок 
коня», [брикуля} «бриклива корова» 
ВеЗи, брикуН- «баский кінь; пустун, 
пустотливий хлопчик; норовиста лю
дина», [брикуха] «пустунка; норовлива», 
брик (вигук, що передає брикання, 
поштовх ногою), брИку-брИку, стрИку
брИку «ТС.», вuбрuк, вИбрuком; - р. брьt
кать, бр. брьtкаць, п. brykac «брикати, 
підплигувати, підстрибувати», схв. 6fжа
ти «штовхати, стирчати, стовбурчити
ся», слн. btkati «брикати»; - очевидно, 
псл. brykati «бити, ударяти, брикати», 
пов'язане (як многократне) з *brьkati 
«Те.»; -споріднене з р. [брукаrпь] «бри
кати, бити ногами», лит. briaukst, brukst 
(вигук на позначення різкого ~нтка), 
braйkti «торкатися, терти, змп хувпти, 
рвати, шарпати, скребти», br<:tukyti <(тер
ти, рвати, ('Тяrувати»; пов'я:,ання ·~ р. 
прьtгать (Korfnek 247) вию1икає ('ум
нів.- Шанский 3СРЯ І 2, 21Р>; Фасмер 
І 222; 9СБМ f '389; · Stawski Т 45, Briick
ner 43; S(huster-Sewc Prob~heft 38; 



брикет 

3ССЯ 3, 53-54; Sl. prasl. І 404; Sadn.
Aitz. VWb. І 220-222; Bern. І 93; 
van Wijk IF 28, 127-128; Osten-Sacken 
IF 28, 146, 147.- Пор. бруюіти. 

брикет «речовина, спресована у фор
му uеглиики, плитки», брикетувати; -
р. болг. брикет, бр. брьtкет, п. bry
kiet, ч. слц. briketa, схв. бpit.кern, слн. 
briket; - запозичено (можливо, через 
російське і польське посередництво) з 
французької мови; фр. briquette «бри
кет» через форму brique (ХІІ ст.) щег
ла» зводиться до снідерл. bricke щег
ла», спорідненого з н. brecheп «лама
ти».- СІС 109; Шанский ЗСРЯ І 2, 
197; B1och 102• Dauzat 114; Gamillscheg 
154; Vries NEW 87.- Див. ще бреш. 

брИла «глиба, великий кусаю>, [бри
ла! «глиба землі; насипний горб; ту
рецьке укріплення» Я. [бриль6вий 
(шлях)] (заст.) «З насипаними по боках 
могилками» Я, [бріла] «затула» ЕЗб 30, 
336, [брилів'є] «велике каміння», бри
ластий, брилИстий, [брuлкdстий, брил
коватий ЖJ, брилувdтий; - р. [брьtль] 
«пагорбок, купина», бр. [брь"tла] «бри
ла, глиба», п. bryla «те.», ч. [bfila] 
«ПЛОСКИЙ каміНЬ», СЛЦ. [bri1a] «ТС.», 
нл. bryla -«болотний залізняк»; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з іє: 
*bher- «бити, розбивати, дробити», 
*bhru 1а, *bhrr-Ia;- спорідненість з р. 
[брьtлd] «губа», [брьtль] «карниз» (Фас
мер І 222; Sadn.- Aitz. VWb. І 453-
454) не доведена.- ЗСБМ І 389; Slaws
ki І 45; Smieszek MPKJ IV 391-393; 
ЗССЯ 3, 64-65; Sl. prasl. І 404; Bern. 
І 93.- Пор. бриль. 

бриль «капелюх, солом'яний капе
люх», ст. брьLЛеВ'Ь (род. в. мн., 1588), 
бриль (XVIII ст.);- р. [бриль, брьtль], 
бр. [брьtль] «те.; козирок»;- запозичен
ня з польської мови; п. [ bry1] виводить
ся від іт. ombrello «парасоль; капелюх», 
що походить від лат. umbrella «ТС.», по
в'язаного з umbra «тінь», спорідненим 
або З ЛИТ. UПksna «ТіНЬ», або З діНД. 
aпdhab «темний, сліпий» (SW І 215; Bat
tisti- Alessio IV 2446; Walde-Hofm. 
ІІ 814-815); може бути зіставлене та
кож з р. [брьtлu] «краї, оборки, поля 
круглого капелюха», [брьtла] «губа 
(особливо верхня)», [брила] «те.». -
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бриндуватися 

Richhardt 36-37; Фасмер І 214; ЗСБМ 
І 389-390; Bern. І 93.- Пор. брИла. 

брильЯнт; - р. брильЯнт, бр. брьt
льЯнrп, п. bry1ant, ч. bril(1)ant, слц. 
briliant, болг. брилЯнт, м. брилиjdнт, 
схв. бриліtjаюп, слн. briljant;- запо
зичено -з французької мови, можливо, 
через німецьке посередництво; фр. bri1-
1aпt «брильянт» (н. Brillant «те.») утво
рене на базі фр. brillant «блискучий, 
ясний», пов'язаного з briller «блищати, 
сяяти», яке походить від іт. brill are 
«хвилюватися; блищати», пов 'я за ного з 
bery1 «берил», що походить від лат. 
beryll.us, яке через гр. ~-іjрtJЛЛщ «Те.» зво
диться до дінд. *veru1ija, утвореного, 
можливо, від назви міста південної 
Індії Velur > Be1ur.-CIC 109; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 197-198; Фасмер І 214; 
Преобр. І 45; Юuge-Mitzka 101; Dau
zat 114; Gamillscheg 153; Frisk І 234; 
Chantraine І 174. 

[бринюік] (ент.) «хрущ, Me1o1ontha 
vu1garis; жук взагалі» ВеУг, [бриндзdр] 
«джміль, Bombos» Ж, [бриндзей] «те.» 
Ж; -очевидно, пов'язане з бриніти.
Див. ще брень.- Пор. брИндало. 

[-брИндало] «дитяча іграшка в вигля
ді прив'язаної на мотузочку лінійки, 
яка при обертанні дає характерний 
звук» Пр. ХІ діал. н., [брuнкало] «ТС.» 
тж; - очевидно, пов'язане з бриніти.
Див. ще брень.- Пор. бринщік. 

lбриндувати(ся)J «чепуритися» Ж, 
[бренд6лити(ся)] «ТС.» Ж, [брендуля] «че
пуруха» Ж, (брендуша} «те.» Ж, [брuн
дик] Briickner, [вибрйндюватися] «При
чепурюватись, вибагливо причісуватись 
чи одягатись» Ме, [вйбриндшписяJ Ме, 
(обрандувdтися] «одягтися» Ж, [обрен
дуватися] «одягтися без смаку» Ж; - р. 
[брь'інда] «широкі рукава», бр. [брь'індьt} 
«Оборки на широких рукавах, фалди»;
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [bryndowac si~] «чепуритись, при
крашатись», заст. bryndzic si~ «ТС.» 
походить від етимоЛогічно неясного 
bryпda «прикраса, коштовність, іграш
ка»; неприйнятне зіставлення(Веrn. І 93) 
слов'янських форм з фр. brinde «випив
ка».- Фасмер І 222-223; ЗСБМ І 390-
391; Briickner 43.- Пор. прИндитися. 
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бриндуша 

бриндуша (бот.) «шафран посівний, 
Crocus sativus L.; просуреньки, шафран 
весняний, Crocus vernus L.», [бриндуш] 
<<Crocus variegatus Нор. et Horn.» Mak, 
[бри~-tдушки] «тс. Mak; Crocus vernus 
Ж», [бриндусь] «шафран банатський, 
Crocus banaticus Heuf.; Crocus variega
tus Нар. et Horn.» Mak, [бриндюшкй] 
«шафран банатський», [бра~-tдуші]» шаф
ран сітчастий, Crocus reticu1atus L. 
(Crocus variegatus Нар. et Horn. Mak)», 
[брандушки] «ТС.», [бра~-tдущки білі] 
«рястк;_а, Ornithoga1 um um bell atum L.», 
[брандушка руська] «BuJ bocodium ru
thenicum Bge.» Вісюліна - Клоков, 
Mak, [бра~-tдюші] «Crocus reticu1atus L. 
Пі; Crocus variegatus Нар. et Horn. 
Mak», [брандюшки] «Тс.» Пі, Mak, 
[бре~-tдуля] «Crocus vernus L.» Ж. [брен
дущка] «ТС.» Ж. [бре~-tдущі] «Crocus va
riegatus Нар. et Horn.» Mak;- р. [бран
душка] «Bu1bocodium vernum», болг. 
брендушка «підбіл, Tussi1ago farfara 
L.», брандущкu «тс.», схв. бjждуща 
«шафраН>>, бfж&уutка «ТС.»; - пов'яза
не в якийсь спосіб з етимологічно не
ясним рум. br!ndй?a «шафран, Crocus; 
дикий шафран, Co!chicum autumna1e 
L.»; можливий зв'язок з укр. бри~-tіти 
«червонітю>, р. [брьтдеветь] «блищати»; 
припущення про слов'янське походжен
ня румунської форми (Sche1 udko 127) 
потребує додаткової аргументації .-Vin
cenz 8; Vrabie Romanos1avica 14, 134; 
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. 11 124; 
Cranjala 219, 438; Machek J m. rost1. 
272-273; БЕР І 74, 77; Младенов 
44; Skok І 214-215; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 438-439; DLRM 94; Cioranescu 
104. 

[бриндЯк] «вартовий при фінансах» 
Ж; - очевидно, 11ов' язане з *б ринда 
«коштовність, Прикраса», що мало бути 
тотожним п. bryпda «ТС.».- Див. ще 
бриндува ти( ся). 

брИнза «овечий сир», [брйндза, 
брйндзя] «ТС.», [бриндзяникJ «коржик з 
бринзою», [бриндзЯ~-tка] «бочонок для 
зберігання бринзи», [брйндзити] «ро
бити бринзу», ст. бриндзя (XVIII ст.);
р. брЬtнза, [брь"tндза],бр. брь"тза, п. bryn
dza (з XVII ст.), ч. brynza (з XVI ст.), 
слц. [bryndza] (з XV ст.), болг. бр!ьндза, 
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бриніти 

СХВ. СТ. brenc;e «ВОЛОСЬКИЙ СИр» (1370); -
запозичення з східнороманських мов; 
молд. брь"tнза «Сир, бринза», рум. br!nza 
«тс.» переконливої етимології не має; 
гаданий зв'язок з назвою місцевості 
Brienz (у Швейцарії) тепер заперечує
ться (W~dkiewicz MRI І 289); вважа
єтьс~ праєвропейським словом (Machek 
ESJ С 70-71; Briickner 43; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 205); виводиться також (<;:abej 
Rev. Shkodra І 26) від алб. (pёr)brёndёsa-t 
«Нутрощі; внутрішня оболонка шлунка 
ягняти, використовувана для виготовлен

ня сиру», пов'язаного з brёnda «всере
дині».- Дзендзелівський Терит. діал. 
86-87; Акуленко 138; ,Кобилянський 
Гуц. гов. 82; Schel udko І 28; Шаро
вольський Зб. заходозн. 60; Vrabie 
Romanos1avica 14, 134; Фасмер І 223; 
Преобр. І 48; ЗСБМ І 391; БЕР Il 83; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 439-440; Веrп. І 
93; Нерознак 207; Kniezsa J 09. 

бриніти щвісти, красуватися, чер
воніти, достигати; блищати; [робитися 
ледве помітним]», [бpe~-timu] «ТС.», [бро
~-tйти} «Золотаво ясніти» Я, [бро~-tіmи} 
«дозрівати», [брй~-tявuй] (про зрубану 
смереку, що почала вже червоніти); 
«перестиглий» Шух; -р. бро~-tеть «світ
літи; виблискувати жовтим, сірим, чер
воним кольором; [(про овес) достигати, 
наливатися, біліти, сивіти]», [бру~-tеть, 
брьтетьJ «тс.», заст. бр6ньtй «білий, 
світлий», [бро~-tь] «спілий колос, переваж
но вівса», [брунь, бро~-t, броня, бро~-tа, 
бр6юса] «ТС.», др. броньІИ «білий, біло
сірий, сірий, буланий» (про коня), бра
нии «ТС.», п. brony «гнідий», ч. bruna 
«білий кінь», ст. Ьгопу «білий», слц. bro
niet' «червоніти, достигати», слн. [bru
n~ti] «достигати, буріти»;- очевидно, 
псл. *bronь, *broneti, можливо, також 
*brьneti, bryneti, пов'язані з іє. *bhr
/bher- «блискучий, блідо-коричневий», 
*bhron- «тс.»; - найближче споріднене 
або двн. brun «блискучий, коричневий», 
лит. bёras «гнідий», гр. cpcxpuveL (Sadn.
Aitz. VWb. І 151-153; Bern. І 87; Li
den Studien 68, Tochar. St. 9; Юuge
Mitzka 97), або дінд. bradhnal) «рудува
тий, буланий» (Преобр. І 46; Срезнев· 
ский І 180; Fick І 93; Strachan ВВ 20, 



бриснувати 

26; Schu1ze Ю. Schr. 112; Loewenthal 
7; Uhleпbeck 192; Trautmann З5; Mayr
hofer ТІ 451).- Филии Образ. яз. 208-
209;_ Фасмер-Трубачев І 217; Bez1aj 
ESSJ І 49; ЗССЯ З, 41-42; Herne 106-
107; Топоров І 254-255; Pokorny 1З6-
137.- Пор. бобер, брунатний. 

[бриснувати] «обгризати, об'їдати, 
облуплювати кору» Ва; - р. [бр6сщ)ть1 
«обривати головки льону, обшморгувати 
коноплі; збирати ягоди», др. бр'Ьснути 
«брити, голити», обр'Ьснути «Обстригти, 
обрізати», обр'Ьсmи «постригти, пого
лити», болг. бр'Ьсна «брию», бр'Ьша 
«тру; стираю», схв. бpilcamu «стирати, 
витирати», ели. btsati «торкатися, зачі
пати», стсл. Eph.ICdTИ «Шкребти»; - псл. 
*brьs-, паралельне до brys-, brus
( <*brous-), пов'язане з укр. [бросИтиJ 
(КИдати; відкидати», брус «точильний 
камінь»;- споріднене з лит. brukti 
«тіпати льон», лтс. brucinat «струшува
ти».- Ващенко 9; Шанский ОСРЯ І 2, 
201; Фасмер І 218; ЗССЯ З, 55-57.
Див. ще брус1.- Пор. бросИти. 

[брись1 ] «кличка собаки», [брИськоJ 
«Те.; великий дворовий пес, дворняга 
ВеЛ; бульдог ВеБ»;- очевидно, запози
чення з польської мови; п. brys «ма
лий англійський дог; (перен.) грубіян, 
хам, простак», brysio «те.» походить від 
brytan «nорода великих собак», якому 
відповідає укр. британ «Те.; бульдог».
Вrі.ісkпеr 4З; SW І 216.-Див. ще 
британ. 

[брись2 ] (вигук, яким проганяють 
котів) Я, ЛЧерк, [брИськи] «Тс.» ЛЧерк, 
[бризьl (вигук, яким відганяють ягнят) 
Мо, [брусь} (вигук, яким відганяють 
овець) Мо, [бри(-гайда)J «Те.» Мо;- р. 
брьtсь (вигук, яким відганяють котів), 
(брьtс], бр. [брьtсь] «те.»;- давнє утво
рення афективного характеру, спорідне
не з тп.русь і, можливо, з бир, бр; припу
щення звуконаслідувального походжен
ня (Преобр. І 48; ОСБМ І З92; Фасмер І 
223) позбавлене підстав; малоперекон
ливе виведення р. брьtеь від дієслів 
[брьtснуть] «прогнати кота», бросать, 
брьtкаmь, брЬtзгать (Шанский 3СРЯ І 
2, 205).- Пор. бир, тпрусь. 

[брись-брись] (вигук для скликання 
овець, ягнят) Мо, [бриць-бриць Дз, 
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брИшка-брИшка Дз, брИшки-брИшки дз~ 
брі-брі Мо, брішка-брішка ЛЧерк, 
брусь-брусь Л, бр!)шки-бр!)шки Л, дріш
ки-дрішки ЛЧерк] «ТС.»;- результат ви
дозміни вигуку бир-бир «ТС.», можливо, 
під впливом фонетичної форми вигуку 
брись, яким відганяють котів.- Див. 
ще бир. 

lбрИта} шолотнище; штука подотна 
у три пілки Пі», [брит} «пілка», ст. 
(п.ять) брит'Ь (XVIII ст.); - п. bryt 
«полотнище, пілка; ширина тканини, 
сукна, землі», [ bret, bryta, breta] «те.»;
запозичено, мабуть, через польське по
середництво з німецької мови; н. Breite 
«ширина тканини; полотнище» пов'язане 
з breit «широкий», еви. двн. br~it, 
днн. дфриз. bred, гол. breed, дангл. 
brad, англ. ьroad, дісл. breiдr, гот. brai
ps «ТС.», даЛЬШі етиМОЛОГіЧНі ЗВ'ЯЗКИ 
яких залишаються неясними.- Шелудь
ко 22; Тимч. 141; Briickner 43; S\\r І 
216; Юuge-Mitzka 98. 

британ «бульдог, порода великих со
баю>, ст. британами (ор. в. мн, І 728); -
бр. [брьtтан];- очевидно, запозичення 
з польської мови; п. brytan (з XVII ст.) 
«ТС.» утворене від географічної назви 
Brytaпia.- Тимч. 141; Richhardt 37; 
Briickner 43; SW І 216.- Див. ще бритт. 

lбритвальІ (у гончарів) «тигель, гор
щик для плавлення олова»;- неясне. 

[бритванник] (бот.) «вовча лапа~ 
Trollius europaeus L.» Ж. ВеЗи, [брет
ванник ВеЗи, бретвінок Mak, брецьві
нок Mak, бертвінок Mak) «те.»; - nере
конливої етимології не має. 

брИти, [брИтвати, брИтвити Я. 
брИтити], брИтва, [брИтвиці] «прилад 
для бриття», брИтповка, бритовниця 
«скринька для бритв», [бритьІ «гостро
та; лезо» Ж, [брич] «бритва», [броЯкаl 
«чоловік, який не вміє бритись чи бриє
ться погано» Мо, [брИвий] «бритий» Я, 
брuтв'Яний, брйючий (політ), [вИбриR 
читися] «поголитися» Ж;- р. брuть, 
брИтва, бр. брьщь, брьипва, др. брити, 
бритва, бричь, п. brzytwa, [brzytewJ, 
ч. briti, bfitva, brit «вістря», слц. britva. 
britiev, вл. britej, [britwja], нл. britwa, 
britwej, болг. [брИя] «брию», [брИчаІ 
«те.», [брич] «бритва», [брИтва} «склада
ний ніж», м. брuчи «бриє; обдирає», 
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бритт 

брич «бритва», бритва, схв. бpitjarnu, 
брИчити, брuтва, брujач «бритва», брич 
стс.», слн. briti, britev, britva, р.-цсл. 
Брити, Еричь. «бритва», Еритсd «те.»; -
псл. briti «різати чимось гострим», 
пов'язане з іє. *bher- «терти, скребти, 
різати», *Ьhп-, *bhrei-; - спорід~е~е з 
дінд. bhrшati «поранить», ав. paшbn
naiti «обрї"зує кругом», broiitra- «лезо», 
перс. burrrdan «різати, стригти», фрак. 
~piЛwv щирульник», лат. friare «розри
вати», лит. brёiti «дряпати, шкрябати, 
скребти», дірл. brissid «розбитий», брет. 
bresa «битися»; очевидно, сюди ж алб~ 
britmi і раrё «вересень» (букв. «першин 
місяць жнив»), britmi і dutё <<жовтень» 
(букв. «другий місяць жнив»); _мабуть, 
алб. brisk «бритва» походить ВІД болг. 
[брИч"Dк, брич]; запозиченням із с~ов'ян
ських мов вважається також 1 лит. 

britva.- Шанский '9СРЯ І 2, 198; Фас
мер.:_ ТрубачевІ 213; Преобр. І 45-46; 
Горяев 28; Slawski І 47; Briickner 46; 
Machek ESJC 74; Schuster-S~wc Probe
heft 30; БЕР І 79; Георгиев Бьлг. етим. 
и аном. 10; Младенов 45; 9ССЯ 3, 31-
32; Sl. prasl. І 380-381; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 414-415; B~rn. І 94; Mikl. EW 
44; Miihl.- Endz. І 333; Skardzius 46; 
Jegers ZfSJPh 27, 89-103; Rozwadowski 
WP 11 119; Otr~bski KZ 75;3-4, 207-
210; 78/1-2, 207-208; Meyer EW 48-
49; ВВ 20, 124; Bartho1omae 972; Uhlen
beck 207; Mayrhofer 11 532-533; Pokor
ny 166-167; Perssoп Beitr. 781-782; 
J6hannesson 635; Vries AEW 56.- Пор. 
брид. 

бритт, брита~-tець, брет6~-tець, ст. 
Врита~-tія (XVII ст.), в ... Бритшtском'О 
(1665);- р. бритт, брет6нец, бр. брьип, 
6рзт6~-tец, п. brytaniec, bretoiiczyk, ч. 
Brit, Вгеtопес, слц. Brit, Bret6nec, 
вл. Britanija, britiski, нл. Britanska, 
болг. британец, заст. брити, схв. Брй
таниjа, слн. britc'шski;- запозичення з 
англійської мови; англ. Brit, Brett, 
дангл. Bret засвоєне з мови бриттів; 
англ. Briton, сангл. Breton через фр. 
ст. Breton зводиться до лат. Brittonem, 
зн. в. від Britto «бритт»; англ. кімр. 
Brython, як і лат. Britto, дангл. Bret, 
nоходять від дкельт. *Britto, первісне 
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брИчка 

значення якого було «шумний, буйний, 
бунтівний», потім «войовничий, воїн, 
боєць».- Фасмер І 214; Юеіn 198, 201, 
205; Partridge 59-60; Chambers 51, 52. 

брИця (бот.) «мишій сизий, Setaria 
g1auca (L.) Р. В.; [куряче просо, Pani
cum Crus galli L. Mak; березка, Сопvо1· 
vulus arvensis L. Mak; трава, яка сте
леться по землі Ва]»; - р. [брИца] «мИ
шій сизий; куряче просо; китник, лисо
хвіст, A1opecurus L.», бр. [брьща] «ку
ряче просо», п. ст. brzyca «сорт проса», 
болг. [брuца] «сорт пшениці», схв. [brica] 
«Те.»; - очевидно, псл. *Ььrіса, похідне 
від *Ььrь, якому відповідає укр. бор «р~з
новид проса»; припущення про спорщ~ 

неність із фрак. ~рі~а «вид зерновоt 
рослини» (Младенов 45) необгрунтова
не. -Фасмер І 215, 193; 9СБМ І 393; БЕР 
І 79; 9ССЯ 3, 125; Sl. prasl. 1 465; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 395-396; Bern. 
І 110.- Див. ще бор. 

брЯчка 1 «легкий візок для їзди», 
брИка «хура»; - р. брИчка, брИка, [брьl
ка], бр. брьІчка, ч. brycka, prycka, слц. 
bricka, brycka, болг. брИчка;- запози
чення з польської мови; п. bryczka, 
bryczyпa, bryka, каш. [bricka] ~иво: 
диться (через н. Вirutsche «Двок:JЛtснии 
тарантас») з іт. Ь iroccio (Ьаrоссю) «дво
колка» що походить від лат. birota, 
утворе~ого з основ прислівника bis 
«двічі» і іменника rota «колесо» (Шелудь
ко 22; Шанский 9СРЯ І 2, 198-199; 
Преобр. І 46; Slawski І 45; Machek 
ESJC 46; Вьгленов БЕ 3, 237-238; 
Младенов 45; БЕР І 79; Bern. І 93); 
помилковим є пов'язання п. bryka 
(з XVIII ст.) з фр. break (з l85?l· що 
походить від англ. break «англшська 
коляска» (Фасмер І 215; Wartburg FEW 
І 508), а також з н. Pritsche «дошка» 
(Briickner 43; Holub-Kop. 78; Sadn.
Aitz. VWb. І 436).- Richhardt 37; 3СБМ 
І 393.- Див. ще бі-, рбтор. 

[брИчка2 ] (бот.) «nодорожник, Plan
tago L.» Мо; - не зовсім ясне; можли~о, 
пов'язане з брИця (через певну зовшш
ню схожість густого колосовидного су

цвіття відповідних 'рослин) або з брИчка1 

(із стебел подорожника діти плетуть 
іграшки в вигляді брички). 



брИшкати 

[брИшкати] «хвастати, заноситися, 
чванитися, вередувати»; - не зовсім яс
не; можливо, пов'язане з брИкати «дри
гати, хвиuати; норовитися, капризу

вати, зазнаватися»; може бути зістав
лене і з брехати. 

[бріднЯукаІ «ропуха» ЕЗб ЗО, ЗЗ6;
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
[брід~tЯвийІ «грузький, заболочений»; 
може бути зіставлене і з бридкИй, брид. 

брова Г, Ж, [брива ВеБ, бuрва ЖІ, 
брова~tь «з великими бровами», брове~tЯ, 
бровко «кличка пса з великими бровами», 
бровастий, броватий, міжбрів'я, ~tад
брів~tик «дівочий головний убір», ~tад
брів'я, ~tадбрів~tий, [обервоІ «брова» Ж, 
ІобирвuІ «брови» Ж; - .р. бровь, бр. 
брьtво, др. бр'Ьвь, брьt, обр'Ьвь, п. brew, 
род. в. brwi, ч. слц. brva «вія», слu. 
obrva «брова», вл. browki, brjowka, по
лаб. bravoi (bravai) наз. в. мн. «брови», 
болг. [бірваІ «брова, вус», схв. обрва 
«брова», слн. obrv, obrva, ttv, стсл. 
Ерn.кь. «брова»; - псл. *bry, род. в. 
brьve, що походить від іє. *bhru-, 
*bhrёu-, *obhru-, *obhrёu-; --очевидно, 
пов'язане з псл. *brьv-, *Ььгv- «колода; 
стовбур, кладка», укр. [бер) «Кладка», 
[бервен6] «колода»;- споріднене з лит. 
bruvis «брова», прус. wubri «вія», дінд. 
bhru]J «брова», ав. brvat-; перс. abru, 
baru, Гр. orpp5~, ДМакед. ci~pOti"t"Є~, 
ірл. braad (род. в. дв.), дангл. bru, 
лісл. brun ((те.», bra «вія», двн. brawa 
«брова», bra(ha), тах. А parwan-, тах. 
В parwane «ТС.».- Критенко Вступ 507, 
542; Шанский 9СРЯ І 2, 199; Фасмер І 
215; Преобр. І 46: Горяев 28-29; Slaws-
ki І 42; Briickner 40; Machek ESJё 70; 
Lel1r-Splawinski- Ро1. 50; БЕР І 101; 
Skok І 222; 9ССЯ З, 6З-64; Sl. prasl. 
І 40З; S.adn.- Aitz. VWb. Т 450-453; 
Bern. І 91___::_92; Trautmann З8; Pokorny 
172-17З; Persson Beitr. 17; Specht 162; 
Mayrhofer ІІ 5З4-5З6; Vries AEW 51-
52; Kretschmer :КZ ЗІ, ЗЗ6; Schmidt KZ 
32, 330; Solmsen KZ З4, 549.- Пор. бер, 
білобрИсий. 

брОвар «пивоварня; робітник пиво
варні, броварник» СУМ, Ж. [броварни
ця] «пивоварню>, броварня «те.», бровар
~tuк, [броваритиІ, ст. бравара род. в. 

бр6їти 

одн. (1456);- р. [броварня] «пивоварня», 
бр. бровар «пивовар», п. browar «пиво
варний завод, броварня; бровар», ст. 
browarnia, browarz «пивовар», нл. bru
wai-; -давнє запозичення (мабуть, че
рез польське посередництво) з німеuької 
мови; свн. brouwer «пивовар», briuwer, 
нн. bruwer, нвн. Brauer «те.», brauen 
«варити» споріднене з нвн. braten «сма
жити».- Шелулько 2З; Richhardt З7; 
Фасмер І 215; Потебня РФВ І _262; 
9СБМ І 379; Briickner 42; Schuster-Sewc 
Probeheft З4; Sadn.- Aitz. VWb. І 442; 
Bern. І 88; Юuge-Mitzka 96, 102.
Див. ще братван. 

бровка «підвищення, край канави, 
кромка з випуклим обідком»; - запо
зичення з російської мови; р. бровка 
є суфіксальним утворенням від бровь.
Шанский 9СРЯ І 2, 199; Горяев 28-
29.- Див. ще брова. 

бродИти, бродuсько, брод~tЯ, бро
дом, бродЯга, бродЯжити, бродЯжни
цтво, бродЯк, бродЯчий.- Див. брестИ. 

[брбїти] ~колобродити, пустувати, 
витворяти; чинити всупереч законам, 

грішити Бі», [бр6їтися] «ввижатися», 
[пробр6їтися] «завинити; наколобро
дити» Г, Пі;- р. [броuть] «торкати, 
ворушити, рити», бр. [бр6іць] «nустува
ти», п. broic «пустувати, витворяти; 
[говорити]; (ст.) робити, виконувати; 
робити безладдя», ч. brojiti «неспокійно 
тримаТИСЯ», СТ. brojiti se «ТС.», СЛЦ. bro
jit' (proti niecomu) «боротися з чим
небудь, виступати проти кого-небудь», 
вл. brojic «марнувати», нл. brojs «те.; 
розсипати», brojs se «мотатися», болг. 
броЯ «лічити», м. бр6и, схв. броjити, 
слн. brojiti, с.-цсл. ЕрІ)ити «Те.» -псл. 
broj iti, каузатив від briti (пор. poj iti: 
piti; gnojiti: gniti; gojiti : ziti) з пер
вісним значенням «різати» (пор. п. 
miecz broi, [miecz brojg,cy]; південно
слов'янське· «лічити» вторинне nід 
робити надріз, карб»); значення <<Еви
жатися» у слова [бр6їтися] є, очевид
но, результатом видазміни значення 
«ворушитися, ритися» (пор. р. і ч. ст.); 
пов'язання з псл.' *borjQ, *borti «боро-
ти» або З гр. лoprpf>pro «НеСПОКlИНО ру· 
хаюсь» (Machek ESJC 68) сумнівне.-
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брок 

Slawski І 43; Briickner 41, 46; Holub
Kop. 77; БЕР І 81; ЗССЯ 3, 38-39; 
Sl. prasl. І 384-386; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 414-417; Bern. І 94.- Див. ще брИти. 

[брок] «кусок заліза, дрібний шріт» 
Ж. lбр6кі] (мн.) «кульки, дріб» ЕЗб 
30, 336, ст. броки (наз. в. мн.) «дрібний 
шріт» (1679); - п. brok «дріб, шріт», 
ч. brok «дробина», слц. brok «дріб»; -
мабуть, через польське посередництво 

запозичено з німецької мови; нвн. Br6-
cken «Кусочок,крихта; уламок,осколок», 
свн. brocke «те.» пов'язане з дієсловом 
Ьrechen «ламати».- Тимч. 143; Briick
ner 41; Holub- Кор. 77; Machek ESJC 
68; Юuge- Mitzka 101.-Див. щебреш. 

броюіт «французька парча»; - р. 
болг. бр. ст. броксіrп, п. вл. brokat, ч. 
слц. ели. brokat, м. брокаrп, схв. брд
кііrп; - через польське і німецьке по
середниuтво (нвн. Brokat «парча») за
позичено з італійської мови; іт. brocca
to «ТС.» є дієприкметником від дієслова 
broccare «в'язати, вишивати», яке разом 
з brocca, brocco «паросток, пагонець; 
голка» походить від елат. broc(c)atum, 
brocat, утворених від лат. brocchus «ви
сунутий уперед; вишкірений», яке виво
диться з кельтських мов: дірл. brocc 
«борсук», кімр. корн. broch, брет. 
broc'h, гал. Broc(c)omago «Те.», *broccos 
«вістря, кінчик; вершина; гострий», гал
ло-романське *brocca; висловлено та
кож думку (Battisti-A1essio 600-601) 
про етруське походження uього латин

ського слова.-СІС 110; Фасмер І 216; 
Смирнов 66; Bri.ickпer 40-41; Kopalinski 
143; Machek ESJC 68; Вуjаклиjа 133; 
Wa1de-Hofm. І 116; Ernout-Meillet 
І 76. 

бром, броміди, бромистий;- р. бр. 
болг. м. бpoJ;t, п. вл. brom, ч. слц. ели. 
brбm, с.хв. бром; -запозичення з фран
цузької мовИ; фр. brome «бром» утворено 
на основі етимологічно неясного гр. 
~p<i>f.toc; «сморід».- СІС 110; Волков 52; 
Фигуровский 58-59; Шанский ЗСРЯ І 
2, 199-200; Горяев 29; KopaJinski 144; 
БЕР І 80; Вуjаклиjа 133; Dauzat 115; 
BJoch 103; Frisk І 275; Boisacq 136. 

бронза, [бр6ндза]; - р. бр. м. бр6н
за, п. bronz «бронза; коричневий колір», 
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броня 

brqz, ч. слц. bronz, болг. бронз, схв. 
бронза,бро~за,слн. Ьr6пsа;-запозичено 
з французької мови, можливо, через ні
меuьке посередництво (н. Brбnze); фр. 
bronze пов'язане або з назвою міста 
Brundisium (у Калабрії, де, за перека
зом, були бронзові заводи), або з перс. 
birin) «мідь», piring, pirinJ «Тс.»; при
пускається також можливість італій
ського посередництва (іт. brбnzo) при 
виведенні фр. bronze від цих (або й де
яких інших) джерел.- СІС 110; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 200; Фасмер І 217; Пре
обр. І 46; Горяев 29; Briickner 41; Ma
chek ESJC 68; БЕР І 80-81; Sadn.
Aitz. V\Vb. І 440; Юuge-Mitzka 102; 
Dauzat 116; B1och 103; Fa1k-Torp 105; 
Lokotsch 132-=-133. 

броніти - див. бриніти. 

бронх, бронхіт, бронхіальний; - р. 
бронх, заст. бронхия, бр. бронха, п. 
bronchy (мн.), ч. слц. bronchus, болг. м. 
бронхи (мн.), схв. брднхиjе, слн. brбn
hus, brбnhij; - запозичення з німецької 
чи французької мови; н. Brбnche «бронх», 
фр. bronche «ТС.» походять від елат. 
bronchia, яке відповідає неясному гр. 
~р6·осо<; «горло, дихало, трахея».- СІС 
110; Шанский ЗСРЯ І 2, 200; Dauzat 
115-116; B1och 103; Kopa1inski 144; 
Вуjаклиjа 134; БЕР І 81; Boisacq 132, 
134; Frisk І 264-265. 

брбнЯ 1 «панцир, лати, захисна об
шивка; [зброя)», брань «Те.», броньо
вИк, бронювати; - р. бронЯ. [броня], 
брань, бр. болr. броня, др. бр-ьня, 
броня, п. ст. brnia, bronia, ч. brn, слц. 
brnenie, вл. br6ncka «зброя; панцир, 
лати», стсл. &j)'Ь.Nii:\ (ми.);- псл. Ьгь
njа, запозичене з германських мов; гот. 
brunj5 «броня, панцир, лати», двн. brun
ja, brunna «Те.», данг л. brunnia «нагруд
ник» запозичені з кельтських .мов; пор. 
дірл. bruinne «груди», споріднене з 
нвн. Brust «те.»; остаточно не розв'яза
не питання про зв' язок з болг. брінка 
«Невеликий обруч», схв. brnjica «кільце, 
що вставляється тварині у ніздрю; се
режка»; прус. brunyos, лтс. brur,tas мог
ли бути запозичені. як із слов' янських, 
так і з германських мов (Baga RR Il 92; 
Miih1.- Endz. 1340; Trautmann 38).-



броня 

Шелудько 23; Львов Лексика ПВЛ 
296-298; Шанский ЗСРЯ І 2, 201; 
Фасмер-Трубачев І 217-218; Горяев 
29; Machek ES.JC 67; БЕР І 81; Skok І 
215; ЗССЯ 3,55; Мартьrнов Сл.-герм. взаи
мод. 58-60; Sl. prasl. І 398; Sadn.
Aitz. VWb. І 449-450; Кiparsky GLG 
230-231; Rudnicki Prasl. li 77, 107; 
Bern. І 90; Mik1. EW 23; Meillet RSJ 
2,60; Соболєвский ЖМНП 1911, травень 
162; Unbegaun BSL 48, 96; Юuge-Mitz
ka 105; Feist 107-108; Vries AEW 62; 
Johannesson 637. 

бр6ня 2 «закріплення чого-н. за ким
н.; документ про закріплення», брань 
«ТС.»;- бр. броня; -запозичення з росій
ської мови; р. брань «те.» виникло як 
результат переосмислення бронЯ «пан
цир, лати», брань «ТС.».- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 201.- Див. ще бронЯ1 • 

[бросйти] «кидати, відкидати» Ж. 
[бр6снути] «кинути, залишити» (непри
ємну роботу тощо) Ме, [бросок] «тон
кий мотузок, за допомогою якого під
німають і опускають на тросі парус» 
Дз; - р. бросать «кидати», [броснуrпь] 
«збивати руками дзвіночки і головки 
льону, конопель»;- характерний лише 
для російської мови і окремих західно
українських говорів рез у ль тат видо
зміни значення «обшморгувати, обби
вати, обчищати (насіння, гілки тощо)», 
яке зберігається в [брuснуватu]; псл. 
*brьsiti «скребти, терти», *brysati від 
іє. '~Ьl1rейк-, *Ьhrйк-; від іншого ва
ріанта цієї ж основи з велярним k по
ходить р. [брокать! «кидати», [брукать], 
схв. б{жати «те.», лит. brailkti «вити
рати, проводити (рукою); тіпати», лтс. 
brukt «відламувати; відпадати».- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 201-202; Фасмер
ТрубачевІ 218; Преобр. І 46-47; ЗССЯ 
3, 55-57; Sl. prasl. І 398-399; Sadn.
Aitz. VWb. І 216-218.- Див. ще 
брус 1.- Пор. бриснувати. 

[бросюій] «жаба» Мо;- запозичення 
З МОЛДаВСЬКОЇ МОВИ; МОЛД. браской «Са
МеЦЬ жаби» пов'язане з броаскв «жаба», 
рум. broasca «жаба, черепаха», що ра
зом із фр. ст. bruesche «жаба», сар
дінськ. bruciн, ісп. bruju «Те.» зво
дяться до етимологічно не зовсім ясно-

бросr<ва 

го елат. bruscus «різновид жаби», яке 
(якщо його не об'єднувати з ruscus 
«жаба», як, наприклад, у Ernout El. 
dia1. 1 at. 128) походить від герм. frosk 
«жаба» (двн. дат. англ. frosk, еви. 
vrosch, дісл. froskr, нвн. Frosch, пгерм. 
* fruska-), спорідненого з р. прЬtгшпь 
«стрибати, скакати».- Vrabie Roma
nos1avica 14, 134; DLRM 94; Pщ;cariu 
18; Pokorny 845-846; Wa1de-Hofm. 
І 117; Кluge-Mitzka 220; Vries AEW 
144; J 6hannesson 544.- Пор. плигати. 

[броскваl (бот.) «персик, Persica vul
garis Mill.» Mak, [бросквuна Mak, броск
вuня Ж. браекав Mak, брусквuна, 
брусквuня Ж. брусвина Mak, бресквuня 
ЖJ «ТС.», [брескuня] «те.; абрикос», 
[бресква] «те.» Я, Mak, [брувuна] «су
шені персики, шептала», [бросквuння 
Я, броскuння Яl «Те.», [боросква] «аб
рикос», [бряскuн] «Те.» Пі, [брувuнячuй] 
«із сушених персиків», ст. бросквuн 
(род. в. мн.) «персиків» (1595);- р. 
[бросквuна, брусквuна], п. brzoskwinia, 
brzoskiew, [broskiew], ст. brzeskinia, 
brzoskinia, broskinia (з XV ст.), ч. bros
kev, broskvon, ст. breskev, breskev, 
слu. broskva, broskev, вл. bresk, breska, 
[brjosk], нл. [brjasken], болг. прdс
к(о)ва, праск(о)вuца, м. бресква, праска, 
прасква, схв. бресква, [brrskva, !tJrrska], 
praskva, ст. braskva, слн. breskev, bresk
va; - запозичення з середньолатин

ської мови (у східнослов'янські мови, 
в основному, через польське посеред

ництво); елат. pers(i)ca «персию> (ma-
1 um persicum «Персидське яблуко») по
ходить ВЇД гр. f.t'ijAOV ЛЕрО'L%0'1 «ТС.», СГр. 
лєра[хtоv; згодом у польській (як і в 
чеськіЙ) мові форми з основою bresk-, 
похідні від елат. pers(i)ca, змішалися з 
brosky (broskiew, brzoskiew) «капуста» 
(від лат. brass(i)ca «Те.»); українські фор
ми на бре-, очевидно, пов'язані з ч. ст. 
breskev (Richhardt 36), форма [бороск
ва] -з yr. barack «абрикосю>.- Фас
мер І 218; Slawski 1 46-47; Briickner 
49; Machek ESJC 68; Jm. rost1. 178-
179; Smilauer Nase fec 26, 171; Ho1ub
Kop. 77; Младенов 503-504; Schuster
Sewc Probeheft 28-29; Skok І 198-
199; Sl. prasl. І 207-208; Sadn.- Aitz. 
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бр6слива 

VWb. І 286-288; Юparsky GLG І 120-
122; Knutsson GL 10-11; Bern. І 51-
52; Skok RES 7, !92; Walde-Hofm. ІІ 
291. 

(брбслива] (бот.) «персик, Persica 
vulgaris Mill.»; - контамінована фор
ма з [бр6сква, бросквuна] «ТС.» і слИва 
(див.). 

[бр6слина1 (бот.) «персик, Persica 
vu1garis Mill.»; - результат контаміна
ції форм [бр6сква, бросквuна] «ТС.» і 
бруслИна (див.). 

брость «брунька; зелень на дереві, 
гілля», [брост] «брунька», [бр6стє] 
«брость» ВеБ, [бр6ст6к] «паросток» Ж. 
[бростuна] «брунька>), [бруст] «брость» 
ВеУг, броснатий, бр6статися, бростй
тuся, [бростувати, вuброст ЖJ, вй
бростити, [розбростuтися Ж];- р. 
[брость] «брунl)ка», п. [brosc] (з укр.), 
слц. brost «брунька бука», болr. бr/ьст 
«молоді nаростки», м. брет, схв. брет 
«Молоді паростки, молоде листя», слн. 
brst «брунька, паросток, лоза»; - псл. 
*brьstь < *brйd-tis або *brйs-tis; -
споріднене з дангл. brustian «пускати 
паростки», breotan «ламати», дісл. 
bri6ta «тс.», двн. pros, свн. bros «брунь
ка, паросток», briesen «відламувати 
гілки», brosem «Хлібна крихта», brose
me, нвн. Br6same(n) «Те.»; можли
во, сюди ж лат. frotex «кущ, чагар
ник», fruticare «відламувати гілки»; іє. 
* bhrud- (* bhreo-d-) :шроростати, на' 
брякати» або *bhreus- «тс.», до якого 
зводиться й укр. [брухо1, р. брЮхо; 
допускається також (9ССЯ 3, 58) зв'я
зок з псл. *brьsati «обшморгувати, 
обривати»; зближення з борщ (Потебня 
РФВ 4, 216), з лат. frons «лоб» (Petr 
ВВ 21, 210) менш переконлrші.- Фас
мер І 219; Преобр. І 47; БЕР І 84; 
Skok І 218; 9ССЯ 3, 57-58; Sl. prasl. 
І 400; Sadn.- Aitz. VWb. І 448-449· 
Bern. І 90-91; HoJthausen І 18-19, Ij 
34; Pokorny 169,171; Wijk IF 24, 235; 
Wa1de-Hofm. 554. 

!бротати] «загнуздувати» Ж; - р. 
братать «те.»; - результат перероз
кладу морфем дієслова *обротати, по
хідного від оброть.- Фасмер І 219; 
Ильинский РФВ 70, 274; PF 11, 194; 
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брочетан 

Bern. І 92; Vaillant RES 22, 9.- Див. 
ще оброть. 

[броч] (бот.) «марена красильна, Ru
bia tinctorom L.» Ж, [бріч] «тс.; дрік 
красильний, Genista tinctoria L.», 
[брочникl «nідмаренник м'який, Gal ium 
mollogo», [броча] Mak, [бр6чка] rше
рардія, Sherardia» Ж, [бpoчumu] «фар
бувати, забарвлювати; рум'янити» Ж;
п. (з укр.?) brocz «рідина, барва, фар
ба (заст.); марена красильна», broczyc 
«обливати, кровоточити» (з XVII ст.), 
ч. brotiti «бруднити, червонити, зали
вати (кров'ю)» (з 1400), ст. brotec «Ru
bia herb,~, корінь», болг. брощ, брожд, 
схв. б[>оh с<марена», бpдnumu ((фарбу
вати мареною, крапом>~. ели. brosc, 
broc, br~citi, стсл. ~>рмрь.; - псл. 
* brotjь; - переконливої етимології не 
має; зіставлялося (Вern. І 88, через те, 
що з _коріння добувають червону фарбу, 
а кв1ти, листя, стебла дроку містять 
жовту фарбу) з гр. ~р6то\; «Застигла 
кров», ~ро1:6е ц: «кривавий», ~ро1 6 ш «роз
бризкую кров»; пов'язувалось (Rozwa
dowski RSI 2, 78-79; Studia 32-34) 
з лтс. brakas мн. «кровотеча (під час 
подогів)»; виводилось також як запози
чення (J ok1, J agic-Festschr. 485; Фас
мер І 220-221; БЕР І 81; Skok І 215-
216; 9ССЯ 3, 40-41) від лат. brattea 
«позолочені металеві пластинки», піз
ніше «пурпур» та ін.- Вісюліна-Кло
ков 214, 218, 299; Нейштадт 341, 515; 
Slawski І 42; Bruckner 40; Machek ESJC 
68; Sl. prasl. І 388-389; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 440-442; Bern. І 88; Nitsch 
Нist. р. slown. 72-76; Muhl.- Endz. 
І 322; Walde-Hofm. І 109. 

[брочетан] (бот.) <<плющ, Hedera he
lix L.» Mak, [брєчитан] «Тс.» Mak, [про
читан] «те. Ж; копитень, Asarum euro
paeum L. Mak»;- п. brzecztan, brzestan, 
ст. brzeszczan, brzostan, ч. bfect'an, 
ст. breёtan, мор.-слu. [brtstan, bєstran, 
brestran, brєёtren], є:лu. brєctan, схв. 
[брштан, брстан ]: -етимологічно не 
зовсім ясне; в якийсь спосіб nов'язане 
з болг. бr:ьшлян, r бі:,рчлен, брічлян, 
брішлен], м. брШлан,, бршлен, схв. 
брш.ІЬан, ели. brsl jan «тс.», яке Риво
диться (9ССЯ з, 59-.,-61) з псл. *Ьrьsёь-



брошка 

1 'аnь/Ьrьsсь1 еnь, похідного від * brмa
ti/brьskati «обривати» (як «обірване на 
корм»), можливо, також з укр. [берес
теньІ «березка, ConvoJvu1us arven~is 
L.», бересклет, бруслйна «Evonymus», ч. 
brsne1 «тс.»; зіставлення (Sadn.- Aitz. 
VWb. І 148-150) з псл. *berka, укр. 
берека, як і приnущення (Machek ESJC 
72; J m. rostl. 153) про праєвропейське 
походження цих слів і зв'язок з лат. 
(b)ruscus «колюча рослина, R uscus acu-
1eatus L.», потребує переконливішої ар
гументації.- Bruckner ЗО; Ho1ub
Кор. 79; БЕР І 84, 85; Младенов 47.
Див. ше бруслИна1 .- Пор. бе('есклЄт. 

брбшка; - р. брошка, брошь, бр. 
болr. брошка, п. broszka, brosza, ч. 
broz, broie, слц. brosn а, вл. Ьrcsa, нл. 
brosa, broz, м. браш, схв. брсни, броша, 
ели. br6sa, br6ska; -очевидно, через 
російське і, можливо, німецьке пос-еред
ництво (пор. н. Br6sche) запозичено з 
французької мови; фр. broche «брошка», 
як і іт. Ьrбссо «паросток, пагонець; 
голка», пров. ст. broc «Тс.», broca «брош
ка», зводиться до нар.-лат. brocca «гол
ка, шпилька», що походить від brocchus 
«випнутий уперед, вишкірений» (про 
зуби), до якого зводиться й укр. бра
кат.- Шанский 9СР51 І 2, 202; Фас
мер І 219; Горяев 29; Bruckner 42; 
Sl. wyr. obcych 95; Но1 ub-Kop. 77; 
БЕР І 81; Младенов 45; Вуjаклиjа 
134; Юuge-Mitzka 102; Вloch 102; Dau
zat 115; GamШscheg 155.-Див. ще 
брокат. 

брошура, брошурувальник, брошуру
вальний, брошурувати, брошируватu;
р. брошЮра, бр. брашtjра, п. broszura, ч. 
broiйra, слц. слн. brosйra, вл. brosшka, 
болг. м. брошура, схв. брошuра, бра-

- шура; - очевидно, через російське та 
·польське і далі, можливо, через ні
мецьке посередництво (н. Broschure 
«брошура», brosc11iereп «брошурувати») 
запозичено з французької мови; фр. 
broc11ure «тс.» пов' язане з bror11er «зши
вати», похідного від broche «голка, 
шnилька, брошка».-СТС 110; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 202-203; Фасмер І 219; Sl. 
wyr. obcych 95; Briickner 42; БЕР І 
81; Вуjаклиjа 134; Юuge-Mitzka 102; 

брудер 

Bloch 102; Dauzat 115.- Див. ще 
брошка. 

броЯка, броЯкй -див. бруя. 
брр (вигук незадоволення, огиди, 

антипатії);- р. бр. брр, п. brr, bru, 
ч. br(r), слц. br(rr), tt(ff), схв. rp 
«тс.»;- очевидно, давнє афективне утво
рення; неясно, чи існує зв'язок з 
псл. bry-d-, bru-d-, bri-[d]-, укр. 
брид, бруд. 

брув!'іна, брувtІнячий- див. б росква. 
бруд 1 «нечистота», брудота, брудно

та, бруднйй, бруднуватий, [брудtіти] 
Г, Ж, бруднйти, брудніти, [вuбрудок І 
«брудний осад; ранній викидень»; -
р. діал. бр. бруд, п. слц. brud, вл, нл. 
brud(a), ч. bruditi, мор. [brud]; - оче
видно, псл. bru-d-ь-, спочатку «щось 
гостре, неприємне на смак» або «щось 
замазане», потім «гидота, бруд», пов'я· 
зане з bridь «бридота» похідне від іє. 
*bher- с<скребти, різати»; зіставляється 
також (3ССЯ 3, 44-45) з лат. de-fru
tнm «варене сусло», фрак. ~рі3то<;; 
(~роі3то<;;) «ячмінне пиво»; зіставлення з 
герм. *smud- (нвн. Schmutz «бруд») 

(Machek ESJC 69) позбавлене підстав.'
Бузук ЗІФВ 7, 69-70; Фасмер І 219; 
Slawski І 44, 47; JP 31, 158-160; 
Bruckner 42; Schuster-Sewo Probeheft 
32; Sl. prasl. І 390; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 214-216; Bern. І 88; Spec11t 163.
Див. ще брид, брИти.- Пор. борода, 
борозна, борона. 

[бруд 2 ] «борода» Л, [брудьJ «ТС.» 
Л, ст. бруду (род. в.) «поріст на обличчі 
ЧОЛОВіка, ЩО ГОЛИТЬСЯ» ( 17 41); - р. 
[брудастьzй] «зарослий шерстю (?); тов
стощокий з другим підборіддям», ст. 
бруди «бакенбарди», бр. [брудзь] «nу
шок, волосся на губах і підборідді», 
др. бруди «бакенбарди»; - очевидно, за
старіле східнослов'янське утворення; 
можливо, споріднене з борода або бруд 
«нечистота», брйтu.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 203; Фасмер І 219; Горяев Доп. 1, 5; 
Виноградов Очерки 37'5. 

брудер «апарат для обігрівання пта
шат, виведених в інкубаторі»;- р. болг. 
брудер, бр. брудвр; - через російс~:ке 
посередництво запозичено з англійської 
мови; англ. brooder «тс.» походить від 
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брудершафт 

brood «виводок; висиджувати пташенят», 
спорідненого з дангл. brocl, гол. broecl 
«висиджування; виводок», нвн. Brut 
пс.», похідними від того самого кореня, 
що й braten «смажитю>, Brot «хліб», 
bruhen «обварювати».-СІС 110-111; 
ССРЛЯ 1, 648; Кlein 198-199, 203; 
Ю uge-Mitzka 105.- Див. ще бровар, 
фермент. 

брудершафт;- р. брудершафт, бр. 
брудвршафт, п. bruderszaft, болг. бру
дершафт, схв. брудершафт; -запози
чення з німеuької мови; н. Bruderschaft 
«братерство», Bruderschaft «те.; брат
ство» утворені додаванням суфікса 
-schaft до основи іменника Brucler «бо ат», 
спорідненого з псл. Ьrаtгь, укр. брат.
СІС 111; Шанский ЗСРЯ І 2, 203; Kopa
linski 144; РЧДБЕ 123; Вуjаклиjа 134; 
Юuge-Mitzka 103.-- Див. ще брат. 

[бружмель] (бот.) «бересклtт, брус
лина, Evonymus europaea L., verrucosa 
Scop.» Ж;- р. [бружмель, бружаеель, 
брухмельІ, бр. [бружмель, бружа.мель, 
бружмень, бружмен, бружнеунік, бру
жвль] «Тс.»; - очевидно, пов'язане з п. 
ст. przmie1 «тс.».- Див. ще бересклет. 

[брузумент] «nозумент»; - не зовсім 
ясний результат видазміни форми позу
мент (див.). 

брук «мостова», бруківка, [бруковй
ця, бурк Ж, бурок, бурківка Мо, бур
ковка] «тс.», [брукарІ Ж, брукувати 
«мостити камінням», [буркувdтиІ «тс.», 
ст. по бруку (1598), на бурку (1598), 
брукавати (1597), бурковали (1633); -
бр. брук, брукавdць, п. bruk, [burk], 
brukowac, ст. bruk, brug, burk, burg; -
через польську мову запозичено з се

редньонижньонімецької; сни. brugge 
«міст» споріднене з гол. brug «Тс.», нн. 
stёn-brLigge «мостова, брук», дангл. 
brycg «Міст», brycgian «мостити», двн. 
brucka «міст», нвн. Brucke «те.», дісл. 
bryggja «пристань, мол», bra <<міст», 
гал. brfva «ТС.», спорідненість яких з 
укр. бер «КЛадка, місток з двох колод», 
бере «пень», берва <<Перекладина, місток», 
бервена <<колода>> (Кluge-Mitzka 103; 
Веrп. І 92; Peclersen Kelt. Gr. І 62) по
требує спеціальної аргументаuїі; ви
ведення п. bruk безпосередньо з нвн. 
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бруква 

Brucke <<Міст» (Шелудько 23; Тимч. 144; 
9СБМ І 383; Bruckner 42; SW І 212; 
Bern. І 89) є неточним.- Rich11ardt 37; 
Lehr-Splawinski-Po1. 56; Sacln.-Aitz. 
VWb. І 443-444; Mik1. EW 22; J 6han
nesson 641; Vries AEW 59. 

[бруюіти] <<бруднити, мазати» Ж, ст. 
брукают (1657); - р. [брукать] «па
скудитю>, п. brukac «те.», болг. брука 
<шухирчик на тілі», м. брука <<nри
щик», схв. брукати <<соромити», брука 
«сором, стид»; - псл. brukati < *brou
katei, пов'язане з brudь < *broud
«бpyд», як b1Qkati <<блукати» з b1Qcliti 
«блудити»; - споріднене з лит. braiXk
ti «витирати», лтс. braiXclt «гладити, 
тертю>; похідне від того самого кореня 
іє. *bher- «терти, скребти, різати», від 
якого походять і бруд, брус, брид, брИ
ти, брИкати, [бриснувdти]; чергування 
к і с в основах брукати, брИкати і 
брус, [бриснувdти] пояснюється як реф
лексаuія чергування іє, k і к; менш 
переконливе тлумачення псл. brukati 
(Skok І 219) як звуконаслідувального 
утворення.- Фасмер І 220; Slawski І 
44; Bruckner 42; Rozwadowski RSl 2, 
78-79; БЕР І 81; Георгиев Вьпр. на 
бьлг. етим. 121, 125; ЗССЯ З, 46; Sl. 
prasl. І 392; Sadn.- Aitz. VWb. І 215; 
Muh1.- Endz. І 326; Trautmann 36-37; 
Osten-Sacken IF 28, 145-147.- Лор. 
брид, брИкати, бриснувати, брИти, бро
сИти, бруд, брус. 

бруква (бот.) «Brassica napus L.», 
[бруков Ж. бруІ{овка Mak, брюква Mak] 
«Те.», [бруквиня] <<листя брукви» Mak, 
бруквяний;- р. брЮква, [бруква], бр. 
бручка, ч. brukev, слц. brukva, болг. 
брЮква; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. · brukiew «бруква», 
[ brukwa], первісно, можливо, *bruky, 
ПОВ'язане З НН. bruke, wruke <<ТС.», ЯКі, 
вважаються запозиченими з італійської 
мови; іт. ruca (ruc11etta) «дика гірчиця» 
(пор. фр. roquette пс.») виводять з лат. 
(brassica) eruca «диюі капуста», етимоло
гічний зв 'язок якого з er- <<Їжак» не 
зовсім певний; деякі німецькі дослід
ники (Кluge-Mitz)<a 871, услід за Ві
ком) вважають, що запозичення відбу
валось не з німеuької в польську, а нав
паки; в російську мову слова брЮква, 



брукселька 

бруква прийшли з польської через укра
їнське nосередниuтво.- Шелудько 23; 
Richhardt 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 206; 
Фасмер І 224; Преобр. І 48-49; РФВ 
ь7, 255; Попов Ист. лекс. 20; Славский 
ВЯ 1967/4, 58; Bruckner 42; Korbut PF 
4, 483; Mac11ek ESJ С 69; LP 2, 158; 
Бернштейн Очерк 1974, 233; Sadn.
Aitz. VWb. І 443; Веrп. І 89; Mik1. EW 
22; Knutsson GL 14; Schw.arz AfSIPh 
42, 285; Dauzat 638; Erпout-Meillet І 
201; \Va1de-Hofm. І 417-418. 

[брукселька] (бот.) «брюссельська 
капуста, Brassica o1eracea gemnifera» 
Mak; - запозичення з польської мови; 
п. brukselka «сорт капустю> походить від 
назви міста п. Brukse1a «Брюссель», яке 
відтворює фр. Bruxelles «те.».- Sl. wyr. 
obcych 95; SW І 212. 

[бруку] (вигук, що передає ворку
вання голуба), [бурК[}к!}] «Те.>>, [брукати] 
«воркувати»; -бр. [бруку-бруку, бру
каць, брукаваць], буркаваць «те.»;- зву
конаслідувальні утворення.- 9СБМ І 
383.- Пор. абрЮ, авру. 

[брунат] «коричневий, темно-жовтий 
колір», [брунатка] «сорт картоплі з 
темною шкіркою» Ж, брунатний «ко
ричневий>>, брунастий «те.», [брунявий] 
«смаглявий, темний; брудний» Я, ст. 
(сукно.м'Ь) брунаm'ЬнЬt.М'Ь (1378);- п. bru
nat «коричневий колір, барвник коричне
вого кольору; (заст.) сукно коричневого 
кольору», brunatny «КорИчневий», ст. 
brunat «Коричневий колір», sukno bru
naticum (1394- про темнувате сукно), 
ч. brunat «червоний, пурпуровий», ст. 
brunat «темно-пурпурове сукно», слu. 
brunatny «темно-червоний, темно-гні
дий», вл. brunjaty «пофарбований у бру
натний колір», нл. brunaty «буруватий; 
смаглявий, (ст.) буро-червоний», р.-uсл. 
r>p~NdTt.Nь «синій, темний, смагля
ви Й)>;-запозичення з середньоверхньо
німецької мови; свн. bruпat «темна тка
нина» походить від фр.ст. brunet, пізньо
лат. brunetum «фарбоване сукно», bru
пaticus «темний, чорнуватий, смагля
вий», які, можливо, разом з елат. bra
nus nеребувають у зв'язку з свн. двн. 
днн. дфриз. дангл. bran «Коричневий», 

дісл. brann «те.», що разом з гр. ЧJP~VfJ, 

бр у нь 

ЧJpi3vo<;; «жаба», дінд. babhrul) «коричне
вий, рудИЙ», ЛИТ. cёras «ГНідИЙ», ЛТС. 
bers «коричневий, бурий, смаглявий, 
карий, гнідий», укр. бобер походить 
від іє. *bh~ros, *bheru-s «світлий, ясний; 
коричневий, бурий, смаглявий, карffй, 
гнідий>).- Шелудько 23; Фасмер-Тру· 
бачев J 217, 220; Гумеuкая Исслед. п. 
яз. 220-221; Slawski І 44-45; Bruck-
ner 42; Machek ESJё 70; Sadn; - Aitz. 
VWb. І 153; Юparsky GLG 143; Bern. 
І 89; Mik1. EW 22; Юuge-Mitzka 97; 
Pokorny 136-137; Osten-Sacken IF 28, 
144.- Пор. бобер, бриніти, брюнет. 

[брундук] «канат, яким прив'язу
ють човен до кілка», [брундуки бити] 
«байдики бити, нічого не робити, леда
рюватИ>> Я; - р. [брунд!}кJ «вірьовка на 
щогловій линві; линва (на річкових 
суднах); верблюдичий повід», [бурунд!}х] 
«те.»; - запозичення з тюркських мов; 

пор. чаг. бурундуJS, юзерблюдячий на
мордниК>>, кирг . .муруюпук «верблюди
чий повід», туркм. бурунлЬtк, аз. бурун
таг «те.», похідні від бурун «Ніс» (пер
вісне значення- «Вірьовка, простром
лена крізь ніс верблюда»); значення ви
разу [брундуки бити], можливо, вто
ринне і пов'язане з [брендюки бити], 
[брендатиJ «Те.>>.- Болдирєв Белар. 
лексікал. і зть1м. 17-18; Фасмер І 248. 

ІбрунелькаJ (бот.) «суховершки, Pru
ne11a vu1garis L.»;- р. [брунела], бр. 
[брун:§лька], п. brunelka «те.»; - через 
польське і, можливо, німеuьке посеред
ниитво (н. Bruпe11e «те.») виводиться від 
іт. prunel1a «те.», пов'язаного з лат. 
prune11 а «сливове дерево», nохідним від 
pranus «те.», яке зводиться до гр. лpo6f!VfJ 
«ТС.», очевидно, запозцченого з якоїсь 
малоазійської мови.-. Фасмер І 220; 
Matzenauer 119; Wa1de-Hofm. П 379. 

[брунт] «коштовне велике намисто» 
Мо;- неясне; можливо, пов'язане з 
[бунт] «кілька низок намиста».- Пор. 
бунт 2• 

fбрунь] (вигук, що передає бринін
ня), [бруніти] «бриніти, шуміти під час 
польоту», [брунькати] «бринькати», 
[брунчати] «дзижчіню>; - звуконаслі
дувальне утворення, паралельне до 

бринь, брень; мабуть, з укр,;.!Їнської 
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брунька 

мови п. [brunka] «швидке проведення 
пальцем кому-н. по носі і губах» (SW J 
:213).- Див. ще брень. 

брунька 1 (на дереві), [брунькИ] «вид 
візерунка на писанці; кульки кізяка 
на вовні» Я, [бР!Jнитися] «викидати 
бруньки», [брунькувати] «поїдати брунь
ки», [набр!}нитися] «набубнявіти» (про 
бруньки на деревах) Ж; - п. [bru
ilka] «сережки, березові котики» (з 
укр.); - загальноприйнятого пояснен
ня не має; виводиться від псл. [Ьruпь] 
< *bг-ou-ni-, яке зіставляється з дінд. 
bhrui).a- «зародок», .лтс. bгauna «луска, 
лушпиння; сорочка (в якій іноді наро
джується дитина)», ч. ст. brnka «послід» 
як похідне від іє. *bher- «Нести, прино
сити, народжувати» (Трубачев .3тимоло
гия 1964, 3-4) або разом з р. [брунеть] 
«наливатися, дозрівати» пов'язується з 
бриніти «червоніти, дозрівати, квіту
вати» (Sadn.- Aitz. VWb. І 151-153).
SW І 213; .3ССЯ З, 47-48; Sl. prasl. І 
387-388.-Див. ще брати, бриніти. 

брунька 2 «смичок шаповала»; - не 
зовсім ясне; можливо, пов' язане із 
бр!}нькати «бринькати».- Грінч. І 102. 
- Пор. брунь. 

брус 1 «чотиригранний шматок, обрі
зок; чотиригранна колода; точильний 
камінь», [брусИло] «коритце з водою для 
бруса» Я, fбрусИниІ «вода з-nід точиль
ного каменя», [бруслйнаl <<ТС.», [бруснИк] 
«ріжок, куди кладуть брус для коси 
ДзАтл І; хлопчик, що носить бруснло 
й брус за косарями Я», брусок «шматок; 
точильний камінь; частина полудраб
ка», брусся (зб.), брусований «обтесаний 
з чотирьох боків; зроблений з чотири
гранних колод», брусовИй, [брусuти] 
«точити каменем, гострити; терти, м'я
ти шкіру точиш ним каменем; [бити ЯJ»; 
- р. брус, [брусйтьІ «ламати каміння», 
бр. болг. м. брус, др. обрусити «обі
драти, зіпсувати», п. ч. БЛ. нл. brus, 
слц. ели. brus, полаб. braise «чистить 
(рибу)», схв. брус <<ТОЧРльн:r-~й камінь»;
очевидно, псл. brusь < * brousь (з s 
<'є. І:е, яке могло чергуватнея з k), 
похідпе від дієслова bгusiti, утвореного 
від давнішого корєня *brou- ( > Ьгu-), 
що разом з його варіантами *Ьrй-
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бруса ки 

(>Ьrь-), *bra- (>bry-), *bri- (>Ьrь-) 
тощо походить від іє. *bher- «терти, 
скребти, різати, дробити»; - сnорід
нене з лит. braukti «витирати, змахува
ти», braukyti «терти, потирати, глади
ти», дісЛ. bryni «ТОЧИЛЬНИЙ брусОК», 
bryna «точити», дірл. bra- «Край (чо
го-н.), берег», лтс. bгukt «відламуватн, 
відбивати».- Фасмер І 220; Шанский 
.3СРЯ І 2, 203; Корпев Вестник ЛГУ 
1970 N2 20, 142-149; Преобр. І 47; 
Slawski І 45; Bruckner 42; S1avia 13/2-
3, 272-280; Ga1as JP 31/1, 32 -33; 
Rospond JP Зl/2, 85-86; Machek 
ESJC 68-69; Holub-Kop. 78; Schus
ter-Sewc Probeheft 33; БЕР І 82; .3ССЯ З, 
48-49; St. prasl. І .393 -394; Sadп.
Aitz. VWb. J 216-219; Rudnicki Pгasl. 
П 151; Bern. І 89-90; Wiedemann ВВ 
27, 244; Mu111.- Endz. І 327; J611annes
soп 636; Vrie5' AEW 60; Pokorny 170.
Див. ще брид, бриснувати, брИти, бро
сИти, брудІ, fрукати. 

[брус 2 ] «грубіян, нахаба» Ж, [брусо
ватий] (<Незграбний, неотесаний» (про лю
дину) Ж;- очевидно, запозичення з 
nольської мови; п. brus «Неотеса, гру
біян» пов'язане з bгus почильний 
камінь, колода, брус», спорідненим 
з укр. брус «ТС.» (SW І 213). -Див. ще 
брус 1 • 

[брусак] «торбина для хліба; вузол, 
клунок» Ж. [бруцdк] «ТС.» Ж;- запози
чення з німецької мови; н. Brotsack «тор
бина для хліба» складається з основ 

іменників Вгоt «хліб», спорідненого з ді
єсловами bгauen «Варити», braten «Жа
рити, смажити», і Sack «мішок», що по
ходить від лат. saccus «ТС.».- Кluge-
Mitzka 102-103.- Див. ще братвана, 
сак 1.- Пор. бутерброд. 

fбрусаки l «вид печива (схожого на 
бруски або палички)» Я, [брусик] «вид 
nряника (схожого на маленькі бр ус ки 
або сургучеві палички)» Я; -· р. [бру
сакІ «суцільний довгастий хліб», [бур
сака! «ХЛіб у формі брускіВ», [бурсак) 
«тс.; вид сухаря на маслі», [бурсачкиі 
«невеликі здобні булочки неnравильної 
форми, довгастий хліб чотирикутної фор
ми, печиво, довгасті памnушки, суха
рі»; - очевидно, запозичення з тюрк-



брусати 

ських мов, пізніше зближене з брус, 
брусок; пор. кирг. тат. баурсак «малень
кі шматки тіста, жарені на баранячому 
салі», можливо, сюди ж калм. борцок 
«вид печива»; менш переконлива думка 

(Даль І 144) прозв'язок з бурса «духовне 
училище; гуртожиток при ньому».

Болдирєв Белар. лексікал. і зтьrм. 16; 
Супрун Тюркол. иссл. 43-44; Миртов 
27, 31-32; Радлов IV 1433. 

[брус:ітиІ «пакуватю' Ж; - очевид
но, похідне утворення від [брусак] <<ву
зол, клунок», у якому кінцевий звуко
вий комплекс -ак міг бути осмислений 
як суфікс і через це при утворенні діє
слова відкинутий.- Див. ще брусак. 

[брусла] «Вид довгої кофти без рука
вів>>, [бруслик] «вид жилета», [бр!}сля] 
«короткий кожушок без рукавів Г; на
грудник, куртка, кофта без рукавів, 
жилет Ж», [бруслЯк] «кожушок без ру
кавів, вид довгого камзола», [брушляк] 
«ТС.» ВеЛ, [брушлік] «Жилет» ЕЗб 30; 
- р. заст. брушлат «бушлат», п. [bru
szlak] «свита без рукавів, корсет, жилет 
із стоячим коміром», [brzuslak, bruslik, 
bruslek, bruc1ek, brusl ас] «те.», ч. [bruc
Jekl «вид жилета», [bruslek] <<те.», слц. 
[brusJiak] «вишитий жіночий жилет, 
ліф», [brus1ek, bruclik, bruc1ek] «ТС.», 
заст. [prusliak] «Жіночий і чоловічий жи
лет, піджак без рукавів (або з рукава
ми), ліф», нл. bruslac(a) «жилет, камзол», 
brustlac «ге.»; -запозичено з німець
кої мови, можливо, через польське і 
чеське посередництво; нвн. Brйstlatz 
«нагрудник» утворено з іменників Brust 
«груди», спорідненого з гот. brusts, 
англ. breast, дісл. brjost «те.», свн. 
briustern «набрякати, прибувати, роз
бухати», псл. brjuxo, укр. [брухо], і 
Latz «лацкан, нагрудник», пов'язаного 
з еви. laz «стрічка; зав'язка; обруч», 
нвн. cт.latz ((шнурована частина одягу», 
що через фр. ст. laz «шнурок, тасьма», 
іт. Jaccio «вірьовка, шнур» зводиться до 

, лат. laqueus «мотузок, аркан», 1асіо 
«заманюю»,етимологія яких залишається 
спірною; виводиться також (SW І 222; 
Machek ESJC 69) від нім. Brйstfleck 
«нагрудник; фартух»; позбавлене підстав 
зіставлення [бр!}сля] (ВеЗи 4) з uсл. 

бруснатий 

Ej)QfCNd «якась частина тіла», як і зі
ставлення [брушляк] (ВеЛ 394) з стсл. 
&j)ь'ІЬ.Кь «indumentum».- Шелудько 23; 
Richhardt 37; Bruckner 42; Sac1n.- Aitz. 
VWb. І 444-445; Юuge-Mitzka 105, 
425; Walde-Hofm. І 744-745; Ernout
Meillet І 346-348.- Див. ще брухо. 

бруслііна1 (бот.) «бересклет, Evony
mus L.», [бризлелйпа] «Evonymus verru
cosa Scop.», [брузлелйпа] «Evonymus L.» 
Г, Mak, [брузлевuпа] «ТС.» Mak, [брусле
вuпа, брусленuпа, бруспйпа] <<т~.». [бру
селuпа] «Evonymus europaea L.», [бру
сuлина, бpycununal «Те.» Mak;- р. [бру
слина, бруслепuпа, бруслёп, брусклеп], 
бр. брьtзгліпа, [брузлявіпа, брьtзгеліпа, 
бруслёп]; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з бересклет (3ССЯ 3, 59-60; 
Фасмер І 156; Попов Ист. лекс. 29); 
можна припустити також зв'язок із 
словами бруспйця (бот.) «Vacciпium vi
tis idaea L.», [бруспакй] «сорт яблук», 
р. [бруск] «пурпур, червоний колір», 
в яких може бути виділена прасло
в'янська основа brus-( <*brous-) із зна
ченням «червоний».- 3СБМ І 388.
Пор. бересклет, бруснакИ, бруснИця. 

[брусл.Ина2 ] (бот.) «брусниця, Vacci
nium vitis idaea L.» ВеБ, [брослuпа] 
«ТС.» Mak; - результат змішування на
зви бруснИця з назвою бруслйпа <<Evony
mus L.» через подібність звучання.
Див. ще бруслИна\ бруснИця. 

[бруслИна3 ] «Окалина, шлак»; - оче
видно, пов'язане з брус «Точильний 
камінь», [бpycumu] «точити каменем» (як 
назва відходів при обробці металу).
Див. ще брус 1• 

[бруснакИ] «яблука з бр усначкю> Ж. 
[бруспачка] «вид яблуні з солодкими 
яблуками» Ж; -не Зовсім ясне; мож
ливо пов'язане з бруснйця (бот.) «Vacci
nium vitis idaea L.», бруслИпа «Evony
mus L.», р. [бруск] «пурпур, червоний 
колір», [брусвЯпьtй] <<червоний, багря· 
ний», у яких може бути виділена пр~
слов 'янська основа brus- ( <*brous-) ІЗ 
значенням «червоний».- Пор. бруслИ
на1•2, бруснИця. 

lбруснатий] «кудлатий Ж. неголе
ний Я»; -неясне; пов'язання з брус 
«шматок, колода» (Желех. І 46) залишає
ться непереконливим; можливо, в якийсь 
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бруснИця 

спосіб пов'язане з [брудІ «поріст на об
личчі чоловіка», [брудь] <ас.»; може бути 
зіставлене також з р. [брусндтьІ «ВИ
кидати колос, волоть» (про овес), [брус
нuтьсяІ «розпускатися, ворситисю> (про 
тканину). 

бруснИця (бот.) «Vaccinium vitis 
ісІаеа L.», [брусника, брусничник] «ТС.» 
Mak; - р. бруснuка, [бруснuца, брусёна, 
брусеня], бр. брусніца, [брушнuцаІ <ас.», 
[бруснtщь] «червоніти, загоряти», [брус
н13лЬtйJ «червонуватий, загорілий», n. 
brusznica, [brusnical «брусницю>, [br6s
niedJ «Червоніти», каш. lbrёsnica] «брус
ниця», ч. br11snice, brusinka, слц. brus
nica, вл. brusnica, bruslica, нл. brusnica, 
болг. [бруснuка] «тс.», [бруснuцаІ «кір; 
брусниця, чорниця», м. [брусницаІ, схв. 
брусница, ели. briisnica; - псл. brusь
nica < *brous-In-Ika; - пов'язується з 
брус ((ТОЧИЛЬНИЙ КаМіНЬ», р.-ЦСЛ. (~)Еру-
СИТИ «гладити; намазувати, фарбувати; 
Торкатися; ТОЧИТИ», СТСЛ. СьЕj)МСdТИ «ЗЇ· 
скоблювати, обрубувати» через те, що 
сшлt ягоди легко зривати, пор. нвн. 

Streichbeere «брусниця» від streichen 
«торкатися» і Beere «ягода»; назву по
рівнюють також з лит. brukne «брусни
ця», лтс. bruklene «тс.>>, спорідненими з 
лит. braukti «змахувати, стирати» (Мер
кулова Очерки 214-216; Филии Образ. 
яз. 208; Фасмер-Трубачев І 221; Грин
кова Сл. филология 11 І 113-114; Пре
обр. І 4?; Младенов 46; Briickner 42; 
Schuster-Sewc Probeheft 33; 9ССЯ 3, 
51-52; Sl. prasl. І 394-395; Sadn.
Aitz. VWb. І 220; Bern. І 90; Traut
mann 36-37; Miihl.- Enclz. І 341 ), або 
через те, що ягоди дрібні, як зерна бру
са (БЕР І 82); менш обгрунтоване збли
ження з н. Brausbeere, Prausbeere, які 
разом із слов'янським словом нібито 
мають «праєвропейське» походження 
(Machek LP 2, 159; Jm. rostl. 178-І79; 
Holub-Kop. 78; ще інакше Walter Sla
via 36, 266-267); можна припустити ут
ворення від праслов'янської основи brus
(*brous-) «червоний», пор. р. [бруск] 
«пурпур, червоний колір», укр. бруслИна 
(бот.) «Evonymus L.» (рослина з черво
ними плодами), [бруснакu] «сорт яблук»; 
пор. також п. czerwienica «брусниця».
Шанский 9СРЯ І 2, 203-204; Вісюлі-
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брутто 

на-Клоков 245, 247; Нейштадт 339-
340; 9СБМ І 384-385; Skok І 22І.
Див. ще бросИти, брус1• 

L брус тура] (бот.) «лопух, Arctium L.», 
[бруст!)рникІ «вид рослини; листок тю
тюну» Ж, [бростур] «вид рослини» 
ВеЛ; -- очевидно, походить від етимоло
гічно неясних рум. brusture «Лопух, ре
п'ях; [кремена лікарська, Petasites of
ficinalis Mnch., живокіст, сальний ко
рінь, Symphytum officinale, Symphytum 
cordatuml», brustur <<Лопух, реп'ях», які, 
можливо, походять від псл. *brьstь 
«брость» (Vrabie Romanoslavica 14, 134; 
Cranjala 220-221; Tiktin І 229).- Ша
ровольський Зб. заходозн. 61. 

[брусувати1 І <<Їсти що-небудь нерід
ке», [брусuти] «їсти» Ж. [б русовати І «бен
кетувати (на весіллі)» Пі; - очевидно, 
пов'язане з брусувати «терти, м'яти 
шкіру за допомогою бруса» (у чинба
рів).- Див. ще брус1 . 

[брусувати2 ] «бити» Я; - неясне; 
можливо, пов'язане з брус «чотиригран
ний шматок; точильний камінь». 

брусь-брусь - див. брись-брись. 
брутальний; - бр. брутальнЬt, п. вл. 

brutalny, ч. brutalni, слu. brutalny, 
болг. м. брутален, схв. бруталан, ели. 
brutaJen; - запозичене, мабуть, через 
польське посередництво з французької 
мови; фр. brutal (з XIV ст.) «грубий, 
брутальний; тваринячий, звірячий; рап
товий, ріЗКИЙ» ПОХОДИТЬ Від елат. brU· 
taJis, nов'язаного з лат. brutus «важкий; 
незграбний, неповороткий», де Ь- на 
місuі іє. *g!!. (зам. лат. рефлексу g-) 
пояснюється осксько-умбрським похо
дженням слова, спорідненого з лтс. 
grUts «важкий», лат. gravis, дінд. gu
ru]), гр. ~арб\;, гот. kaurus «ТС.». - Аку
ленко 135; Sl. wyr. obcych 95; Dauzat 
118; BJoch 105; Walde-Hofm. І 117.
Пор. брутто, гравітація. 

брутто «вага товару разом з упаков
кою»; - р. брутто, бр. бруто, брута, 
п. ч. слц. brutto, болг. м. бруто, схв. 
бруто, слн. bruto;- .запозичення з іта
лійської мови; іт. brutto «брутто; груба, 
нечиста (вага)» продовжує лат. bro.tus 
«неповороткий, важкий».- СІС І 1 І; 
Акуленко 141; Шанский 9СРЯ І 2, 204; 
Фасмер І 221; Юuge-Mitzka 1 05; Bat-



брухо 

tisti- A1essio І 619.- Див. ще бру
тальний. 

[брухо], [брухій] «пузань, черевань» 
Л, (брухлій] «те.» Л, [бріх] «живіт, чере
во, пузо» ВеЛ, [брух ВеБ, брюх ВеЛ, 
ВеБ, ВеУг] «те.», [бріхач ВеЛ, бріхатий 
ВеЛ, брюхатий ВеЛ], [пабрЮшпик] «ком
прес на живіт» Ж;- р. брЮхо <mузо», 
бр. брr)ха, п. brzuch, заст. brzucho, 
[каш. bfёxJ, ч. brich, bficho, ст. bficho, 
bruch, bfucho, слц. brucho, bruch, нл. 
вл. brjuch «те.», болг. [брюк] «піхурець», 
[брюка, брука] «те.», м. брука «прищию>; 
- nсл. br(j)ux_:, brjuxo пов'язане з іє. 
*bhreuso-, *bhrёu-s- «пухнути, набряка
ти, розбухати; надимати, роздувати», 
яке простежується також у дісл. briosk 
«хрящ», свн. brasche, нвн. Brausche «гу
ля, жовно», свн. br iuster n «роздувати, 
розпухати, набрякати», а також дісл. 
briost «груди», дангл. breost, дни. briost, 
гот. brusts, двн. brust «Те.», дінд. bhra
пiil) «ембріон», дірл. bra «тіло; живіт, 
черево, пузо», bruinne «груди» ( <*brus-, 
*brusn-), кімр. bra (анат.) «матка».
Шанский 9СРЯ І 2, 207; Фасмер І 225; 
Stawski І 47; Machek ESJC 73; 9ССЯ 3, 
33-34; Sl. prasl. І 411-412; Sacln.
Aitz. VWb. ·І 446-447; Коі'іпеk 209; 
Bern. І 95-96; Кluge-Mitzka 105; \Vie
demaпn ВВ 27, 228, 232; Falk-Torp І 
80; Peclersen Kelt. Gr. І 73, ІІ 1 09; Uh
lenbeck PBrB 30, 271; Osten-Sacken IF 
28, 142; Persson Beitr. 950; Vries AEW 
57-58; Юеіn 197. 

брухт; -запозичення з німецької 
мови; н. Bruch «полом, лом; тріщина; 
nерелам; дріб» пов'язане з дієсловом 
brechen «Ламати, зривати».- Kluge
Mitzka 103.- Див. ще бреш. 

tбрухтеля] «залізний обруч (до воза)» 
Я;- неясне; здається найближчим до 
нім. Bruchstelie «місце розлому», утво
реного з основ Bruch- «розлом» і Stelle 
«Місце», спорідНеНОГО З укр. стати; 
в такому разі може йтися про обручі, 
які набиваються на колодки колеса чи 
Інші частини воза, щоб вони не розла
мувались.- Див. ще бреш, брухт, спі
ти.- Пор. бруштин. 

бруцельоз (інфекційна хвороба); -
р. бруцеллёз, бр. бруцвлёз, п. brucelo-

бр у я 

zy, ч. слц. ели. brucelбza, болг. бруце
л6за; - очевидно, через російське по
середництво запозичено з німецької або 
англійської мови; н. Brucellбse утворе
но від іменника Brucellen «бруцели, 
збудники інфекційних хвороб», пов'я
заного з прізвищем англійського бак
теріолога Д. Брюса - Bruce.- СІС 111; 
KopaJinski 144; Fremdworterbuch 89. 

[бруштин] «залізні обручі на колод
ках коліс (набиваються, щоб колодка 
не розкололасьпри забиванні спиць)»;
очевидно, пов'язане з нім. Bruchschieп 
«обруч для запобігання розлому», утво
реного з основ Bruch- «розлом» і 
Schiene «шина, обруч»; звук т міг з'яви
тись під впливом близькозначної форми 
брухтеля.- Див. ще брухт, шйна.
Пор. брухтеля. 

брущатка «бруківка; камені у формі 
брусків»;- очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. брусчатка походить від 
брус, спорідненого з укр. брус «кусок, 
чотиригранний шматок, точильний ка
мінь; чотиригранна колода» (див.). 

[бруя] «швидка течія в річці; бистри
на; протяг», [броЯка] <<сильна течія во
ди» Мо, [броЯкu] «пороги на річці» Г, 
Мо; - р. [бруЯ] «струмінь, течЇя», [(во
да) бруuт] «сильно струмує», бр. [брr)іць] 
«МОЧИТИСЯ», бруіцца «СТрумуваТИ», 
[бруй] «Той, хто мочиться під час сну», 
[брулі] мн. «сеча», п. [bruic] «мочитися 
під себе», [bruj, bru1, bru1ka] (з бр.); -
не ці л ком ясне; очевидно, споріднене з 
лит. briautis «продиратися, пробивати
ся», гр. ~pбetv «Текти струменем; вилива
ти; вируватю>, гот. brunna, двн. brunno 
«джерело, колодязь», нвн. [brunzen, prun
zen, бав. brunn1en, швейц.-нім. brun
neln] «МОЧИТИСЯ», ЛаТ. defrutum «ВИНО
градне сусло; сидр; виноградний сік, 
сироп», двн. brinwan «варити; шипіти», 
ірл. bruith «кипіння; куховарство»; є 
спроби пов'язати також з гр. qJpЄrxp 
«колодязь», гомер. qJp'lja:ta «джерело», 
<ppelrxтrx «ТС.» ( <*ЧJp'l)Faтa, qJp'l)Fap ), 
вірм. albiwr, albewr «джерело» (Bern. 
І 88-89) або з р. брьtЗгать, укр. брИзка
ти (Osten-Sacken IF 23, 379); україн
ські форми з бра- м'огли з'явитись під 

впливом дієслова брМти.- Топоров І 

271 



брЮзrнути 

251-252; Фасмер І 221; 3ССЯ 3, 45 -46; 
Sadn.- Aitz. VWb. 222; Hiibschmann 
Arm. 415; Trautmann37; Koi'inek 208-
209; Юuge-Mitzka 105; Walde-Hofm. 
І ЗЗЗ-334. 

[брЮзгнутиІ «набрякати», [брюзкdвий 
Я, брЮзглий];- р. 6р1озгнуть «набря
кати», (брЮкнуть] «те.»; - очевидно, 
псл. [*breuzk-], діалектний варіант по
хідного утворення, паралельний до 
b;·~k- (укр брЯкнути), brezk- (укр. брез
кнути); може бути виведене від тієї самої 
основи *bhreu-, що й [брухо]; пов'язує
ться (Шанский 3СРЯ І 2, 206; 3ССЯ 3, 
35; Sadn.- Aitz. \'Wb. І 183-184; Bern. 
І 96) з р. брюзжdть «бурчати», лит. 
briaugzti «базікати» (як брЯкнути 
«бренькнути» з брЯкнути «Набрякати», 
п. Ьrzmіес«бриніrи» зnаЬrzmіес«набряк
нути»).- Фасмер І 224; Преобр. І 48.
Див. ще брухо. 

брюнет «Темноволосий чоловік; чор
нявий», брунет, брюнетка, брунетка; 
- р. болг. брюнет, бр. брунет, п. ч. 
слц. bruпet, схв. брйнет, слн. briпet, 
bruпet; - запозичене через російську 
і польську мови з французької; фр. bru
net «брюнет», bruпette «брюнетка» по
ходять від- bruп «коричневий», запози
ченого з давньоверхньонімецької мови; 
двн. bruпo «коричневий» (нвн. braun 
«те.; б урий, смуг ля вий, каштановий») 
споріднене з р. [бр6ньаі] «білий, світ
лий», укр. [бриніти] «червоніти, дозрі
вати».- Шанский 3СРЯ І 2, 207; Фас
мер І 224; Горяев ЗО; Sf. wyr. obcych 
95; БЕР І 84; Вуjаклиjа 133; Dauzat 
118; Bloch 104-105; Юuge-Mitzka 97, 
104.- Див. ще бриніти2 , бобер. 

[брязок] (у виразі на брязку «ось
ось, зараз»);- неясне. 

lбрязун] (назва барана) Доп. УжДУ 
4, [брядзун) «ТС.» тж; - очевидно, по
в'язане з [березуна] (назва вівці); зву
косполучення бря- відповідно до повно
голосого бере- нагадує болгарську або 
румунську звукову рису (пор. болг. бряз 

«перістий, з білою плямою на лобі або 
на хвості», рум. breaz «білолобий»).
Див. ще береза2 , березуна. 

брязь (вигук, що імітує дзенькіт 
м~талу або скла), брЯзкати «дзве
Нlтю, бряжчати, брязкотіти, [брещати 
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ВеБ] «те.», брЯзнути «те.; упасти; уда· 
рити», брязк «звук від удару речей з ме
талу або скла, дзенькіт», брЯзкіт, 
[брЯзкит] Я, брязкотіння, брЯзкальце 
«дрібничка, іграшка», [брязкілка, бряз
кілька], брЯзкітка, [брязкулька, брез
кулька], брязкотельце «те.», брЯзкало 
«те., било; той, хто брязкає, бренькає», 
брязклтrіло, брязкутка «тс.», брязкітнЯ, 
брязкотнЯ, брязкdч «дзвінка монета», 
[брязкйти] «брязкальця», брязкун «той, 
хто бряжчить», (брящало] «все, що бряз
кає» Я, (брящ6т] «меч, лезо меча» Ж, 
брЯзкальний, брязкучий, [побрЯзкач] 
«дзвінка монета» Г; - р. [брЯзгать] 
«дзенькати», [брЯзги] «базікання, чвари», 
бр. бразь «дзень», брrізнуць «дзенькну
ти», др. бряздати «брязкати», брязнути 
«Те.»; - очевидно, східносл. *br~(k)-z-, 
похідне від псл. *bre-n-(k)-, *brь-n-(k)-; 
- аналогічними за складом приголос
них є литовські форми з різним ступе
нем вокалізму br~zgiu, breftgsti «зазву
чати, забриніти, застукати, загрюкати», 
braпzgu, brangsti «звучати»; можливо, 
пов'язане з р. брюзжdть «бурчати», 
~рюзга; не переконливе зближення (J okl 
AfSlPh 28, ІЗ) з боротися.- Фасмер 
І 225; 3ССЯ 3, 24; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 178-179; Bern. І 84; Trautmaпn37; То
поров І 253; Baga RR І 435; Fraenkel 
56.- Див. ще брень.- Пор. бряк. 

[бряк] «бренькання» Я, Ж, брЯк
нути «Задзвеніти», брЯкнутися «з шу
мом упасти»; ~ р. бряк, брЯкать, бр. 
[бряк] (про падіння), [брdкаць] «брень
кати; падати», др. брякнути «дзижча
ти, гудіти», п. brz~k «дзенькіт, брязкіт; 
дзижчання, гудіння», brz~czec «дзень
кати, брязкати (про метал або скло); 
дзижчати, гудіти, бриніти (про комах)», 
ьrz~knqc, brzq,knq,c «те.», ч. ст. breceti 
«звучати, гриміти», нл. Ьrjаkаs«гриміти», 
brjёkas «те.», полаб. brq,ce «Гуде», brq
caika «варган», болг. брецам «ревти (про 
бика); звучати (про волинку); [дра:vни
ти, бурчати]», м. бреца «дражнить, об
ражає, допікає; жартує; глузує; доко
ряє, дорікає», схв. брек «звук, дзвін», 
бре.ш «крик, шум», брецати (брецати) 
«дзвеніти, звучати»· (про дзвони), бре
чати «те.», бречати се«кричати (на кого
небудь)», стсл. ЕрАЦlІІ·ІИК «звук струн-



брякйня 

ного інструмента», р.- цсл. БjМ\ЦdТІt 

«брязкати», БjМ\ЧdТИ «дзижчати, гуді
ти»;-псл. *br~k- (<*bren-k- або *brin-k- ); 
- споріднене з давніми звуконасліду
вальними утвореннями лит. brinkterёti 
«грюкнутися», brinkt (виг.) «бах, бух», 
briiikt «ТС.», дінд. bhffiga}), bhffiga «ве
лика чорна бджола»;- сюди ж (з іншим 
ступенем вокалізму) р. [брюк] «ЖУК», 
ч. brouk, вл. нл. bruk «хрущ» (псл. 
*brQk-).- Шанский 3СРЯ І 2, 207-208; 
Фасмер І 225; 3СБМ І 377; Slawski І 
46; Briickner 44-45; Holub-Kop. 76; 
Lehr-Splawinski- Pol 51; БЕР І 78; 
Младенов 44; ЗССЯ 3, 22; Sl. prasl. І 
369-373; Sadn.-Aitz. VWb. І 178-182; 
Vai11ant Gr. comp. ІІІ 335-336; Bern. І 
88; Trautmann 37; Fraenkel 58; Baga 
RR І 601, 11 700; Zupitza KZ 36, 58, 69; 
Uhlenbeck 204; Wiedemann ВБ 25, 295; 
Mayrhofer 11 518, 519.- Пор. брень, 
брязь. 

[брякйняІ (бот.) «берека~ різновид 
горобини, Sorbus torminalis» Ж; - п. 
[brz~k] «Груша», ст. brzq,k, ч. (мор.) 
[brakl «клен», [brakyпe] «плід клена»;
очевидно, псл. [*brfik-] <*brenk-, наза
лізований вар і ант основи *berk- «бере
ка».- Sadn.- Aitz. VWb. І 148-149.
Див. ще берека. 

брЯкнути «бубнявіти, набухати», 
[брЯкти] «те.», набряк, набрЯклий; -
р. брЯкнуть, бр. бракнуць, [брЯклЬІй] 
«мокрий, насичений вологою», п. nabrZfi
ka6 «Набрякати», болг. [бреквамl «сер
дитися, ви б ухати, паб ухати, пухнути, 
швидко, раптово текти, вирувати, кле

котати», м. брекне «пухне, набухає», 
слн. zabrekniti «набрякнути»;- псл. 
*brfik-;- споріднене з лит. brinkstu, 
brinkti «набрякати, набухати», branka 
«набухання», дісл. bringa «груди», данг л. 
bring-adl «хвороба легенів», ісл. bringr 
«горб», які виводяться з іє. *Ьhrеn
«виетупати (вперед), випинатися; край, 
виступ»; зіставляється також (Sadn.
Aitz. VWb. І 184; Briickner 44-45) з 
брЯкнути «задзвеніти» (як брЮзгнути 
«набрякати» з р. брюзжать «бурчати», 
брюзга, п. brzmiec «бриніти» з nabrzmiec 
«набрякнути»). - Фасмер І 225; БЕР 
І 76-77; Bernard Балк. езикозн. 3/2, 
73; 3ССЯ З, 23; Bern. І 84; Trautmann 
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36; Zupitza GG 129; Jбhannesson 640; 
Vries AEW 57; Wiedemann ВБ 27, 228; 
Bezzenberger ВБ 29, 152.- Пор. брезк
нути, брЮзгнути. 

[брямчати] «брязкати, деренчати», 
[брянчdти] «тс.» ВеЛ, [брЯнчик] «джміль» 
BeYr;- не зовсім ясне: або безпосеред
нє звуконаслідувальне утворення, або 
результат контамінації брЯжчати чи 
брЯкнути і бриньчати, бреньчати. 

[брЯнути] «дзенькнути» Я;- очевид
но, результат перерозкладу й скорочен
ня форми брЯкнути на власне україн
ському гр унті.- Див. ще бряк. 

[бряскІ «блиск, сяяння, зоріння, сві
танок» Ж; - р. [брезг] «світанок», брез
жить, п. brzask «світанок, світання; до
світок», ст. brzazg, brzeidiyc si~ «світати, 
розвиднятися», [каш. brffisk] «сутінки», 
ч. bfesk «світанок», слц. bresk «ТС.», 
полаб. brezd'oje ( <*brez3aje[t'Ь] від 
*brez3at і) «світаЄ», слн. [bresk І «світа
нок», стсл. LІрстрtзrь «те.»;- псл. 
*brezg'Ь/*bresk'Ь;- споріднене з лит. 
brёksta «світанок, світання», brёsko, 
brёksti «світати, розвиднятися», apy
breskis «світанок», можливо, також дінд. 
bhrajate «блищить, світить», ав. brazaiti 
«блищить, сяе»; в такому разі' пов'яза
не з береза; можливо, сюди ж належить 
еви. brehen «раnтово сліпуче блиснути» 
(Schmidt KZ 25, 129); до української мо
ви слово, судячи з рефлексації е (я зам. 
і), потрапило, очевидно, з польської.
R ichhardt 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 193; 
Фасмер І 211; Преобр. І 44; Slawski І 

46; Briickner 44; Machek ESJC 72; Lehr
Splawiriski-Pol. 52; ЗССЯ 3, 17, 19; 
Sl. prasl. І 376; Sadn.- Aitz. VWb. І 
150; Bern. І 85; Mikl. EW 21; Trautmann 
37, 38; Pokorny 139.- Див. ще береза1 , 
береза2, березуна. 

[брЯчка] «пряжка»; - результат не 
зовсім ясної видазміни форми прЯжка, 
можливо, вумовленої впливом фонетич
но і семантично близьких форм бряк, 
брЯкати або діалектним одзвінченням 
початкового п.- Див. ще прЯжка, 
бр як. 

[брьбна] «вівЦя з чорними вухами 
і білим у чорних цятках носом» НЗ 
УжДУ 26; - неясне. 
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брьохати 

брьохати «Поволі йти по воді, болоту, 
снігу; ляпати, бити по воді; плескатися, 
хлюпатися», брьохнути «упасти, геп
нутися; шпурнути, кинути, вдаривши 

об що-небудь», [брохкати] «брьохати» 
Ме, [брох&nися], брохнути, [брЮхатися] 
«валятися в багні, повзати в багні» 
Бі, {забр6хкатися] «забрьохатися, на
брати на себе грязюки по дорозі» Ме, 
[за6рь6ха] «заляпаний багном»; - не
ясне; можливо, пов'язане з р~ [брокdть] 
«Кидати», болг. брІокна «запускаю руку», 
бі;ркам «бреду; мішаю, перемішую», схв. 

бfжнути «зачерпнути, шубовснути», 

брцам, б{щати «кидати», брукнути «про
риватися, раптово з' являтися, вистуnаrn» 
(пор. споріднені лтс. brukt «Кришитися, 
обвалюватися, зсуватися», лит. brukti 
«втискувати», bra\lkti «Терти, рвати, 
скребти, торсати»); фонетичні зміни, 
можливо, зумовлені впливом афективного 
характеру слова.- Шанский 3СРЯ І 2, 
201-202; Фасмер-ТрубачевІ 216-217; 
Лапатин ЗИРЯ ІІ 142; Георгиев Вьпр. 
на бьлг. етим. 121, 125; Bern. І 90; 
Trautmanп З6; Miihl.- Endz. І ЗЗ9; 
Osten-Sacken IF 28,145. -Пор. беР
кати. 

[буб] «крик» ЕЗб ЗО; - неясне; мож
ливо, споріднене з бубон, [бубен]. 

[буба] «зерно гороху, бобів (роз
м'якле); ягода; рана, нарив; сліди уда
ру; біль Ба; болячка, нарив Мо; ранка, 
боляче, хвороба Ме», [бубdчка] «nарив», 
[бубка], [бубкИ] «бруньки» Ва, (бублях] 
«бутон» Па, [бубляхи] «верхні плоди на 
картоплі», (бубати] «боліти» Ж; - р. 
[буба] «Нарив, жовно», бр. (буба] зб. 
(дит.) «зерно»; - псл. *bQb-/bub- «роз
бухати, иабухати»; - споріднене з лит. 
bamba «Пуп», buburai «Прищі, пухир
чики, висип», лтс. bubulis «вузол у пря
Жі», buburite «кульки», гр. ~ourмv «за
лоза», а також з бублик, бубніти «на
брякати»; пов'я.Зання з етимологічно 
неясним рум. ЬйЬА «прищ, нарив, чиряк; 
слабе місце» (Бандрівський Досл. і мат. 
lV ІЗ; Мельничук Молд. зл. 164; Sche
ludko 120; Vincenz З; DLRM 96) сумнів
не.- Фасмер-Трубачев І 225-226; 
Преобр. І 49; ЗСБМ І З96; Попавиn J Ф 19, 
159; ЗССЯ 2, 229-2ЗО; Sl. prasl. І З46; 
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Sadn.- Aitz. VWb. І 161-166; Fraeпkel 
ЗЗ; Bu:ga RR І З2З-324; Miih1.- Endz. 
І 261; Boisacq 128; Pokorny 94. 

[6убар1 ] «байстрюю>, (бубарчук] 
«тс.»; - неясне. 

бубар2, бубuр - див. бобИр. 
бублик, [буба] «бублик», бублейник, 

бублейниця, [бублешниця], бубличник, 
бубличниця, [бублишний, б!]блишниця, 
бублій, бублійник, бублійниця];- р. буб
лик (з укр.), др. бубуля «дощова буль
башка», п. bqbel «водяна, повітряна, 
мильна бульбашка; булька; прищ; пу
хир», Ь<ІЬ1іса «булька, пухирець; прищ», 
ч. boube1 «водяна булька, пухир; 
прищ», bublina «тс.», ст. bublenka 
«булька», bub1anka (бот.) «Чорнильний 
горішок», вл. нл. bub1 in «гудзик, за
понка, кнопка; набалдашник», схв. бу
бfJІьица «булька, пухир; прищ; вузол, 
опух; пагорок; вид сливи», бубла «бри
ла, грудка, зjшвок, згустою>, слн. bob
lj;iti «робити бульки з води»;- псл. 
*ЬQЬьІь похідне від bQb-a «буба»;- спо
ріднене з лит. bamba «пуп», ba.ffiba1as 
(скарапуз, крихітка», bu.ffibulas «Голов
ка; брунька; кулька», bumbulis «зіни
ця», bumbul ys «бруква; булька», лтс. 
bumba «куля, ядро, м'яч», bumbu1is 
«вузол, опух; гу ля, горб, жовно; сук, 
нар іст; карапуз», можливо, також з дінд. 
bimbaf.l «диск, кружок; куля, ядро; 
півкуля», bimbam пс.», гр.~Єр,~t~ «дзи
га; вихор», ~op,~uЛ.rJ, ~op,~uЛ.t6~ «посуди
на з вузькою шийкою».- Шанский 
ОСР Я І 2, 208; Фасмер І 226; Fortuna
tov AfSIPh 11, 572; Slawski І 29; ЗССЯ 
2, 2З1-2З2; Skok І 224; Sl. prasl. І 
З48-З49; Sadn.-Aitz. VWb. І 161-16З; 
Веrп. І 78-79; Fraenkel 64; Miih1.
Eпdz. І 261; Matzenauer LF 7, 22; Mayr
hofer 11 4З1; Uh1enbeck PBrB 18, 2З8.
Див. ще буба.- Пор. бубніти. 

бублиця - див. бfбла. 

бубна «дзвінка» (у картах); - р. буб
ни, бр. бубня, слц. bubnovy «бубновий»; 
- можливо, запозичення з чеської мо
ви; ч. bubny «бубна», як і п. zwonki «ТС.», 
є лексико-семантичною калькою нвн. 

Schellen «дзвінок, бубонець; дзвінка» 
(Шанский ЗСРЯ І 2, 209; Фасмер-Тру
бачевІ 226; Unbegaun BSL 48/2, 95-96); 



бубніти 

пояснюється також як власне утворення, 

зумовлене тим, що спочатку на картах 

цієї масті зображувались бубонці (Пре
обр. І 49).- Див. ще бубон. 

бубніти «розбухати, набухати», буб
нЯвіти «набрякати, розбухати», бубнЯ
вий «розбухлий, набряклий, набубня
вілий», [бубна] «Гуля»; - болг. бfьбна 
«набрякати; здуватися; nрибувати (про 
воду); пухнути», б'Ьб'Ьнец «опух»; - оче
видно, пов' язане з псл. *bQb- «розбуха
ти, набухати»;- споріднене з лит. bafiib
ti «набрякати, пухнути, здиматися».
Шанский 3СРЯ І 2, 208; Фасмер І 226; 
Преобр. І 49; Slawski І 29; БЕР І 96; 
Bern. І 78-79; Pokorny 94-95.- Див. 
ще буба.- Пор. бублик. 

[бубовник] (бот.) «дзвінець великий, 
Rhonanthus major Ehrh. (A1ectoro1ophus 
major Rchb.)»; -пов'язане з бубон 
(через схожість зрілих плодів з 1-2 на
сінинами у коробочках з бубонцем).
Вісюліна-Клоков 277, 281; Нейштадт 
392-393.- Див. ще бубон. 

бубон «ВИд барабана», [бубен] «те.», 
[бубнdр] «той, хто грає на бубні», буб
ній «те.; базіка», [бубнИло] «барабан», 
[бубністий ЛЧерк], бубнЯр, бубонець 
«дзвінок», [бубнаршпи] «звучати (про 
бубон); грати на бубні», бубнйти «зву
чати (про бубон); грати на бубні; роз
голошувати», бубніти «бурмотіти; би
ти в бубон», [бубнувати] «те.», [бубно
вати] «барабанити» ВеЛ, бубонf.ти «го
ворити нерозбірливо, мурмотати; дріб
но стукати; бити в бубон», буботати 
«бурмотіти», буботіти «ТС.»; - р. бу
бен, ст. бубон'Ь, бр. бубен, др. бубон'Ь, 
бубен'Ь, п. h~ben, ч. buben, слц. bubon, 
вл. нл. bubon, полаб. bQban, м. бубен 
(прикметник у виразі бубна опна (анат.) 
«барабанна перетинка»), схв. бубшь «ба
рабан», ели. b6ben «ТС.», цсл. БЖБЬ.Nь;
очевидно, псл. bQbn(ь)nn; - спорід
нене з дінд. bambharaval) «мукання ко
рів», лит. bambiHi «бурчати», лтс. bam
bat «бити, стукати», дісл. bumba «бу
бою,, гр. ~оr-t~Єю «глухо гуджу», алб. 
bumbu1it «Грім гримить», вірм. [bamba
ce]] «тупати; сильно бити по голові»; іє. 
*baxmb- звуконаслідувального похо-

бугай 

дження: імітує глухий неясний звук.
Шанский ОСРЯ І 2, 208; Фасмер І 226; 
Преобр. І 49; Slawski І З І; Lehr-Spla
wiiiski - Pol. 48; БЕР І 85; Skok І 223; 
3ССЯ 2, 232-233; Sl. prasl. І 349-350; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 161-164; Bern. 
І 79; Trautmann 26; PBrB 18, 238; Buga 
RR І 271; Miih1.- Eпdz. І 261; Matze
nauer LF 7, 23; Frisk І 250; Uhlenbeck 
186; Meyer EW 53; Джаукян 98; Fa1·k
Torp І 69; Pokorny 93-94. 

[бувалячка] «різновид великого бо
бу (квасолі)» BeYr;- неясне; можливо, 
пов' язане з [бувалІ «буйвіл», [бувол] 
«ТС.». -Див. ще буйвіл.- Пор. бугай3 • 

[буга] «плакса>> Ж, Пі, [бу.га] 
«те.» Ж;- очевидно, звуконаслідувальне 
утворення. 

[буrа] «бугай; (орн.) пуга, пугач, 
Bubo maximus, Bubo bubo L.» ВеУг, 
[буга] «ТС.» Ж, ВеУг;- болг. буга;
очевидно, запозичення з румунської мо
ви; рум. [buga] nоходить, мабуть, з 
тюркських мов (пор. тур. boga «бик»).
Sche1udko 128; БЕР І 86.- Див. ще 
буrай1 • 

буга.йl «племінний бик; . [хліб на 
весь стіл з наліпленою головою бика 
Я!», [бугало] «бик» Ж, [бугайкуватий] 
«подібний до бугая», бугаячий, [бугаю
вати] (про бика), ст. бугай (XV ПІст.);
р. діал. ст. бр. бугай, п. buhaj (XV І І ст.), 
bugaj (обидва з укр.); -мабуть, дав
ньоруське запозичення з тюркських мов; 

тат. [буга] «бик», тур. boga, чаг. Ьо1а. 
аз. ккалп. буf'а, узб. уйг. бука, дтюрк. 
buqa «те.», кирг. бугу «самець оленя» 
є звуконаслідувальними утвореннями. 
спорідненими з монг. bugu «те.», бух(а) 
«бик»; менш імовірне безпосереднє по
в'язання укр. бугай з турецькими фор
мами (Sche1udko 128); з української 
мови походить молд. бухай «бик», рум. 
buhai «те.»- БолдЬІрев ТюркизмьІ 50-
51; Дзендзелівський RKJ LTN 15, 120-
121; Макарушка 5; Шанский 3СРЯ І 2. 
209; Абаев ИОСОЯ І 264; Дмитриев 530; 
Slawski І 48; Sadn.- Aitz. VWb. І 463; 
Bern. І 97; Mik1. ТЕ1 І 67; Lokotsch 28; 
Iliescu RL 7/1, 115; Севортян ІІ 230-
232; Rasaпen Versuch 86, 87; СДЕЛМ 
65; DLRM 98.-Пор. буrа. 
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бугаіf2 (ори.) «болотний птах, Botau
rus (Ardea) stellaris»; сюди ж, очевидно, 
й [бугай] «дзига»;- р. бр. бугай (орн.);
очевидно, звуконаслідувальне утво
рення (за характером крику птаха, пор. 
і бугай: бугу Грінч. І 105), контаміно
ване з бугай «племінний бик».- Була
ховський Мовозн. VI 1948, 37, 57; Се
мас. зтюдьІ 165; Никончук Карп. диал. 
и аном. 151.- Пор. буrа, бугай1 • 

[бугай3] «ВИД квасолі ВеБ; сорт яб
лук Я», [бугайка] «сорт картоплі» Я;
неясне; можливо, пов'язане (за подіб
ністю зовнішньої форми або за величи
ною плодів) з буг6д «племінний бик».
Пор. бувалячка. 

[бугай 4] «вид одягу» Я, [вугай] «те.» 
Я;- р.[бугай] «верхній одяг великих 
-князів; поганий чи робочий селянський 
сарафан», ст. бугай «верхній одяг на 
хутрі»; - неясне; зводиться (Фасмер І 
228; Шанский ЗСРЯ І 2, 209) до бугай 
«бик».- Sadn.- Aitz. VWb. І 463. 

[бугай 5] (бот.) «вид дерева з неприєм
ним запахом, подібного до оцтового Ме; 
вид кімнатної квітки МСБГ; вид горо
ховидної рослини 0», [бугаї] «журавли
на, Vaccinium oxycoccos L.» Mak, [бу
гайнйк] «ромашка, рум'янок, Matrica
ria chamomilla L.; петрів хрест, Lath
raea squamaria L. Mak»; - р. [бугань] 
(вид рослини), [бугонь] «те.»; - неясне; 
можливо, походить від тюркських назв 
рослин типу тур. bogan букв. «задуш
ливий» (it bogan «аконіт», kurt bogan 
«ТС.»); пор. ще етимологічно неясні п. 
bugaj (невиразно окреслена назва місце
вості; місця, розташовані над водою, 
Slawski І 48), р. б!}га «низинні береги 
річки, зарослі вербняком, осокориною, 
чагарником» (Фасмер І 227-228). 

[бугаш] «запустілий ліс» (з XVI ст.); 
- очевидно, запозичення з румунської 
мови; рум. buha$ «ялина з опущеними на 
землю гілками; [невелика, квола ялин
ка з густими гілками]», [buha~ie] «хаща, 
гущавина з невеликих ялинок» похо

дять, мабуть, від болг. бухвам «буйно 
розростатися; підійматися (про тісто)» 
або пов'язаного з ним бухлат «розло
жистий; пишний (про гілки)», спорід
нених з укр. бухнути, набухrіти; сум
нівніше протилежне виведення румун-

276 

бугір 

ського слова від українського, яке не
обгрунтовано пов'язується з якимось 
турецьким (CranjaUi 225); непереконли
Бе зближення з рум. bufnija «сова, пу· 
гач» на підставі гаданої схожості ску
йовдженого пір'я на голові цих птахів 
з хащами (Tiktin І 235, 236) або Ьйhа 
«те.» (Scheludko 128); рум. buhav «роз
бухлий», етимологічно споріднене з bu
ha$, неправильно зближується (Cihac 
31, 208) З puf, ЩО ПОХОДИТЬ від СЛ. pUX1>. 

- Болдирєв Белар. лексікал. і зтьІм. 
15; Шаровольський Зб. заходозн. 62, 
63; БЕР І 94.- Див. ще бухнути. 

[буrер] «четвертак (дрібна монета)» 
ЕЗб ЗО; - слц. buger «ТС.», схв. заст. бу
гер (австрійська мідна монета); - запо
зичено з угорської мови, можливо, че
рез словацьку; уг. ст. buger «четвертак» 
походить від нвн. (бав.-австрійськ.) 
[bug(g)erthaler] «вид французького та
ляра» (XVIII ст.), утвореного з нвн. 
(лотарінг.) [bugdr] «Нікчема, ледащо» 
та назви монети Thaler «тaлep».
MNTESz І 379-380.- Див. ще буІ'ера. 

[буrера] «волоцюга»; - слц. [buge
riJ «Назарени (секта)», bugriS (розм.) «де
белий хлопець»;- запозичення з угор
ської мови; уг. заст. bugёr «огидна осо
ба; селянин» походить від нвн. [bugdr] 
«тип, суб'єкт; нікчема, ледащо», яке 
зводиться до фр. bougre «суб'єкт; шах
рай; огидна особа», ст. bolgre <(Єретик», 
що походить від лат. Bulgarus «болгариН>> 
(у зв'язку з тим, що маніхействуючі 
болгари в часи середньовіччя вважались 
єретиками).- MNTESz І 379-380; Dau
zat 101-102; Gamillscheg 132.- Див. 
ще болгарин.- Пор. буrер. 

бугИла, б!}гuль, буглrів - див. бо
гИла. 

[бугfр] (род. В. буг6ру) «СИЛЬНИЙ ВЇ· 
тер» Ж;- неясне; можливо, результат 
деетимологізації п. W~gier (=укр. *ву
гор, угрин) «півдеuний вітер», сприйма· 
ного у Прикарпатті як «сильний вітер» 
(з гір, що знаходяться тут на півдні); 
слово мало зазнати формальних змін, 
очевидно, вже після запозичення як не
зрозуміле; п. W ~gier «південний вітер» 
виникло з W ~gier «угорець» як назва 
вітру з Угорщини. 
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бугор «пагорб», [бугер Л, бугір Ж] 
«Те.», бугорчатка (заст.) «туберкульоз», 
[буграстий] Я, бугрtістий, бугруватий; 
- р. бр. бугор, бр. [буг6рьтне] «нагрома
дження, купа», [буг6рьщь] «будувати, 
зводити абияк»; - псл. *Ьugьгь; - ма
буть, споріднене з лтс. baugurs «горб, 
пагорою>, bugurains «Горбкуватий», bau
ga «поплавець на рибальській сітці», 
budzis «Гуля, жовно», а також дінд. 
bhugш11:t «гнутий», нвн. biegen «гнути», 
гот. biugan «те.», від іє. *bheug(h)- «гну
ти»; сумнівне пов'язання з укр. бга
ти, р. [бгать] (Ильинский РФВ 62, 258; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 209) або гора 
(MikJ. EW 73), а також етимологічне 
виведення з чаг. bogri «кривий, зігну
тий», тур. {bogri] «горб» (Преобр. І 
50; Bern. І 97; Matzenauer LF 7, 17; 
Mikl. ТЕІ Nachtr. ІІ 90) або зіставлення 
з ос. buk' «згорблений», bok' «те.», нвн. 
Buckel «горб» (Абаев ИЗСОЯ І 269).
Болдирєв Белар. лексікал. і зтьrм. 15; 
Фасмер І 228; Горяев 31; Slawski І 48; 
3ССЯ 3, 9; Sl. prasl. І 436; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 109; Rozwadowski Studia 242-
243; Trautmann 28; Зндзелин- ЖМНП 

1910, липень 200-201; МйhІ.- Endz. І 
267, 345; Buga R R І 324. 

бугу «вигук, що імітує крик водя
ного бугая»;- звуконаслідувальне утво
рення.- Пор. бугай2 • 

{бугурец) (ори.) «сич» ВеУ г, [бугу
реза] «сова» ВеУг; - очевидно, похо
дить від рум. buhurez «сова вухата, 
Asio otus L.». 

буда1 «'курінь, будка; (заст.) потат
ний завод; критий екіпаж; верх фур
гоню>, [буда] «курінь; фургон» Пі, [бу
дище] «місце, на якому був поташний 
завод», будка, [будник] «будочник; ро
бітник на поташному заводі», будочник 
«залізничний сторож; поліцай, що мав 
будку», [будчйк] «залізничний сторож, 
що живе в будці», [будара] «фургон», 
[будар] «те.» Пі, ст. в буди (XV ст.); -
р. буда «хатина; (Заст.) будівля взагалі; 
місце для виварювання поташу», бр. 
буда «фургон; верх фургона; курінь», 
п. buda (з XV ст.), ч. bouda, слц. buda, 
вл. нл. buda «Крамниця; хатина», болг. 
будка, схв. [buda]; - запозичено з ее-

будара 

редньоверхньонімецької мови, очевидно, 
через польську; свн. buode «кур і нь, 
хата» (нвн. Bude «ТС.») споріднене з 
англ. booth, дісл. buo і пов'язане з еви. 
buwen «будувати», нвн. bauen, дісл. 
(зах.) bua «жити», а також дінд. bhuti 
«буття», гр. <рuоч; «природа», псл. byti, 
укр. бути; думка про зв'язок з р. обору
довать (> *obudovati) і про зворотний 
шлях запозичення з слов'янських мов 

у німецьку (Machek ESJC 61-62) по
збавлена підстав; сумнівне припущення 
(Фасмер І 230) про посередництво че
ської мови при запозиченні слова з 
німецької в польську.- Шелудько 23; 
Richhardt 37; Шанский ЗСРЯ І 2, 211-
212; Преобр. І 50; Горяев 14; Sla)-Vski 
І 48; Briickner 46-47; Schuster-Sewc 
Probeheft 34; Sadn.- Aitz. VWb. І 
459-461; Кluge-Mitzka 56, 1 08; Vries 
AEW 63; Юparsky GLG 143; Грот Фил. 
раз. ІІ 484.- Див. ще бути.- Пор. бу
дИнок, будувати. 

[буда2 ] (дит.) «ягода» ЛЧерк;- оче
видно, пов'язане з [бr)ба] «зерно гороху, 
бобів (розм'якле); ягода»; причина фор
мальної зміни неясна.- Див. ще буба. 

[будавка] «Голка» ЕЗб 2, [будавчити] 
«шити, вишивати» ЕЗб 2; - очевидно, 
результат видазміни (з уканням) ф~р
ми [бодавка], пов'язаної з [бостtі, бо
ду] «Колоти рогами; раніше- колоти 
взагалі».- Див. ще·бостИ.-Пор. будЯк. 

[будак] (бот.) «Волошка ворсиста, 
Centaurea 'Scabiosa L.»; - очевидно, на 
підставі деякої зовнішньої схожості по
в'язане з [бодак] «будяк».- Вісюліна
Клоков 330, 331-333; Нейштадт 444-
445, 449.- Див. ще бодЯк.- Пор. 
будЯк. 

[будара] «річкове судно, човен» Ж. 
[бударажити] «ладнати човни, бударИ» 
Ж, [бударlіга] «людина, що має стосунок 
до будари, човна» ЗИРЯ ІІІ;- р. [бу
дара] «(видовбаний) човен, барка»; -
очевидно, результат . видазміни форми 
байдара під впливом буда1 ; безnідетаnні 
спроби зближення з двн. bodam «дно, 
основа» (Ильинский РФВ 70, 272), з 
блЮдо (ИОРЯС 23/2, 207-208) або з гол. 
vrijbujtare «пірат», англ. freebooter «те.» 
(Юuge Seemannsspr. 287-288).- Тру-
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бачев .3ИРЯ ІІІ 44-46; Фасмер І 229.
Див. ще байдара. 

буддИзм, буддИст, буддійський;- р. 
буддИзм, (заст.) буддuс.м, бр. будЬtз.м, 
п. buddyzm, buddaizm, ч. buddhismus, 
слц. budhizmus, вл. buddhizm, болг. бу
дИз'Ь.м, схв. будuза.м, слн. budizem; -
запозичення з французької мови; фр. 
bouddhisme є суфіксальним утво_ренням 
від власного імені Bouddha «Будда>>, 
яке походить від дінд. Buddha, пов'яза
ного з buddha- «пробуджений», пізніше 
«освічений, обізнаний, знаючий», спо
рідненим з псл. buditi, укр. бyдumu.
CIC 111; Шанский 3СРЯ І 2, 210; Ko
palinski 146; Pokorny 150.- Див. ще 
будйти1 • 

будень, [будденьJ, буденщина, буд
ній, [б!}днийJ Ж. буденний; - р. бу
день, бр. будзень, п. budny «буденний», 
budzien (з укр.);- результат гаплології 
словосполучення budьnь dьnь «робочий 
день», у якому budьnь пов'язане з bu
diti «будити (зі сну, в тому числі і до 
роботи)»; пор. укр. будній «буденний», 
болг. буден «бадьорий, пильний», слн. 
Ьйdеп «бадьорий, веселий»; інші спро
би пояснити будень з псл. *budь dьnь < 
< *bQdi dьnь «будь-який день» (Mikl. 
EW 27), з псл. *Ьоgь-dьnь «божий день» 
(J agic AfSIPh 7, 496) чи з псл. *оЬуdьnь 
«протягом дня», звідки під впливом ана
логії до р. будИть > р. (обуденьJ 
(Ильинский РФВ 66, 282), малоперекон
ливі.- Шанский .3СРЯ І 2, 212; Фас
мер І 229; Преобр. І 50; Briickner 47; 
.3ССЯ З, 77-78; Sl. prasl. І 434-435; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 353; Bern. І 98; 
Грот Фил. раз. ІІ 891.- Див. ще будИти\ 
день. 

[буджак] «хатня піч Мо; куток, за
пічок ЕЗб 30»;- болг. (буджак) «ку
ток у хаті, звичайно коло вогнища», м. 
бучак «кутщо>, схв. бучах «тс.»; - запо
зичення з турецької мови; тур. bucak 
«кут» споріднене з крuм.-тат. budzak, 
аз. budz1'!x. уйг. кипч. buc1ak «кутою>, 
чаr-. buckak «тс.», монг. buca «вертати
ся».- БЕР І 86; Rasanen Versuch 85. 

[будз] «свіжий овечий сир; висушений 
сир; прокисле молоко, з якого роблять 
бринзу Мо>>, (6удзь6к) «шматок, кусок; 
скибочка», [бузJ «свіжий овечий сир, з 
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якого роблять бринзу» Клепикова, [буцJ 
«тс.» тж, [бундз) «молодий овечий сир; 
великий шматок овечого сиру»;- п. 
(bundz, bunc, bondz] (з укр.), слц. 
[buz]; -очевидно, запозичення з ру
мунської мови; рум. [ЬuЩ «брила (солі, 
землі); кулька, грудка, згусток, клу
бою>, [bulj] «ТС.» загальновизнаної ети
мології не має; пов'язується з нар.
лат. *[bulgius], похідним від *bulgulus 
«грудка, куля», форми, утвореної від лат. 
bulga «мішок», що походить з галльської 
мови, пор. ірл. bolg «ТС.» (Pщcariu І 19); 
менш обгрунтовані спроби пов'язати це 
слово з етимологічно неясним ЬuІz
«скеля, пагорбок; стрімкий, гострий» 
у румунських географічних назвах (Dra
ganu Romani і 494), вважати його словом 
готського походження, (Ph Шррі de І 351) 
або варіантом рум. brinzA (п. bryndza) 
(Briickner 673).- Дзендзелівський Те
рит. ді ал. 81; Scheludko 128; Клепикова 
159-162; Сл. и балк. язьrкозн. 188; SW 
І 228, 234; CranjalA 228-229.- Пор. 
боц. 

[будзяJ «м'ясо»;- неясне; можливо, 
пов'язане з [будз) «висушений сир», 
первісним значенням якого, судячи з 
рум. (bul1] «шматок, грудка», що лежить 
в його основі, було «шматок, кусок» 
(пор. (будзь6кJ <<Шматок, кусок»); от
же, (будзяJ означало первісно «Шматок, 
кусок», пізніше «шматок м'яса» і, нареш
ті, «м'ясо»; пор. близький семантичний 
розвиток слова [будз) «овечий сир». 

будИнок, ст. будьтко.мь (1599); - р. 
[будuнокJ «Хатка, мурована невелика бу
дова», бр. будЬtнак; - очевидно, запо
зичення з польської мови; п. budynek, 
(budunek], каш. [budink], як і слц. заст. 
budunok, виводиться або від свн. *bu
ding «будування», незасвідченого від
дієслівного утворення від buden «буду
вати», пов'язаного також з свн. buode 
«курінь, хата», або відп. budowac «буду
вати»; менш імовірне виведення п. budy
nek від budunek (Briickner 46), сумнівне 
з фонетичного погляду.- Москаленко 
УІЛ 26; R ichhardt 37; Slawski І 48; 
Lehr-Splawinski JP 22, 111-117.- Див. 
ще буда1.- Пор. будувати. 

будИти1 «Переривати сон; [боронувати 
(перед сі вбою) зорану землю]», будuль-



будИти 

ник, збуджувати, збудник, збуджуваль
ний, збудливий, збудний, [обуда) «nро
будження, збудження» Ж, побудка, по
будник, побудливий, [пробужати), [про
буд) «пробудження» Ж, [пробудок] «те.» 
Ж;- р. будйть, бр. будзіць, др. будити, 
п. budzic, ч. buditi, слц. budi'f, вл. bud
zic, нл. buzis, полаб. vazbaudet «будити, 
збуджувати», болг. будя, м. буди, схв. 
будити, слн. buditi, стсл. Е\'У' дити; -
псл. budi ti, мабуть, каузатив від bьde
ti (пор. р. бдеть, др. б?Jдtти, ч. bditi, 
слц. bdiet:, болг. бдя, м. бди, схв. bdjёti, 
слн. Ьdеtі,стсл. Іадtти);- споріднене 
з лит. baudziu, bausti «примушувати, 
епонукати; карати», [baudinti] «Заохо
чувати, спонукати», pasibaudyti «підні
матися, вирушати (в дорогу)», лтс. baйs
lis «заповідь», прус. etbaudints «збудже
ний, бадьорий», budё «пильнує, нагля
дає», дінд. b6dhati «те.; прокидається», 
bodhayati «будить, повчає», ав.Ьаобауеїtі 
«вчитЬ», Ьаобаіtе «пильнує, наглядає», 

ос. cembudyn «чути; нюхати; відчувати» 
(пор. ір. baud «відчувати»), гр. лєu\'to
!laL «пізнаю», гот. anabiudan «наказу
вати», дангл. bёodan «сповіщати, про
понувати», нвн. bieten «пропонувати, на
давати», gebieten «Наказувати, веліти»; 
~- *Ьhеudh-«неспати, пильнувати, охо
роняти, слідкувати, чекати, підстеріга
ти».- Шанский ЗСР Я І 2, 211; Фасмер І 
230; Преобр. І 21; Горяев 31; Slawski 
І 48; Briickneг 47; Machek ESJC 74-75; 
БЕР І 86-87; Skok І 127-128; ЗССЯ 3, 
76-77; Sl. prasl. І 434; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 349-354; Bern. І 96-97; То
поров І 258-259; Trautmann 32-33; 
Кluge-Mitzka 75; Uhlenbeck 102; Абаев 
ИЗСОЯ І 140; Miihl.- Endz. І 267; Mayr
hofer 11 449-450; Pokorny 150-151.
Пор. блюстИ. 

[будJіти2 ) «Коптити», [буджанйна) 
«копчена свинина», [будженИна, будже
нйця, бужанИна), буженИна, [бужениця, 
бужИна) «те.»; - р. буженИна, бр. бужа
ніна, ч. (pri-)boudly «пригорілий», [bou
zene maso] «копчене м'ясо, окорок»; -
виникло, очевидно, з *ob-vQd iti (пор. 
п. obw~dzic «обкоптити» ), префіксально
го утворення від псл. *vQditi «коптити» 
(пор. укр. [вудИти] <<Те.»), в результаті 

будува'І)ІІ 

перерозподілу на о-будити ( <*o-bQ· 
diti) з дальшим відnадінням о- як пре
фіксального; припущення про спорід
неність із лит. budyti «коптити» (Потеб
ня РФВ 4, 199) безпідставне, бо саме 
литовське слово походить від східно
слов'янського *обудити < *обвл.дити. 
- Шанский ЗСРЯ І 2, 214; Фасмер І 

232, 375; Machek ESJC 666; Ильинский 
ИОРЯС 24/1, 132; РФВ 66, 282-283; 
70, 273-274; PF 11, 196; Vaillant RES 
22, 8.- Див. ще вудИти. 

[будніти) «ревіти; гриміти; шумі
ти»; - неясне; можливо, результат кон

тамінації близьких за значенням і зву
ковим складом слів [бутіти) «глухо ре
віти» і дудніти; невідомо, чи належить 
сюди р. [буднитьJ «розголошувати». 

будра (бот.) «розхідник, Glechoma he
deracea L. Г, Ж; сонцецвіт, Helianthe
mum chamaecistus Mill. Mak; очиток їд
кий, Sedum acre L. Mak»;- р. б(Jдра 
«те.; плющ, Hedera helix L.; сонцецвіт, 
Helianthemum vulgare»; - ч. [budra] 
«розхідник» (з укр.);- неясне; непере
конливе з фонетичного погляду пов'я
зання з лтс. udrene і нвн. Gundram «те.» 
(Machek ESJC 75; Jm. rostl. 10, 195), nо
ходження яких не з 'ясовується (Machek 
Jm. rostl. 195}; довільний зв'язок з лит. 
budele «вид гриба» (Ильинский ИОРЯС 
23/2, 205), спорідненим з р. [блИцьtJ 
«грибИ>>, п. bedla «гриб»; помилкове 
зіставлення також з нвн. Boden «дно» 
(Горяев Доп. 11 3).- Фасмер І 176, 230; 
зсся 3, 77. 

будувати, будівельник, будівля, бу
дівнйк, будівнИчий, будівнИцтво, будова. 
[буд6вцяJ, будівельний, будівнИй, від
будова, відбудовний, відбудовчий, до
будОва, добудовник, забудівля, забудова, 
забудовник, надбудова, перебудова, по
будова, прибудова, розбудова, ст. будо· 
вати, будует?J (1503); - р. [будоватьJ, 
ст. будавать (з XVII ст., з укр.), бр. бу
даваць (з. XV ст.);-давнєзапозичення з 
польської мови; п. budowac, як і ч. budo
vati, слц. budovat:, походить від еви. bu
den «будувати».- R ichhardt 37; Фасмер 
І 230; Смирнов 67; ЗGБМ І 399; Кiparsky 
GLG 143; Slawski І 48; Briickner 46-47; 
Holub-Kop. 80; Sadn.- Aitz. VWb. І 
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будулавка 

459-461; Bern. І 96.- Див. ще бу
да1.- Пор. будИнок. 

[будушівка] «бочка, барило» Ж, {бу
дулайкаІ «те.» ВеУг; - очевидно, ви
дозмінене запозичення з румунської мо
ви; рум. budAliiu (молд. будвлву) «діжка», 
buduroi «те.», аром. buduvili «таз; цис
терна>> задовільного етимологічного по
яснення не має.- DLRM 98; СДЕЛМ 
61; Papahagi 224. 

[будушловати] «блукати, мандрувати, 
тинятися», ст. будушловати ( 1758) «іс
нувати, бути (?) (Тимч. 151); мандру
вати, блукати»;- запозичено з угор
ської мови; уг. bujdosni (bujdosik) «блу
кати, мандрувати, тинятися» є етимоло

гічно неясним словом фінно-угорського 
походження.- Barczi 28; MNTESz І 
383. 

будЯк (бот.) «чортополох, Carduus 
L.; [нетреба колюча, Xanthium spino
sum L. Mak; дурман, Datura stramonium 
L. Mak]», [будяк жовтоцвіт(н )ийІ «жов
тозілля, Senecio L.; коров'як, дивина, 
Verbascum lychnitis L.», будячИна, бу
дячИння, будЯччя (зб.), [бодак] «чорто
полох Ж; осот, Cirsium palustre Scop.; 
Cirsium Adans. Mak», [бодачокІ «осот, Cir
sium · pannonicum Gaud.» Mak, [бодЯкІ 
«чортополох; татарник, Onopordon acan
thi um L.; осот Mak», [будлЯчеІ (зб.) 
Ж;- р. бодЯк «осот», [будЯк] «те.; чор
тополох, Carduus nutans L.; відкасник, 
Carlina vulgaris L.; зірки, Lychnis dioi
ca», бр. бадзЯк «осот», [будзЯкІ «чорто
полоХ>>, п. bodiak «чортополох» (з укр.), 
ст. bodak, bodlak, ч. bodlak, слц. bod
f аё, ели. bodak «Те.»; - псл. bodakь 
похідне від *bodti > bosti «колоти»; 
форми з бу- є, очевидно, результатом 
деетимологізації; виведення форм [бо
дак, бодлакІ з відповідних польських 
форм (Sadn.- А і tz. VWb. І 373), а та
кож припущення про зв 'язок р. [будЯк] 
з [будовdть, буда] (Даль І 137) nозбав
лені підстав.-Меркулова 94-95; ЗСБМ 
І 271; Slawski І 38; ЗССЯ 2, 152.- Див. 
ще бостй.- Пор. бодлак. 

будьонівка «вид військового головно
га убору»; - бр. будзёнаука, ч. bud'o
novka;- запозичення з російської мо
ви; р. будёновка пов'язане з nрізвищем 
Маршала Радянського Союзу Будьон-
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буждеревен 

ного.- Боровай Путь слова 136-138; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 210; Киш ЗИРЯ lV 
50-51. 

буєр «кабіна чи платформа з вітри
лом, встановлена на ковзанах ®о коле
сах»; - р. буер (з 1705), бр. болг. буер, 
п. bojer, ч. bujer; - очевидно, через 
російське посередництво запозичено з 
голландської мови; гол. boeier <<Вантаж
не судно» пов'язане з boeien, boyen «під
вищувати корабельний борт під час бурі 
за допомогою дощок», яке вважають 

похідним від Ьоеі «кайдани; пута» (оче
видно, в зв'язку з тим, що ці дошки зви
чайно прикріплювалися до поручнів); 
гол. Ьоеі виводиться від фр. ст. buie, 
Ьоіе, що походить від етимологічно не
ясного лат. boja «Кайдани; ошийник».
СІС 111; Шанский ЗСРЯ І 2, 213-214; 
Фасмер І 231; Смирнов 67; Kopalinski 
134; Vries NEW 70; Meulen 39; Matze
nauer 122; Walde-Hofm. І 110. 

[буєра) (назва овець) Доп УжДУ 
4;- неясне. 

буж «інструмент у формі стрижня або 
трубки для дослідження і лікування 
трубчастих органів людини», бужува
ти; - р. буж, бужu, бр. буж; - ма
буть, запозичено через російське посе
редництво з французької мови; фр. 
bougie «свічка, зонд, буж» nов'яза
не з назвою алжірського міста Bougie, 
де купували віск і свічки.-СІС ІІІ; 
Dauzat 101; Bloch 92. 

[бужачка] «вид неїстівного гриба» 
Л, [вужачка, вужечка, ужачка] «ТС.» 
Л;- неясне; можливо, споріднене з р. 
[бужатьІ «помирати, конати, здихати», 
яке вважають генетично пов'язаним з 
лит. beflgti, bengiu «закінчувати», pa
bangas, pabanga «закінчення», а також 
дінд. bhafiga}J «розруха, занепад, ро
зорення; хвиля», bhanakti «ламає», ірл. 
boingim «ламаю» (Osten-Sacken IF 22, 
313); у такому разі означає «смертель
ний (отруйнИй) гриб»; форми [вужач
ка!, [ужачкаІ можуть розглядатися як 
виниклі внаслідок народноетимологіч
ного зближення з (в)уж. 

[бужбонИ:ти) «З шумом текти» Ж;
звуконаслідувальне утворення, пара

лельне до бурбоніти (пор.). 
буждеревен - див. бfждерев. 



буждиrарня 

Ібуждиrарня] «стара хата, що роз
валюється», [буздигарня] «порожня не
охайна кімната Пі; арештантська, хо
лодна», [бурди.гарня] «пуста, бідна, ста
ра хата» О, буцегарня «арештантська, 
холодна», [буцигарня, буцугарня] «ТС.» 
ЮМ; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. furdygarnia «арештант
ська», furdyga «те.» виводиться від фр. 
corps de garde «караульня, гауптвах
та», утвореного з іменників corps «кор
пус, військова частина», garde «варта; 
гвардія» і nрийменника de в функції 
родового відмінка.- SW 11 474-475.
Див. ще варта, гвардія, де-, корпус. 

[буж6ра] «півонія» Мо;- болг. бо
жур «тс.», м. божур, схв. божі]р, слн. 
bozйr «те.»; - очевидно, запозичення з 
молдавської мови; молд. бужор (рум. 
buj6r) «півонія» походить від болг. бо
жур, пов'язаного, мабуть, з бог, пор. 
болг. [божичка] «півонія; дикий маю>, 
схв. божура, божурица «свиня, яку рі
жуть на різдво (божиn)», або з багра 
«колір, барва».- DLRM 99; БЕР І 63. 

[буз] (бот.) «бузок, Syringa L.», [бу
зенник] «зарості бузини» Я, бузина «Sam
bucus L.»,. [будзuна] «тс.», [бузинuна! 
«стебло бузини», бузИнник «бузинові за
рості; [кисіль з бузини]», [бузнuк] «за
рості бузини; бузок Дз, Мо; бузина ВеБ», 
бузок «Syringa L.», [бузнЯк] «зарості бу
зини» МСБГ, бузиновий «пов'язаний з 
бузиною», [бузинЯний] «те.» Я, [бузину
вdтий] «порослий бузиною» Я, [бузнuч
ний] «пов'язаний із заростями бузини»;
р. [буз! «бузина», бузина. бр. бузіна 
«те.»;- псл. (пізнє) *[buzь], пов'язане 
чергуванням голосних з Ььzь, укр. 
боз «бузина, бузок».- Шанский 3СРЯ І 
2, 215-216; Фасмер І 233; 3ССЯ 3, 103-
104; Sl. prasl. І 468-470; Sadn.- Aitz. 
VWb. І487-489; Bern. І 111; Walde
Pok. 11 128-130.- Див. ще боз.- Пор. 
баз2 , бжур, бзина. 

буза «татарський хмільний пап ій з 
проса, гречки, ячменю; [бруд у немитій 
вовні; осад у рідині]»; - р. буза «мо-. 
лоде пиво або брага; напій з гречки, 
вівса або Проса; грушевий або яблуне
вий квас», бр. буза «хмільний напій; 
залишки на дні; відходи при очищенні 
льону; [мул]», п. buza «рідка каша з бо-

бузИчка 

рошна; рідота, накип», [bussa] «те.», 
болг. боза «хмільний наnій», [буза], м. 
боза «те.», схв. б6за «напій з кукурудзя
ного хліба», буза «те.»;- запозичення 
з тюркських мов; тат. чаг. башк. buza 
«напій з проса або ячменю», тур.крим.
тат. карач. каз. boza «напій з кваше
ного проса або кислого молока» виво
дяться від перс. buza «просо, напій з 
проса».- Болдирєв Белар. лексікал. і 
зтьrм. 18; Макарушка 6; Шанский 3СРЯ 
І 2, 214-215; Фасмер І 232; Преобр.І 
50; Briickner 51; Bern. І 104; БЕР І 63; 
Skok І 246; Sadn.- Aitz. VWb. І 426-
427; Lokotsch 31; Mikl. ТЕ 1 І 269, EW 
25; Дмитриев 494, 530.- Пор. брага. 

[буздерево] (бот.) «бузок звичайний, 
Syringa vulgaris L.»; -складне утво
рення з основ іменників буз «бузою> 
і дерево, зумовлене, очевидно, впливом 
аналогічних утворень типу біждерево, 
[бузьдерево].- Див. ще буз, дерево. 

[буздиган] «залізна булава» Я, [бузди
.ган] «те.» Ж, [ожди.ган] «палка; груба, 
неотесана людина» Ж, [ожди.гtіти] «би
ти» Ж, ст. буздиган «залізна булава» 
(1637); - р. ст. буздьаан «палиця з ши
пами; палиця старости», п. ч. buzdygan, 
слц. bu(d)zogaП, болг. боздугdн, м. бо
здоган, схв. бузддван, буздохан, ели. 
biizdovan; - запозичення з турецької 
мови; тур. bozdogan «дрючок, палиця» 
тлумачиться як утворення з основ bosJ 
bot «пустий, зруйнований» і toknog 
«створювати»; споріднене з чаг. buzru-
1an, buzdur1an «те.».- Болдирєв Крим
ський- укр. і ор. 131; Тимч. 151; Фас: 
мер І 232; Briickner 51; Machek ESJC 
78; БЕР І 63; Skok І 246; Sadn.
Aitz. VWb. І 427-428; Bern. І 105; Mikl. 
ТЕ! І, 266; Радлов lV 1869; Lokotsch 
27-28; Rasanen Versuch 91. 

[бузина] «гарбузиння» Л;- очевид
но, результат видазміни форми гарбу
зИння «ТС.», зумовлений звуковою близь
кістю цієї форми до слова бузина «Sam
bucus L.».- Див. ще гарбуз.- Пор. буз. 

[бузИчка] (бот.) «порічка, Ribes vul
gare Lam.» Ме; - очевидно, результат 
видазміни давнішого *бзичка, що, як 
і боз та його похідні, може бути nов'я
зане із бздіти з огляду на сильний за
пах рослини; форма бузuчка могла 
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бузівок 

виникнути з *бзичка під впливом слова 
бузина за аналогією до співвідношення 
бзина- бузина.- Пор. бзина, боз, буз. 

бузівок «однорічне теля; [теля, яке 
народилось восени ЛЧерк; бичок після 
першого року Дз; відгодоване теля 
Ва]», [бузел6к] «півторарічне чи дворіч
не теля» Мо, [бузил6к] <<Те.» Мо, [бузИ
мок] «Відгодоване теля Ва; однорічне 
теля», [бузинок] «теля, яке народилося 
восени» ЛЧерк, [бузімок] «тс. ЛЧерк; 
однорічне теля», [бузівка] <<телиця після 
першого року» Дз, [бузів'ЯJ <<однорічне 
теля», [бузув'я] <<теля» Бі;- р. [буза
вИк] «бичок від одного до двох років», 
[бузав6к, бузевок, буз] «те.», [ бузевка] 
<<Однорічна телиця», [бузник] <<одноріч
ний бараю>, м. [бузе] «теля»; - очевид
но, запозичення з тюркських мов; ног. 

кум. бузав <<теля», аз. бузов «теля до 
шести місяців», каз. бУзау «теля», тат. 
бозау, башк. бьtзау «те.», тур. buzagr 
<<те.; молоді слони, носороги, жирафи», 
чаг. buzagu «те.», можливо, nов'яза
ні з тюрк. бузІбаз «сірий, темний», монг. 
бурІбор «ТС.» (пор. як. боруоску <<теля з 
потємнілою шерстю; теля після п'яти 
місяців», боруор «темніти»); у формах 
[бузИмок, бузімок] простежується вплив 
3 боку укр. зима, наsИМОК <<ОДНОрічне 
теля», [назімок] <<те.».- Болдирєв Бе
лар. лексікал. і зтьrм. 15; Фасмер І 
232-233; Миртов 30; Егоров 149; Щер
бак ИРЛТЯ 100; Mikl. EW 20; Kannis
to FUF 17, 159.- Пор. башмак. 

[бузлук] <<вид підкови на підошві 
(щоб не пасковзнутися на льоду)»;
р. [бузлук] «шипи на підошві», [бузулук] 
«залізна підкова з двома шипами», [баз
лук, базльlк] «те.»; -очевидно, пов'яза
не з тюрк. *bozluk, *bozlyk, суфіксаль
ним утворенням від тур. крим.-тат. аз. 
туркм. полов. кар. дтюрк. buz «лід».
Фасмер І 106, 233; Севортян ІІ 238-
239; Егоров 147; Mikl. ТЕ! Nachtr. І 19. 

lбузувати] «карати, бити; докоряти, 
лаяти», [бузуват] <<багато і важко фі
зично працювати; бити» Л, [бузанить] 
<<те.» Л, буза (розм.) «бешкет, безладдя, 
скандал»; - р. буза «Тс.», [бузовать] 
<<термосити, шарпати, смикати, рвати», 

бр. [бузоваць] «пустувати», [бузаниць] 
«ганити, катувати, соромити; лупцю-
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вати», п. buzowac «громити, картати; 
бурчати, лаяти; бити, товкти; палати; 
палахкотіти», buza <<нагінка, прочухаю>; 
- нез' я сова не; можливо, походить від 
полов. buz- «розбити, знищити, зіпсу
вати, зламати»; зіставляється також 
(Sadn.- Aitz. VWb. І 477-480) з [бзик] 
<<гедзь», [бзичати]; недостатньо перекон
ливе зведення через польське посеред

ництво (Richhardt 38) до іт. far buzzo 
«сердитися» (Шанский ЗСРЯ І 2, 216; 
Briickner 51; Bern. І І 04); малоймовір
ний зв'язок з р. буза «хмільний напій» 
(Jakobson Word 7/2, 190); неможлива та
кож і спорідненість з лит. bausti «підга
няти, nримушувати; карати» (Matzenauer 
127), як і з норв. bauka «бити» (Holt
hausen ZfSIPh 22/l, 147).- Фасмер І 
233.- Пор. бізун. 

бузувір <<бусурман; зла, жорстока 
людина», [бузовір Ж, босовір Ж, безу
вір] «те.», бузувірство, [музувір] «невір
ний, єретик» Ж; - не зовсім ясне; вва
жається наслідком деформації слова бу
сурмдн «мусульманин» і його народно
етимологічного зближення із словом ві
ра; виводиться також (Макарушка 6) 
від тюрк. (?) mйzevvir «ошуканець» 
(пор. крим.-тат. музу <<шкідливий; на
клепнию>, яке зводиться до ар. mu'1i(n) 
<<шкідливий», Riisiinen Versuch 346); за
слуговує на увагу й припущення про зв 'я
зок з гіпотетичним *Ьоs'Ь «прудкий, ска
жений» (про тотемістичного у тюрків 
священного вовка-перевертня), др. 
босьtU «ТС.», бос'О «біс», босув-ь «присвя
чений, належний божеству», а також з 
р. [бусьtй] <<сірий, димчастий», укр. бо
с6рка «ворожка, відьма, чаклунка», тур. 
крим.-тат. чаг. кирг. боз <<сірий, попеляс
тий; блідий» (Виноградова І 64-65, 
78-79; Ильинский РФВ 65/1, 214-215; 
КрьІмский Укр. гр. І 462).- Див. ще 
босбрка, бусурман. 

[бузун] <<НИжчий сорт солі (з доміш
ками бруду)»,[буза] <<озерна сіль», [буз
нИй] <<брудний, засмічений» (про зерно, 
сіль), ст. бузун-ь ·<<озерна сіль-самосад
ка» (XVIII ст.);- р. [бузун] «елтон
ська озерна самосадна сіль», [буза] 
<<кам'яна або гірська сіль»; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з буза «татар
ський хмільнl!й. напій; [бруд у неми-



бузя 

тій вовні; осад у рідині]».- Болдирєв 
Белар. лексікал. і зтьІм. 18; Фасмер І 
233.- Див. ще буза. 

[бузя] <<уста, рот, обличчя» (дати 
бузі «поцілувати»); - бр. [буся] <<По
цілунок», [бусяць] щілувати», п. buzia 
«ротик, губки, личко; поцілунок; гар
на особа; статуетка, лялечка», buziak, 
[busia, busiak] «ТС.», busi «поцілунок», 
ч. pusa «поцілунок; рот», [bozkati] щі
лувати», мор. [bozat], слц. bozat', boz
kat', [boskat', bockac] <<те.», bozk «по
цілуноК>>, boztek <<те.», болг. буза «що
ка», м. [буза] «губа»; - етимологічно 
не зовсім ясне; можливо, давнє звуко
наслідувальне утворення від *bu- щі
лувати, губа, рот» (з мовидітей), якому, 
мабуть, відповідають алб. Ьйzё «губа; 
край, облямівка, межа», н. [Buss] «по
цілунок», лит. buc (вигук, що передає 
звук від поцілунку), buciйoti щілу
вати», перс. bosї-dan <<те.»; менш імо
вірне, з огляду на географічне поширен
ня слів, припущення (Scheludko 128; 
NЩ.-Armщ; та ін. Romanoslavica 16, 
77) про запозичення з румунської мови, 
в якій Ьйzа <<губа; край, вістря», оче
видно, походить від алб. Ьйzё «те.» 
(Rosetti ILR ІІ 11 О; <';abej Glotta 25, 
52-53).- Slawski І 52; Briickner 5; 
Machek ESJC 500; БЕР І 87; 9ССЯ З, 
103; Sadn.- Aitz. VWb. І 429-430; 
Bern. І 104; Mikl. EW 25; Fraenkel 
61; Юuge-Mitzka 114. 

бузьдерево - див. бісдерево. 

[бузьбчки] (бот.) «грабельки звичай· 
ні, Erodiutn cicutarium L'Her.», [бусь
кu, бусьочник Mak] «ТС.», [бузьочник! 
<<те.; герань, Geranium L.» Mak, [бус
лянка] «пеларгонія, Pelargonium L'He
rit» Mak;- пов'язане з бузько (бузь6-
чок) <<лелека», бусол <<ТС.» через зовніш
ню схожість форми плоду герані з фор
мою дзьоба лелеки; пор. [журавець! 
<<герань», [журавельник], р. журавель
ник «ТС.», аистник (бот.) <<Erodium cicu
tarium L'Her.», ч. сарі nos, capinusek 
<<те.».- Нейштадт 294-295; Бісюліна
Клоков 188-189; Machek Jm. rost1. 
134-135.- Див. ще бусол. 

буй1 «плавок, бочонок на якорі, ба
кен»;- р. бр. буй, п. boja, ч. Ьбjе, слц. 

буйвіл 

слн. ббjа, схв. боjа;- запозичено, мож· 
ливо, через російське nосередництво з 
голландської мови; гол. Ьоеі «бакен; 
буй», снідерл. Ьоеуе, Ьоуе походять (ра
зом з снн. Ьоіе) від фр. ст. Ьоуе, що зво
диться до нижньофранк. *bokan «знак», 
герм. * baukna- <<те.» і, далі, до лат. 
buclna «сигнальний ріжок», утворено
го, очевидно, (в давнішій формі *bou
cana) з основ іменника Ь бs «бик» і діє
слова cano <<співаю, граю».- СІС І 11; 
Шанский 9СРЯ І 2, 216; Фасмер І 234; 
Vries NEW 70; Gamillscheg 131; Юuge
Mitzka 45, 89-90; Wald,e-Hofm. І 121.
Див. ще гбв'єдо, каня:- Пор. бакен. 

[буй2 ] <<відкрите (вітряне) місце»; -
р.буй щвинтар, пустир біля церкви», 
др. боуи «цвинтар»; -неясне; можливо, 
пов'язане з буйний, буЯти, др. буй 
«сильний, сміливий»; менш переконливе 
пов'язання з шв. ст. Ьб «житло», дісл. 
Ьй «те.» (Фасмер І 234; Hellqvist 85).
Преобр. І 51; Потебня К ист. зв. IV 53-
54.- Див. ще буЯти. 

буйвіл, [буйвал Ж, буйвол Ж, буйло 
ЖJ, буйволенЯ, [буйволuня] «самиця буй
вола» Ж. буйволИця <<ТС.», заст. бувол, 
ст. буйволами (XVIII ст.); - р. буйвол, 
бр. буйвал, [бавол], др. бьюол'Ь, бувол'Ь, 
буивол'О, п. bawбl, [bajwбl, bujwбl), 
ст. bujwбl, ч. buvol, заст. buvol, ст. by
vo1, ЬйЬаІ, buval, слц. byvol, вл. нл. bu
wol, болг. м. бuвол, схв. бuво, слн. bi
vol, СТСЛ. ЕОУИGОЛ'Ь, ЕОУRМ'Ь, Еh.ШОЛ'Ь;-

. очевидно, давньоруське запозичення з 

латинської мови; лат. bubalus «афри
канська газель, антилопа, (пізніше) 
зубр», нар.-лат. *buva1us <<буйвіл» по
ходить від гр. ~о6~аЛо~ «африканська 
антилопа, (пізніше) буйвіл» (пор. ще 
гр. ~о6~аЛ.t~, ідентичне лат. babulus 
<<Належний, властивий бику, волу», по
в'язаному з bos <<бик»); ветавне -j- у дав
ньоруській мові виникло, можливо, вна
слідок зближення з буи <<дикий» і вол'Ь 
<<бик»; гр. ~о6~аЛ.щ;, мабуть, є похідним 
від ~oli~ «бик, віл» ( < ~~ffili~) і опосеред
ковано (можливо, через аварів) пов'я
зане з дінд. gavalal) «дикий буйвіл»; 
безпосереднє пов'язанt:rя слов'янських 
форм з гр. ~о6~аЛ.о<; (Фасмер ИОРЯС 
12/2, 223; Briickner AfS!Ph42, 144; Bern. 
І 116; Mikl. EW 27) сумнівне, бо при 
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цьому слід було б чекати у слов'ян 
форми *vuvol'Ь.- Шанский 3СРЯ І 2, 
217-218; Фасмер-ТрубачевІ 234; Пре· 
обр. І 51; Филии Образ. яз. 168; Slaws
ki І 28; Briickner 18; Machek ESJC 78; 
Holub-Kop. 82; БЕР І 46; Skok І 164; 
3ССЯ 3, 158-159; Sl. prasl. І 485; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 492; Meillet RSI 
2, 68; Ernout- Meillet І 77; Wa1de
Hofm. І 118, 120; Frisk І 256; Boisacq 
128-130.- Пор. r6в'єдо. 

буйний - див. буЯти1• 

[буйннстер] <<Північний вітер» Ж:. 
[буйнестер] «те.» Ж;- неясне. 

буйтур «дикий бик з величезними 
рогами, тур, Bos urus, Bos primigenius» 
(до XVII ст.- в лісах Європи); - ре
зультат лексикалізації др. буи myp'O 
«дикий, буйний віл».- Див. ще буЯти, 
тур. 

бук1 (бот.) «Fagus silvestris L.; пал
ка, різка; [дрючок (для биття) Ме]», 
[буківка] «земля, на якій росте бук; 
вид грибів» ВеНЗн, ВеЛ, Г, бук6вuяа 
«букове дерево, буковий ліс», [буків
нuця] (ент.) «буковий шовкопряд, Har
pia fagi» Ж, бучИна «букове дерево», 
[бучок] «букова палка; палка; невели
кий вулик»;- р. бр. болг. м. бук, п. 
ч. ели. вл. нл. buk, полаб. Ьацk, boik, 
схв. biik, буква «бую>, слн. bukev, bukva 
«Те.»;- переконливої етимології не має; 
важко навіть реконструювати прасло
в'янські форми; можливо, найдавнішим 
є псл. *buky, род. в. *buk'Ьve, що потім 
змінилось у *buk'Ь за аналогією до інших 
назв дерев типу k1en'Ь, v~z'Ь, grab'Ь, dQb'Ь; 
більшість дослідників вважає прасло
в'янські форми запозиченнями з гер
манських мов; герм. *boko «бук», *bo
kaz, *boks <<те.» (гот. boka «літера», 
bokos «книга, грамота», дісл. bok <<бук», 
днн. Ьбkа, bokia, двн. buohha, дангл. 
boc-treo, Ьос «те.»), споріднені з лат. fa
gus <<дуб», гр. QJfJ16~ (дор. QJa16~) <<тс.» 
(власне, <<дерево з їстівними плодами»), 
гал. bagos, іє. *bhag6s «бую>; сюди ж, ма
буть, і гр. QJa1eTv <<Їсти», вірм. buca
nem <<годую, харчую», Ьоіс «Харчування, 
їжа», псл. Ьоg'Ь <<бог», укр. бог; 
географія слов'янських слів виключає 
можливість запозичення з дни. buk, boke 
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букарт 

«бую>, яке пропонувалось (Knutsson 
GL 53-54); останнім часом висунуто 
припущення про зв'язок псл. *buk'Ь 
з докласичним балканським (лідій
ським) bauko «червоний», boko «ТС.» 
(Будимир ВЯ 1958/2, 50; ЗФФУБ 
1952 ІІ 264-265; Сл. филология ІІ 
112) або з невідомими формами праін
доєвропейського субстрату (Machek 
LP ІІ 146, 154, 156-158; Rudnicki 
BPTJ 15, 127-134).- Критенко Вступ 
503, 548; Шанский ЗСРЯ І 2, 217-218; 
Фасмер-Трубачев І 234-235; Преобр. 
І 51-52; Филии Образ. яз. 144; Ильин
ский Прасл. гр. 39; Slawski І 49; Bri.ick-
ner 48; Machek ESJC 76; Jm. rostl. 131; 
Lehr-Splawinski - Ро І. 28, 61; БЕР І 
87; Skok І 230-231; 3ССЯ 3, 90-91; 
Бернштейн Очерк 1974, 224; Sl. prasl. 
І 444-445; Sadn.- Aitz. VWb. І 456-
458; Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 60-
61; Milewski RSI 26/1, 131-132; Bern. 

. І 99; Кипарский ВЯ 1958/2, 49; Кipars
ky GLG 218-219; Wissmann Der Name 
der Buche, Berlin, 1952; Moszynski PZJP 
35, 59, 63; Rudnicki Prasl. ІІ 76; Safa
rewicz J Р 40/3, 227-228; J 6hannesson 
597-598; Falk-Torp 271; Uhlenbeck 
ZfSIPh 15, 484; Krogmann KZ 72, 1-
12; 73, 1-7; Stender-Petersen ZfSIPh 7, 
253-254.- Пор. буз, буква, буков. 

[бук2 ] «водяний пил біля порогів 
Дніпра» Я, [бучало] «вир; глибока яма 
з водою» Пол;- р. [бук] «ковбаня під 
млиновим колесом», [букалище, бучало, 
бучило] «те.; прірва; вир; глибока яма 
з водою», [буча] <<бистрина; глибінь у 
річці», бр. [бук, бука] <<Те.», болг. [бука] 
<<жолоб (млиновий)», м. бука «те.; [шум, 
галас]», бучало «водоспад», схв. бук 
<<те., вир, бурління»;- очевидно, похідне 
від псл. buk-, buc- <<ревти, шуміти».-
3СБМ І 404; БЕР І 95; 3ССЯ 3, 73-
74, 91.- Див. ще букати. 

[букарт] <<бешкетник, пустун; поза
шлюбна дитина», · [букгарт] «те.» ВеБ, 
ст. букарт'О «позашлюбна дитина» 
(XVII ст.); - очевидно, результат гі
перистичної видазміни запозиченого з 
польської мови [бенкарт] «те.» за анало
гією до закономірного співвідношення 
польських і українських звукових форм 



буюіт 

типу b~ben- бубон, pr~t- прут 
под.- Див. ще бенкарт. 

[буюіт] <<Кусок, скибка», [букdта, бо
ката] <<ТС.», СТ. боукатоу (ЧОЛ. р. дав. В.) 
(1452), букату (жін. р. зн. в.) (1758);
р. [букdта] <<хлібина, булка», [букdтка] 
«чорний хліб; кусок, скибка; кусок м'я
са; бурлацька пайка; хліб(ина)», бр. [бу
ката] «булка», [букdтка] «спечений 
хліб», п. ст. bukat «шматок, кусок, 
штука»; - давнє запозичення з східно
романських мов; рум. bucata (молд. 
букdтз) <<шматок, грудка, клапоть, скиб
ка, штука» походить від лат. *buccata, 
пов'язаного з bucca <<Надута щока; 
(вульг.) рот; шматок (у роті)», що зво
диться до іє. *bu- «надувати, роздувати; 
пухнути, набрякати», можливо, того 
самого, від якого походять і псл. bujь 
<<Нерозумний; сміливий, сильний», укр. 
буйний, буЯти.- Sche1udko 128; Ко
билянський Гуц. гов. 82; NЦa-Armщ; 
та ін. Romanoslavica 16, 77; Vrabie Ro
manoslavica 14, 134-135; Craлjala 226, 
438; Kalnzn. 12; ЗСБМ І 404; Bern. І 99; 
Mikl. EW 24; DLRM 96; Pщ;cariu 19; 
Meyer-Liibke REW 1358; Walde-Hofm. 
І 120; Pokorny 98-100.- Пор. буЯти. 

[букати] <<кричати, ухати; ревти, му
кати (про водяного бугая)» ВеБ, [буча
ти] «шуміти» ВеБ, [бучувdти] «тс.» Я, 
[букало1 (орн.) «Водяний бугай, Botaurus 
stellaris Steph.» ВеБ; [букdч] «ТС.» ВеБ, 
буча «Крик, галас, тривога», [бучні] 
«веселий, розкішний бенкет, весілля» 
Я, бучнИй «розкішний, пишний; гучний», 
бучлИвий · «ТС.» КІМ, бучнlшати, [збу
чений] <<сnовнений шумом бійки» Ж;- р. 
[букать] <<бухати, глухо звучати, хло
пати», [бучать] «плакати; ревіти, му
кати; гудіти», бр. буча «буча», др. бу
чати <<ревіти, мукати», бучити «ТС.», 
бук'О «шум», п. buczec «гудіти, дзижчати; 
ревіти», buczny (заст.) «сильний, пиш
ний, бучний», ч. bukati «ухати, кричати 
(про птаха)», bucet і «ревіти, мукати>>, 
слц. bйkat', bucat', вл .. bucec «тс.», 
болг. буча «гуджу, шумлю, звучу», м. 
бучи «реве, шумить, гуркоче, гуде», 
схв. букати <<ревіти, мукати; шуміти», 
бучати «шуміти, гудіти, гриміти», бу
чан «шумний, бурний», слн. bйkati «му
кати, ревіти, рохкати», bucati «Гриміти, 

буюішка 

гуркотіти, рокотіти»;- псл. buk- (buc-) 
«ричати, ревіти, гудіти, дзижчати», яке 
зводиться до іє. *bouk-, що є похідним 
від звуконаслідувального кореня *bu
(*beu-, *bou-, *bha-, *bheu-); спорід
нене з лит. baukti «ревіти», bukauti 
<<тс.», лтс. bU:kset <<глухо гудіти», кімр. 
bugad (*boukato-) «ревіння», дінд. bйkkil
ral) <<ревіння лева», bйkkati «гавкає», 
Гр. ~UX't'f]~ «ТОЙ, ЩО ВИЄ», ~UXtXVYJ <<Тру
ба»; інший ступінь чергування голос
ного, можливо, представлений у псл. 
Ьуkь, укр. бик; виведення ч. bukati 
безпосередньо з вигуку bu (Holub
Lyer 107) сумнівне.- Шанский ЗСРЯ І 
2, 242, 243-244; Фасмер І 236, 256; 
Преобр. І 56-57; Slawski ) 48, 52; 
Briickner 46; Machek ESJC 74, 76; 
Holub-Kop. 80; БЕР І 47, 95; Skok І 
225; ЗССЯ 3, 88; Sl. prasl. І 443-444; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 190-192; Kofi
nek 180-182; Moszynski PZJP 227; 
Bern. І 98-99; Mik1. EW 24-25; Бу
лаховский Семас. зтюдьr 37; Otr~bski 
LP l, 125-126; Fraenkel 37; Miihl.
Endz. І 267, 344; Stokes ВВ 21, 130; 
Mayrhofer ІІ 435; Walde-Hofm. І 120; 
Boisacq 137; Frisk І 276; Pokorny 97-
98.- Пор. бик, бук2 • 

(буюішка] (ент.) <<сонечко, Coccinella 
impustu1ata» Ж; - очевидно, запози
чення з російської мови; р. букашка 
«комашка», [букара, букаткаJ «тс.», [бу
ка] «комаха, що дзижчить; вова (дит.); 
мурмило, відлюдько; староста, началь
ник», як і бр. [бука] «комашка», п. bq,k 
(очевидно, із вторинвою назалізацією 
nервісного u) «овід, гедзь, Tabanus bo
vinus», ч. [buk, bunk], пл. ст. buk 
«тс.», пов'язане, мабуть, із звуконаслі
дувальним бук «Глухий звук, гул, гу
діння», спорідненим з укр. [букати) 
<<кричати, ухати; ревти, мукати (про во
дяного бугая)»; менш переконливе по
в'язання р. буксішка безпосередньо з 
вигуком бу (Зеленин РФВ 54, 119; 
Фасмер І 235-236); виведення укр. [бу
кашка] від [букатаJ «кусок, скибка», 
[букdткаJ <<тс.» (Cr@.njala 226) помилко
ве.- Шанский ЗСРЯ І 2, 218; Горяев 
32; Slawski І 29; Briickner 19; Sadn.
Aitz. VWb. І 190.- Див. ще бик, бу
кати. 
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буква 

буква <<літера; [азбука, буквар]», бук
вар, буки «назва слов'янської літери б», 
букварний, буквений, буквальний (мож
ливо, з р. буквальнЬtй, кальки фр. litte
ra1); - р. буква, др. буква «літера; (мн.) 
письмена, письмо», бук'Ьвь, букьt «те.», 
п. bukwa «алфавіт, азбука», ч. bukva 
«літера» (з рос.), слц. bukvica, нл. buk
wica «ТС.», полаб. bukvoi (наз.-зн. в. 
мн.) «книжки», болг. м. буква «літера, 
ПИСЬМО», СХВ. бук «ТС.», буква «Літера», 
буквица «буквар, азбука», слн. заст. 
bйkve (мн.) «КНИЖКа», СТСЛ. БОУК'ЬGИ 
(мн. жін. р.), в.·ук'Ь&Е (род. в.) «літера», 
"'воукь.~ (наз. в. одн.);- пізньопсл. (пд.) 
*buky <<літера», bukьvi «письмо»; -
запозичення з германських мов; гот. 

boka ( <*boko) «буква», bokos (мн.) 
списьмо, книжка, документ, грамота», 

двн. buoh «книжка», дісл. bok, b.0kr 
(мн.) «книжка» пов'язані з назвою 
бука в германських мовах (гот. boka, 
дісл. bok, двн. buohha і т. д.- на бу
кових дощечках або паличках у герман
ців накреслювались письмена, один з 

видів рунічних знаків); полаб. bukvoi, 
очевидн-о, пов'язане з свн. bok, bO.k 
«КНИЖКа», ДНН. bok «ТС.» і, МОЖЛИВО, 
незалежне від південнопраслов'янських 
форм (Lehr-Splawinski Zapoz. 279, 309; 
Lehr-Splawi:бski-Pol. 61; Knutsson GL 
53; Stender-Petersen ZfSIPh 13, 249).
Шанский ЗСРЯ І 2, 218-219; Фасмер І 
236; Преобр. І 51-52; Горяев 32-33; 
Slawski І 49; Bruckner 48; KZ 42, 146; 
SW І 231; Holub-Kop. 81; Janko Sla
via 9, 349; БЕР І 87-88; Младенов 49; 
Skok І 230-231; 9ССЯ 3, 91-92; Sl. 
prasl. І 445-446; Leeming RSI 34/1, 
25; Sadn.- Aitz. VWb. І 456-458; 
Mikl. EW 24; Loewe KZ 39, 327-330; 
Jбhannesson 955; Vries AEW 48; Юuge
Mitzka 106.- Див. ще бук1 • 

буквиця (бот.) «Betonica officinalis 
L.; [подорожник, P1antago major L. 
Mak]», [буквиця біла (жовта)J <<перво
цвіт, Primula officinalis Hill.» Г, Mak, 
[буковник] «Betonica L.» Mak, [бук-тра
ва] «те.» Mak, ст. буквици (жін. р. род. 
в.) «Betonica» (XVIII ст.);- р. бук
вица «те.», бр. [буквіца] «Те.; первоцвіт», 
п. bukwica «Betonica», bukwa, ч. buk
vice, ст. bukvice, bukva, bukovice, 
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букёт 

слц. bukvica, нл. bukwica «те.», болг. 
[б!}ковица] «подорожник, Plantago ma
jor L.», [б!}квицаJ «ТС.», м. буковец «чер
воний перець», схв. буквица «Betonica», 
боквица, слн. [bukvicaJ <<те.»;- очевидно, 
псл. *bukьvica, пов'язане з назвою 
бук (через зовнішню схожість листків 
буквиці з листям бука); припускається 
також (Skok І 183) походження (через 
форму основи bokv-) від лат. Ьаса «ЯГО
да».- Словн. бот. 78, 401; Бісюліна
Клоков 133-134, 292, 253-254; Ней
штадт 436, 4?3; Меркулова Очерки 137; 
Machek ESJC 76; Jm. rost1. 172, 198-
199; Schuster-Sewc Probeheft 35; 9ССЯ 3, 
91; Бернштейн Очерк 1974, 224; Sl. 
prasl. І 445; Sadn.- Aitz. VWb. І 458.
Див. ще бук1 • 

букер «агрегат з багатолемішного 
плуга і сівалки», [букарь, пукарь] «ТС.», 
букерувdти, [пукарити] <<обробляти бу
кером»;- р. буккер, [букер, букdрь, пу
карь, букарить]; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з назвою заводської 
марки плугів системи «Becker»; мало
ймовірний зв'язок з англ. buck «дро
бити руду, розпилювати дерева на коло
ди» (ССРЛЯ 1, 679; Ушаков І 201).
Фасмер І 236; Миртов 31, 264, 378. 

букет;- р. бр. болг. м. букет, п. 
bukiet, ч. buket, bouquet, слц. buket, 
buketa, схв. бjрсёт, букета, слн. buket; 
-запозичено (очевидно, через росій
ську і польську мови) з французької 
мови; фр. bouquet <<букет, жмуток; аро
мат», первісно <<ГаЙ» (пор. bouquet d'ar
bres «гай», букв. «група дерев») є зменшу
вальною формою до bois <<ліс; (ст.) гру
па дерев», яке разом з пров. ст. bosc, 
іт. bosco, елат. buscus, boscus «те.» по
ходить від західногерманського кореня 
*bosk- «кущ, ліс», *busk- «ТС.», який збе
рігається в двн. днн. busc «кущ, чагар
ник, гайок», свн. busch, bosch(e), снн. 
busch, busk, гол. bos(ch), англ. busch, 
нвн. Busch «те.»; Герм. *busk- є розши
ренням герм. *bus- <<nухнути, набряка
ти», пов'язаного, очевидно, з іє. *bu-, 
*bha- «надувати, роздувати», від яких 
виводяться також лат. bulla «nузир, 
пухир, прищ», псл. *bula <<гуля, на
балдашник», укр. булава, булка «хліб» 
тощо, дісл. bysia «швидко витікатю>, 



буки-барабан-башта 

стсл. Емстр-ь, укр. бИстрий; менш пере
конливе пов'язання слов'янських слів 
з н. Bukett «букет», Bouquet «те.» (Фас
мер І 236), яке зводиться до того ж фр. 
bouquet «гай».- СІС 111; Акуленко 141; 
Шанский 9СРЯ І 2, 219; Горяев 32; 
Sl. wyr. obcych 97; Briickner 48; Holub
Lyer 107; БЕР І 88; Вуjаклиjа 135; 
Bloch 79, 87, 105; Dauzat 95, 104, 118; 
Юuge-Mitzka ІІЗ; Wa1de-Hofm. І 122; 
J6haппesson 588, 591, 592; Vries AEW 
66, 68.- Пор. бИстрий, булава, булка. 

[буки-барабан-башта] «нісенітниця, 
дурниця, безглуздість, недоладністЬ»;
неясне; можливо, походить з якоїсь 
старої читанки (граматики), де з навчаль
ною метою добиралися слова з тією са
мою початковою літерою, не пов 'язані 
між собою значенням; звідси вживання 
цієї групи слів на позначення нісеніт
ниці; про саме таке походження свідчить 
перше слово .буки (назва літери 6).
Див. ще буква. 

[буківка] (орн.) «зяблик, Fringilla 
coelebs L.» Ж, [букивчак] «Те.»; - пов'я
зане з бук1; зяблики часто з у стр і чаються 
в молодих букових лісах, живляться 
ядрами букових горіхів.- Воїнств.
Юст. 251-252; Страутман 112.- Див. 
ще бук1 . 

букініст;- р. болг. букинИст, бр. 
букініст, п. слц. bukinista, ч. bukinista, 
bouquinista, схв. букйнист(а); - запо
зичення з французької мови; фр. bou
quiniste «букініст» походить від bou
quin «стара книжка», яке зводиться до 
гол. boek «книжка», снідерл. boeckijn, 
*boekin <<те.», споріднених з гот. boka 
«буква», bokos (мн.) <<книжка, письмо, 
грамота», з якими зіставляється й псл. 
*buky «літера», укр. буква.- СІС 111; 
Шанский 9СР Я І 2, 219; Фасмер І 
236-237; Kopa1iriski 146; БЕР І 88; 
Вуjаклиjа 135; Dauzat 104; Bloch 94; 
Vries AEW І 70.- Див. ще буква. 

буклак, буклажки- див. баклаг. 
букля (заст.) «локон, кучер», буклі 

(мн.), [букель, пукель] «ТС.» Ж; - р. 
заст. бр. букля, п. pukiel, болг. букла;
через російське і через польське та ні
мецьке посередництво (нім. Bйckel <<те.») 
запозичено з французької мови; фр. bouc
le <<локон» походить від лат. buccula 

букс 

«щічка», демінутива від bucca <<надута 
щока».- Шанский 9СРЯ І 2, 200; Фас
мер І 237; Briickner 447; SJ. wyr. obcych 
617; SW V 429; БЕР І 88; B1och 77; Dau
zat 100.- Див. ще букат. 

[буков] (зах.) «буковий горіх», [бук
ва] «Те.» Ж; - п. bukiew, [bukwa), ч. 
bukvice, ст. bukev, bukve, bukva, слц. 
bukvica, bukva, вл. bukwica, полаб. biik
voj (наз.-зн. в. мн.), м. буклинка, схв. 
буквица, ели. bйkovica, bйkovina «Тс.»;
псл. *buky «буковий горішок, плід бу
ка» пов'язане з *buky «бук, Fagus L.».
Slawski І 49; Machek ESJC 76; LP ІІ 
157-158; Jm. rost1. 131; Schuster-Sewc 
Probeheft 35; ЗССЯ З, 9І-92; Sl. prasl. 
І 445-446; Кiparsky GLG 219; Stender
Petersen 449-457.- Див. ще бук1 . 

[букодірка] (орн.) «зяблик, Fringilla 
coelebs L.», [букодірчак) «те.» Бул, [бу
кодірча] <<пташеня зяблика»; - неясне 
за своєю семантичною структурою склад

не утворення з основ іменників бук (бот.) 
<<Fagus L.» і дірка (зяблики зустрічають
ся часто в молодих букових лісах, жив
ляться ядрами букових горіхів).- Бу
лаховский Семас. зтюдь1 164; Мовозн. 
1948, 48; Воїнств.- Юст. 25І-252; 
Страутман 112.- Пор. буківка. 

бук6рія, букурія- див. бокури. 

букс (бот.) «самшит, Buxus semper
virens L.», буксус, [буксусникJ Mak, [бук
шпан] (з п.), [.rрушпан Mak, .rушпан 
Mak];- р. букс, буксус, [буксусник, б!}к
шпан], буксбом (заст.), бр. болг. букс, 
п. bukszpan, [bukspan, buksbamJ, ч. 
buxus, [puspan], слц. buxus, вл. buksowc, 
схв. бус, ст. пушпан, слн. pйspan; -
очевидно, nов'язане з нвн. Bйchsbaum 
(снн. busbom, bosbom, двн. buhsboum) 
«буксове дерево», утвореним з основ 

іменників Buchs «букс», що походить 
від лат. buxus «тс.», пов'язаного з ети
мологічно неясним гр. лб~о\; «букс», 
і Baum «дерево», спорідненого з снн. днн. 
bom, дангл. ь~аm, двн. boum «те.»; 
форма букс могла бути результатом піз
нішого впливу з боку латинської но
менклатурної назви buxus.- СІС 112; 
ІПелудько 23; Richhardt 37; ІПанский 
9СР Я І 2, 220; Фасмер І 237; Горяев 32; 
Смирнов 68; Briickner 48; Korbut PF 

287 



букса 

4 444, 505; Los Gr. р. І 21; Mache\{ Jm. 
r~stl. 140-141; Holub-Lyer 107; Skok · 
І 143; Sadn.- Aitz. VWb. І 473; Юuge
Mitzka 107; J бhannesson 956, 962; Wal
de-Hofm. І 125; Frisk 11 626; Boisacq 
827.- Див. ще бум3.- Пор. букса1 . 

букса1 «втулка, металева коробка з 
підшипником, що передає тиск вагона, 

паравоза тощо на вісь колеса; [жерстя
на або дерев'яна банка ВеУг]», [дать 
букси] (перен.) «Набити, відлупцювати» 
До, ст. буксовати «обладновувати бук
сами», воз'О буксований (1619); - р. бр. 
букса, п. buksa «металева трубка, при
кріплена до кінця осі; окуття труб на
соса, обруч», buks «те.», слц. buksa 
«жерстяна шкатулка, коробочка, ко
пилка», bйks «те.», нл. buksa <<обруч (ма
точини)», болг. букса, слн. pusa «букса 
(втулка)»; - запозичене через польське 

і російське посередництво з німецької 
мови; нвн. Bilchse «букса, втулка, бля
шанка, банка (для збирання грошей)», 
як і двн. buhsa «втулка», свн. biihse, 
снн. bosse, biisse «жерстянка, бляшанка, 
копилка; рушниця, гармата», данг л. Ьох, 
пов'язане, можливо, через елат. buxa 
«втулка З самшиту», з гр. лu~(r;; «скринь
ка, шкатулка, коробка», що походить 
від лб~оr;; <<букс», до якого зводиться 
й укр. букс «те.». - Тимч. 152; Шан
ский ЗСР Я І 2, 220-221; Briickner 448; 
Lehr-Splawinski Zapoi. 287, 294, 296; 
Lehr-Splawinski - Pol. 62; БТР 62; 
Юuge-Mitzka 107; Walde--Hofm. І 125; 
Boisacq 827.- Див. ще букс.- Пор. 
букша, бусоль, пушка1 • 

[букса2 ] «трава з олійним зерном» 
Ва; - неясне. 

букейр «буксирне судно; буксирний 
канат», буксирувати; - бр. буксір, бук
сіраваць, п. buksowac, болг. буксИр, 
буксИрам,~ - запозичення з російської 
мови; р. буксИровать походить від гол. 
boegseeren «буксирувати», а буксИр від 
н. Bugsierer <<буксирне судно», утворе
ного від bugsieren «буксирувати»; гер
манські форми походять від порт. puxar 
«Штовхати», яке зводиться до лат. pu1-
sare <<те.».- СІС 112; Шанский ЗСРЯ І 2, 
221; Фасмер І 237; Горяев 32; Смирнов 
67; Кluge-Mitzka 109; Vries NEW 69; 
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У ленбек РФВ 26, 292.- Див. ще 
пульс.- Пор. буксувати. 

буксувати «обертатися, ковзаючись 
на місці» (про колеса поїзда, автомобі
ля);- р. буксовать, бр. буксаваць, п. 
buksowac, болr. боксувам, буксИрам «те.»; 
-очевидно, пов'язане з буксИр; зі
ставлення з букса «Втулка» (Лёхин
Петров 112) викликане пізнішими асо
ціаціями.- Kopalinski 147; Sl. wyr. ob
cych 97; РЧДБЕ 117.- Див. ще буксИр. 

[букулай] (назва барана) Доп. УжДУ 
IV, [букулая] (назва вівці) тж, [букуле
ша] «ТС.» тж; - запозичення з східно
романських мов; рум. buc~Haie (молд. 
букзлае) «чорноморда вівця» утворене 
від buca «ЩОКа», яке походить від лат. 
bucca «ТС.», і етимологічно неясного 
laie «темно-сірий».- Vrabie Romanosla
vica 14, 135; DLRM 97, 443; Pu~cariu 
19.- Див. ще букат.- Пор. буча. 

[букуріЯ] «свято, торжество, бенкет» 
Я; -запозичення з молдавської мови; 
молд. букурИе (рум. bucurie) «радість, 
задоволення» є суфіксальним похідним 
від дієслова букура (рум. bucura) <<ра
дувати, веселити», можливо, запозиче

ного з албанської мови; пор. алб. bu
kuron', bйkur «красивий, чудовий, гар
ний», bukurf <<Краса, чарівність»; зі· 
ставляється також з тур. buhur «духи; 
ладан, фіміам».- Vincenz 9; DLRM 97; 
Cihac ІІ 715; Draganu Rominii 208; 
Craлjala 226; СДЕЛМ 62. 

букут - див. бутук. 
[букша] «дерев'яна або залізна втул

ка в колесі; обруч, обідок Па», [букш] 
<<те.» Ж, [бухша] «деталь у возі, букса» 
ЛЧерк, [букші дати] (перен.) «побити, 
налупцювати» Дз, [букшуватиJ <<Наби· 
вати букші» Ж. [бушувати] «обковувати 
колеса», ст. букша (1755), воз'О букшо
ваний (1648); -давнє запоанчення з ні· 
мецької мови; нвн. Buchse «втулка, бук
са» є тим самим словом, яке пізніше було 
запозичене в російс'ьку і українську мо
ви в вигляді букса; польське посеред
ництво для всіх форм (Richhardt 37) 
не доведене.- Шелудько 23.- Див. ще 
букса 1 .- Пор. бушта. 

[букшійl (бот.) <<біб, Phaseolus» 
ЕЗб 2, [букшійки] «квасоля» тж; - мож· 



бутіва 

ливо, запозичене з румунської мови; рум. 
bucsau «іспанський дрік, Spartium jun
ceum» (декоративна рослина родини бо
бових) походить від лат. buxus «букс»; 
не менш імовірний і зв'язок з [бокшій] 
«віл з рябими боками» (пор. [бугай] 
«ВИд квасолі»).- DLRM 97. 

булава «жезл, палиця з кулястим на
балдашником (знак гетьманської вла
ди), кийок» Ж, Г, [булавка] <<кийок, пал
ка з кулястим кінцем» Г, Мо, [булавен
нийl «той, хто розмахує, ударяє була
вою» Ж, [булавнuчийl «чиновний козак, 
на руках якого знаходилася булава ко
шового атамана Запорізького війська» 
Я, ст. з булавою «КИЙ з потовщенням на 
кінці» (1665), при булавt <<знак уряду, 
влади гетьманської» (XVII ст.); - р. бр. 
булава, бр. булавешка <<Набалдашник», 
р.·ЦСЛ. Б~MGd <<ЖеЗЛ», П. bulawa _(жезл 
як символ влади), ст. «дрюк», ч. ели. 
bulava <<булава», нл. bulawa «куля, кег
ля, кружало», болг. булава, схв. слн. 
bulava;- очевидно, похідне з суфіксом 
-ava (-аv'Ь) від псл. *bul-a «гуля, набал
дашнию>, пов'язаного з псл. *ЬuІ-(j)
«Пузир, пухир; гу.'Ія, жовно; куля, бри
ла, грудка», укр. булька; до того ж ін
дrєвропейського кореня належать булка 
«хліб», буйний; менш імовірне припу
шення про зв'язок слов'янських слів 
(через германські форми) з лат. bulla 
«Пухир; опуклість; набалдашник, шиш
ка» (Преобр. І 52); непереконлине і ви
ведення з пн. -тюрк. *bulav(a), полов. bu
lav <<дрючок, ломака» (Москаленко УІЛ 
31; Slawski JP 1954/2, 134; Горяев 33; 
Zajq,czkowski SO 50; SW І 233; Mik1. EW 
417; ТЕ1 І 268).- Шанский ЗСРЯ І 2, 
221; Фасмер-ТрубачевІ 237;Ильинсю'!Й 
РФВ 61, 240; Slawski І 50; Bгiickner 48; 
ЗССЯ 3, 93; S!. prasl. І 447; Sadn.-Aitz. 
VWb. І 87-89; Bern. І 100; Zubaty 
ВВ 18, 260; Jegers ZfSIPh 27, 93; Sto
kes KZ 30, 557; J 6hannesson 588; Korsch 
AfSIPh 9, 463; Vries AEW 34.- Див. 
ще булка, булька.- Пор. буЯти. 

булавка «шпилька»; - р. булавка 
«тс.», бр. [булtівешка] «головка швай
ки», п. bulawka «Шпилька»; - очевидно, 
запозичено з російської мови, в якій 
утворено від булава «Жезл, п·алиця з ку-
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лястим набалдашником», спорідненого з 
укр. булава «ТС.».- Шанский ЗСРЯ І 
2, 221-222; Фасмер І 237; Преобр. І 
52; Горяев 33; Булахавский Трудьr ИРЯ 
І 150; Slawski І 50; Briickner 48; SW 
І 233.- Див. ще булава. 

[булавочникl (бот.) щефалантера, 
пилкоголовник, Cepha1anthera L. С. 
Rich.» Mak, [булатка] «тс.» Ж;- по
в'язане з булава; назва зумовлена ку
лястою формою пиляка цієї рослини; 
пор. інші назви цефалантери: [палочни
ця], похідне від палка, ч. okrotice від 
[okrota] «куля», заст. kulaticka.
Machek Jm. rostl. 296.- Див. ще бу
лава. 

буланий <<світло-рудий (про коня); 
[бляклий, блідий ВеБ]», 'lбулавнийl 
<<бляклий» ВеБ, ст. буланьtХ (1717); -
р. буланьtй, бр. буланьt, п. bulany; -
запозичено, можливо, через російське 
посередництво, з тюркських мов; чаг. 

тат. ойр. тув. каз. булан «Лось; ясно
жовтий», алт. хак. пулан, башк. [булан] 
·<<ТС.», тат., башк. болан <<олень; оленя-
чої масті; лось; лосиної масті», чув. 
піілан «олень; лось», дтюрк. bulan <<лось», 
можливо, походять від поєднання кит. 
п' ау «однорогий олень» і ст·. Щ'~n «єди
норіг»; тат. булан пояснювалось також 
(Lokotsch 29) як похідне від буг «дим, 
чад».- Болдьrрев Тюркизмьr 50; Сета
рав Тюркизмьr 235; Одинпов Зтимология 
1971, 201-204; Шанский ЗСРЯ І 2, 
222; Фасмер І 238; Sadn.- Aitz. VWb І 
464; Bern. І 100; Дмитриев 530; Korsch 
AfSIPh 9, 493; Севортян 11 260; Егоров 
146; Щербак ИРЛТЯ 141-142; Zajq,cz
kowski Por. j~z. 1937-1938/4, 35. 

булат <<гартована сталь, стальний кли
нок, шабля», ст. булатний (XVIII ст.);
р. бр. болг. булат, п. bulat, ч. ст. bu-
1 at; - очевидно, через російське пасе· 
редниитво запозичено з північнотюрк
ських мов; тат. булат, «ТС.», як і кирг. 
болот, кипч. bolat, аз. палат', кумик бо-
лаm, походить від перс. paJad «сталь».
Болдирєв Белар. лексікал. і зтьrм. 16-
17; Макарушка 12; Шанский ЗСРЯ І 2, 
222; Фасмер І 238ї Преобр. І 52; ЗСБМ 
І 407; Шипова 92; Sadn.- Aitz. VWb. І 
463-464; Bern. І 100; Дмитриев 556; 
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булдИга 

Абаев И9СОЯ І 265; Lokotsch 134; Корш 
Др. вост. 4, 1912. 

[булдИга] «порожнистий стовбур рос
лини (дерева); порожниста, обгризена 
кістка» Я; -очевидно, заnозичення з 
російської мови; р. [булдьlга] «маслак, 
поражниста кістка; палиця, дрючок», 

[булдьlжкаJ «обгризена кістка» задовіль
ної етимології не має; можливо, пов'я
зане з [буль'tга] «сукувата палиця, дрю
чок; круглий дикий камінь», булаjj{і 
і под. (Фасмер І 238; 9СБМ І 408; 9ССЯ 
3, 94-95; Sadn.-'-- Aitz. VWb. І 89). 

булдИмка (заст.) «вид старовинної 
рушниці», булдИмок «те.», ст. булдинка, 
булдинок:о (XVIII ст.);- неясне; по
в'язується (Sadn.- Aitz. VWb. І 89) 
з [булдuга1 «порожнистий стовбур; по
рожниста кістка» (пор.). 

[булдир'ян] (бот.) «Валеріана, Vale
riana officinalis L.» Mak, [бульдuр'ян] 
<<ТС.» Mak; - р. заст. балдрurін, [бал
дьtрьfінJ, п. baldrian, ч. слц. baldriaл, 
вл. baldrian; - запозичене, можливо, 
через російське посередництво, з німець
кої мови; нвн. Baldrian (свн. baldrian) 
«ТС.» походить від елат. valeriana <<тс.».
Фасмер І 115; Преобр. І 14; Ma<::hek 
ESJC 43; Korsch AfSIPh 9, 487; Юuge
Mitzka 45.- Див. ще валеріана. 

[булИга] (бот.) <<Conium maculatum 
L.», [булuговаl <<ТС.»; -очевидно, ре
зультат контамінації і редукції форм бо" 
лИголов і бугИла (богИла).- Див. ще бо
гИла, болИголов. 

булИжник <<кремінний сланець, ди
кий камінь, валун»; - як і ч. buliz
nik <<булижник», запозичене з російської 
мови; р. бульlжник <<Те.; кам'яна брила; 
дрючок, сукувата палицю> походить від 

[бульlга] <<тс.»; можливо, російські фор
ми, як і булава, булька, походять від 
псл. *bllla <<гуля, куля, брила, набал
дашник».- Шанский 9СРЯ І 2, 223; 
Фасмер І 239; Преобр. І 52-53; Горяев 
1892, 15; 9ССЯ 3, 94-95; Sadn.- Aitz. 
VWЬ. І 87-89; Ильинский РФВ 61, 
240.- Пор. булава, булька. 

булінь <<Прив'язна линва»; - р. бу
лИнь <<вірьовка для натягування паруса 
при сильному вітрі», булuн (заст.), буг
лень, [буглuна, буглиньJ «Те.»; - запо-
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зичено (очевидно, через російське посе· 
редництво) з голландської мови; гол. 
boelyn <<Вірьовка для натягування па
руса», boeliпg «ТС.», як і boelijn, boeglijn 
<<те.», походять від снідерл. ЬоеуІіпе 
(boyline, boechlїne), утвореного з основ 
іменників boech <<Ніс корабля; передня 
частина стегна», спорідненого з двн. 
buog «nлече, передня частина стегна, 
лопатка тварини», дангл. bog <<Плече. 
рука, згин; гілка», boh <<тс.», дісл. b6gr 
<<згин, лопатка (у тварини); верхня ча
стина передньої ноги тварини; рука; 
ніс корабля», дінд. Ьаhй-1) <<рука, перед
пліччя; передня лапа», гр. л'l)xu~ «Лі
коть, передпліЧЧЯ», дор. ЛііХЩ; «ТС.», 
і llne «вірьовка, канат», спорідненого з 
двн. дісл. lїпа, нвн. Lеіпе <<Тс.», лат. І І· 
nea <<Лінія».- Фасмер І 228, 229; Смир
нов 68; Круазе ван дер Коп ИОРЯС 
15/4, 20-21; Юuge Seeшanпsspr. 162; 
Kluge-Mitzka 433; Melllen 9, 123; Vries 
NEW 71, 401, 402; AEW 47; Falk
Torp 90, 645; J 6hannesson 599, 759, 
955, 1074; КІеіn 192.- Див. ще лИнва, 
лінія. 

булка <<білий хліб», б!}ля (дит.) «тс.», 
булочник, булочна «хлібна крамнипя», 
[булочня] «пекарня», ст. булка «білий 
пшеничний хліб» (XVIII ст.);- р. бр. 
булка, п. bulka, bula «великий круглий 
хліб», ч. bula (дит.) <<те.», bulka <<круг
лий хліб, дешеве печиво», слц. bul 'ka, 
болг. [булка] <<хліб», м. буле «Коржик, 
спечений у попелі»; - не зовсім ясне; 
очевидно, пов' язане з булава, бtjлька, 
які зводяться до псл. *bu1-a «куля, гу
ля, набалдашник», *bul-(j)- «пузир, пу
хир; гуля, жовно; куля, брила, грудка»; 
з слов'янських мов, мабуть, було запо
зичене н. [Bulke] <<булка»; менш імовір· 
не виведення польських слів з роман
ських мов (іт. bulla <<круглий хліб; ку
лю, іт. фр. Ьон!е <<тс.», фр. boulange <<ре
месло булочника, пекаря») або з двн. 
Ьо:ІІа «Віспинка, припі.ик, пухирчик, гу
ля», свн. biule «rуля, жовно; опух», 
шв. ЬнІІе «Хліб, булка» (Москаленко 
УІЛ 61; Шанский :УСРЯ І 2, 222; Со
болевский ЖМНП 1911, травень, 166; 
Грот Фил. раз. І 610, ІІ 484; Slawski І 
50; Karlowicz SWO 75; Briickner PF 
4, 26; Matzenauer 123; Strekelj 37) чи 



з елат. bulla «пузир, гуля; печатка» 
(Преобр. І 52; Briickner 48; Bern. І 100; 
Walde-Hofm. І 122).- Фасмер І 239; 
Ильинский РФВ 61, 240-241; Zar~ba 
JP 61/1, 5; Вьгленов БЕ 1958/3, 245-
246; Sadn.- Aitz.VWb. І 87-89; Biel
feldt ZfSI 7/3, 337; Кiparsky Baltend. 
148; Neuphilol.Mitt. 53, 441; Schuchardt 
Slavod. 65; Zubaty ВВ 18, 260; Miihl.
Eпdz. І 267; Uhlenbeck 191; PBrB 20, 
325-326.- Див. ще булька.- Пор. бу
тіші, буля. 

булла <<Папська грамота, декрет; по
слан!-'я», ст. булля (XVII ст.); - р. бул
ла, бр. болг. м. була, п. bula, bulla, 
bula, b6la (заст.), ч. bula, ЬнІІа, ст. ЬнІ
Іе,слц. bllla, схв. була, слн. bula <<Те.»; -
запозичення з латинської мови; елат. 
bulla «висяча випукла печатка на доку
менті, грамота» походить від лат. bulla 
«булька, банька, опуклість; набалдаш
ник; гуля; брунька; прикраса; булла», 
з яким споріднене і укр. булька «водяна 
або мильна банька».- Тимч. 153; Шан
ский 9СРЯ І 2, 222-223; Briickпer 48; 
Holub-Lyer 108; БЕР І 88; Byjaклuja 
136; Вегп. І 10(1; \\7alde-Hofm. l 122.
Див. ще булька.- Пор. булава, булка, 
буля, бульба2 • 

[буля] <<Картопля», [булЯнuк] «ПИріг 
з картопляною начинкою» О, [булЯнка] 
«поле, з якого знято картоплю», [буля
ниця, бульник] «те.» ДзАтл ІІ, [6.1/льма] 
«картопля» О, [бульман] «Те.» ВеНЗн, 
О, [бульлиіник] <<картоплина; печений на 
плиті коржик з борошна, змішаного 
з картоплею» О, [бульманЯник] <<те.» О, 
[бульнЯнка! <<Картоплиння; поле, з яко
го знято картоплю>> О, [бульовuня] <<те.» 
О; - не зовсім ясне; може розгляда
тись і як продовження псл. *bula (bulja) 
«грудка; округлість» з пізнішою зміною 
значення, і як результат видазміни укр. 
[барабуля] <<Картопля» або бульба <<ТС.».
Дз~ндзелівський RKJ :LTN 15, 121-
122.- Пор. бараболя, ббля, бульба\ 
буJІька. 

[булs'ібишка! (бот.) «латапя біле, 
Nymphaea alba L.» Л, [булЯбки] (мн.) 
«ТС.» Л;- очевидно, пов'язане з буль
ба «земляна груша; картопля» (за схо
жістю кореневища).- Див. ще буль
ба1. 

19* 

бульба 

буль (вигук, що імітує звук виливан
ня рідини з вузького отвору), буль-буль, 
бульк <<ТС.; імітація звуку падіння у во
ду», [бульб6н] «вир» Шух, [булькет] 
<<джерело» ДзАтл ІІ, [булькот] «те.» 
тж, булькіт <<[те. тж]; клекотання», 
булькотнеча «переливання з шумом, бур
чання», бульбулькати <<з шумом вилива
тися з вузького отвору; випускати буль
ки», булькати <<те.; [бити джерелом, кле
котати, бурлити, пузиритися ВеЛ]», буль
котіти «те.; квоктати (про індика)», 
бульчати <<те.»; - р. буль, бульк, буль
каrпь, бр. булькаць, п. bul-bнl, bulkotac, 
ч. blkotati <<булькати» (про струмок то
що), болг. б'Олбукам <<дзюрчати, шуміти», 
б'Олб6ля <<Те.; бурмотіти»;- nсл. *bul
(j)-, *ЬьІ-, звуконаслідувальне утворен
ня, мабуть, споріднене з *bьl-k-, *ble-k-, 
до яких зводяться белькотати, блеко
таrпи, блекіт тощо, і *bьl-t-, *bьl-t-, 
з якими пов'язані бовтати, бовть: 
менш імовірне припущення про зв'язок 
з бурлИти, бурити, буркати (Лопатин 
9ИРЯ ІІ 144).- Шанский 9СРЯ І 2, 
223; Фасмер І 239, 240; Преобр. І 53; 
Горяев 33; Slawski І 30, 50; Bгikkner 

20; Machek ESJC 57; БЕР І 55, 98; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 169-170.- Пор. 
белькотати, блекіт, блекотати, бовтати. 

бульба1 «земляна груша, Helianthus 
tuberosus L.; картопля; [дрібна картопля 
Ва, ЛЧерк; ріпа, Brassica campestris L. 
var. Rapa L. Hertem Л]», [бульбак] 
<<Картопля» ВеНЗн, [бульбан, бульбеJ'а, 
бульбиця] <<те.», [бульбасник] «поле, з 
якого знято картоплю» О, [бульбенець 
О, бульбисько, бульбЯнка О] <<Тс.», [буль
банівка] <<Картоплиння» ВеНЗн, [буль
банник Л, бульбЄчнік Л, бульбuнє ВеНЗн, 
бульб6шнік Л] <<те.», [бульбЯник] «ПИ
ріг з картопляною начинкою» О, [буль
бастий] «схожий на бульбу»; ~ р. [буль
ба] «Картопля», [буньба] <<те.; sемляне, 
або чортове яблуко», бр. бульба, п. [bul
ba] <<те.»; - очевидно, запозичено з 
польської мови, до якої, мабуть, уві
йшло з латинської; елат. bulbus щибу
ля, цибулина; бульба» походить від гр. 
~оЛВ6~ щибуля, цибулина (гуля, жов
но)», яке разом з BoЛBlv'Y) «ВИД білої ци
булі», B6ЛBt'tov (атт. B6Лt'tov) <<Гній (ко
ров'ячий)», можливо, також дінд. balba-

291 



бульба 

ja1) <<Трава Eleusine indica», вірм. palar 
<mузир, міхур» походить від іє. *ЬоІ-/ЬuІ
«грудка, брила; бульба; гуля, жовно, 
наріст, опуклість, опух», що могли бути 
утворені від звуконаслідувального іє. 
*bu- «Надувати, роздувати; прибувати 
(про воду), набрякати», *bhu- <<те.», 
від якого походить і лат. bucca «Надута 
щока», можливо, також лат. bulla «пу
зир, пухир; брунька, пуп'янок», якому 
відповідають псл. *bul-(j)- «пузир, пу
хир; гуля, жовно; куля, брила, грудка», 
укр. булава, булка, булька; вважається 
також (Sadn.- Aitz. VWb. І 89) спокон
вічно слов'янським, спорідненим з бу
лава, булка, булька та ін.; менш імовірне 
виведення п. bulba (Фасмер І 240) від 
н. [ВоІІе) «бульба, цибулина», очевидно, 
nов' я за ного з і є. *bhel- шухнути, на
брякати; прибувати (про воду); буяти, 
рясніти, повні шати» (J 6hannesson 627; 
Юuge-Mitzka 90); сумнівне також по
в'язання (Persson Beitr. 247, 254; Pe
tersson IF 34, 236) лат. bul bus з лит. bum
bulas «булька, банька», bнrbuias, лтс. 
burbuJis «те.», лит. bilшburas «брунька, 
пуп'яною>, лтс. bшТiburs «м'яч, куля; 
наріст, горб; картопля», buшbulis «КО
рінь бульби, картопля» через те, що бал
тійські форми споріднені (разом із дінд. 
bimba-\:1 «диск, коло, півкуля», гр. ~ЄІJ
~t~ «дзига, коловорот», лЄІJсрt~ «Крапля; 
пухир») із звуконаслідувальними іє. 
*bumb-, *bamb-, *baxmb-, *ЬhахmЬ/1-
тощо.~ Дзендзелівський RKJ LTN 15, 
121-122; Закревська Досл. і мат. VI 
30-31; Richhardt 38; Шанский ЗСРЯ 
1 2, 223; Бур наше в І 61; Briickner 
48; Majewski PF 4, 646; Bern. І 100; 
Niedermann WuS 8, 67-68; J aш'lcek LF 
59, 419; F'raenkel 33, 64; Miihl.- Endz. 
І 347; J 6hannesson KZ 36, 344; Peters
son KZ 47, 262; Pokorny 103; Walde
Hofm. І 122, 120; Fгisk І 249-250; Mayг
hofer ІІ 421; J 6hannesson 584-585, 587, 
588.- Пор. букат, булава, булка, булла, 
буля, бульва, бульдог, булька. 

буu'Іьба2 «пузир, пухир», [бульбаха) 
«те.» Пі, бульбашка «булька, банька; 
порожня кулька; пуп'янок квітки», 
[б!}льбашний] «УКритий бульбашками; пі
нистий», ст. булбашки (наз. в. мн.) 
«баньки на воді» (XVIII ст.); - р. [буль-
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бух) «булька, банька», [бульбушки) «пу
зирі, пухирчики»; - не зовсім ясне; 
можливо, результат контамінації буль

ба1 «земляна груша; картопля; ріпа» 
і булька (пор.). 

[бульбан) «бовван, дурень» Ж, було
бан «Те.» Пі; -очевидно, результати 
контамінації слова бовван (ст. б'Олван'Ь) 
з [бульбdн) «Картоплина», [бульбас] «бель
бас» і под.- Див. ще бовван, бульба\ 
бульбас. 

бульбас - див. бельбас. 
[бульббкаІ «Глибоке місце в річці» 

Мо, [бульб6ня) «баюра, калюжа, яма 
під водою» Мо; - запозичення з молдав
ської мови; молд. булбосіка «вир, ков
баня», булбосіна «ТС.», як і рум. bulbш)
ca, bulboana «Те.», пов'язуються через 
проміжні форми булбук (ЬuІЬйс) «буль
ка», булбука (buibuca) шузиритися» з 
нар.-лат. *volvicare «вертіти, крутити», 
похідним від volvere «Те.», спорідненого 
З дінд. valati «ОбертаєТЬСЯ», ПСЛ. vа\'Ь, 
valiti, укр. вал, валИти.- Vincenz 9; 
СДЕЛМ 62; DLRM 99; Walde-Hofm. 
І І Ю2-834.- Див. ще вал2 • 

[бульбукІ (бот.) «Вовча лапа, Trol
lius europaeus L.» ВеНЗн, [бульб!}кu) 
(якась рослина), [бульбучки] «Те.»; - за
позичення з румунської мови; рум. ЬuІ
Ьйс (бот.) «вовча лапа» (молд. булбук 
«те.») через дієслівну форму buibuca 
(булбука) «пузиритися» виводитЕся від 
нар.-лат. *volvicare «крутити».- DLRM 
99.- Див. ще бульббка. 

[бульб'яник] (ент.) «(метелик) мертва 
голова, Acherontia atгopos»; - пов'я
зане з бульба «земляна груша; картоп
ля; ріпа»; назва зумqвлена тим, що гу
сінь цього метелика живе на картоплі.-
Горностаев 238.- Див. ще бульба1 . 

[бульваІ «цибулина; картоІ ла ВеНЗн, 
О»,[бульвdн) «картопля» ВеНЗн, О, [буль
ваник) «ПИріг З Картоплею» 0, [бульвйн
ка) щибулина; картоплиння ВеНЗн», 
[бульвЯниця] «ПОЛе, з ЯКОГО ЗНЯТО кар
ТОПЛЮ» Ж, ВеЗи, [бульвЯнка) «те. О; 
картоплиння ВеНЗн»;- р. [булва] (бот.) 
«топінамбур, Helianthus tuberosus L.», 
бр. [б!}льва];- запозичення з західно
слов'янських мов; п. bulwa «картопля», 
ч. bulva «коренеплід, бульба», слц. bul'
va «ТС.» виводять або від лат. bulbus 
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щибуля, цибулина; бульба», або від лат. 
bulla «булька; порожня кулька» (Briick
ner 48; Bern. І 100; Mikl. EW 24; Nie
dermann WuS 8, 67-68; Machek ESJC 
76; Holub-Lyer 108); не зовсім перекон
ливе пов'язання західнослов'янських 
форм з н. [ВоІІе] «бульба, цибулина» 
(Richhardt 38; Фасмер І 240; Majewski 
PF 4, 646).- Дзендзелівський RKJ LTN 
15, 121-122; ЗСБМ І 410.-Див. ще 
бульба1 , булька.- Пор. буля. 

бульвар;- р. бр. бульвар, п. вл. 
bulwar, ч. слц. слн. bulvar, болг. буле
вард, м. булев6р, схв. булевар, булвар; -
запозичене (мабуть, через російське і 
через польське посередництво) з фран
цузької мови; фр. boulevard «бульвар; 
оплот» походить від снідерл. bolwerk 
«Кріпосний вал; місце для гуляння», 
утвореного з основ іменників bol «стов
бур дерева, колода», спорідненого з 
дісл. bolr, нвн. Bбhle, гр. срсіЛсч~ «ТС.», 
і werk «робота, витвір», спорідненого з 
двн. wёrc, дісл. verk «ТС.», гр. Єр1оv 
«діло, праця», ав. var;:)z «працювати», 

вірм. gorc «діло».- СІС 112; Шанский 
9СРЯ І 2, 223-224; Фасмер І 240; Kopa
linski 147-148; Dauzat 103; J 6hanпesson 
627; Vries AEW 49, 656; NEW 74, 75; 
Юuge-Mitzka 88-89, 856, 864.- Пор. 
аргат, верстат, орган, фаланга. 

бульдог;- р. бр. бульдог, п. слц. 
buldog, ч. buldok, болг. булд6г, м. бул
дог, схв. булдог, слн. bйldog;- запози
чення з англійської мови; англ. buildog 
утворене (;за схожістю голови собаки 
і бика) з іменників buii «бик, бугай, 
самець», спорідненого з дісл. boli «бик», 
норв. [bol], снн. нвн. buile, гол. bul, 
bol «ТС.», свн. bullen «ревіти, мукати, 
гуркотіти», а також дісл. bQilr «Куля, 
м'яч; сім'я:не яєчко», гр. cpaAAOG «penis», 
лат. follis «шкіряний пузир; гаманець», 
кімр. bal «височина, підвищення, верхо
вина», дірл. ball «член, частина тіла», 
і dog «собака».- СІС 112; Шанский 
9СРЯ І 2, 224; Фасмер І 240; Горяев 
33; Sl. wyr. obcych 97; Holub-Lyer 
108; БЕР І 88; Byjaклuja 136; Юеіn 
208, 471; Partridge 63; Holthausen EW 
63; Кluge-Mitzka 110;J6hannesson 627, 
628.- Див. ще дог. 

булька 

бульдозер;- р. бр. болг. бульdозер, 
п. buldozer, buldozer, ч. buldozer, слц. 
buldozer, вл. buldocer, м. булдожер, 
схв. булдджер, булддзер, ели. buldozer, 
buldбzer;- запозичено з англійської мо
ви (мабуть, через російське посередни
цтво); англ. bulldozer, пов'язане з 
bulldoze (bulldose) «розбивати на великі 
кvски», задовільного етимологічного по
яснення не має.- СІС 112; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 224; Юеіn 208. 

бульйон «відвар з м'яса»;- р. бульон 
«юшка, підлива; рідка каша; все, що 
сьорбають або п'ють», бульен (заст.), 
булион (заст.) «Те.», бр. булён «суп кар
топляний, бульйон», п. bulion (buljon, 
bulon) «Відвар з м'яса, м'ясний суп, 
юшка», ч. bouillon, bujбn, слц. bouillon 
(заст.), bujбn, вл. buljon, болг. бульон, 
м. булjон, схв. буJЬон, ели. bujбn; -
запозичення з французької мови; фр. 
bouillon пов'язане з дієсловом bouilliF 
«кипіти; варити», що походить від лат. 
bull Ire «утворювати бульбашки; підні
матися (про хвилі); кипіти; бити дже
релом, клекотати», пов'язаного з bulla 
«булька, банька», спорідненим з укр. 
булька. - Шанский ЗСР Я І 2, 255; Фас
мер І 240; Смирнов 68; ЗСБМ І 409; 
Kopalinski 147; Holub-Lyer 107; БЕР 
І 89; Bloch 93; Dauzat 102; Gamillscheg 
133; Walde-Hofm. І 122.- Див. ще 
булька. 

булька «Водяна або мильна бульбаш
ка», [буля] «Гуля, жовно» ВеЛ, [булка] 
«дерев'яна куля для гри; кругла грудка 
з глини Я; камінь або шматок заліза для 
випарювання білизни у жлукті Я», 
[бульканіІ «витрішкуваті очі» Я, буль
юітий «вирячкуватий»;- р. [бульмак] 
«Водянистий пухир», [булдьtрй] «бульки 
на воді», [булдьlрья] «Те.», ( булдьtрь] 
«гуля, жовно, Ьпух, нарив», [бульІч] 
«витрішкувата людина; молодИй і пога
ний квас», бр. [бульдьtр] «пузир; неро
дючий бугор», [бульtшка] «лугова висо
чина>>, п. [bula] «пузИр, пухир», buta 
«гуля, брила, грудка», ч. boule «гуля», 
[bulka] «те.; пухирчию>, [bula] «клуби 
диму», bouliti (осі} «витріщити (очі)», 
pouliti, vybuliti «Те.», ст. ЬйІа «гуля, 
ЖОВНО», СЛЦ. [Ьй]'а] «ТС.», (bu\'avy] «ТОВ-
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стий, надутий», вл. bul «м'яч», схв. 
бу.;ьав «вирячений (про очі)», бу.ІЬити 
«вирячити, витріщити (очі)», слн. bula 
«гуля, опух, нарив», [bulitiJ «пухнути, 
набрякати, розбухати», buljiti «уважно 
дивитися, вирячувати, витріщати очі»;
очевидно, псл. *bulj- «nузир, пухир; 
гуля; жовно; куля, брила, грудка», 
що, як і псл. *bul- «Гуля, набалдашник», 
укр. булава «жезл, палиuя з кулястим 
набалдашником», можливо, також бул
ка «білий хліб», пов'язуються із звуко
наслідувальними іє. *bu-, *bha- «На
дувати, роздувати; розпухати, набря
кати; закруглятися, розширюватися» і 
його похідними *beu-, *bheu-, *bheul-, 
*bhul- «пухнути, набрякати», *Ьhеца
«рости, збільшуватися» тощо; - спо
ріднене з гот. *uf-bauljan «роздувати, 
розпухати; набрякати; робити бундюч
ним, пихатим», ufbaulidai (дієприкм.) 
«розпухлий, набряклий, бундючний», 

двн. paula «прищик, пухирчию>, pulla, 
дангл. byle «тс.», двн. ЬаІІа «тс., віспи
на, гуля», свн. biule, снн. ЬаІе, дни. bo:
la, нвн. Beu1e «те.», дісл. ЬеуІа «наріст, 
горб; пагорою>, дшв. bolin (bulin) «опух; 
здутий, лихатий», а також дірл. bolach 
«прищ; пухир, гуля» ( <*bhulaka), вірм. 
ЬоуІ (род. в. мн.), bulk «велика кількість, 
маса, купа, безліч; натовп, юрба; ста
до»; зіставляється також (Fraeпkel 63, 
64; J 6hannesson 588; Vries AEW З4; 
NEW 552; Walde-Hofm. І 122; Persson 
Beitr. 30, 254, 928; Meillet MSL 12, 4З1; 
Uhlenbeck 191; PBrB 20, З25-326; Ait
zetmй!ler ZfSIPh 22, З67-З71) з лит. 

bulls «сідниці», bulё, bule «Те.», дінд. 
bulib «Зад; жіночий статевий орган», 
burib «ТС.», лат. bulla «Пухир, прищ; 
брунька, опуклість; набалдашник», дісл. 
pula «недуга, приступ (сміху)», снн. 
pull «оболонка; лушпайка, шкіра; стру
ЧОК>>, poiJ, pu/e «ТС.», снідерл. ГОЛ. pLJyl 
«мішок, кишеня, торба», гол. puilen 
«пухнути, набрякати». - Фасмер І 
237, 240; Ильинский РФВ 61, 240-241; 
Briickner 48; Slawski І 50; Machek ESJ С 
62; Holub-Kop. 74; Holub-Lyer 10З; 
ЗССЯ З, 92-9З; Sl. pгasl. І 446-448; 
Sadn.- Aitz. VWh. І 87-89; Bern. І 
100; Zubaty ВВ 18, 260; Мйh!.- Endz. 

294 

бумага 

І 267; Stokes KZ ЗО, 557-558; Korsch 
AfSIPh 9, 49З; Pokorny 99.- Пор. 
букат, бутіва, булка, булла, fіуля, 
бульба2 • 

[бульон] (сорт картоплі); - неясне; 
може бути пов'язане з [буля] «картопля» 
або з бульйон. 

бум\ бумкати, [бумбумкати];- р. 
бр. болг. бум, п. ч. слц. bum, нл. bumb 
bumb (наслідування крику водяного 
бугая), м. бумти «гуркотить, гримить», 
схв. бум, ели. bum, Ьйm;- звуконасліду
вальне утворення, паралельне бом, бем, 
бам, н. bumm і под.- Шанский ЗСРЯ І 
2, 225; Machek ESJC 76; БЕР І 89.
Пор. бам, бом. 

бум2 «У капіталістичних країнах -
сенсація; галас; штучне підвищення гро
шового курсу»;- р. бр. болг. бум, п. ч. 
слц. ели. boom, схв. бум; - запозичен
ня з англійської мови; англ. boom «те.» 
походить від звуконаслідувального boom 
«звук пострілу, гудіння», можливо, спо
рідненого з гол. bommen «барабанити, 
шуміти».- СІС 1 І 2; Шанский ЗСРЯ І 2, 
225; Kopalinski 1З8; РЧДБЕ 125; Daи
zat 98; Кlein 186. 

бум3 «брус для гімнастичних вправ»; 
- р. бр. бум, п. bum, bom, ч. bom; -
запозичення з англійської мови; англ. 
boom «жердина, колода» походить від 
гол. boom «колода, дерево», спорідне
ного з двн. boum «дерево», нвн. Baum 
«ТС.», англ. beam «тс., колода; промінь», 
шв. bom «колода, брус», двн. Ьіоgап 
«гнути», гот. biugan «ТС.», дінд. bhujati 
«гне, відсуває», можливо, також укр. 

бгати, бігти; менш переконливе виве
дення бум від шв. bom (Шанский ЗСРЯ 
І 2, 225).- ССР ЛЯ І, 686; Kopalinski 
1З5; КІеіn 186; Skeat 67; Юuge-Mitzka 
57, 74.- Пор. бгати, бігти. 

бумаrа, бумажник, [бомага, бамага, 
rумага Кур], ст. бумага «бавовна; па
пір» (1627), бумажньtй (XVII ст.); - р. 
бумага, бумажник, ст. бумага (1414), 
бумажьницt «одяг з бавовняної повсті», 
п. bumaga «офіційний папір, акт» (з р.), 
ч. bumaga «Тс.», слц. [bumazka] (з р.); -
запозичення з італійської мови; іт. 
bambagia «бавовна», bambagino «бавов
няний», яке через лат. bombacium «ба· 
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вовна, бавовняна тканина, бавовняний 
папір» і гр. :nar~cixюv «те.» зводиться до 
перс. panbak «бавовна», могло дати спо
чатку nрикметник бумажний (із зміною 
bamb- у *бомб- >бом-, бум-), від якого 
пізніше був утворений іменник з анало
гійним г на місці ж (як у нога при нож
ний).- Макарушка І2; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 226; Фасмер І 240-24І; Sadn.- Aitz. 
VWb. 1 233; Korsch AfS!Ph 9, 661; Lo
kotsch І30.- Пор. бомбак. 

бумазея «ворсиста бавовняна ткани
на», бумазейка; - запозичення з росій
ської мови; р. бумазейньtй, бумазея 
запозичені (можливо, через гол. bomba
zijn, фр. bombasin) з італійської мови; 
іт. bambagino походить від лат. *bomba
cinus, bombycinus «шовковий», запози
ченого з грецької мови; гр. ~or~бxtvo<; 
«Шовковий» є похідним утворенням від 
B6~t~u~ «шовкопряд», засвоєного з тюрк
ських (пор. тур. заст. pambuk «бавовна») 
або іранських мов.- СІС ІІ2; Шанский 
9СРЯ І 2, 226; Фасмер І 24І; Преобр. 
І 36; Frisk І 25І; Chantraine І І85.- Пор. 
бум ага. 

бумбак - див. бомбар. 
[бумбаня] (бот.) «квасоля червоно

цвіта, королів цвіт, Phaseolus mul
tiflorus» Mak; - неясне; можливо, по
в'язане з [балабанкаJ «ТС.». 

бумеранг; - р. бр. болг. бумеранг, 
п. ч. слц. вл. bumerang, схв. бумеранг, 
слн. bumerang; - запозичення з англій
ської мови; англ. boomerang «бумеранг» 
походить від австрал. wo-mur-rang «ТС.» 

(букв. «Вернись назад»).- СІС ІІ2; Шан
ский ЗСРЯ І 2, 226; Hoiub-Lyer ІО8; 
Юеіn 186; Dauzat 98. 

[буна] «бабуся»МСБГ,[бунuкаМСБГ, 
бунікаМСБГ, б!}нка Я, бунця ЯJ «Те.»;
запозичення з східнороманських мов; 
молд. буна, бунuкз (рум. Ьйпа, bunica) 
«ТС.» походять від лат. bonus «добрий, хо
роший», спорідненого з лат. beatus «щас
ливий», дінд. duvasyati «Шанує, наго
роджує, дарує».- Vrabie Romanosla
vica І4, І35; Kaluzn. 59; Cranjala 227, 
43І; DLRM ІОО; Walde-Hofm. І ІІІ. 

[бунацаІ «Тиха погода на морі» Берл, 
[бунація] «ТИха погода на лимані» Мо, 
[бунатарuтьJ «встановитись тихій по
годі» Мо;- р. [бунацоJ «штиль»;- по-

бундер 

в'язане з іт. bonaccia «штиль; благопо
луччя, щастя», що є результатом видо

зміни елат. malacia «тиха погода, штшІь» 
під впливом прикметника bonus «хоро
ший, добрий» (до якого зводиться й укр. 
[буна] «бабуся»); лат. malacia «тиха по
года, ШТИЛЬ» ПОХОДИТЬ від гр. f!CXACXXtii 
«ТС.», пов'язаного з етимологічно не зо
всім ясним f1aAax6<; «М'який, ніжний, 
розкішний, пишний; буйний», можливо, 
спорідненим з J-tбЛЛю «розтираю, розчав
люю», лат. molo «мелю», укр. молоти 
тощо.- Battisti-Aiessio 557; Walde
Hofm. І ІІІ; ІІ І5, І 04-І Об; Frisk ІІ 
І65-166; Boisacq 604.- Див. ще буна, 
молоти. 

[бунд] «Горизонтальна перекладина, 
що з'єднує крокви на даху» Я, [бунт] 
«ТС.» Я; - п. bunt «Підпора; поперечна 
балка; корабельна шпоюш»; - через 
польське посередництво запозичено з 

німецької мови; н. Bund «в'язка, зв'я
ЗОК>> пов'язане з дієсловом binden «в'я
зати».- SW І 234.- Див. ще бант, бон
да, бинт.- Пор. банта. 

[бунда] «вид суконного пальта; ко
роткий хутряний одяг; кожух без ру
кавів О; тепла білизна МСБГ; занадто 
широке пальто, плаття Мо; сарафан 
ЛексПол; дитяче (переважно дівчаче) 
плаття Ме», [б!}ндяJ «довга, погано піді
гнана до стану одежа (переважно жіно
ча)» Па; -бр. [б!}нда] «довге платтяч
ко», п. bunda «Теплий дорожній балахон», 
ч. bunda «куртка, кофта», слц. [bundaJ 
«кожух», болг. м. бунда, схв. бунда, ели. 
bйnda;- запозичене (мабуть, частково 
через польське і словацьке посередни
цтво) з угорської і східнороманських 
мов; уг. bunda «хутро, шуба, кожух», від 
якого походить і рум. bйnda «бурка, 
шуба; хутряна безрукавка», етимологіч
но неясне.- Балецкий St. sl. 9/І-4, 
338; Brйckner 49; ZfSIPh І б, 203; Kalu.Zn. 
ІЗ; Cranjala 227-228; Draganu Romanii 
127; Reichmann Jp 3115, 209; БЕР І 90; 
Младенов 50; Skok І 236; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 464-465; СДЕЛМ 56, 63; Barczi 
28; MNTESz І 389. 

[бундер] «залі;зний навіс над грубою 
для відведення диму в димар» Я, [бун
дар, бундір, б!}н()ор] «Те.» Я;- р. [бун
дьlрь] «купол церкви», бр. [бундор] 
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бунджулів 

«комин»;- неясне; можливо, пов'язане з 
р. [булдьlрьJ «димар», укр. бовдур (пор.). 

[бунджулів] «довга сопілка без денця 
і дірочок» Ж; - неясне. 

бундз - лив. будз. 
бундЮчитися, [бундЮжитися Ж, бун

дЯчитисяІ, бундЮчний, [бундЮжний Ж. 
бундЯчний], [бундЮк) «пихата, гонорис
та людина» Я; - не зовсім ясне; оче
видно, пов'язане з пиндЮчитися «чва
нитися»; неперекрилнво виводилось 

(Brйckner 49) від бунчук, бунч(Jчний; 
п. bundiuczyc si~. bundziuczyc sit;, bun
diuczny, bundziuczny запозичені з укра
їнської мови (SW І 234-235).- Див. ще 
пИнда. 

[бунітиІ «гудіти, дзижчати», [бунча
тu] «бриніти, дзижчати», [б!}нка] (ент.) 
«сонечко, Coccinella» ВеНЗн, (бунЯк) 
«джміль»;- р. [бунеть] «гудіти», [бу
нИть, б!}нuть, бунчать) «ТС.», бр. [буна
ваць} «сваритися, лаяти; говорити з са
мим собою», ч. (мор.) [buncetl «бурчати», 
слц. buniet' «дзижчати», схв. бунити 
«бурмотати, шуміти»; - звуконасліду
вальне утворення, nаралельне до [бу
кати, бжуніти).- Фасмер І 241; Крау: 
чук Белар. лінгв. 7, 67; Machek ESJC 
77; БЕР І 90; Георгиев Бvлг. етим. 1-1 

оном. 10; Младенов 49; ЗССЯ 3, 95-96; 
Sl. prasl. І 448-450; Bern. І 101.- Пор. 
бжук, букати. 

бункер «вмістилище для сипких мате
ріалів; бетонна оборонна споруда»; -р. 
бр. болг. м. бункер, n. bunkier, ч. вл. 
bunkr, слц. вл. bunker, схв. бункер, слн. 
bйnker; - запозичення з англійської (і 
німецької) мови; англ. bunkeг «вугіль
ний ящик» пов'язане, можливо, з шотл. 
bunker «лава», спорідненим з англ. 
bench, н. Bank «те.»; значення «оборонна 
сnоруда» розвинулось у н. Bunker на 
основі англійського запозичення.- СІС 
113; Шанский ЗСРЯ І 2, 227; Kopalinski 
148; БЕР І 90; Вуjаклиjа 137; КІеіn 163, 
210; Skeat 45, 67; Юuge-Mitzka 111.
Див. ще банка. 

[бункош] «келеп, палка з рукоят
кою в вигляді молота», [бункоуl «паля, 
стовп» ЕЗб ЗО; - п. [bш1kos) «товстий 
пастуший дрючок», слц. bunkos «оздоб
лена nастуша палка»; - очевидно, че

рез словацьку мову запозичено з угор-
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ської; уг. bunkб «дрючок», bunk6sbot 
«те.» етимологічно неясні.- SW І 235; 
Barczi 28; MNTESz І 389-390. 

бунтІ «заколот, повстання», бунтар, 
бунтарство, бунтівнИк, [бунтовнИк, бун
товнИцтво), бунтівл{tвий, бунтівнИй, 
бунтівнИчий, бунтлuвий, [бунт6вливий, 
бунтовнИчий], ст. бунт'О (1599), бунтов
ник'О (1596); - р. бр. болг. м. бf:!нт; -
давнє запозичення з польськш мови; 

п. bunt «союз, змова, заворушення, за-
. колот, nовстання», [hqt, buiit], ст. bбnt, 
як і ч. bund, bunt, слц. bunt, схв. бунт, 
ели. punt «те.», походить від свн. bunt 
«союз», спорідненого з нвн. binden «зв'я
зувати».- Шелудько 23; Richhardt 38; 
Шанский 3СРЯ І 2, 227; Фасмер І 241; 
Brйckneг 49; Sadп.- Аі tz. VWb. І 465-
466; Вегn. І 101; Mikl. EW 24; Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14.- Див. ще бант, 
бИнда, бинт.- Пор. бунт2 . 

бунт2 «В'язка, сувій, пачка; [шість 
великих струн на бандурі; кілька раз
ків намиста Л; сітка без канатів довжи
ною 60-70 м Мо]», [бунти) «шість ве
ликих струн на бандурі» Ж, [бунтик6-
вийl «пов'язаний у пучки», ст. бунт'О 
«в'язка, пучок» (1538, 1660);- р. бр. бунт 
«в'язка; купа; [мішки з борошном]», п. 
buпt «в'язка, вузол, пучок», схв. бунд 
«в'язка, моток, вузол»;- можливо, че
рез польське nосередництво запозичено 

з німецької мови; нвн. Bund «в'язка, ву
зол, пучок» пов'язане з дієсловом binden 
«в'язати».- Шелудько 23; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 227; Фасмер І 241; SW І 234.
Див. ше бант, бИнда, бинт.- Пор. бунтІ. 

бунчук «булава з китицею з кін· 
ського волосу як символ влади», [бун
чуг] «ТС.» Пі, бунчужний «охоронець геть
манського бунчука», бунчучний, бунчу
ковий, ст. бунчуки (XVII ст.); - р. бр. 
болг. бунчук, п. buiiczuk, boiiczuk «ту
рецький прапорець, спис із кінським 
хвостом; волосяна китиця, прикріплена 
до шишака», ч. buncuk <<Турецька вій
ськова емблема», слц. bunёuk «Те.; вій
ськова емблема козацьких отаманів»; -
давнє запозичення , з тюркських мов; 

тур. boncuk «різнокольорові кульки, 
черепашки, намисто», крим.-тат. бунчук 
«Черепашки, кульки, намисто на шиї ко
ня», як і чаг. bunёuk «ТС.», аз. .мун-



бунька 

чуг снамисто», узб. мунчак, кирг. мон
чок «ТС.», калм. montsag «бахрома; куль
ка з червоних ниток», виводяться від 
Перс. manguk «Прапор; ЗОЛОТИЙ набал
даШНИК на праnорі» (Lokotsch 29).
Кобилянський Діалект і літ. м. 243; 

· Макарушка 5; Шанский ЗСРЯ І 2, 228; 
Фасмер І 242; Баскакав та ін. Взаимод. 
и взаимообог. 55; SW І 235; Mikl. EW 
417; Дмитриев 531; Korsch AfSIPh 9, 
493; Rasanen Versuch 340. 

[бунькаl «глиняна посудина з вузь
кою шийкою, глечик»; -бр. [б!}нька] 
«nляшка, глечик», [бунЯк] «пухир на 
тілі», п. [bшl.ka] «банка, склянка, пля
шечка; бідон; пузир, булька, банька, 
бульбашка; бубна», bunia «ТС.», ч. bunka 
«клітина; чашечка; осередок», ст. bune, 
слц. bunka «ТС.»; - не зовсім ясне; по
в'язується (ЗССЯ 3, 96-97; Sl. prasl. 
І 449) з буніти «Гудіти, дзижчати»; 
зіставляється також (Sadn.- Aitz. VWb. 
І 81-86) з банька «глиняна або скляна 
посудина з вузькою шийкою; водяна 
бульбашка»; чеський відповідник н~ 
переконливо виводиться (Machek ESJC 
77) з ч. bubl enka «бульбашка», bublanka, 
budlinka «ТС.», blabuiika «бульк.а; ба
зіка>>.- Краучук Белар. лінгв. 7, 67; 
Holub-Kop. 82; Holub-Lyer 108. 

[бурІ] «вигук, що передає мурмо
тіння, бубоніння (людини)» Я, буркати 
«бурчати», [буркувати] «Воркувати», бур
котати «Тс.; рокотати, шуміти; бурча
ти», буркотіти, [буркутати, боркота
ти] «Те.», бурчати «буркотіти; дзюр
чати (про струмок тощо); ричати», бt)р· 
кало «буркотун», [буркuта] «Те.» Я, 
буркіт «воркування, шум, бурчання», 
буркітник (про голуба), [буркот] Кур, 
буркотун, буркун «буркотун», [борко
тtjн] «ТС., воркотун», [бурк6та] «хво
роба коней.(з проносом)» Я, [буркотнЯ] 
«Шум; кипіння, бродіння; квоктання, 
воркування (про птахів); плач, хни
кання» Ж, бурчак «дзюркотливий стру
мою>, [бурчало] «вид мухи, Musca vomi
toria», [бурчун] <<буркотун», буркотлИ
вий «ВОрКОТЛИВИЙ», бурчлИвий «буркот
ЛИВИЙ»;- р. буркать «бурчати», бур
чdть, бр: бt)ркаць «буркати», бурчсщь 
«Тс., рикати; бурчати», п. burkotac, 
burczec «ТС.», ч. burcovati «шуміти, сту-

бур 

кати» (про поросят), нл. [burcas] «бур
чати», схв. буркё «струменем»; -псл. 
*bur- звуконаслідувального походжен
ня; - очевидно, споріднене з псл. Ььr-, 
відображеним у п. ст. barczec «шуміти», 
ч. brkati (заст.) «Летіти (про птахів), 
бриніти (при польоті)», ст. brceti «.'Іе
ті ти», слц. bfka t' «пур хати, злітати», 
вл. borkaty «буркотливий», Ьбrсес «бур
чати, гудіти, дзижчати», bбrcawa «бур
котуха», нл. barkas «бурчати», barcas 
«Те.; гудіти, дзижчати (про колесо); гар
чати», barkotas «ремствувати, наріка
ти; гарчати, бурчати; дзижчати, гуді
ти», bбrkotas «ТС.», barcawa «м'ясна мv
ха>>, болг. б'Оркам «шуміти, бушуватЙ» 
(npo море), м. брчи «дзижчить, гуде, 
шумить», схв. брчак «шум хвиль»; пор. 
лит. burkйoti «воркувати», bufkti «мур
котіти», лтс. bufkstet «гуркотіти; базі
кати, невиразно говорити»; сумнівною є 
думка (Bezzenberger ВВ 26, 188) про 
зв'язок з буря.- Шанский ЗСРЯ J 2, 
232-233; Фасмер І 245; Преобр. І 54; 
ЗССЯ 3, 124, 125-127; Sl. prasl. І 451-
452, 417-418; Sadn.- Aitz. VWb. І 
195-200; Bern. І 102; Otrt;bski LP l, 
126-127; Fraeпkel 66. 

бур2 «інструмент для буріння неве
ликих свердловин», бурИльник, [бурін
ник] «свердло для металу» МСБГ, бурка 
«висвердлюваний у гірській породі от
вір для наповнювання вибухівкою», бу
ровИй, бурИти;- р. бр. бур, р. бурИть, 
нл. bur;- запозичення з німецької або 
голландської мови; нвн. Bбhrer «сверд
ло», гол. boor, шв. borr «ТС.» споріднені 
З СВН. born «СВердЛИТИ», ДВН. ДНН. Ьо
ГОП, дангл. borian, дісл. bora «ТС.», гр. 
срсірю «колю, розколюю», ерарою «орю», 
лат. forare «свердлщl'и», сірл. bern «роз
колина, ущелина», вірм. beran, лит. bur
na «розкриття, отвір, проліт; рот», алб. 
brimё «дірка, отвір; пролом», дінд. 
bhp)ati «ПОраНИТИ, ПОШКОДИТИ», ПСЛ. 
*borti «бороти», можливо, також укр. 
[борець] «воронка»; борть.- Шанский 
ЗСРЯ І 2, 228; Фасмер І 242; Bern. І 102; 
Matzenauer 124: Юuge-Mitzka 89.-Див. 
ще борець\ бороти, борть.- Пор. бор 3• 

бур:~ «Голландський колоніст у Пів
денній Африці; представник народності 
бурів»;- р. бр. бур, п. Bur, ч. слц. 
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Вйr, схв. бури (мн.), ели. Buri «Те.>>;
запозичення з голландської мови; гол. 
Ьоеr «селянин, землероб», пов'язане з 
bбuwen «Обробляти [землю]», спорід
нене з двн. bur «житло», giburo «се
лянин», гот. bauan «мешкати», дангл. 
Ьuап «те.», нвн. Bauer «селянин», bauen 
«будувати, обробляти», дінд. bhumi «зем
ля», лат. flir «був, став», псл. byti, укр. 
бути.- Vries NEW 71-72; К!uge-Mitz
ka 56-57.- Див. ще бути\ 

бура «борнокислий натрш»; - р. 
болг. бура, п. [burasz], слц. вл. Ьurа;
запозичене (можливо, через російське 
посередництво) з перської мови; перс. 
burah «Те.» іншим шляхом- через посе
редництво арабської мови (ар. buraq 
«селітра») - ввійшло в західноєвро
пейські мови в формі елат. boracum, bo
rax «бура», укр. б6ракс «те.»; безпосеред
нє пов'язання укр. бура з б6ракс, елат. 
borax (Matzenauer 184) позбавлене під
став.- Шанский ЗСРЯ І 2, 228; Фас
мер І 242; Горяев 33.- Пор. бор2 • 

бурав «свердло», буравити;- р. бу
рав, болг. бургtlя, м. бургиjа, схв. бур
гиjа;- запозичення з тюркських мов; 

тат. борау «свердло», тур км. ног. кумик. 
бурав, кирг. бургу, буроо, аз. бурFу, 
ккалп. бурFьt, тур. burgu є віддієслів
ними утвореннями від тюрк. Ьоr-/Ьur
«свердлити, крутити, вертіти»; малопе
реконливим є виведення (Преобр. І 53; 
Petr ВВ 22, 211; l\1ikl. EW 417) від шв. 
borr «свердло», н. B6hrer «ТС.».- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 228-229; Фасмер І 
242-243; · Sadn.- Aitz. VWb. І 468; 
Bern. І 102; Дмитриев 531; Korsch AfSIPh 
9, 494; Егоров 147-148; Rasanen Ver
such 89.- Пор. бу.ран. 

[бураЙ] «СИЛЬНИW ураган» Я, [бурей) 
«сильний вітер, шквал» Ж;- очевидно, 
результат контамінації форм бора, бу
рая «те.», буревій.- Див. ще бора, 
буран. 

[буракйІ (бот.) «повитиця європей
ська, Cuscuta europaea L.» ВеНЗн, [бу
рачка] «щириця, Amaranthus L.» Л, [бу
рачкИ] «повитиця європейська Mak; 
повитиця льонова, Cuscuta epilinum 
Weihe; щириця Л», [бурач6к] «повити
ця ВеБ, Mak; бородавник, Alyssum L. 
Malo>;- етимологічно неясні; з.в'язок 
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з назвою бурЯк може бути мотивований 
хіба що для назв щириці (за червону
ватим кольором її листя, як у столового 
буряка). 

буран «снігова буря»; - р. буран, 
заст. баран, бр. болг. буран, п. ч. слц. 
buran, схв. бураfЬ; - запозичене (мож- · 
ливо, через російське посередництво) 
з тюркських мов; тат. башк. буран, тур. 
buran, каз. аз. туркм. кар. баран, кирг. 
бороон, узб. буран «те.», тур. buran 
«злива з грозою і вітром», buragan 
«смерч, вихор», аз. бураFан, чаг. bo
ra1an «те.» походять від тюрк. Ьоr-/Ьur
«Вертіти, крутити» (пор. монг. boro1an 
«буря») або bora-jbura- «Вихорити».- Ах
метзянов Взаимод. и взаимообог. 230; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 229; Фасмер І 243-
244; Преобр. І 53; Kopalinski 148-149; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 468; Дмитриев 494, 
531; Севортян ІІ 190-192, 266; Lokotsch 
29; Егоров 156.- Пор. бурав. 

[бурачник] (бот.) «ОГірочник лікар
ський, Borago officinalis L.», [бурачки, 
бурячних] «ТС.» Mak; - р. [борага, бо
рол, борачник], п. ст. borag, borak, bo
racz, ч. ст. borak, borag, схв. бдрач, 
бдражина, слн. boraga, [buraza] «Те.»; -
через польське посередництво запозиче

но з латинської мови; елат. borago «ТС.» 
походить від ар. abu'araq «те.» (букв. 
«батько поту»: в середньовіччя огірочник 
застосовувався як потогінний засіб).
Фасмер І 193; Sadn.- Aitz. VWb. І 
387-388; Bern. І 72; Mikl. EW 19; Юu
ge-Mitzka 92.- Пор. бурЯк. 

[бурба] «круглі шишки на рослині; 
картопля» Я, [буруба] «ТС.» Я, [буру
буль) «ПУГОЛОВОК» До, [бурбулfінка] «Кар
ТОПЛЯНИЙ суп» Ж, [бурубашки] «круглі 
шишки на рослині» Я, [буруб'яшки] 
«овечий послід» Я; - п. [burbнlka] 
«булька, бульбашка», burbulka «те.»; -
очевидно, результати контамінації слів 
бурулька і бульба, бульбашка; польські 
форми виводяться та.кож (SW І 235) з 
лит. bйrbulas «булька, пухир», яке не 
зовсім переконливо пов'язується (Fraen
kel 43-44) з bifbti «дзижчати, брині
ти».- Див. ще бульба, бурулька1 . 

бурбон «брутальний, зарозумілий, 
неосвічений правитель»; - р. бр. бур
бон,· - мабуть, через російське пасе-
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редиицтво пов'язане з фр. Bourbon (прі
звище французької королівської дина
стії 1589-1792, 1814-1830 рр.).- СІС 
ІІЗ; ССРЛЯ І, 995. 

[бурбоніти] «бурхливо текти, шуміти» 
(про воду, переважно в тимчасових 
струмках після дощу) Ме; - звукона
слідувальне утворення, паралельне до 
Ібужбонuти] (пор.). 

[бурrіш] «джерело мінеральної во
ди» Ж;- неясне; можливо, пов'язане 
з рум. burghiu «бурав, свердло» або з 
[б!}рщjт] «джерело мінеральної води», 
[66ркутJ «Те.>>.- Пор. ббркут. 

бургомІстр, ст. буркгимисmр'О 
(1399);- р. бургомuстр, бр. бургамістр, 
п. burgmistrz, вл. [burgermistr, byrger
mejstar, burgarmajstar], болг. б!}ргмай
стер, (заст.) б!}ргмисm'Ор,·- запозичен
ня з середньоверхньонімецької мови; 
свн. burgemeister «Начальник городян», 
biirgemeister, burgermeister, biirgermeis
ter «ТС.» складається з іменників burger 
(biirger) «городянин», пов' я за ного з двн. 
burgari, дангл. burgware «ТС.», утворе
них з основ іменників burg «місто, ук
ріплення», спорідненого з н. Berg «Го
ра», укр. берег, і двн.-wаrі «житель, меш
канець, (ст.) захиснИК>>, сnорідненого з 
н. wehren «захищати», укр. ворuна «жер
дина для загорожі», та meister «майстер, 
вчитель, хазяїн», пов'язаного з лат. ma
gister «начальник, керівник, учитель»; 
ви волиться також ( Фасмер І 244) від гол. 
burgemeester.- СІС ІІЗ; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 229~ Schuster-Sewc Probeheft 36; 
Sadп.- Aitz. VWb. І 472-473; Юuge
Mitzka 11 І -112, 846.- Див. ще берег, 
вірІ, майстер.- Пор. бурмИстер. 

[бурда1 ] «сварка, звада, колотня, 
бешкет, бешкетник Ж, Я; вид дитячої 
гри», [бурд!)нJ «пустую> Я, ст. замешка
нья u бур7>дьt (XVI ст.);- р. [бурдuть] 
«ПустуваТИ», бр. СТ. бурда «КОЛОТНЯ, 
скандал», п. burda «скандал, бешкет; 
(заст.) пригода; бешкетник, забіяка; бор
ня, турнір», ч. burda (заст.) «Неспокійна 
людина; сварка, звада, розбрат», ст. 
burdovati. «проїжджатись на коні (як 
рицар на турнірі)», слц. burda «драж
лива людина»; - єдиного пояснення не 

має; можливо, через польське і старо-

бурдЮк 

чеське посередництво запозичено з се

редньоверхньонімецької мови; свн. bu
hurt «рицарська гра», behurt «ТС.» по
ходить від фр. ст. behort, behorder «Тс.»; 
менш переконливе виведення польського 

слова від фр. ст. bourde «забава» (Kar
lowicz SWO 78).- Тимч. 155; Slaw
ski І 50-51; Briickner 49; Machek 
ESJC 77. 

бурда2 «Каламутний напій; погане 
пиво; несмачна рідка їжа»; - р. бр. 
бурда «тс.»; - запозичено з татарської 
мови, очевидно, через російське посеред
ництво; тат. бурда «каламутний напій, 
суміш різних рідин» є суфіксальним 
утворенням від основи тюрк. Ьоr-/Ьur
«Вертіти, крутити».- Шанский 3СРЯ І 
2, 229-230; Фасмер І 244; Преобр. І 
53; Горяев 15; ЗСБМ І 415; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 470; Mikl. ТЕ! Nachtr. 18; 
Lokotsch 29.- Пор. бурав, буран. 

[бурда3 ] «здирок; жировий шар на 
шкірі» (чинбарське); - неясне. 

[ бурдаси] «великі винні яблука» 
ВеЗа; - неясне. 

[бурдейJ «землянка, курна хата; ци
ганський намет Ж», [бурдейка] «землян
ка; літня кухня» Пр. Х діал. н., [бур
дель] «злиденна хатина» ВеЗа, [бурдій] 
«землянка», [бурдійкаJ «тс.; хата без 
горища з nлоским земляним дахом» 

Дз; - п. bordej «землянка», болг. бур
дей «землянка, злиденна хатина», бор
дей «Тс.»; - запозичення з східноро
манських мов; молд. бордей (рум. bor
dei) «землянка» пов'язане з іт. bordello 
«Хатина; дім розпусти», яке nоходить 
від фр. ст. bordel .«хатина».- Мельни
чук Молд. зл. 164; Шаровольський Зб. 
заходозн. 57; Scheludko І 19, 128; БЕР 
І 68; Vincenz 11.- Див. ще бардак. 

бурдЮк «міх із козячої або телячої 
шкіри (для води, вина); [шкіряна пас
тушача торба Пі]», [бурдЮг, бордЮг, 
бордЮх] «ТС.; кендю~, міхур тварини», 
[бурдЮхJ «свинячий міхур; іграшка з 
вим'ятого і надутого свинячого міхура» 
Ме, [бурдюш6к] «молодий, ще закритий: 
колос жита, пшениці, ячменю» Мо, [бур
дугатий] «череватий, пузатий» МСБГ, 
[бурдюшкувrітиJ «Викидати колос» Мо, 
ст. бурдюг'О (1669); - р. бурдЮк «шкі-
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ряний міх», [бурдЮгJ, бр. бурдзЮк, п. 
burdziuk (заст.), burdiuh (з укр.), ч. слц. 
burd 'uk «Те.»;- очевидно, давнє запози
чення з тюркських мов на Кавказі; наво
дилось аз. *бордук «міх для вина» при 
дтюрк. bor «вино», уйг. ст. бор «ТС.», 
*бор-дукІ*бор-лук «вмістилище (посуди
на) для вина»; менш імовірне виве
дення слов'янських форм (безпосеред
ньо або через румунську мову) з тур. 
bardak «жбан, склянка, вид глиняного 
глечика» (Briickner 49; Kaluzn. 13); 
сумнівне також виведення українських 
слів від рум. burduh «бурдюк, коваль
ський міх, шкіряний фартух, міх во
линки», burdu~, burduf «те.» (Vincenz 
10; Tiktin 243).- Москаленко УІЛ 44; 
Тимч. 155; Шанский 3СРЯ І 2, 230; Фас
мер І 244; [1реобр. І 53; SW І 236; Ma
chek ESJC 77; Sadn.- Aitz. VWb. І 
470-471; Cranjala 217; Дмитриев 531-
532; Будагов І 275; Радлов IV 1832. 

[буреки] «вид nрісних пиріжків; ва
реники, зварені у жирі~~; - схв. бурек 
«пиріг»; -пов'язане з крим.-тат. бурек 
«пиріг». - Пор. чибурек. 

[буреша] «назва вівці» Доп УжДУ 
IV, [буря] «ТС.» тж;- очевидно, пов'я
зане (за характером кольору) з бурий 
(див.).- Пор. муреша. 

[бурешка] «картопля», [бурuшка, бу
рочка ЖJ «Те.», [бурешинник] «картоп
ляний відвар» Я, [буришJінникJ «кар
топляний пиріг» Ж; - очевидно, по
в': зане з [бурка2 ] «картопля» (див.). 

буржуа, буржуазія, буржуй, бур
жуазний, обуржуазити; - р. буржуа, 
буржуазuя, буржуй, бр. буржуа, буржуа
зія, буржуй, п. burzua, burzuazja, bur
iuj, ч. burzoa, burzoasie, burzuj, слц. 
burzoa, burzoazia, burzuj, вл. нл. bur
zuaz, burzuazija, burzuj, болг. буржоа, 
буржоазия, м. буржоазиjа, схв. буржда, 
буржоазиjа, бурж[jj, слн. bur.Zoa, bur
.Zoazija, burzйj; - запозичення з фран
цузької мови; фр. bourgeois «буржуа < 
< городянин», bourgeoisie походять від 
фр. bourg (пров. ст. borc) «місто, містеч
ко», пов'язаного через елат. burgus 
«замок, фортеця» з герм. *burgs (пор. 
гот. baйrgs, двн. днн. burg, дісл. borg) 
«те.».·- СІС 113; Шанский ЗСРЯ І 2, 
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230-231; Фасмер І 244; Durnovo 
ZfS!Ph 5, 29; Kopalirtski 149; Holub
Lyer 109; БЕР І 91; Bloch 94; Dauzat 
105.- Див. ще бургомістр. 

бурий, [буравийJ, буруватий, [бу
рик} «Кличка бурого пса» ВеБ, [бур6ха1 
(ори.) «тинівка бура, Accentor (Prunel
la?) modularis», буріти; - р. бt)рьtй, 
бр. бурьt, др. бур'D, п. bury, ч. діал. 
слц. bury; - переконливої етимології не 
має; можливо, давнє запозичення з 

тюркських мов; тур. bur «рудий» похо
дить від перс. bor «рудий; лис», спорід
неного з дінд. babhrйl; «руда-бурий», 
псл. ЬоЬгь, укр. бобер; зіставляється 
також (Егоров 149; Щербак ИРЛТЯ 100; 
Korsch AfSIPh 9, 493-494) з монг. 
biiriij «Темноколірний», bur «Сірий, тем
ний», bor «Те.»; менш переконливе зі
ставлення (Bern. І 102-103; Matzenauer 
LF 7, 17-18) з лат. burrus «багряний» 
або з рум. bur(a) «віл» (Machek ESJC 
77), як і пряме виведення з перської 
мови (Herne 65).- Шанский 3СРЯ І 2, 
236; Фасмер І 249; Преобр. І 54-55; 
Бахилина 219-228; Аракин Тюркиз
мьІ 139-142; Филии Образ. яз. 282; 
Slawski І 51; Sadn.- Aitz. VWb. І 468-
469; Mikl. ТЕ! І 269.- Пор. бобер. 

[бурИлоlJ «вид рибальської сітки, ри
бальська снасть, подібна до невода» 
Дз, Берл, Мо; - неясне. 

lбурИло2 ] «ведмідь» О; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з бурий 
(див.). 

бурити1 «непокоїти, турбувати, пере
шкоджати; заплутувати; кудлати МСБГ; 
рити (землю і т. іН.)», [буритися} «обу
рюватися, хвилюватися; збиратися на 

бурю; вирувати, кипіти (про кров); 
бродити (про вино, пиво); хвилюватися 
(про море), підніматися (про тісто) Ж»; 
[бурлидuтиJ «бурлити» Ж, [бурлуватисяJ 
«ТС.» Я, бурлИти «бушувати, клекотати», 
[бурлітиJ «те.; підбурювати» Ж. буру
вати «бурлити», [бурЯти] «руйнувати», 
[бура] «вирування, бурління води; бу
ря Ж», [бурuтельJ «порушник» Ж, [бур
ла] «Крикун, підбурюваЧ» Я, [бурлій} 
«ТС.», [бурлйвістьJ «глумливість» Я, [бур
ло] «СВарка», [бурун] «Замет; снігопад 
з вітром, буран Л», [бурунuщеJ «хурто-



вина, завірюха» Я, буря, буремний, 
[бурий] «сердитий, насуплений» О, бур
лйвий, бурнИй Г, Ж, бурлом (текти) «З 
бурлінням» Я, [забура] «сердита, роз
дратована людина» Ж, [забурний} «бу
ЯН», [забуруннийJ «те.»," обурювати, обу
рення, обурливий, підбурювати, під
б!]рник, підбурювач, підбурливий; - р. 
бурлИть «бурлити», [бурить] «те.», бу
ря, бурньtй, бр. бурліць, бура, п. burzyc 
«непокоїти, турбувати», ч. boufiti «бу
шувати; бунтувати», болг. [бурИ ceJ 
«збирається на бурю», буря, схв. бурити 
ее «сердитися», ели. bйriti «бушувати 
(про бурю), біснуватися», bйrkati «бити 
джерелом, клекотати»; - псл. buri
ti < *bouritei, burja < *bourja;- спо
ріднене з гр. ср6рю «змішую, сплутую», 
лат. furo «бушую», дірл. bйrach «риття 
землі», лтс. baЩuot «ревіти» (про биків), 
норв. bura «те.», ос. burdcen «завірюха», 
снн. bore-!6s «безвітряний»; зіставлення 
з дінд. bhurati «ворушиться, здригає
ться, борсається» ( Фасмер І 244, 250; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 236-237; Преобр. І 
55; Walde-Hofm. І 571) викликає за
перечення.- Slawski І 51; Brйckner 50; 
Machek ESJC 62; Skok І 238; ЗССЯ 3, 
97-99; Sl. prasl. І 450-451, 453-454; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 200-204; Bern. І 

103; MeiJlet Etudes 396; RS12, 65; Otr~bs
ki LP І, 127-128; Абаев ИЗСОЯ І 273; 
Mйhl.- Endz. І 268; Frisk ІІ І 055; Mayr
hofer ІІ 508-509; Pokorny 132. 

бурити2 «руйнувати, валити; скида
тю>; - р. [бурИть} «кидати, жбурляти, 
розкидати», [бурЯть} «те.», бр. бурьщь 
«руйнувати, валити», п. burzyc «руйну
вати», ст. borzyc «те.», ч. bofiti «те., 
ЛаМаТИ, ЗНОСИТИ», СЛЦ. borit' «ЗНОСИТИ, 
ламати»;- результат перерозкладу і де

етимологізації псл. ob-oriti «обвалити, 
зруйнувати», яке складалося з префікса 
оЬ- «об-» і дієслова oriti «руйнувати», 
збереженого в болг. 6ря «розоряю», 
стсл. оритtІ «спокушати», рLІЗОрити 

«зруйнувати», СЬ.NОРІІТИ «Обвалити», др. 
оритель «руйнівник», укр. розорИти, ч. 
obofiti «обрушитись, напасти», схв. обо
рити «знищувати, скидати» і спорідне
ного з лит. atdyti «розділяти», erdёti 
«розчорюватись», lrti «те., розпадатись», 
лтс. ardlt «розпорювати, руйнувати, роз-

кидати», дінд. ardati «розпорошується, 
розчиняється», можливо, також хет. har
ra- «ламати, руйнувати, подрібнювати», 
лат. rarus «рідКИЙ», ПСЛ. redvkь «ТС.», 
укр. рідкИй (іє. *er-).- Sl. prasl. І 
451; Фасмер-Трубачев ІІІ 152-153, 
435; Machek ESJC 61; Pokorпy 332-
333.- Див. ще о1 .- Пор. розорИти. 

[бурити3 ] «дзюрити, безладно лити 
Ме; багато лити МСБГ», [буркdнитиJ 
«багато лити» МСБГ, [буркати} «бити 
ключем» МСБГ, [бурн!}тиJ «Сипонутш> 
Я, [буркdч] «Водоnад» МСБГ, [забІjри
тисяJ «замочитися»; - р. [бурИть! «ЛИ
ти безладно; МОЧИТИСЯ», бр. [бурь'ЩЬ) 
«ТС.». схв. бурити «дзюрити, витікати»;
мабуть, пов'язане з буритu1 , буря 
і далі, можливо, з лит. biaurinti «Валяти, 
плямити, бруднити», biaur6ti «ТС.», bi
aurioj а «ДОЩИТЬ безперерВНU»; ПОЗбав
лене підстав виведення (Scheludko 133) 
від рум. bura (молд. бура) «моросити».
ЗСБМ І 422; ЗССЯ 3, 98-99; Sl. prasl. 
І 45 І.- Див. ще бурити1 . 

[буричІ (бот.) «Ведмежий корінь, 
Meum muteJ!ianum Gaertn. (М. athamaп
ticum Jacq.)» Ж;- неясне; можливо, 
пов'язане з бурий (у значенні <<Вед
мідь»). 

[бурівнИк] (бот.) «волошка, Centau
rea scabiosa L.»; -очевидно, результат 
фонетичної видазміни форми *борівник, 
пов'язаної з бір «ліс»; пор. іншу назву 
тієї ж рослини [ясокор боровий] Маk.
Див. ще бір1 . 

[бурінник] (ори.) «лісова тинівка, 
тинівка бура, Accentor (Prunella?) mo
dularis; славка, кропив'янка, SyJvia 
Scop.» Ж, [f)урінниця] «ТС.» Ж; - пов'я
зане з прикметником бурий (птахи 
мають бурувате забарвлення; пор. [бу
р6ха1 «Тинівка бура»).- Urania Tierr. 
Vogel 396, 425.- Див. ще бурий. 

бурка1 «Повстяний плащ; [вид баш
лика, капюшона; вовияна сукня ВеЗа]», 
[бурк6вина1 «плащ, бурка» Пі, [бурко
вйна, буркунйна] «Те.» Ж; - р. бр. бур
ка «повстяний плащ», п. ч." слц. burka, 
схв. бурка;- переконщшої етимології не 
має; найчастіше пов'язується з прикмет
ником бурий, р. бурьtй (Фасмер І 245; 
Matzen'!_uer 124; Briickner 49-50) або 
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виводиться від перс. bark «плече, ло
патка» з припущенням пізнішого на
родноетимологічного зближення з р. бу
рьtй (Шанский ЗСРЯ І 2, 231-232; 
Горяев 34; Lokotsch 19); останнім часом 
зводиться до лат. burra «стрижена вов
на; грубий мохнатий одяг» (Sadn.
Aitz. V\Vb. І 466-467); зіставлялось 
також з тюрк. бур-Ібурк- (каз. буркеу) 
«Морщити, закривати, кутатися» або з 
каз. берік «шапка з (вовчого) хутра», 
полов. кирг. берук, башк. тат. бурек 
«ТС.» і з уг. burok «оболонка, покривало, 
одяг», bLtrko1at «оболонка, покрив, по
пона» (Дмитриев 556-557); виводилось 
і з кавказьІшх мов (Баскаков та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 53). 

[бурка2 ] «картопля» Ж; -очевидно, 
результат спрощення форми [мандебур
ка] (сорт картоплі) (див.). 

буркати «будити, [трясти Ж, штов
хати МСБГ; перебирати в їжі МСБГ]», 
[бурлЯтu] «штовхати»МСБГ;- р. [бур
кать] «КИДаТИ», бр.( буркнуцьJ «упасТИ 
у воду», п. [burco\vac] «будити смикан
ням» (з чеської), ч. burcovati «тс.; (ст.) 
кидати на землю», слц. burcovat' «бу
дити»; - можливо, псл. burkati «штов
хати», пов'язане з *b'Ьrkati «підкидати», 
укр. борИкати «рити».- ЗССЯ З, 125-
127; Sadn.-Aitz. VWb. І 195-199.
Див. ще борйкати.- Пор. беркати. 

бурки «ВИд взуття»;- бр. буркі;
запозичення з російської мови; р. бурки 
«ТС.» ВИВОДИТЬСЯ Від бурка «ПОВСТЯНИЙ 
плащ».- ЗСБМ І 417; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 233.- Див. ще бурка1 . 

[буркнйця] «балка вздовж даху, до 
якої прикріплені верхні кінці кроков», 
[бурпнйцяl «Лага під дошками підлоги» 
Дз УЗЛП; -очевидно, результат ви
дозміни форми буртниця «перила у 
млині; різновид дошки».- Д3ендзелів
ський УЗЛП 150.- Див. ще бурт. 

[буркуку! (вигук, що передає вuрку
вання голуба);- звуконаслідувальне 
утворення, споріднене за формою і зна
ченням з [бруку, абрнжуJ «тс.» і [бурку
тати] «воркувати».- Пор. абрЮ, бруку, 
бурl. 

буркун (бот.) «Melilotus Adans.», 
[буркун.Uна Ж, буркунчик Mak, буркун
чук Mak, бурундук Mak, боркун Mak, 
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воргун Mak] «ТС.», [бурковuна] «буркун 
жовтий, М. officinalis Desr.», [борконь] 
«тс.», [буркотuна] «буркун синій, М. 
coeru1eus» Я, [бурунчук Ан, борончук 
Ан]; - р. [буркун] «Melilotus», [бурун
чукJ (з укр.), бр. [баркун}, болг. буркун 
«ТС.»;- запозичення з тюркських мов; 

ног. бурунчук «ТС.» етимологічно не
ясне; може бути зіставлене з тур. bur
<;ak «горох» або з кирг. бурк- «бризкати», 
кар. буркун «бути оббризканим».- Мер
кулова 86-87; Шипова 97; ЗСБМ І 315. 

[буркунець) «сорт оселедців»;- uче
видно, пов' язане з бt)рити 1 або буркати; 
пор. іншу назву цієї риби [бишак], р. 
[бешанка, бешеная рьіба).- Див. ще 
бурити\ буркати. 

ІбуркушІ (кличка пса) ВеУг; - запо
зичення з угорської мови; уг. burkLts 
«прусський, пруссак; кличка пса» є ре
зультатом спрощення заст. brandenbLtr· 
gus «бранденбурзький, прусський», яке 
зводиться до н. Brandenburger «ТС.».
ВеУг 205; MNTESz І 392. 

бурщік «бродяга; заробітчанин; гуль
тяй, ХОЛОСТЯК», бурлака «ТС.; ОДИНОКИЙ 
чоловік; (степова балка (остання від 
села) ЯJ», бурлацтво «бурлакування; 
бурлаки (зб.)», бурлачка «бездомна жін
ка, наймичка», [бурлачнЯl (зб.) Я, [бур
лашнЯ] «ТС.» Я, бурлачити «бути бурла
ком», бурлакувати «ТС., холостякувати», 
ст. бурлака (ч. р.) «безземельна і без
домна людина, робітник, наймит» 
(1732);- р. бурлак «робітник на річко
вих суднах; заробітчанин; (буйна, бру
тальна людина, скандаліст]», [бурлака] 
«ТС.; ХОЛОСТЯК», СТ. бурлаК1J (1643), бр. 
болr. бурлак, п. burlak «старовір, бро
дяга, здоров'як» (з укр.), ч. burlak «бур
лаК» (з р.), схв. бурлак (з р.);- за
гальноприйнятої етимології не має; час
тиною дослідників (Москаленко УІЛ 
39; Шанский ЗСРЯ І 2, 233; Соболєв
ский РФВ 65, 402) пов'язується з р. 
*бурло «крикун, галаслива люди1,1а», 
укр. бурлій, [бурла ЯJ «тс.», р. [бурлан] 
«ТС., забіяка; ХОЛОСТЯК», укр. [6урл6] 
«Лайка, нарікання», похідними від зву
конаслідувального псл. *bur-; при uьому 
припускається такий розвиток значень: 
«крикун, шумлива людина» - «забіяка; 
холостяк» -- «бродяга, заробітчанин, 
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бурлак»; менш переконливе пов' язання 
слов'янських слів через гіпотетичні тат. 
ст. *бурлак «ТОЙ, хто крутить линву або 
вірьовку», *бургалак «ТС.)> з тюрк. *Ьur
«вертіти, крутити» (Дмитриев 557; Тати
щев І 205; Sadn.- Aitz. VWb. І 471); 
сумнівні також спроби пов'язати ці слова 
з гіпотетичним *buгjag (із зміною суфікса 
під впливом татарської чи волзькобул
гарської мови), що зводиться через дісл. 
*buringar, *buri (прізвище карлика), двн. 
giburian «Відбуватись, бути належним», 
in Ьог(е) «вверх, вгору» тощо до іє. *Ьhеr
«носити, приносити, підніматю (Горяев 34; 
EkbJom ZfSlPh 10, 13---14; J6hannes.son 
613), або з снн. bGгlach «селянство», bGr
schap <<(селянська) община; цивільне пра
во» (Фасмер І 245-246); рум. burlac, лит. 
burlбkas, лтс. burlaks, фін. purlakka, 
тат. аз. бурлак запозичені від східних 
слов'ян (Преобр. І 54; Bern. І 102; 
FraenkPl 66; Muhl.- Endz. І 358). 

[бурлака) «широка дошка під стрі
хою (із зовнішнього боку короткої сті
ни)» Я;- очевидно, результат видазміни 
н. B6rtlatte (Bordlatte) <<бортова (край
ня) планка».- Див. ще борт, лата. 

бурлеск «комічне зображення (в лі
тературі, на сцені); сміховинка, жарт, 
комедія (зі сnівами, танцями)», бурлеск
ний;- р. бурлеск, бр. бурлеск, п. ч. 
ела. burleska, болг. бурлеска, схв. буо· 
леска, бурлеска, слн. burleska; - запо
зичення з французької мови; фр. bur
lesqLte «сміховинний, жартівливий; жар
тівливий жанр, бурлеск» походить вщ 
іт. bшlesco <<ТС.», пов'язаного з burla 
«жарт», лат. burra «дешева путиста т~а
нина, одяг з волохатої тканини», що вІд
повідає етимологічно неясним гр. рєрр6v 
«густо зарослий, вnлохатий», рірро~ 
<<те.», Pupaa «хутро, шкіра, шкура».
СІС 113· Шанский ЗСРЯ І 2, 234; Dau
zat 120; Bloch 106; Gaшillscheg 133; 
Battisti-Alessio І 638-639; Walde
Hofm. І 124; Frisk І 277-278; Boisacq 
137.-Пор. біржа, бурса, бюро. 

бурмИстер <<Найвищий міський уряд
ник у містах з магдебурзьким правом», 
бурмістр, [буймuтр] Я, бурмиструвtі
ти, ст. боур1Jмuстр1J (1463), бурмистр1J 
«старшіи радця албо справцяв якои зем
ЛИ» (1596);- р. бурмuстр «градоначаль-

ник; староста з селян, призначений пuмі

щиком; прикажчик, що управляє маєт

ком; [свавільна, уперта людина]», бр. 
бурмістр, [буймистр];- давнє запози
чення з польської мови; п. burmistrz, 
як і ч. burшistr, походить від еви. bш
шester «Начальник городяю', що є вІщо
зміною давнішого Ьurgе(г)шеіstеr.
Шанский ЗСРЯ І 2, 234; Фасмер І 246; 
Преобр. І 54; ЗСБМ І 418; Kopalinski 
149; Bruckner 50.- Див. ще бургомістр. 

[бурмбситися] <<дутися, показувати 
незадоволення», [набуо.м6ситися1 «На
дутися, розсердитися» Ме; - не зовсім 
ясне; можливо, походить від молд. бру

м6с (рум. bruш6s) «похмурий; покритий 
інеєм», пов'язаного з молд. брума (рум. 
bruma) «іній», яке зводиться до лат. 
bruma «початок зими, холод», пов'я
заного з brevis «Короткий» (маються на 
увазі короткі дні); може бути зістав
лене також з схв. бурити ее <<серди
тися», бурлав «надутий; товстощокий», 
укр. [бурманитися] «хмаритисю~, пов'я
заними з буря.- .М.ельннчуЕ Молд. ал. 
164; Pщcariu І 9; \ValrJe-Hofm. І 115.
Див. ще абревіатура, бурити1 . 

бурмотати, бурмотіти, [бормоmtіти, 
бормотіти], [бурма! «буркотун» Я. 
[бурмtік, бурмій] <<Те.», бур.мйло «[те.]; 
ведмідь; телепень, вайло»; - р. бормо
тtіть, [борботать], бр. [баршатацьJ. 
слц. brbotat' <<мимрити», вл. b6rbotac 
«бурмотати», нл. b6rbotas «ТС.», схв. брб6-
тати (брбдтати) «булькати, плеска
тись», слн. [brmot:'iti] «бурмотати», brbo
tati «клекотати; мимрити»;- очевидно, 
псл. *b".rшotati, *b'!botati «бур,.ютати»;
споріднене з лит. bufbti «бурчати», Ьш
Ьеtі «Те.», лтс. burbinat <<бурмотати»;
давні звуконаслідувальні утворення.
Шанский ЗСРЯ І 2, 169; Фасмер І 195; 
ЗСБМ І 316; ЗССЯ З, 123, 129-120; 
Sl. prasl. І 415-416, 421-422; Sadn.-"' 
Aitz. VWb. І 166-169; Bern. І 107-108; 
Fraenkel 43-44.- Пор. бур 1 . 

бурнус <<Просторе жіноче пальто; вид 
плаща або накидки» СУМ, Ж, Л, [б6р
нус ЛЧерк, бурл1уз МСБГ, бурмус Ва, 
Дз, Л, МСБГ, бурн6з МСБГ, бурное J?. 
бурнес МСБГ, бурщjдз МСБГ, бурнуз 
Пр. Х діал. н.J «Те.», ст. в 6урн.ус1J (зн. 
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в. одн.) (XVIII ст.);- р. болг. бурн.tjс, 
бр. бурн.6с, п. ч. слц. burnus, вл. b6rnus, 
схв. бурнус, слн. burnus; -давнє за
позичення, очевидно, через турецьке 

(тур. burnus «Легкий вовняний плащ», 
burnuz «тс.») і французьке (фр. bournous) 
та польське посередництво з арабської 
мови; ар. burnus «плащ з відлогою» 
пов'язане з гр. ~fppoc;; «вид накидки», 
що походить від лат. birrus «ТС.», запо
зиченого з кельтських мов.- СІС 114; 
Ващенко 10; Тимч. 151; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 234; Фасмер І 247; ЗСБМ І 418-419; 
Kopa1iiiski 149; SW І 238; Machek 
~SJC 77; Holub-Lyer 108; Schuster
Sewc Probeheft 26; Byjaклuja 138; Lo
kotsch ЗО; Mikl. ТЕ1 Nachtr. І 19; Dau
zat 120; Frisk І 239; Wa1de-Hofm. І 107. 

бурса «нижче духовне училище; 
[юрба, гурт; бійка 0]», бурсак, бурсац
тво, бурсачнЯ, [бурсачuн.а], ст. бурса 
«спільне мешкання учнів; партія, ва
тага» (XVII ст.), бурсн.ик'О «товариш, 
спільник» (1493), бурсовати «товаришу
вати, спілкуватись, вести компанію, 
знатись» (XVI ст.);- р. бр. болг. бtjpca, 
п. ч. bursa; - запозичене через поль
ську мову з латинської; елат. bursa 
«(валова) шкіра; шкіряний гаманець; 
товариство» походить від етимологічно 
неясного гр. f~6pqa «(знята) шкіра».
Тимч. 157; Шанский ЗСРЯ І 2, 234; 
Фасмер І 247; Преобр. І 54; ЗСБМ І 419; 
Brйckner 50; Machek ESJC 77; Ernout
Meillet І 79; Frisk І 277-278.- Пор. 
біржа, бурлеск, бюрб. 

бурсуватися- див. борсатися. 

бурт «насип, бугор, купа; [вогнище 
Ш; борт Ж; огорожа, край Пі; паз, 
жолобок у стовпах; чан на салотопні, 
який складається з великого залізного 
казана внизу і дерев'яних клепок угорі, 
обтягнених залізними обручами Я]», 
[бурта] «Насип, бугор, купа; край, борт 
(у грі)», [буртн.иця] «огорожа навколо 
жорнів у млині», [бурхвиця] «дошка над 
мучником у м.тіині, в якій укріплено ло
точок», буртувати «складати в бурти; 
насипати бурти», [забуртатu] «зарити», 
[забуртuти] «забити, засипати, заліпи
ти», ст. бурти «земляні насипю> (XVIII 
ст.), буртн.ица «дошка на три цалі» 
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(XVIII ст.);-р. бурт «насип», бр. [бурт] 
«велика купа картоплі продовгуватої 
форми», п. burt, burta «бік насипу; 
край»; -запозичено через польську мо
ву з німецької; н. Bord «борт, край; 
карниз; (книжкова) полиця» і Borte 
«кайма, край, обшивка, тасьма» є тими 
самими формами, від яких походить і 
укр. борт «край; обшивка на одязі»; 
значення «насип, купа» розвинулись на 

основі значення «бік насипу».- Ше
лудько 24; Шанский ЗСРЯ І 2, 235; 
Фасмер І 247; Преобр. І 54; ЗСБМ 
І 420; Kopaliiiski 149; Briickner 50; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 418-419.-Див. 
ще борт. 

[буртfль/ «згорток, сувій»;- неясне; 
можливо, пов'язане з [борта] «трухляве 
всередині дерево», [бортл6] «ТС.» (таке 
дерево могло використовуватись як 

шпулька, цівка для намотування); пор. 
бр. [буртдль] «чурбаю>, [бурцалёк] «те.», 
п. burtyJ «дерево, придатне на балки 
для обшивки кораблів». 

[буртіти) «глухо мукати» (про бу
гая) О; - очевидно, результат конта· 
мінації форм бурчати і бутіти2 (див.). 

бурубашки, буруб'яшки- див. бурба. 

бурулька1 «висячий кусок льоду; [об
точена голівка палки; скляна кулька 
Ме; булька, пухирець Ж; малий гор
щик Пі; трубка, дудочка, шматочок рі
заної соломи Бі; дещиця, дрібничка Бі]», 
[буруля] «малий на зріст, товстий, з 
шишками на руках чолuвік» Я; - р. 
[бурулька] «дудочка, трубочка, очере
тинка, трубчастий стовбур», бирЮльки 
«дудочки, сопілки; дрібнички», болг. 
[буруя] «залізна пічна труба»; - оче
видно, запозичення з тюркських мов; 

пор. кар. крим.-тат. полов. 6урлу
«брунькастий», похідне від бур «брунь
ка», а також кар. крим.-тат. полов. 

борулу «трубчастий», тур. boru!u «ТС.», 
похідне від бору (boru) «труба», яке зво
диться до того сшуюго тюрк. bor-/bur-, 
що й тат. буран «буран», бо рау «бурав».
Меркулова Зтимология 1971, 185-
190.- Див. ще бурав, буран. 

[бурулька2J (бот.) «дягель лікар-
ський, Archangelica officinalis Hoffm.» 
Mak; - р. [бурулька] «ro.»; - пов'язане 



бурун 

з бурулька1 «трубка, дудка»; назва пояс
нюється трубчастою формою стебла рос
лини; пор. укр. [дудник, дудошник, ве
ретень], р. [дудка, дудель], дудник 
«ТС.».- Див. ще бурулька\ 

бурун «навальна піниста хвиля, вал 
на морі», бурунити «здіймати хвилі»;
р. бр. бурун;- загальноприйнятої ети
мології не має; виводиться від тур. 
burun «Ніс, передня частина, мис» 
(ССР ЛЯ І 701; Дмитриев 566; Кипар
ский ВЯ 1956/5, 133); є спроби пов'я
зання з бурлИти, буркати (Преобр. І 
54), буря (Bern. І 103; Горяев 34; Matze
nauer 22; Zubaty St. а ё1. І J, 4-6).
Шанский ЗСРЯ І 2, 235; Фасмер І 248. 

бурундук1 (бот.) «люuерна серпа
видна, Medicago fa1cata L.» Пі, Я, Ж, 
[бурунч!}к] «тс.» Я;- р. [бурундук] 
«rc.»;- походить від тур. burunduk 
<<Те.».- Фасмер І 248; Шипова 101; Mik1. 
ТЕ! Nachtr. ІІ 189.- Пор. буркун. 

бурундук2 (зоол.) «снбірська білка, 
Tamias sciuпts»; - р. бр. бурундук 
«тс.»; - очевидно, запозичене через ро

сійську мову з тюркських; пор. тат. 
бурун-дук «Те.»; зіставляється також (Ки
парский ВЯ 1956/5, 133) з мар. urom
dok «ТС.».- Шанский ЗСРЯ І 2, 235; 
Фасмер І 248; Шипова 100. 

[бурунчук] «тонка пофарбована пря
жа; тулуп, кожушок» Мо;- очевидно, 
залозичення з тюркських мов; тур. 

Ьйrйтсйk (bйrйncuk) «вуаль, тонка про
зора тканина; сирий шовк, тканина 

з сирого шовку», чаг. бурунчак «вуаль, 
прозора тканина» походять від тюрк
ського (тур. аз.) дієслова буру «загор
нути, закутати, покрити», спорідненого 
з кирг. бурко, каз. ккалп. ног. ойр. 
бурке «ТС.», монг. бурхах «покривати».
Радлов IV 1888; Егоров 172. 

[бурунька] «вид люльки»; - не зов
сім ясне; можлшю, пов'язане з тур. 
burun <<ніс»; назва пояснюється тим, 
що ця люлька коротка (під ніс) (Я 58-
59); пор. носогрійка «коротка люлька»; 
може бути зіставлене і з [бурулька] 
«трубка». 

бурх (вигук, яким передається порив 
вітру, удар хвилі, падіння предмета 
у воду), бурхати «бушувати; кидати, 
жбурляти; вириватись, вилітати (про 
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бурЯк 

воду, дим)», [бурхатися] «борсатися, 
битися», бурхотати «бушувати», бурхо
тіти «тс.», [бурхайло] «поривчастий ві
тер», [бурханuна] «бурю> Ж, бурхлИ
вий; - очевидно, результат видазміни 
звуконаслідувального бух (бухати) під 
впливом буря; менш переконливе зістав
лення (Sadn.- Aitz. VWb. І 201) з 
буркати.- Див. ще бурити\ бух. 

бурхвиця - див. бурт. 
бурці- див. борки. 

буr.чати, бурчак, бурчало, бурчлй
вий, бурчун - див. бур1 • 

[бурчик] (бот.) «зірки, ліхніс, Lych
nis Flus cuculi L.» Mak; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з бурий (з 
огляду на червоне забарвлення квіток); 
пор. інші назви цієї рослини: [кашка 
червона, огник, бузьків огонь] Mak. 

бурштйн «янтар», [бурштини] «На
мисто з бурштину» Я, [бруштин] «Тс.», 
[бурштйнка] «мундштук з янтарю> Ж, 
ст. бурштьm'Ь (1627), бурштин'Ь 
(1679); - бр. бурштьт, п. bursztyn, 
[busztyn, bersztyn], схв. burstin, bur:Stin, 
burcan; - запозичено з німецької мо
ви, мабуть, через польську; нн. born
stёn, нвн. Bernstein «ТС.» складається 
з основ дієслова bernen, нижньонімець
кого варіаl:!та до brennen «горіти, полу
м'яніти», спорідненого з braнen «вари
ти», braten «смажити», і іменника stёn 
«(дорогоцінний) камінь», спорідненого 
з нвн. Stein «камінь», англ. stone «ТС.», 
псл. stena, укр. стіна.- Richhardt 38; 
Ларин Rakstu kr. Endzelшam 157; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 473; Bern. І 102; 
Brйckner 50; Юuge-Mitzka 67-68.
Див. ще братван, стіна. 

буря - див. бурити1 • 
бурЯк (бот.) «Beta vulgaris L.», [бу

рак], [бурачйнка] «буряковий борщ» Ж, 
буряківнИк, буряківн uцтво, буряковИння, 
бурячИння, бурячки, [бурЯчнuк] «буря
кова плантація», [бурЯчча], буряковий, 
буряківнИчий, бурячковий, бурЯчний, бу
ряковіти, ст. борЯк (XVIII ст.); -
р. бр. бурак, п. burak, [borak, borag], ч. 
burak, ст. borak, borag, слц. borak, bu
rak;- запозичено через польську мову 
з середньолатинської або італійської; 
елат. borago (borrago), іт. borragine 
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«бурачник, Borrago officina!is» походить 
від ар. abfi 'araq «ТС.» (букв. «батько 
поту»); на думку Брюкнера, назву рос
лини Borrago перенесено на рослину 
Beta vulgaris тому, що обидві вони вжи
вались у салат; Славський вважає, що 
burak як назва рослини Beta vu1garis 
походить від назви кольору bury, кон
тамінованої з середньовічним borak, 
burak «бурачник»; Махек виводить дану 
назву з ч. buryiia «кормовий буряк» 
( <bur-gyiia= burgundska rера).-Шанский 
ЗСРЯ І 2, 229; Фасмер І 243;YBriickner 
49; Slawski І 50; Machek ESJC 77; Jm. 
rostl. 82; Sadn.-Aitz. VWb. І 389-390; 
Bern. І 72.- Пор. бурачник. 

бур'Ян, [буйрян.], бур'ян.йн.а, [бур'
яннuкJ «вид невеликого ведмедя, що 
живе в бур'янах», бур'януватий, бур'я
ніти, [бур'ян.оватіти]; - р. бурьfт, 
бр. бур' Ян, п. burzan (з укр.), ч. buran 
(з рос.), bureii (з слц.), слц. burina, 
болг. бурен, м. бурjан., схв. бурjан 
«бузина»; - неясне; можливо, спорід
нене з буйний (початкове значення -
«рослина, що буйно росте»); діалектна 
форма [буйрян], очевидно, є результа
том пізнішої метатези народноетимоло
гічного характеру, що пов'язує слово 
з буйний і може вказувати на ймовір
ність їх первісного зв'язку; зіставляє
ться також (Потебня РФВ 4, 189) з пи
рій, лит. parai «озима пшениця», гр. 
лup6r,; «пшениця»; Фасмер (І 249) пов'я
зує з р. бурИть «розкидати» (ці рослини 
буйно fЮЗростаються); розглядається 
також (Шанский ЗСРЯ І 2, 236; Младе
нов 50) як похідне від основи bur-, 
варалельної основі ЬуІ- (укр. билИна); 
Преображенський (І 57) вважає бур'Ян. 
переоформленням еви. baldrian, з лат. 
valeriarta; припускається запозичення 
з тюркських мов (ЗССЯ 3, 99-100); 
Нікольський (ФЗ 1893/5-6, 67) вважає 
бур'Ян запозиченим через татарську 
мову перським словом, що буквально оз
начає «Жарений, спалений», перен. «все, 
що спалюється».- Slawski І 51 ;Briickner 
50; Machek ESJC 77; БЕР І 91; Skok 
І 240-241; Sadn.- Aitz. VWb. І 209. 

[бурячкИ] (бот.) «гірчак східний, Po
lygonum orienta]e L.» Г, Mak, [буряки] 
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«те.» Пі, Mak; - р. бурячкИ «те.»; -
пов' язане з бурЯк; назва може пояснюва
тись тим, що кореневища деяких видів 

гірчака (напр., Р. bistorta L.) на зрізі 
мають червонуватий колір.- Попов 
.56.- Див. ще бурЯк. 

буси, бусИна, [буслинкаJ; - р. бусьt, 
ч. bustek, bustka (з рос.);- здебіль
шого вважається пов'язаним з бісер, 
що походить від ар. busra; Соболев· 
ський (РФВ 67, 214) пов'язує з др. буса 
«човен», словом германського походжен

ня (дісл. bussa, bfiza «Те.»), оскільки 
черепашки, з яких вироблялося намисто, 
були схожі своєю формою на човни; 
Фасмер (І 252) вважає етимологію Соба
левського сумнівною, а перше припу
щення фонетично неприйнятним.- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 237; ССРЛЯ І 706; 
Преобр. І 55; Горяев 35; Lokotsch ЗО; 

Machek ESJC 77-78.- Див. ще бісер. 
[бусйй] «П'ЯНИЙ» Я, [буц6ю] «У п'я

ному стані» Кур;- р. [бусать] «пити, 
пиячити, гуляти», бр. бусаць «пиячити», 
бусавіщь «пиячити, бушувати»; - за· 
гальноприйнятої етимології не має; по
в'язується (як запозичення) з снн. bu
sen «гуляти, втішатися», еви. buseп 
«ТС.», спорідненим з лит. Ьйоzе «опук· 
лість, булава, гудзик», укр. пузо (Фас
мер І 251; Bern. І 97-98; Юuge-Mitzka 
56) або з тат. bus- «обжиратися, об'їда
тися» (Дмитриев 494). 

бусі (дит., вигук на позначення па
діння або зіткнення двох предметів), 
[бусь, буць МСБГ, бубусі, бушки] «те.», 
[бусьнути] МСБГ; - властивий дитя
чій мові варіант до бух (див.). 

бусляпка - див. бузьбчки. 

бусол (орн.) «лелека, чорногуз, Сі· 
conia L.», [бусаль] Терит. діал., бусел, 
[бусель, бусень, бусик, бусил, бусиль 
Терит. діал., бусіль, бусял тж, буська 
Бі, буськ6 Г, Ж, бусь6к Терит. діал., 
бусьол, буцел, буциль, буцоль тж, бушель 
Л, бузько Г, Ж, бузь6к Г, ЖJ «те.», 
буслен.Я, буслЯ Терит. діал., буслИха, 
[бушляl «чапля», буслИний, буслЯчий, 
[бусячий сир] (бот.) «ВИд грибів» ВеНЗн, 
ст. бусюл1'J (XVI ст.), бусель (1626);
р. [бусел, бусель, бусол], бр. бусел, 
[буськ6, буська, бусял], п. [busiel, busko, 



бусоль 

bus, busek]; - єдиної етимології не має; 
спроби пов' язати з р. б!}сЬtй «темно
голубий, буро-сірий, попелястий» і по
яснити останнє як запозичення з тюрк

ських мов (тур. boz «сірий, землистого 
кольору», тат. buz, кипч. boza1 «ТС.»
Клепикова ВСЯ 5, 158-160; Преобр. І 
55; Matzeпauer 126; Mik1. TEL І 266; 
Korsch AfS1Ph 9, 492) викликають запе
речення (Мелиоранский ИОРЯС 7/2, 
284; Корш ИОРЯС 8/4, 33; Sadn.- Aitz. 
VWb. І 425; тут згадується кар. busul 
«Лелека» як гадане джерело запозичення 

в слов'янські мови); необгрунтовано зі
ставляється (Варченко Терит. діал. 
113-120) з боцЯн, бостй, будЯк, буцати, 
причому за основу найменування при

ймається значення «Тицяти, колоти гос
трим дзьобом»; форми б!}цел, б!}цuль, 
буцоль, очевидно, є результатом впливу 
форми боцЯн.- Булахавский Семас. 
зтюдЬІ 182-183; Фасмер-Трубачев І 
251-252; Bern. І 114; Briickner 33; Горд
левский ОЛЯ 6/4, 317-337. 

бусоль «Геодезичний прилад для ви
мірювання азимутів; артилерійський 
прилад»; - р. бусс6ль, бусоль, бр. бу
соль, п. ч. buso1a, спц. buzola, болr. м. 
бусола, схв. бусдла «те.»; - запозичен
ня з французької мови; фр. bousso1e 
походить від іт. bussola «те.», яке зво
диться до елат. buxula «скринька, коро
бочка», похідного від лат. buxus, bu
xum (бот.) «букс, самшит».- СІС 114; 
ССРЛЯ І 705; Kopalinski 150; Ho1ub
Lyer 109; Dauzat 107; Wa1de-Hofm. І 
125; Schrader Reallexikon І 172. 

[бусуйок] (бот.) «базилік, Ocimum 
basilicum L.» Mak;- запозичення з мол
давської і румунської мов; молд. бусу
й6к, рум. busuiбc, bosuiбc, [busu1eac] 
«ТС.», очевидно, походять від nівденно
слов'янських форм: болг. босuлек, м. 
босилек, схв. бдсuJЬак, бдсиок, слн. 
bosiljek «те.».- СДЕЛМ 64; DLRM 102; 
Симоновиn 320-321; MNTESz І 395.
Див. ще васйльок. · 

бусурман, [басурман, басурмен, бе
сурман, бесурмен], бусурмен, [бусурма
нець], бусурманщина, бусурменщина, бу
сурмdнити, бусурменити, ст. бесурмен
ство (XVI ст.), басурмана (XVIII ст.);
р. бр. басурман, басурманин, др. бесур-

20* 

бут а 

мен.ин-о, бусурменина, бесерменин-о, 
п. bisurman, bisurmanin, ч. bisurman, 
busurman; -давньоруське запозичення 
з тюркських мов, найімовірніше з крим
сько-татарської, в діалектах якої форма 
бусур.ман могла бути результатом фоне
тичної видазміни арабсько-персидськоі: 
форми мусулман <муслим-іін «мусульма
нин»; пор. кирг. [бусурман], кумик. 
балкар. бусурман та ін.; виводилось та
кож (Бі 65; Никальский ФЗ 1893, 5-6, 
65-67) від тюркської етнічної назви 
бесермен.- Шанский 3СРЯ І 2, 54; 
Фасмер І 132, 160, 251; Дмитриев 527; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 474-475; Skбld 
290-293.- Див. ще мусульманин.
Пор. бісурман. 

буськИ - див. бузь6чки. 
[бутІ] «молода зелена цибуля; [бу

ряк ЖJ», б!}тень (бот.) «Chaerophyllum 
L.; [бур'ян у посівах льону]»;- р. 
[бут] «цибуля», [бут6к, бут!}н, батан] 
«ТС.», б!}тень «Chaerophyllum»;- оче
видно, пов'язане з бутіти, ботва.
Sаdn.- Aitz. VWb. І 70-72.- Див. 
ще ботва, бутіти 1• 

бут2 «будівельний камінь, переважно 
для фундаменту», [бутарка] «дорожний 
каток (вал)», [бутЯр] «муляр», бутівник 
КІМ, бутник, бутчик тж, бутйти «За
кладати фундамент з каміння; трамбу
вати», [буткуватиJ «ТС.» МСБГ;- р. 
бр. бут; - не зовсім ясне; вважається 
запозиченим з італійської мови (іт. 
bottare, buttare «бити, штовхати») через 
мову італійських архітекторів (Шанский 
3СРЯ І 2, 237; Фасмер І 252; Преобр. 
І 56; Bern. І 104).- Див. ще бутафор. 

[бут3] «вид взуття», [бутйнок] «полу
боток»; - запозичення з польської мо· 
ви; п. but «чобіт» є рез у ль татом видо
зміни старішого bot під впливом ob-uc 
«взути», ob-uty «взутий».- Briickner 50; 
Slawski І 51.- Див. ще бот1 • 

[бута]1 «гордість, пиха; розбещеність, 
розкіш 0», [б!}тнuй] «гордий, пихатий; 
зухвалий, розбещений» О, [бутати] 
«чванитись; брикати 0», [бутйти] «бути 
пустотливим; пустувати» О, [бутіти] 
«сердитися; буцати» О, ст. бута «пиха» 
(XVI ст.); - п. buta «пиха», ст. bucic 
si~ «гордитись, чванитись»; -очевидно, 
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пов'язане з [ботіти] «робитись товстим, 
жирним», [бутвіти] «трухлявіти», ра
зом з якими походить від псл. but-/bot
з іє. *bheu-t-, *bhЦ;:J-t- «рости»; розви
ток значень аналогічний до пuха, щ}х
нутu; Маценауер зіставляє з елат. bu
tare «надувати», але припускає і східне 
походження слова (Matzenauer 126); за
позичення в українські говори з поль
ської мови (Richhardt 38) мало ймовірне 
з огляду на відмінність у наголошенні.
Slаwskі І 51; Brйckner 51; Sadn.-Aitz. 
VWb. І 70-71.- Див. ще ботва, бути.
Пор. пИха, пухнути. 

[бута2 ] <шелика бочка місткістю по
над 40 відер Бі; молдавський віз Пі»;
р. [бут] «великий чаю>, [бута] «те.»; -
запозичення з східнороманських мов; 
молд. буте (рум. bute) «бочка» походить 
від пізньолат. bLtttis «ТС.», яке виво

диться від гр. :n:uтfv11 «пляшка, обплетена 
лозою».- СДЕЛМ 64; DLRM 103; Wal
de-Hofm. І 125.- Див. ще бодня. 

бутафор, бутафорія; - р. бр. бута
фор; - запозичення з італійської мови; 
іт. buttafuori «помічник режисера, який 
випускає артистів на сцену» виникло 
на основі словосnолучення «butta fuori» 
«викидай геть» (слова помічника режи
сера, якими той наказує артисту вихо
дити на сцену); дієслово buttare «кида
ти» запозичено в італійську мову з фран
цузької, в якій bouter «бити, штовхати; 
класти» походить від франк. *bбtan 
(*bottan) «бити»; прислівник fuori «геть» 
в італійській мові походить від лат. 
forfs «Надворі, зовні», пов'язаного з fo
ris «двері», спорідненим з дінд. dvaral), 
двн. turi «те.», псл. dvьri, укр. двері.
СІС 114; Шанский ЗСРЯ І 2, 237-238; 
ССРЛЯ І 706-707; Battisti-Alessio 
644-645; Dauzat 107; Walde-Hofm. 
І 529-530.- Див. ще двері. 

бутель, [б!}тиль Л, бутілька Па, 
бутuлка Л, бутлик, бутля, бутельчu
на];- р. бутЬtль, бутЬtлка, бр. [буталь], 
бутля, буталька, п. butel, butla, butel
ka, ч. butela, butylka, слц. butel'a, 
болг. бутйлка, схв. бутеJЬа;- через 
польську мову запозичено з французь
кої; фр. bouteille походить від елат. 
butticula, зменш. до buttis «бочка».- Го-
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робець Мовозн. 1972;4, 82-83; Шанский 
ЗСРЯ І 2, 239; Фасмер І 254; Brйckner 
51; Dauzat 107.- Див. ще бута2 • 

бутерброд; - р. бутерброд, бр. бу
тзрброд, болг. бутерброт; - запози
чено через російську мову з німецької; 
н. Butterbrot складається з основ імен
ників Butter «масло», що походить від 
лат. butyrum «те.», запозиченого з грець
кої мови, в якій форма Робтuроv «сир 
з коров'ячого молока» є або скіфським 
запозиченням (Юuge-Mitzka 115), або 
складним утворенням з Pouc;; «худоба» 
(спорідненого з псл. gov~do, укр. [гов'
Єдо] «те.») і т1.>р6с;; «сир» (Frisk І 261), 
і Brot «хліб», сnорідненого з дієсловами 
brat1en «варити», braten «жарити, сма
жити».- Шанский ЗСРЯ І 2, 238; Фас
мер І 252.- Див. ще братван. 

бути\ бувати, буду, бувалець «до
свідчена людина», [бувало Я, будьк6 
ЖJ «Те.», (буваль] «бувальщина» Ж, Я, 
бувальці (бувати у бувальцях), [бувdлиці 
Ж, буваличі] «те.», бувальщина, буду
чина СУМ, Ж, будучність тж, будущи
на, [будько] «ТОЙ, хто обіцяє, кажучи 
«буде» чи «буду» Г; бувалий чоловік, 
який хвалиться своїми пригодами Ж», 
бутність «перебування», буттЯ, бува
лий, булий, будучий «Майбутній» СУМ, 
Ж, [будучний Ж, буд!}щий Г, Ж] «ТС.», 
[бутній] «присутній» Я, вИбулий, вИдо
буток, відбути(ся), [відбут] «збут», від
буток «повинність», [відбутка, відбуча] 
«тс.», добути, добуванка «добування», 
добувач, [добудчd] «незаконнонароджена 
дитина», добуток, добувальний, добув
ндд, добутний «здобутий Г; доступний 
Ж», збути, збутися, [збудьок] «малоцін
ний предмет, який продають, аби збути 
з рук», збут, [збуток] «збут; здійснення», 
[зб!}тний] «непотрібний, зайвий» Ж, 
[збутяно] «збуто з рук», здобути, здо
бутися, [здоба] «здобич» Ж, здобуток, 
[здобуванuна] Ж, здобуттЯ, [знебутuся] 
«втомитися» Ж, [знебулий] «виснажений», 
!ізнебутuся] «сумувати» Ж, набути, на
бувач, набуток, набутнИй, невідбутнuй, 
незбутній, непозбутнйй, оббутися «осво
їтися», [одбуток] Ж, [одбуча] «відбуток» 
Ж, перебування, перебутний «минущий», 
[підбувати1 «nрибувати потроху», по
бувка, побут, [побуток] «побут» ж. по-
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бут6вець, побутовізм, побут6вщина, 
побутувати, позбувати, позбутися, при
бути, [прuбудки] «придбане» Ж, прибу
лець, прибулий, [прйбутень] «прибулий; 
який збільшує кількість» Ж, прибуток, 
прuбуткувати, прибутніід «Той, що при
буває, додається», [прибутній] «чужий, 
прибулий», пробувалий «досвідчений», 
пробування, [пробуток] «життя, існу
вання», [пробуткиl «Те.» Ж, [пробува
дuсько] «місцеперебування» Ж, пробу
тuй «пережитий», роздобути, роздобу
вальник Ж, [роздобуден.ьJ Ж. роздобуток, 
роздабуття «здобуття» Ж. роздобутнйй 
(похід) Ж. убутися «звикнути»Ж, [убу
ток] «від'їзд; збиток», [убутнИй] «який 
зменшується, який приносить збитки»;
р. бьеть, бьевать, буду, бр. бьщь, бьюаць, 
буду, др. бьети, бьtвати, буду, п. Ьус, 
bywac, b~dE;, ч. byti, byvati, budu, слц. 
byt', byvat', budem, полаб. boit, вл. 
Ьус, bywac, budu, нл. bys, bywas, budu, 
болг. бйва, бйвам, біда, м. бидува, бива, 
биде, схв. бfunu, бuвати, будем, слн. 
biti, bivati, bбdem, Ьбm, стсл. Еh.ІТи, 
БkІKdTU, ЕЖДЖ; - ПСЛ. byti <*batei, 
byvati < *buvatei, bQdQ< *bundom;
споріднені з ,лит. buti «бути», buvбti, 
лтс. but, прус. bout «те.», дінд. bhavati 
«буває», гр. cpuw «Вирощую, породжую, 
росту, нараджую, виникаю», cp1.>Ut'XІi 

«природа», лат. fur «я був», futurus «Май
бутній», fio «виникаю», ір. buith «бути», 
ДВН. Ьuап, gauan «ЖИТИ, мешкати»; іє. 
*bheu-: *bhou-: *bha- «рости», пізніше 
«виникати, ставати, існувати»; в укра
їнській мові у в бути замість давнішого 
и пояснюється впливом форми буду, 
в якій у є рефлексом давнього Q з un, 
де -n- інфікс.- Шанский ЗСРЯ І 2, 
246; Фасмер-Тр убачев І 231, 260; 
Преобр. І 58; Slawski І 52; Bruckner 
51-52; БЕР І 46; Skok І 158-159: ЗССЯ 
2, 233-234; 3, 155, 157-158; Sl. prasl. 
І351-352,484-485; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 90-95; Bern. І 114; Muh1.- Endz. І 
359-360; Schmidt IF 67, 15; Pokorny 
146-150; Walde-Hofm. І 557; Boisacq 
1054.- Пор. бнти2 , забути. 

[бутІf21 (хлоп'яча гра), [бутати] «гра
ти в бути» Ж, [бутівка] «тонка палка 
у грі в бути»; -; неясне; можливо, по
в'язане з рум. ЬіНІ. «велика nалка з по-
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товщеним кінцем»; пор. болг. бітенка, 
бітаница, бітанка «вівчарська гра з 
палками», бітам «граю в гру бітаниц<;~», 
джерелом якого є румунське слово bita 
(БЕР І 105); можна також припустити 
зв'язок з [бутйн] «стовбур», [бутук] 
«ТС.». 

[бутйн] «очищений від кори стовбур», 
[бутйна] «ліс, призначений для рубан
ня» Г, Ж, [бутинар] «лісоруб», бутйнник 
«те.»; - виводиться від рум. bщtean 
(ми. bщteni) «колода, пень» (Hrabec 
Nazvy Huc. 33); може розглядатись і як 
результат контамінації рум. bщtean і 
butйc «колода, пень». 

[бутир] «дрібний посуд і начиння 
в господарстві; торба робітника на риб
них заводах», [бутuрйння] «мотлох» Г, 
Ж. [бутор] «харчі» ЮМ, [бут6ра] «Те.; 
вантаж» Ж, [буторйне] «ТС.» Ж, [бутраІ 
«ТС. Ж; одяг, амуніція Я», [бутур'яІ 
«скатерть; меблі» ЕЗб 4, [бут6ритиІ 
«робити що-небудь з дерева>> КІМ; -
р. [буmор] «МОТЛОХ, ПОЖИТКИ», [бym6paJ 
«господарство:., [бутЬtрить] «перевер
тати, перемішувати, перебивати, при
водити до безладдя», п. buciory, buchciory 
«шмаття, мотлох», схв. заст. butura 
«ноша, оберемок», botura, слн. biitara. 
butora «Те.»; - неясне; подібне до цих 
слів. уг. bйtor «ноша, багаж; начиння:~ 
загальноприйнятої етимології не мае 
і може вважатися запозиченням із сло
в'янських мов; р. бутор, можливо, по
ходить від спорідненого слова тюрк
ських мов, бо зустрічається в Сибіру. 
або було занесене сюди українцями; 
висловлюється думка (Sadn.- Aitz. 
VWb. І 75-76) про власне слов'янське 
походження цих слів, зокрема' про їх 
зв'язок із схв. batara «кошик з лози», 
batura «ТС.» і, далі, з псл. bat- «лозина, 
палка».- Балецкий St. s1. 9, 1-4, 338; 
Фасмер І 253; Skok І 245; Bern. І 104; 
Barczi 28-29; MNTESz І 396-397. 

[бутfтиlJ «гнити, трухнути; бродити, 
прокисати», [бутвіти] «гнИти, трухнути», 
[бутніти] «здуватися», [бутлітu] «Ста
рітися, псуватися, трухнути» ДБ V 39, 
[бучавіти] «трухнути» Ж, [збутлЯвіть] 
«те.», [бутіль] «гниль» Ж, [бутлйнка] 
«ВИд поліна» Ж, [бутлЯвий] «порожній, 
ВИГНИЛИЙ»; [збутеренітu) «ЗГНИТИ, струх-
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нути» ВеБ, [перебутліти] «перестояти, 
перестигнути (про рослини); прокисну
ти (про страву)» Дз., [перебутлян.ий] 
«невчасно скошений; прокислий» Дз; -
р. [бутветь] «псуватися, гнити», п. but
wiec «гнити, порохнявіти», butniec, слц. 
butlet', болг. бут ея «Тс.»;- псл. buteti 
«порохнявіти», очевидно, пов'язане з 
boteti «набрякати, товщати» (nop. р. 
[бутетьJ «товщати», болг. бутея «тс.») 
і разом з ним походить від іє. *bheu-/ 
*bhou-/*bha- «рости, збільшуватись»; 
безпідставно вважалось (Bern. І 77) 
запозиченням з німецької мови; сло
вацька форма непереконливо виводи-

лась (Machek ESJCS 92) від слц. dup
natiet' «порохнявіти»; зіставлення з псл. 
butati «ударяти» (Sl. prasl. І 455) недо
статньо обгрунтоване.- Фасмер-Тру
бачев І 200-201, 253; Slawski І 51-52; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 70-71; Aitzet
miiller ZfS!Ph 22/2, 367-372.- Див. ще 
ботва, ботfти, бут\ бути1 • 

[бутіти2 ] «глухо ревіти, мукати; гу
діти, глухо кричати»; [бутря] (орн.) 
«водяний бугай, Botaurus stellaris L.» 
Я; - р. [бутен.ь] (орн.) «бугай»;- оче
видно, похідні утворення від звукона
слідувального вигуку бу.- Пор. бугай2 , 
бука ти. 

[бутнИк] (бот.) «Люцерна, Medicago 
sativa L.» ВеУг; -очевидно, пов'я
зане з бут1 (див.). 

бутон;- р. бр. бутон., ч. bouton, 
buton «дорогоцінний камінь, сережки», 
слц. but6n «сережка», болг. бутон, 
«Кнопка електричного дзвінка; бутон», 
схв. бутон «гудзик; бородавка»;- за
позичення з французької мови; фр. bou
ton «пуп'янок» походить від дієслова 
bouter «штовхати, ударяти; випускати 
пуп'янки», спорідненого з фр. ст. bot 
«удар, кінець» (фр. bout «кінеuЬ») і nо
в'язаного з франк. *Ьоtап «бити», спо
рідненим з нн. boten, англ. beat 
«тс.».- Шанский ЗСРЯ І 2, 238; 
ССРЛЯ І 707; Ho!ub-Lyer 109; Dau
zat 107; Fa!k- Torp І 120; Юеіn !57, 
214. 

[бутор] «бите скло, цегла, каміння» 
Я, [буторіння] стс.» Я;- мабуть, ре
зультат контамінації слів бут2 «дрібне 

ЗlО 

бу турлИн 

каміння, щебінь» і [бутирJ «дрібний по
суд і начиння» (див.). 

бутря- див. бутіти2 • 
бутси, буци «спортивне взуття»;

р. бутсьt, буцьt, бр. буцьt; - запозичен
ня з англійської мови; англ. boots, мн. 
до boot «взуття» через сангл. bote похо
дить від фр. ст. bote (фр. botte), що спо
чатку означало «грубе взуття».- СІС 
114; NSD 310; К!еіn 186; Dauzat 99; 
Bloch 90.- Див. ще бот1 • 

[бутук] «стовбур дерева, nризначе
ний на розпилювання; сучкуватий чур
бак, на якому рубають дрова Дз; ко
лодка у колесі МСБГ; знаряддя для роз
пушування і валкування грунту МСБГ; 
товстун МСБГ», [бот!Ьк] «стовбур на 
розпилювання», [бутюки] «тс.» (мн.) 
ВеЗи, [бутуковатий] «товстий, не
зграбний» Мовозн. 1974/3;- заnози
чення з румунської мови; рум. butuc 
«пень, колода, оцупок, обрубок, поліно» 
етимологічно неясне.- Манівчук Мо
вози. 1974/3, 77; Vincenz 7; Vrabie Ro
manoslavica 14, 136; Cranjala230; DLRM 
103; Cioranescu 118-119; Tiktin І 246, 
247; Нерознак 202.- Пор. бутнн. 

[бутуран] «нежить» Ж. [бутурdй, 
бутурак, бутурачкаJ «тс.» ДзАтл ІІ; -
очевидно, пов'язані з рум. [butur] «Не
жить» (пор. алб. butur «тс.», іт. botor 
«віспа», болг. бутур «наріст на тілі 
коня, осла; шлункова хвороба у коней; 
слабкість», м. бутур «кінська хвороба, 
супроводжувана кашлем»), що походить, 

мабуть, від ар. bu_tar, ми. до batr «Ви
сип, прищ, пухир»; при цьому окремі 
форми зазнали суфіксального розширен
ня або контамінації з рум. guturai 
«нежить», що зводиться до лат. guttur 
«горло», можливо, сnорідненого з нн. 
koden «підборіддя», нвн. [Koder] «Те.»; 
пор. також болг. [буторак] «гній», яке 
непереконливо виводиться (БЕР І 93) 
від болг. бутея «росту, буяю; слабну, 
гнию».- Lokotsch 31; Pщcariu 65; 
Wa!de-Hofm. І 629. 

[бутурлйн] «високий на зріст, непо· 
вороткий, некрасивий, дивного вигляду 
чоловік» Я. [(лях-)бутурлак] ЮМ;
не зовсім ясне;· можливо, пов'язане 
з [ботітuJ «товщати», [бутн.іти] «зду
ватися», болг. бутея «росту, буяЮ», бу-



буфзлувати 

тур «дурна, груба і невміла людина», 
[буторJ «ТС.»; пор. також р. [бутурла] 
«пустомолот, базіка, брехун» (і пов'я
зане з ним прізвище Бутурлuн), яке 
зіставляється (Фасмер І 254) з чаг. 
butur «нахабний, веселий, жвавий».
БЕР І 93.- Див. ще ботіти, бут1 . 

[буфалувати] «говорити неправду» 
Ж; - результат видазміни п. bufono
wac «хизуватися, хвастати, хвалитися», 
пов'язаного з bufon «блазень», що по
ходить в ід фр. bouffon «блазень», запо
зиченого з італійської мови, в якій 
buffone «тс.» nоходить від buffa «Жарт», 
спорідненого з фр. bouffer «дути, на
дуватись».- Kopalinski 146; Dauzat 
101. 

буфер;- р. бр. болг. буфер, n. bu
for, схв. буфер; - запозичення з ан
глійської мови; англ. buffer «прокладка 
для пом'якшення удару», пов'язане 
з buff «пом'якшувати удари», сангл. 
buffe «ударяти», спочатку «ударяти по 
щоці», яке походить від фр. ст. bufe 
(buffe) «ударяти, особливо no щоці», 
можливо, звуконаслідувального утво
рення.- СІС 114; Акуленко 141; Kopa
liriski 146; K1ein 207; Skeat 65. 

буфет, буфетник; - р. бр. буфет, 
п. ч. слц. bufet, болг. бюфет, схв. біtфё, 
слн. bife; - запозичення з французь
кої мови; походження фр. buffet «стіл» 
неясне.- СІС 114; Москаленко УІЛ 52; 
Акуленко 141; Шанский 3СРЯ І 2, 
239; Фасмер І 254; Dauzat 119; B1och 
105. 

бух (вигук, що передає звук падіння, 
глухого удару, пострілу), бухати «глу
хо звучати, падати, ударяти, стріляти, 
палати, текти», бухкати, бухкотіти «nа
дати, ударяти, звучати» КІМ, бухтіти, 
[бухчити] Ж, [бухало] «бубон Я, Л; 
вайло», [ бухалщик] «гравець на бубні» 
Л, бухаІі «стусан», бухнак, бухнЯк «тс.» 
КІМ, вибухати, вИбух; - р. бр. болг. 
бух, п. слц. вл. нл. buch, ч. bouch, 
buch, схв. бушити «бити, кидати, 
падати», слн. buh; - псл. Ьuх'Ь < 
*boLtx-;- звуконаслідувальне утворення 
індоєвропейського періоду, споріднене 
з лтс. bauks (вигук, що передає звуки 
від сильного удару чи nадіння), свн. buc 

бухгалтер 

«удар, поштовх», нвн. pochen «стукати», 
гол. beuken «бити, штовхати», шв. boka 
«ТС.», англ. poke «штовхати, колоти».
Шанский ЗСРЯ І 2, 240, 241; Фасмер І 
255; Преобр. І 56; Slawski І 48; Bruck
ner 46; БЕР І 93; ЗССЯ З, 80, 81; Sl. 
prasl. І 436-437; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 76-81; Bern. І 97; Persson Beitr. 259; 
Baga RR ІІІ 781; Pokorny 97-98. 

бухан «хлібина», [бах6нька ЛПол, 
б6хан Л, боханець, бахінка Я, бахне 
ВеБ, бохнЯк ВеБ, бахнііка ВеБ, бо
хон Г, Ж, боханець Ж, Ме, бох6нка 
ВеБ, бох6нок ВеБ, бох6нька Л, боху
нець, бо:..:унка Л], буханець, буханка, 
[бухuнка, буханка Л] «ТС.», [бохінник] 
«пекар» Я, ст. бохон'О (1529), боханец'О 
(1699), бохенки (XVII ст.);- р. бухан
ка, [б6хон], бр. буханка, баханка, бо
хон, п. bochen, bochenek, ч. bochan, bo
chanek, bochnik, слц. bochen, bochnik, 
нл. bochan, bochank; - очевидно, через 
польську мову запозичено з середньо

верхньонімецької; свн. vochenze, fo· 
chenz «вид печива, білий хліб», двн. 
fochenza походить від лат. focacius «спе
чений у попелі», пов'язаного з focus «Во· 
гонь»; форми з у (бухdн) пізніші, мож· 
ливо, виникли під впливом народно
етимологічного зближення з бухнути 
«набухати»; припускається і власне сло
в'янське походження цих форм (Ильин· 
ский ИОРЯС 20/3, 80; Преобр. І 56; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 78).- Richhardt 
36; Шанский ЗСРЯ І 2, 240; Фасмер 
І 201-202; 3СБМ І 374; $lawski І 38; 
Bruckner 78; Machek ESJC 59; Bern. І 
67; Walde-Hofm. І 521.- Див. ще фо· 
кус.- Пор. погача. 

[бухарник] (бот.) «медова трава шер
стиста, Holcus laпatus L.» Mak, бухарка 
«сорт дині Г; Cucumis melo variet. 
Mak;»- р. бухсірник «ТС.», бухарка (сорт 
дині; сорт пшениці); - похідне утво
рення від географічної назви Бухара; 
пор. інші народні на3ви сортів дині: 
р. цареградка, хивuнка, персuдские дЬt· 
ни.- Анненков 115, 168-169. 

бухгалтер, бухгалтерія; - р. бух
галтер, бр. бухгалтар, n. buchalter; -
запозичено через російську або nоль
ську мову з німецької; н. Buchhalter 
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бух й 

складається з основ іменника Buch 
«книга», спорідненого з Buche «бую> 
(з бука виготовляли таблички для пи
сання), англ. book «книга», і дієслова 
halten «тримати», спорідненого з англ. 
hold «те.», гот. haldan «стерегти, пасти», 
дінд. kйJayati «жене, тримає; вважає», 
гр. хЄЛА.ш «приганяю до берега (кора
бель)».- СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 
2, 241; Фасмер І 255; Смирнов 68; Kopa
linski 145-146; Юuge-Mitzka 86,285.
Див. ще бук, буква. 

бухй (вигук для імітації кашлю), 
бухИ-бухИ «те.», бухИкати «кашляти», 
[бухкати] «дуже кашляти» МСБГ, бухИ
кало; - звуконаслідувальне утворення, 

близьке до бух (див.). 

бухнути «набрякати», набухати, [бу
хастий] «ВИПУКЛИЙ» Ж, [бух6ний] «ПуХ
КИЙ», [бухнатийl ЮМ;- р. бухнуть, 
ч. nabouchany «огрядний», болг. бу хна 
«розростатись, сходити» (про тісто), схв. 
ндбухнути «Набухати», слн. [bйhniti] 
«ТС.»;- псл. bux- <*bous-;- пов'язує
ться з nсл. buxati «ударяти»; споріднене 
з свн. bfis «надутість, припухлість», нвн. 
bausen «набухати», Bausch «випуклістЬ»; 
іє. *b(h)ous-, b(h)as- «nухнути, набря
кати», очевидно, пов'язане з *bheu-: 
*bhou-:*bhї:I- «рости, напухати».- Шан
ский ЗСРЯ І 2, 241; Фасмер І 255; 
Преобр. І 56; Briickner 46; БЕР І 94; 
ЗССЯ 3, 81; Sl. prasl. І 436-437; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 76-81; Bern. І 
97-98; Aitzetmй!Jer ZfSIPh 22/2, 369-
372; Юuge-Mitzka 57-58; Pokorny 
98-102, 146.- Див. ще бути1.- Пор. 
ботва, ботІти, бутІ, буЯти1 . 

[бухня] «хатина з поганого мате
ріалу з незакінченим дахом»; - неясне; 
можливо, результат контамінації слів 
буда і кухня. 

[бухт] «вид печива» Ж, [бухта, бух
тавка] «ТС.»; ;-- П. Ч. СЛЦ. ВЛ. buchta, 
слн. [bйhta], bйhtelj «те.»;- загально
прийнятої етимології не має;- пов'я
зується з бухнути «набрякати», бухті
ти, слн. [buhta] «жінка з повним облич
чям», [buhtati se] «пухнути», [buhteti 
se] «ТС.» (Brйckner 76; Machek ESJC 
75-76; Holub-Lyer 107; Aitzetmuller 
ZfSIPh 22/2, 370) або виводиться як за-

312 

б уц 

пазичення через західнеслов'янські мо
ви від н. Bucht «кривизна, вигин» (Cran
jala 365). 

бухта1 «затока»; - р. бр. болг. бух
та, п. вл. нл. buchta; - запозичення 
з німецької мови; нвн. Bucht «Те.; ви
гин, кривизна» пов'язане з дієсловом 
biegen «гнути», спорідненим з данrл. 
bagan «ТС.», дінд. bhujati <<гне, відсу
ває», лит. bugti ((злякатись», укр. бгати, 
бігти.- СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 2, 
241-242; Фасмер І 256; KopaJiri-,ki 
146; Юuge-Mitzka 74, 107.- Див. ще 
бгати, бfгти.- Пор. бухта2 • 

бухта2 «круг каната»; - р. бр. бух
та «те.»; -запозичення з голландської 
або датської мов; гол. bocht, дат. bugt 
«ТС.» ПОХОДЯТЬ Від НН. bucht «ВИГИН».
СІС 115; ССРЛЯ 1, 712; Falk-Torp І 
114; Юuge-Mitzka 74, 107.- Див. ще 
бухта1 • 

[бухтІти] «підходити, вурдитись (про 
кисле молоко в глечику) Ме; випускати 
повітря, утворюючи глухий звук (про 
перестонне тісто, молоко) МСБГ; швид
ко рости, буяти О; набрякати 0»;
р. [бухтеньJ «товстун», слн. [buhteti se] 
<тухнути», [buhtati se] «Те.»;- псл. 
bux('ь)teti, похідне від того самого ко
реня bux-( <*bous-), що й бухнути «на
брякати» (див.). 

[бухтярнЯ] «бухканню> Я;- афек
тивне утворення від вигуку бух чи діє· 
слова бухати; спосіб утворення не зов
сім ясний. 

[буц1 ] «товста, гладка людина; жир
ний вгодований кінь; великпй жирний 
оселедець; жартівливе чи глузливе прі· 
звисько подолян, волинян Мо», [буць] 
«Невдалий хліб», [буцак] (заст.) (порода 
коней) Дз, [буценuкиl «невдало спечені 
хлібці» Ва, [буцик] «вид печива; вгодо
ваний кінь Мо; прізвисько подолян, 
волинян Мо», (буцИка] «корж, спечений 
Ііа олії» Я. [буц.ман] (<ТОЕстун, бецман» 
Ж. lбуцмач Ме, буцмей Ж. буцмИло ЖJ 
«ТС.», (буцкуватuйJ «ТОЕСТИЙ, ВГОДОВС:· 
ний» Мо, [буцматий, буц.манuстий Ж1 
«те.»; - п. puca «повне обличчя», bucka 
«повновида дівчина», .ч. Ьнсеk «опецьою>, 
buc1aty (<ТОВСТОЩОКИЙ», СЛЦ. bucko <ЮПе
ЦЬОЮ>, buco «Те.», buclaty, о:в. буцсв 



б уц 

«ТОВСТОЩОКИЙ», б/)цмаст «ТС.»; - оче
ВИДНО, запозичення з німецької мови; 
пор. свн. butze «брила, грудка, сбруба
ний шматок», нвн. Butz, Butze(n) «опу
дало, коротка й товста фігура; велика 
купа чого-небудь», споріднене з свн. 
butzen «пухнутn», дісл. butr «короткий 
шматок стовбура дерева», норв. butt 
«rупий», двн. bozzan «ударяти, штов
хати», англ. beat «бити»; до [буцман] 
пор. нвн. Butzenmann «домовик», утво
рене з основ іменників Butzen «опудало; 
(ст.) домовик» і Mann «чоловік», спорід
неного з псл. mQzь, укр. муж; менш 

переконливе виведення (Machek ESJC 
49) ч. bucek, слц. bucko від слц. bucati 
«лягати в ліжко» (дит.).- Шелудько 
24; Stocki AfSIPh 35, 349; Кluge
Mitzka 18, 114, 115; Persson Beitr. 
256-257.- Пор. бець, боц. 

буц2 (вигук на позначення зіткнення 
двох предметів, [голів]), буцати, буц
кати, буцикатись КІМ, буцнути, буць
кати ЮМ, [буций] «битливий, який 
б'є рогами; той, що ударяє і наносить 
шкоду (напр. підводний камінь)» Я, 
[буцьк6] «ТС.» Я, [буцьо] «худобина» 
Ж; - р. [буцкатьJ «збивати, бити», 
п. buc, Ь~с, puc, слц. buc; - звукона
слідувальне утворення; можливо, ре
зультат контамінації бух і бац.- Slaw
ski І 31.- Пор. бац, бух. 

буцегарня, буцигарня, буцугdрня -
див. буждиrарня. 

буцім, [будцем'й Бі, б!]дцемто Бі, 
будь-сім ЖJ;-бр. [буццЬLм], бьщцам, 
[буцца], п. ст. bociem;- результат злит
тя словосполучення будь сем(у) «хай 
буде це, хай буде так» або буть сему 
(пор. бр. бьщцам, р. бЬtть по ceJfty).-
3CБM І 432.- Див. ще бути\ сей. 

буцьке (сорт яблук), буцівка «Те.», 
[буцьоJ (дит.) «яблуко»; - очевидно, по
хідне від буц (прізвиська подолян, воли
нян і ін.) за місцем походження сорту.
Див. ще буц1 • 

[буча1 ] «чорна коза з білою мордою» 
ВеНЗн, [бучєJ (назва вівці) Доп. УжДУ 
1954/4, [бучена, бучійе, бучікаJ «те.» 
тж, [бучка] «чорна вівця з білою мордою» 
ВеНЗн, [бучк6] (назва барана) Доп. 
УжДУ 1954/4;- запозичення з румун-

ської мови; пор. аром. bucrcu, -са «ба
ран з червоними плямами кругом очей, 

білий з червоними щоками», можливо, 
пов'язане з рум. buca «щока», що похо
дить від лат. bucca «ТС.».- Див. ще 
буюіт.- Пор. букулай. 

буча2 , бучати. бучлИвий, бучнИй, 
бучнішати, бучнЯ, бучувати- див. 
бука ти. 

[бучавийl «засохлий», бучавіти 
«тверднути, зсихатися (про шкіру)», 
[бучіти] «Те.»; - не зовсім ясне; зістав
ляється (ЗССЯ 3, 74) з болг. заст. буч'я
вьщ «шершавий, нечоса», [бучав] «кош
латий», схв. biicav «те.»; можливо, по
в'язане з [бучавіти] <<Трухнутш>, [буті
ти] «ТС.» або з бук. 

[бучениш] (бот.) «сідач конопляний, 
Eupatorium cannabinum L.» Mak; -
болг. бучинИш «болиголов, Conium macu
latum L.», схв. [буципиш, бучумиж] 
«Те.»; - очевидно, запозичення з румун

ської мови; рум. [bucini~l «болиголов» 
може бути зведене до лат. Ьuсіпа «труба, 
сигнальний горн», можливо, спорідне
ного з bucca «щока (повна, надута)»; 
румунська назва вказує на трубчасту 
будову стебла болиголова.- БЕР І 95; 
Симоновиn 137; DLRM 97; \\Talde
Hofm. І 120-121.- Див. ще буюіт. 

[бучил] (бот.) «бугила, Anthriscus 
silvestris Hoffm.» Mak, [бучильl «морквя
ник, Chaerophyllum Prescottii D. С.» 
Mak; - р. [бучиль] «бугила»; - оче
видно, резvльтат видазміни форм бу
гила, [буг~ль] «Aпthriscus silvestris», 
[бугиля] «Chaerophyllum», можливо, че
рез поплутання на письмі букв r і ч.
Анненков 39, 93; Симоновиn 39. 

[бучИна] «куток у хаті, де стоїть 
скриня і лежить усяка одежа» Я;- не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з бік 
(*бочина), пор. р. боковушка «бокова 
кімната», укр. [бучуля]=[бочуля]. 

[бучкувати] «бити бучком» Ме, [бач
кувати] «бити» Мо;- похідне утворен
ня від бучок «палка»; ·тлумачення «бити 
по боках» (Мо 17) є результатом народно
етимологічного зближення з бочок, по
в'язаного з дисимілятивною (гіперистич
ною) зміною бучку- 13 бочку-. 

(~·rок- дІ'D. буJ{ 1 • 
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бушлат 

бушлат;- р. бушлат, заст. брушлат 
«бушлат», бр. бушлат, слц. buslat; -
не зовсім ясне; можливо, як і [б русла] 
«ВИд довгої кофти без рукавів», [брус
лЯк) «кожушок без рукавів, вид довгого 
камзола», [брушляк] «те.», походить від 
нвн. Brйstlatz «Нагрудник»; думка про 
зв'язок з ·н. Buschurunk «матроська 
куртка, робоча блуза», шв. bussarong 
«блуза», гол. buseruntje, boezer6en, ні
бито видозміненого під впливом р. ха
лат (Нinze ZfSI 5, 524-525), потребує 
додаткової аргументації.- СІС 115; 
Москаленко УІЛ 55; Шанский ЗСРЯ І 
2, 242; Фасмер-Трубачен І 217; Варбот 
Зтимология 1963, 199. 

бушмен «представник групи племен 
у Південній Африці»; - р. бр. болг. 
бушмен, п. Buszmen, Buszman «Те.»;
запозичення з англійської мови; англ. 
Bushman «те.», букв. «людина з кущів», 
утворене з основ іменників bush «кущ», 
спорідненого з нвн. Busch, двн. дни. 
busc, гол. bos(ch) «ТС.», який є резуль
татом розширення герм. *bus- «набря
катю>, спорідненого з псл. buxnQti, укр. 
бухнути, і man «Чоловік», спорідненого 
з нвн. Mann, двн. днн. гол. man «ТС.», 
псл. ШQZЬ, укр. муж; англійська назва 
є калькою гол. boschjesman «бушмен», 
букв. «Людина з кущів».- SJP І 742; 
Юеіn 213; Юuge-Mitzl,;:a 113, 459.
Див. ще бухнути, муж. 

[бушта) «обруч на маточині колеса» 
Я;- очевидно, результат контаміна
ції форм [букша] і [бруштин] «те.» (див.). 

бушувати, [бушовало] «буйний» Я;-· 
р. бушевать, бр. бушаваць, п. buszowat 
«плюндрувати, гасати» (з укр.), слн. 
bйsiti «бухати (про вогонь)»; - псл. 
bus- <*busj- <*bousj-, очевиднg, похід
не від того самого іє. *bhou-/*bhu-, 
від якого походить і псл. bujь, bys(t)r'Ь, 
укр. буйний, бйстрий, бухати (про во
гонь, воду).- Шанский ЗСРЯ І 2, 242; 
Фасмер І 256; Преобр. І 57; Slawski І 
51; Brйckner 50; Sadn.- Aitz. VWb. І 
80-81.- Пор. бИстрий, буЯти. 

[буЯкlJ «бугай»; - п. bujak «бик»; -
очевидно, запозичення з словацької мо
ви; слц. bujak «те.», на думку Махека, 
виникло від byk лід впливом bujati 
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буЯти 

«буйно поводитись».- ВеЛ 395; Machek 
ESJCS 52.- Див. ще буЯти1.- Пор. 
буЯти2 • 

[буЯк2 ] «байрак», [буЯч, буЯш) «Те.» 
Л; - не зовс-ім ясне; можливо, спро
щена форма варіанта назви байрак, 
збереженого в р. буерак.- Пор. бай
рак. 

[буЯра] «великий річковий човен» 
Пі, [буяр] «те.», ст. буяра (XVIII ст.);
можливо, запозичення з італійської мо
ви; іт. заст. boiera (вид судна) походить 
від гол. boeijer «ТС.», до якого зводиться 
і укр. буєр; звукова форма кінцевої 
частини -яра, мабуть, викликана впли
вом слів байдара, будdра.- Battisti
Alessio 551.- Пор. буєр. 

буЯти1 «буйно рости; бушувати, бу
янити; ширяти», [буЯвіти] «буйно рос
ти», буЯнити, [буЯнствувати ЖJ, буй
ний, буїй «буйний», буЯн, [буянuця] 
«буян», буЯнство; - р. [буЯть] «роз
ростатись», буйнЬtй, бр. буЯць «буйно 
рости», буйнЬt, др. буяти, буи «дурний, 
дикий, зухвалий, сильний», п. bujac 
«Гойдатись, літати; сваволитю>, bujny 
«родючий, буйний», ч. bйjeti «швидко 
й густо рости», bujny, слц. bujat' «буяни
ти», bujniet' «буйно рости», bujny, вл. 
bujic «буйно рости», болг. буЯ «те.», 
б!}ен, м. буи «буйно розростатись», 
буjат «буйний, пишний», схв. б/Jjaтu 
«буйно рости; підніматись (про воду)», 
буjан, б[іjни, слн. bujica «буйний потік», 
стсл. сЕоrІіJти «збожеволіти; втратити 
смак», Еоrи «дикий, дурний»;- псл. bu
jati, bujь <*bouj-, о~евидно, похідні від 
того самого іє. *bhou-/*bhu-, що й псл. 
Ьуstгь, укр. бИстрий, бути, бушувати 
та ін.; -споріднене з дінд. bhuyan 
«великий, сильний», двн. buro-lang 
«дуже довгий», лит. burys «велика кіль
кість», лтс. bfira «велика купа»; пов'я
зання з тюрк. bujumak «рости», biljйk 
«великий» (Mikl. TEl І 268; EW 24) вва
жається сумнівним.- Шанский ЗСРЯ 
І 2, 217; Фасмер І 257; Slawski І 49; 
БЕР І 96; Skok І 230; ЗССЯ 3, 83--86; 
Sl. prasl. І 439-443; Sadn.-Aitz. VWb. 
І 87 -88; Bern. І· 98; Trautmann 40; 
Pokorny 98-99.-Див. ще бути1.- Пор. 
бИстрий, бушувати, бухнути. 



буЯти 

[буЯти2 ] «букати, кричати: бу!» 
ВеБ; -похідне утворення від бу, оче
видно, уподібнене до блеяти, можливо, 
також до буЯти1.- Див. ще букати. 

буяхИ (бот.) «лохина, Vaccinium uli
ginosum», [буяю/] «ТС.» ЛексПол; -бр. 
буякі, п. [bujak] «те.»; - мабуть, по
хідне утворення від дієслова буЯти; 
пояснюється або оп'яняючим впливом 
плодів лохини на людину (пор. інші діа
лектні назви цієї рослини: укр. пиякu, 
р. пьЯница, дурнИка, дурнuца, вл. pjenc, 
pjenca, pjencyna), або тим, що рослина 
буйно росте на вологих низьких міс
цях.- Budziszewska 216, 315.- Див. ще 
буЯти1 . 

бюджет;- р. болг. бюджет, бр. 
бюджат, п. budzet, ч. budget, budzet, 
слц. вл. budzet, схв. буч_ет, буч_ёт, 
м. буч_ет, ели. budzet; -запозичення 
з французької мови; фр. budget похо
дить від англ. budget «мішок скарбни
ка», яке зводиться до фр. ст. bougette 
«Малий мішок», похідного від фр. bouge 
«скриня)), що походить від лат. bulga 
«Кошіль, шкіряний мішок», запозичено
го з галльської мови; іноді фр. bouge 
пов'язують з гол. boge «вигин, склепін
ия, житло».---'- СІС 115; Шанский ЗСРЯ 
І 2, 246; Фасмер І 261; Kopaliriski 
146; Dauzat 101, 1-19; Кlеіп 207; Кluge
Mitzka 108. 

бюлетень; - р. бюллетень, бр. бю
летlть, п. biuletyn, ч. слц. вл. bulletin, 
болг. бюлетіін, бюлетііна, м. билтен, 
схв. бИлтён, билтена, слн. bilten; -
запозичено з французької мови через 
російську; фр. bulletin походить від 
іт. bullettino «записка», що є демінути
вом від елат. bulla «Грамота, доку
менТ».- СІС 115; Шанский ЗСРЯ І 2, 
246-247; Фасмер І 261; Kopalinski 130; 
Dauzat 120; Юuge-Mitzka 110.- Див. 
ще булла. 

бюро; - р. бр. болг. бюр6, п. biuro, 
ч. byr6, bureau, слц. byr6, вл. berow, 
м. биро, схв. бИро, ели. bir6, bureau; -
запозичення з французької мови; фр. 
bureau «письмовий стіл, канцелярія, 
контора» походить від bure «скатерть; 
груба вовияна тканина», джерелом якого 
є пізньолат. burra (>*bura) «шерсть», 
сnоріднене з гр. f3єpp6v «густо зарослий, 

бязь 

волохатий», ~l>pcra «шкіра».~СІС 115; 
Шанский ЗСРЯ І 2, 247; Фасмер І 261; 
Kopalinski ІЗО; Dauzat 120; Gamill
scheg 163; Юеіn210-211; Wa1de-Hofm. 
І 107, 124.- Див. ще бурса. 

бюрократ, бюрократія, бюрокра-
тИзм; - р. болг. бюрократ, бр. бюра
крат, п. biurokrata, ч. слц. byrokrat, 
м. бирократ, схв. бирдкрат(а), ели. 
birokrat; -запозичення з французької 
мови; фр. bureaucrate, bureaucratie ут
ворено від bureau «письмовий стіл, кан
целярія» за зразком aristocratie і под.
СІС 115-116; Шанский ЗСРЯ І 2, 247; 
Kopalinski 130; Dauzat 120; Gamill
scheg 163.- Див. ще бюро, аристократ. 

бюст; - р. бр. болг. бюст, п. biust, 
ч. busta, bysta, слц. busta, схв. бuста, 
м. бuста; - запозичення з французь
кої мови; фр. buste походить від іт. 
bttsto «груди», пов'язаного з елат. bus
tum «погруддя покійного на могилі», 
спрощеним похідним від лат. amburo 
«обпалюю, палю», яке складається з пре
фікса amb- «Навколо, об-» і дієслова 
аго «палю, спалюю», спорідненого з гр. 
ЄО(І) «ПаЛЮ», дінд. o~ati «ГОрИТЬ», і сл. usli 
«вогонь».- СІС 116; Шанский ЗСРЯ І 
2, 248; Фасмер І 261; Brikkner 28; 
Holub-Lyer 109; Dauzat 121; Vries 
AEW 636; Юuge-Mitzka 114; \\7alde
Hofm. ІІ 841; Pokorny 347-348. 

бюстгальтер;- р. бюстгальтер, бр. 
бюстгальтар, п. biusthalter; - запози
чення з німецької мови; н. Bustenhalter 
складається з основ іменника Buste 
«бюст» і дієслова halten «тримати».
Шанский ЗСРЯ І 2, 248.- Див. ще 
бюст, бухгалтер. 

бязь «густа бавовняна тканина», 
[б'ястьJ «рибальське полотно для віт
рил» Дз, безь (заст.) «лляна або коно
пляна пряжа для білих нитоК>> Бі, ст. 
безь (XVII ст.); - р. бр. бязь, схв. 
без; - запозичення з турецької мови; 
тур. аз. baz, як і кирг. уйг. баз, ккалп. 
базь, тат. башк. бJз «те.», походить від 
ар. bazz «те.»; непереконливо виводи
лось (Преобр. І 60) від англ. baize 
«байка»; форма б' ясть пояснюється як 
контамінація слів б'язь і повсть.- СІС 
16; Шанский ЗСРЯ І 2, 248; Фасмер І 
261; Егоров 161; Lokotsch 23-24. 



в 
в, ві - див. у. 

ва-банк (картярський термін) «став
ка, що дорівнює всьому банку», (перен.) 
«рискуючи всім»; - р. болг. ва-банк, 
п. va banque, ч. vabank, vabanque, 
слц. vabank, схв. ва банк; - запози
чення з французької мови; фр. va banque 
(букв.) «:іде баню> складається з дієслова 
va (3 ос. оди.), яке походить від лат. 
vadit «:іде», спорідненого з двн. watan 
«ПереХОДИТИ Вбрід», дісл. V20a, даНГЛ. 
wadan «Те.», і іменника banque «баню>.
СІС 116; Шанский ЗСРЯ І 3, 3; ССРЛЯ 
2, 19; Dauzat 26, 737; Wa1de-Hofm. 
ІІ 723-724.- Див. ще банк, вада. 

вабИТИ «ПринаджуваТИ>>, (ваблuтиJ 
іТС.» Ж, Пі, [ваб] «принада» Ж, Я, ваба, 
sабuло «ТС.», вабець «ПринаджуваЧІ> Ж, 
СУМ, всібик «дудка для приваблювання 
дичини», [вабникJ «те.» Я, вабкuй, ваб
лuвий, вабнИй, (зваб] «принада» Ж. зваба, 
звабник, зваблИвий, звабний, п6ваб, по
віба, повабний, [прИвабJ «принадність» 
Г, Ж, приваба, привабливий, приваб
ний; - р. вабить «[заманювати, запро
шувати]; принаджувати птахів чи зві
рів наслідуванням їх голосу», бр. 
вабіць «манити, принаджувати», др. ва
бити «Запрошувати», п. вл. wabic «ма
нити, принаджувати», ч. vabiti, слц. 
vabit', НЛ. wabis, бОЛГ. вабя «ТС.», М. 
ваби «підкликає, скликає», схв. всібити 
«ТС.», СЛН. vabiti «ЗапрошуватИ, ЗВаТИ, 
вабити», стсл. RlІЕити «Бабити»; - псл. 
vabiti «Те.»;- споріднене з гот. \\'Opjan 
«КЛИКаТИ», ДВН. WUoffen «ГОЛОСНО ПЛа
КаТИ», дангл. \\·ёраn, англ. weep «ТС.»; 

іє. *цаЬ- «кликати, кричати, плакати»; 
лит. vobiti «принаджувати», лтс. vabit 
«Кликати на суд» є запозиченнями з 

слов'янських мов; зіставлення з лит. vil
binti, лтс. vі1ЬішН «Бабити» (Machek 
ESJC 673) необгрунтоване.- Фасмер І 
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263; Преобр. І 61; Brйckner 598; БЕР І 
110; Skok ІІІ 557; Trautmann 336-337; 
Fraenke1 1270; Мйh1.- Endz. IV 490; 
Pokorny 1109. 

[вабить] «ВИТИ» (про собаку, ВОВКа) 
Л; - очевидно, результат видазміни 
значення слова всібити «принаджувати, 
підкликати»; менш імовірне припущення 
про збереження тут давнього значення, 
наявного також у спорідненому двн. 
wuoffen «голосно плакати», дангл. wёpan 
«ТС.».- Див. Ще вабити. 

[вав] «НЯВ» (вигук для імітації котя
чого крику) Ме, (вавкатиJ «нявкати, няв
чати» Ме, МСБГ, [вавкотіти] «голосно 
і часто нявчати; кричати, плакати» Ме, 
[вавчитиJ «Нявкати» Ж, [вавкотнЯJ «Няв
чання» МСБГ, [вавцір] (кличка старо
го кота) Ж, [вавчар] «те.» Ж;- слц. 
[vavcaf] «гавкати»; - звуконасліду
вальне утворення, паралельне до няв 

(пор.). 

вава (дит.) «боляче; рана», вавка 
«ТС.», всівкати «часто говорити вавка»;
р. вава;- слово вигукового походження, 
можливо, успадковане з індоєвропей
ського періоду; пор. лтс. vai, лат. vae, 
гот. wai, двн. we, нвн. weh, англ. woe, 
ав. vayoi. ~voi, дінд. uv~, що походять 
з іє. *Цаі «ой, болить»; подвоєння зу
стрічається також у двн. wewo «біль, 
нещастя», дангл. wawa, wea, нвн. 

Wehweh «ТС.».- Фасмер І 263; Преобр. 
І 61; Trautmann 338; Юuge-Mitzka 
845; Pokorny 1110-1111.- Пор. вай. 

ВавИло, Вавuл, АвИло, ст. Вавул'Ь 
«Мятеж, зам"Ьшанне, зм"Ьшанне» (1627);
р. ВавИла, бр. Вавіла, болг. ВавИл(и), 
стсл. Е11кrА11, Е11воrм, Е11вим;- через 
старослов'янську мову запозичено з 
грецької; гр. Ва~6Лщ; вважається сі
рійсько-єврейським запозиченням, що 
тлумачиться як «повстанець» або «за-



вавоИ 

мішання», можливо, пов'язаним з гебр. 
ВаЬе1 «Вавілон»; пояснюється і як ВаЬ 
ВеІ «ворота і двір Бела» (головного бога 
Вавілона).- Беринда 188; Суперанская 
75; Петровский 66; GesenitІs 91 б, 109 а. 

[вав6й] «навій, валок у ткацькому 
верстаті» Л;- можливо, результат аси
міляції початкового н з в у слові [на
вай] «НаВіЙ», ПОВ'язаному З навивати, 
вumu1 . 

[ваворити] «балувати, потурати; зли
тися» Ж; - не зовсім ясне; можливо, 
виникло на основі п. fawor «фавор, лас
ка», faworyzowac «фаворизувати, вияв
ляти ласку».- Пор. фавор. 

Вавро, Всіврик - див. Лавро. 
вага «СИЛа ПрИТЯГаННЯ тіла ДО землі; 

прилад для зважування; важливість; 
[мито Я; знаряддя для піднімання воза 
Я; коромисло терезів Бі; дишло у воза 
Бі]», вагИ «Прилад для зважування», 
(ваг] «знаряддя для піднімання воза» Я, 
вагсідло (заст.) «Маятнию>, [вагалка] «гой
далка» До, вагання, вагар, [вагівнuк] 
«ваговий брус» Ж, вагівнИця «ваги», 
вагове (заст.) «Збір за ВаГу», вагота 
«вага, тягар; вагітність; важкі пережи
вання», ваготіnня «тягар, тяжіння», ва
жіль, [важель] «пристрій, за допомогою 
якого піднімають чи опускають нижнє 
жорно», [важевнИця] «важіль» Ж, [ва
жак] «паличка, на якій намотують і за
в'язують петлі при плетінні сітки», 
(важка] «Шалька вагів Ж, Я; знаряддя 
ткача», ваЖкu «дрібні гирі; невеликі 
ваги; [коромисло терезів Ж; тягар, яким 
придушують сошники сівалки, щоб за
глибити їх у землю Мо]», (важнИк] «Ва
гар»- я. ж. важниця «значна особа; 
важлива справа», важнИця «Ваги;(заст.) 
підставка під ваговий дрюк для під
няття тягарю>, (важнЯ:] «приміщення чи 
місце для ваг на ринку», важ6к «гирка», 
[важчуга] «дуже важка людина» Я, [ва
гавий] «нерішучий» Ж, вагітна Г, СУМ, 
ваговИй Г, СУМ, ваговИтий «Важкий, 
важливий», [ваг6вистий] «тс.» Ж, ваго
мий, [ваг6тний] «Ваговий» Ж, важкИй, 
важлИвий, [важна] «Вагітна» Л, важ
ний «поважний, хороший», важезний, ва
женний, [важкеленний], важнЮщий, ва
жучий, важttезний, вагати (заст.) «Зазі
ХаТИ, замірятись; зважуватись» Пі, ва-

вага 

гатися, (вагонuти) «Обтяжувати» Ж, 
r вагон іти] «вагітніти; лежати тягарем», 
ваготіти, вагувсітися «Вагатися; [міря
тися силами]; сваритися, сперечатися», 
важити, важитися, важніти, важчати, 
ваг6м (заст.) «на вагу» Пі, СУМ, [ваг6м] 
«ПОВОЛі» Ж, ваги-переваги «Перевальцем» 
Я, [вuвага] «зважування» Пі, [вивага] 
«допомога, звільнення» Ж. [вtіважити] 
«допомогти» Ж. відвага, відвсіжитися «на
смілитисЯ>>, [відневdга] «нахабство, зу
хвалість» Ж. впавага (заст.) «повага» Пі, 
[вповажнИти] «шанувати» Ж, доважка, 
доважок, звага «Відвага», зважлИвий, 
зважнілий, (зважнИй] «Відважний» Я. 
[звагувати] «оглянути, звернути увагу» 
Я, зважати, зважитись «НаСМіЛИТИСЬ», 
[зауважити] «ударити, стусанути» Я, 
ЗНевага, ЗНеважниК, ЗНеважливий, ЗНе· 
важний, зневажати, навага (заст.) «ТЯ
гар, вантаж; замір» Пі, наважба (заст.) 
«рішення, намір» Пі, [наважнИй] «схиль
ний», [наважний] «Відважний» Ж. на
важитися, [наповажитися] «ДОКЛаСТИ 
зусиль, старань», навпереваги, (обваж] 
«обважуванню> Пі, обважнілий, обеа
жати (заст.) «обманювати у вазі» Пі, 
обваженіти «стати важким» Пі, обваж
нИти, обважніти, обважувати «Пере
вантажувати; неправильно важити», 

[одважливий] «розсудливий» ВеУг, пере
вага, переважний, переважати, п6ваг 
«ПОВаЖНЇСТЬ», повага, поважливий, по
важний, поважати, [поважити) «ЗВа
ЖИТИ на чиєсь прохання; спокуситися», 

поважитися «Відважитися; зібратися; 
спокуситися; посягнути; [покластися 
(на кого) Ж]», поважніти «ставати по
важнішим», п6вагом, поважно, розваг 
«розсудливість, обережність» Ж, роз
важливий, розважний, розважати «роз
мірковувати», споважнілий, споважніти, 
сповага, ст. за вагами (1494), вагою (1545), 
зважоно (1529); - р. [вага] «вага; ваги», 
бр. ва;~а, П. НЛ. waga, Ч. СЛЦ. Vaha, БЛ. 
waha «ТС.», М. СХВ. вага «ВаГИ», СЛН. 
vaga «ТС.; вага»; - запозичено з давньо
верхньонімецької мови, можливо, через 
польську; двн. v.·aga «ваги», нвн. Wage 
(\\Т aage) «ТС.» ПОВ' ЯЗаНе З НВН. wagen 
«зважувати», wieg~n «зважувати, ва

жити», Wagen «віз, екіпаж, вагон», Weg 
«дорога», англ. weight «вага», wain 
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ваганИ 

«ВіЗ», ДВН. даНГЛ. wegan «рухаТИ, 

нести; важити», спорідненими з лат. 
vehi «Їхати», дінд. vahati «Їде, везе», 
стсл. RfЗЖ, укр. везу; припущення (Аба
ев Зтимология 1966, 258) про те, що 
слово vQ€a в сш;ш' янських мовах є 
здавна уснадкованим з індоєвропейської 
прамови, недостатньо обгрунтоване.
Шелудько 24; Richhardt 109; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 4; Фасмер І 263; Преобр. І 
61-62; Briickner 598-599; Юuge-
Mitzka 829, 832.- Див. ще везтй.
Пор. вагон, розвага, увага. 

ваганИ «довгаста дерев'яна миска, 
ночви», [ваган] «те.» Пі, Бі, До; - р. [ва
ганки} «НОЧВИ», бр. (ваган] «бЛЮДО», 
п. [wahon] «велика дерев'яна миска», 
ч. [vahon, vahonek], слц. vahan «діжа», 
vahanec «дерев'яна миска», болг. ваган 
«глибока миска», м. ваган «дерев'яна 
миска», схв. вдzан, ваган, ели. vagan, 
vagana «те.»; - походження не з'ясо
ване; спроба пов'язання з сгр. *~a~ci
vt(ov), яке виводилось від нар.-лат. ca
vaпeus «порожнистий» (від лат. cavus 
«те.», пор. іт. gavagno «Корзина») (Фас
мер ГСЗ 3, 41; Преобр. І 62) виявилась 
необгрунтованою; виводиться (Skok І І І 
559) від фріул. vagan «ночви», Ьаgал 
«Те.» або від іт. gavagno «корзина» (Мла
денов 95; БЕР І 110-111, 221); припус
кається (Ondrus Sl. Wortst. 125) похо
дження від гіпотетичного кореня *dwоg
сбити, рубати• (>*dvagan-).- Фасмер 

І 264; Machek ESJё 674-675. 

[ваrаш] «дорога на полонину; виру
буваний ліс»; - схв. вдzаш «колія, слід 
коліс»; - запозичено з угорської мови, 
можливо, через посередництво румун

ської (Scheludko 128; Vrabie Romano
slavica 14, 178); рум. vaga~ «різання; 
лісова ділянка, лісосіка» походить від 
уг. vagas «ТС.», Пов'язаного з vag «рі
зати», спорідненого з мане. warзg- «би
ТИ», хант. wach- «різати».- Skok ІІІ 
559; Barczi 329. 

С вагИ] «Віжки» Ж. [важкu] «те.» Ж, 
Ме;- очевидно, форма вагИ утворилася 
шляхом зворотного словотвору від 
важкИ, що є результатом не зовсім ясної 
видазміни форми віжки (ст. вожьки).
Див. ще віжкИ. 
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вадити 

вагон, вагонетка, вагонник;- р. бр. 
болг. вагон, п. вл. wagon, ч. слц. vagon, 
м. вагон, схв. вагон, ели. vagбn; - запо
зичено через російську мову з німецької 
або французької; н. Waggбn, фр. wa
gon походять від англ. wagon, waggon 
«Коляска, віз, фургон», спорідненого 
з нвн. Wagen «віз», укр. віз.- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 4; Трубачен КСИС 25, 97-
98; Фасмер І 264; БЕР І 111; Юuge
Mitzka 832; Юеіn 1724, 1743.- Див. 
ще везтИ.- Пор. вага. 

вагранка «піч для виплавки чавуну», 
вагранник, ваграночний; - р. бр. ва
гранка, болг. ваzрЯнка (з рос.); - по
хідне утворення від назви місцевості 
Wagrain в Австрії.- Шанский ЗСРЯ І 
3, 5; Фасмер І 265; Горяев 37. 

[вада) «рівчак для води» Дз; - болг. 
вада «КаНава З ПрОТОЧНОЮ ВОДОЮ, стру· 
МОК», СХВ. вада «ТС.»;- ОЧЄВИДНО, ЗаПО· 
зичення з молдавської мови; молд. вад 
(рум. vad) «русло річки, брід; гавань» 
походить від лат. vadum «брід, мілке 
місце»,пов 'я за ного з vado «йду, крокую», 
СПОрідненим З ДЇСЛ. vaaa «ПереХОДИТИ 
вбрід», ба, дангл. wadan, wod, двн. 
watan «те.»; припускається також (Дзен
дзелівський НЗ УжДУ 13, 72-73) мож
ливість запозичення з болгарської мо
ви.- БЕР І 111; Pщkariu 173; Walde
Hofm. ІІ 723-724. 

[вадас] «мисливець» Ж, ст. вадас 
(XVI ст.); - слц. [vadas] «ТС.»; - запо· 
зичення з угорської мови; уг. vadasz 
«мисливець» походить від vad «дичина, 
дикий», спорідненого з хант. wont 
«ліс».- Балецкий St. sl. 9, 347-348; 
MNTESz ІІІ 1062-1063; Barczi 328. 

ВадИм; - р. ВадИм, бр. Вадзім, др. 
Вадuм'Ь, болг. ВадИм (з рос.);- не 
зовсім ясне; здебільшого виводиться за 
Соболєвським від др. *вадити «спереча· 
тися» або «приручати» чи як результат 
скорочення від Влади.мир'Ь.- Сл. вл. 
імен 202; Петровский 66; Фасмер І 265; 
Суперанская 75; Mikl. EW 373; СобСІ-
левский ЖСт 1893/4, 445. 

вадИТИ «ШКОДИТИ; наговорюВаТИ>>, 
[вадитися] «сваритися», [вадитиси] «Га· 
ЯТИСЯ» МСБГ, вада Г, ж. вадкИй «ШКід
ЛИВИЙ», вадлИвий «те.», [довадити] «до
садити», [довада] «досада, туга», [довад-



sадкйй 

ливий] «досадний, нудний», [довадний] 
«Те.», (звадитисяJ «сваритися», [звадні
ти] «ТС.» Ж, звада, [звадникJ «спере
чальник», звадлuвий, [звадлuвоJ «досадно, 
неприємно», [заваджатиJ, завадити, за
важати, завада, [невада] «нешкідли
вість», [повада] «недолік, шкода» Ж, 
[розвадитисяJ «посваритися» Нед.;- р. 
[вадить] «зводити наклеп; зволікати 
час», бр. шідзіць «шкодити», др. вадити 
«звинувачувати», п. wadzic «сварити; 
перешкоджати», ч. vaditi «заважати», 
СЛЦ. vadit', ВJІ. wadtic, НЛ. wazis «ТС.», 
болr. (вадя] «зводжу наклеп», схв. [va
diti] «перешкоджати», стс.'!. R<'дити 
«скаржитись на кого, звинувачувати, 

зводити наклеп»; - псл. vaditi;- єди
ного пояснення не має; вважається спо

рідненим з лтс. vats «рана», лит. votis 
«відкрита рана», дінд. vadhati «ударяє, 
НИЩИТЬ», гр. wiJ'Єw «ШТОВХаЮ», ГОТ. 
wunds «рана», нвн. Wunde «те.», іє. 
*ца-, *ЦО:,, *Ц;:>- «ударяти, ранити» (Ma
chek ESJCS 558; Skok ІІІ 557; Zubaty 
St. а сІ. І 2, 111-112; Walde-Pok. І 
2JJ) або З дінд. vadati «ГОВОрИТЬ, прові
щає; свариться за», vadal) «вислів, су
перечка», гр. аМсіш «Кричу, говорю», 
двн. farwa3oi1 «проклинати, спростову
вати» (Фасмер І 265-266; Потебня РФВ 
V 251; БЕР І 112; Frisk І 184); непере
конливо зіставлялося з лит. vaduoti 
«викуповувати», лат. vas, vadis «пору
читель» (Преобр. І 62); ототожнення з 
р. [вадить] «принаджувати» (Фасмер, 
вказ. місце), як і з дірл. аіr-соrр.-fеd
«шкодити, заважати» (Machek ESJC 674), 
необ гр унтова не. 

[вадкйй] «охочий, схильний, жадіб
ний, похітливий» Ж, [ваджуватися] 
«в'язнути» ВеУг, відвадити «відбитц 
охоту ходити куди-небудь; [відрадити, 
відвернути ЖJ», [довсідити] «Привчити», 
nовадитися «уНаДИТИСЯ», nовадка «ЗВИЧ
Ка», (привадити] «прив'язати, привіси
ти»;-р. [вадить] «Бабити; звати; привча
ти, приручати», бр. [вадзіць] «Кортіти», 
п. [uwadzic si~] «Вплутатися, заплута
тися», бОЛГ. вадЯ «ВИЙМаЮ, дістаю», 
М. вади «ВИЙМає, дістаЄ», СХВ. вадити 
«ВИЙМати, добуваТИ», СЛН. Vada «ПрИ
Манка, наживка», navaditi «привчити»;
nсл. vaditi «Бабити, звати»; - загально-

ва зел ін 

прийнятої етимологн не має; пов'язує
ться з вестИ, псл. vedQ, *vedti, voditi 
(Варбот Зтимология 1963, 213-216; 
Skok ІІІ 558; Vaillant RESI 22, 28; 
Trautmann 337) або з лит. vadinti «на
зивати; кликати, запрошувати», дінд. 

vadati «ГОВОрИТЬ, каже, ПОВіДОМЛЯЄ» 
(Brikkner 596; Fraenkel 1177-1178); 
зіставлення з дінд. svadha «звичка», гр. 
Єіtщ; «звичай», лат. sodalis ( <*sцedhalis) 
(Преобр. І 62-63; Горяев 38), з гр. 
ШіНш «Штовхаю» (БЕР І 111), як і ото
тожнення З вадити «ШКОДИТИ» (Фас
мер І 265-266), недостатньо обгрун
товані. 

[вадь] «тепер; нарешті» Ж, [вать] 
«або» ЕЗб 4, ст. вадь (XVI ст.), вать 
(XVII ст.); - запозичення з угорської 
мови; уг. vagy «або; приблизно» за
гальноприйнятої етимології не має; по
яснюється по-різному на грунті угор
ської мови.- Дзже St. sl. 7, 161; Ба
лецкий St. sl. 9, 348; MNTESz ІІІ 1067; 
Barczi 329. 

[ває] «свячена гілка верби» Ж; -
Р· вайя, ваия «Гілка паnороті, пальми», 
др. ваие «пальмова гілка», болг. вая, 
стсл. Rt\ИK «Те.»;- через старослов'ян
ську мову запозичено з грецької; гр. 
~citov «пальмова гілка» походить від 
копт. Ьаі.- Фасмер І 267; Преобр. І 
63; Matzenauer 362; Frisk І 210. 

[важнешний] «святковий, неробо~ 
чий» (день) Л; - неясне. 

ваза;- р. бр. болг. вdза, п. вл. нл. 
waza «Ваза, ·супниця», ч. слц. слн. 
vaza, м. схв. вdза, вdзна; - запозичено 
через російську або польську мову 
з французької або німецької; фр. vase, 
н. Vase nоходять від лат. vas, мн. vasa 
«посуд», спорідненого з умбр. vasor 
«ТС.».- Шанский ЗСРЯ І 3, "5; Фасмер 
І 267; Brikkner 604; Ho!ub-Lyer 502; 
БЕР І 112; Dauzat 741; Юеіrі 1693; 
Walde-Hofm. ІІ 736. 

вазелін;- р. болг .. м. вазелuн, бр. 
вазелін, п. вл. wazelina, ч. vaselina, слц. 
vazelin, схв. вазеліін; -запозичено з 
французької мови; фр. vaseline утворене 
в 1877 р. у США з першого складу нім. 
Wasser «вода» і початку гр. ЄЛаюv юлія 
з оливи» та суфікса -ine.- СІС 116; 
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Шанский ЗСРЯ І 3, 5; Dauzat 741; 
Юеіn 1б93. 

вазон, ваз6нка, ваз6нок;- р. бр. ва
зон, п. wazon;- запозичення з російської 
або польської мови; р. вазон виводиться 
(Фасмер І 267; Шанский ЗСРЯ І 3, б) 
від фр. vason, похідного від vase «Ваза»; 
п. wazon вважається (Briickner б04) 
власним утворенням на основі waza 
{(ваза» або виводиться (Sl. wyr. obcych 
801) з іт. vaso «вазон», що походить від 
лат. vas «посуд».- Див. ще ваза. 

[вазЮкати] «щось погано, невміло 
робити; бруднити»; - р. [вазюкаться] 
«повільно робити»; - очевидно, похідне 
від возйти (пор. возuтись), утворене за 
аналогією до мазЮкати від мазати; не 
виключена можливість зв'язку з р. [ваз
гать] «бруднити».- Пор. вацькати, 
вез яти. 

[ вазь] «ПрагнеННЯ, Жадоба, ПрН· 
страсть» Ж; - не зовсім ясне; очевидно, 
пов' язане з [васнь] «Чвара, лайка», п. 
Wasn «СВарка, ГНіВ», Ч. СЛЦ. vasen «ПрИ
страстЬ»; може бути зіставлене також 
3 уг. vagy «туга, бажання, жадоба»; 
Желехіnський пов'язує вазь з важити 
(на щось). 

[вай] (вигук болю, страху, горя) 
ВеБ, [вайкати] «жалібно кричати», 
[вайкіт] «крик болю, тривоги; шум, 
Гам»; - бОЛГ. [вай] «аЙ, ОЙ», вайКаМ ее 
«охаю, зітхаю», м. ваj «ОХ, ой», вайка 
«Охає, зітхає», схв. ваj «ох, ой», ваjкати 
ее (вдjкати ее) «плакатися, скаржити
ся»; -очевидно, запозичення з румун

ської мови або з ідишу; рум. vai «ОЙ» 
пов'язується з лат. vae «ОЙ, лихо», спо
рідненим з лит. vai, гот. wai, двн. wё 
-«те.»; ід. вай «ОЙ, лихо» пов'язане з нвн. 
weh «тс.»; болг. вай виводиться від тур. 
vay, яке походить з перської мови.
БЕР І 112; DLRM 916; Walde-Hofm. 
ІІ 724.- Пор. вава. 

ВаЙда1 (бот.) «СИНИЛЬНИК, СИНЯЧНИК, 
lsatis tinctoria L.»; - р. вайда, ч. ст. 
vajt, vejt «те.»;- запозичення з ні
мецької мови; н. Waid, двн. weit (від 
пгерм. *waizda- «те.») споріднене з лат. 
vitrum «те.; блакитна фарба; скло», 
rp. taci'tt~ ( <Ft'taci'tt~) «те.».- Фасмер 
267; Machek Jm. rostl. 61; Mikl. EW 
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377; Кluge-Mitzka 834-835; Walde
Hofm. ІІ 806; Frisk І 8, 73б. 

[вайда2 ] «ватажок колядників» Ж;
п. wajda «ландграф (у XV ст.); циган
ський ватажок», слц. vajda «циганський 
ватажок»; ----: запозичення з угорс;ької 
мови; уг. vajda «воєвода; циганський ва
тажок» походить від с.тюв'янського вое
в6да.- Briickпer 599; MNTESz ІІІ 1070; 
Barczi 329.- Див. ще вестИ, воїн. 

[вайка] (мн.) «яйця» Ж; - запози
чення з словацької мови; слц. vajko 
«яєчко», vajce «яйце», як і ч. vejce «те.», 
vajfcko «яєчко», споріднені з укр. 
яйце (див.). 

вайло1 «Неповоротка, незграбна, по
вільна людина», [вайлЮка] «ТС.», вайлу
ватий, [валовuтий] «ВаЙлуватИЙ», [вай
л6,н] «Натовпом, валом»; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з валuти(ся), 
валЯти(ся) через проміжну форму *валь
ло з дисиміляцією першого л; пор. [ва
лЮка] «ледар», [завалий] «незграбний», 
[завсількуватий] «лінивий, неповорот
кий», р. увалень. 

[вайло2 ] «ой, лихо» Ж, [вайлов Vin
cenz, вайль6 Шух] «Тс.»; - запозичення 
з румунської мови; рум. ао!еб, aoleu 
«Те.» є, очевидно, вигуком афективного 
походження.- Vincenz 14; СДЕЛМ 31. 

[вайтЯть] «Висловлювати незадово
лення» Л;- бр. [вайцЯць] «дорікати»;
очевидно, запозичення з литовської мо
ви; лит. *vaitёti є гіпотетичною формою, 
яка припускається (Buga RR ІІ ббЗ-
664) поряд з vaitбti «охати, стогнати», 
похідним від vai (vai) «ОЙ».- Непокуп
ний Мовозн. 1968/6, 35.- Див. ще вай. 

[вак] «намічена ціль» Ж (у грі вак 
і копець - «ціль, в яку попадають пал
ками» Г); -неясне. 

вакансія «НеЗаЙНЯТа посада», [вака
НЄЦЬ] «Необроблена, запасна земля», [ва
канці] «nустуючі землі» Ме, [вакан] 
«ділянка землі в б десятин», [вакан] 
«ділянка землі площею 5-12 га» Л, 
вакантний, [ваКОНЦЬ6вий] «ВаКаНТНИЙ, 
відставний», [ваканць6ва] «ніколи не 
орана» (про землю) ЛЧерк, [вакансу
вата] «ГУЛЯТИ, Не бутИ оброблеНОЮ ПеВ· 
ний час» (про земЛю) ЛЧерк, [ваканцу
ват] «ЗаЛИШаТИСЯ під паром, не оброб-
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лятися» (про землю) Л, [ваканцювать] 
«ТС.» Л, ст. ваканс7:J, ваканція (XVIII 
ст.); - р. вакансия, (вакан] «вільний» 
б ' ' р. вакансія, п. wakaпs «Вакансія», ч. 
vakaпce, слц. vakancia, вл. wakanca 
болr. ваКаНЦUЯ, СЛН. vakanca «ТС.»; ~ 
через польську мову запозичено з фран
цузької; фр. vacance «вакансія, кані
кулю> пов 'язане з vacant «вакантний, 
вільний», яке походить від лат. vacans, 
vacantis, дієприкметника до vacare 
«бути вільним, незайнят.им»; пор. лат. 
vacantia «безгосподарне майно, нічиї 
землі».- СІС 116; Шанский ЗСРЯ І 
3, б; Фасмер І 267; Kopalihski 1019, 
1030; Dauzat 737; Walde-Hofm. ІІ 
7~3 .. :- Див. ще накувати.- Пор. ва
кацн. 

[вакар] «чередник», [вакаркаІ «Заго
рода для худоби»; - запозичення з ру
мунської МОВИ; рум. vacar «ЧередНИК» 
і:юходить від лат. *vaccarius, пов'яза
ного з vacca «корова», спорідненим з 
дінд. vasa «ТС.».- Мельничук Молд. зл. 
165; Vincenz 9; Scheludko 128; Nфi
Arma~ та ін. Romanoslavica 16, 99; 
Pщcariu 173; Wa1de-Hofm. ІІ 722. 

[вакатисЯ] «Важитися» Ж;- очевид
но, фонеТИЧНИЙ ВаріаНТ ДО вагаmUСЯ.
Див. ще ваrа. 

вакацЇі «КаНіКуЛИ>>, [ваксіція] «ТС.», 
[вакаціюватися], ст. вакацtйники «Від
ставні попи» (XVIII ст.);- р. вакіщии, 
бр. вакацuі, п. wakacje, ч. заст. vakace, 
слц. заст. vakacie, схв. заст. вакацujа;
можливо, через польське посередництво 

запозичено з латинської мови; лат. va
catio «звільнення, свобода» є похідним 
від vacare «бути вільним, незайнятим, 
позбавленим, відпочиватю>.-СІС 116; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 7; Фасмер І 267; 
Преобр. І 63; Kopalinski 1019, 1030.
Див. ще накуВати.- Пор. вакансія. 

[вакелія] (бот.) «гриб-трутовик, Poly
porus fomentarius L.», (бакалія ВеНЗн 
вакелея Mak, вакилuя ВеНЗн, векелu~ 
Г, Ж, Щух] «Тс.»; - запоз~чення з ру
мунськО! МОВИ; рум. Vаса!Іе «обичаЙКа 
сита, решета; гриб-трутовик» утворене 
за допомогою суфікса -~Ше від заста
рілог? іменника veaca, що походить від 
сл. veko «віко»; безпідставно зарахову
валося (Кобилянський Гуц. гов. 86) до 
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тюркських елементів.- DLRM 919.
Див. ще вІко. 

[вакернИна] «Коза, вівця, біла з чор
ними або рудими плямами коло очей» 
[вакuристийІ «баран (вівця), білий ~ 
чорними обводами навколо очей»· -
пов'язане з рум. [oacar) «баран (ві~ця) 
з чорним~ плямами на морді», [oac~rnu] 
«ТС.», яю виводяться від лат. *obaqui
lus ~тс.».- Клепикова 71-72; Machek 
ESJC 675; DLRM 551. 

[вакешка] «світла вівця з чорними 
колами біля очей» Клепикова, [вакиша) 
(назва вівці) Доп. УжДУ 4, [вакішJ 
(назва барана) тж, (вакіша] «вівця біла 
ко.ло очей чорна» ВеНЗн, [ваклеша] 
«вшця чорна, коло очей біла» ВеНЗн 
(ваклешун] (назва барана) Доп. У жДУ 4: 
[ваклешuста] (те саме, що ваклеша) 
ВеНЗн, [веклешuста] «ТС.» ВеНЗн, [га
J'ешаJ (назва вівці) Доп. УжДУ 4 [га
діsша, гедЄша! «ТС.» тж; - п. baki~szka 
«чорноморда вівця», bakiesisty «кудла
тий», ч. слц. vakesa «чорна коло очей 
(вівця)», bakesa, болг. 8clK7:JЛ, М. ваКОЛ 
«те.»; -запозичення з румунської мови; 
рум. oache~ «СМаГЛЯВИЙ, ЧОрНобрИВИЙ» 
утворене за допомогою суф. -е~ (слов'ян
ського походже.ння) від рум. 6chiu «ОКО», 
щ_о походить ВІд лат. oculus «те.», спо
рІДненого з псл. oko, укр. 6ко; пор. укр. 
вічканя, воканя, ачканя (назви овець); 
форма ваклеШа і Т. Д., болг. 8clK7:JЛ, оче
ВИДНО, походять від рум. [оас! і~] «корич
невий», ПОВ'язаНОГО З oache~; бОЛГ. 8clK7:JЛ 
зіставляється також (Младенов 57) з 
рум .. vaca1a~ «Мастило».- Клепикова 
69-73; Сл. И балк. ЯЗЬІКОЗН. 188; Nifa
Arma~ та ін. Romanoslavica 16, 91-92; 
Vrabie Romanos1avica 14, 178; Cranja1a 
409-411; Machek ESJC 675; БЕР 1 
113; Mik1. EW 374; Pщcariu 106; 
Walde-Hofm. ІІ 200-202.- Див. ще 
око. 

[вакол] «загорода, обора» Мо, [ок6л] 
«ТС.» Мо; -запозичення з молдавської 
мови; молд. ок6л «обхід, об'їзд; загін, 
загорода для худоби». як і рум. ос61 
«ТС.», уг. ako1 «кошара, вівчарня», по
ходить від слов'янського оkо1'Ь «коло».
Клепикова 204-207; DLRM 557; Kniezsa 
І 1, 62; Barczi 4.- Див. ще коло. 
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вакса, ваксувати; - р. бр. болг. вак
са, п. (szu)waks, ч. діал. слц. заст. vіks;
запозичення з німецької мови; н. Wachs 
«віск» (з герм. *wahsa) споріднене з лит. 
vaskas, лтс. vasks, псл. voskь, укр. 
віск.- Шелудько 24; Фасмер І 267; 
Младенов 57; Кluge- Mitzka 830.- Див. 
ще віск. 

[ваку-ваку] (вигук досади, коли чу
ють дурниці) Бі; - можливо, звуко
наслідування, вживане для передраж

нювання; з другого боку, може бути 
зіставлене з р. [вакать] «молоти дур
ниці» і далі з лат. vox «звук, крик, го
лос, слово, мова», дінд. vak «мова, го
лос, слово», ав. vaxs <<тс.», сірл. faig 
«сказав», двн. giwahan, giwuog <<згаду
вати», прус. wackitwei <<кликати»; іє. 
*цеkц- <<говорити».- Фасмер І 375; 
Преобр. І ІІІ; Wa!de-Hofm. ІІ 824-
825; Pokorny 1135-1І36. 

вакувати «бути бездіяльним; зали
шатись необробленим (про поле); гаяти 
час, нічого не робити», вакуватися «за
лишатись необробленим», ст. ваковати 
(XVI ст.), ваковатися (XVIII ст.), ва
ковньtй (XVI ст.); - очевидно, запози
чення з польської мови; п. wakowac 
«бути вільним» походить від лат. vacare 
«бути віл.ьним, пустим», спорідненого 
з умбр. (anter)vacaze «хай буде опорож
нення, затримка», (ander)vacose <<ТС.», 
лат. vanus «пустий», гот. wans <<Недо
статній, відсутній», дісл. vanr «ТС.», 
англ. want <<бажати», можливо, такоЖ 
дірл. wain (*ukпi) <<дозвілля, наго
да».- Тимч. І80; Brйckner 599; Кlein 
1728; Walde-Hofm. ІІ 723, 73І-732.
Пор. вакансія, ваюіції. 

Вакула, ст. Вукол'О «Волопась» 
(І627);- р. Вукол, стсл. Еоу-кмь;
через старослов'янську мову запозиче
но з грецької; гр. Во6хоЛо~ (чоловіче 
ім'я) утворене на основі іменника ~о6-
хоЛо~ «пастух», який складається з ос
нов іменника ~оі3~ «корова, худоба», 
спорідненого з. лат. bos «бИК>>, укр. 
[гов'вдо], і дієслова лЄЛоf.tаt «рухатись, 
направлятись», спорідненого з лат. colo 
«займаюсь, культивую, відвідую», псл. 
kolo, укр. коло.- Беринда І96; Супе
ранская 76; Петровский 8І; Frisk І 257, 
260; Boisacq 764.-Див. ще r6в'єдо, коло. 
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вакуум; - р. бр. болг. м. схв. ваку
ум, Ч. vakuum, СЛЦ. vakuum, БЛ. Waku
um; -запозичення з латинської мови; 
лат. vacuum «пустота, порожнява», як 
калька гр. xєv6v «ПОрожнє» (Кlein 1686), 
утворено на основі прикметпика vacuum 
«порожнє», форми с. р. від vacuus 
<<nорожній», пов'язаного з дієсловомvа
саrе <<бути вільним, пустим».- СІС 116; 
Holub-Lyer 500.- Див. ще накувати. 

вакханалія <<розгульне бенкетування, 
пияцтво, оргія», ст. бакханалія, бахана
лія <<тс.; м'ясопуст» (XVIII ст.);- р. 
болг. вакханалия, бр. вакханалія, п. 
ba(k)chana!ie, ч. слц. ЬаkсhашШе, схв. 
баканалиjе, слн. bakanalije;- запози
чення з латинської мови; лат. Baccha
nalia <<свята на честь бога Вакха; роз
пусне життя» утворене за аналогією 
до Vulcana!ia <<свята на честь бога Вул
кана», Saturna!ia <<свята на честь бога 
Сатурна» від Bacchus «бог вина і вино
градарства», запозиченого з грецької 
мови; гр. Ваххо~ невідомого походжен
ня, можливо, пов'язане з лат. Ьас(с)а 
<<ягода» і первісно означало <<бог вино
граду»; початкове в в східнослов'ян
ських мовах замість лат. Ь пояснює
ться впливом звукової форми імені Вакх 
«бог вина і виноградарства» (з похід
ними вакханка, вакхічний), засвоєного 
з грецької мови (пор. Бахус <лат. Bac
chus); в українській мові початкове 
в замість б, засвідченого у XVII ст., 
може бути пояснене впливом росій
ської мови.- СІС 1І7; Тимч. 51; Шан· 
ский ЗСРЯ І 3, 79; ССРЛЯ 2, 29; Kopa
!i:hski 104; Ernout-Mei!let І 63; Юеіn 
139; Frisk І 2І2. 

вакцИна, вакцинація, вакцинувати;
р. м. схв. вакцИна, бр. вакцИна, п. wak
cyna, ч. слц. vakcina, болг. вакстlна;
запозичення з французької мови; фр. 
vaccine походить від лат. vассша <<КО
ров'яча», пов'язаного з vacca «КОрова» 
і виділеного з виразу variola vассша 
«Коров'яча віспа».-СІС ІІ7; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 8; ССРЛЯ 2, 30; Kopalinski 
1030; Holub-Lyer 500; Dauzat 737; 
К!еіn І686.- Див'. ще ваюір. 

вал1 <<насип», .валок <<nокіс», валку
вати «згрібати у валки», nідвdл, підва-



вал 

лина, [підвала] Ж, ст. за валом (1545);
р. бр. болг. вал, др. вал-о, п. wal, ч. слц. 
val; -запозичено з середньоверхньо
німецької мови, можливо, через поль
ську; свн. wal <<Насип» (нвн. Wall <<те.») 
походять від лат. vallum <<вал табору», 
спорідненого з укр. валИти; припускає
ться (Фасмер І 268) можливість запози
чення через польську мову безпосеред
ньо з латинської.- Richhardt 109; Шан
ский ЗСРЯ І 3, 8-9; Преобр. І 63; 
Юuge-Mitzka 836; Walde-Hofm. 11 
730.- Див. ще валИти. 

вал2 <<грубі нитки», [валівецьJ <<чотири 
пасма, 120 ниток Мо; жмут грубої пря
жі розміром 3-6 пасм Ме», [валівціJ 
«мотки з одергів, клоччя, що йдуть на 
валовину» Я, валовИна <<груба пряжа», 
валовИй «З валовини, з грубих ниток» 
Г, Ж, [валов'Яний] <<Те.>> Ж;- р. [вал] 
«груба пряжа з одергів, вживана для 
сіток і ряден; сукані одерги, вживані 
для .ткання попон»; - очевидно, по

хідне від валйти (див.). 

[вала] (вигук для відгону корів) 
До; -очевидно, результат фонетичної 
видазміни вигуку алЯ (див.). 

валандатися «швендяти; ліниво пра
цювати», [валантатися] «зволікати, 
в'яло працювати» Пі;- р. валсіндать 
«працювати повільно, недбало, тягнути 
час», валандаться <<те.; вовтузитись, ме
тушитись», бр. валандацца «довго вози
тися з чимось, швендяти», [вальlн
даццаJ <<возитись, бродити»;- в росій
ській мові вважається запозиченням з 
литовської, в якій valanda <<Проміжок 
часу, хвилина», як і сх.-лтс. voluda 
«ТС.», ЗВОДИТЬСЯ ДО ЛИТ. velt <<ВаЛЯТИ, 
бити, перемішувати, перекручувати», 

спорідненого з лтс. velt <<валяти, бити», 
укр. валИти. (Шанский ЗСРЯ І 3, 9; 
Фасмер І 268; Преобр. І 63; Потебня 
РФВ 4, 199; Fraenkel 1221; Petersson 
BSI. Wortst. 19); Буга (Buga RR ІІ 
644-645) заперечує таке пояснення, 
припускаючи, що р. валандаться похо
дить з фінської мови.- ЗСБМ ІІ 32.
Пор. валасатися. 

[валасатися] «швендяти, волочитися, 
тинятися», [валанцати си ЕЗб 26, ва
ланцювШпи Я, валанчувсіти Я, валенса-

21 • 

валашок 

тися Ба] <<тс.», [валасальницяJ <<Непо
сида; повія» Я; - запозичення з поль
ської мови; п. wal~sac si~ «швендяти» 
пов'язується з walic, яке відповідає 
укр. валИти, або разом з укр. валанда
тися зводиться (Mikl. EW 374) до лит. 
valanda <<Проміжок часу, xвилинa».
Richhardt 109; Bruckner 599-600.
Див. ще валИти.- Пор. валандатися. 

[валаструвати] «звиватися від болю» 
Ж;- неясне. 

валах «кастрований баран або кінь 
Г, Ж; [кастратор жеребців]», [валахан} 
«скопець», [валашайник] «Кастратор», 
[валашал, валашалник ДзАтл ІІ, валашар 
ДзАтл ІІ, валашівнuк ДзАтл ІІ, вала
шілник ДзАтл Il] <<Те.», [валашка] <<Кас
трована свиня», [валаш6к] <<стовбур де
рева, чистий від гілля», [вuлух] «валах», 
валашати <<каструвати», [валашuти 
ДзАтл ІІ, валашовати ДзАтл ІІ] <<ТС.», 
овалашати <<Те.; [украсти]», ст. валах-о 
(1529), валашеньtй (XVII ст.); - р. [ва
лах] <<кастрований бичок, баран», fвал!}хl 
<<ТС.», бр. [валах, валаШЬЩЬ], П. БЛ. Wa
lach «Мерин», ч. valach, слц. valach, 
vlach «те.»; -запозичення з. німецької 
МОВИ; НВН. W a\\ach <<ТС.» ПОХОДИТЬ ВіД 
W;:Шache «Волох, румун» (кастровані 
коні надходили до Німеччини з Воло
щини, Угорщини і Русі).- Шелудько 
24; Фасмер І 269; ЗСБМ ІІ 34, 36; Brйck-
ner 600; Machek ESJC 675-676; Юuge
Mitzka 836.- Див. ще волох. 

[валашок] (бот.) «конюшина, Trifo
lium pratense L.» Mak, [валашок жовтий] 
<<заяча конюшина, Anthyllis vulneraria 
L.» Mak; - бр. [валаш6к] <<ТС.»;- можли
во, похідне від валах «Кастрований кінь»; 
пор. укр. конюшИна, [команuця, конєв
ник, конічuна, жеребець] <<Trifo!ium 
pratense L.», р. [жеребецJ <<те.; TrifoHum 
medium», [жеребчик] <<те.», [коновальник, 
коновальчик] <<Trifolium alpestre L.»; на
зва nояснюється тим, що конюшина різ
них видів є доброю ·кормовою травою 
для коней; на «Anthyllis vulneraria» 
дана назва, очевидно, була перенесена 
з причини ботанічної спорідненості рос
лин; назви цих рослин частково збіга
ються і в інших мовах; пор. схв. дjе
телина <<Конюшина» і [зечjа детелина] 
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валежний 

«заяча конюшина».- Анненков 40,358-
359· Machek Jm. rostl. 121; Симоновиh 
40, '476.- Див. ще валах. 

[валежний) «важливий, солідний»;
р. вальЯжньtй <<масивний, товстий, непо
вороткий, величний; (заст.) прикраше
ний різьбленням», [вальЯн] «різьблен
ня»;- бр. [ва~ьЯжньt];- неясне; п~в'я
зується з валити, р. *вальяга <<ваило» 
( Фасмер І 271; Преобр. І 63); може бути 
зіставлене з фр. vaillaпt (заст.) «Вар
тий».- 9СБМ 11 47-48. 

ВалентИн, ВалентИна, Валя, Валько, 
[Левантuна);- р. болг. ВалентИн, бр. 
Валянцін, п. Waleпty, ч. Valeпtiп, слц. 
слн. Valeпtfп, стсл. EмEN'hTИN'h; ____: че
рез старослов'янську і, далі, грецьку 
мову (гр. ВаЛєvтt'vщ;, OuaЛєv'tlVOG) запо
зичено з латинської; лат. Valentianus, 
Valentiпus (чоловіче ім'я) походить від 
дієслова valere <<бути сильним, мати 
значення, коштувати», спорідненого з 
гот. waldan <<Вистачати», двн. waltan 
«управляти», можливо, також лит. val
dyti «володіти, правити», псл. *voldeti, 
укр. володіти.- Сл. вл. імен 203; Пе
тровский 66-67; Илчев 100; Walde
Hofm. 11 727-728.- Пор. володіти. 

валентний, валентність; - р. ва
лентнЬlй, бр. валентньt, ч. valencni, 
слц. valeпtny, болг. м. валентен, схв. 
валентан; - утворено на основі лат. 
valens (valentis), дієприкметника від 
valёre «бути сильним, могутнім, мати 
значення, коштувати».- СІС 117; Шан
ский ЗСРЯ І 3, 10-11; Dauzat 739; 
Юеіn 1688.- Див. ще ВалентИн. 

[валер] «вага, значення, ціна» Я, 
[валь6рний) <<коштовний» Ж; - запози
чення з польської мови; п. walor <<вар
тість, значенню>, як і ч. valor «цінний па
пір», походить від елат. valor «вартість, 
цінність», пов' яз а ного з valere <<бути 
сильним, мати значення». - Kopalifi
ski 1031; Holub-Lyer 501; Walde
Hofm. 11 727.- Див. ще ВалентИн. 

Валеріан, Валер'Ян, Валерій, Вале
рія, ст. Валеріан'Ь, Оуаллерій;- р. Ва
лериан, Валерий, бр. Валяр'Ян, Вале
рЬlй, п. Walerjan, ч. Valerian, Valerie, 
слц. Valerijan, Valer, болг. Валериан, 
Валери, слн. Valerijan, Valerij, стсл. 

З24 

валивочко 

ЕмЕриІ<ІN'h, Оу-мЕрій; - через старо
слов'янську мову запозичено з латин
ської; лат. Valerius (чоловіче ім'я), 
Valerianus «Валеріїв» (присвійне) утво
рено на основі дієслова valere <<бути 
сильним, здоровим, фізично спромож
ним на щось».- Петровский 67; Илчев 
100; Walde- Hofm. 11 727; Юеіп 
1688.- Див. ще ВалентИн. 

валеріана (бот.) <<Va!eriana officiпa
lis L.», валер'Янка; - р. валериана, бр. 
валяр'Ян, валяр'Янка, п. wa!eriaпa, 
ч. baldrian, слц. valeriaпa, болг. вале
риан, м. валериjан, валериjана, схв. 
валериjана, слн. baldrijan; - запози
чено з французької або латинської мови; 
фр. val еrіапе походить від елат. vale
riaпa, яке виводять від назви місцево
сті Valeria в Паннонїі, звідки походить 
рослина, або від Valerius, імені серед
ньовічного лікаря, що відкрив цілющі 
властивості цієї рослини. - Шанский 
ЗСР Я І, 3, 11; Фасмер І 269; Dauzat 
739; Юеіn 1688. 

[валєра (ходити)] <<ходити безупин
но (неспокійно), як приречений» Ж;
неясне. 

[валєтка (польова)) (бот.) «агалик· 
трава, J asione montana L.» Mak; -не 
зовсім ясне; можливо, результат видо· 
зміни форми волотка (польова) «те.», 
яке може бути похідним від в6лот (пор.). 

валет;- р. бр. валет, п. walet, 
болг. вале(т); - запозичення з фран
цузької мови; фр. valet ( <vaslet) <<слу
га, лакей; валет (у картах); (ст.) зброє
носець» походить від елат. *vassulittum 
або *vassellittum, зменшеної форми до 
елат. vassus «слуга».- Шанский ЗСРЯ 
І 3, 11-12; Преобр. І 63; Sl. wyr. ob
cych 798; РЧДБЕ 131; Dauzat 739; 
Юеіn 1688.- Див. ще васал. 

[валив6кий) «витрішкуватий» Ж; -
складне утворення з основ дієслова 
валтlти (пор. вивалити очі) і діалектної 
форми іменника [в6ко) з протетичним в; 
можливо, є народноетимологічною ви· 
дозміною форми вирло6кий.- Див. ще 
валИти, вирло6кий, око . 

. [валивочко) (бот.) «купальниця євро· 
пейська, волове око, воливочко, Trol
lius europaeus L.» Mak; - результат 
злиття словосполучення еолове око 



валйти 

«ТС.» через стадію валивочко під впливом 
валИти; початкова назва пов' язана з 
формою квітки, пор. ч. [volsky oko, bu!i
ci voka] <<ТС.».- Пор. валивбкий, воло-
бчок. 

валИти <<збивати донизу, руйнувати; 
рухатись масою», валЯти, валувати «ру
хатись масою», валькувати <<робити сті
ни з вальків глини; обмазувати гли
ною; [викачувати, бити Бі]», вал «ЦИ
ліндр, що обертається; велика хвиля», 
[валежник] <<бурелом» Ж, [валвнки] <<су
конні штани», [в~лИло] <<сукновальня; 
дрючок Ж», [валівнИця] <<злива» Ж, [ва
ліж] <<ТС.» Я, [валій] «СУКНОВаЛ», ваЛОК 
<<Качалка, частина грабель, борони», 
[валЮга] «ледар», [валЮка], валЯка «тс.; 
[непотрібна річ До]», валун, [валЮх] 
«пиріг з картоплі і пшона», {валява] <<Ве
лика кількість; купи; руїни Ж; поле 
битви, вкрите трупами Ж», валftльник, 
валЯльня, валянець, валянок, валка <<Обоз», 
вальок «КаВаЛОК (гЛИНИ)», [вальок] <<Ка
ЧаЛКа» Бі, валкИй (про гончарну глину) 
«пісний», [валовШпий] <<дуже лінивий» 
(про биків) Ж, валЮщий, валЯщий, ва
ляний, валькуватий «схожий на вальок», 
[вальнйй] «густий, численний» Г, Ж, 
валом, [валькувато] (про ходу) «непевно, 
хитаючись», вйвал, вивалювати «висолоп
лювати, витріщувати», відвал, відваль
ник, відвалка (спец.), відвальнИй, дова
люватися, звалЯти «збити з шерсті, 
пуху; недбало зробити; забруднити», 
звал, [звала] «велика кількість» Ж, зва
лисько, звалище, [звалка) <<НаТОВП, руКО
ПаШНа сутичка» Ж, звалЯння (спец.), 
звальщuк, Звалювальний, [зваловuтий) 
«неповороткий, незграбний» ВеЗи, 
звальний, завал, завала <<Нагромадження; 
[грозова хмара, буря ВеЗи; великий 
снігопад ВеБ, ВеЛ]», заваль, [завалина] 
<<яма, провалля в полі Ме; руїна Ж; 
призьба; заноси», [завалище) <<руїна» Ж, 
завалка <<ЗаВалювання; [жердина ДЛЯ за
КрИВаННЯ проходу у воротах Л]», [за
валки] «nрипухлі залози Ж; ангіна Мо; 
скарлатина; дифтерит Я; запор Я», 
[завалля], [завалЮха] (хата) Я, [завалява] 
(снігу), завальник, [завалий] «незграб
ний, неповороткий», завалистий <<обва
листий; багатосніжний (про зиму)», за
валочний (спец.), [завалювальний], [за-

валИти 

вальковий] «завалистий», [завdлькуватий] 
«лінивий, неповороткий», [завальнИй] 
«якого є багато; великий; важкий; якого 
завалюють; ломовий (кінь) ЛЧерк; до
рідний (хліб) ЛЧерк; з глибоким снігом 
(зима) Ж; такий, куди звалюють», зава
лЮщий, завалЯщий, [завалисто] <<ба
гато снігу», [завалько) «дуже багато, 
переповнена» Дз, [завальна) «ТС.» Я, 
навал Г, СУМ, навала, навсілка (спец.), 
навальник, [навальниця] «гроза, буря» 
Ж, навалочний, навалювальний, наваль
ний, наповал, обвал, обвалище, обвалля, 
обвалення (спец.), обшілистий, обваль
ний (землетрус), [одвал] «обвал, падіння» 
Ж, перевал (у т. ч. <<[пропуск в оранці]» 
ЛЧерк), перевалка, [перевалки] <<залиш
ки від прядіння мички» Л, [перевалля], 
[перевалок) «прохід», перевалочний, т
ревdлистий, перевальний, перевалькуеа
тий, перевальцем, перевальки, перешіль
ці, перевальця, [повала] <<стеля», [пава
лина) <<ТС.» Ж, [повалець] <<ВОЛОСЯНИЙ 
аркан», повальний <<загальний, поголов
ний» Ж, [повалом] <<Покотом» Ж. при
вdл, [прйвалок) «дошка, прикріплена спе
реду печі Ва; лавка, прироблена до 
лежанки Г; дошка біля печі для при
кріплення полу Ж», [привалок) «заглиб
лення біля комина для дрібних кухон
них речей» ЛЧерк, провал, провалина, 
провалля, [проваль] «провал» Ж, прова
листий <<обривистий, стрімкий» Ж, про
валЯти (спец.), розвсіл СУМ, Ж, розва
лина, розвалище, розвалля, розвалЮк_а, 
розвалЮха, розваль, розвальні, розвал
куватий, розвалистий, розвальний, р6з
вальцем, увал, увалuстий; - р. валИть, 
валЯть, бр. валіць, валЯць, др. валити, 
валЯти, п. walic, wa1ac, ч. valiti, va
leti, слц. valit', vafat', вл. walic, 
walec, нл. walis, walas, болг. валям, 
М. вали <<ВаЛЯЄ», СХВ. ва/Ьати, СЛН. 
valfti, va)jati, СТСЛ. КМИТИ С~, GМІ<ІТИ 
Ch\; - псл. valiti, valjati «крутити, вер
тіти, котити», пізніше «качати по землі, 
розкладати, руйнувати»; - споріднене 
з лит. voliбti (volioti) <<Катати», лтс. 
viфlt «Катати, вертіТИ», дінд. valati «Кру
ТИТЬСЯ; повертається», valayati «Котить, 
повертає», двн. wallah <<кипіти, бурли
ти», нвн. wallen «ТС.», лат. volvo <<обер
таю, качаю», гр. ЄЛUrо «згинаю, звиваю», 
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валів 

алб. valё «хвиля»; іе. *цоІ-/цеl- «крути
ти, вертіти, котити».- Шанский 9СРЯ 
І 3, 12; Фасмер І 268; Преобр. І 63-
64; Москаленко УІЛ 42; Briickner 599-
600; Machek ESJC 676; БЕР І 116-117; 
Skok ІІІ 562-563; Trautmann 349-
350; Miihl.- Endz. lV 416, 533; Юuge
Mitzka 836; Walde-Hofm. 11 832-834; 
Boisacq 223-224; Persson Beitr. 539; 
Pokorny 1141-1143. 

[валів] «корито (для худоби)», [ва
ливо, валув ВеУг, валЮга] «те.»;- слц. 
valov <<водопійне корито», схв. всілов 
«корито для худоби»; - запозичення 
З угорСЬКОЇ МОВИ; уг. va)y(i «КОрИТО ДЛЯ 
худоби» походить з тюркських мов; пор. 
дтюрк. олуІf_ <<жолоб», чув. валаК<<ТС.».
Балецкий St. sl. 9/1-4, 338; Machek 
ESJC 555; MNTESz ІІІ 1084; Barczi 331; 
Егоров 46.- Пор. валоб. 

валідол;- р. валuдол, бр. валідол;
через російську мову запозичено з фран
цузької; фр. validol утворене на основі 
val ide <<Здоровий, міцний», що походить 
від лат. validus «сильний, міцний», по
в'язаного з дієсловом valere «бути силь
ним», за допомогою елемента ol, харак
терного для назв багатьох хімічних спо
лук, що звоДиться до лат. oleum <<олія».
СІС 117; Шанский І 2, 91; І 3, 12.
Див. ще Ваrrентйн, олfя.- Пор. автол. 

валІза, ~алізка;- р. [валuзка], бр. 
[валіза], слн. valiz; -запозичення з 
польської мови; п. waliza походить від 
елат. valisia, valesia «клунок вершника» 
або від фр. valise <<чемодан, сумка» (іт. 
valigia), яке виводиться від гал. *vаІ
«оточувати» або від ар. walfl:ta «мішок 
для зерна».- Фасмер І 269; ЗСБМ Il 
39; Sl wyr. obcych 694; Matzenauer 
362; Gami!Ischeg 882; Dauzat 739; Юеіn 
1689. 

[валка] «боротьба, війна, бій, на
ступ» Я. [валк] <<те.» Пі, [валечнuй] 
«славний, хоробрий, войовничий, воєн
ний» Пі, [вальчuтu] «змагатися, боро
тися» Я, ст. валка «боротьба, війна, бій, 
битва» (XIV ст.), валька (XV ст.), ва
лечньtй <<воєнний, військовий, мужній, 
хоробрий» (XVI ст.), «Великий» (XVII 
ст.}; - р. ст. валка <<війна, боротьба», 
бр. валка «бій», п. walka «боротьба»; -
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валун 

очевидно, через польське посередництво 

запозичено з чеської мови; ч. valka 
«війна» виводиться від ч. ст. valeti 
«воювати»; вважається спорідненим з 
хет. цalh- «бити, нападати», свн. wal 
<шоле бою».-:;- 9СБМ ІІ 39; Brikkner 599; 
Machek ESJ С 676; Benveniste BSL 33, 13. 

[валоб] «товста дошка», [валібка] «за
тула; покришка» Ж; [валобік] «щось 
випорожнене, видовбане» Ж; - неясне; 
можливо, пов'язане з [валів] «Корито 
(для худоби)» або [альбія] «корито для 
свиней». 

[валовшний] <<Приналежний» ЕЗб 4, 
ст. валовшньtй, валушньtй <<те.; гідний» 
(XVI-XVII ст.); - утворено від уг. 
va16 «придатний, призначений, гідний», 
похідного від кореня фінно-уг. vаІ
<<годитися, бути пристойним; бути ро
дом (звідки)».- Дзже St. sl. 7, 161; 
MNTESz ІІІ 1081; Barczi 330, 331. 

[валбнія] «дубильна речовина з жо
лудів малоазіатського дуба» Я;- п. 
waloneja, wallonea «те.»; - можливо, 
через польське посередництво запози· 

чено з італійської мови; іт. vallonia по
ходить від сгр. ~аЛаv[а <<Вічнозелений 
дуб», пов'язаного з ~ІіЛаvо(; «жолудь», 
спорідненим з лат. glans <<те.», псл. 
zelQdь, укр. жолудь.- SW VII 451; 
Frisk І 213; Юеіn 142, 659, 1689.- Див. 
ще жолудь. 

валторна, валторніст; - р. бр. вал
торна, п. waltornia, ч. valdhorna, болг. 
валдхорн; - запозичено з німецької мо
ви через польську або російську; 
н. Waldhorn складається з основ імен
ників Wald «ліс», спорідненого з дангл. 
weald «те.», дісл. VQllr <<земля, необроб
лене поле», можливо, також нвн. wild 
«дикий», і Horn <<ріг», спорідненого 
з лат. cornu, кельт. carnon, гр. хЄра(; 
«те.», псл. *korva, укр. корова.- СІС 
117; Шанский ЗСРЯ І 3, 12-13; Фас
мер-Трубачев І 270; Горяев 38; Смир
нов 70; Kopalinski 1032; Юuge-Mitzka 
309-310, 316, 835.- Див. ще корова. 

валувати «сильно гавкати» (про со
бак); - неясне. 

валуй- див. волуй. 
[валун] (бот.) «Вовнянка (гриб), Aga

ricus neca tor Bull.» Mak, [валуйко] «ТС.» 
Mak;- очевидно, результат видазміни 



валЮта 

назви грибів волуи, валуи під впливом 
валИти, валун <<гладкий камінь».- Див. 
ще волуй. 

валЮта, валЮтник;- р. бр. валЮта, 
п. вл. waluta, ч. слц. valuta, болг. м. 
схв. вал(Jта, слн. valuta;- запозичено 
з італійської мови через посередництво 
російської і, можливо, польської та ні
мецької мов; іт. va1uta щінність, вар
тість» походить від лат. valeгe <<мати 
силу, коштувати».- СІС 117; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 15; Фасмер І 271; Kopalinski 
1031.- Див. ще ВалентИн. 

[валюш) <<вальдшнеп», [валюшень] 
«тс.»; - очевидно, результат видазміни 
форми вальдшнеп під впливом валЮша.
Див. ще вальдшнеп. 

валЮша <<сукновальня», валЮшник, 
валЮшня, [вал!}чня, вал(Jша Ж:, валюш 
Ж, фолЮші Умань, хвалЮші, хвалЮш
ник] <<ТС.», [фолюшар] <<сукноваЛ» Ж:;
очевидно, запозичення з польської мови, 
видозмінене в результаті зближення з 
валЯти; п. folusz <<сукновальня» похо
дить від пізньолат. fullaгe (follare) «Ва
ляти сукно», пов' яз ан ого з лат. fullo 
<<сукновал», можливо, спорідненим з лит. 
bildё_ti <<гримотіти», bildenti <<стукати», 
belstt «ТС.», двн. bolz <<болт, швopiнь».
Slawski І 233; Bгiickner 124; Walde
Hofm. І 560. 

вальбія, вальбійка- див. альбія. 
вальдшнеп; - р. вальдшнеп, бр. 

вальдшнЗп; - запозичення з німецької 
мови; н. Waldschnepfe, [Waldschneppe] 
складається з основ іменників Wald 
«Ліс». і Schnepfe ( <двн. sпёрfа) «бекас», 
спорщненого з нім. Schnabel <<дзьоб» 
лит. sпapas «ТС.».- СІС 118; ШанскиЙ 
ЗСРЯ І 3, 13; Фасмер І 270; Булахав
ский Сем ас. зтюдьr 181; КІ uge-Mitzka 
667, 670.- Див. ще валторна. 

валькИр- .див. алькИр. 
[вальний) «гарний, красивий» ВеЗа, 

ст. вальньtй ( 1 538), валньtй <<головний 
великий, генеральний (1551); великий: 
пишний, бучний (XVIII ст.)»; - оче
видно, запозичення з польської мови· 
п. walny з первинним значенням <<силь: 
ний» nов'язане з wal «вал», walic <<ва
лити».- Bruckneг 599.- Див. ще ва
лИти. 

вампІр 

вальок, валькувати - див. валИти. 
вальс, [валецьJ, вальсуRrіти;- р. бр. 

вальс, n. walc, ч. слц. valcik, вл. walcik 
б~лг. валс, м., в_,алс, валцер, схв. валцер: 
валс, слн. valcek; -очевидно, запози· 
чено з французької мови через росій
ську (діалектна форма - через поль
ську); фр. valse походить від н. Walzer 
(назва танцю; буквально «той, що кру
титься»), похідного від walzen <<Крути· 
тися», пов'язаного з двн. walzan, дісл. 
v~Ita, гот. waltjan <<тс.», нвн. wal1en 
<<бурлити, кипіти», псл. valiti, укр. 
валИти.- СІС 118; Шанский ЗСРЯ І 
3, 14; Фасмер І 270; Sl. wyr. obcych 
693; Dauzat 739; Юuge-Mitzka 836-
837.- Див. ще валИти.- Пор. вальцІ. 

вальці, [валець] СУМ, Ж:, вальців· 
нИк, вальцювальник, вальцювальний, 
вальцювати; - р. вальцЬt, бр. вальцЬt, 
П. wa)ec, Ч. valcovati «ВИКаЧуВаТИ», СЛЦ. 
valec, вл. нл. walca, болг. валц;- запо
зичення з німецької мови; н. W alze 
<<катаю> пов'язане з дієсловом walzen 
<<Крутитись».-СІС 118; ЗСБМ ІІ 47; Sl. 
wyr. obcych 694; Юuge- Mitzka 837.
Див. ще вальс. 

вам1 (дав. в. мн.), вами (ор. в. мн.);
р. бр. болг. м. схв. вам, др. вам-о, п. wam, 
Ч. слц. vam, СЛН. vam, СТСЛ. Gt1Мь;
ПСЛ. vam'Ь ( <*vo-m-), пов'язане з vy 
<<ВИ» ( <*vos).- Фасмер І 271, 366; Пре· 
абр. І 102-103.- Див. ще ви.- Пор. 
вас. 

[вам2 ] <<Мірчук» ДзАтл І, [всіма] <<ТС.», 
ст. о ... вам'В (XVI ст.);- болг. [ва.ма] 
<<ВИд мита; митниця»; - запозичено з 

угорської мови, частково через румун· 
СЬКе ПОСередНИЦТВО; уг. vam <<МИТО, 
МИТНИЦЯ» (рум. vama <<ТС.»), ОЧеВИДНО, 
походить від перс. vam <<борг, обов'я
ЗОК>>.- Дзендзелівський ЛБ VIII 92; 
Доп. УжДУ IV 62; Дзже St. s1. 7, 161; 
MNTESziii 1084; Barczi331; DLRM917. 

[вамбак) <<губка» Я;- р. ст. вамбако 
<<ТС.»;- неясне; можливо, результат ви

дозміни запозиченого рум. bumbac «ба
вовна».- Див. ще бомбак. 

вамберець, ванберець- див. імбИр. 
вампір; - р. вампuр, бр. вампір, 

п. wampir, ч. vampyr, слц. слн. vampir, 
болг. вамптlр, [ваптlр, воптlр, вепuр), 
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вамш 

м. вампuр, схв. вампіlр;- запозичен
ня з французької мови; фр. vampire 
походить від нвн. Vampiг, джерелом 
якого є, очевидно, схв. вампіlр, що є 
запозиченням з грецької мови; сгр. 
Вщщоро(;, що лежить в основі схв. 
вампіlр, болг. вампuр, походить, мабуть, 
від незасвідченого стсл. *кжnир-ь. ( <псл. 
*Qpir'ь); менш вірогідне припущення 

(Machek ESJC 669) про походження 
СХВ. вамnіlр від ЦСЛ. G"Ь.ПИj)"Ь. З даЛЬШОЮ 
появою м.- Шанский ЗСР Я І 3, 16; 
9СБМ ІІ, 50; Briickпer 594; БЕР І 117; 
Dauzat 740; Gamillscheg 883; Юuge
Mitzka 811.- Див. ще упИр. 

[вамш] <<вид одягу (куртка до поя
са)» Я;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [wamsz] «те.» походить 
від нвн. Wams «куртка» ( <свн. wam
beis), яке було заnозичене з французь
ких діалектів; фf". ст. wambais «одяг 
nід панцирем» nохо.цить :ві)!. елат. wam
basium <<стьобаний мундир, що одягався 
nід панцир», яке зводиться до сгр. 
~~fl~cч; <<бавовна». - Kopaliriski 1 032; 
Kaгlowicz SGP VI 68; Кluge-Mitzka 
838.- Див. ще бомбак. 

ваюідій;- р. болг. вшиідuй, бр. ва
нсідьtй, п. wanad, ч. vanad, vanadium, 
слц. vaпadium, схв. ванадuн, ванадu
jум; - запозичення з західноєвропей
ських мов; н. Vanadium, Vanadin, англ. 
vanadium є новолатинським терміном, 
утвореним шведськими хіміками, від
кривачами елемента, від VanadiS, однієї 
з назв давньоскандінавської богині кра
си Фреї; дісл. Vanadтs, очевидно, пов'я
зане З дісл. van, VOll <<НадіЯ», ГОТ. wёпs 
<<те.», vгепn «сповнений надії, прекрас
ний; МОЖЛИВИЙ».- СІС 118; ВОЛКОВ 
58-59; Фигуровский 59; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 16-17; Kopa!inski 1032; Fгemd
worteгbuch 661; Юеіn 1690; J бhannes
son 132-134. 

ванда - див. фанда. 

[вандак] «Дорожна сумка» Ж;- не
ясне; можливо, походить від ч. vand
rak <<МандріВНИК», Яке ЗВОДИТЬСЯ ДО НВН. 
wandern «подорожувати, мандрува
ти».- Див. ще мандри. 

вандал, вандалізм;- р. бр. вандсіл, 
n. wandal, ч. слц. vandal, болг. ванда-

З23 

ванкИр 

ЛИН, СХВ. вандал, вандаліtзам, вандалсmво, 
слн. vandal;- запозичено з латинської 
мови, можливо, через французьку (фр. 
vandale) або німецьку (н. Waпdal); лат. 
Vandalus «людина з племені вандалів; 
(перен.) варвар, що нищить культурні 
цінності» походить від назви східно
Fерманського племені, пов'язаної з нвн. 
wandern «бродити», англ. wandeг <<те.»; 
означає буквально «кочовик».- Фас· 
мер І 271; Dauzat 740; К!uge-Mitzka 
838, 863; Кlein 1690. 

[вандзар] «вид печива з начинкою» 
Ж, [вардзсір] «круглий пиріг з кислого 
тіста» Мо, [мандзсір] «корж з муки 
і зелені» Ме, [вандзсірuтuся] «плака
ти, скаржитись» Ж;- запозичення з 
румунської мови; рум. vaгzare «пиріг 
З капустою» ПОХОДИТЬ Від varza «Капу
ста», пов'язаного з лат. viгidia «зелень», 
похідним від етимологічно неясного vi
rёre <<бути зеленим, бути сильним» (мож
ливо, первісно спорідненого з жup).
Vrabie Romanoslavica 14, 178; Vin
cenz 13; Pщcariu 175; Walde-Hofm. 
І 797.- Див. ще жир. 

вандри, вандрівець, вандрівка, ван
дрівнuй, вандрівнuк, вандр6вкаш, ван· 
друвсітu, вань..rровсітu - див. мандри. 

[ваник] <<вид куртки; недовга жіноча 
безрукавка» Кур;- очевидно, запози
чення з польської мови; джерелом п. 
[wanik] <<ТС.» є нвн. Wams «куртка».
Див. ще вамш. 

ваніль, ванtлtн; - р. ванuль, бр. 
ваніль, п. wanilia, ч. vanilka, vani!ie, 
vanyla, слц. vanilka, болг. ванuлия, 
м. схв. ванйла, слн. vanflja;- запози
чено, очевидно, з французької мови; 
фр. vanille походить від ісп. vainilla 
«вані.тrь (рослина і плід)» (ст. vayпilla), 
зменшувальної форми від vaina (ст. 
vayna) «стручок, кобура», що зводиться 
до лат. vagтna «оболонка, стручок». 
СПОрідНеНОГО З ЛИТ. vozti <<Закривати, Ш .. 
КрИВаТИ», ,Т[ТС. V3SU, V3SU, ViiSt «НаКрИ• 
вати».- СІС 118-119; Щанский ЗСРЯ 
І З, 17-18; Фасмер І 272; БЕР І 118; 
Dauzat 740; Gamillscheg 883; Юеіn 
1687, 1690; Walde-Hofm. ІІ 725. 

ванкИр, ванькИр, ванькір- див. ал
кИр. 



ванна 

ванна\ ст. у ванн 1і (1599); - р. бр. 
ванна, п. wanna, ч. vana, слц. vana, вл. 
wan, wanja, болг. вана; - запозичено 
з німецької мови, можливо, через поль
ську; н. Wanne походить від лат. van
nus «віялка>> за схожістю форми, кругло
видовженої; лат. vannus пов'язують з 
veпtilare «sіяти зерно на току», що є 
похідним від ventus «Вітер», спорідне
ного з псл. vеtгь, укр. вітер.- Шелудь

ко 24; Фасмер І 272; Machek ESJC 
676; Юuge-Mitzka 839; Walde-Hofm. 
ІІ 731.- Див. ще вітер.- Пор. венти
люшіти. 

[ванна2 ] (бот.) «коров'як, Verbascum 
пigrum L.» Mak;- результат видазміни 
деетимологізованої назви [диванна (де
ванна)] «Тс.», зближеної з ванна.- Див. 
ще дивина. 

[ваннИк] (бот.) «конвалія, Convalla
ria majalis L.» Ж; - неясне; можливо, 
пов'язане з п. wonny або слц .. vonny 
«пахучий, запашний»; пор. [вонЯк] «Con
vallaria multiflora» ВеНЗн. 

вантаж, [еантага] «ВаНТаЖ» Я, ван
mсіжник, вантажити, [ванrrцjжити] ВЯ 
1968/4, наsантага, навантажник, на
вантажувач, навантажувальний, роз
вантажник, розвантажувач, розвантаж
ний, розвантажувальний; -зустрічає
ться тільки в сучасній українській мові; 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується з р. авантаж «перевага, 
виграш», від фр. avantage «ТС.» (Фасмер 
І 58) або виводиться від ватага <<банда 
розбійників; артіль» як результат !\Став
;;(:!'ЧІІ н і уподібнення до багаж (Serech 
ZfSIPh 23, 146-167); можливий зв'язок 
з бентежити.- ЗСБМ І І 53. 

ВаНТИ (МН.; ОДН. ванта) «Канати ДЛЯ 
кріплення щогл»;- р. вантьt, бр. ван
та, п. wanty, болг. ванти <<Тс.»; - заnо
зичено з голландської або німецької 
мови (у якій, можливо, з голландської) 
через російську; гол. want <<канат, 
снасть, рибальська сітка» (спочатку 
«плетиво») пов'язане з winden <<обвива
ти, намотувати».- СІС 119; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 18-19; ССРЛЯ 2, 48; Юuge
Mitzka 838.- Див. ще гвинт. 

[вантух] <<тюк, мішок, лантух; жи
віт Ж, Я; грубе полотно (Шелудько)», 

вапно 

[вантюх] <<ТС.» О, ЕЗб 10, ст. вантухо 
<<лантух» (1545);- п. wantuch (warituch) 
«грубе полотно», ч. vantuch «великий 
мішок; пузо»; - загальноприйнятої ети
мології не має; очевидно, запозичено 
через польську мову з німецької; роз
глядається як результат видазміни фор
ми лdнтух (п. lalltuch) <<ТС.» або як стяг
нена форма н. Wagentuch <<Полотно для 
воза», утвореного з основ іменників 
W agen «ВіЗ», СПОрідНеНОГО З ПСЛ. VOZ'Ь, 
укр. віз, і Tuch «сукно, полотно; мішаю>, 
спорідненого з двн. tuoch, днн. дфриз. 
dok, гол. doek <<тс.».- Оньrшкевич Ис
след. п. яз. 239; Тимч. 185; Brilckner 
601; Sl. wyr. obcych 799; Machek ESJC 
677; Matzenauer 363; Юuge-Mitzka 
796.- Пор. віз, лантух. 

[ванчос] <<дерево на клепки» Я, ст. 
ванчос'О «дерево з трьох боків оброблене, 
а з четвертоrе покрите корою; дошка на 

клепку; клепка» (1500); - р. вdнлес «ду
бовий брус для суднобудування», вrін
чос, СТ. ванчус «ТС.», бр. ванЧОС, ванчес 
«тс.», п. wanczos (wanczos) <<оброблене 
дерево; клепки»; - загальноприйнятої 
етимології не має; виводилось (Шелудько 
25; Тимч. 185; Brilckner 600) через поль
ське посереднмцтво від н. W agenschoss 
«панельна дошка», яке складається з ос

нов іменників W agen «Віз, екіпаж» і 
Schoss «паросток, гілка»; пов'язується 
також (Карский РФВ 49, 13; Фасмер І 
272; 9СБМ ІІ 54) з лит. v·ancos «брус для 
закріплення якоря», лтс. vantis <<ТС.». 

[вапа] <<місце, де стоїть вода; грузьке 
місце» ВеУг; -др. вrіпа «озеро, калю
жа», болг. вапа <<улоговина, яма», слн. 
vapa <<КаЛЮЖа», СТСЛ. G6Пt1 <<Озеро, Ка
ЛЮЖа»;- псл. vapa;- мабуть, спорід
нене з дінд. vapf <<великий став», лит. 
uрё <<ріка», лтс. upe <<ріка, потік», прус. 
wupyan <<Хмара», менш імовірне пов'я
зання з еапн6, п. wapno (Briickner 601; 
Petersson BSI. Wortst. 79) як позначення 
кольору болота.- Фасмер І 272;. Кур
кина 9тимология 1970, 1 ОО; БЕР І 
118. 

вапно Г, СУМ, [вапна, всіпня Ж. 
лапн6 Ко], вапнЯк, [вапень] «кальцій» Ж, 
[вапнеиь] «калій» Ж, [вапнuця] «вапняк» 
ВеБ, [вапн6к] «окис кальцію» Ж, [вапнЯ
нець] «Вапнистий шпат» Я, Ж, вапнЯник 
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ва порт 

«вапняковий шар землі» Я, [вапнянuця) 
«те.» ВеНЗн, [вапельник) «той, що готує 
вапно», [вапнЯр Ж, вапацій Я) «ТС.», 
[вапенник) «те.; продавець вапна Пі», 
вапНUЩе <<ВаПНЯКОВа КОПаЛЬНЯ>>, [вап
НJlНКа) <<те.» ВеНЗн, вапнЯрка <<піч для 
випалювання вапна; [яма з вапном ПіJ», 
вапнЯний, вапняк6вий, вапнuстий <<ба
гатий на вапно», вапнЯстий Ж. вапнuти, 
вапнувати, [оваплити) <<nоштукатурити» 
Пі; - р. [вапна, вапно], бр. вапна, др. 
вапь <<фарба», вапьно <<вапно», п. вл. 
НЛ. wapno, Ч. СЛЦ. vapno, СХВ. вапно 
«ВаПНО», [jапно] «ТС.», СЛН. apno; - ПСЛ. 
vapьno, похідне від vарь <<фарба»; -
споріднене з прус. woapis <<фарба», лтс. 
va.pe <<ГЛазур»; менш імовірна припущу
вана (Преобр. І 64; Фасмер ГС9 2, 294; 
3, 42; Machek ESJC 677) можливість 
походження від гр. Bacp'ij «забарв
лення».- Фасмер І 272; 9СБМ ІІ 55; 
Briickner 601; ZfSlPh 49, 218; Petersson 
BSI. Wortst. 79. 

[вапорт] «випар», ст. вапоро (XVII 
ст.);- п. wapory <<випари»; - запози
чено з латинської мови, очевидно, через 
польську; лат. vapor зіставляється з 
дінд. vati «дме»; входить до складу тех
нічних термінів вап6ри, вапоризатор, 
вапорuметр.- Тимч. 185; Кlein 1691; 
Walde-Hofm. ІІ 732. 

[вапорець] (бот.) <<солодка, локриця, 
Glycyrrhiza L.» Ж; -очевидно, резуль
тат контамінації слів [лак(о)риця] <<ТС.» 
і ст. вапf)р <<Пара, видих, піт» у зв'язку 
з тим, піо корені рослини здавна вжива
лясь як пом'якшувальний, відхарку
вальний засіб, особливо, у складі <<груд
ного чаю»; можливий взаємовплив на 
польському грунті: п. lakrycja <<Локри
ця» і wapory «ВИПарИ».- Див. ще ЛОК
рИЦЯ, вапорт. 

[вара) <<геть, не смш, стережись», 
(варе], ст. вара <<ТС.» (XVI ст.); - оче
видно, запозичення з польськоf мови; 
n. wara <<ТС.» пов'язане з warowac <<nиль
нувати» (Briickner 601), звідки виводить
ся й укр. варувати.- Оньrшкевич Ис
след. п. яз. 239.- Див. ще варувати. 

[варавити] «гуркотіти, гриміти» Я;
очевидно, в якийсь спосіб пов'язане 
s п. wrzawa <<галас, гамір, шум», ч. 
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vfava <<ТС.», слц. vrava <<те.; говір», 
vraviet' «говорити», болг. врЯва <<галас; 
[слово]», р. врать «брехати», врач «Лі
кар», які виводяться від іє. *Цrе-/чеr
<<говорити» або зіставляються (Machek 
ESJC 702) з схв. врвети <<кишіти, товпи
тися».- Brilckner 633; БЕР І 183, 193; 
Pokorny 1162-1163.- Див. ще ректИ. 

варакоба- див. ворохобити. 

[вараничка) (бот.) «айстра, CaJliste
phus chinensis Nees.» Mak;- неясне. 

[варапанік) <<хліб з недобраякісного 
борошна» Л;- зіставляється (Меркулова 
9тимология 1977, 101) з і є. *цеrр- «вер
тіти». 

[вараскати] «перевертати (сіно)»;
неясне. 

[варахобник) (бот.) <<вербозілля, Lysi
machia vulgaris L.» ВеЛ, Іварохобнuк] 
«ТС.» Mak;- неясне; можливо, пов'я
зане з [варак66а] «заворушення, зако
лот», ворохобити <<бунтувати, воруши
ти».- Пор. ворохобити. 

варвар, варварстео, варварuзм, ст. 
варварьt (XVII ст.); - р. бр. варвар, 
др. варваро, вароваро, ч. слц. вл. bar
bar, нл. barbar, болг. варварин, м. вар
вар(ин), схв. вдрварин, бдрбар, барба
рин, слн. barbar, стсл. G<1р(-ь.)с6рь;
запозичення з грецької мови; гр. ~сір
Варо(; «чужинець, не грек; некультур
ний, грубий, жорстокий» разом з дінд. 
barbarag <<той, що заїкається» являє 
собою звуконаслідувальне редупліка
тивне утворення і, на думку деяких 
дослідників, походить з шумеро-ваві
лонського джерела (шумер. barbar <<чу
жинець», семіто-вавілонське barbaru 
«чужий»); спочатку слово означало не
виразну, незрозумілу мову, пізніше на
було nереносних значень; укр. варва
рuзм походить від фр. barbarisme, що 
зазнало впливу варвар.- СІС 119; 
Тимч. 186; Шанский ЗСРЯ І 3, 19; Фас
мер І 274; Преобр. І 65; Frisk І 219-220. 

Варвара, Варка Б і, варварити «свят
кувати день св. Варвари», ст. Варвара 
«крtпка а(бо) сроІ'аа» (1627);- р. болг. 
Варвара, бр. Варвара, Барбара, др. 
Варвара, п. Barbara, ч. Barbara, Bar
bot:a, слц. Barbora, вл. Borbora, слн. 
Barbara, стсл. E<1pc11pd; - через старо-



варваркк 

слов'янську мову запозичено з грецької; 
гр. Баррііра-жіноче ім'я, паралельне 
до чоловічого Вар~Іірщ;, утвореного на 
основі прикметника ВІір рарщ; «Варвар
ський, іноземний».- Сл. вл. імен 236; 
Петровский 68; Илчев 102.- Див. ще 
варвар. 

[варварки] <<ВИд уставок у сороч
ІШХ»;- неясне; можливо пов'язане з 
р. [варв6рка1 «висулька, китичка, під
віска; мотузка для прив' язування со
бак; шнурок для взуття», яке разом 

з укр. вервечка може бути виведене від 
і є. *ver- «В' язати; мотузка». 

[ варводити 1 <<здшмати метушню, 
створювати безладдя, плутанину» Ж, 
[варвідувати] <<Шуміти, робити розгар
діяш Ж, Я; ревіти Ж; стріляти ЕЗб 
26», [варвіднЯ] <<розгардіяш, сум'яття» 
Я;- не зовсім ясні утворення, можливо, 
пов'язані з [гарведа] <<сварка», яке могло 
зазнати впливу слова варИвода <<веред
лива людина, що змучує інших своїми 
причіпкамИ>>, яке складається з основ 
дієслова варИти та іменника вода. 

[вap(alj <<губа», [варга, в6рга] <<тс.». 
[вар.г'ачJ «губатий» Ж. [варrи] <<Підбо
ріддя, борода» Ме, [вар.г'уля1 <<губа; гу
бата жін~а Ж», [варгатий, варrатий], 
ст. варга ~XVII ст.); - р. [варга] <<рот», 
ч. слц. [varga] «морда (корови, коня)»;
запозичено з польської мови; п. waгga 
«Губа» зіставляється з лат. ri1ga <<зморш
ка, складка», лит. ratikas <<ТС.», що по
ходять від іє. *rug-, *ruk-, пов'язаних 
з *цerg-, *цerk- <<вертіти, гнути»; семан
тичний розвиток тут паралельний до 
розвитку губа від гщjти (*gnb-щ~ti); 
очевидно, псл. *v'Ьfga означало не всю 
губу, а тільки її верхню чи нижню м'я
систу частину.- ОньІшкевич Исслед. 
п. яз. 239; Тимч. 186; Ильинский ИОРЯС 
23/1, 164-165; Briickner 602; Machek 
ESJC 677; Otr~bski Idg. Forsch. 39; 
WaJde-Hofm. ІІ 448-449. 

[вapr'<PJ <<дубиЛьня, шкіряний завод» 
ВеУг, [вар.г'арьJ <<чинбар» ВеУг, [вар.г'о
вати) <<дубити шкіру» ВеУг, [уварджи
ти, цваржити] <<ТС.» ВеУг;- слц. 
[varga) «чинбар»; - запозичення з угор
ської мови; уг. varga <<швець» пов'язане 
з varr <<шити» фінно-угорського похо-

вареха 

дження (пор. мар. urgh- <<шити», комі, 
удм. vuт- <<тс.»).- ВеУг 206; Barczi 332. 

варган <<дримба, музичний інстру
мент, на якому грають губами», [вирган) 
<<Орган», [вірган, вігрdн] <<тс.»; - р. 
[варган] <<Орган, музичний інструмент», 
ч. varhany <<Орган»; - видозмінене за
позичення з середньогрецької мови; сгр. 
apтavov походить від гр. opтavov; існує 
думка, що а з'явилось у слові на росій
ському грунті (Мелиоранский ИОРЯС 
10/4, 118); мало обгрунтоване припу
щення (Горяев 39) про зв'язок слова 
з п. warga <<губа», прус. warsus <<губи».
Булаховський НЗ КДУ V/l, 89-90; 
Фасмер І 274; Преобр. І 65; Fiedlerova 
LF 86, 305-308; Machek ESJC 677; 
Holub-Lyer 501.- Див. ще орган. 

[варгуль] <<сорт яблук» Я; - р. вар· 
гульки; - пов'язується з назвою річки 
Воргол на Чернігівщині й Орловщині.
Меркулова 9ИРЯ ІІ 79-80; Собалев
ский Лингв. и арх. зам. 2. 

[вардзельJ «частина жорен» Ж, [вар
жіль] <<дерев'яний циліндр або трикут
ник у отворі нижнього жорна, куди 
проходить залізне веретено»; - запо· 
зичення з польської мови; п. [wardziel, 
wardzel, fordze1] <<ТС.» етимологічно не· 
ясне. 

[ва ре 1 <<чи можливо це» Ж, [вар і] 
<<хіба» Мо, [варко] <<Може, ймовірно», 
[варкось] <<тс.», [вера] «Мабуть», [вереJ 
<<ЧИ справді; невже»; - ч. [vara(he)J, 
слц. vari <<Хіба, мабуть»; - не зовсім 
ясне; виводиться від рум. oare «хіба, 
невже», джерелом якого є лат. *volet 
(=vult) <<Він хоче», споріднене з гот. 
wiJjan <<Хотіти», лит. viliuos <<сподtваюсь», 
укр. воля (Scheludko 128; Vincenz 14; 
Nija-Armщ; та ін. Romanoslavica 16, 
92; Vrabie Romanoslavica 14, 178; Wal
de-Hofm. ІІ 828-830); іноді припус
кається, що укр. варе разом із слц. vari 
походить від варувати, як п. wara 
«геть, стережись», з рьзвитком значення 

від застереження до сумніву, непевно
сті, питання, а укр. варка, варкось по
ходять безпосереднТ:>о від п. wara (Cran
jala 417-419).- Пор. вара, воля. 

[вареха] (бот.) <<Кохлеарія, Cochlearia 
officinalis L.» Mak, [варешницяJ «ТС.» 
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варИти 

Mak;- р. [варухаJ, п. warz~cha, wa
rzucha «те.»; - очевидно, калька латин
ської назви; пор. лат. cochlear «Ложка» 
і укр. [варИшка, варешка, варехаJ «опо
лоник», п. [ warzecha], warzцchew «дере
в'яний черпаю>.- Див. ще варИти. 

варИти, вар «спека; варена смола; 
мазь для дерев; окріп; [кількість для 
варіння за один раз; узвар]», [вара] 
«кухарка» Ж, [варб6] «Баріння» Ж. [ва
ревнЯ] «Комора для картоплі і капусти» 
Я, [варевоJ, варена «ВИд напою», вареник, 
[варенИнаJ «Варене, страва» Ко, варенИ
ця, fвареничкиJ «Медоносна рослина» Я, 
варенична, варення, варещjха «вид на
пою», [варехаJ «ополоник», [варешка, 
вареШНИЦЯ Ж, варt/шка] «ТС.», вариво 
«Те, що вариться; варіння; (квашенина 
Л]», [варИйкаJ «Горщик; приміщення для 
готування їжі тваринам» Л, [варИло] 
«варіння», варИльник «робітник, що за
ймається варінням сумішей; [великий 
горщик Бі]», [варівникJ «Посудина для 
варіння страви» Ва, (варій] «Вариво, 
страва» Ж. [варійкаJ «Маленький гор
щию>, [варійник] «вид кухонного гор
щика», [варінкаJ «варіння», [варінникJ 
«вид горщика», [варінчаJ «невеличкий 
ГОрЩИК, ДОСТаТНіЙ ДЛЯ ДВОХ», варка, 
варниця «солевар-ня», [варнЯJ «Варіння 
Я; кухня; солеварня Ж», [вар6таJ «спе
ка» Я, [вар6ха] «ВИд напою» Ж, [вару
нок] «Вариво, приварок», [варя] «Варене, 
вид страви», варянИця, «вареницю>, [ва
рянка] «страва з капусти», [варьохаJ 
«вид напою», варИльний, варИстий, вар
кИй, [варнИй Ж, варнянйй Ж, варовuйJ, 
Сваровний] «Призначений під квашенину» 
Л, вdрко «Жарко, душно», [взвар] «узвар» 
Ж, вИвар «Відвар», вИварка, вИварки, 
вИварнйй, виварювальний, відвар, від
варений, відварнИй, зварювати (тех.), 
[зварЯти] «золити шматтю> Ж. fзварич1 
«СОЛевар» Ж, зварка, зварник, [зварок] 
«Відвар» fЖ, зварювальник, зварювач, 
(зварИльний] (тех.) Ж, зварнИй, зварю
вальний, заварка, [зсіваркаJ (вид страви), 
заварнИй, заварювальний, наварювати 
(тех.), навар, наварка, наваристий, на
варний, наварнuй, [невара] «погана ха
зяйка, яка не вміє варити», [ неваркаJ 
«Сироватка» Ж. [недоваркаJ «шлак, ока
лина» Ж, [обарЯти] «Барити, кип'яти-
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ти» Ж, обварювальний, [nepeвapyxaJ 
«ЖЇНКа, ЩО продає гарячі страВИ», nо
вар «кухар» СУМ, Ж, поварИха, поварня 
«кухня», поварчук, [поварувати] «куха· 
рюватю> Ж. [прИварка] «Гарнір» Ж, 
[приварок] «ТС.» Ж, [розвар] «кип'ячий 
відвар» Ж, [розварня] «Лінива жінка», 
розварнИй, увар (спец.), [увар] «Відвар» 
Ж, уварка (спец.), уварювач (тех.), ува
рювальний (тех.), узвар;- р. варИть, 
бр. варьщь, др. варити, п. warzyc, ч. 
vafiti, слц. varit', вл. waric, нл. waris, 
болг. варЯ «Варю», м. вари «варить», схв. 
варити, слн. variti, стсл. &"рити; -

· псл. variti «Варити», пов'язане з vьrёti 
«Кипіти»; -споріднене з лит. vЄrdu, 
virti «бурлити, кипіти», лтс. verdu, virt 
«кипіти» (балтосл. *ver- «Кипіти, клеко· 
тіти»), вірм. varim «горю», нвн. англ. 
warm «теплий», алб. vorbё «горщик для 
варіння»; іє. *цеr- «палити>>.- Шанский 
3СРЯ І З, 21; Фасмер І 273; ЗСБМ ІІ 
70; Machek ESJC 677; Holub-Kop. 425; 
БЕР І 122; Skok ІІІ 622-624; К!еіn 1730; 
J6hannesson 418-420; К!uge-Mitzka 
840~ Джаукян 266; Pokorny 1166.
Пор. вир, вріти, ізвір. 

варшнт, варrацrя, варіювати; -
р. болг. вариант, бр. вapЬtflflm, п. wa
riant, ч. varianta, слц. variant, вл. wa
rianta, м. вариjdнта, ех в. вариjанта, 
слн. varianta; - запозичення з фран
цузької мови; фр. variaпte походить від 
лат. varians, -ntis, дієприкметника від 
дієслова vario «роблю пістрявим, уріз
номанітнюю, змінюю», пов'язаного з 
varius «різноманітний, різнобічний, ка
призний», яке виникло, на думку Перс
сова, на основі *ua-ro- від і є. * ц~- «Вер
тіти».- СІС 119; Шанский ЗСРЯ І 3, 
20; Kopalinski 1033; Holub-Lyer 501-
502; БЕР І 120; Младенов 58; Юеіn 
1691, 1692; Walde-Hofm. ІІ 734; Pers
son Beitr. 496. 

варівкИй, варівндй, варівко, варів
но- див. варувати. 

[варі.Ят] «божевіл-ьний», (варіюватий] 
«ТС.» ЕЗб 10, [зваріЯтітиJ «збожеволіти», 
[звар'ювати] «те.»;- бр. вар'Ят «тс.»;
запозичення з польської мови; п. warjat 
«ТС.» походить від лат. variatus, діє· 
прикметника від дієслова vario «змі· 
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нюю», отже означає букв. «змінений, від
мінний (від нормальної людини)».
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 239; Вгйсknег 
602.- Див. ще варіант. 

[варка] «голова риби»; - неясне; 
можливо, пов'язане з схв. варка «хвіст 
риби», яке вважається запозиченням 
з угорської; уг. faгk «хвіст» є похідним 
від fаг «Зад», спорідненого з мане. рі:іг 
«Назад», хант. руг «Ззаду», фін. регі:і 
«Кінець; корма» (Skok ІІІ 566; Mikl. EW 
376; MNTESz І 841; Вагсzі 73); може 
бути зіставлене й з дієсловом варйти (з 
риб'ячими головами варять юшку). 

Варлам, Варлаам, ст. Варлаам 
(1471), Варлаам'й «сьш благ.'Ь» (1627);-р. 
бр. Варлаам, п. Baгlaam, болг. Варлам, 
Варлаам, цсл. Еdрмм-ь.;- через ста
рослов'янську мову запозичено з грець
кої; походження гр. BapЛaci.f.t остаточно 
не з'ясоване; джерелом його вважають 
грузинське Balavaгi, що походить від 
дінд. Bhagavi:in «шановний» (епітет Буд
ди), яке є результатом видазміни сір. 
Blrlaha (Constaпtiпescu 167).- Илчев 
102. 

Варнава, ст. Варпава «сьш утtше
нія» (1627); - р. бр. болг. Варнава, 
п. слн. :earnaba, ч. Baгnabas, стсл. Et~p
NdKd, Et~p'Ь.Nd&d;- через старослов'ян
ську мову запозичено з грецької; гр. 
Bapvci~a<; походить від гебр. Barne
bhuah (Bar-Naba) «СИН умовляння, вті
шання», де Ьаг «СИН» є словом арамей
ського походження.- Constaпtinescu 
166; Dauzat Dict. des noms 27. 

варнак «Каторжник; збіглий каторж
ник»; - очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. варнак «Те.; (лайл.) злий, 
недобрий» неясного походження (Фас
мер І 275); можливо, запозичене з якоїсь 
тюркської мови,- пор. тат. ст. урламак 
«КраСТИ», чув. варла «ТС.», варлака/і 
«той, що краде». 

варнЯкати «базікати; говорити не
розбірливо», [варН.Ячити, вернЯкати ЖJ 
«ТС.»;- р. [варакать] «робити невміло; 
базікати», [варнакатьJ «базікати, моло
ти; робити як-небудь», [варначить] «КИ
піти»; - неясне; зіставляється (Кур
кина 3тимология 1965, 184-188) з лит. 
varyti «гнати; переслідувати; вести; ру-

варта 

хати, штовхати», лтс. veгt «бігти» і ви
водиться від іє. *цег- «повертати, да
вити, рухати»; можливо, в основі лежить 
звуконаслідування (пор. варчати, вор
котати); може бути також афективним 
утворенням, пов'язаним з [варtітиl «Го
ворити, умовляти» (пор. також вари
ти воду) або з верщjти (через вернЯ
кати). 

[варош] «Місто» ЕЗб 4, [вароtuаниJ 
«міщани» ЕЗб 4, [вар6ський] «Міський» 
ЕЗб 4, ст. вapotu'O «місто» (XVIII ст.);
п. [warosz] «Мала фортеця», слц. [varos] 
«Місто», болг. [вapotu] щентр міста, стара 
(укріплена) частина міста», схв. всірош 
«Місто»; - запозичення з угорської мо
ви; уг. vaгos «місто» є похідним від vаг 
«фортеця», що зводиться до дперс. сперс. 
vаг «стіна; будова», дперс. vага «укріп
лення; захИст» (дінд. vara- «те.»), пов'я
заних з дперс. var- «обгортати, закри
вати», спорідненим з дінд. vp)oti «обгор
тає, охоплює», псл. *verti «Замикати», 
укр. вір «жердина в огорожі».- Тимч. 
188; БЕР І 121; Skok І І І 566-567; 
Barczi 332; Baгtholomae 1360, 1411; Vries 
AEW 655-656.- Див. ще вір. 

Варсонбфій, ст. Вар[с]опофіа (XV 
ст.), Варсоп6фій, Варсону{Уїй, Варсу
н,о{Уїа (1627);- р. Варсон6фий, стсл. 
Е<1рс~м~фии; -через старослов'ян· 
ську мову запозичено з грецької в се
редньогрецький період; гр. Bapaavou
<pta<;, можливо, є ім'ям єгипетського 
походження (Святці 1951), що означає 
«Великий син божий». 

варта, [вартuн,а] «сторожа» я. вар
тівпuк, [вартник, вартарка, вартарпяJ, 
варmіІJня, [вартовuкJ, вартовИй, [вартов· 
нйчий], вартувати, ст. вартовати 
(XVI ст.);- бр. варта, п. warta;
запозичено з німецької мови, можливо, 
через польську; нвн. W arte «сторожа ва 
башта, спостережна вежа» разом з двн. 
waгta «підглядання, місце для підслу
ховування», данг.ТJ. weaгde «Вартування», 
англ. ward «те.» є дієприкметниковим 
утворенням від дієслова wahren «берег
ти», спорідненого з лтс. verties «диви
тись, ПОМічаТИ», Л::).Т. vereгi «ДИВИТИСЯ 
з глибокою пошаною», гр. opci.v «диви
тись».- Шелудько 25; Sl. wуг. obcych 
800; Юuge-Mitzka 834, 840-841. 
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вартий, варт, [вартівндй] «вартий», 
[вартндй] щінний, гідний», [варт6вний1 
«важливий, значний» Ж, [вартостнийJ 
«Цінний, значний» ж, вартість, [варт
лUвістьJ «значення, чеснота» Я. [варту
нок] «Вартість, цінність», [вартати] 
«коштувати», [вартувати] «мати цін
ність, коштувати» Ж;- бр. вартьt, 
п. wart, warty; - запозичено через поль
ську мову з німецької; нвн. wert «доро
гий, вартий», еви. wёrt(d), двн. werd 
«те.» споріднене з ав. avar;:)ta- щінність, 
маєток», кімр. gwerth щіна».- Шелудь
ко 25; Richhardt 110; Bruckner 603; 
Юuge-Mitzka 856.- Пор. веред, вред. 

[вартуга] «Ватага розбійників; отара 
овець» Ж; - не зовсім ясне; можливо, 
результат видазміни слова ватага під 
впливом варта чи похідне утворення 
від останнього з афективним суфіксом 
-уга. 

[варувати] «зберігати, берегти, осте
рігати», [варунок] «попередження, умова 
Пі; захисна берегова споруда Ж; де
рево-насінник ЕЗб 10», [варувdтисяJ 
«стерегтися, соромитись; мати намір 
Пі», [варівкИй] «Нерішучий; небезпеч
ний», [варівнИйJ «Те.», [варувкйй] «сором
ливий», [варівк6] «небезпечно; незручно», 
[варівн6J «те.», [варка] «небезпечно», [за
варувати] «Забезпечити, зберегти»; -
р. [варовать] «оберігати», [варЯть] «попе
реджати, оберігати», [варИть] «те.», бр. 
[вараваць] «обумовлювати», др. варовати 
«зберегти, захистити», п. warowac «сте
регти, застерігати», ч. varovati «попе
реджати, застерігати», слц. varovat' 
«ТС.», бОЛГ. варам, варвам «Не неПОКОЮ», 
схв. віірати, вііровати «оберігати» ели. 
varovati «ТС.»;- ОЧеВИДНО, СПіЛЬНОСЛО
В'ЯНСЬКе запозичення з давньоверхньо
німецької мови (двн. (bi)waron «зберіга
ти, береГТИ», НВН. wahren «ТС.»); Необ_; 
грунтавана вважається (Machek ESJ С 
678) власним слов'янським, спорідненим 
з німецьким.- Фасмер І 275; ЗСБМ 11 
56-57; Bruckner 601; БЕР І 119; Skok ІІІ 
565-566; Mikl. EW 375.- Див. ще 
варта.- Пор. вар а. 

[варудити] «Нудити»;- очевидно, 
результат видазміни форми марудити 
(пор. мандрувати від вандрувати). 
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[варунок] «біль у животі, гази»;
неясне; можливо, пов'язане з дієсловом 
варИти. 

[варуцкати] «бруднити» Ж; - оче
видно, афективне утворення; може бути 
зіставлене з болг. вар6са.м «Побілю вап
ном», м. вароса «те.», які походять від 
вар «Вапно», пов'язаного з варЯ «Варю, 
готую». 

ВарфоломІй, ст. Валфром"Ви (бл. 
1350), Варфоломея (XV ст.), Варf}оломей 
«сьrн завtшуючого водьr або сьrн радо
сти» (1627); - р. Варфоломей, бр. Вар· 
фаламей, п. Bartlomiej, ч. Bartolomej, 
слц. Bartolomej, вл. Ba(r)trolm, нл. 
Bartramus, Bartyl, болг. Вартоломей, 
слн. Bartolomej, стсл. Е"р1..т~ммtи, 
Е1.1р,\\~"~меи; -через старослов'янську 
мову запозичено з грецької; гр. Bap1'lo
Лo~-taio<; походить від арамейського (ара
мейська-грецького) імені Bar-Talmaj 
«син Талмая», що складається з арам. 
bar «СИН» і імені Talmai, яке вважають 
похідним від гр. ll-roЛє~-tcйo<; «Птоло
мей», пов'язаним з лоЛє~-tЄrо (лтоЛєflЄw) 
«Веду війну».- Сл. вл. імен 203; Пет
ровский 69; Илчев 102; Paul КІ. Vnb. 
9.-- Див. ще полеміка. 

[вархлsік] «дике порося, підсвиною> 
Ж, [вахлЮк, вахлЯк, верхлЯк, верхлІіж] 
«те.» Ж;- очевидно, запозичення з 
польської мови; п. warchl~, warchlak 
«ТС.», можливо, походить від нвн. Fer
ke1 «порося» або еви. verheliп, двн. 
farhili(n) «Те.», що за походженням є 
демінутивами до двн. far(a)h «свиня», 
спорідненого з гр. лор хо<;, лат. porcus 
«Те.», лит. parsas «Порося», псл. *pors~, 
укр. поросЯ; Брюкнер заперечує думку 
про запозичення польського слова з ні
мецької мови, вважаючи його прасло
в'янським і зіставляючи з лит. vefsis 
«теля, віл», прус. werstian «теля», лат. 
verres «ВеПр», дінд. Vf~a\:1 «бИК», V[~Пф 
«ЧОЛОВіЧИЙ», ав. varsni- «баран».- Ше
лудько 25; Briickner 602; Юuge-Mitzka 
193. 

[вархола] «сварка, лайка» Ж, [вар
хольнЯJ «ТС.» Ж, [верхолаJ «Те.; неприєм
на справа» Ж, [варх6литиJ «підбурю
вати, дражнити, лаяти» Ж, [верх6лuтиJ 
«ТС.» Ж, ст. вархола (вархол'й) «колотня, 
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звада, спір, суперечка» (1641), вархол
ник:о «СХИЛЬНИЙ ДО ВарХоЛу» (1607);
бр. [вархалJ «шум, содом»; -очевидно, 
запозичення з польської мови; п. war
chol «баламут; (ст.) колотнеча, сварка, 
чвари» походить від [warch] «гнів», яке 
зіставляється з слн. vrseti «шуміти, 
шелестіти» і, менш переконливо, з укр. 
в6рох. - Тимч. 189; 3СБМ ІІ 68; Ri
chhardt 110; Brйckпer 601.- Пор. в6рох. 

[варцаб] «Лутка, підвіконня, одві
рок», [варцаба] «лутка; валки згрома
дженого сіна Ж», [варцабницяJ «шашеч
ниця» Ж. ст. варцабьt «шашки» (XVI 
ст.), варцабнuца (1642);- бр. [варцабьt] 
«Шашки», [арцабьt] «Те.»;- запозичення 
з польської мови; п. warcaby «Шашки» 
походить від ч. vrhcaby «камінці, кості 
для гри», складного слова, пов'язаного 
з свн. wurfzabel, перша частина якого 
wurf «Кидок» (від werfeп «Кидати», спо
рідненого з лит. verpti «Прястю>), пере
кладена на чеську мову основою vrh 
«ТС.», спорідненою З укр. вергати «КИ· 
дати», друга zabel «шашечниця», двн. 
zabal «те.», походить від лат. tabula 
«дошка, картина, карта».- Шелудько 
25; Тимч. 190; Briickner 60 І; Kopalin
ski 1033; Machek ESJC 700; Mikl. EW 
383.- Див. ще вергати, табель. 

[варцюх] «Макогін» Я; - запозичено 
з польської мови, очевидно, усним шля
хом; п. [wiercioch] «ТС.» зазнало при 
цьому впливу з боку п. (warciec] «верті
ти», [warciuskiJ' «дуже швидкий», фоне
тичних варіантів до wierciec, wierciC, 
від яких воно походить.- Див. ще вер
тіти. 

[варчати] «нявкати» ВеУг, ст. вар
чати <<гарчати, виражати злість»; -
дієслово звуконаслідувального харак
теру, мабуть, польського походження; 
П. Warczec «Гарчати, бурчаТИ» споріднене 
з укр. в6ркати.- Тимч. 190; Фасмер І 
356.- Див. ще вбркати. 

[варш], зменш. [-варшал(оч)ок] (у ви
разі вaptua дати,- очевидно, із значен
ням «збудити»: «Заснула кухарочка, тре
ба їй варшалочка, треба їй варша дати, 
щоб дала вечерятИ>>); - неясне; мож
ливо, ПОХОДИТЬ Від ЛТС. vars «МіДЬ» (тут 
у значенні «мідна монета»), яке могло 

варЯr 

проникнути у вираз пuнхви (тим(н)фи) 
дати «збудити сплячого, вдуваючи в ніс 
дим від підпаленої вати», замінивши 
в ньому близьке за значенням слово 
пинхва (тим(н)фа) «польська монета вар
тістю в півзлотого (15 грошів)»; може 
бути пов'язане і з марtuалок (у значенні 
«Наречений»). 

[варЮгаJ «западина, глибока яма» 
ВеНЗн; - неясне; можливо, наслідок 
контамінації слц. varak «казан для ва
ріння» (похідне від vаrіt'.«варити»), вжи
того у значенні «Глибока яма» (пор. як 
семантичні паралелі р. [котёл] «заnа
дина, глибока яма», нвн. Kessel «Казан; 
улоговина», порт. caldeira «Казан; бух
та>>, рум. gavan «дерев'яна миска» -
укр. [.JаванJ «улоговина»), і яруга; мож
ливо також, що компонент -юга слід 
розглядати як аугментативний су
фікс. 

варЯг «Представник давньосканді
навської етнічної групи; [міцний чоло
вік; півскирти сіна Я]»; - р. варЯг, 
бр. вараг, др. варяг'й, п. Wareg; - запо
зичено в давньоруську мову з давньо

скандінавської; дісл. vCEringr (varingr) 
«Нормани на службі у грецького імпе
ратора» походить від var «Віра, заклад, 
обітниця, обіцянка», спорідненого з 
дангл. wcer «угода, обіцянка, віра, вір
ність, дружба», двн. wara «довірливість, 
милосердя», nсл. vera, укр. віра; мало 
переконлива гіпотеза про те, що варЯг 
є варіантом назви франків, який виник 
у середовищі аварів, стосувався спо
чатку германців взагалі і був засвоєний 
слов'янами від аварів (Шахматов Древн. 
судьбьr 47); позбавлені підстав також 
спроби відмовитись від скандінавської 
етимології і пов'язати слово із слов'ян
ським вара «присяга, клятва» (Черньrх 
Филол. науки 1958/1, 29), яке саме є, 
можливо, германізмом (Трубачев КСИС 
25, 94-95), або вивести цю назву від 
гіпотетичного грецького слова *~apa)
jot <*~apava1ot «рознощики вантажів, 
товарів», тобто купці (Steffen RSI 32/1, 
3-11).- Шанский ЗСРЯ І З, 21-22; 
Фасмер-Трубачев І. 276; Преобр. І 
66-67; Stender-Petersen ZfS!Ph 4, 50; 
APhScand. б, 26; Schwarz ZfSIPh 2, І 05, 
117; 5, 133; Vries AEW 671-672; Falk-
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Torp ІІ 1403; Jбhanпesson 153-154; Юеіn 
1601, 1704.- Див. ще віра. 

вас (род. в. мн.); - р. бр. болr .. м. 
вас, др. вас'й п. вл. нл. was, ч. слц. vas, 
схв. вас, ели. vas, стсл. &dСь.; - ПСЛ. 

vasь пов'язане з vy «ВИ»;- споріднене 
з прус. wans, дінд. val), ав. va, лат. 
vos; іє. цos-s-.- Фасмер І 276, 366; 
Преобр. І 102-103; Brйckner 63; Ho
lub-Kop. 426; Skok ІІІ 584; Wa1de
Hofm. ІІ 836; Pokorny 514.- Див. ще ви. 

[васаг] «чумацький віз; ящик на 
возі, віз із ящиком Ме, Мо», [васага] 
«Те.» Мо, [васач] «Віз, навантажений 
сіллю» Ж, ст. васажок (XVIII ст.);
п. wasqg, fasqg, wasung «Верхня частина 
воза (без коліс)», ч. розм. fasunek 
«тс.»; -очевидно, досить давнє запо

зичення з польської мови (про давність 
запозичення- не пізніше XV-XVI 
ст.- свідчить передача п. q україн
ським а, що вказує на вимову q як а 
носового, характерну для старополь

ської мови); польські форми походять 
від еви. fazzuпge «бочка, облямівка» 
(пор. нвн. Fassung «оправа, облямівка»), 
пов'язаного з дієсловом fazzen (нвн. 
fas~eп) «охопити; вставляти в оправу» 
та 3 іменником faz «сховище; посудина; 
скриня» (двн. vas «ПОсудина», нвн. FaB 
«бочка»), спорідненими з дісл. fat «ПО
судина», англ. vat «бочка; ночви», мож
ливо, також з лит. pt'iodas «горщик»; 
малоймовірним є припущення (Karlo
wicz SW І 724) про походження п. fa
sqg від фр. fш;on «опорядження, оздоба; 
фасон» через усне німецьке посеред
ництво.- Оньrшкевич Исслед. п. яз. 
239; Тимч. 190; Шелудько 25; Brйckner 
603; Matzenauer 364; Юuge-Mitzka 185; 
Юеіn 1693.- Пор. фаска, фасувати. 

васал; - р. вассал, бр. болг. васал, 
п. wasa1, ч. vasa1, слц. vazal, м. вазал, 
схв. вдзал, ели. vazal;- запозичення 
з французької мови; фр. vassal походить 
від елат. vassa1lus, пов'язаного з vas
sus «слуга»; останнє є словом кельт

ського (галльського) походження, пор. 
гал. (Dago-)uassus (особове ім'я), а та
кож дбрет. uuas, брет. gewaz «слуга», 
кімр. корн. gvvas «Юнак, слуга», ірл. 
foss «слуга», що зводяться до іє. *upo-
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stho- (пор. споріднене дінд. -upa-stha
nam «опіка, служба»), перший компо
нент якого *upo- (>пкельт. *wo- >гал. 
;va;) ві.дповідає дінд. upa «понад», гр. 
uла «ПІд», гот. iup «Вгору», нвн. auf 
«На>>, другий stho- (>пкельт. *tsos> 
>гал. -ssus) відповідає дінд. stha- «сто
яти», ла;. sto «стою», псл. stati (stojQ), 
укр. стати.- СІС 120; Шанский ЗСРЯ 
І З, 23; Преобр. І 67; Brйckпer 639· 
БЕР І 122; Dauzat 741; Юеіn 1693; 
Ль.юис-Педерсен. 26, 53.- Див. ще 
стати.- Пор. валет. 

[васец~J «мокрий лишай на крижах 
або СПИНІ КОНЯ» Я, [васца] «ТС.» Я· -
р. [восца] «Лишай на руках, що вик'ли
кає сверблячку; лишай біля хвоста коня· 
хвороба очей у птахів», болг. вісц~ 
«Прищ, бородавка; трава, якою лікують 
сверблячку на ногах», в'йсца «свербляча 
с~изист_а пухлина на руці або нозі; 
жшочии статевий орган; [(бот.) очиток, 
Sedum L.]», в'йtuца «Те.»;- очевидно 
псл .. *оsьса або *vьsьса, похідне ві; 
sьcatr; в основі значення лежить ознака 
В?ГК?сті; форма в~сfщь могла виникнути 
шзюп;е за аналогrє~ до мокрfщь та ін.; 
а замrсть о в давНІшому *восца з'яви
лося, очевидно, внаслідок деетимологі
зації, поєднаної з первісною ненаголо
~ені~тю о; а у васець перенесено з піз
НІШОІ форми васца ( < *восца).- Фасмер 
І 357; БЕР І 215.- Див. ще сц.Яти. 

. [василИстник] (бот.) «рутвиця, Tha· 
lrctrum L.» Я, Mak;- р. василйстнuк 
«Те.»; - неясне; можливо, походить від 

назви міфічної істоти василіск і вказує 
на певні чудодійні властивості, які при
пис,rоться нар?дною традицією цій рос
лиш; пор. [м ята чортова, падучник, 
вередовець] «Те.» Mak; пор. також [ва
силиса-трава] «ТС.» Mak, що може бути 
як результатом переоформлення назви 
василuстник, так і вихідною формою 
для даної назви. 

василіск (міф. і зоол.), ст. василиск'О 
(XVII ст.), базилutuок'й (XVII ст.);
р. болг. василйск,_ бр. васілІск, др. васи
лиск'й, п. bazyliszek, ч. bazilisek, [baza
licek], слц. bazilisok, вл. bazilisk, нл. 
bazy1isk, схв. базіt.лис(а)к, ели. bazi· 
lisk, стсл. &dCJtмtcкь.; - через давньо· 



ВасИль 

руську й старослов'янську мови запо
зичено з грецької; гр. BcxcrtЛtaxщ; (на
зва ящірки), похідне від ~cxcrtЛeu<;; щар», 
пояснюється тим, що тварина має на 

голові білу пляму у вигляді корони; 
пояснюється також уподібненням дра
кона до царя з огляду на приписунану 

йому силу (Шансrшй 3СРЯ І 3, 22); 
форма базилиtuок:о, мабуть, запозичена 
з польської мови; західнослов'янські 
форми з початковим Ь- походять від 
елат. basiliscus, джерелом якого є гр. 
~cxcrtЛlaxo(;.- Тимч. 50, 190; Фасмер 

І 277; Срезн. І 231; Machek ESJC 49; 
Holub-Lyer 95; Skok І 222.- Див. 
ще ВасИль. 

ВасИль, Васйлько, Васко, Васкж, Ва
сЮта, Вася, Васько, Васьо, жін. Васи
лuна, ВасилИса Ж, [ВасИлія Я, Василега 
Я], ВасИля ДзАтл ІІ 2701, ст. Василій 
(1388), Василь (1436);- р. ВасИлий, бр. 
Васіль, Васілій, др. Василий, Василко, 
Василь, п. Bazyli, ч. Bazili, слц. Bazil, 
болг. ВасИлий, БасИл, ели. Vasilij, стсл. 
Еt~симtи, Еdсил~о.; - через церковно
слов'янську мову запозичено в давньо
руську з грецької; гр. BcxatЛeLO<;; утво
рене на основі прикметника ~сха[Лєt
оt;; «Царський», пов'язаного з іменни
ком ~схаtЛеб<; «цар», який з'явився 
в грецькій мові з часів перських війн 
і мав спочатку значення «перський цар; 
князь, правитель»; жіночі форми похо
дять від грецьких власних імен ВсхаіЛtа
аа, BcxcrtЛtvvcx букв. «княгиня, цариця», 
похідних від попереднього; походження 
грецького слова досі залишається не
з'ясованим; намагання довести його 
індоєвропейське походження чи знайти 
малоазійські або інші джерела не мали 
успіху.- Беринда 191; Фасмер І 277; 
Frisk І 222-223.- Пор. БазИлій. 

[василь] (бот.) «Конюшина гірська, 
Trifolium montanum L.» Mak; - не зов
сім ясне; можливо, результат видазміни 
іншої народної назви даної рослини 
[в'язель, в'язиль, в'язіль] під впливом 
широко вживаних у ботанічній народ
ній номенклатурі васИльок, васtlлькt1; 
пор. однак [івасик] «Trifolium monta
пum L.; Trifolium pratense L.», (Іван 
головатий] «Тrifolium ochroleucum L.», 
Uванова голова] «Trifolium medium L.». 
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[васйлькаJ «деревина на діжки» Я;
п. [ wasilek] «дубова дошка на клепку, 
клепка», (wasilkal, ст. wasielka «Те.»; -
неясне. 

(ВаСНЛЬКИ] «ВОЛОССЯ (На СКрОНЯХ» 
Я; - неясне; можливо, іронічна назва, 
що виникла в результаті контамінації 
висулька «бурулька» і васИльки (назва 
квітів), у народній традиції популярної 
прикраси, слова, широко вживаного як 

порівняння; не виключено також, що 
в основі лежить висок або безпосередньо 
вИсіти, які зазнали семантичної й фор
мальної видозміни. 

васИльбк (бот.) «Васильки, Ocimum 
basi1icum L.; [волошка, Centaurea L. 
Mak; щириця волотиста, Amaranthus 
paniculatus L.; щир червоний, Amaran
thus speciosus L. Mak; щебрушка по
льова, м'ята польова, материнка, Cala
mintha Acinos Bth. Mak; золототисяч
ник, Erythraea Centaurium Pers. Mak; 
очанка, Eнphrasia officinalis L. Mak; 
жабрій, Galeopsis ladanum L. Mak; 
братки, Viola tricolor L. Mak]», васtlлькtl 
«Ocimum basilicum L.; [волошка Mak, 
Пі; синяк звичайний, Echium vu1gare 
L. Mak; журавельник, герань лучна, 
G~ranium pratense L. Mak; горлянка, 
Ajuga genevensis L. Mak; щириця; щир 
червоний; суховершки, Brune1la (Pru
nella) vulgaris L. Mak; плакун, Lyth
rum L. Mak; шавлія, Sa1via L. Mak; 
чистець, Stachys palustris L. Mak; ді
бровник, Teucrium chamaedrys L. Mak]»; 
[василек] «волошка; горлянка; Ca1amin
tha Clinopodium Bth.; дзвоники, Cam
panu1a sibirica L.; шавлія поникла, Sal
via nutans L.» Mak, [василєк (собачий)] 
«волошка Mak; герань маленька, Gera
nium pusillum L.», [василкиJ «гісоп, Hys
sopus officinalis L.» Mak, васuлечок «Ва
сильки», васuлечки «те.; [братки Makl», 
василечки (польові) «Calamintha Clino
podium Bth.» Mak, [васильк] «Васильки», 
[василька Бі, василько, васильник Mak] 
«ТС.», [васильчик] «те.; волошка» Mak, 
[василечекJ «Волошка» Mak, [василочек
траваJ «Те.» Mak, [васильєцJ «волошка» 
ЕЗб 30, [василь6чий] Ж, ст. васильок'О 
(XVIII ст.); - р. васuлёк «Волошка», 
бр. васілёк «ТС.», п. bazylia «васильою>, 
bazylik, bazylijka, bazylika «ТС.», ч. 

337 



вас нь 

bazalka, bazalicka, [bazalenka], ст. bazi
!ika, слц. bazalka, bazalicka, болг. бо
сuлек, м. босилек, схв. бдсиJЬак, [баси
лак, басиJЬакJ, басил, босилак, бдсіlJЬ, 
слн. bosiljek «Те.»;- заnозичення з 
грецької мови; гр. ~cxcrtЛtxbv «Васильки», 
букв. «царське (зілля)» пов'язане з ~cx
crtЛє6t;; щар»; у західнослов'янських і 
частково південнослов'янських мовах, 
очевидно, походить від елат. basilicum, 
яке зводиться до того самого грецького 

джерела; наnевно, не всі наведені укра
їнські ботанічні назви можна виводити 
з грецької мови; широта застосування 
назви васuль6к і nохідних свідчить npo 
те, що вони виникли значною мірою на 
власному грунті, як похідні від власного 
імені ВасИль, доказом чого можна вва
жати той факт, що у народній ботанічній 
номенклатурі існує, очевидно, давня 
традиція використання найпоширеніших 
власних імен людей (Василь, Іван, Ма
рія); можливо, що заnозичення назви 
васuль6к для однієї з рослин стало по
штовхом для ширшого вживання цієї 
назви; мотивом для перенесення назв 

міг бути колір квіток (блакитний у Oci
mum basi1icum, Echium, Hyssopus, Cen
taurea та ін.), форма суцвіття (ботанічна 
споріднені Ajuga, Salvia, Prunella, Thy
mus, Stachys, Ga!eopsis), специфічний 
запах квіток (Salvia, Calamiпtha), а та
кож способи вживання рослин у народ
ній медицині.- Шанский 3СРЯ І З, 
22; Фасмер І 227; ГСЗ ІІІ 4; Преобр. І, 
67; Анненков 26, 32, 75, 273, 312, 341; 
Machek Jm. rostl. 204, 258; БЕР І 69; 
Skok І 116; Симоновиh 320-321; Matze
пauer 364.- Див. ще ВасИль. 

Тваснь] «Чвара, лайка Ж; молодецтво, 
завзяття Бі», [васн6таJ «МОЛОдецтво» Бі, 
[в:існий] «молодецький, завзятий, сприт
ний» Бі, ст. васнь «Неприязнь, ненависть; 
чвара, сварка» (XVI ст.); - р. [васньJ 
«зухвальство», др. васнь «суперечка, роз

брат», П. Wasn «СВарка, СПір, ГНіВ», 
Ч. vasen «ПрИстраСТЬ», СТ. vasne «ЗВИЧКа, 
СХИЛЬНісТЬ», СЛЦ. vaseii «ПрИСТраСТЬ», 
вл. wasпje «сnосіб; звичка; темперамент, 
настрій», болг. [васам ее] «борюся», 
м. васа «Мститься», васа ее «Змагається, 

бореться»;- псл. *vasnь «СВарка, гнів», 
очевидно, віддієслівний іменник до va-
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diti «Вадити, шкодити» (*vad-sпь; nop. 
прИязнь); менш nереконливе зіставлений 

(Machek ESJё 678) з ав. vasna- «ВОЛЯ», 
дінд. vas-mi «Хочу, бажаю», гр. Єxwv 
«добровільний».- Фасмер І 277; Briick
ner 603; Holub-Kop. 408; Mikl. EW 
376.- Див. ще вадити. 

[васька-васька] (вигук для підкли
кання свиней) ЛексПол 23; -очевидно, 
результат видазміни вигуку [ваць-вацьJ 
«те.» під впливом клички Васька.- Див. 
ще ВасИль, ваць. 

ват; - р. ватт, бр. болг. м. ват, 
п. wat, watt, ч. слц. вл. watt, схв. ват, 
слн. vat; -запозичення з англійської 
мови; англ. watt nоходить від nрізвища 
Уатта (Watt), винахідника nарової 
машини. 

Вата1 , [ватаtuникJ «ПідЖаК На Ваті» 
Л, ватuн, [ватка] «ВИд теnлого жіночого 
одягу» До, ватник, [ватовкаJ «Вид жіно
чого зимового одягу» ЛЧерк, ватяник, 
ватянка, ватяний, ватувати; - р. бр. 
болг. м. вата, n. вл. нл. wata, ч. слц. 
vata, схв. вата, слн. vata;- запозичен
ня з німецької мови; нвн. Watte (ав
стрійське Watta) спочатку стосувалося 
не бавовняного волокна, а шовкових 
пачосів і вживалося частіше у формі 
Watten, що походить від гол. watten, 
яке через елат. wadda зводиться до ар. 
batin, мн. bata'in <mідкладка, одяг на 
ваті», пов'язаного з Ьаtп «ЖИВіт, нут
рощі», спорідненим з гебр. Ьа'ф:еп «ЖИ· 
віт», арам. bi!na «нутрощі», ак. buJim 
«Те.»; можливо, в європейські мови слово 
потрапило через посередництво іспан
ської мови; пор. ісп. (la) bata (фонет. 
!а ~ata), яке дало v- (укр. в-) інших 
європейських мов; пор. також семан

тику слова в іспанській мові - «халат 
(на ваті)».- Шанский ЗСРЯ І 3, 23; 
Фасмер І 278; Преобр. І 67; Sl. wyr. 
obcych 696; Holub-Lyer 502; Юuge
Mi tzka 843; Lokotsch 273; Юеіп 1725. 

[вата2 ] «вид неводю>;-бр. [ват, вата], 
ст. вата, п. wata, ч.vata,vatka, н.ТJ. wata, 
wada «те.»; -запозичення з німецької 
мови; нвн. Wate «Те.» ( <двн. wata), 
споріднене з снн. wade, гол. wad(d)e, 
дангл. wadu, дат. vod, шв. норв. vad, 
лтс. vadus <<велика сітка», лит. vedeja 



ватага 

«рибальська сітка для двох рибалок», 
псл. nevodь, укр. невід.- Шелудько 
25; ЗСБМ ІІ 74; Ho1ub-Lyer 502; Matze
nauer 365; Юuge-Mitzka 842.- Див. 
ще невід. 

ватага «НаТОВП, гурт, загін, артіль; 
ЗГрая, череда», ватаг «Ватажок; стар
ШИЙ чабан», [ватаг! «товариш молодого 
або молодої на весіллі» МСБГ, [ватага] 
«старший чабан» ЕЗб 4, ватажанин 
«член ватаги», [ватажела! «старший 
дружба» Ж, [ватажііна] «ватага» Я, 
(ватажка] «Ватажок» Ж, ватажка «ТС.» 
Г, СУМ, ватажник «чабан», ватажний 
«керівник ватаги», ватажок, [ватажжя] 
«Отамани», [ватаство] «Ватагування» Ж. 
(ватась] «Ватаг» Ж, ватагувати «бути 
ватагом», ватажИти «бути ватажком» 
СУМ, Я, [ватажuтися] «Залицятися, 
упадати», ватажкувати «бути ватаж
ком», [ватажнuкуватиl «бути чаба
ном»; - р. бр. ватага, др. ватага «На
мет», п. wataha; - запозичено з чув. ст. 
*vatar, uotar, спорідненого з дтюрк. 
otar «Намет, кімната, сім'ю>, тур. oda, 
odak «Кімната; будинок», які зводяться 
до тюрк. *ota- (*о: t-) «ГР ітися; розпалю
вати вогонь»; менш переконливою є 

думка (Scheludko 128; Корш ИОРЯС 
8/4, 58; Nф'I-Arma$ та ін. Romanosla
vica 16, 99; Vrabie Romanoslavica 14, 
178) про зв'язок з рум. vata$ «сторож», 
що походить від тур. vattas «Пастух», 
джерелом якого є ар. vaHas «те.»; мож
ливо, що в цьому гнізді об'єдналися 
запозичення з обох джерел.- Филии 
Образ. яз. 288; Шанский ЗСРЯ І З, 
23-24; Фасмер І 278; Преобр. І 67; 
Kopalihski 1034; Briickпer 604; Lokotsch 
168; Севортян 484-487; Korsch AfSIPh 
9, 659; Мелиоранекий ИОРЯС 10/4, 118; 
Менгес 189; Rasi:inen Versuch 366.- Пор. 
вантаж. 

ватерпас; - р. ватерпас, бр. ватзр
пас; - запозичення з голландської мо
ви; гол. waterpas утворено з основ імен
ника water «вода», спорідненого з англ. 
water, нвн. Wasser «Те.», укр. вода, 
і дієслова passen «приміряти», що, як 
і нім. passeп «Те.», через фр. passer 
«проходити» зводиться до лат. passus 
«крок, хода>>.-СІС 121; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 24-25; Фасмер І 278; ССРЛЯ 2, 
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62; Vries NEW 508; Юеіn 1136.- Див. 
ще вода, па. 

ватерполо, ватерполіст, ватерполь· 
ний; - р. ватерполо, бр. ватзрпола, 
п. waterpolo, болг. м. ватерполо, схв. 
віlт::рполо, ели. vater-po1o; - запози· 
чення з англійської мови; англ. water
polo утворено з іменників water «Вода» 
і polo «м'яч, гра в м'яч», джерелом 
якого є тібетське pulu «м'яч».- СІС 
121; Шанский ЗСРЯ І З, 25; Юеіn 
1211.- Див. ще ватерпас. 

[ва тлити] «жадібно їсти» Ж;- не
ясне; можливо, пов'язане з тлііти 
«жерти». 

ватман «ВатмаНСЬКИЙ Папір»; - р. бр. 
ват.ІИаН, болг. ватманов «ВаТМаН
СЬКИЙ»; - результат редукції терміна 
ват.манський папір, можливо, під впли
вом аналогічного процесу в російській 
мові; термін базується на англ. What
maп paper «те.», що походить від прізви
ща англійського власника паперової 
фабрики.- Шанский ЗСРЯ І 3, 25-
26; ССРЛЯ 2, 62; 3СБМ ІІ 75. 

[ваторопка] «утруднення», [ватороп
ко] «Незручно, важко», [ваторопuтисяJ 
«супротивитися, опинатися, комизити

ся» Я; - очевидно, пов' язане з [торо
пати] «бідувати» (див.). 

[ваточник) (бот.) «асклепій, Asc1e
pias cornuti Dcsn.» Mak; - р. ваточник, 
бр. ватачнік «Те.»; - похідне утворення 
від вата, можливо, калька фр. herbe 
а ouate, herbe а coton «Те.»; ПОр. ТаКОЖ 
укр. бавовна дика, tuовк дикий, р. рус
ский хлопок, н. syrische Seidenpflanze, 
фр. Coton sauvage, P1ante а soie; назви 
ПОЯСНЮЮТЬСЯ ТИМ, ЩО ШОВКОВИСТИЙ пух, 
який оточує насіння цієї рослини, нага
дує вату.- Анненков 52; 3СБМ ІІ 75; 
Симоновиn 53.- Див. ще вата1 • 

[ватра! «Вогонь, багаття; житло гу
цула Ж; попіл від соломи чи бур'яну Я; 
піч Пі; черінь у печі», [ватерь] «житло 
гуцула» Ж, [ваторнtlк] «частина житла 
гуцула, де сплять і ·~ар ять страву; 
приміщення для приготування молоч· 
них продуктів», [ватрак] «кухонне вог
нище надворі», [ватралка] «дрюк для 
підгортання жару, кочерга» Ж, [ва
тралька, ватран Ж, ватрач МСБГ, ва· 
трачка МСБГJ «те.», [ватрисько] «місце, 
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де була ватра» ВеЛ, [ватрище] «Вог
нище; черінь», [ватроль] «дерев'яний ро
гач, чаплія; йолоп», [ватріти] «Згорати, 
перетворюватись на попіл» Ж, [заватра] 
«другий вогонь» Ж;- п. [watra] «ВО
гонь, вогнище», ч. vatra «Вогонь», слц. 
vatra «багаття, вогнище», болг. [ватра] 
«вогонь», [ватрал] «Кочерга; дерев'яний 
рогач», схв. Батра «вогонь»;- не зов
сім ясне; можливо, спільнослов'янське, 
споріднене з ав. atar- «Вогонь», перс. 
azar, вірм. airem «горіти, палити», ос. 
art «Вогонь», алб. vatrё, votrё «Вогнище», 
ірл. aith «ПіЧ», МОЖЛИВО, ТаКОЖ З р. ва
труtuка; в- протетичного характеру 

(Фасмер І 279; Зализняк ВСЯ VI 36; 
Pedersen KZ 38, 311; Мейе, Статьи по 
славяноведению І І 1906, 389-390; Cran
ja1a 419-422); припускається також 
(Mik1. EW 376; Rozwadowski RO І 

109; Holub-Kop. 408; Machek ESJC 
678-679) запозичення з давньоіран
ської мови через турецьке або циган
ське посередництво, а також виводиться 

(Jok1 WZKM 34, 49; Шелудько 128; 
Труqачев Рем. терминол. 201-202; Vга
Ьіе Romanos1avica 14, 179) від рум. 
vatra, що вважається здавна успадко
ваним з індоєвропейської прамови чи 
запозиченим з іранської мови або виво
диться від алб. vatrё чи від дакійського 
субстрату (Десницкая Общекарп. диал. 
атлас 18; БЕР І 123; Кобилянський 
УМШ 1967/6, 42; Габинский Вост.-сл.
молд. взаим. ІІ 125-126). 

[ватущіти] «Мати намір, розрахову
вати (на щось)»; -очевидно, пов'язане 
з ватувати «ГолосуватИ>>, ст. ватавати 
«те.; розраховувати (?)» (пор.: Литва 
вотовал а (=розраховувала) на князя 
московского, 1587 р.).- Див. ще вотум. 

[ватуйка] «однорічна коза», [ватуль
ка] «те.» Ж, [ватуля] «Вівця, яка вперше 
має ягня; коза, що не мала ще козенят 

ВеНЗю>, [ватуйча] «Козеня», [ватуйнuк] 
(зб.) <<Вівці, кози, які ще не мали ягнят», 
[ветуля] «Коза, що не мала ще козенят» 
ВеНЗн, [готуля] «молода коза»;- п. we
tula «молода самиця козулі», ч. [vetul'a] 
«коза-ялівка»;- запозичення з румун
ської МОВИ; рум. Vаійі «МОЛОДИЙ КОЗеЛ, 
баран», vatйie «однорічна коза до часу 
окоту» походить від нлат. *vitнleus, 
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*vitu1ea, джерелом яких є лат. vitu1us 
«Теля; молода тварина», пов'язане з ve
tus «старий», спорідненим з герм. *wepru 
«однорічна тварина», алб. vits «теля», 
псл. vеtьхь, укр. ветхий.- Шелудько 
128; Vincenz 6; Nija-Arma~ та ін. Roma
noslavica 16, 99; Vrabie Romanoslavica 
14, 179; Cranja1a 422-424; Machek 
ESJC 687; Pщcariu 175; Walde-Hofm. 
ІІ 807.- Див. ще ветхий. 

вафля, вафельник, вафельниця, ст. 
вафела (XVIII ст.);- р. бр. вафля, 
п. wafel, wafla, болг. м. вафла, схв. 
vafe1, слн. vafelj; -запозичення з ні
мецької мови; нвн. Waffel «ВИД печива» 
походить від снідерл. wafel, спорідне
ного з нвн. Wabe «(бджолиний) стіль
ник, щільник», пов'язаним з weben 
«ткати».- Шелудько 25; Тимч. 191; 
Шанский ЗСРЯ І З, 27; Фасмер І 250; 
Юuge-Mitzka 829, 832, 843; Юеіn 1725. 

ВЗХЛаЙ «НеПОВОротка МаЛОТЯМуща 
JІюдина>>, вахлак, вахлакуватий; -
р. вахлай, вахлак «груба, невихована, 
лінива, неохайна, неуважна людина; 
[гуля, пухлина; наріст на березі; пузир 
на воді]», [вахлей] «Вахлай»., [вахлуй] 
«дурень», [вахльltu] «гуля; бульбашка», 
[вахлЮй] «вахлаю>, [вахлЮк, вахлЮtu, вах
лЯй, вахлЯк] «Те.», вахловатьtй «просту
ватий», вахлЯть «робити щось нашвид
куруч, недбало, ліниво», бр. вахлак., 
[вахлЯй] «В'яла, непаворотка людина», 
[вахлЯк] «Те.», [вахлеватьtй], вахлеваць 
«в'яло займатись чимось; ліниво працю
вати»; - неясне.- Фасмер І 280. 

[вахл.Яр] «віяло» Ж, Я, [вахлярува
тий] «Віялоподібний» Ж, Я, ст. вахляр'"6 
(1627); - п. wachlarz «Віяло», wachel 
«Знаряддя з пір'я (шпирне крило) для 
роздмухування вогню; (ст. також) віяло», 
вл. \vjechla «Віяло»; - запозичено через 
польську мову з німецько'і; нвн. Facher 
«Віяло» (давніше fechel) походить від 
елат. focare «розпалювати, роздувати» 
(<лат. focus «ВОГНИще; Жар, ВОГОНЬ»), 
яке дало пізньосередньоверхньонімецьке 
fochen «дути» з похідним від нього 
ранньонововерхньqнімецьким focher 
«знаряддя, яким роблять вітер».- Ше
лудько 25; Тимч. 191; Matzenauer 361; 
Brйckner 598; Юuge-Mitzka 179.
Див. ще фокусІ. 



вахнути 

[вахнути] «утекти» Я;- неясне; мож
ливо, походить від п. [wachnqc] «згор
нути, гребонути», вживаного афективно 
на позначення швидкого руху, яке є, 

очевидно, звуконаслідувальним утво
ренням, пов'язаним з вигуком [wach]. 

вахн.Іі (іхт.) «ВИД тріски, Gadus aegle
fiпus (Eleginus gracilis ТіІ.?)» СУМ, 
Ж;- бр. вахнЯ «Те.», п. wachnia «Вахня, 
далекосхідна навага, Eleginus gracilis 
Ті!.»; - очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. вахнЯ «ТС.» не цілком 
з'ясоване; виводилось (Горя~в 40) від 
книжного лат. Gadus vachnja; не ви
ключено, що латинська назва відбиває 
камчатський діалектизм, nочатків якого 
слід, мабуть, шукати в nалеоазіатських 
(чукотська-камчатських) мовах; зах.
укр. вdхпя, очевидно, проникло з ро
сійської мови через посередництво поль
ської, про що свідчить наголос. 

вахта1 «Варта, сторожа», вахтер, ваХ
mовuй; - р. бр. болг. вахта, п. wachta, 
ч. розм. слц. vachta, вл. wajchtar «сто
рож», нл. wajchtar «те.»; - запозичено 
через польську мову з німецької; нвн. 
Wacht «сторожа», якому відnовідають 
свн. wahte, двн. дни. wahta, нн. гол. 
wacht, гот. wahtwoi, nов'язане з нвн. 
wachen «не сnати, nильнувати», wecken 
«будити», сnорідненими з дінд. vаjа
«сила, швидкість», лат. vigil «той, що 
не спить; бадьорий, жвавий».- СІС 121; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 27-28; Фасмер І 
280; Преобр. І 68; 3СБМ ІІ 79; Юuge
Mitzka 830, 844. 

[вахта2 ] (бот.) «бобівник трилистий, 
Menyanthes trifoliata L.» Mak; - ч. слц. 
vachta; - запозичення з російської мо
ви; р. вахта, [вахка, вехкJ (пн.-р.) по
ходить від фін. vehka, що має відповід
ники і в інших прибалтійсько-фінських 
мовах: кар . .vehka, vehku, вепс. vehk, 
ест. vбhk, vбha; безпідставне припу
щення (Matzenauer 361) про запозичен
ня слова в російську мову з чеської.
Фасмер-Трубачев І 280; Machek Jm. 
rostl. 182; Меркулова Очерки 37-38; 
ЗИРЯ ІІ 80-81. 

[вацок1J «торба; (анат.) піхва» Я, 
BeJI, ст. вацок'й (XVI ст.); -очевидно, 
запозичення з польської мови; п. wacek 
«торба, мішок; калитка», як і ч. vak 

вашкІрка 

«Торба», (зменш.) vacek, СЛЦ. Vacok «КИ· 
ШеНЯ», БЛ. Wacok «ВУЗОЛ, ВаЛіЗа, ранець, 
чемодаН>>, нл. wa ts(k)a «те.», походить 
від еви. watsak «торба, мішок для 
одягу», що складається з wat (нвн. Wat) 
«кусок тканини, одяг», спорідненого 
З ГОТ. gawidan «В'ЯЗаТИ», ЛИТ. audziu 
«тчу», і sack «мішок», яке походить від 
лат. saccus «ТС.».- Тимч. 191; Matze
nauer 361; Brйckner 598; Machek ESJC 
675; Юuge-Mitzka 618, 842.- Див. ще 
бесаги. 

[вацок2 ] «КВартира; загорода, ніч
ліг» ЕЗб 4; - запозичено з угорської 
мови; уг. vacok «печера, лігво, конура; 
підстилка, ганчірки» походить від нвн. 
Watsack «Валіза, ранець; торба для 
одягу».- Barczi 328.- Див. ще вацок1 • 

[ваць] (вигук для підкликання сви
ней), [вац-вац Л, вацЮ, вець, вец-вец Л, 
ець-ець Л] «те.», [вацЮкати]; - р. [вацу, 
вацю, вачуJ «ТС.»; - ОЧеВИДНО, резуль
тат видазміни форм паця (назва свині, 
поросяти в дитячій мові), паць-паць.
Див. ще паця.- Пор. ачу. 

[шіцькати] <<Незграбно мазати» Ме; -
афективне утворення, пов'язане, оче· 
видно, з [вазЮкатиJ «бруднити», [везь
катиJ «Лизати». 

ваш, [ваtuий Ж, всішин ЖJ, [вdtuенецьJ 
«Прибічник вашої партії», [ваtutІнець Ж, 
васькийJ; - р. бр. болг. м. вatu, др. 
ваtuь, п. wasz, ч. слц. vas, вл. нл. was, 
СХВ. вatu, СЛН. VaS, СТСЛ. GdШI>.; - ПСЛ. 
vasь <*vas-jь; -походить від іє. *vos
!O-, прІ'Ісвійного прикметпика від *vos 
«ВИ», з яким пов'язані також псл. vy, 
vasь, укр. ви, вас; споріднене з лат. 
vos «ВИ», vesteг «ВаШ».- Шанский 3СРЯ 
І 3, 28; Фасмер І 281; Brйckner 603-
604; Holub-Lyer 502; Machek ESJC 
678; БЕР І 122; Skok ІІІ 585; ESSJ Sl. 
gr. 2, 717-718.- Див. ще ви, вас. 

[вашар] «ярмарок» ДзАтл ІІ, ЕЗб 4, 
ст. вatuap «те.» (XVIII ст.);- запози
чення З угорсЬКОЇ МОВИ; уг. vasar «Яр
марок, базар» є словом іранського по
ходження, пор. сперс. vacar, перс. ba
zar «ТС.».- Дзендз,елівський У ЛГ 56; 
MNTESz ІІІ 1096; Barczi 333. 

[вашкfрка] «біл,ка» ДзАтл ІІ, [вatu
mtlpкa, ващtlрка, мащtlрка, кatumtlpкa, 
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Kacmupкa, KUШmupкa, косmuрка, KOU1-
mupкa] «тс.» ДзАтл ІІ;- неясне; мож
ливо, пов'язане з р. [всіuща] «молода 
білка», ВСКШа «білка», др. 8"/;К'ОUШ (гро
ШОВа одиниця), які виводяться з фінно
угорських мов (Фасмер-Трубачев І 281, 
287; Machek Slavia 23, 66). 

[вва] «вигук, яким зупиняють велику 
рогату худобу» Ме, Мо;- очевидно, 
запозичення з румунської мови; пор. 
рум. [6-а] «Вигук, яким пастух спону
кає худобу змінити напрям», [е-а] «ВИ
гук, яким пастух підганяє кіз».- Papa
hagi 437, 801. 

[вверсник] «ровесник» НЗ УжДУ 14, 
!верстник] «ТС.» Ж; - похідне утворен
ня від верст(в)а «Бію>, тобто «людина 
того самого віку»,- пор. !верстакu] «ро
весникИ>> Ко, [вершнЯк] «ровесник» ЕЗб 
30, [верствак] «тс.» ВеЛ, а також спо
ріднене'р. сверстник.- Див. ще верства. 

[ вгаладИти (з чu.м)] «З чимось до речі 
прийтися, добре обійтись» Ж; - видо
змінене запозичення з румунської мови; 
рум. hiШiduf «домогтись, досягти; по
збутись; врятуватись» виводиться від 
уг. halad «іти, просуватися вперед, ро
бити успіхи», успадкованого з ураль
ського періоду.- DLRM 356; MNTESz 
ІІ 31-32. 

[вгараджатися] «нагадувати, вима
гати, просити» Ж;- мабуть, пов'язане 
з гарсізд; пор. р. [угорсізживать, угораз
дить] «спонукати, підмовляти», ч. [ho
гazditi] «лаяти, нарікати», первісне зна
чення яких, можливо, відбивається в уг. 
gaгazda «лайливий, прискіпливий, зу
хвалий».- Фасмер І 439; Bern. І 330.
Див. ще гаразд. 

[вгрожений] «притягнений, силоміць 
приведений» Ж; - утворене від п. wgro
zic «умовити, примусити грозьбою», по
хідного від gгoza «жах», спорідненого 
з укр. гроза.- SW VII 532; Вгйсknег 
159.- Див. ще гроза. 

вдача- див. дати. 
[вдигнути] «втягнути» (нитку в гол

ку) Ж, [надегатu, надегщ}ти] «тс.»; -
очевидно, запазичен ня з польської мови; 
п. wdygO\vac «втягнути; піднести з зу
силлям», wdugowac «тс.», похідні від 
[dygowac] «підважувати, піднімати», [du
gowac] «ТС.», duga «підойма, важіль», 

342 

в евірка 

виводяться від свн. duhen «тиснути, су
нути».- SW І 581, V 494. 

[вдова) (бот.) «айстра, Asteг salignus 
Willd.» Mak; - результат перенесення 
назви удова «жінка, в якої помер чоло· 
вію>; назва, очевидно, пояснюється піз
нім строком цвітіння айстр, коли вони 
залишаються ніби самотніми на гряд
ках.- Див. ще удова. 

[вдовушка) (бот.) «свербіжниця по
льова, Knautia arvensis Coult. (Scabiosa 
aгvensis L.)» Mak, !вдовушки] «тс.>> Ж; -
р. [вдовущи], схв. [удовица];- очевидно, 
пов'язане з удова; пор. н. Witwenblume, 
Witwenkraut «тс. »; мотивація назви не 
зовсім ясна.- Анненков 395; Симоновиn 
254-255. 

[веІJ «Фе» (вигук відрази), !векати] 
«вимовляти ве; блювати»; - звуконаслі
дувальне утворення на основі природ
них звуків, пов'язаних з блюванням. 

[ве2 ] (вигук для відтворення крику 
ведмедя), !вейкати] «ревіти по-ведме
жому»; - звуконаслідувальне утво
рення. 

[ве3] (вигук, повторенням якого діти 
спонукають худобу до бігу) Ме, !векати] 
«спонукати до бігу» Ме;- звуконаслі
дувальне утворення; для залякування 

худоби виникло, можливо, як імітаuі!І 
крику хижих тварин (напр., ведмедя).
Пор. ве2 . 

r ве-ве] (вигук здивування) ВеЛ; -
очевидно, результат семантичної видо
зміни повторного нвн. weh «ОХ, лихо», 
спорідненого з лат. vae «ТС.», укр. вава 
(див.). 

[вевекати] «говорити невиразно, не
розбірливо» (про німих і под.); - зву· 
конаслідувальне утворення. 

[вевfрка) «білка», вИвірка, [вевериця 
ВеНЗн, веврик Я, вевЮрка, вйверица 
МСБГ, вйвірица МСБГ, віЮрка ВеНЗн, 
вовірка ВеНЗн, гав'Юрка, евірка ВеБ, 
лавйрка ВеНЗн, ловtІрка ВеНЗн] «ТС.», 
[веверичина) «м'ясо білки» Я; - р. !ве· 
верица], бр. вавёрка, др. в1нерица, виве
рица, п. wiewiбrka, ч. veveгka, ст. veve
i'ice, слц. veveгica, вл. wjewjeгcka, нл. 
njewjeгicka, болг. веверuца, верверица, 
м. веверица, верверица, схв. в(j)еверица, 
в(j)еверка, слн. veverica; - псл. veve· 
rica; - споріднене з лит. voveгe «білка», 



веrеря 

[voveris, vёveris], лтс. vavere, прус. 
weware, кімр. gwywer, перс. varvarah, 
ДаНГЛ. ac-weorпa «ТС.», лат. VIVerra 
«тхір»; слов'янські форми виникли, оче
видно, через варіантне подвоєння ко
реня іє. *ver- «вигинати, викривляти» 
(*vai-ver-, vi-ver-, va-ver-, ver-ver-).
Фacмep І 282; Преобр. І 106; ЗСБМ 11 11; 
Brйckner 619; Machek ESJC 687; Holub
Kop. 414; БЕР І 125; Skok ІІІ 603-604; 
Biiga RR І 491, ІІ 652; Trautmann 
356; Pokorny 1166. 

[веrеря] (вид танцю), [ве.Jера Ж, 
вегеря) «ТС.»; - П. wekiera <<ПаЛИUЯ; та
НОК» (з укр.);- неясне; зіставлялося 
(Mikl. EW 377) зп. w~gierka «yгopкa».
Brйckner 606. 

вегетаріанець; - р. болг. вегета
рианец, бр. вегетарьtЯнец, п. wegetaria
nin, ч. слц. vegetaгian, м. вегетариjанец, 
схв. вегетариjанац; - запозичено з ан
глійської мови через французьку або 
німецьку і, далі, через російську; англ. 
vegetarian (з назви товариства вегета
ріанців Vegetaгian society, що утвори
лося в 184 7 р.) вважається нер егу л яр
ним утворенням із суфіксом -агіаn від 
vegetable «овочі», що походить від піз
ньолат. vegetabi1is «оживляючий; (с. 
р. мн.) рослинність», пов'язаного з діє
словом vegetaгe «оживляти».- Шанский 
9СРЯ І 3, 34-35; ССРJІЯ 2, 108; Ho
lub-Kop. 460; Dauzat 742; Кluge
Mitzka 812; Skeat 588; Walde-Hofm. 
11 741.- Див. ще веrетація. 

вегетація, вегетатИвний, вегетацій
ний; - р. болг. вегетіщия, бр. вегета
цьtя, п. wegetacja, ч. vegetace, слц. vege
Uicia, вл. wegetacija, м. схв. вегета
циjа; - запозичення з німецької мови; 
нім. Vegetatiбn походить від елат. vege
tatio «Проросіання», яке є похідним від 
vegetare «рОСТИ» (давніше «ОЖИВЛЯТИ, 
одухотворяти, посилювати»), пов'яза
ного з vegere «збуджувати, хвилювати», 
СПОріднеНИМ З дінд. vajal) «СИЛа, ШВИД
КісТЬ, змагання», двн. wackar «жвавий», 
wahhar «тс.», гот. wakan «Не спати; 
пильнувати», двн. wahhon, wahhen 
«ТС.».-СІС 121--122; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 35; Walde-Hofm. ІІ 741.- Пор. 
вегетаріанець. 

ведмідь 

[ведлувати] «платити борг» Ж; -
очевидно, пов'язане з п. wedle «згідно, 
на підставі», wedlug «те.», які утвори
лися з прийменника we (w), спорідне
ного з укр. в, у, і основ dl-, dlug- «дов
жина, довгий», споріднених з укр. дов
гий.- Briickner 606.- Див. ще дов
гий, у. 

[ведмежИна) (бот.) «ожина, Rubus 
corylifolius» Пі, [ведміжйна] «тс.» Ж; -
р. медвежьи ягодьt, п. ст. miedzwie
dziny, ч. medvedice, ст. nedvedice, ned
vediny; -похідне утворення від вед
мідь; назва поЯснюється тим, що вед
мідь дуже любить ці ягоди.- Machek 
Jm. rostl. 101-102.- Див. ще ведмідь. 

ведмідь, [ведмедь · Пі, відьмідь Пі, 
медвідь ЖJ, ведмедйха, вед.мЄдйця, [вед
межйха] «ведмедицю> Я, [ведмедка, мед
еедиха Ж] «ТС.», ведмеденЯ, ведмедча, 
ведмед Ятка, ведмежа, [медведча Ж, мед
вежа Ж, медвеженЯ Ж], ведмедина, вед
межина, [ведмежdтина я. медведина 
Ж. медвежина ЖJ, ведмедник, ведмежат
ник, [медведЯр] «той, що водить ведме
дя» Ж, [медвіднuк] «те.» (?) Ж. [ведме
дЯка] «Великий ведмідь», [медведuско, 
медведйщеJ <<ТС.» Ж, ведмедuк «Молодий 
ведмідь; іграшка; (ент.) вовчок, капус
тянка, Gryllotalpa gryllotalpa L.; вид 
напою; [наливне колесо у млині]», вед
.медько, • [медведикJ «молодий ведмідь; 
зубчасте колесо у млині; гусінь мете
лика Eupreria eruca Ж», [ведмедка] «вид 
напою» Я, медведка (тех.), [ведмедівка] 
«фляжка-ведмідь у давніх мешканців 
України» Я. [ведмедчук] «молодий вед
мідь; (ент.) жук-олень, Lucanus cervus 
L.; (ент.) вовчок, капустянка Ж; (ент.) 
велика мурашка, Formica herculanea 
Ж», [ведмедЮк] «те.», [медведЮх] (ент.) 
«гусінь метелика Eupreria» Ж, [медвед
чук] «Молодий ведмідь; (ент.) вовчок, ка
пустянка; цвіркун, Gryllus gryllotalpa» 
Ж, [медвідницяJ «вид меча для полюван
ня на ведмедю> Ж, ведмtідячий, ведмежий, 
[медведячий, медвежuй, медвідний ЖІ, 
[ведмедкуватий] «схожий на ведмедя, 
незграбний» Я, [ведмедьоватийІ «тс.» 
Ж;- р. медведь, !ведмідь], бр. мядз
ведзь, др. медвtдь, п. niedzwiedz, [mie
dzwiedz], ч. medved, nedved, слц. med
ved', вл. mjedwjedz, нл. mjadwjez, болг. 
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[медвед], м . .меда «ведмедик», схв . .мед
вед, слн. medved, стсл. MfДR1JДt.;
псл. medvedь, утворене з основ *medu
тa *ed-, тобто «медоїд»; назва виникла 
як мисливський евфемізм або як вияв 
табу замість давньої назви шкідливої 
для бортників тварини іє. *rkpos, що 
збереглася в дінд. rk~a}J, гр. іірхтщ;, 
лат. uгsus; зміна давнього показника 
u-основ (medu-) на приголосний в спри
яла пізнішій деетимологізації первіс
ного значення й пов'язуванню з vedati 
«знати», через що .медвtдь часто спри
ймається як «тварІша, що розуміється 
на меді»; укр. ведмідь, р. !вед.медь] утво
рилося внаслідок метатези компонентів 
мед-відь, .мед-ведь.- Булаховський Мо
вози. 8 (1949), 46; 9 (1951), 73; Фасмер 
ІІ 589; Преобр. І 519; Bruckner 360; 
Machek ESJC \357-358; Holub-Kop. 
219; Бернштейн Очер~ І974, 267; Mikl. 
EW І86.- Див. ще їсти, мед. 

[ведрик) (у сполученні щедрик-вед
рик);- походження неясне; можливо, 
пов'язане з [ведра] «ясна nогода», !вед
ряно) «сонячна, зоряно, нехмарно»; в 
такому разі означає «Той, що прийшов 
побажати дОброї погоди на Новий рік, 
щоб був урожай»; може бути і резуль
татом видазміни форми бедрик у спо
лученні щедрик-бедрик після його 
деетимологізації. - Коломієць Мовозн. 
І967/3, 51-52; 1968/3, 45.- Див. ще 
ведро.- Пор. бедрик2 • 

[ ведро] «ЯСНа погода Ж; видно, со
нячна, ясно, нехмарно Ва», !ведряно] 
«ТС.» Ва; - р. вёдро «сонячна погода», 
др. ведра, п. wiodгo, wictdro, ч. vedro, 
ВЛ. w_iedro, НЛ. Wjadro, болг. М. ведра, 
СХВ. ведра, СЛН. vedro, СТСЛ. GfДpn «ЯС· 
НИЙ», GfДpO «ЯСНО»;- ПCJl. vеdгь;
мабуть, споріднене з двн. wetar «погода», 
нвн. Wetter, англ. weather «те.»; існує 
також думка про зв'язок слов'янських 
форм з коренем *(s)v~d- «сушити, суши
тися», укр. в' Янути і про походження 
германських форм від слов'янських 

(Machek ESJC 681), як і протилежна 
думка про запозичення слов'янських 
форм з прагерманської мови (Мартьшов 
Сл.-герм. взаимод. 56-58).- Шанский 
3СРЯ І 3, 84; Фасмер І 284; Преобр. І 
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69; Bruckner 622-623; Holub-Kop. 410; 
БЕР І 127-128; Skok ІІІ 572; Юuge
Mitzka 857; Pokorny 81-82. 

вежа «башта; [в'язниця; віз; хата]» 
Г, Ж, [веза] «башта, в'язниця» Пі, [ве
жастий] «У формі вежі» Ж. [вежній] 
«сторож вежі» Я, [веж6вий];- р. !вежа] 
«палатка, юрта, башта, кибитка», бр. 
вежа «башта, купол», др. в'/3жа «шатро, 
кибитка, башта», п. wieza, ч. vez, слц. 
veza, вл. wjeza, нл. wjaza, jaza «буди
НОК», СЛН. veza «СіНИ, передню>; - ПСЛ. 
*veza< *vezja «будинок, віз на колесах 
або полозах», споріднене з vezQ «Везу», 
voz'Ь «Віз»; наявність е замість очікува
ного і в українській мові дає підставу 
вважати це слово запозиченням з поль

ської мови; виведення псл. veza з *ves-ja 
«будинок» (Мартьшов Рус. и сл. язьшозн. 
І9І) викликає сумнів; зіставлення з двн. 
sweige (нвн. Schweige, Schwaige) «ско

тарня, обора» (Machek ESJC 688) непе
реконливе.- Фасмер І 285; Richhardt 
ІІІ; Преобр. І ІО7; Потебня РФВ 3, 
177; Bruckner 6І9.- Див. ще везтИ. 

[вежнИця (гладка)] (бот.) <шужник го
лий, Turritis glabra L.»;- р. [вежечка 
гладкая], бр. вежавіца, ч. vezenka, vezouka 
«те.»; - очевидно, калька латинської 
наукової назви, похідної від turris «Ве
жа», або н. Turmkraut (букв. «Веж
ний бур'ян»), що пояснюється подіб
ністю рослини, покритої стручками й 
квітками, до вежі (Нейштадт 281-282) 
або тим, що вона росте іноді на вежах 
і руїнах (Machek Jm. rostl. 68).- Див. 
ще вежа. 

везтИ Г, Ж, візнuкувrіти, возИти, 
возйтися «довго, безрезультатно займа
тися», [в6зькатися] «те.»· Я, везіння, 
везучість, віз, !візнtlй] «Візник» Я, віз
нИк, !візнИка], візнИця, візндцтво, віз
нtlчий, [в6зчик], !возарня] «приміщення 
для возів», возівнЯ, !возовня, возЯрка] 
«те.», возій, !возільник], возний (іст.), 
[вОЗНUЦЯ], возове «ВИД. ПОдатку», [вОЗО· 
вtlй) «ЇЗДОВИЙ», ВОЗОвUК, воЗОВUЦЯ «Період 
звезення скошеного хліба», !возувень] 
<щ.но воза» Я, везучи (і «який добре везе; 
ЯКОМУ ЩаСТИТЬ», вuвіз, [вйвозець) «ТОЙ, ЩО 
вивозить що-небудь» Я, !вивознйй] (у 
виразі вивозні воли «пара сильних во-
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лів») Ж, вfдвіз Г, Ж. довіз, завіз Г, Ж, 
завізнИк, завізно «багато навезено» (у мли
ні), !завізкувато] «тс.» Я, завозИти «за
бруднити», завожений «брудний», [за
провізне] «плата за проїзд» Ж, !звезти] 
«Вдарити» Ж, Ме, !звозИти] «тс.» Ж, 
[зважай] «Возовиця» Ж. (навіз] «Гній; 
великий привіз» Ж, !навозайка] «не пов
ністю навантажений віз» Ж, [нав6зний] 
«гнойовий» Ж, !нав6зник] Ж. обвіз, пере
віз, перевізнИй (у т. ч. «транспортабель
ний»), !перевізні] «гроші за проїзд», 
перевізнИк СУМ, Ж, [перевізчик] Ж, 
!перев6за] «переправа», (перев6зець] «пе
ревізник», !перев6зини) «перевезення, 
переселення» Ж, !перевоз6вий] «тран
зитний» ж. повіз (заст.) «екіпаж», !по
воз) «Обов'язок Їхати ЧИ ВеЗТИ» Ж, 
пов6зка «Візок», !пов6зне] «Мито з воза», 
[пов6зник] «візник» Ж, Іповозовий (кінь)! 
«упряжний» Ж, прИвіз УРС, Ж, [при
вдзнйй, привоз6вий] Ж, увезення, увіз 
«імпорт», [!}віз] «Глибокий хід, балка, 
вузький прохід» Ж, узвіз «підйом»; -
р. везтИ, бр. везці, др. везти, п. wiezc, 
Ч. Vezti, СЛЦ. Viezt', ВЛ. wjezc, НЛ. wjazc, 
болг. веза, м. вози, схв. возити, слн. 
vesti, СТСЛ. Gf3Ж, GЕСТИ; - ПСЛ. vezti, 
voziti;- СПОріднене З ЛИТ. vezti «ВеЗТИ», 
лтс. vezums «Віз, вантаж», двн. wegan, 
wekaп «рухатися», waga «вага», нвн. 
Weg «дорога>>, гот. gawigan «трясти, ру
хати», лат. veho «везу», гр. охо~; «віз», 
алб. vjeth «краду>>, сперс. vadzitan, 
vazitan «Їхати, втікати», ав. vazaiti 
«Везе, Їде>>, дінд. vahati «ВеЗе>>; іє. *цеgh
«рухати, тягнути, їхатИ>>.- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 39; Фасмер І 286; Преобр. 
І 70; 3СБМ ІІ 80-81; Brйckner 619; 
Machek ESJC, 688; Skok ІІІ 581-582; 
Walde-Hofm. ІІ 742; Trautmann 356; 
Pokorny 1118~1120.-Пор. весло. 

[везяти] «Мазати глиною; витирати 
щось брудною ганчіркою>> Па, !везькати) 
«ЛИЗаТИ>>; - МОЖЛИВО, ПОВ'язане З вез

mЙ, возйти (завозИти «забруднитИ>>); пор. 
також бр. ввдзгаць «брудНИТИ>>.- Пор. 
вазЮкати, вацькати. 

Векла - див. Текля. 

вексель;- р. вексель, бр. ваксаль, 
п. weksel, болг. вексел;- nізнє запо
зичення з німецької мови, очевидно, че-

велебний 

рез російське й польське посередниц
тво; Н. W echseJ «Вексель, обміН>> утво
рИЛОСЯ за допомогою суфікса -sla- від 
тієї самої основи, що й нвн. weichen 
«ухилятися, поступатися місцеМ>>, спо
рідненої з лат. vices «зміна, взаємність>>~ 
дінд. vijate «тремтить, утікає».- СІС 
122; Шелудько 25; Шанский ЗСРЯ І 3, 
40; Фасмер І 287; Brйckner 606; Кluge
Mitzka 843; Paul DWb. І 725. 

вектор - р. болг. схв. вектор, бр. 
вектар, п. вл. wektor, ч. слц. vektor;
запозичення з латинської мови; лат. 
vector «носій, пасажир, вершнию> через 
проміжну форму vecto «несу, везу>> по
ходить від veho «Їду, веду, несу>>, спо
рідненого ? псл. vezti, укр. везтИ.
Wа1dе-Ноfт. ІІ 742.- Див. ще везтИ. 

[векша) «білка» Ж; - р. бр. діал. 
векша, др. вtк-оша, вtкша, векша «білка; 
грошова одиниця»; - походження не

ясне; мабуть, дуже раннє запозичення 

з фінно-угорських або тюркських (чу
васька) мов (Фасмер-Трубачев І 287); 
ПОВ'язуваННЯ З перс. Vesak «руда ЛИ· 
сиця» (Mikl. EW 389; Горяев 42; Пре
обр. І 70) необгрунтоване; приПущення 
(Фасмер І 287) про зв'язок з р. вtко, 
века непереконливе; сумнівне пояснення 
(Соболевский РФВ 66, 343; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 185) як демінутива від 
вtверица.- ЗСБМ ІІ 82. 

веле- (перший компонент складних 
слів для підкреслення збільшеної ознаки 
з архаїзовано-патетичним відтінком: ве· 
лелЮднuй, велем6вний, велемудрий і т. 
ін.); - р. др. болг. м. веле-, бр. веля-, 
n. wie1o-, wiele, ч. vele-, vele, слц. vel-. 
velo, вл. нл. wjele-, wjele, схв. веле-. 
слн. vele-;- псл. vele-, пов'язане з velь
(-jь) «Великий>>, спорідненим з велИкий, 
вельмИ та ін.- Фасмер І 288; Преобр. І 
70; БЕР І 131.- Див. ще велИкий. 

[велебний] «достойний, гідний; пре
подобний>> Ж, велебіє .«преподобіє>> Бі, 
вельбИти (заст.) «величатИ>> Бі, ст. велеб
ного (1361); -бр. ст. велебнЬtй «хвалеб
ний, преподобний>>; - запозичення з 
польської мови; п. wielebпy «преподоб
ний», як і ч. слц. vеІеЬпу «величний, 
преподобний>>, походйть від *wielba, по
в'язаного з *wieli «великий», псл. 
vе1ьjь «ТС.>>.- Тимч. 205; Richhardt 110; 
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вележИрувати 

Brйckner 616; Zar~ba JP 4111, 5.- Див. 
ще веле-, велИкий. 

[вележИрувати] «розкошувати», [ве
лижИрувати] «Те.» Ж; - складне слово, 
перша частина якого веле- «багато, дуже» 
підсилює значення другої [жирувати] 
«розкошувати».- Див. ще веле-, жир1 . 

велень «сорт цупкого паперу високої 
якості»; - р. велень, бр. веленевьt, п.wе
Ііп, ч. velfn, болг. велен; -запозичення 
З француЗЬКОЇ МОВИ; фр. veJin «ТОНКИЙ 
пергамент, велень, веленевий» (букв. 
«телячий») походить від лат. vitulrnus 
«телячий», пов'язаного з vitulus «теля»; 
виводиться також (Dauzat 742) від фр. 
ст. vel, veel (фр. veau) «теля», джерелом 
якого є лат. vitulus «те.».~ СІС 122; 
Шанский 3СРЯ І 3, 41; ССРJІЯ 2, 134; 
Gamillscheg 886.- Див. ще ватуйка. 

[велерИба] «кит» Я, [великорИб] ж. 
ст. велериб?J (XVII ст.); - бр. [велерьtб] 
«те.»; - запозичення з польської мови; 
п. wieloryb, як і ч. velryba, ст. velryb, 
слц. veJ 'ryba, вл. нл. wjelryba, скла
дається з основ wielo- «великий» і гуЬ
«риба»; назву дано тоді, коли китів вва
жали рибами.- Тимч. 206; 3СБМ ІІ 82; 
Brйckner 616; Machek ESJё 683.- Див. 
ще веле-, рИба. 

Велес - див. Волос. 
велет, велетень, [велит ж. велитень 

Ж, велень Я, велетка, велетній ЖJ, 
.велетенський, [велИнний] «дуже вели
кий» Ж. [велИтський] Ж;- р. [велет, 
.в6лот], бр. в6лат «богатир», др. во
лот?J; -Загальноприйнятої етимології 
не має; можливо, пов'язане з стсл. еЕ

"""• укр. велИкий (Briickner AfS!Ph 42, 
138); зіставлялося з елат. Veletabi, на
звою західнослов'янського племені . у 
Мекленбурзі (Mikl. EW 394, за Шафа
риком), з лат. valёre «бути сильним» 
(Walde- Hofm. ІІ 464; Fick І 541), з 
дірл. f!aith «володіння» (Schachmatow 
AfS1Ph 33, 87-89), з псл. *voldti «воло
діти», лит. veldёti «те.», valdyti «керува
ти» (Критенко Вступ 520) та ін.- Фас
мер І 288; 3СБМ ІІ 189. 

[велиrати] «проводити час, байдику
вати, лінуватися» Я. [провелиrати] Я;
запозичення з польської мови; п. [wal~
gac si~ (walygac si~)J «волочитися, швен-
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велИкий 

дяти» пов'язується з wal «Морська хви
ля», waliC si~ «валитися».- Brйckner 
599.- Див. ще валИти. Пор. валанда
тися. 

велий - див. велИкий. 
велИкдень «свято воскресіння Хрис

та», [велИкодень], [велик6дниця] «суво
рий піст за три дні до великодня» Ж, 
[велик6денний] Я, велик6дній; - р. ве
лИкдень, болг. велИкден, м. Велигден, 
СХВ. велигдtlн, СТСЛ. GEI\ИK""h Дh.Nh.;
калька гр. метсіЛ:'l -У)мЄра букв. «вели
кий день»; пор. п. wielkanoc «великдень», 
ч. velikonoce, velkonoc, слц. Velka пос 
«ТС.», букв. «велика ніч».- Фасмер І 
288; Срезн. І 236; Skok ІІІ 573.- Див. 
ще велИкий, день. 

велИкий, [велий], [великенний ЮМ, 
великанний Пі], великушітий, величез
ний, величенний, величенький, [велицЮз
ний Ж, велиць6зний Ж], [великуватка] 
«чимала; старша» Я, величавий, [вели
чайний] «ХВаСТОВИТИЙ» Ж, величальниЙ, 
велИчний, [велИко] «дуже багато, сильно» 
Г, Ж, [вельо] «багато» Ж, [велеч] «щось 
дуже велике» Ж, [велИчень] «те.» Ж, [ве
ликан] «ВелетеНЬ» Ж, [велИкні) «Велетні» 
Я, [великд6н] «велетень» Я. [велиrдсін] 
«ТС.» Ж, велич, [величайко] «ХВаЛЬКО» 

. Ж, Я, [велИчество] Ж, величина, вели
чінь, [велИчник] «шанувальнию> Я, ве
лИчність, велИччя, величати, [величtlти] 
Ж, [д6великий] «підліток», завелИкий, 
[завеличатися] «запишатися», звеличати 
«вихвалятю>, звелИчувати «ТС.», [повели
чИти] «зробити більшим, ніж треба»;
р. велИкий, бр. вялікі, др. велик?J, п. wiel
ki, ч. veliky, velky, слц. veliky, 
vel'ky, вл. wulki, болг. велИк, м. 
велик, схв. велики, слн. velik, стсл. 
смикn; - псл. *velьjь «Міцний, силь
ний, могутній», velikь; - споріднене з 
тах. А wiil «князь, цар», тох. В walo 
«те.», walke «тривалий», гр. FlіЛц; «до
сить, достатньо», єі:Лrо, єlЛЄrо «тисну», 
лат. valёre «бути сильним», validus 
«сильний» і, можливо, з укр. веліти, 
воля; velikь вважається формою зай
менникового походження, як і kolikь, 
tolikь, jelikь (Ильинский Прасл. гр. 
423), або пояснюється як утворення за 
аналогією до високий, глибокий, далекий, 
широкий, тобто прикметників, що озна-



великорос 

чають розміри (Machek ESJC 682); іє. 
*цеІ-/цоІ- «давити, оточувати; велика 
кількість».- Шанский 3СРЯ І 3, 42; 
Фасмер-Трубачев І 289; Преобр. І 71; 
Bruckneг 616; Holub-Kop. 411; БЕР 
І 131; Skok ІІІ 573; Mikl. EW 678; Вйgа 
RR ІІ 648; Pokoгny 1138. 

великорос, великорус, Великоросія, 
велuкоруський; - р. великорус, велико
росс, бр. велікарус, п. Wielkoгus, ч. Vel
korus, слц. Vel'koгнs, болг. великорусин, 
слн. Velikoгus; - складне слово, утво
рене з компонентів велИкий і Росія, 
як калька гр. МєтсіЛУJ 'Ршаа[а «велика 
Росія» (Московська держава), на від
міну від Mtxpci 'Ршаа[а «мала Росія» 
(Україна); назви виникли в канцеля
рії константинопольського патріарха у 
XIV ст. для розрізнення православних 
українських і московських земель.
Шанский ЗСРЯ І 3, 43; Фасмер І 289.
Див. ще велИкий, Росія.- Пор. мала
рус. 

велfти, велИтель, веління, повелИ
тель;- р. велеть, др. вел'/3ти, п. wie
lic, ч. veleti «командувати», слц. velit' 
«ТС.», болг. [веля] «Кажу, говорю», м. 
вели, СХВ. веЛUМ «ТС.», СЛН. veJeti, СТСЛ. 
кмtти; - псл. veleti; - споріднене з 
ЛИТ. veJti «бажати, ДОЗВОЛЯТИ», ГОТ. 
wiljan «Хотіти», нвн. wollen, днн. wil
Iiun «тс.», лат. vёІо. «хочу», гр. ЄMo~-tat 
«ТС.», ав. v<Jг<Jnto «вибирає собі», дінд. 
vmati (vp:_нte) «ТС.» від var- «вибирати, 
віддавати nеревагу»; іє *цеІ-/цІ- «Хо
тіти».- Шанский 3СРЯ І 3, 41; Фасмер 
І 288; Machek ESJC 682; БЕР І 133; 
Skok ІІІ 573-574; Абаев И3СОЯ І 
248, 442; Fгisk І 485; Tгautmann 348; 
Fraenkel 1220; Pokoгny 1137.- Пор. ве
лИкий, воля. 

велосипед, ве;юсипедИст; - р. болг. 
м. велосипед, бр. веласіпед, ч. velociped, 
слц. velociped, схв. велосітёд;- запо
зичено з французької мови, можливо, 
через російську; фр. velocipede (букв. 
«швидкими ногами») було утворене у 
Франції на початку ХІХ ст. з лат. 
velox, velocis «швидкий», похідного від 
veho «везти, ЇХіJ.ТИ» (через проміжну 
форму *цeg-slo-s «той, що від'їжджає», 
споріднену з укр. весло), і pes, pedis 

«Нога», спорідненого з дінд. pad «нога», 
ав. pad- «Те.», можливо, з укр. пішки, 
піший, падати.- СІС 122; Шанский 
3СРЯ І 3, 45; Фасмер І 289; ССРЛЯ 2, 
152; Dauzat 743; Ho!tJb-Lyeг 504; БЕР 
І 132; Walde-Hofm. ІІ 293-295,742.
Див. ще везтИ, весло, піший. 

велЮр; - р. бр. велЮр, ч. velur, 
слц. слн. velйr, болг. велур, м. велур, 
схв. велїjр; - запозичення з французь
кої мови; фр. velours<cт. velous<пpoв. 
ст. velos відповідає лат. villosus <<Покри
тий вовною, кошлатий», похідному від 
villus «вовна, руно, ворса», що є резуль
татом видазміни форми vellus «руно, 
вовияна пряжа», пов'язаної з lana «БОБ· 
на>>, спорідненим з гр. Л"і)vос;; (дор. Ла
vос;;) «ВОВНа>>, ЛИТ. viJna «ВОЛОСИНа», ПСЛ. 
*vьlna, укр. вовна.- СІС 123; Dauzat 
743; Кlein 1696; Walde-Hofm. 11 791, 
745.- Див. ще вовна. 

[вельбіб] «сорт великого бобу»; -
складне слово, утворене з компонентів 
веле- (>вель-) і біб.- Див. ще веле-, 
біб.- Пор. велерИба, вельrий. 

вельбот;- р. бр. вельбот, п. wel
bot, болг. велбот; -запозичення з ан
глійської мови; англ. whale-boat «кито
бійне судно» утворено з іменників whale 
«КИТ», спорідненого з нвн. Wal, дісл. 
hvalг «те.», можливо, також прус. ka
lis «СОМ», лат. squalus (вид великої мор
ської риби), і boat «судно, човен».
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 45; Фас
мер І 289; РЧДБЕ 135; Юеіn 1738.
Див. ще бот. 

[вельбучитися] «пишатися, чвани
тися», !вельбучнийJ «поважний, знатний, 
чванькуватий»; - неясне; можливо, 

складне слово, утворене з компо

нентів веле- «багато, дуЖе» і бучнИй 
(див.). 

вельвет (вид тканини), вельветИн; -
р. бр. вельвет, п. welwet, ч. velvet, слц. 
velvetfn, velveton, болг. схв. велвет; -
запозичено з англійської мови, мож
ливо, через російську й польську; англ. 
velvet «оксамит», сангл. veluet, velwet 
походить від пізньолат. velluёtum, яке 
через елат. *villutus «волохатий» зводи
ться до лат. villus «волосся».- СІС 123; 
Шанский 3СРЯ І 3, 45-46; Sl. wyr. 
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вельІ'ий 

obcych 802; Юеіn 1696.- Див. ще 
велЮр, вовна. 

[вельrий] «великий» ВеБ, [велький] 
«тс.» Пі, [вельJ"ан] «Великий льон» 
ВеБ;- запозичення з польської мови; 
п. [ wielgi] «великий» є діалектним варі
антом до wieJki «тс.», спорідненого з укр. 
велИкий.- Brйckner 616.- Див. ще ве
лИкий. 

[вельrбrор] (бот.) «горох, Pisum mac
rocarpum L.»; - очевидно, складне сло
во, утворене з веле- і~J"оJ"6рний «гордий» 
(див.). 

[вельмакJ (бот.) «вид дерева, з кори 
якого плетуть ликові постали» Я; -
очевидно, народно-розмовний варіант 
слова [ ільмак, ільм' Як] «берест»; кора 
й молоді пагон:n: береста широко вико
ристовувалися в кустарних промис

лах.- Див. ще ільм, льом. 

вельмИ «дуже» Г, Бі, [вельмий] «вели
кий»; - р. вельмИ, бр. вельмі, др. вель
ми, велми, п. wielmi, ч. velmi, слц. 
vel'mi, схв. ведма, стсл. GEI\h.Mи; - псл. 
*velьmi, первісно форма орудн. в. мн. 
прикметпика *velь «Великий» > стсл. 
GЕІ\И~•. укр. велИкий; в українській мові 
цей прислівник (із збереженням голос
ного е без переходу в і в новозакритому 
складі) не успадкований з давньоруської 
мови, а поширився під впливом поль
ської.- Львов УМШ 1955/6, 70-72; 
Шанский ЗСРЯ І 3, 46; Фасмер-Труба
чев І 289; ЗСБМ ІІ 82; Brikkneг 616; 
Mikl. EW 378.- Див. ще велИкий.- Пор. 
веле-, велебний, велет. 

вельможа, вельможество, вельмож
ність, [вель.можанка] Ж, вель.можний;
р. вельможа, бр. вяльможа, др. вель
можа, вьлможа, вльможа, п. wiel
moza, ч. velmoz, слц. vel'moz, болг. 
вел.м6жа, м. велможа, схв. велможа, 
СЛН. veJmoz, СТСЛ. GEI\h.MOЖd, GEI\· 

мжжn;- псл. *velь-moza, *velь-mozь 
«велика сила, міць; можновладець»; ут
ворене з короткого прикметника *velь 
«великий» та іменника *moza ( < *mog-ja) 
«сила», похідного від *mogti «могти»; 
внаслідок пізнішої контамінації із сло
вом ШQZЬ «муж» набуло значення «Ве
ликий муж»; в українській мові слово 
могло бути підтримане польським впли-

348 

венерИчний 

вам.- Шанский ЗСРЯ І 3, 46-47; 
Фасмер І 290; Преобр. І 71; ЗСБМ Il 301; 
Bгiickner 616; Holub-Kop. 411; БЕР І 
132; Rudnicki LP 2, 116; Moszyfiski PZJP 
243, 254.- Див. ще велИкий, могтИ.
Пор. веле-, велебний. 

вельо - див. велИкий. 
вена, венозний; - р. бр. болг. м. 

схв. вена, п. вл. wena, ч. слц. слн. 

vena; - запозичення з латинської мо
ви; лат. vёna «вена, жила» певної етимо
логії не має.- СІС 123; Шанский 3СРЯ 
І 3, 47; Hйttl-Woгth 15; Walde-Hofm. 
ІІ 746. 

венп'рець, [венгерь] Я, венгерка 
(в т. ч. «танок; куртка; слива»); -
р. венгр, венгерец, бр. венгерац; - запо
зичення з польської мови; п. W~gier, 
W~gгzyn закономірно відповідає укр. 
угр, угорець.- Richhardt 110; Шан
ский ЗСРЯ І 3, 47-48; Фасмер-Труба
чен І 290; Преобр. І 71; Briickner 609; 
Mikl. EW 223.- Див. ще угорець. 

[венrир] «гар від люльки»; - похо
дження неясне; можливо, пов'язане зп. 
w~giel «вугіль» або w~gaгek «невеликий 
душник у печі для збирання сажі»; 
може бути зіставлене також із циг. 
вангар «вугілля». 

[венrір] «худа, сліпа й глуха люди
На>> Я; -можливо, пов'язане з [венгер} 
«угорець», оскільки угорці часто були 
мандрівними крамарями і могли спри
йматися як старці, жебраю-r. 

[венrринаJ «личинки солітера у м'ясі 
свиней» BeJI; - запозичення з поль
ської мови; п. wqgгzyna (wqgrzyca) «ХВО· 
роба свиней, спричинювана личинками 
солітера», похідне від wqgr «вугор; солі
тер», спорідненого з укр. вугор2 (див.). 

вендровати - див. мандрувати. 
ВенедИкт, ст. Венедікт'Ь (1627); -

р. болг. ВенедИкт, бр. Венядзікт, стсл. 
EfNEДИKnTn, БЕNЕДИКnТn;- через ста
рослов'янську мову запозичено з грець

кої; сгр. Вєvєбlхто~; походить від лат. 
Benedictus.- Див. ще БенедИкт. 

венерИчний; - р. венерИческий, бр. 
венерЬtчньt, п. weneгyczny, ч. слц. vene
гicky, болг. венерИчески, венерИчен, м. ве
нерИчен, схв. венеричан, слн. veneгi· 
сеп; - очевидно, запозичено з німець· 
кої мови, можливQ, через російську, 



венети 

в якш засвідчене на початку XVIII ст.; 
н. venerisch походить від фр. venerien, 
джерелом якого є лат. veneritis «любов
ний», похідне від Venus «богиня кохан
ня», спорідненого з дінд. vanas- «бажан
ня, ласка», vanati, vanoti «бажає, лю
бить, перемагає», ав. vanaiti «перемагає, 
бажає», двн. wini «друг», дангл. wynn 
«блаженство», двн. wunnia «те.», дісл. 
упdе, una «Задоволення, розвага», гот. 
wunaп «радіти», двн. wonen «жити, бути, 
залишатися», днн. wunon, дангл. wu
піап «ТС.».- Шанский ЗСРЯ І 3, 49; 
Dauzat 744; Walde-Hofm. ІІ 752-753. 

венети «слов'янські племена між Бль
бою і Дніпром на рубежі нашої ери», 
венеди «те.»; - р. бр. венетЬt, венедьt, 
п. Wenetowie, Wenedowie, ч. Venetove, 
Venedove, Venedi; - поширена в дав
ній Європі етнічна назва, перенесена 
сусідніми народами на слов'ян; пор. 
н. Winden «слов'яни (зокрема, лужи
чани)», Wenden «Те.», фін. ven~фi «ро
сіянин», ест. vene «те.», лат. Veneti 
(назва провінції на північ від Адріа
тичного моря, звідки назва міста Вене
ції; назва провінції в галльській Аре
моріці, звідки фр. Vendee); найбільш 
вірогідною є думка про кельтське похо
дження назви; пов'язання її з назвою 
анти викликає сумнів.- Филин Образ. 
яз. 52-54; Rospond RSI 26/І, 25-26; 
Moszynski PZJP 269-271. 

[венжі] «змійовик, холодильник у 
вигляді спіралеподібної труби» Ме;
запозичення з польської мови; п. w~ie 
е формою множини іменника wcti «вуж», 
сnорідненого з укр. вуж (див.). 

вензель, ст. вензель (XVIII ст.); -
р. бр. вензель, болг. вензел; - запози
чення з польської мови; п. w~zel «Вузол» 
е прямим відповідником до укр. вt}зол.
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 50; Фас
мер І 291; Преобр. І 71.- Див. ще вузол. 

Веніамін, [Венжик, Бенжик] Бі, ст. 
Веніамін'О (1627);- р. Вениа.мuн, 
бр. Вен,ья.мін, др. Веньа.мин'Ь, ч. слц. 
вл. Benjamin, м. Венjа.мин, слн. Benja
min, стсл. EfNh.I<IMИN'Ь.;- через старо
слов'янську мову запозичено з грецької; 
гр. BevLrx~-tlv походить від гебр. Ben-Ja
mrп, що тлумачиться як «син правої 

вепр 

руки» (очевидно, в розумінні «син коха
ної дружини, улюблений син»), «син 
днів» та ін.- Сл. вл. імен 203; Беринда 
376; Петровский 72-73; Илчев 106; 
Gesenius 116. 

[вентер] «ятір», [вінтір Мо, вінтер Дз, 
вєнтєр Дз] «те.», !вінтірчик] «рибалка, 
який ловить рибу ятерами» Мо, [він
тєрний] Дз; - р. вентерь, !вентель, 
ветер, ветЬtль, витuль], бр. венцер, 
п. wi~cierz, wi~cerz, wi~ciorka «Бер
Ша»; - запозичене з литовської мови, 

можливо, через польську або білоруську; 
ЛИТ. venteris «ЯТір», ЛТС. Veftteris «ТС.» 
зводяться до прабалтійського *ventё 
«прут», яке зіставляється з лтс. viete 
«те.».- Richhardt 121; Фасмер І 292; 
Преобр. І 72; Горяев 43; Карский РФВ 
49, 18; ЗСБМ ІІ 83; Brйckner 620; JІаучю
те ВЯ 1972/3, 102, 104; Buga RR ІІ 324-
325, 648; Fraenkel 1223-1224.- Пор. 
в'Ятір, Ятір. 

вентилювати, вентилЯтор, вентилЯ
ція; - р. вентилtlровать, бр. вентЬІлі
раеаць, п. wentylowac, ч. ventilovati, 
слц. ventilovat', вл. wentilator, болг. 
вентилtlра.м, м. вентилtlра, схв. венти
лtlрати, слн. ventilator; -очевидно, за
nозичення з французької мови; фр. 
ventiler «вентилювати», ventilateur, ven
tilation утворені від лат. ventilo «ма
хаю, розмахую, вію», похідного від ven
tus «вітер», спорідненого з дінд. vati, 
vayati «Віє, дме», ав. vata «вітер», гот. 
winds «ТС.»,- ПСЛ. vejati, vеtгь, укр. 
віхти, вітер.- СІС 123; Шанский ЗСРЯ 
І 3, 51-52; Walde-Hofm. ІІ 751-
752.- Див. ще віяти. 

[вепетя] «дурна жінка» Я, !лепетяІ 
«те.»;- очевидно, пов'язане з лепетати 
(див.). 

вепр, !вепер] Г, Ж, веприк, вепрИна, 
!вепровuнаІ Ж; - р. вепрь, бр. вяпрt}к, 
[вепер], др. вепрь, п. wieprz, ч. vepr, 
слц. vepor, veper, вл. wjapr, нл. japs, 
полаб. vipr, болг. веп'Ор, м. вепар, схв. 
вепар, СЛН. veper, СТСЛ. GfПр'Ь.; - ПСЛ. 
veprь; - споріднене з лит. Vepriai 
(топонім), лтс. vepris, «кастрований ка
баю> (можливо, запозичене з російської 

мови), двн. ebur, нвн. Eber «ТС.», лат. 
aper «Вепр», дінд. vapati «ВИДіЛЯЄ сім'я», 
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вепрИна 

які, очевидно, зводяться до двох індо
європейських основ *церrо- і *epro-; 
Брандт (РФВ 25, 213) пов'язує з лат. 
vepres, vepris «терновий кущ», звідки 
вепр первісно мало означати «колючий, 
щетинистий».- Шанский ЗСРЯ І 3, 53; 
Фасмер І 292; Преобр. І 72; 3СБМ ІІ 
83, 301--302; Brйckner 617; Machek ESJC 
683-684; БЕР І 134; Skok ІІІ 576; 
Берн.штейн Очерк 1974, 270-271; Mikl. 
EW 381; Trautmann 351; Buga RR ІІ 
648; Walde-Hofm. І 56. 

[вепрИна] (бот.) «arpyc, Ribes grossu
laria L.; ягода arpycy», !ваприна] «arpyc» 
Mak, fвепривник Mak, вепрИнник, верпи
на Mak] «Те.», [веприняк] «вино з arpycy» 
Mak, [опрена] «агрус» Mak, !оприка Mak, 
опрИни, оприня Mak, япрИни JI) «ТС.»;
п. [wieprzyny, wieprzki] «те.»; - назви 
пов'язані з вепр; мотивуються тим, що 
плоди цієї рослини щетинисті, як шкіра 
вепра; пор. слц. bravienky «агрус» від 
brav «Вепр» або ч. chlupka «агрус» від 
chlup «шерстина», srstka «агрус» від 
srst «шерсть».- Machek Jm. rostl. 98-
99.- Див. ще вепр. 

[вепринець] (бот.) «поросинець, Hypo
choeris L.» Mak; - п. wieprzyniec 
«те.»; - похідне утворення від вепр або 
запозичення з польської мови; мотива
ція назви не зовсім ясна; пор. інші на
зви цієї рослини: укр. поросинець, !сви
нушник, свиняча капуста], р. поросят
ник, п. prosienicznik, ч. prasetnik, слц. 
prasatnik, схв. [свигьак], слн·. svinjek, 
н. Ferkelkraut, Schweinsalat; можливо, 
всі назви є кальками елат. porcellia, 
що відбиває гр. uлoxoLpt!;, утворене 
з прийменника L>ло «під» та іменника 
хоТрщ; «ПОрося».- Вісюліна - Клоков 
321; Анненков 173; Machek Jm. rostl. 
234; СимоновиЛ 243.- Див. ще вепр.
Пор. поросИнець. 

веранда; - р. бр. болг. м. веранда, 
п. вл. weranda, ч. слц. veranda, схв. 
веранда, слн. veranda; - запозичено, 
мабуть, через російське посередництво 
з англійської мови; англ. veranda(h) 
«критий балкон» походить з індійської 
мови, в яку потрапило з португальської; 
етимологія порт. varanda непевна; ви
водилось від лат. vara «роздвоєна жер-
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дина» (Skea t 688) або вважалось запози
ченням із санскриту і перської мови.
СІС 123; Шанский ЗСРЯ І 3, 54; Ho
lub-Lyer 504; Юеіn 1699; Dauzat 745; 
Gamillscheg 888. 

верба (бот.) «Salix L.», вербИна, [вер
бИнецьJ «лоза», вербИця, !вербИчJ «вербна 
неділя Г; мороз під вербну неділю Ж», 
!вербівкаJ «посудина з верби» Ж, !верб
лянкИ] «яблука на вербі щеплені» ВеБ, 
[верблЯницяJ «час, коли цвітуть верби», 
[вербницяJ «те.; вербна неділя», верб
нИк, вербнЯк, !вербняж6к] «вербняк» Ж. 
!вербовИна] «Вербоцвітні» Ж, [верб6в' ч:] 
«верби», верб'Я, [верб'ЯкJ «шашіль, Cos
sus ligniperda» Ж. !верб' Янка] (ент.) 
«аромія мускусна (?), Cerambyx moscha
tus (Aromia moschata L.?)» Ж. вербний, 
верб6вий, [зdверба] «вид вербю> Ж, [за
вербник, зdвербок] «те.» Ж; - р. верба, 
бр. вярба, др. вьрба, п. wierzba, ч. vrba, 
слц. слн. vi-ba, вл. нл. wjerba, болг. 
в"Ьрба, м. врба, схв. врба, стсл. кр'ЬЕс:І;

псл. *vь.rьа; -споріднене з лит. vir
bas «прут, лозина, стебло», лтс. virbs 
«палиця, ціпок», virba «прут, спис», 
гр. рсі~бщ; <щіпою>, лат. verbenae «ЛИстя 
і пагони лавра», verbera «побої, ударю> 
(<«різки»); за Махеком, спочатку було 
СЛОВ'ЯНСЬКе зб. *v ьfЬьjе «Пруття», ДО 
якого виникла форма однини *vьrьа, 
що витіснила попередню назву дерева 
rokyta; іє. *ver-b(h)- «гнути, крутити, 
вертіти», похідне від *ver- «кр уппи, 
гнутИ>>.- Шанский ЗСРЯ І 3, 54-55; 
Фасмер І 293; Преобр. І 72; 3СБМ 
ІІ 302; Machek ESJC 699; Jm. rostl. 
132; Mikl. EW 383; БЕР І 208; Skok 
ІІІ 619-620; Trautmann 360; Pokorny 
1152-1153.- Пор. вертіти. 

вербена (бот.) «Verbena officinalis 
L.»; - р. бр. болг. вербена, п. werbena, 
ч. слц. verbena, схв. врбена; - запози
чення з латинської мови; латинська 
наукова назва рослини, як і її варіант 
verbenaca «те.», мабуть, етимологічно 
тотожна з verbenae «(священні) гілки» 
(лавра1 оливи, мирта), пов'язаним з ver
bera «прути для покарання; батіг, уда
ри» і спорідненим з лит. virbas «прут, 
лозина, стебло», псл. *v"rba, укр. 
верба,· іноді латинська назва рослини 



вербйнка 

виводиться від кельт. fer «знищувати» 
і foen «камінь» (Нейштадт 459).- СІС 
124; Шанский ЗСРЯ І 3, 55; Kopalinski 
1037; Walde-Hofm. ІІ 756.- Див. ще 
верба. 

[вербИнка] (бот.) «айстра італійська, 
Aster amellus L.»; - не зовсім ясне; 
можливо, похідне від верба за схожістю 
ланцетоподібного листя обох рослин.
Нейштадт 546. 

[вербишникl (бот.) «коров'як, Veг
bascum lychnitis L.; Verbascum nigгum 
L., Verbascum oгientale МВ.» Mak;
р. [вербйшпик];- не зовсім ясне; мож
ливо, результат видозміни наукової ла
тинської назви veгbascum. 

[вербівнйк] (бот.) «Вербозілля зви
чайне, Lysimachia vulgaris L.»;- р. вер
бейник, п. ст. wrbice «тс.», ч. vrbina 
«плакун верболистий, Lythгum salica
ria L.»; - пов'язане з верба; назва пояс
нюється схожістю ланцетопоДібного лис
тя вербозілля з листям верби.- Ней
штадт 439; Вісюліна- Клоков 255; Ma
chek Jm. гostl. 149, 173.- Див. ще 
верба. 

верблик «защіпка вудила; [кільце 
ланцюга; кільце коло орчика]», Івер
лик] «те.»; -:- запозичення з польської 
МОВИ; П. ЗаСТ. weгbJik «ЗаЩіпка вудила, 
вуздечки, оброті», weгbel «Защіпка на 
ланцюгу», очевидно, походять від н. 
Wirbel «закрутка, закріпка, втулка; кі
лочок; вихор», пов'язаного з werben 
«Вербувати, домагатися», двн. wёгЬаn, 
hwёrfan «вертітись, ходити туди й сюди, 
намагатись», спорідненими з гр. хар
лЬ~ «Зап'ястя», харлсіЛ,ч.юG «швидкий, 
жвавий, стрімкий», тох. kагр- «поверта
тись проти».- Юuge-Mitzka 855, 864. 

верблЮд, !велблЮд Ж, верблюжа ЯІ, 
верблЮжипа, !верхоблЮд, верхаблуд ЖJ, 
верблЮдячий, верблЮжий, ст. вельблудЬІ 
(XV ст.), вельблюдьt, велбуд'О, верблюда 
(XVII ст.); - р. верблЮд, бр. вярблЮд, 
др. вельбуд'О, вельблуд'О, п. wielblцli, 
ч. velbloud, слц. vel'b!ud, вл. wjelblud, 
СЛН. veJbJ6d, СТСЛ. GЕІ\h.ЕЖД "'h, GEI\h.E• 

мr д -n;- псл. *velьbQd'Ь < vьlbQdь; -
запозичення з готської мови, зближене за 
народною етимологією з velь «великий» 
і biQd'Ь «блуД», b!Qditi «блудити»; гот. 
ulbandus «верблюд» через грецьке посе-

вербувата 

редиицтво (гр. ЄАЄ<ра(;, ЄЛЄ<раv'tЩ 
«слон») прийшло з східних мов, де 
гр.ецькому ЄЛ відповідає артикль ар. 
al, або хам. eju «слон», а Є<ра(; представ
лене в єг. ab(u) «слон, слонова кістка», 
звідки й дінд. ibhab «слон», лат. ebur 
«слонова кістка».- Шанский ЗСРЯ І 
3, 55-56; Фасмер І 293; Преобр. І 72; 
ЗСБМ ІІ 303; Вгіісknег 610; Machek ESJ С 
682; Holub-Kop. 411; Walde-Hofm. 
І 389; Frisk І 493-494. 

верблЮдка1 (бот.) «Coгispeгmum L.; 
[волошка розлога, Centaurea diffusa 
Lam. Mak]»; - р. верблЮдка «Coгispeг
mum», бр. вярблЮдка, ч. velbloudпik 
«те.»; - похідне утворення від верблЮд; 
назва стосується степових рослин, що 

поїдаються- вівцями, козами, верблю
дами.- Нейштадт 224; Machek Jm. 
гostl. 84.- Див. ще верблЮд. 

[верблЮДка2 ] (бот.) «зніт чотиригран
ний, Epilobium tetгagonum L.»; - не
ясне; можливо, пов'язане з верба і піз
ніше зближене з верблЮд, верблЮдка1 ; 
пор. укр. [вербичка] «зніт рожевий, Epi
lobium mseum Schгeb.», п. wieгzbownica 
«зніт», ч. vrbovka, [vгbka], болг. в'Ор
бовка, схв. [врбовица, врбовка, вербовка, 
врболика], слн. vгbovec «те.».- Machek 
Jm. гostl. 150; Симоновиn 181.- Пор. 
верба, верблЮд, верблЮдка1 • 

[верботернь] (бот.) «обліnиха кру
шиновидна, Hippophae гhamnoides L.» 
Ж, Mak;- р. таловЬІй терп (Симоно
виh), схв. nacjи трп «те.»; -складне 
утворення з основ слів верба і терп 
(можииво, із словосполучення верба
вий терп, пор. наведену російську на
зву); назва пояснюється зовнішнім ви
глядом рослини, що має подібне до вер
би листя і вкрита довгими колючками, 
подібно до терну. -:-Див. ще верба, 
терен. 

вербувати, вербувальпик, вербупка, 
вербупок «вербовка», ст. вербовати, вер
бупок'О (XVIII ст.);- р. вербовать, бр. 
вербавсщь, п. weгbowac, ч. veгbovati, 
слц. veгbovat', болг. вербувам, м. вер
бува, схв. врбдвати; - запозичено, оче
видно, з польської мови, в якій походить 
від н. werben «Вербувати», свн. wёгЬеп. 
-ven, двн. weгban, -van, hwёгfan «верті-
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тися, ходити туди й сюди; турбуватися, 
J('Jмагатися»; виводиться також безпо
середньо з німецької мови.- СІС 124; 
Шелудько 25; Тимч. 215; Richhardt 
І 11; Шанский ЗСРЯ І 3, 56; Фасмер І 

294; Brйckner 606; Machek ESJ С 684; 
БЕР І 134; Юuge-Mitzka 855.- Див. 
ще верблик. 

[вербунка] (танок) Я, [вербованецьJ 
- «тс.» Ж; - р. [вербункаІ «Пісня вербу
вальників», п. [werbunek] «музичний 
інструмент (?)», слц. verbunk «танець, 
що виконується під час nроводів у сол
дати», verbovanec «тс.»; - пов'язане з 

вербувати.- Machek ESJё 684.- Див. 
ще вербувати. 

вервела - див. вергела. 

вервечка «один з чотирьох мотузоч
ків, на яких підвішується колиска; 
ряд, низка, валка», вірвечка «ТС.», [вер
виця, веревка Ж, верев6чник Ж, вурвечка 
Ж, веревчатий ЖІ; - р. верёвка, бр. вя
р6ука, др. вьрвь «мотузка; сільська по
земельна община», ч. ст. vrv, болг. 
врів, м. врв, схв. врвца, слн. vrv, стсл. 
tЄр'Ь.СЬ. «Тс.»;- псл. *vь!vь; - спорід
нене з лит. ·virve «Вірьовка», лтс. virve 
«тс.», прус. wirbe, дінд. vara tra «ремінь, 
мотузка, канат», можливо, також гр. 

Fepuw ( Єрuш) «тягну»; і є. *цеr- «В' яза
ти».- Шанский ЗСРЯ І З, 56-57; Фас
мер І 295; Преобр. І 73; ЗСБМ 11 307; 
БЕР І 187; Skok ІІІ 633; Trautmanп 362; 
Pokorпy 1150.- Пор. веренва, вірьовка. 

вергати, вергти, вергнути, [ее-
речи], [вергІ «кидок, поштовх Ж; шар», 
ІдовержайІ (міра довжини) «відстань, 
на яку можна кинути камінець» НЗ 
УжДУ 14;- р. вергать, вергнуть, бр. 
{віргацца] «Хвицати», др. вьргнути, п. 
wierzgat «брикати, хвицати», ч. vrhati 
слц. vrhaf, Бл. wjerhac, нл. wjergas: 
6олг. хвіргам, [в'ОргамІ, схв. врnи, вргну
ти, слн. vreci, стсл. срtшти;- псл. 
*vergti, *vь!gQ; ---:очевидно, споріднене 
з лат. vergo «схиляю, повертаю», гот. 

wairpan «кидати», нвн. werfen «ТС.», 
дінд. varjati, vrt:takti «ПОВертає»; іє. 
*цer(e)g- (*цereg~-. *цereg(h)-) <<схиляти, 
крутити, згинати, обертати», похідне 
від *цеr- «вертіти, крутити».- Фасмер 
І 294; Преобр. І 73; ЗСБМ ІІ 156; 
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Machek ESJC 700; БЕР І 210; Skok 
ІІІ 621; К!uge-Mitzka 871; Walde
Hofm. 11 758; Pokorny 1152-1153.
Пор. вертіти. 

[вергела] (іронічне прізвисько висо
кої людини) Ва, [вар.гела] «здоровило» 
Па, [верf"илuмІ «високий, сильний, але 
ледачий чоловік» Я, [вер.ГuлоІ «висока, 
але незграбна людина» Я, [вервелаІ «ВИ
сока на зріст, довготелеса людина» Я; -
неясне; очевидно, в якийсь спосіб по
в'язане з р. верзuла «здоровань», яке 
загальноприйнятої етимології не має. 

[верr'елия] (бот.) «гриб-трутовик, Po
lyporus fomentarius L.» Mak; - очевид
но, результат видазміни форми [ваки
лuя] «ТС.», фонеТИЧНО збЛИЖеНОЇ З вер· 
гела.- Див. ще вакелія. 

[верглик] «інструмент для плетіння 
постолів»; - не зовсім ясне; можливо, 
похідне віД *вергти, незасвідченого фо
нетичного варіанта дієслова верзтИ 
«*плести, в'язати» (див.).- Пор. вергун. 

вергун «Солодке печиво», [верчик] 
«тс.» Бі; - можливо, похідне утворення 
від *вергти, незасвідченого варіанта 
дієслова верзтИ «*плести».- Пор. верг
лик. 

веред «ПрИМХИ; ГНіЙНИЙ нарИВ, бо
ЛЯЧКа», вереди «ПрИМХИ», вередій, веред
НUК «вередую>, [вередлuвицяІ Пі, вередун, 
вередуха, [вереднИця] Ш, вередлИвий, 
[веред6внийІ; [верединuтися] «голосно 
плакати» Ж, вередйmи, [вередuтисяІ «чва
нитися» ВеЗн, вередувати, надвередйти 
«пошкодити», надвередИтися, підвередй
тися «Надірватися», привереда «примх
лива особа», привереди «примхи», уве
ред «Надсада, надрив», [увередаІ «тс.», 
увередйти «Надірвати, перетрудити», 
увередИтися; - р. веред «Нарив», вред, 
бр. [верад] «Нарив», др. веред'О «рана, 
НарИВ», П. WГZOd «ГНіЙНИК», Ч. vfed «На
рив, чиряю>, слц. vred, вл. brjбd, нл. 
wrjod «ТС.», болг. вреда.«шк6да», м. [вред] 
«Простуда», схв. вред «Тілесне ушко
дження», СЛН. vred «ТС., нарив»; - ПСЛ. 
*verd'Ь «гуля, нарив»; - споріднене з 
ЛТС. ap-vifde «НарИВ», дінд. vardhati 
«росте», двн. warza «бородавка», дангл. 
wearte, дісл. warta, нвн. Warze «Тс.»; 
іє. *цerd- «підвищуватися, підноситися, 
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виступати»; зіставляється також (Пет
лева 3тимология 1972, 93-99, слідом 
за Гріммом) з двн. wartjan «ранити, уш
коджувати, псувати», гот. -wardjan «псу
вати», дісл. awardjan «те.», дінд. vаrdh
«Відрізувати».- Шанский ЗСРЯ І З, 
194; Фасмер І 295; Преобр. І 73; Machek 
ESJC 702; HoluЬ-Kop. 424; БЕР І 184; 
Skok ІІІ 625-626; Юuge-Mitzka 841; 
Pokorп у 1151.- Пор. бородавка. 

вереднИк (бот.) «талабан польовий, 
Thlaspi arvense L.», [вередовник] «Гру
шанка, зимолюбка, Pirola umbellata L. 
(Chimaphila)» Mak, [вередовець] «рут
виця, Thalictrum flavum L.» Mak; -
р. [вередовец] «рутвиця», бр. [вярздау
нік], схв. вредовац «тс.»;- nохідні утво
рення від веред «НарИВ, бОЛЯЧКа», зумов
лені широким застосуванням рослин 
у народній медицині.- Анненков 95, 
352, 354; ЗСБМ ІІ З21; Симоновиh З59, 
465, 466.- Див. ще веред. 

[верезати] «скрипіти»; - р. [верез
жатьJ «верещати, верескливо плакати; 
свистіти», [верезгщjть] «ТС.», [верезг] «Ве
ресю>, ч. vrzati «скрипіти»; - псл. 
*verz-(*vьrz-; - мабуть, звуконасліду
вальне утворення, паралельне до укр. 

вереск, верещати та його відповідників; 
недостатньо обгрунтоване пов'язання 
(Holub- Кор. 424) з псл. *vьrzti, 
*ot-ьvьrzati «відчиняти (двері)».- Фас-

мер І 295; Machek ESJё 701.- Пор. 
вереск. 

веремІй, веремія «буча, сум'яття, ме
тушня; буряна погода», крутити вере
мію «Кричати, галасувати, здіймати ко
лотнечу; робити швидкі напади, атаки, 
нападати то там, то туТ», ст. верем13й, 

верелttя «бурхлива година; нісенітниця, 
дурниця» (XVIII ст.); - загальнопри
йнятої етимології не має; може бути ви
ведене від особової назви [Веремія, 
Веремій] як імені пророка Ієремії; пор. 
ст. веремія «сумна пісня, Єреміада; 
(перен.) безглуздя, ахінея, дурниці, 
придуркуватий замір» Бі; менш пере
конлива спроба пов'язання (Потебня 
РФВ 1880 lV 167) з в6роп ( <*варп 
«рвати, кидати, плестш>), воропай, вере
пай при допущенні можливості *вере
пtй із зміною п>м.- Див. ще Ярема. 

23 8-539 
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[веремінний] «Вагітний» Ж; - р. 
[веременностьJ «Вагітність»; -наслідок 
контамінапії форм [беремінний] «вагіт
ний» і верем' Я «Час, ПОГОДа». - Див. 
ще берем'я, верем'я. 

[верем'я] «погода, добра погода» Г, 
Ж; - р. время «час, погода», бр. [вере
ме] «Час», др. веремя, п. fwrzemi~l «ТС.», 
болг. м. време «час, погода», схв. ври
jеме «ТС.», СЛН. vreme «ПОГОда», СТСЛ. 
срtмн. «час»;-псл. *verm~ <*vertm~, 
ПОВ' язане 3 *v ь.\teti «Вертіти, поверТаТИ», 
*verteno «Веретено»; - споріднене 3 

дінд. vartman «КОЛіЯ, дорога, ЖОЛОб»; 
отже, первісно означало «обертання, 
чергування дня й ночі, пір року»; по
рівняння з дінд. variman «розмір, об'єм» 
(Mikl. EW З84) і 3 р. веренuца, верйга 
(Zubaty AfS!Ph 16, 418) непереконливе; 
не має нічого спільного і з псл. *vьreti 
«КипітИ>>, у зв'язку з чим время тлумачи
лося як «Гаряча пора» (Желтов ФЗ 
1876/6, 56).- Шанский ЗСРЯ І З, 194-
195; Фасмер І З61-З62; Преобр. І 101; 
Brilckner 6З5; БЕР І 185; Skok ІІІ 
626; Бернштейн Очерк 1974, 182-18З; 
Trautmann З55.- Див. ще вертіти. 

[веренва) «ряд снопів у стазі», [верет
тя] «те.; ганчір'я, мотлох», [верета] 
«велика кількість, купа»; - р. вереніща 
«низка, ряд, валка»; - псл. *verny, 
*verta; - СПоріднене З ЛИТ. verti «НИ• 
зати, втягувати нитку», vora «низка, 
ряд, ВаЛКа», ЛТС. vert «НИЗаТИ», Гр. 
tів[рш «зв'язую», алб. vjer «вішаю», 
дангл. worn «багато», wearn «натовп», 
ірл. foirenn «ЗаГіН», дінд. Vflldam «На
ТОВП; стадо»; іє *цеr- «в'язати».- Шан
ский ЗСРЯ І 3, 57-58; Фасмер І 296; 
Преобр. І 74; Frisk І 2З; Pokorny 
1150-1151.- Пор. верета, верея. 

верес (бот.) «Calluna vulgaris Salisb.», 
[вересіль Mak, вересінь Ж, вереск Mak, 
верест Mak, верис Mak, веріс Пі, верос 
Пі] «ТС.», [вересач] «місце, поросле ве
ресом» Ж, [вересовuсько Ж, вересовuще, 
вересчtіг ЖJ «ТС.»; - р. верес, вереск, 
бр. верас, п. wrzos, ч. vres, слц. vres, 
вл. wrjos, нл. rjos, . ех в. вр ес, вресак, 
слн. vres, vresak, болг. вряс «меліса 
лікарська, Melissa officina1is L.»; - псл. 
*vers'ЬI*verz-ь; - споріднене з лит. vir-
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zes «верес», лтс. virsis, гр. Єpe1xrJ, ірл. 
froech «те.»; іє. *цer-кh-/*цer-gh-; Махек 
вважає неслов'янським, перейнятим від 
праєвропейських неіндоєвропейців (Ma
chek Jm. rostl. 177).- Шанский 9СРЯ 
І З, 58; Фасмер І 296; Преобр. І 74; 
ЗСБМ 11 85; Machek ESJC 702; Holub
Kop. 424;БЕР І 19З; Skok ІІІ 626; Fraeп
kel 1264; Frisk І 551. 

вересень; -бр. верасень, др. вр13сень, 
п. wrzesiefi, ч. ст. vreseп, стсл. срtсь.Nь., 
GpfCfNЬ.; - пов'язане з назвою рослини 
верес, яка цвіте саме в цей час; пор. 
лит. virziu mёnuo букв. «місяць вере
су».- Кочерган Мовозн. 1967/1, 58-
59; Кравчук УМШ 195513, 62; Шаур 
9тимология 1971, 96-97; Holynska
Baranova 58-61; Moszyriski PZJP 285; 
Persson E-eltr. 506.- Див. ще верес. 

вереск, [вересклЯ] «Криклива ДИТИНа) 
Я, [верескотнЯ, верескотнЯваІ, [верес
кунІ «крикун», [верескухаІ, [верещака] 
«крикун», вересклuвий, верескнути, [ве
рсснути], верещати; - р. [верещать, 
верескнутьІ, бр. вераск, др. вереск?J, 
П. \VГZask, Ч. vfesk, vfeskot, СЛЦ. vresk, 
vreskot, вл. wrjesk, wrjeskot, нл. wrjask, 
wrjaskot, болг. врЯс?Jк, м. врескот, вре
сок, схв. врасак, слн. vrisk; - псл. 
*verskь «крик», паралельне до *verzgь, 
*verzati; -звуконаслідувальне утво
рення, яке вважається спорідненим з 
ЛИТ. vefkti «ПЛаКаТИ», verkauti «КрИЧа
ТИ»; хитання ск/зr в деяких слов'ян~ 
ських мовах пояснюється експресивним 

характером слова.- Шанский 9СРЯ І 
З, 58-59; Фасмер І 296-297; Преобр. 
І 75; 9СБМ ІІ 85-86; Machek ESJC 702; 
БЕР І 193-194; Skok ІІІ 628; Mikl. EW 
З84; Trautmann 35З. 

[вереслб] «Перенесло» ДзАтл І, [ве
ресло] «стеблина гарбуза» Ж; - схв. 
вреело «дужка відра; мотузка»;- псл. 
*verslo <*verzslo «Тс.»;- споріднене з 
*vьrzti «в'язати», *vorzь «вірьовка».
Skоk ІІІ 629-630; Pokorny 1155-1156; 
Persson Beitr. 506.- Див. ще верзтй.
Пор. ворбзка, перевесло. 

верета «рядно; [різнокольоровий 
вовняний килим]», [верет] «килим руч
ної роботи» Я, [веретинаІ «нитки для 
верети», Сверенuще] «Веретище» Ж, [ве-
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веретено 

реняІ «невелика верета», [веренка, ве
ренька, верінкаІ «те.», веретище «бідний 
одяг; лахміття», [веретоІ «вид волока», 
вереття «груба тканина, ряднина; лах
міття; [круг снопів у скиртіJ», веретЯнка 
«одяг з грубої тканини», [верентЮх, 
веренЧ!}кІ «ТС.» Ж, [веринЯнкаІ «Жіночий 
фартух» ДзАтл І, вереrhяний; - р. ве
ретье, [верета], др. вр13тище «мішок, 
корзина», ч. ст. vrece, слц. vrece, болг. 
вретище «мішок», м. врека, схв. вреtщ 
СЛН. Vreca, СТСЛ. ср1JТИШТЕ «Те.»;- ПСЛ. 
*verta, *verto; -очевидно, пов'язане 
з псл. *verti «засовувати, ховати», спо
рідненим З ЛИТ. v1rtine «В'язка>>, verti 
«Відчиняти, зачиняти», гр. OO{)т'lj «сак
ви; аорта»; внаслідок пізніших семан
тичних змін стало означати тільки особ
ливе полотно для мішків; іє. *цеr
«Замикати, покривати, боронити»; менш 
переконливе пов'язання (Mikl. EW 385) 
з вертіти, іє. *цer-t- «те.».- Фасмер 
І 297; Преобр. І 75; БЕР І 186; Skok 
~ІІ 622; Trautmann З51-З52; Meillet 
Etudes З51; Pokorny 1160-1161.- Пор. 
верея, вір, в6рочок. 

[веретельчик] (іхт.) «щипавка зви
чайна, Cobitis taenia L.» Ж, · [веретіль
ниця] «ТС.»; - назви пов'язані з верті
ти(ся) за властивістю цієї риби звива
тися на одному місці, що нагадує вере
тільницю (зоол.).- Маркевич-Корот
кий 141-142.- Див. ще веретено, вер
тіти. 

веретенник (орн.) «Limosa limosa 
L.»; - р. веретенник «тс.»;- вважає
ться звуконаслідувальним, оскільки 
крик стурбованого птаха звучить як 
rшеретень-веретень-веретень»; обриси 
птаха в польоті нагадують веретено.
Фауна України 4, 269-270. 

веретено, веретенник, веретінник, 
[веретеньІ «веретено» Л, [веретенницяІ 
(зоол.) «ВИд ящірки; мідянка», [вере
тениця Бі, веретільник], веретільниця, 
[вертійІ «ТС.», [веретелкаІ «вертуха (про 
ящірку або жінку)» Я, веретенний, 
[веретенуватий, веретенtlстий ЖІ, [ве
ретенtlтиІ «крутити» Ж; - р. веретено, 
бр. верацян6, др. веретено, п. wrzeciono, 
Ч. vfeteпo, СЛЦ. vreteпo, БЛ. wrjeceno, 
нл. wrjeseno, болг. вретено, м. вретено, 



веретенце 

схв. вретено, слн. vreteno, стсл. cp't
ТENo;- псл. *verteno, пов'язане з діє
словом *v•rteti «вертіти»;- споріднене 
з свн. wirtel «кільце для веретена», 
КіМр. gwerthyd «ТО.», дінд. vartanam 
«обертання, катання, ходіння вперед 
і назад; прядка»; іє. *цer-t- «обертати, 
крутити». - Трубачев Рем. терминол. 
100; Шанский ЗСРЯ І З, 58; Фасмер 
І 297; Преобр. І 74; ЗСБМ 11 86; Holub-
Kop. 424; Machek ESJC 702; БЕР І 186; 
Skok ІІІ 622; Bn.ga RR І 341.- Див. ще 
вертІти.- Пор. верем'я. 

[веретенце] (бот.) «хвощ польовий, 
Equisetum arvense L.», [веретінце] 
«те.»; -nов'язане з веретено; назву 
дана за веретеноподібною формою стеб
ла; пор. аналогічні назви хвоща: 
п. [przctslka], ч. presliёka, болг. [пресли
ца, пресликаІ, хорв. [presliёica], слн. 
[preslica, preselca], пов'язані з npflc
mu.- Флора УРСР І 113; Machek Jm. 
rostl. 28-29.- Див. ще веретено. 

[веретень] (бот.) «дягель лікарський, 
Archangelica officinalis Hoffm.» Mak; -
очевидно, похідне від веретено; назва 
може пояснюватись тим, що дягель 

має вертикальний корінь, який нагадує 
веретено.- Див. ще веретено. 

[веретЯж] «ланцюжоК>> Ж; - пояс
нювалось (Brilckner 633) як українське 
слово, штучно утворене на базі помил
кової польської форми [wrzecictdz] з по
чатковим w замість давнього rzeciqdz 
«ланцюг»; проте можливе зіставлення 
з семантично не зовсім ясним р. ст. ве
ретагьt (ор. в. мн.) «ланцюги» (?) і ви
ведення від псл. *vert- «верті'ТИ». 

веречи- див. вергати. 
вrрещака «страва з свинини»; -

р. [верещdга] «яєчня; страва з свинини; 
жарений судак»; бр. верашчdка «ВИд стра
ВИ·>;- очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. wereszczaka, wereszczak 
«свіже смажене сало в соусі з цибулею» 
пов'язують з прізвищем Верещак (ку
хар польського короля Августа 11 І); 
виведення безпосередньо від укр. вере
щати (Bri.ickner 606) необгрунтоване.
ОСБМ ІІ 86; Karlowicz SGP VI 91. 

верея «стовп, на який навішують 
ворота; [вісь у дверях]», [верія] «те.», 
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веризуб 

[верейІ «зааув» Ж, [верЯйкаJ «дерев'я
ний замаю>; - р. вереЯ, бр. [версія], др. 
вер1Jя, п. [wierzaje, wierzeja, wierzaja] 
«одна з двох половин воріт», ч. vei'ej(e) 
«одвірок, половпика дверей», GЛU. veraj 
«ТС.», СЛН. vereja, СТСЛ. СЕр1На; - ПСЛ. 
vereja, пов'язане з *veгti «зачиняти»;
споріднене З ЛИТ. verti «ВідЧИНЯТИ, за
ЧИНЯТИ», atvefsti «ВідЧИНИТИ», Uzversti 
«зачинити», лтс. veгt «низати, затягати 
нитку в голку», vaгstit «відчиняти, за
чиняти», пр ус. etwerгeis «відчини», etwi
riuns «відчинений», лат. aperio (<*ар
цеrіо) «Відкриваю»; іє *цеr- «В'язати, 
нанизувати» або скрутити, гнути». -
Фасмер І 298; Преобр. І 75; ЗСБМ 11 
86-87; Brilakner 618; Machek ESJC 684; 
Trautmann 351-352; Milhl.- Endz. lV 
567; Роkогпу 1150-1151, 1152.-Пор. 
верета, вірІ, ворота, обора, отвір. 

верзтИ «базікати, говорити дурниuі», 
[варзЯкати, верзікати, верзЮкати, вер
зЯкати] «тс.», верзтИся «снитися, ввп
жатися», [верзИлоІ «брехун» Бі, [верзИцяJ 
«базіка», [верзіння] «базікання; сни» Ж, 
[верзун] «постіл; виплетєна з соломи 
посудина Па»; - р. [верзитьІ «говорити 
нісенітниці, брехати; робити не до ладу», 
[верзтИ], бр. вярзці «ТС.», др. верзати 
«в'язати», болг. врізвам «зв'язую, за
в'язую», м. врзува «зв'язує, прив'язує», 
схв. зав{Jети «зв'язати, зав'язати», ели. 
vfzniti «ВіДЧИНЯТИ», СТСЛ. nocp1JCTИ 
«зв'язати, зав'язати»;- псл. *v"fzti 
«ЗВ'язуваТИ»; -СПоріднене З ЛИТ. vef
zti «ЗВ'язувати, затягувати, тиенути», 
virzis «посторонок, канат», двн. wurkjan 
«давити, душити», нвн. wi.irgen «те.», 
цісл. viгgill «вірьовка», дни. wuгgill 
«ТС.», Гр. ерхатtію «ЗаГороджую», орха
тщ; «Огорожа, сад», дінд. varjati «Вити, 
крутити»; іє. *цergh- <~з'єднувати, зв'я
зувати, стискати», похідне від *цег
«крутити, гнути»; у східнослов'янських 
мовах значення говоріння вторинне, по
хідне від «плести», пор. укр. пліткИ, 
рос. сплетни та ін.- Фасмер І 298, 299; 
Преобр. І 75-76; ЗСБМ ІІ 305; БЕР 
І 188; Skok ІІІ 629-630; Tгautmann 
355; Юuge-Mitzka 872; Pokorny 1152-
1155.- Пор. верея, вороза. 

веризуб- див. вирезуб. 
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в ерин 

[верий] «вигнутий, зігнутий, скру
чений, скоцюрблений» ВеЛ, [уверий] 
«Кривий; упертий», [увераІ «уперта осо
ба», [зуверітиІ «покоробитисю>;-ч. (мор.) 
[uviry] «Покороблений, викривлений», 
[uvery], ст. uviry, uvirlivy не.>>, слц. 
[uyerit'] «КрИВИТИ, КОрОбИТИ», СЛН. svreti 
«зморщуватися, збиратися в складки», 
zvirati «потягуватися в усі боки; ви
кривлятися; повертатися; згинатися»;

дальша етимологія остаточно не вста
новлена; реконструювалося (Machek 
ESJC 672) псл. *vігь «КОСИЙ», яке зі
ставлялося з дірл. fiar, лит. pavairus 
«Тс.»; слов'янські форми пов'язуються 
також (Куркнна З1'имология 1970, 100-
1 02) З р. [вйрити] «ДИВИТИСЯ», СХВ. VI· 
riti «ТС.», укр. вuрла <<ВИПуклі ОЧі», др. 
увирити «скосити» (про очі).- Пор. 
віритися. 

[верИськоІ «дурень, йолоп» (?) Я; -
п. wiбr «стружки, тріски», wiбrzysko, 
ст. wierzvsko «ТС.»; - походить, оче
видно, в{д незасвідченоrо укр. *вер 
«тріска, скіпка, стружка дерева», спо
рідненого з [іверІ «Тріска»; могло мати 
переносне значення «непотріб, щось 
пусте»; можливий, проте, і вnлив поль
ської мови.- Див. ще fвер. 

верклЮг - див. вертfти. 
вертінь «горлань», [верлатий] «Га

ласливий», [верластийІ «тс.», [верлати] 
«Галасувати»; - очевидно, результат 

контамінації слів вереск, верещати 
(або верзтИ) і горлань, горлати.- Див. 
ще вереск, верзтИ, гбрло. 

верлб «дишель кінного приводу»; 
[вuрлоІ «ТС.; важіль, підойма; діра, от
вір, жерло»; - ч. (мор.) [vrlina] «жер
дина колодязного журавля; бокова жер
дина драбини», слц. [vrliпa] «жердина», 
болг. в?Jрлuна «Жердина, тичка», схв. 
вр/Ьика «те .. ; кіл для тину», слн. vrlfna 
«отвір у тині; дерев'яні ворота, ліса»;
псл. *vьrlo «Жердина»; - зіставляється 

(Младенов 91; Machek ESJC 700; БЕР І 
211; Skok І 11 629) з лит. svirtis «коло
дязний журавель; важіль», лтс. svёre 
«Те.»; може бути пов'язане з укр. вір, 
ворuння.-Кравчук ВЯ 1968/4, 1З1.
Див. ще вір1 • 

верлоокий - див. вирлобкий. 
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верм'sіний 

[вермйвка] «кохана, коханка» Ж; -
неясне; Желехівський (63) припускає 
первісну форму *врtл+милка, в якій 
перший компонент мав бути пов'язаний 
з псл. *vьreti «кипіти, вирувати» (про 
палке почуття), а в другому компоненті 
л зазнало діалектної зміни у в. 

вермішель; - р. вермишель, бр. вер
міш§ль, п. wermiszel, ч. vermicelli;
запозичено з італійської мови через 
французьке і російське посередництво 
(фр. vermicel, vermicelle); іт. vermi
celli «вермішель» (букв. «черв'ячки», за 
зовнішньою схожістю) утворилося вна
слідок переоформлення нлат. *vermi
cellus <лат. vermiculus «Черв'ячок, ли
чинка; що-небудь зроблене на зразок 
черв'ячків», яке є демінутивною формою 
від vermis «Черв'яю>, можливо, спорід
неного з укр. верм'Яний «рум'яний».
Шанский ЗСРЯ І З, 60; Фасмер І 299; 
Горяев 44; Kopaliriski 10З7-10З8; Mat
zenauer З66; Dauzat 746.- Див. ще 
верм'Яний. 

вермут; - р. бр. м. вермут, п. wer
mut, ч. vermut, слц. vermut, болг. вер
мут, схв. вермут; - запозичення з ні
мецької мови; нім. Wermut «сорт вина; 
полин», споріднене з дни. wёrmoda «ПО
лин», данг л. wёrmod «Те.»; відповідників 
в інших індоєвропейських мовах не 
засвідчено.- Шанский ЗСРЯ І З, 60-
61; Kopaliriski 10З8; Sl. rzeczy staroz. 
699; К!uge-Mitzka 856. 

[верм'sіний] «рум'яний Ж, Бі, чер
вонощокий Пі», [вернЯний, вер'ітий, 
вир'Jтий, вірнЯнийІ «ТС.» Я; [верм'ЯноІ 
«рум'янець» Бі; -очевидно, походить 
від псл. *vьrm- «Черв'як» (дР- вермuе 
«сарана, черви»), як укр. червоний від 
псл. *сьrvь «черв'як»; у такому разі 
споріднене з лит. varmas «Комаха», прус. 
warmun «червоний», wormyan, urminan 
«ТС.», ГОТ. WaUГШS «Черв'ЯК», ДВН. WUГШ, 
англ. worm, лат. vermis «Те.»; сумнів 
щодо існування псл. *vьrm- (Matl Sbor
nik FFBrU 13, З7-40) втрачає грунт 
у світлі наведеного тут українського 
матеріалу, який досі не враховувався. 
-НепокупнЬІй 21:.._22; Фасмер І 299; 
Trautmann З42-З4З; Юuge-Mitzka 
872; \\Іalde-Hofm. 11 760. 



вернець 

[вернецьІ «бондар»; - неясне. 
[вернИна] «скіпка, скалка; дранка»; 

-очевидно, похідне від незасвідченого 
укр. *вер «тріска», спорідненого з [івер l, 
п. wібг «те.».- Див. ще івер.- Пор. 
верйсько. · 

[вернИ:сонце] (бот.) «люпин, Lupinus 
caeгuleus L.»; -складне слово, утво
рене з компонентів верщjти і сонце, 
оскільки вважають, що суцвіття цієї 
рослини «Повертається» за сонцем. 

вернісаж «урочисте відкриття ху
дожньої виставки»; - р. болг. верни
саж, бр .. вернісаж, п. wernisaz, ч. слц. 
veгnisaz; - запозичення з французької 
мови; фр. vernissage «лакування» (пер
вісно, мабуть, «день перед офіційним 
відкриттям виставки, коли картини ла
куваJlи») походить від veгnisser «вкри
вати поливою», пов'язаного з veгnis 
«ЛаК», що виникло в результаті пере
оформлення елат. veгnix, veгonix «лаю>, 
з~позиченого з грецької мови; гр. pepo
'VLXЧ «ТС.», очевидно, пох,одить від назви 
лівійського міста BepevLX'YJ (тепер Бен
газі).- СІС 124; Шанский ЗСРЯ І З, 61; 
Kopalinski 10З8; Dauzat 746; Юеіn 1692. 

вернИний ..:.._див. верм'Яний. 

вероніка (бот.) «Veгonica L.»; -
р. вер6ника, бр. вяр6ніка, п. weгonika, 
ч. veгonyka, [veгunkal;- латинська на
зва в українській транскрипції; лат. 
veroпica, як і особова назва Veгonica 
(>укр. Вероніка), виводиться від гр. 
qJЄpw «Несу», спорідненого з лат. fего 
«Те.>>, укр. беру, і етимологічно не зов
сім ясного vixrJ «перемога», як натяк 
на uілющі властивості рослини, що не
суть перемогу над недугою; менш пере

конливою є спроба зведення до слів 
verus «справжній, дійсний» та unicus 
«єдиний».·- Нейштадт 497; Петровский 
73; Суперанская 85; Machek J m. гostl. 
212-213.- Див. ще МикИта. 

[версать] «Мішати, копирсати» Л; -
не зовсім ясне; можливо, запозичення 
з литовської мови; лит. versti «Переки
дати, перевертати, вивертати», лтс. 

v~rst «nовертати» споріднені з псл. 
*veгt-, *vьrt-, укр. веретено, вepтiти.
FraenkeJ 1228; Miihl.- Endz. IV 566.
Див. ще вертіти. 

верстщі 

версія; - р. болг. версия, бр. вер
сія, п. weгsja, ч. verse, слц. versia, 
м. верзиjа, схв. верзиjа, слн. veгzija; -
запозичене з середньолатинської мови, 
можливо, через французьку (фр. ver
sion); елат. veгsio пов' язане з vertere 
«вертіти, крутити, перевертати», спо
рідненим із псл. *vert-, *vьrt-, укр. 
веретено, вертіти.- СІС 125; Шан
ский ЗСРЯ І З, 6З; Kopaliiiski 1038; 
Dauzat 747.- Див. ще вертfти. 

[версовик] «лоша, що народилося 
пізньої осені»; - пов 'язане з вересень 
або безпосередньо з верес (у такому разі 
назва лошати вказує на час, коли цвіте 
верес).- Див. ще верес. 

верстат, верстdк, [варстат, вар
стать, верстсіть Л, ПіІ, верстатник, 
ст. варстат?J (XVI ст.), верстат?J 
(XVII ст.);- р. верстак, бр. варштат 
[верстат];- запозичення з польської 
мови; п. warsztat, ст. warsztat, waгstat 
(XVI ст.) походить від нвн. Werkstatt 
«Місце праці, майстерня», утвореного з 
Werk «Праця» (wirken «Працювати»), спо
рідненого з гр. ЄpjOV «Праця», op,avov 
«знаряддя», ав. varaz- «працювати», і 
statt (Sti:itte «Місце»), пов'язаного з ste
hen «стояти», спорідненим з лат. staгe 
«ТС.», псл. stati, укр. стати.- Тимч. 
188, 217; Шанский ЗСРЯ І З, 64; Тру
бачев Рем. терминол. 1З6; ЗСБМ ІІ 65, 
69; Doгoszewski Рог. j~z. 1957(6, 285; 
Вгіісknег 603; Юuge-Mitzka 741, 74З, 
856,864.- Див. ще стати.- Пор. орган1 • 

верства1 «міра довжини; прошароК>>, 
верета, [верстьІ «верета» Ж, версталь
ник (полігр.), верстсітка (полігр.), [вер
ст6вникІ, [верст6кІ «вершок з молока» 
Ж, верстка, верствуватий <<СКЛадеНИЙ 
рядами», верстати (поJІігр. і «пряму
вати, простувати»), верствувdти, пере
верстка, ст. верета (XV-XVII ст.), 
верства (XVII ст.);- р. верета, бр. 
вярста, др. вьрста, п. wioгstwa, wioгsta, 
weгsta, weгstwa, [weгst 1 weгszt], ч. слц. 
veгsta, БЛ. WOГSta, НЛ. waгsta «Проша
рОК>>, болг. верета, схв. в{JСта, слн. 
vfsta, стсл. ср1>.сТ<.1; - псл. *vь[stva < 
<*vbrttva; - споріднене з лит. var
stas і лат. veгsus «поворот плуга в кінці 
гонів; довжина борозню>, дінд. vrttal). 
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«Круглий; повернутий», іє. *цеrt-/*цrt
свертіти, крутити»; спочатку сприйма
лося як «Віддаль між двома поворотами 
плуга»; внаслідок переосмислення виник 
ряд інших значень: «шар землі», «рядок 
написаного» (на думку Махека, це зна
чення в латинській мові походить з хлі
боробської лексики), «ряд снопів на 
току для молотьби», «верстовий стовп», 
«Людина занадто високого росту», «Клас, 

прошарок суспільства», «ставити в ше
ренги, вирівнювати» тощо з варіація
ми в різних слов'янських мовах. -
Винник 46-48; Шанский 3СРЯ І З, 
6З-64; Фасмер І ЗОО; Потебня Из зап. 
1 ІЗ-15; Преобр. І 76; 3СБМ І1 З08; 
Havlova Sborпik FFBrU ІЗ, 17-23; 
Machek ESJC 700-701; Fraenkel IF 40, 
9З; Trautmaпп З55; Pokorny 1157.- Пор. 
верства2.- Див. ще вертіти. 

верства2 «рід, покоління», [веретьІ 
«Тс.», [веретакІ «одноліток, сучасник», 
[вереник, увереник, ввереникІ ДзАтл І, 
[веретвак, вершняк ЕЗб. ЗО] «тс.», [пе
ревееникJ; - р. [верета], еверетник, бр. 
вярста «ровесник», болг. вр'Ьсm «вік; 
ровесник», вр-ьетнuк «ровесник», м. врет 
«вік; ровесник», вреник «ровесник», слн. 
vrsta «ТС.», СТС.!І. &рьСТlІ «ВЇК; ЛЮДИ ОД· 
ного віку, поко.1Jіння»; - псл. *vьrsta, 
*v ьrstь; - очевидно, споріднене з дінд. 
vrddhi- «ріст, збільшення» від іє. *vrdh-/ 
*verdh- «рости», що відбито також у лит. 
[versa] «вік; ровесник; рівний кому»; 
внаслідок пізнішого формального взає
мовшшву із словом *vьistva стало мож
ливим змішування значень обох омоні
мів; мабуть, безпідставно пов'язувалось 
досі з верства1 «міра довжини; nроша
рок» (Фасмер І ЗОО; Потебня Из зап. 
І 1З-15).- Havlova Sborпik FFBrU 
13, 17-23. 

вертеn «старовпнннй ляльковий те
атр; nечера; непрохідна ущелина, про
валля: балка з болотом Карп. диал. 
и онам.; велика скала тж; [велика 
обора]», [вертепа] «прірва, nровалля, 
ущелина; яма в річці з виром Карп. 
диал. и аном; непрохідне кам'янисте 
місце в лісі тж», [вертіб] «яма з водою 
на полі» Карп. диал. и аном., [вертіп] 
«яма в річці з виром; непрохідне місце 
в лісі» тж, [epтinJ «глибока яма в горах» 

358 

вертіти 

тж, вертепний, (вертепuетийІ Ж, ст. 
вертеn'Ь «вибоїста дорога; печера» (XVII 
ст.);- р. вертеп, [вертебище], бр. [вяр
ц~пJ, др. вертеn'Ь, вьртьn?J «печера», п. 
wertep (з укр.), болг. в?Jрт6п «вир», слн. 
vrtep «печера», стсл. срь.т-ь.п-ь., ср-ь.т-ь.п-ь. 
«печера»;- псл. *vьrtьрь<іє. *цrt
upo-s, що складається з компонентів 
*цrt -/цert- «вертіти» і -upo- «Вода, 
річка», збереженого в лит. upe «річка», 
лтс. upe «тс.»; первісно могло означати 
«прокручений водою»; др. вьртьп?J від
повідно ДО ПСЛ. *V ь[t'Ьр'Ь (з Ь замість 'Ь) 
загальноприйнятого пояснення не має; 
думка про староболгарське походжен· 
ня укр. і р. вертеп (Брандт РФВ 25, 
215) не узгоджується з поширенням ба
гатьох варіантів цього слова в україн
ських карпатських говорах; малоймо
вірний і зв'язок цього слова з с.-цсл. 
ср-ь.т-ь. «Сад», схв. vrt «ТС.» (Веrп. І 607; 
Шанский ЗСРЯ І З, 65; Фасмер-Тру
бачев І ЗОО); здавна усnадкованою в 
давньоруській мові могла бути форма 
*вьрт?Jп'Ь, відображена в укр. верт6пи
ти.- Кобилянський Мовозн. 1967;6, 43; 
Тимч. 218; 3СБМ 11 315; Клепикова 
Карп. диал. и аном. 52-93; Ильинский 
ИОРЯС 23/l, 165-166; Георгпев БЕ 
1961/4, ЗО2-ЗО5; БЕР І 212.- Див. 
ще вертіти.- Пор. вертепити. 

[вертепити, верт6пити] «переверта· 
тися» Ж, [вертепіти] «шаленіти, бушу· 
вати, бешкетувати» Ж;- давнє утво· 
рення від вертеп, *верт6п з первісним 
значенням «ВИр».- Ильинский ИОРЯС 
23/1, 166.- Див. ще вертеn. 

вертикаль, вертикал;- р. верти
каль, бр. вертьtкаль, п. заст. wertykalпy, 
ч. слц. vertikala, вл. \Veгtikala, болг. 
вертuкал, м. схв. вертикала, слн. veгti
kalen; - запозичено з французької мо
ви, очевидно, через російську; фр. ver
tical ПОХОДИТЬ від ЛаТ. verticiШs «ПрЯМО· 
висний», пов'язаного з vertex «верши
на; вихор», verto «обертаю», сnорідне
ним З дінд. vaгtate «ВерТИТЬСЯ», ПСЛ, 
*vьrteti, укр. вертіmи.- СІС 125; Шан
сІшй ЗСРЯ І З, 66; Фасмер І 301; Dauzat 
747; Walde---Hofm. ІІ 763-765.- Див. 
ще вертіти. 

вертіти, верт6ти(ея), верщJти, во-
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рочати, [вор6чати(ся)І, веретено, [вер
клЮгІ «пристрій для підвішування ка
зана над вогнем», [вернИлоІ «Ключ для 
повертання валу у верстаті» Я, [верт Є
лиця] «снігопад з вітром, завірюха» Л, 
[вертелкаІ «дзига» Ж, [вертельІ «сверд
ло; рожен, прут для підемажування 
м'яса» Ж, [вертеньІ «шашіль» Ж, вер
тіж «хвороба овець; [місце свердлін
ня]», [вертіжникІ «гвинт з кільцем, 
яке може вертітися в усі боки і до якого 
nрив'язують тварин» Мо, [вертільник] 
(зоол.) «мідянка, Anguis fragilis; ящір
ка», вертій [«те.) Г; крутій», [вертілкаІ 
«ВИд мухи; дзига; фокус» Ж, [вертіло] 
«блок» Пі, [вертлuкІ «катеринка, шар
манка», [вертлоІ «свердло; рожен» Ж. 
вертлЮг (анат., тех.), [верт6чuнаІ «бу
рове борошно» Ж, [вертулькаІ «ручне 
колесо або те, що крутиться пасом», 
вертун «[віхоть соломи ЯІ; порода голу
бів; жвава людина; [назва хитрого вола; 
йолоп, дурень, франт Ж; головний чер
в'як (у овець), Coenurus cerebralis ЖІ», 
вертунець «Кажан», вертунИ «вид пе
чива», [вертут МСБГ, вертута МСБГ, 
Ме) «те.», [вертункаІ «кокетка» Ж, вер
туха «ТС.», [вертЮхІ «розтирачка; на
садка у возі Ж; (іхт.) слиж, Cobitis 
barbatu!a ВеБ», [вертЯкІ (зоол .) «Sim
noria terebrans» Ж, [вертялкаІ «метальне 
знаряддя», вертЯчка «хвороба овець», 
верть, [вертьогІ «вибоїна», [вертьогаІ 
«вид посудини», [верчІ «віхоть, пучок; 
згорток кори для постала Л; невелика 
булка, яку давали старості на весіллі», 
верчик «віхоть соломи; [три-чотири гор
стки конопель, зв'язані докупи Мо; клу
бок ниток з перших конопель Мо; пле
тєна булка; пульс Я І», [воротІ щиліндр, 
вал» Ж, воротИло (заст.) «дрючок, яким 
повертають вітряк; [навій; ключ для 
nовертання навою Г; веретено ЖІ», 
воротій «верховод», вороттЯ, верть, 
верткИй, вертлИвий, вертлЮжний 
(анат., тех.), вертлЯвий, вертЮчий, [ви
варачdтu] «вередувати» Ж. вИверт 
«Місце, де бурею вивернуло дерево; 
викрут, хитрощі», [вИверненицяІ «суш
няк, буреЛОМ», вИвертень «ТС.», [вивер
тdчкаJ «інструмент для вивертання чо
біт», [вйверткаІ «штопор» Ж, вИворіт, 
6U6Орот (мед.), вИворотки «ВИВОротне 
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взуття», [вивороттЯІ «Виворіт» Я, ви
верткИй, вивертливий, [вИверто.мJ «Ла
мано», вИворото.м, [відвертьJ «вдруге зо
ране парове поле» Ж, [відворітІ «від
ступ; відраза; закот; відрахування (з 
платні)», [відворітьІ «зворот»,-[відворотІ 
«Відступ; закот», [відворотьІ «Повер
нення» Ж, відворотний, [звернЯчитиJ 
«звернути, скрутити; криво надягнути 

Я», звертатися «говорити, просити; по
вертатися; [гнутися (про лезо сокири)] 
нахилятися, кривитися», [звертувати
сяІ «об'являтися» Ж. [зверчатиІ «виду
мати, наговорити нісенітниць» Я, звер
тання, [звертеньJ «СОНЦеСТОЯННЯ» Ж, 
[звертлЮхІ «мотальне колесо для тов
стого каната», [звертокІ Я, [звертьІ 
«безодня, прірва» Ж, зворот, звор6та 
«Межова дорога між полями», зверталь
Н-ИЙ, [звертuстий] «такий, що легко пере
кидається (про віз); крутий (про шлях)» 
Ж, [звертковий]? Ж, [завертІ «Заворот, 
поворот», [завертайлоІ «Той, хто кас
трує биків», [завертахаІ (?), завертень 
«закрут, згин; [вірьовка або кільце, 
якими прикріплюють голоблю до саней]», 
завертка, заворот «ПОВОрОТ (дороги); 
затока; вигин річки; запаморочення», 
[заворітІ «Те.; вир; вихор», [заворіткаІ 
«Крива, вигин», [заворотеньІ «коліно, 
вигин річки; кастрований бичок», [за
вор6тич] «кінець обода в колесі воза», 
[заворотникJ «головний черв'як (у 
овець), Coenurus cerebralis» Ж, [заво
ротьІ «коліно, вигин річки; вир», [на
вертач] «стрілочник на залізниці» Ж. 
навИворіт, [наперевертІ «Навпаки», [на
поворіт] «Назад» Ж, [наповорітьма] «На 
зворотному шляху», [науверти] «Манів
цями», [невзавороті] «Не по дорозі», [не
воротьJ «безвість» Ж. [перевертІ «Пере
ворот; перекид», [перевертаникІ «ола
док з картоплі, кукурудзяного борош
на та овечого сиру», перевертень, пере
ворот, перевертом, [пр6воротІ «вправ
ність, спритність» Ж, [провороттЯІ 
«прогалина, пропусю> Ж, [розверніІ «роз
:Qальні, сани без задка й передка» Л, 
розвертка (тех.), розворот, [!}зворот] 
«повернення» Ж; - р. вертеть, бр. 
вярцець, др. вьрт13ти, п. wiercic, ч. vrte
ti, слц. vrtiet', вл. wjercec, нл. wjerses, 
полаб. varte, varti sa, болг. в'ОртЯ, 
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м. врти, схв. вртети, ели. vrteti, стсл. 
ср"І-т11ти, ср"тtтн;- псл. *vьrteti;
сnоріднене з лит. vefsti «валити, пере
вертати, обертати», лтс. v~rst «те.», 
прус. wirst «Ставати», v,тartint «оберта
ТИ>>, лат. vertere (vortere) «крутити, вер
тіти, повертати, перевертати», двн. 
-'Nert-, -wart- «V напрямі nроти», дінд. 
vartati (vartatё) «КРУТИТЬСЯ»; ЇЄ. *цert
( <*цеr-) «вертіти, обертати».- Шанский 
ЗСРЯ І 3. 65-66; Фасмер І 301; Преобр. 
І 77-78; Briickner 617; Machek ESJC 
701; БЕР' І 212-213; Skok ІІІ 631-
633; Perssoп Beitr. 500-501; Trautmann 
354; Walde-Hofm. П 763-765; Po
korny 1156-1157.- Пор. верета, вере
тено, верея. 

[верт6ла] «поганий робітник, хал
турник» Ж, [вертолиця] «Халтурниця» 
Ж, [вертолuтu] «халтурити»;- неясне; 
можливо, пов'язане з вертітися в розу
мінні «ухилятися (від роботи), відкручу
ватися, уникати» або «швидко, але недо
браякісно праuюватю>. 

ІвертопІ «Виярои недалеко від води, 
де в обідню пору відпочивають вівпі, 
корови» Мо; - запозичення з молдав
ської мови; молд. вьtртоп (хьtртоп) 
«вибоїна, видолинок, улоговина, яр» 
походить з болг. в?Jртоп «вир; печера; 
пристановище; рівне, зручне місце» та 
ін.; на думку Георгієва, в болгарському 
ep?Jmon збіглися два праслов'янські си
ноніми: *vь[t'ьрь<іє. *wrt-upo-s і 
*v7 tорь <і є. *wrt-apo-s.- Георг~ев 
БЕ 1961/4, 302-305.- Див. ще вертеп. 

[вертрах] «знаряддя для лову пта
хів або риби» Ж;- неясне. 

верф, верф'Яний; - р. верфь, бр. 
верф; - запозичене з голландської мови 
через російську; гол. нн. werf «місце, 
де будують судна», походить від пгерм. 
werb- «міспе, де чиJІЛ-небудь займаються, 
ходять туди й сюди» (пор. нвн. werben 
«чим-небудь займатися, чогось домага
тися», первісно «обертатися»).- crc 
125; Акуленко 140; Шанский ЗСРЯ І 
З, 67-68; Фасмер І 301; Преобр. І 78; 
Юuge-Mitzka 855. 

верх, [верхИ] «верхня частина ри
бальської сітки» Дз, верхівень «вершник», 
верхівець «те.; [верховинець]», верхівка, 
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верхівля, [верхівнuй] «вершнию> Ж, [вер
хівнuця] «Поверхня» Ж, верх'ів' я, [верх
нек] «верх печі» ВеБ, [верхнuнаl «вершки 
з молока», верхнЯк, [верхнЯнкаl «верх
ній одяг, сюртук» Ж, верховенство, [вер
ховець] «ВерШНИК», (верховuкJ «Вершник; 
північний вітер; рибалка, що при витя
ганні рибальської сітки тягне верхи 
дз», верховИна Г, Ж, Я, верховИнець, 
[верховuнщина] «гірська місцевість» Ж, 
[верховИціl «гори» Ж, [верховник] «Най
вищий, найголовніший» Ж, [вершава] 
<<Вершина» Ж, [вершакJ «верхівка де
рева», [вершалина] «борона з верхньої 
частини дер·ева» Я, вершень «Вершник», 
[вершєк] «вершина» ВеЗн, [вершій] «той, 
хто вершить стіг сіна», [вершільІ «верх
ній одвірок» Ж. вершИна, вершкИ, [верш
ківка] «солодка страва з желатину, цук
ру, міцного вина та ін.» Я, вершнИк, 
[вершняJ «Поверхня», [веритЯк] «один з 
пилярів, що стоїть зверху», [верехj 
«зверху, поверх» МСБГ, [верес] «те.» 
МСБГ, верхами, верхи, верхом, [вер
ховатий] «ВИСОКИЙ; З верХОМ» Я, Ж, 
верхній, верховИнський, верховний, 
[вершнийІ «Не ПОВНИЙ» Ж, rверховати] 
«мати зверхність» Ж, вершИтц., вершку
вати (с.-г.), довершИтель, довершений, 
[зверхник] «Начальник, старший», [зверх
нина] «начальство; влада, гегемонія» 
Ж, зверхuість, звершення, зверхній, 
зверх «зверху», [зверхаJ «на поверхні, 
зовні» Ж, зверху, звершечку, [зверше
нЯти] «перемагати, знищувати» Ж. 
[звершИти] «насипати верх; минути вер
хів'я», [наверхня] «корпус, коробка, фут· 
ляр» Ж, [навершник] «Покришка мас
нички» Ж, [наверитЯкІ «те.», наверх, 
наверху, на38ерх, [наповерхний] Ж. [на
поверсі] «ЗНадвору, ЗОКОЛа>> Ж, пере· 
вершувати, [поверхнuк] «верхній ка
мінь у ручних жорнах», [поверсяІ «ПО
верх» Пі, поверх, [поверхниця] «ТОВСТа 
суконна онуча; папона nоверх сідла», 
[поверхничкаІ «вид вишивки», [повірх
нИкІ «дах над частиною кошари в гуцу
лів, де доять овець», поверх, повершати, 
[сувершность] «зверхність» Ж, [сувер
шокІ «вершок дерева» Ж, [у38ершина] 
«вершина» Ж, уверх; - р. бр. верх, др. 
вьрх?J, п. wierzch, ч. сJщ. vrch, вл. нл. 
wjerch, ПОЛаб. varch, болг. вр'ОХ, М. 



верхлЮк 

ерховен «Верховний», схв. врх, слн. vfh, 
стсл. срь.л'h, cp'h,\'"'h;- псл. *vьrх'Ь; -
споріднене з лит. virsus, лтс. virsus 
«верхня частина», данг л. wearr «мозоля», 
ірл. ferr «краще», лат. verriica «горб, 
прищ, бородавка», дінд. var~man- (var~
maп-) «Висота, верх, верховина»; іє. 
*ursu-s (іменник u-основи) від кореня 
*uer-s- «Підвищене місце».- Шанский 
3СРЯ І З, 68; Фасмер І 301-302; 
Преобр. І 78; Ильинский ИОРЯС 20/3, 
102; Machek ESJC 700; Holub-Kop. 
423; БЕР І 190; Skok ІІІ 624-625; 
qернштейн Очерк 197 4, 245; Meillet 
Etudes 242; \\тalde-Hofm. 11 762; Traut
mann 362; Pokorny 1151-1152. 

верхлЮк, верхлЯк- див. вархлsік. 

верховод, [верховід БіІ, верховода, 
[еерховодар Я, верховОдник Ж, верхово
дець ЖІ, верховОдство, [верхов6днийІ, 
верховОдйти Г, Ж, [верхводuти Бі], 
ст. верх'О водити (XVII ст.); - р. вер
ховод, бр. верхавод; - складне слово, 
утворене з основ іменника верх і діє
слова водrіти; пор. перед вести; пов' я
зується також (Шанский 9СРЯ І 3, 
69) із др. вьрх'О «Перемога» як «той, хто 
веде до перемоги». - Тимч. 220. -
Див. ще верх, вестИ. 

верховодка1 (іхт.) «Alburnus albur- · 
пus L.; білизна, Aspius aspius L.», вер
ховідка, [верховод, верховодиця] «Тс.»; -
р. верховодка; - складне слово, утво
рене з основ іменників верх і вода; на
зва мотивується тим, що ці риби в теплу 
і ясну погоду тримаються біля поверхні 
води.- Маркевич- Короткий 97-98, 
!16.- Див. ще верх, вода.- Пор. вер
хол6да, поверховиця. 

верховодка2 (геол.) «Найближчий до 
поверхні шар підземної води»; - р. вер
ховОдка, бр. верхаводка; - складне сло
во, утворене з основ іменників верх і 
вода (в розумінні «Вода, що знаходиться 
зверху»).- Див. ще верх, вода. 

верхола\ верх6лити, верхольнfі -
див. вархола. 

[верхола2 ] «халтурник, невправний 
робітнию> Ж. [верхолитиІ «халтурити» 
Ж;- очевидно, результат видазміни 
форми [верт6лаІ «ТС.» під впливом [вер-

верцадло 

ХОЛа] «Сварка, чварИ».- Див. ще вар
ХОЛа, вертола. 

[верхолода] (іхт.) «Верховодка, Al
burnus alburпus L.; білизна, Asp ius 
aspi11s L.» ВеБ, ВеНЗн, [верхол!}да ВеБ, 
верхолудиця ЖІ «тс.»;- п. [wierzcho
lбdka] «верховодка»;- результат гіпе
ристичної видазміни деетимологізованої 
форми верховодка ([верховудкаІ) «ТС.», 
в якій серединне в могло сприйматися як 
діалектний варіант л.- Коломиец Об
щесл. назв. рь1б 41. -Див. ще верхо
водка1. 

[верхолsік] (орн.) «щеврик лісовий, 
Anthus trivialis L.; щеврик гірський, 
Anthus spinoletta L.», [вершнЮк] «щев
рик лісовий»; -похідні утворення від 
основи іменника верх; назви зумовлені, 
очевидно, тим, що ці птахи гніздяться 
високо в Карпатах, досягаючи межі бу
кових лісів (1100-1200 м над рівнем 
моря і вище).- Страутман 127, 128.
Urania Tierr. Vogel 427-428.- Див. 
ще верх. 

[верхонути] «обернути лежачого на 
180°» Я; -очевидно, фонетично-семан
тичний варіант слова вергон!}ти «кину
ти, метнути», що виник через проміжне 
значення «Перекинути».- Див. ще вер
гати. 

[верхоплутня] «особливий спосіб ви
шивання сорочок» Я; -складне утво
рення з основ слів (з)верх(у) і плутати 
(афективний синонім дієслова вишива
ти).- Див. ще верх, nлутати. 

[верхостьбб] «спосіб вишивання»; -
складне утворення з основ слів (з)верх(у) 
і стьобати (шити).- Див. ще верх, 
стьобати. 

[верхоумка] «верхоглядка; жінка з 
поверховим мисленням, яка любить ро
зумувати»; - складне слово, утворене 

з компонентів верх (зверху) і ум (ро
зум).- Див. ще верх, ум. 

верцадло (заст.) «дзеркало; компас, 
астролябія», [версdдло] «астролябія», 
[звередлоІ «дзеркало» ДзАтл І, [звер
цадло] «ТС.» Пі; - запозичення з поль
ської мови; п. zwierciadlo, wierciadlo 
«дзеркало», zrciadlo (XVI ст.) походить 
від ч. zrcadlo, яке зводиться до псл. 
*zьfcati; паралельне ДО р. зеркало, укр. 
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sерша 

дзеркало; внаслідок деетимологізації по
чало пов'язуватися з wiercic «вертіти, 
крутити», чим і пояснюється ветавне w; 
початкове z, що було при uьому спри
йняте як префікс, в окремих випадках 
стало . факультативним. -Мельничук 
ПСМ V 108; Richhardt 121; Bruckner 
658; Linde VI 304, 1179; Machek ESJC 
718-719.- Пор. дзеркало. 

верша; - р. бр. верша, др. вьрша, 
П. Wiersza, Ч. VfSe, СЛЦ. VГSa, БЛ. НЛ. 
wjersa, болг. вірша, м. врша, схв. 
врша, вршва, слн. vrsa, vfs, стсл. 
вр-ь.шь.; -очевидно, пов'язане з др. 
вьрзати «в'язати»; пор. лит. varza 
«Верша», vii'zis «вірьовка», vei'zti «зв'я
зувати, стискати», varzyti «зав'язувати», 
лтс. varza «рибальський затон» (Traut-
mann 355; Machek ESJC 701; БЕР І 
214); зіставляється також із псл. *vь[Х'Ь 
«верх» з огляду на конічну форму верші 
(Шанский 9СРЯ І 3, 70; Фасмер І 302; 
Ильинский ИОРЯС 20/3, 102); пов'язу
вання з вн. riusa, riussa, russa >нім. 
Reuse «Верша» (Срезн. І 467) та з стсл. 
врtшти «молотити» (Преобр. І 78) недо
статньо обгрунтоване.- 9СБМ ІІ 89; 
Skok ІІІ 630.- Див. ще верзтИ, верх. 

[вершлЯГ J «молот»; - запозичення з 
німецької мови; нвн. Verschlaghammer · 
«молоток мідника» утворене з основ діє
слова verschlagen «розбивати», префік
сованої форми від schlagen «бити», спо
рідненого з двн. гот. slahan, англ. slay 
«тс.», сірл. s!actha «побитий», та імен
ника Hammer «молоток». - Потебня 
РФВ l, 265; Юuge-Mitzka 652. 

вершок «міра довжини (близько 
4,4 см)»;- бр. вярш6к;- запозичення 
з російської мови; р. вершок «те.» є 
зменшеною формою від верх і первісно 
означало «залишок, невелика частинка 

понад міру», а згодом набуло значення 
точної величини; Фасмер розуміє пер
вісне значення як «фаланга вказівного 
пальuя».- Романова 96; Булахавский 
Трудьr ИРЯ І 151; Фасмер І 302; Преобр. 
І 98; 9СБМ ІІ 319.- Див. ще :верх. 

[верштаб] «пристрій з жердив із 
щаблями для розвішування овчин»; -
очевидно, походить від н. Querstab 
«поперечка, перекладина», утвореного 
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весілля 

з основ quer «попереК>>, що зводиться 

до свн. двн. twёrh «те.», спорідненого 
з дангл. J>weorh «навпаки», гот. J>wairhs 
«гнівний», лат. torquёre «повертати, 
обертати», і Stab «палка».- Юuge -
Mitzka Б74, 897.- Див. ще штаб, штаба. 

веселий, веселчаний, веселчастий, 
(веселuки] «радісні крики» Ж, (весела] 
«веселка», [веселиця, веселівка ЖJ, ве
селка, [веселЮшка МСБГ] «ТС.», веселощі, 
веселrjн, [веселrjха] «весела жінка; спирт
ний напій; жаба; веселка Л», [веселЮх] 
«жаба», весельчак, [весівка] «веселка», 
веселИти, веселіти, веселішати, звесе
лЯти, звеселювальний, [обвеселuти, об
веселіти]; - р. весёльtй, бр. вясёльt, др. 
весельtи, п. wesoly< wiesioly, ч. слu. ve
sely, БЛ. НЛ. Wjesoly, бОЛГ. М. весел, 
СХВ. весео, СЛН. vese\, СТСЛ. ЕЕСЕЛ"Ь.; -
псл. vesel'Ь; -споріднене з лтс. v~
s~ls «здоровий, неушкоджений», прус. 
Wessa/s «ВеСеЛИЙ», діНД. VaSU- «ГарНИЙ», 
ав. va'l'jhu-, vohu- «те.», тох. А wse, тох. 
В yasi «ніч»; іє. *цesu- «добре»; за іншою 
точкою зору (Wiedemann ВВ 28, 68; 
Преобр. І 79), ue слово походить :зід 
іє. *цеs-, первісно «жити, перебувати», 
потім «ніжитися, тішитися, бенкету
вати», від ЯКОГО утворИЛОСЯ ав. (vastr;}Ш 
«Корм, їжа», лат. vescor «ЇСти, усолоджу
ватися», кельт. (кімр. вал.) gwest «бен
кет», гот. wisan «бенкетувати, весели
тися», свн. wist «Їжа».- Шанский 9СРЯ 

І 3, 72; Фасмер І 303; Machek ESJC 685; 
БЕР І 136-137; 9СБМ ІІ 326-327; 
Младенов 63; Skok ІІІ 578-579. 

веселок «Журавель (навесні), [вu
сь6лик] «те.» ЛексПол; - евфемістична 
назва журавля, якийповертається з ви
рію, пов'язана з веселий; за народним 
повір'ям, той хто в такому випадку 
скаже журавель, буде uілий рік жури
тися.- СУМ І 339; Климчук ЛексПол 
25.- Див. ще веселий. 

[JSеселка] (бот.) «живучка повзуча, 
Ajuga reptans L.» Mak; -очевидно, по· 
в'язане з веселий; мотивація назви не
ясна.- Див. ще веселий. 

весІлля [веселійко Ж, весельце ЖJ, 
весільчітин, весільний, (веселуватиJ «ГУ· 
ляти на весіллі»; - р. [весельеJ, бр. вя· 
селле, п. wesele ( ~т. wiesiele «весе-



веслб 

пість, радість»), слц. veselie, болг. весе
лие «веселощі; святковий обід», весел
ба «ТG.», м. веселба, схв. весеJЬе; - псл. 
*veselьje, утворене від vesel-ь «весе
лий»; - вживалося спочатку в загаль
ному розумінні «радощі, веселощі», а 
значення «шлюбне весілля» розвинулося 
згодом, не пізніше другої пG.Іювини XV 
ст.- Дзендзелівський УЗЛП 29-30; 
Тимч. 223; Шанский 9СРЯ І 3, 71-72; 
Bri.ickner 607.- Див. ще веселий. 

весло!, [весленник] «ВеСЛЯр» Ж, [вес
лун ЖJ, веслЯр «ТС.», [весл!Ьга] «висока 
на зріст людина», веслЯрка, [весельний] 
Ж. весловИй, веслувати;- р. болг. весло, 
бр. вясло, др. весло, п. полаб. wioslo, 
ч. слц. veslo, вл. wjeslo, нл. wjaslo, 
м. весло, схв. весло, слн. veslo; - пс:Л. 
veslo <*vez-slo, утворене від того са
мого кореня, що й дієслово vezti «вез
ти»; - споріднене з лат. velum «Віт
рило» <*vesclum; іє *vegh-slo-m; при
пущувана первісна форма *veztlo (Mikl. 
VGr. 11 101; Brikkner 623) малоймовір
на; спроба виведення від кореня *цеgh
«рухати чим-небудь» через псл. *veg-slo 
(Machek ESJC 685) досить сумнівна.
Критенко Встуn 528; Шанский 9СРЯ 
І 3, 73; Булахавский ТрудЬІ ИРЯ І 
169; Фасмер І 303; Преобр. І 79; БЕР І 
137; Skok ІІІ 579.- Див. ще везтИ. 

[весло2 ] «в'язка лика, з якого пле
туть личаки» Я, [весло] «в'язка однорід
них предметів» Л, перевесло «солом'яна 
чи трав'яна зав'язка для снопа», [пере
вЯсло, поровесло] «ТС.» Ж; - р. вЯсло 
«Перевесло, в'язка», бр. вясло «В'язка 
(лика, бубликів), перевесло»; - псл. 
*v~z-slo, похідне від того самого кореня 
v~z-, що і в дієслові v~zati «в'язати», 
утворене за допомогою іменного суфік
са -slo, як і масло; українська рефлекса
ція~ яке не зовсім ясна (пор. угледіти 
при глядіти).- Фасмер І 375; Преобр. 
І 110; 9СБМ ІІ 327.- Див. ще в'язати. 

весна, веснівка «Веснянка; (бот.) Ma
janthemum bifolium Schmidt.; [(орн.) 
луговий жайворонок, Alauda arvensis 
L.J», (весник] (бот.) «шафран весняний, 
Crocus vernus Wulf.» Ж, [весновище] 
«гурт овець» ДопУжДУ 4, (весн:уха] 
(зоол.) «жаба трав'яна, Rana tempora-

вестн 

ria L.» Ж. [веснушка] Ж, веснЯнка «вес
няна п'існя; [(бот.) первоцвіт, Primula 
L. Mak]», [вешнЯк] «водяний млин, що 
працює тільки весною» Ж, веснЯнИй, 
[весенний] Ж, весінній, [весневний, вес
нуватий] Ж. веснянкуватий, весніти, 
веснувати «виконувати весняні робо
ти», навесні, напровесні, [обвеснИтися, 
обвеснуватися], пр6весна, провесінь, про
веснЯнИй, [розвеснЯтися] Мо; - р. вес
на, бр. вясна, др. весна, весьна, n. wios
na, ч. СЛЦ. vesna, схв. весна, слн. vesna, 
стсл. EECNd; - псл. vesna; - спорід
нене з лит. vasara «Літо», лтс. vasara 
«те.», гр. Єар( <*Fєuap), вірм. garun 
«весна», лат. ver, дісл. var, дінд. va
santa- «тс.», vasar- «рано», vasara- «ра
нішній», ав. vaчri ( <*vasr-i) «весною»; 
іє. *ves-r-, *ves-n- «весна>>, два різно
види одного кореня.- Кочерган Мо
возн. 1970/6, 44, 48; Критенко Вступ 
516; Шанский 9СРЯ І 3, 73; Фасмер І 
303; Преобр. І 79; 9СБМ ІІ 328; Machek 
ESJC 685; Skok ІІІ 579; Eckert ZfSI 8/6, 
883, 888; Trautmann356; Walde-Hofm. 
ІІ 755; Pokorny 1174. 

вест;- р. бр. болг. м. схв. вест;
через посередництво російської мови за
позичено з голландської або німецької; 
гол. west «захід, західний», н. West 
«захід, західний вітер» споріднене з свн. 
wёsten «захід», двн. wёstan, дфриз. сні
дерл. дангл. англ. west, дісл. vestr 
«ТС.», дінд. ava)J «униз; спадний, низ
хідний».- СІС 119; Шанский І 3, 74; 
Фасмер І 304; Юuge-Mitzka 855; КІеіп 
1738 

вестн, водИти, вестИся «здійснюва
тися; існувати; плодитися; щастити», 
[вадИло] «Чепіги» До, водій, [вожай] «ВО
жак, провідник», вожак, вожатий, [во
живо] «Приведення (людини куди-не
будь)», [взdвід] «Щодуху» Ж, вUведенець 
(заст.) «селянин, переселений на іншу 
землю», вИвід, [вUвідець] «Крива лінія 
вздовж крисів миски», .вwюдка, вwюдок, 
відвід, [відводин·и] «Обід молодих, свек
ра й свекрухи у тестя й тещі в кінці 
весілля», [відводuч] «тягач; відвідний 
пристрій» Ж, відводка, (відводник] (бот.) 
«комонник, Suecisa» Ж. відводок «Штучно 
створений рій; відсадою>, доводити (у 
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вестИ 

т. ч. «наводити докази»), доводитися, 
доводка, [зведенИця] «nокритка», [зведен
ник] «звідник, посередник», зведення, 
зведеннж «одне із зведених дітей», зве
денЯ «ТС.», зведенЯта, звід «Кодекс; ду
гоподібне перекриття; колодязний жу
равель; [знищення, руйнування, обман; 
пристрій для лову лисиць, вовків тощо; 
підмурок, на якому стоїть піч, груба 
Дз]», звіднИк Г, СУМ, звідникувати, 
звіднИцтво, [звідниця] «дурисвітка», 
[звіднЯJ «очна ставка; омана, ошукан
ство», [зводи] «плітки; очна ставка», 
зводини «Каркас дерев'яної будівлі; оч
на ставка», зводник «Звідник», зводниця 
«посередниця, сваха; [дурисвітка, ошу
канка Ва]», [зводні) «брехні, поговір» 
Ва, зводня «посередництво; плітка», 
звіднИй, заводити (у Т. Ч. «ГОЛОСИТИ, 
плакати»), [заведенція] «звичай», [зави
дія] «причепа, скандаліст» Ж. [завиді
ЯкаJ «те.» Ж, [зdвідl «початок, привід; 
звук плачу; звичаї; те, що водиться; 
домашнє свято; рід, походження», [за
віднЯ] «колода для повертання вітfяка», 
[аавідцяJ «заводій» Бі, Ізавідчик «ТС.» 
Бі, завод, [заводеньJ «заводій» Бі, зdводи 
«завивання; голосіння», [заводИло] «іні
ціатор», (заводинаJ «створіння, істота» 
Ж, ЗаводИНИ, (заводищеJ ((Місце, де був 
завод» Ва, заводій «Призвідник», заводіЯ
ка, [зав6дник Я, зав6дця1 «те.», [заводня] 
«КЛОПіТЛИВа СПрава», заводчик, [зdвідний] 
«обманливий, ненадійний» Ж, [завід
ськИй] «Заводський; породистий», за
водськИй «те.», запроваджувати, запро
вод «уведення, організація» Ж, [ізв6д
ниця] «звідниця» ж. наводити, наводка, 
наводчик, [навзdводиJ «щодуху», обвід, 
обвідка, обвіднИк, [обводівкиJ (ЗООЛ.) «ВИД 
плоских молюсків, дискофор, Craspi
dota» Ж. обводИстий «колоподібний» Ж, 
[обзаведенція! «Хатнє господарство» Ж, 
(обзаведінка] «обладнання, обстановка», 
[одв6д1 «оборона, захист», Ж, перевід, 
перевідн.йй, [переводжати] «обдурювати», 
перевод «перевід; [кінний привід коло 
молотарки, січкарні, олійниuі і под. 
Ме]», повестйся (у т. ч. «подружити»), 
поводити «злегка рухати; (себе) поводи
тися», повід, повідець, повіддя, [повід
кИ] «Поводи», поводИ, поводар, повода
тор, поводИр, прИвід «Причина, нагода», 
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вестнбЮль 

привід «приведення», привідець, при
відця, прUвод, приводка, приводнИй, про
вадити, проводити, проводжати, [про
водИрити] Ж, провід, провіднИк, провід
нИця, провідність, проводар, [провода
тор] «провідник», [проводжайка] «про
відниця» Ж, проводИ, [проводиниJ Ж, 
проводИр, проводИрка, [проводИтельJ 
«провідник» Ж, провОдка, [проводнИк] 
«лежак у димоході» Дз, [проводнИчийJ 
«кондуктор, провідник» Пі, [пров6днич
ка] Ж, [проводця] «Провідник» Ж, про· 
воджатuй, провіднИй, провідний, про· 

· відниковий, провіднИцький, [прозводн.ик] 
«спокусник, звідник» Ж, розводити 
<<Розлучати, рознімати», [розведен.ниця] 
«жінка, що розлучилася з чоJІ.Овіком», 
р6авід, [р6зеідь1 «розбещеність, розпус
та» Ж, [розвідка] «розведення» Ж, [роз
ві днИ ця] ( = розведенниця) Дз, ЛЧерк, 
[розвіднЯк] «Чоловік, що розлучився з 
жінкою» Дз, [розводеньl «гульвіса» Ж. 
[розводецьJ «розподільник», розводи, роз
вОдка, роавіднйй, розводЯщий, [уводини] 
(церк.), увід, [увод] «вступ» Ж, увіднИй, 
[узdводиJ «щодуху»;- р. вестИ, водйть, 
бр. в!:сці, вадзіць, др. вести, водити, 
п. wiesc, wodzic, ч. vesti, voditi, слц. 
viest', vodit', вл. wjesc, нл. wjasc, болг. 
в6дя, заст. веда, м. веде, схв. вддатu, во
дити, СЛН. vesti, vodfti, СТСЛ. ЕfСТИ1 
Е~дити;- псл. vesti <*vedti, vоdіtі;
споріднене З ЛИТ. vestj «ВеСТИ; Одружу
ВаТИСЯ», vedys «Наречений», vadzi6ti «во
дити», лтс. vadat «водити», vadlt «про
водити», прус. vedduns «ведений», дірл. 
fedid «веде, йде, несе», ав. va<'Jayeiti 
«веде, приводить», дінд. vadhub «наре
чена, молода дружина», ав. va8o- «ТС.», 
кімр. arveddu <<Вести, приводити», хет. 
u-wate «Вести»; іє. *vedh/цodh- «води
ти».- Шанский 3СРЯ І 3, 74-75; Фас
мер І 284, 330-331; Преобр.І 79; Bri.ick-
ner 619; Machek ESJC 685; Holub-Kop. 
413; БЕР І 126; Skok ІІІ 579-581; 
Абаев Пробл. ист. и диал. 13; Traut
mann 344; Fraenkel 1231-1232; Pokorny 
1115-1116. 

вестибЮль;- р. вестибЮль, бр. 
вестьtбЮль, л. westybul, ч. слu. vesti
bul, болг. вестибЮл, м. вестибил, схв. 
вестибил, слн. vestibнl;- запозичення 



весь 

з французької мови; фр. vestibule по
ходить від лат. vestibulum «передпокій, 
сіни», що утворилося з давнішого 
*ver(o)stabulum «площадка перед две
рима», яке складається з основ іменни
ків *цеrо- «двері», спорідненого з дісл. 
vor «загорожа», псл. vor-ь, укр. вір «тс.», 
ворота, і stabulum «Стоянка, стайня, 
заїжджий двір», похідного від кореня 
*sta- «стояти», того самого, що і в псл. 
stati, укр. стати.- СІС 125; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 75; Dauzat 749; Walde-Hofm. 
ІІ 584, 774.- Див. ще вір\ ворота, 
стати. 

весь\ ввесь, увесь, вся, ycft, все, усе, 
усей, [всеньJ Ж, всенький, усенький, 
[веськuй] Ж, [з6всі] «зовсім», зовсім;
р. весь, бр. увесь, др. вьсь, весь, п. ст. 
wszy, ч. ves, вл. wson, нл. ws6n, болг. 
все, вси, м. сиот, сите, схв. сав, заст. 
вас, слн. ves, стсл. сь.сь.; - псл. vьsь< 
*vьх-ь;- споріднене з лит. vlsas «весь, 
цілий», лтс. viss, прус. wissa- «ТС.», дінд. 
vi~;u «В різні (в усі) боки», vi- «роз-, 
в усі боки» (при дієсловах, що озна· 
чають випромінювання, поширення світ
ла тощо), visva «Кожний, весь», ав. 
дперс. viSpa- «тс.»; іє. *ці (*dці) «два»; 
виводилось також (Mikkola Studi baltici 
1933 11 І 132) від основи із значенням 
«ВИВОДИТИ» (пор. ЛИТ. veisti «ВИВОДИТИ, 
розводити», veїsle «порода, виводок», 
veislus «плодотворний» тощо); пов'язу-
валось (Machek ESJC 685-686) із псл. 
vьsь «село».- Шанский 9СРЯ І 3, 76; 
Фасмер-Трубачев І 304; Преобр. І 
79; Bruckner 635-636; БЕР І 194; 
Skok ІІІ 207-208; Trautmaпп 362; 
Fraenkel 1264; Grassmann 1264-1265; 
Pokorny 1176. 

весь2 (заст.) «село», [весняк] «Селя
нин» Пі; - р: весь, бр. её ска, др. вьсь, 
п. wies, ч. слц. ves, вл. wjes, нл. WJas, 
полаб. vas, болг. вес, слн. vas, стсл. 
Rh.Ch. ;- псл. vьsь; -споріднене з лит. 
viёspats «володар, пан», viskelis «степова 
дорога, ШОСе», vaisinti «Частувати, при
ГОЩаТИ», лтс. viesis «захожий, чужи
нець», прус. waispattiп (зн. в.) «жінку, 
господарку», лат. vicus «селище», гот. 

weihs «село», двн. wich «місце прожи
вання», алб. vis «місце, місцевість», 

вети 

гр. Fo'lxщ; «будинок», дінд. vesa, VlS
«будинок, житло», vispati «домовладика, 
старшина», ав. vis- «будинок», дперс. 
vii} <<те.»; іє. *ці:К-, *цеі:К-, *цоіко.
Шанский 9СРЯ І 3, 76; Фасмер І 305; 
Преобр. І t->0; 9СБМ ІІ 121; БЕР І 136; 
Trautmann 363; Fraenkel 1245-1246; 
Grassmann 1297, 1355; Walde-Hofm. 
11 782-783; Pokorny 1131. ' 

[весь 3 ] (бот.) «Кінський кріп, CJenan
the aquatica Lam.», [весей] «тс.» ."-1аk;
очевидно, того ж походження, що й 
вех (пор. вех малий «ТС.») або віха (бот.) 
«Цикута>) (див.). 

ветеран;- р. болг. ветераr-l, бр. ее
таран, п. вл. нл. weteraп, ч. слu. слн. 
veteran, м. ветеран, схв. ветеран; -
запозичення з латинської мови; лат. 
veteranus «випробуваний, досвідчений 
(у Давньому Римі- воїн, що прослужив 
16-25 років)», походить від vetus «ста
рий», спорідненого з псл. vеt-ьх-ь, укр. 
ветхий; можливо, прийшло через посе
редниитво російської і, далі, французь
кої мов (фр. veteran «ТС.»).- СІС 125; 
Шанский 9СРЯ І 3, 78; Фасмер І 306; 
Dauzat 749; Walde-Hofm. 11 776:
Див. ще ветхий. 

ветериН<ір, ветерищірія, ветерина
рувати; - р. болг. ветеринар, бр. ветз
рьтар, п. weterynarz, ч. veterinar, слп. 
veteriпar, м. ветеринар, схв. ветерu
нар, слн. veteriпaг; - запозичення з ла
тинської мови; лат. veterinarius «ветери
нар; такий, що стосується робочої ху
доби, призначений для худоби» походить 
від veteпna «р.обоча худоба»; за іншим 
припущенням (Никольский ФЗ 1893 V 
69), лат. veterinarius є еклектичним 
утворенням з кельтських слів vee «Ху
доба», teeren «Хворіти» і arts «Медию>, 
отже, «лікар хворої худоби».- СІС 125; 
Шанский 9СРЯ І 3, 78; Фасмер І 306; 
Holub-Kop. 414; БЕР І 138; Walde
Hofm. ІІ 776. 

[вети] «закуска; відплата» Я, [вету
вати] «Віддячувати, 'відплачуваТИ» Я, 
[вет за вет] «око за око, зуб за зуб» Пі, 
[віть за віть] «ТС.» Ж, ст. ветьt «солод
ка страва, десерт» (XVI І ст.), вет'Ь «вза
ємна відnлата, віддача» (XVII-XVIII 
ст.), ветовати «Віддячувати, мститися 
за що-небудь» (XVI-XVII ст.), вет'О 
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ветнти 

за веm'О, веть за веть (XVII-XVIII 
ст.);- бр. [взтаваць] «мстити»;
запозичення з польської мови; п. wety 
«винагорода судді після суду; десерт», 
wetowac «Відплачувати тією ж монетою», 
як і ч. veta, слц. veta, vetit', vetovat' 
sa, походить від пізньо-свн. w~tte «Квит», 
еви. w~t(t)e, wet «зобов'язання», спорід
неного з гот. wadi «заклад», лат. vas, 
vadis «поручитель», лит. vaduoti «вику
повувати заклад» (пор. також нвн. Wette 
«заклад»); нім. wette в практиці серед
ньовічного судочинства означало мито, 
яке брав суддя після закінчення nро
цесу, а з XVI ст. було перенесене на 
солодкі страви в кінці обіду.- Тимч. 
226; ЗСБМ ІІ 298; Brilckner 607; Machek 
ESJC 686; Юuge-Mitzka 857. 

[ветИтн] «перевершувати, переважа
ти, перевищувати; верховодити» Ж; -
очевидно, пов'язане з [вети] «відплата», 
[ветувати] «віддячувати, відплачува
ти».- Див. ще вети. 

[ветлйна] (бот.) «верба, Salix vitte
lina L.; [лоза, Salix viminalis L. ЖJ», 
[ветла] «Верба», [ветля] «Salix amygda
liпa L.» Mak, [вєтловник] «Верба біла, 
Salix alba L.» Mak, [вітла] «ТС.» Mak;
р. ветла, бр. [вятліна], п. [witlina], 
ч. vetla; - очевидно, nсл. *vьt-ьla, 
утворення з суфіксом -1-, пов'язане 
чергуванням голосних із vetvь ( <*voit
vi) «Гілка, ВіТКа»; - ПОр. ЛИТ. zi]vitis 
«верба біла», vytulas «в'язка», лтс. v1-
tols «верба». - Шанский ЗСРЯ І З, 79; 
Фасмер І 306-ЗО7; Преобр. І 80; Buga 
RR 11 66l;MachekJm. rostl. 1ЗЗ; Traut
mann З47. 

вето;- р. болг. м. вето, бр. вета, 
п. weto, veto, ч. veto, слц. ели. veto, 
вл. weto, схв. вето, вето; - нове запо
зичення з латинської мови; лат. veto 
«Не дозволяю» певної етимології не має, 
тлумачиться nо-різному. - СІС 120; 
Шанский ЗСРЯ І З, 79; KopaШiski 102З; 
Walde-Hofm. ІІ 776; Юеіn 1706. 

ветхий, [вет6хний, вет6шній] Ж, 
[ветош] «Gтаре, застаріле Ж; старий 
одяг Бі», [ветшати :Ж:, зветшалий Я, 
зветочіти Ж, обветшілість Жl;
р. вітхий, др. вет'ОХ'Ь, п. wiotchy, 
ч. слц. vetchy, вл. wjetki, нл. wjatki, 
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вечір 

болг. в ет 'Ох, вех'Ьт, м. вет, ветов, схв. 
eemax, вет, СТСЛ. RtT'hX'h;- ПСЛ. vеі'ЬХ'Ь 
<*vetйs-; -споріднене 3 лит. vetusas 
«старий», лтс. vecais «те.», гот. withrus 
«Однорічне ягня», лат. vetus «старий», 
гр. FЄ·иG «рік», дінд. vatsara «Те.», 
vatsab «однорічний» (про тварину), алб. 
vjet «рік», хет. цitt- «те.»; іє. *цetus-, 
*цetuso- «старий» (Persson IF 26, 63) 
або іє. *цetuкsos (Buga RR І 3З4-ЗЗ5; 
Зндзелин СБЗ 52); дехто припускає іє. 
*цеt- «рік» (Преобр. І 81).- Шанский 
ЗСРЯ І З, 80; Фасмер-Трубачев І ЗО7; 

ЗСБМ ІІ 107-108; Machek ESJC 686-
687; БЕР І 139; Skok ІІІ 582-58З; 
Trautmann 356; Fraenkel 12З3; Frisk І 
58З-584; Walde-Hofm. ІІ 776-778; 
Pokorny 1175. 

вех (бот.) «Sium Jatifolium L.; (віха, 
цикута, Cicuta virosa L.}»; - р. вёх 
«віха», п. wiech «те.»; - споріднене з 
віха «цикута», очевидно, як колишня 

редукована форма кореня *vьх- <*v'fx· 
при повній формі vex- <*voix-.- Див. 
ще віх:Р.- Пор. весь3 • 

[вечерниця] (бот.) «коров'як фіоле
товий, Verbascum phoeniceum L. Mak; 
вечорниця плакуча, Hesperis · tristis L. 
Я», [вичирка] «Коров'як» Mak;- назви, 
пов'язані з вечір; мотивація назв не
ясна.- Див. ще вечір. 

вечір, [вечерИна] «вечір» я. вечірня 
(церк.), вечеря, [вечерншс] «Хрещеник, 
що приносить вечерю хрещеному бать
кові або матері на святвечір» Я, [вечер
никИ] «вечірні метелики, Crepuscularia» 
Ж. [вечернuціJ «нічна фіал-ка, Hesperis 
matronнlis L.», [вечерка, вечерничкu, ве
чірник] «ТС.» Mak, [вечерницяІ «вечірня 
зоря», [вечірка] «те.» ВеБ, вечірка, [ве
чірки] «вечорниці», вечірник «учень ве
чірньої школи; [нічний метелик Я]», 
вечірниця «учениця вечірньої школи; 
різновид кажана», [вечірнійко] «захід 
сонця» Ж, вечірня «вечерню>, [вечорuнаІ 
«вечір, вечеря», вечорнtщі, [вечерішній] 
«вечірній», [вечернИчийІ Я. вечірній, вечо
р6вий, [вечернИчити] «влаштовувати ве· 
чорниці», вечеряти, вечоріти, [вечорЯти] 
«Вечорі ТИ», звечора,' [навідвечір) «Перед 
вечором», надвечір' я, надвечірній, нМ
вечір, надвечорИ «надвечір», [паеечерни· 



ВешнЯк 

ця] (церк.) «коротка відправа після ве
черні'» Ж, передвечір' я, підвечір, підвечі
рок «полудень», підвеч ір' я, підвечір ко
вий, підвечерювати, підвечіркувати, уве
чері; - р. болr. м. вечер, бр. вечар, др. 
вечер 'О, п. wiecz6r, ч. слц. vecer' вл. wje
cor, нл. wjacor, jacor, полаб. vicer, схв. 
вече, СЛН. vecer, СТСЛ. EEЧEj}'h;- ПС.'І. 
vесегь < *veker-; - споріднене з лит. 
vakaras, лтс. vakars, можливо, також 
лат. vespera, гр. ЄилЄра, і рл. fescor, 
кімр. ucher, вірм. giSer «тс.»; з цими 
словами зіставляється також айн. ukura 
«вчора увечеріD>, ukuran «ніч» (Naert 117); 
всі індоєвропейські форми зводяться, 
очевидно, до двох основ: балтосл. *цeke
ro і гр.-лат.-кельт. *цespero; за Бругма
ном (IF 13, 158), іє. *це- відбите в дінд. 
ava, 3U- «ВНИЗ», а *-kero - В діНД. 
kirati «розсипає, кидає, шnурляє», kаrа
шромінь світла», гр. uxaipєLv «стрибати, 
танцювати», лат. coruscus «тремтячий, 
виблискуючий»; звідси *цekero можна 
розуміти як «внизу (за обрієм) тремтя
чий промінь»; останнім часом слов'ян
ські і балтійські форми зіставляються 
З ЛИТ. ukti «ХМарИТИСЯ», ukanas «ХМар
НИЙ», unksna «ТіНЬ» (Vaillant Gr. comp. 
І 303; Bodnarcuk Wien. sl. Jb. 2, 198).
Критенко Вступ 516; Шанский 9СРЯ І 
3, 81-82; Фасмер-Трубачев І 309; 
Преобр. І 81; 9СБМ ІІ 112; Briickner 614; 
Machek ESJC 680; БЕР І 139-140; Skok 
Ш 570-571; Trautmann 348; Fraenkel 
1186-1187; Walde-Hofm. ІІ 770-771; 
Pokorny 1174. 

вешнЯк - див. весна. 
вештатися; загальноприйнятої 

етимології не має; Потебня (архівні 
матеріали) виводив від ветшати(сь) 
«старtти», похідного від вет'ОХ'Ь «Ста
рий», припускаючи метатезу тш-+шт. 

[вещ1 ] «річ», ст. вещ'Ь (XV-XVII 
ст.); - р. вещь; - запозичення з старо
слов'янської мови; стсл. ЕЕШТЬ., як і ч. 
vec, слц. vec, вл. нл. wjec, болг. вещ, 
СЛН. vesc «ТС.», ПОХОДИТЬ від ПСЛ. *vektь, 
спорідненого з гот. waihts, двн. wiht 
«ТС.», далі З дінд. vakti «ГОВОрИТЬ», ЛаТ. 
vox «голос», гр. FЄ:л:щ; «Слово, мова».
Шанский 9СРЯ І 3, 83-84; Фасмер
Трубачен І 309; Преобр. І 82; Брандт 
РФВ 25, 216; БЕР І 140. 

взути 

[вещ2] «Вид риби» Ж;- неясне. 
[езавелиці] (у виразі в. собі щось 

мати) «вважати собі щось за честь» 
Ж;- прислівникове утворення з при
йменника в та прийменникового звороту 
за велико «занадто багато; ведика честь», 
що усталився тут у місцевому відмінку 
відповідно до способу керування при
йменника в.- Див. ще велИкий, за 2, у1 • 

взагалі- див. загал. 
взаЄмний, [взаімний] Ж, взаЄмини 

[взаем] «спідьно, взаємно» Ж. Бі, [нав
зdе.м] «ТС.»., [позае.меннийJ «взаємний» 
·Ж; - р. взад.мнЬtй, бр. узае.мнЬt, п. wza
jemny, ч. vzajemny, слц. vzajomny' 
вл. wzajomny, болг. взаИмен, м. взаемен, 
заемен, схв. узаjа.ман, сдн. vzаjеmеn;
очевидно, результати лексикалізаuії ви
разу псл. *v'Ь zаjьшь, утвореного з при
йменника v'Ь(n) та іменника zajьm'Ь, по
хідного від дієслова zajьmati (корінь 
jьm-/j~-. той самий, що і в дієсловах 
мати, займdtпи, Яти, йнЯти); мож-

, диво, що прикметник взаємний в укра
їнську мову, як і в чеську, запозичено 
з польської.- Шанский 9СРЯ І 3, 84-
85; Фасмер І 310; Machek ESJC 706; 
БЕР І 141.- Див. ще за\ мати1 , у1 • 

[взаміт J «без вибору, без винятків» 
Ж, [взамет] «підряд, без винятку», 
[узаміт] «те., nідряд»;- утворене з 
прийменника в та основи дієслова замі
тати; отже, первісне значення «підряд, 
усе, під мітлу».- Див. ще заl, местИ, у1• 

взвод (військ.), взв6дний; - бр. уз
вод; - запозичення з російської мови~ 
р. взвод утворене з префікса вз- ( <в'Ьз-), 
що відповідає укр. уз-, з-, та основи 
дієслова водИть.- Див. ще вестИ, уз. 

[ВЗЛИЧ) «В ОбЛИЧЧЯ» Ж, [вЗЛUЧ мене] 
«В мою присутність» Ж;- давнє утво
рення з прийменника уз ( <в'Ьз) та імен
ника лице.- Див. ще лице, уз. 

взути, взувати, взуттЯ, взуттьовИк, 
взуттьовИчка, [взувак], [взувальний], взу
тий, взуттЄвий, визувати, [ззувdти], 
зазувати, [зазуванці] «чоботи, кожний 
з яких годиться і на ліву і на праву 
ногу» Ж, [зазувистий]' «просторий» (про 
взуття) Ж. [іззути] «роззути» Бі, назу
вати, [обути, обувати, 6б!}в Ж. обува 
Ж. обуванка Ж, обувСічка Ва, обув' я, 
обуток Ж, обуттЯ], озути, озувати, ne-

361 



ви 

рез!)ти, перезувdти, перез!)тий, перевзу
вати, роззути, роззувати, розз!)тий;
р. обуть, бр. аб!)ць, др. обути, п. obuc, 
ч. obouti, слц. obuf, вл. wobuc, нл. 
wobus, болг. обу я, схв. обути, слн. 
obuti, стсл. оsоу-ти; - псл. ob-uti < 
*-outei;- споріднене з лит. ailti «взу
вати, роззувати», ар-айtі «взуватися», 
is-ailti «роззуватися», аШаs <<Онуча», 
autuvas «ВЗУТТЯ», ЛТС. aut «ВЗуВаТИ», 
au[s, aute\i «ОНуЧа», ар avi «ВЗУТТЯ», 
прус. auclo «шнурок у взутті», лат. exuo 
«роздягаю(ся), роззуваю(ся)», induo 
«Одягаю(ся)», ав. ao~ra- «взуття», вірм. 
aud «те.»; іє. *eu-/ou- «надягати»; пре
фікс об- у словах з коренем -!)тиІ-ува
ти(ся) зберігся лише в окремих україн
ських говірках; замість нього поши
рився префікс вз- ( <в'Ьз-), що посту
пово втратив своє первісне значення, 
внаслідок чого відбувся перерозклад 
його морфологічної структури: почат
кова частина в- ототожнилася з давнім 
префіксом в'Ь-, а -з- стало сприйматися 
як частина кореня (звідси- в-зувати, 
н.а-зувdти, пере-зувdти, роз-зувати 
тощо).- Фасмер ІІІ 109; Преобр. І 632; 
ЗСБМ 11 61; Machek ESJё 406; Skok 11 
539-540; Trautmann 21-22; Fraenkel 
27; Топоров І 150; Джаукян 91; Pokorny 
346.- Пор. набувати, онуча. 

ви (займенник 2-ї ос. мн.), віікати 
«говорити ви одній особі»; - р. бр. др. 
вьt, п. вл. нл. wy, ч. слц. vy, болг. ви, 
вие, м. вие, схв. ва, слн. vi, стсл. Eh.l; -

псл. vy (< *vns <*vos чи *vons) є но
вотвором, що виник (як і лат. vos «ВИ») 
на місці іє. *jns «БИ» під впливом форм 
непрямих відмінків цього займенника 
vas-ь, vam-ь і т. д.; заміна могла бути 
викликана тим, що іє. *jns після зако
номірних змін на слов'янському грунті 
перетворилося в ji і збіглося з займен
ником З-ої ос. множини (а згодом і од
нини) чол. р.- Шанский 9СРЯ І 3, 
217-218; Фасмер І 366; Преобр. І 102-
103; 9СБМ 11 243; Bruckner 637; Machek 
ESJё 704; БЕР І 144-145; Skok ІІІ 
584-585.- Пор. вам, вас. 

ви-; - р. бр. др. вьt-, п. wy-, ч. слц. 
Vy-, ВЛ. НЛ. WU-, ПОЛаб. vai-, СТСЛ. ЕІ>.І-;
ПСЛ. vy- (префікс переважно на озна-
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чення руху з середини); - спорідне
ний З ГОТ. fit «ГеТЬ», ДЇСЛ. iit «З», ДВН. 
свн. u;::;, нвн. aus, ірл. ud-, od- «ТС.», 
Гр. OG·TpL~ «ДИКОбраЗ» ( <*ud+тp[ ХЄ~), 
дінд. ud- «на, вгору, З», ав. us-, uz-, 
дперс. ud-; іє. *ііі-, *nd-; на слов'ян
ському грунті виникло приставне v, 
а кінцеве t/d зникло; колись цей nре
фікс уживався в усіх слов'янських 
мовах, тепер - тільки в східних та за· 
хідних; у південних він замінився 
префіксом iz-.- Фасмер І 366; Преобр. 
І 103; 9СБМ ІІ 243-244; Machek ESJC 
704; ESSJ Si. gr. І 267-269. 

вИбавити «вивести, знищити; звіль. 
нити», вибавлЯти, вИбава, відбавити, від
бавлЯти, добrівити, добавлЯти, добавка, 
збdвити, збавлЯти, н.абdвити, набавлЯ
ти, н.абавка Г, Ж. н.абавн.ик «той, хто 
набавляє ціну», н.абавн.uй «додатковий», 
н.абdвочяий «ТС.», н.адбавити, н.адбав
лЯти, н.адбdвн. ий, н.адбrівочн.ий, н.адбіів
ка, позбdвитu, позбавлЯти, позбавле
ний, прибdвитu, прибавлЯти, прибdвка, 
убdвити; - р. избdвить, бр. вЬtбавіць, 
п. wybawic, ч. zbaviti, слц. zbavit', 
болг. uзбdвя.м, М. избави, СХБ. ifзбaвumu, 
стсл. измЕити; - псл. -baviti, кауза
тивна форма до дієслова byti; - мож
ливо, споріднена з дінд. bhavayati «ви
кликає до життя, оживляє», bhavati 
«ВИНИКЛО, Є, існує», bhaviii) «ПОХОДЖеН· 
ня, народження», bhaval) «існування, 
буття»; іє. *bheu-/bhou «рости, виника
ти; бути»; безпідставно ототожнюється 
з бавити «розважати», забавлЯти «ТС.» 
і под. ( Фасмер І 101; Преобр. І 11; 
Bruckпer 18; Machek ESJC 78; Skok І 
124).- 9СБМ 11 244; Mayrhofer ІІ 485-
486.- Див. ще бути1.- Пор. бавити. 

вибагати, вuбаг, вибагливий, вибаж
н.ий- див. багтИ. 

[внбайкуватися] «ВИПЛИВТИ З ВОДИ», 
СТ. ВьtбейкаmисЯ «ВИбраТИСЯ, ВИЛіЗТИ» 
(XVIII ст.); -очевидно, пов'язане з 
[убейкатися] «забруднитися», [бейкати
ся] «ВОЛОЧИТИСЯ» (ДИВ.). 

[вибараичати] «Вередувати, прояв· 
лятн примхи, хотіти то того, то іншого, 
примхливо вибирати» Ме, [вибарян.ча
ти] «те.» Ж. [вибарян.чrівий] <<Вередли
вий, примхливий» Ж, [перебаран.чаmи] 



вибачати 

«Перешкоджати Г; вередувати Ме»;
етимологічно неясне; можливо, утворене 
від основи бар- «базікати» або від діє
слів вибирати, перебирати.-Пор. ба
рИтися, брати, виварачати. 

вибачати, вИбачити, вибачливий, ви
б:ічн.ий, [збачСtти] «вибачати», [збачити, 
перебачати Ж. перебачити], пробачати, 
«тс.», пробачен.н.я, ст. вЬtбачати, вЬtба
чити «виждати, вибрати» і «дарувати, 
прощати» (XVII-XVIII ст.), проба
чити (1562); -бр. вьtбачаць; - запо
зичення з польської мови; п. wybaczac 
первісно означало «побачити, роздиви
тися, розпізнати», а нове значення роз
винулось під впливом przebaczyc «Не
добачити, пропустити», звідки й укр. 
пробачити, перебачити.- ЗСБМ ІІ 245; 
Brйckпer 10.- Див. ще бачити. 

[внбекати] «вихлебтати щось» (про 
собаку); - неясне; можливо, звукона
слідувальне. 

вйбель, вuблий - див. віблий. 
[внбіжка] (бот.) «тонконіг, Роа L.»;

похідне утворення від бігти; назва 
мотивується, мабуть, тим, що повзучі 
підземні пагони цієї рослини дають 
стріловидну · парость.-Вісюліна-Кло
ков 103-104; Нейштадт 115; Словн. 
бот. 526.- Див. ще бігти, ви-. 

[внбражений] «виношений, виходже
ний, зношений» (напр., хустина) Мо; -
неясне; можливо, пов'язане з брСtга або 
бродИти. 

[вйбутітиІ ~шостуденіти (надворі)» 
Ж;- неясне. 

[виварачатиІ «вередувати, проявля
ти примхи» Ж, [виваричtlти] «Переби
рати в їжі» Ба; -не зовсім ясне; оче
видно, споріднене з вертіти, в6рот) 
утворилося, можливо, під впливом 
п. wywracac .. «перекидати, переверта
Т~»-- Див. ще в_ертіти.- Пор. вибаран
чати. 

[внверні] «Трkка, відрубана впопе
рек дерева; шматки болота, що вилі
тають з-під копит коней»; -результат 
видазміни слова іверен.ь на основі збли
ження з вUверн.ути; початкове в перед 
наступним голосним того ж типу, що 

і в словах вИрій, вИвільга тощо; у дру
гому значенні слово може бути пов'я-
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зане і з [вивергати] «викидати».- Див. 
ще івер.- Пор. вергати, верннна. 

вИвих, вuвиХРtути -див. вихати. 
вИвільга - див. вільга2 • 
вИвірка, вііе' юрка - див. вевірка. 
[внвішни] «Вид грибів, схожих на 

грузді» Я; - неясне. 
[вИвішникJ (бот.) «Гравілат міський, 

Geum urbanum L.», [вивишн.ик Mak, вu
віщн.ик Я] «тс.»; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з вивішувати(ся), ос
кільки крючкуваті плоди цієї рослини 
завішуються на шерсті тварин, які пе
реносять їх на далеку відстань.- Словн. 
бот. 151-152; Нейштадт 325. 

[вивбжечка] «ВИд птаха» Ж; - не
ясне; можливо, пов'язане з [вИвільга] 
«іволга». 

внволати (заст.) «вислати з держави, 
заслаТИ» Бі, вuволан.ець «ВИГнанець, за
сланеЦЬ» Бі, [виволан.каJ «вигнанни
ця»; - запозичення з польської мови; 
п. заст. wywolac «вигнати з держави, 
вислати» пов'язане з wolac «кричати, 
гукати».- Див. ще волати. 

[вигарбуватися] «З труднощами ви
биратися, вивільнятися» Ж; - очевид
но, результат контамінації на україн
ському грунті польських слів garb 
«горб» і grabac «гребти, недбало копати 
землю».- Пор. гарбати. 

внrафований- див. гаптувати. 
[внrардить] «вилаяти поганими сло

вами» Кур; -очевидно, видозмінене за
позичення з польської мови; пор. 
п. gardzic «ставитися з презирством, 
гордувати», споріднене з укр. гордувати, 
гордий (див.). 

[виrиреrи] «витребеньки, вибрики, 
видумки, фокуси» Ме;- утворене, ма
буть, з префікса ви- і основи тур. gerek 
«треба», спорідненого з крим.-тат. керек, 
[керак, герек], каз. кирг. хак. керек, 
узб. керак, тат. кирqк «ТС.», за анало
гією до витребен.ьки (пор.). 

виглЯти - див. вил.Яти. 
вИгода, вигіддя, вигідливий, вИгід

ний, вИгодити- див. год. 
вид, [видСtлець] «той, хто багато всього 

бачив» Ж, [видdльщинаІ «бачена, відома 
річ» Ж. [видець] «спостерігач, свідок»,. 
вИдиво, [вИдище] «сон, привид» )І(, [ви-
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вид 

дівка] «листівка», [вИдло] «видне місце» 
Ж, [вИдма] «привид, мара>> Ж, [вИдьми
ще] «те.» Ж, [виднак] «відкрите місце» 
Я, [видничок] «Видне місце, поличка в 
кутку сіней» Я, [видно] «погляд, вигляд; 
світле міСце» Ж. виднота, [вИдок] «видне 
місце» Г, ВеБ, видовИсько СУМ, Ж. ви
довище, [видалий] «досвідчений», [вИ
данський] «бачений», [видатий] «З вели
ким обличчям», вИдИмий, [видкИй] Ж. 
видЮчий, видЮщий, вИдИмо, вИдно, [вИд
нося] Ме, [вИнно] «Видно» Ж, видати, 
[вИдитися] «увижатися», вИдіти, вид
ніти, [відоватиІ «бачити» Ж, [звИдини] 
«розвідини» Ж, [звUдити] «вибачити, 
пробачити», [звИдитися] «з'явитися», 
(завИдитиJ «позаздрити», [зrівИдувати] 
«Заздрити» Г, Ж, [завИдаJ «заздрісна 
людина», зrівИдки, [зrівИдник] Г, Ж, [за
видьJ Ж, завИдько, зdвидощі, завИдливий, 
завИдний «Гідний заздрощів; [заздріс
ний Ж; помітний ГJ», завидущий, зави
дЮщий, завИдка, завИдка, завИдна, [на
повUд] «видіння, образ» Ж. [наповИдний] 
«зовнішній, уявний; привабливий, ма
льовничий» Ж. [навидноті, навидноці, 
нарозвидні], [невид] «пекло» Ж, [неви
даль] «дивина» Ж, [невидальце] «тс.», 
невидИмка, [невидок] «темне місце» ВеЛ, 
(невиданськийJ «Небувалий, дивовиж
ний», [невидомий] «темний, непрогляд
ний», [неповИдний] «непоказний», Овид 
«обрій, виднокруг», обвидніти, повUд
ному, повИдну, прИвид, [прUвидок] «при
вид», (пр6вид] «провидіння» Ж. [провИда] 
«Привид» Ж. провИдець, провИдиця, про
видіння, (провидлйвість] Ж, (пр6вИдноІ 
«сутінки, світанок» Ж, [провИджуватиІ, 
провИдіти, розвИдніти, розвиднЯтися, 
увижатися; - р. болг. м. вид, бр. від, 
др. вид'Ь, п. вл. wid, ч. слц. vid, нл. 
widanje «Вид, видимість», схв. вад, слн. 
vid, стсл. снд '"hi- псл. vidь<*veid-;
СПОріднене З ЛИТ. veidas «ЛИЦе», ЛТС. 
veids «вид, форма», гот. witan, witaida 
«дивитися на що-небудь, споглядати», 
кімр. dwydd «присутність, наявність», 
лат. video «бачу», гр. (F)еlбщ «вид, 
форма»; іє. *цеіd-, *ціd- «дивитися; 
знати».- Шанский ЗСРЯ І 3, 93; Фас
мер І 312; Преобр. І 82-83; Bruckner 
613-614; Machek ESJC 688; БЕР І 143, 
145-146; Стоянов 39; Skok ІІІ 586; 
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видзиrаика 

Trautmaпn 358; Walde-Hofm. 11 784-
785; Pokorny 1127. 

[видай] «мабуть, здається» Ме, [ви
дrів] «ТС.» Славіст. зб.; - утворення від 
дієс"1ова видати; перше виникло на 
основі форми наказового способу або 
в результаті редукції форми інфінітива 
через проміжний ступінь видать, дру
ге - з дієприкметникової форми видав'О 
чи видал'О; безпосереднє пов'язання з 
відай, відати (Німчук Славіст. зб. 149) 
викликає сумнів.- Див. ще вид.- Пор. 
відай. 

видальник - див. видун. 
видатнИй; - р. вьtдаЮщийся, бр. вьt

датньt, п. wydatпy «тс.»; - похідне від 
видавати(ся) «виступати», можливо, зу
мовлене польським впливом.- Див. ще 
дати. · 

виделка, [віделка Я, виделиц МСБГ, 
виделци МСБГ];- р. [виделка], бр. 
відалец, відалка;- запозичення з поль
ської мови; п. widelec, widelca «виделка» 
походить від widly «вила», спорідненого 
з укр. вИла; k виникло на місці п. с 
внаслідок зближення з укр. вИлка.
ЗСБМ ІІ 130.- Див. ще вИла. 

[видеркаси] «бійка; витискування, 
вимагання, шкуродерство, податковий 
гніт» Ж: - запозичене з польської мови 
в епоху Литовського князівства; п. wy
derkaffy, wyderkaf (закупівля прибутку 
(процентів) з нерухомості, який (які) 
можна було відкупити назад), wyderek 
«Застава» (з XVI ст.) походить від нім. 
Wiederkauf «викуп», утвореного з wie
der «знову», спорідненого з двн. widar 
«знову, назад, напроти», гот. wipra 
«проти», дінд. vi «Б різні боки» і kaufen 
«купувати», яке через двн. koufo «торго
вець» зводиться до етимологічно неяс
ного лат. caupo «Шинкар»; з XVII ст. 
п. wyderek стали пов'язувати з wydzie
rac «ВИрИВаТИ, обдирати»; Кінцеве -аси 
виникло на українському грунті, мож
ливо, під впливом вихилЯси, витребdси, 
балЯси тощо.- Briickner 637; Sl. rzeczy 
staro:i.• 483; Юuge-Mitzka 359, 858-
859; Wa1de-Hofm. І 189.- Пор. купу
вати. 

[видзиrанка] «Зухвала, безсоромна 
жінка» Я, [придзиглЯнкаІ «ТС.» Бі, [при
дзи.r ль6ванкаІ «те. Б і; вертлява жінка», 



вИд яхтувати 

[придзи.г ль6ван.ий] «вертлявий; розпут
ний Бі»; -очевидно, пов'язане з дзИ.га 
(див.). 

[вИдихтувати] «викопати, вирити 
(яму)» Я; - (тлумачення, очевидно, не
точне; слово нагадує афективну характе
ристику будь-якої добре виконаної ро
боти); префіксально-суфіксальне укра
їнське утворення від п. dycht «В самий 
раз, так, як слід», яке пов' язують з нвн. 
dichten «ущільнювати, згущувати, скла
дати, писати», спорідненим з двн. dihtoп, 
tihton «писати, вигадувати», дангл. dih
tan «упорядковувати, розташовувати, 
приготовляти», що в ІХ ст. зазнали 
впливу з боку лат. dictare «диктувати, 
робити, творити».- SW І 611; Юuge
Mitzka 131. 

'{вндниіf] «КИСЛИЙ, ВИННИЙ» (у виразі 
вuдн.і Ябка) ВеБ, [видн.івкаJ «бочка, 
в якій було вино Г; бездонне барило 
Ж»; -результат дисимілятивної зміни 
звукосполучення нн у ди в словах вИн.
ний, *виннівка, можливо, викликаної 
rіперистичною реакцією носіїв мови на 
характерну для ряду карпатських гово

рів асимілятивну зміну звукосполучен
ня дн у нн (пор. [бінн.ийІ «бідний», 
[лсінн.ий] «Ладний» та ін.); друге зна
чення слова [видн.івка], пов'язане з дно, 
виникло, мабуть, під впливом власти
вого префіксові ви- значення усування, 
знищування (пор. вИбите дн.о).- Кова
лик ПСМ ІІІ 79, 85.- Див. ще вино. 

[вИднИха] «видра» Г, Ж; - можливо, 
варіант незасвідченоrо *в6дн.Иха «водяна 
тварина», видозміненого під впливом 
вИдно, або похідне утворення від іє. 
*ildn- (гр. Мсх.-.-о~) «вода», паралельного 
до *!ldr- «тс.», що простежується в псл. 
vydra, укр. вИдра.- Див. ще вода.
Пор. вИдра. 

виднокбло; - власне українське 
складне слово пізнього ·походження, 
утворене з основ прикметпика вИдний та 
іменника коло «обрій», можливо, під 
впливом п. widnokrqg «ТС.».- Див. ще 
вид, кбло.- Пор. виднокруг. 

виднокруг; -бр. кругавід, п. wiёlno
krqg, м. видокруг, схв. віі.докріjг; -
складне утворення з основ прикметпика 

вИдний та іменника круг; в українській 
мові, можливо, є калькою польського 
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ВИДІОК 

слова.- Див. ще вид, круг.- Пор. 
видноко ло. 

вИдра (зоол.) «Lutra vulgaris L.», 
[вИдрячий] Я; - р. бр. вЬtдра, др. вьt.дра, 
п. wydra, ч. слц. vydra, вл. wudra, нл. 
hudra, болr. м. вИдра, схв. віі.дра, ели. 
vidra, стсл. смдрd; - псл. vydra; -
споріднене з лит. tidra «видра», лтс. 
fidris, прус. udro «ТС.», гр. uбрсх. «Гідра, 
водяна змія», ав. udra- «видра», дінд. 
udral) «водяна тварина», двн. ottar «ви
дра», дісл. otr «те.»; іє. *udra, *udro
«тoй, що живе у воді» від кореня *ved-1 
*ud- «вода»; початкове в протетичне, як 
залишок лабіальної вимови початко
вого голосного після переходу давнього 
іі в у (ЬІ) на праслов'янському грунті; 
думка про субстратне «праєвропейське» 

походження слова (Machek ESJC 704) 
викликає сумнів.- Шанский ЗСРЯ 1 
3, 222; Фасмер І 367; Преобр. І 103; 
Briickner 637-638; БЕР І 144; Skoki 
ІІІ 587; Eckert ZfSI 8/6, 881, 888; Traut
mann 334; Fraenkel 1157-1158; Milhl.
Endz. IV 406.- Див. ще вода.- Пор. 
відрб. 

[видрібасом] (у виразі тан.цювати в.) 
Я; - прислівник, утворений від діє
слова дріботіти під впливом викрута
сам, вихилЯсом.- Див. ще дріб. 

[вндрустітисяl «виспатися» ВеЗн; -
очевидно, пов'язане з [продрухатисяJ 
«Проспатисю>, [роздрухатися] «ТС.», дрі
мати, р. дрьtхн.уть.- Див. ще дрімати, 
продрухатися. 

[вндубирити] «видурити, випросити» 
Я; -можливо, результат контамінаціі 
дієслова вИдурити й іменника [дубка] 
«приказка, прислів'я».- Див. ще дуб· 
ка, дур. 

(видун] (бот.) «льон-скакун, Linum 
usitatissimum var. humile Boem.» Л, 
[вuдальник] «Льонок звичайний, Linaria 
vulgaris Mill.» Mak;- пов'язане з [ви
дЮк] «мак-самосій», [видун.] «Те.»; назва 
мотивується, очевидно,. тим, що плоди

коробочки льону-скакуна, достигаючи, 
тріскаються і гублять насіння, як і 
мак-самосій. - Див. ще видЮк. 

вИдхлий - див. тхнути. 
[видЮкІ «мак-самосій, Papaver rhoeas 

L.», [вuдун Л, видЮх, видЮха, видяк 
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виемно 

Mak, відук Mak] «тс.»; - похідні утво
рення від вИдіти; назви мотивуються 
тим, що під час достигання у верхній 
частині коробочки маку-самосію відкри
ваються отвори (ніби вічка), через які 
при розхитуванні вітром зернятка маку 
розсіваються; пор. інші назви цієї ж 
рослини зіркатий мак, зіркач, пов'язані 
з зір, зИркнути; за народною етимоло
гією, назва видЮк або відЮк пов'язує
ться із словом відьма, бо, за перека
зами, насіння цього маку господарі 
розсівали по своїх дворах на день 
св. Георгія (Юрія) 23 квітня (5 травня), 
«щоб відьми не ходили до корів».
Нейштадт 268-269; 9СБМ 11 129.- Див. 
ще вид.- Пор. видун. 

ви€мно - див. іма ти. 
[виж1 ] «вище, зверх, поверх» ВеБ, 

[вИжки] «заввишки» Ж, [вИжний] «Верх
ній, горішній» Ж, [вр6звижки] «Вгору» 
Ж; - варіантні nохідні від основи вис
(вис6кий), паралельні доп. wyzej «вище», 
wyz «височина» і под.- Див. ще вись. 

виж2 
- див. віж. 

[внжби] (тільки мн.) «Голоблі сох·и» 
До;- можливо, давніше *віжби, по
хідне від кореня вод-(Ити), як і віжки. 

вИжrа -див. жеrтИ. 

[внжел] «мисливський собака» Ж, 
вИжлець, [вИжлиця] «Лягавий собака», 
[вижленЯ, вижлЯтник];- р. вЬtжлец, 
бр. вЬtжал, п. wyzel, ч. vyzel, vyzle, слц. 
vyzla, болг. [вижлец], схв. віlжле, слн. 
vizel; - псл. *vуzьІь, можливо, по
хідне від vyti «вити», як і п. wyga «ста
рий пес»; пов'язується також (Ondrus 
Slav. slov. 1969/3, 251) з гр. cxuт-ij «Про
мінь», псл. jugь ( <*eug-) «південь» (як 
назва пса світлої масті); в українській 
мові, очевидно, було підтримане впли
вом польської мови; зіставлення з лат. 
vigil «бадьорий, жвавий, енергійний» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 130-131) не
певне; гіпотези про запозичення з угор
ської мови (Melich Сб. Милетич 148; 
Machek ESJC 705) або з німецької 
(Фасмер І 368) більшість етимологів не 
поділяє.- Трубачев Назв. дом. жив. 
24; Шанский 9СРЯ І 3, 223-224; 
9СБМ ІІ 255; Briickner 640; Holub-Kop. 
428; БЕР І 146; Skok ІІІ 602. 
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виздоза 

[вижлин] (бот.) «ротики, Antirrhi
num L.» Mak;- неясне. 

виз (іхт.) «білуга, Acipenser huso 
L.», віз «ТС.», [визИна] «білужина» Ж, 
Я; -запозичення з nольської або чесь
кої мови; п. wyz, ч. vyza, як і слц. 
vyza, вл. wyz, слн. viza «ТС.», походять 
від двн. hйso «білуга» (нвн. Hausen 
«ТС.»), яке зводиться до іє. *kйso-, що 
являє собою розширений варіант ко
реня *(s)keu- «вкривати, закутувати, 
обгортати»; припускається також (Ma-
chek ESJC 705) субстратне «праєвропей
ське» походження цього слова.- Коло
миец Ихтиол. номенкл. 19-20; Шанский 
9СРЯ І 3, 94-95; Briickner 640; Юuge-
Mitzka 293-294.- Пор. визИга. · 

вИзволити, визволЯти, вИзвіл, визво
лИтель, визв6льник, визвольний; -
р. вЬtзволить, вьtзволЯть, бр. вЬtзваліць, 
вЬtЗвалЯць, п. wyzwolic, wyzwalac, ст. 
wywolic; -похідне утворення від імен
ника воля (пор. вИвільнити від вільний); 
наявність у слові складного префікса 
ви-з-, характерного переважно для за

хіднослов'янських мов (пор. ч. vyzdo
biti «багато оздобити», vyzdvihnouti, ст. 
vyzdvihati «підіймати», vyziskati «здо
бути», vyzraditi «зрадити», vyztuziti 
«зміцнити», vyzvedeti «вивідати»), ро
бить імовірною думку (Шанский 9СРЯ 
І 3, 224) про запозичення слова з поль
ської мови.- Див. ще ви-, воля, 31• 

[внзгати] «тріщати, скрипіти»j Ж, 
[визк] «виск» Я, [візкіт] «Тс.» Я;- р. вuз
жать, бр. візгат, болг. вИжди «ірже»;
псл. *vizgati, vizgjQ, споріднене з viska
ti ;-очевидно, звуконаслідувальне; пор. 
такого ж типу нвн. wiehern «іржати», двн. 
wihon «ТС.», а також споріднене з цим 
свн. weijen, двн. weion, дат. vie «кри
чати», англ. діал. wicker «іржати» тощо; 
характеристика слова як виключно ро

сійського (Шанский 9СРЯ І 3, 94) по
милкова.- Фасмер І 313; Преобр. І 83; 
Кluge-Mitzka 860.- Пор. виск. 

[виздоза] (бот.) «Гв.оздика, купчак, 
Tagetes erecta L.» Пі, Mak; - не зов
сім ясне; можливо, результат спрощення 
форми *гвиздоза, аналогічної доп. gwia
zdosz (бот.) «Наворотень, Alchemilla; 
айстра, Aster», похідного від gwiazda 



визИга 

«зірка» (пор. іншу назву гвоздик
зіркИ); частково нагадує також звуко
вий склад назви гвоздИка. 

визИга «Висушене сухожилля красної 
риби», ст. визига «білужина» (1759);
бр. візіга «Те.»;- очевидно, запозичен
ня з російської мови; - р. визИга, вя
зйга «ТС.» зіставляється з укр. виз «бі
луга», п. вл. wyz, ч. vyz «Те.».- Тимч. 
248; Шанский ЗСРЯ І 3, 94-95; Фасмер 
І 313; Преобр. І 83.- Див. ще виз. 

[вИзів] «Випаровування» Ж; - запо
зичення з польської мови; п. wyziew 
«ТС.» походить від ziewac «видихати по
вітря», спорідненого з укр. зівсіти (див.). 

визувати - див. взути. 

[визьбрка] (знев.) «розв'язна дів
чина»; Ва; - очевидно, походить від 
п. [wydzioгkaJ «суперечка, сварка», по
в'язаного з wydziery (жарт.) «биття, 
удари», спорідненим з укр. дерти; спо
чатку, можливо, так називали задерику

вату, сварливу жінку.- Kaгlowicz 
SGP VI 196.- Див. ще дерти. 

виймати, вИїмка, виtмчастий, ви-
ймдльний, вИйманка, вИйми- див. імати. 

вИйняти, вИйняток- див. йнЯти. 
вИйстя - див. ітИ. 
вйка (бот.) «Vicia sativa L.», [ви.га 

Mak, ві.га Кур, віка ЯJ, [вичuна] Ж «стеб
ло вики», [вічuще] «місце, де була по
сіяна вика» Я, ст. вика (XVIII ст.);
р. вйка, бр. віка, п. wyka, ч. слц. vika, 
вл. woka, нл. wejka, wojka; - остаточ
но не з'ясоване; виводиться через поль
ське посередництво від двн. wicka, wic
cha, яке походйть від лат. vicia «БИКа»; 
лит. vikis, лтс. v't~i, прус. wiskis теж 
вважаються запозиченнями з німецької 

мови, але наявність у балтійських мовах 
незапозичених слів типу лтс. vїkne «ву
сию> дає певні підстави припустити авто
хтонність назви цієї рослини в балтій
ських (а можливо, і в слов'янських) 
мовах.- Шанский ЗСРЯ І 3, 96; Фас
мер-Трубачев І 313, 368; Преобр. І 

83; 9СБМ ІІ 133-134; Machek ESJC 689; 
Fraenkel 1249; Walde-Hofm. ІІ 781; 
Юuge-Mitzka 858. 

[викабанювати] «витріщати» Па; -
неясне афективне утворення від основи 
кабан. 

викИшувати 

[викабанЯтися] «Випростовуватися, 
гордо підніматися» Ж; - очевидно, ре
зультат видазміни запозиченого р. вьt
кобенивать(ся) під вnливом кабсін.
Див. ще викабелюватися. 

[викабелюватися] «викручуватися 
перед кимсь, кокетливо жестикулюва

ти, зазнаватися, чванитися» Ва;- р. 
кобенить, кобениться; - можливо, спо-
ріднене з лит. kаЬё «гак», kablelis 
«ГаЧОК», kab6ti «ВИСіТИ», ЛТС. kabin at 
«причіплювати, зачіплювати»; зістав
лялось також з др. кобь, кобение, каб
ление «Ворожіння за польотом птахів» 
(Желтов ФЗ 1876/3, 41-42); припу
щення про зв' язок із словом кобенЯк 
(Преобр. І 325) безпідставне.- Фасмер 
ІІ 267; Срезн. І 1239.- Пор. викабанЯ
тися, викаблучуватися. 

[викаблучуватися] «викривлятися, 
строїти міни» До;- бр. [вьtкаблучвацца] 
«викручуватися, вихвалятися»; - можли

во, похідне від каблук «підбор» і первіс
но означало «викручуватися на каблу
ках» або від [каблук] «дуга, частина кола», 
[каблуч] «обруч із кількох сплетених пру
тів»; у такому разі можна припустити 
існування в давнину дієслова вшшблу
чувати «виrинати, робити дугу», яке зго
дом набуло переносного значення і стало 
вживатися з часткою -ся.- ЗСБМ ІІ 
260.- Див. ще каблук. 

[вИкабужати] «вимішати» Ж; - не
ясне. 

вйкапаний «схожий, як дві краплі 
води»; -бр. вЬtкапаньt, п. wykapany 
«те.»; - похідне утворення від вtlкапа
ти; очевидно, пов'язане з певним спо

собом ворожіння - капанням воску чи 
сирого яйця у воду і в гадуванням в одер
жуваних конфігураціях образів певних 
людей чи тварин; пор. вИлитий «ТС.» 
такогожпоходження.- ЗСБМ Іl261.
Див. ще капати. 

[вИкарячити] «Витріщити» Я; -не 
зовсім ясне; можливо, похідне від [ка
рЯчитu] «вивертати, викривляти» або 
результат контамінації фонетично схо
жих і семантично близьких слів вИрячи
ти «витріщити» і [карЯчити] «розкаря-
чувати» (пор.). ' 

[викИшувати] «заквашувати, викли
кати бродіння» Ж; - похідне утворення 
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вИкліт 

від кореня кис-, псл. kys- із чергуван
ням с/ш, як у квасити -заквашувати; 
не виключений вплив західнослов'ян
ських мов; пор. п. kiszeпie «квашення», 
kiszony «КИСЛИЙ», СЛЦ. kysif «КВаСИТИ».-
НоІuЬ-Кор. 197; Machek ESJC 315.
Див. ще кИснути. 

вИкліт- див. виклочуватися. 
[виклбчуватися] «вилуплюватися, 

бути висиджуваним у яйпі» Ж, [вйклітІ 
«вилуплювання» Ж: - видозмінене за
позичення з польської мови; п. wyklбc 
si~ «Вийти наверх, видзьобатися, вилупи
тися» (букв. «Виколотись») тепер зміша
лося з wykluwac si~ «викльовуватися».
SW VII 893.- Див. ще колоти. 

вИкиутн - див. звикати. 
вйкобзати - див. ковзати. 
вИконати, виконувати, [вИкінJ «ВИ· 

конання» Я, [вИконІ «Виконана робота» 
ж. виконавець, виконавство, виконувач, 
виконавчий, виконавський, [невик6нний1 
Ж, ст. вЬtконьtвати (XVI ст.); -бр. 
вЬtканаць; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. wykoпac, як і ч. 
vykonati, слu. vykonaf, вл. wykoпac, 
ил. ст. wykoпas, є похідним утворенням 
від konac (koпati) «конати, (ст.) викін
чувати», спорідненого з укр. конати.
Москаленко УІЛ 31; Slawski 11 406; 
Briickпer 252.- Див. ще конати. 

ВИКОНКОМ; -бр. вЬLКаНКОМ;- СКЛад
НОСКОрочене слово, утворене в радян
ський період з початкових частин слів 
у словосполученні виконавчий комітет 
як калька р. исполк6м (исполнИтельньtй 
комитет).-Див. ще вИконати, комітет. 

виконроб; - складноскорочене сло
во, утворене з початкових частин 

двох іменників у словосполученні вико
навець робіт; словотворча модель запо
зичена з російської мови: р. прораб 
(производИтель работ).- Див. ще вИ
конати, робИти. 

вИкочелати- див. котИт·и. 
[ впкрот] «бурею повалене дерево» 

ВеЗа; - запозичення з польської мови; 
n. wykrot «вивернуте з коренем дерево» 
утворилося з префікса wy- та кореня 
-krot- (-kret-), що є варіантом псл. krQt-, 
збереженого в укр. крутИти, п. kr~cic 
(як псл. stopa до stQpiti).- Див. ще 
крутИти. 
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вИла 

викрутас, викрут~сом, [окрута-
сомJ; - р. бр. вЬLк;рутасЬL, п. wykr~tas 
«Згин; узор»; - утворене від вИкрут 
«згин, прикраса» за допомогою суфікса 
-ас-; на думку Вітковського, запозичене 
з польської мови в українську та біло
руську, звідки потрапило і в росій
ську.- Шанский ЗСРЯ І 3, 225; ЗИРЯ 
ІІІ 62-63; Варбот ZfSI 24, 151; Wit
kowski RSI22/I, 121.-Див. ще крутИти. 

виктувати «харчувати, пригощати, 
шанувати», ст. викта «денне утримання, 

пожива» (XVII ст.);- бр. [вікт] «Їжа»;
запозичення з польської мови; п. wikto
wac «ХарчуваТИ», Wikt «Харчі, ПОЖИВа» 
походять від лат. vrctus «Засоби існу
вання, їжа», похідного від дієслова 
vivo «живу», спорідненого з гр. ~[Of.LCXt, 
·дінд. jїvati «ТС.», ПСЛ. ziti, укр. ЖЙти.
ЗСБМ 11 135; Sl. wyr. obcych 806; WaJ
de-Hofm. ІІ 808-809.- Див. ще жИти. 

[вйкустрати] «Випровадити, вигнати» 
Я; -бр. ГвЬtкурстаць] «Те.»;- неясне; 
через п. заст. [kuгstac] «будити; підга
няти» зводиться до лит. (pa)kJrsti «про
кидатися» (ЗСБМ ІІ 264); можливо, по
в'язане з [кустратийІ «патлатий» і пер
вісно означало «витягнути за волосся». 

вИла, [виланіІ «залізні вила для 
гною», [вИлиско] Ж, [вИлиці] «вила; час
тина мотовила; частина ножиць від 
гвинта до гострих кінців», [вилИшнurсJ 
«вила; держак рогача; держак вил» Л, 
[вил6чник, вИл6шник1 «ТС.» Л, вИлка, 
[вилкИ] «виделка>>, {вильцЯта, вилатий 
ВеБ, вилкастий ВеБ, вилк6ватий Я, 
виловатий Ж. вИлчастий Я, вйлчатий 
Я], tнаеилок] «пев!Іа кількість сіна, 
піднята на вилах», [навИльник, навйльняІ 
«тс.», розвИлина, розвИлка УРС, Г, [роз
вИлок], розвИлистий, розвИлкуватий, 
[розвйлитиl;- р. вuлЬL, [вttлal, бр. вільt, 
др. вила, п. вл. нл. widly, ч. ст. vidle, 
ч. слu. vidly, полаб. vaidlii!, болr. 
м. вИла, схв. вале, слн. vfle; - псл. 
*vidlo, утворене від viti «вити» {< іє. 
*це і- «вити, намотувати») та суфікс а 
-dlo (>-lo), за допомогою якого утво
рювалися назви знарядь праці (пор. 
(о)рало, шtі.ло); імовірне припущення 
Махека, що первісно ue слово вжива
лося на означення пристрою для намо

тування пряжі (пор. укр. мотовИло 



внлинжируватися 

з тим самим значенням), а потім так 
стали називати й інші схожі на нього 
знаряддя; з часом усталилася форма 
множини, як у назвах усіх парних пред
метів (двері, ворота, штанИ тощо); по
яснення псл. *vidla як «Гачкувате зна
ряддя» (Petersson AfSIPh 36, 152-153) 
непереконливе.- Шанский 3СРЯ І 3, 
98-99; Фасмер І 314; Преобр. І 84; 
ЗСБМ ІІ 139; Briickner 613; Machek 
ESJC 688-689; БЕР І 147; Skok ІІІ 
593-594.- Див. ще вИти1 • 

[вйлинжируватися] «прибратися, 
причепуритисю> Я;- утворене на укра
їнському грунті від молд. лИнЖе «ЛИ
затИ>{, а ее лИнЖе «облизувати себе» 
(про тварин), що разом з рум. Iinge, 
а se Iinge «ТС.» походить від лат. lingo 
«лижу, облизую», спорідненого з дірл. 
ligim «ЛИЖу», ПСЛ. Jizati, укр. лизати; 
суфікс -ир- запроваджено, мабуть, для 
уникнення асоціації з жувсіти.-СДЕЛМ 
237; DLRM 459; Pщcariu 84; Walde
Hofm. І 806.-Див. ще лизати. 

[вилип] (бот.) «повитиця, Cuscuta epi
Jinum Weihe» Mak;- неясне. 

вИлиця «опукла кістка черепа над 
верхньою Щелепою; [бокова частина 
морди тварини; тильна частина голови 

риби]», вилицювсітий, вИличний;- болг. 
вuлушки «нижня щелепа», м. вилица, 
схв. віlлица «ТС.»; - утворене від ко
реня вил- (мабуть, за зовнішньою подіб
ністю цієї кістки до вилки); пор. зна
чення слова [вИлиці] по діалектах: «роз
вилка, розсоха, частина ножиць від 
гвинта до кінців, частина мотовила».
БЕР І 147; Skok ІІІ 593-594.- Див. 
ще вИла. 

[виліrати] «лінуватися, бути ледарем» 
Дз; -бр. вьtлегсіцца «вилежуватися, від
почивати», [вьtлеганне] «ухиляння від 
роботи»; -утворене на білорусько-ук
раїнському грунті, очевидно, під впли
вом п. wyl~gac «висиджувати, виводити 
(курчат)», wyJ~gac si~ «вилежуватися»; 
спочатку, можливо, вживалося в розу

мінні «сидіти нерухомо, бути без діла».
Пор. вилінrатися. 

[вилінrатися] «хитрувати» ЛЧерк;
очевидно, походить від п. ст. wyl~gac 

si~ «Вилежуватися; виляти» з певним 

вилЯти 

розширенням і узагальненням цього 
значення, тобто «ухилятися, відкручу
ватися, хитрувати взагалі».- Див. ще 
виліга ти. 

[вилохв6стець] (ент.) «ногохвістка, 
Podura villosa з ряду нижчих (безкри
лих) комах Collembola» Ж, [вилохв6стийl 
Ж; - р. вилохв6стки, ногохв6стки, бр. 
вілахв6сткі, нагахв6сткі;- складне су
фіксальне утворення з основ іменників 
вИла і хвіст (хваст-); назва пояснюється 
тим, що ця комаха має спеціальні члени 
для пересування: стрибальну вилку і 
схожу на хвостик черевну трубочку для 
присмоктування при падінні після стриб
ка.- БСЗ 8, 65.- Див. ще вИла, хвіст. 

вИлух - див. валах. 

вилучати, вИлучити, [вилука] «Вилу
чення», [вИлучка] «виняток» Я, [вtlлуч
нийl «винятковий» Я; -бр. вьtлучсіць, 
п. wylqczac «виключати», ч. vylucovati, 
слц. vylucovat', нл. wylichowas, болг. 
излічвам «виділяти», слн. izl6ca ti «ТС.; 
виключати»; - псл. IQciti (др. лучити) 
«з'єднувати; згинати»; значення «роз'
єднувати, відокремлювати» розвинулося 
в похідних утвореннях з префіксамн 
*orz- «роз-», ot-, vy-.- Фасмер ІІІ 
537~538; Преобр. І 480; Срезн. ІІ 58.
Див. ще ви-, лучИти2 • 

[вилЯ] «білю>; - очевидно, видозмі
нене запозичення з словацької мови; 
слц. vedl'a, споріднене з ч. vedle, 
п. wedle, [wele], є прямим відповідни
ком до укр. [відля] (див.). 

вилЯти, [ввилЯти] «ухилятися, ви
ляти» Ж, [виглЯти] «ТС.» Ж, [вилЮга] 
«Кривизна, закрут» Ж, [вилЮжка] «хви
ляста лінія в орнаменті; викривлення», 
[вилЮжистий] «хвилястий» Я, [вильнИй] 
«покручений», [звильщjти];- р. ви
лЯть, бр. вілЯць, п. [wilac]; --' похідне 
утворення від дієприкметникової основи 
вил- (псл. vii-) до дієслова вИти «скру
чувати»; порівнюється далі з лит. vylus 
«брехливий», vylius <~хитрощі, ошукан
ство», п. wila «блазень, божевільний», 
ч. vila «дурень»; зіставлялося також 
(Вїіgа RR І 491) з лит. viel6ti «згортати, 
розгортати, мотати»; viela «дріт».- Шан
ский ЗСРЯ І 3, 99; Фасмер І 315; Филии 
Образ. яз. 283; Преобр. І 84; 3СБМ ІІ 
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вилsічка 

142-143; Machek ESJё 689-690; Peli
kan LF 56, 244.- Див. ще вИти!. 

{вилsічка] «пізньовесняна муха» Ж; -
очевидно, походить від вилЯти; назва 
мотивується, можливо, зигзагоподіб
ним польотом цієї комахи. 

вИльга - див. Іволга. 

[вильєтник] «кісник, стьожка» Я; -
очевидно, результат видазміни форми 
*вельветник, похідної від вельвет (вид 
тканини); пор. бархатка з близьким 
значенням, похідне від бархат «окса
мит».- Див. ще вельвет. 

[вильбти] «розрізні, відкидні рука
ва», [вель6ти] «те.» Пі; -запозичення 
з польської мови; п. wylot «Відкидний 
рукав» є похідним від Іесіес «лeтiти».
.Richhardt 121.- Див. ще летіти. 

вильце «Гільце, обрядове деревце 
українського весілля», [вільце] «Те.; де
ревце (прикрашене квітами) на могилі 
юнака або дівчини» Па, [в'tлце] «гільце» 
Л, [вй6лце, й6лце] «те.» Л;- бр. [вільца] 
«вечірка перед весіллям у молодої», п. 
[wilce] «Весільне гільце»;- результат 
контамінації слів вИти і гільце; пор. 
вираз вити вильце (очевидно, з вити 
гільце) «Вбирати, прикрашати соснову 
чи ялинову гілку для весільного коро
ваю».-3СБМ ІІ 140-141.-Пор. гільце. 

вимагати, вимога, вимогливий, [од
магати] «відбирати» Пі; - р. вьtмогать 
«вимагати, домагатися», бр. вьtмагсіць 
«те., жадати», п. wymagac, ч. vymahati 
«те.», слц. vymahaf «Те.; витягати»;
похідне утворення від могтИ, яке у спо
лученні з префіксом ви- частково збе
регло своє первісне значення (особливо 
в слQвацькій мові).- Булахавский Тру
дьІ ИРЯ І 194.- Див. ще могтИ. 

[вИмерхатися] «виголоднітися»; -
бр. [вьtмерхацца] «Те.»;- очевидно, по
в'язане з [мерха] «шкапа», [мерша] «пад
ло»; могло бути утворене за аналогією 
до вИморитися (пор. морити голодом).
ЗСБМ П 269.- Див. ще мерха, мерша. 

вимикати, вимикач -див. замикати. 
[вИміл] «промите, вимите місце» Ж, 

[вuмілити] «промити» Ж;- не зовсім 
ясне; можливо,префіксальне утворення 
від основи міл-, тієї самої, що і в .мілкИй 
«дрібний», р. мел, мелкий; первісне 
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значення -«позбавити дрібних частою> 
(ут. ч. і в вигляді мулу), як у вИлущити 
від луска, вИпотрошити від потрах 
і под.; може бути зіставлене і з р. ст. 
вЬtМОЛ'О (К вЬl.ІІtЛУ < вьt.іІt'ОЛ-) «НаМИТе ВО
ДОЮ підвищення коло річки», пов'яза
ним з мИти, псл. myti. 

вИмпел; - р. бр. вьtмпел, п. wimpel, 
болг. вИмпел; - запозичене через ро
сійську мову з голландської в першій 
половині XVIII ст.; гол. wimpel «Пра
пор, стяг» споріднене з нвн. Wimpel, 
сни. wimpel, wйmpel, дни. wimpal, 
дангл. winpel, wimpel «ТС.», еви. bewim
pfen «закутувати», двн. winfila «хустка», 
первісна основа яких збереглася в дісл. 
veipa «хустка»; п (згодом m) перед р 
з'явилось у цій основі nізніше під впли
вом winden «ВИТИ».- СІС 125; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 227; Фасмер І 368; Кluge
Mitzka 862. 

вимук - див. мучаник. 

[вИмутюрхатися] «виголодатися, ви
снажитися»; - неясне; можливо, є афек
тивним варіантом форми [вuмерхатися] 
(пор.). 

вИм'я, [вfмня ДБ ІІІ, вtвнє ВеБ], 
вИм'ястий;- р. бр. вьtмя, др. вЬLМЯ, 
п. wymi~. ч. vyme, слц. vemeno, вл. 
wumjo, нл. humje, полаб. voim<~:, болг. 
м. вuме, схв. вuме, ели. vime; - псл. 
*vym~ <*vyd-m~; - споріднене з двн. 
ntar «Вим'я», нвн. Euter, дангл. UdeF 
«ТС.», лат. flber, -eris «багатий, родючий; 
вим'я», гр. oli'l'tcxp, род. в. ouftcx,;o~ 
«ВИМ'Я», дінд. udhar, род. В. udhna}); 
іє. *ndh-r-1-n- з чергуванням r/n; у пра
слов'янській формі замість розширю
вача основи -r-1-n- виступає суфікс -men 
(>-m~). той самий, що й у *plem~ 
«Плем'я» (з *pledmen, пор. рІоdь) та 
ін.- Критенко Вступ 542, 568; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 227; Фасмер І 368-369; 
3СБМ ІІ 270; Machek ESJё 704; БЕР 
І 148; Skok ІІІ 594; Хзмп Зтимология 
1970, 263-268; Бернштейн Очерк 1974, 
185; Eckert ZfSI 8/6, . 885-886, 888; 
Trautmann 334; Bnga .RR ІІ 672; Po
korny 347. 

вина, [вИнне] «борг» Я, [вИнник] Ж. 
[вИнниця] «провинницЯ» Л, [виновате] 
«борг», [винователь] «обвинувач», [вино· 



вИнайти 

вацтво] «ВИННісТЬ», (виновщик] «ВИНува
ТеЦЬ» Я, винуватець, [винувачl, вйяен, 
вйнний, винуваmий, винuти, винува
тити, [винуватиl, звинувачувшпи, зви
н.Яти, [забезвuнно, забезневuнно, завuна, 
завинИна Жl, [ізвuнаl «вибачення» Ж. 
[ізвинЯти Ж. ізвинuти Ж, невuняичати], 
обвинувач, [обвuна] «обвинувачення» Ж. 
Іобвйнник], обвинувальний, обвинувачу
вати, [обезневинЯтиl Ж, повuнний, по
вtтн і сть, повинйтися, [ повинуватисяl, 
провИна, провuнність, провuнник, [про
вuнен], провИнний, провuнений, провину
ватитися «ПрОВИНИТИСЯ>>;- р. болг. 
вина, бр. віна, др. вина, п. вл. нл. wina, 
ч. слц. vina, м. вина; - псл. vina; -
споріднене з лит. vaina «помилка», лтс. 
vaina «провина», atvainot «вибачити», 
прус. etwinїit «Те.; виправдати»; і є. 
*цеі- «переслідувати, наступати»; далі 
пов'язується з воювати, війна (щодо 
значення пор. р. повиноваmься «Підкоря
тися»).- Шанский ЗСРЯ І 3, 99; Фас
мер І 316; Преобр. І 84; ЗСБМ ІІ 143; 
Machek ESJC 690; Holub-Kop. 416; БЕР 
І 148; Ягич AfSIPh 20, 370; Trautmann 
344; Pokorny 1123-1124. 

вИнайти- див. найтИ. 
вИнахід, винахідливий, винахідник, 

винахідництво, винаходити -див. на
ходити. 

[виндЮк] «шлуною> Ж;- очевидно, 
результат контамінації слів [бендЮх] 
«пузо» і [вантюх] «живіт; лантух, мі
ШОК».- Див. ще бендЮх, вантух. 

виникати, вuниклий, Содникати (від 
землі)] «підійматися, трохи підростати» 
Ж; - р. [вьтикатьJ, бр. вьtнікаць, др. 
вьтикнути «висунутися», п. wyпikac, 
ч. vznikati, слц. vznikat', болг. в'Ознuк
вам, м. возникнува, слн. vznikati, стсл. 
ІІ'h.ЗNИКNжти; - похідне утворення від 
псл. nikati, яке, очевидно, вже тоді, як 
і пізніше др. никати, никнути, мало 
два nротилежних значення «схилятися» 

і «підійматися, з'являтися».- Див. ще 
никати, нИкнути. 

[вИнічкувати] «випровадити, усуну
ТИ» Я; - утворилося, мабуть, під впли
вом n. wynicowac si~ (czego) «викрути
тися, звільнитися, уникнути (чогось)», 
похідного від займенника nic «Ніщо».
Див. ще ви-, ні-, що. 

виноград 

винб, винар, винарня, винарство, 
[винецьJ (бот.) щибуля виноградника
ва, Allium vineale L.» Ж, [винівка] «винна 
бочка», вИнник, [винниківнаl, вИнниця, 
[винниця] (бот.) «Виноград, Vitis vini
fera L.» Mak, [винничка] (бот.) «порічка, 
Ribes rubrum L.» Mak, [винничкu] «кис
луваті яблука» Ж, [виннЮхаJ «сорт яб
лук» Ж, [вин6вка1 «сорт полуниць» Я, 
[винЯнькаl «горілка з винограду» НЗ 
~'жДУ 12, [винце] <<Порічка» Mak, вИн
ний, [винникуватиl; - р. вино, бр. 
віно, др. вино, п. вл. нл. wino, ч. слц. 
ели. vіпо, полаб. V;:).ine, болг. м. вИно, 
схв. вИно, стсл. вим~; - псл. vino; -
раннє запозичення з латинської мови. 
можливо, через німецьке посередниuтво; 
нім. Wein (двн. win) походить від лат. 
vшum, успадкованого, як і гр. (F)oTvo~; 
«Те.», з індоєвропейської прамови; іє. 
*цоіn- «ВИНО» ПОХОДИТЬ З ЯКОЇСЬ МОВИ 
стародавніх культур середземномор
ських островів, Малої Азії та Кавказу 
ІІІ-ІІ тисячоліття до н. е.; пор. ар. 
wain «ВИНО», хет. цijan-, ассір. шu, 
гебр. jaтn, груз. gviпo «Те.»; пов'язуван
ня uього слова з іє. *цеі- «витися», за 
властивістю виноградної лози (Младе
нов 66; БЕР І 149; Шанский ЗСРЯ І 
3, 100), що виключає можливість запо
зичення, малоймовірне, зважаючи на 
географічне поширення виноробства в 
стародавньому світі і первісне значення 
слова як назви напою, а не рослини.

Критенко Вступ 502, 552; Акуленко 
131; Фасмер І 316-317; Преобр. І 84; 
Львов Лексика ПВЛ 173; ЗСБМ ІІ 150; 
Machek ESJC 690; Skok ІІІ 594-595; 
Frisk ІІ 364-366; Юuge-Mitzka 850. 

виноград, виноградар, виноградар
ство, винограддя, виноградина, виноград
ник, виноградництво, виноградарський, 
виноградний, виноградовий, ст. виноград'Ь 
«виноградник, винниця» (XVI-XVIII 
ст.), виноградник'О «винник, робітник 
на винограднику» (XVI ст.), виноград
ничка «робітниця на винограднику» 
(XVI ст.); - р. виноград, бр. вінаград, 
др. виноград?J, п. winograd, ч. слu. vino
hrad «виноградник», схв. вИноград, слн. 
vin6grad «ТС.», СТСЛ. GltN~ГJMД 'Ь. «ВИНО
градНИК»; - засвоєно з старослов'ян
ської мови, в якій було калькою гот. 
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винозfр 

weinagards «виноградниК>>, утвореного 
з основ wein- «вино» і gard- «город, 
сад», спорідненого з псл. *gord- «город»; 
на східнослов'янському грунті втрати
лося значення другого компонента і 
слово сприймається як просте.- Шан
ский ЗСРЯ І 3, 101;Фасмер І317;3СБМ 
ІІ 145.- Див. ще винб, город. 

винозір, [виноз6р] Ж, винозарний 
«далекозорий (епітет сокола); (перен.) 
nрозорливий»; -етимологічно не зов
сім ясне складне слово, перший компо
нент якого вин 6, можливо, зводиться до 
давнього кореня ин- «один», що можна 

розглядати як позначення здатності со
кола дивитись одночасно в різні боки 
(кожним оком окремо), другим компо
нентом є основа іменника зір.- Див. 
ще зір, інший.- Пор. винохід, інохідь. 

винокур «робітник гуральні», вино
І<:fjрня, винокуріння, ст. винокур'О, вино
курня, винокуреньtй (XVIII ст.); -
р. винощjр, бр. вінащjр, п. [winokur] 
(з бр.); -складне слово, утворене з ос
нов слів вино і кур-Ити, тобто підігрі
ванням добувати («викурювати») горіл
ку; змішування понять «ВИНО» і «горілка» 
в російській розмовній мові дає підставу 
вважати, що укр. винощjр походить з ро
сійської мови.- Тимч. 254; 3СБМ ІІ 
146.- Див. ще винб, курИти. 

[винопблька] «Шинок, монополька» 
ЛЧерк; - р. [виноп6лька], бр. [віна
п6лька]; -результат видазміни слова 
монополька «Крамниця, де продавали 
спиртні напо'і» nід впливом слова ви
но.- Фасмер І 317; ЗСБМ ІІ 146.- Див. 
ще винб, монополія. 

[винотбка] «давильня для виноград
ного соку»; - п. winotok «лівер (для 
переливання рідини)», схв. виндточ, ви
ндтдчjе, слн. vinotok «жовтень»; -
складне слово, утворене з основ слів 
вино і точИти.- Див. ще винб, тектИ. 

[винохід] «кінь-іноходець», [вино-
ходець] «ТС.»; - р. [виноход]; -резуль
тат видазміни деетимологізованої форми 
іноходець і под. під впливом слова вин6 
або через появу приставного в-.- Див. 
ще інохідь. 

винцерада - див. анцерада. 
вИняток, винятковий, вИняти - див. 

йнЯти. 
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вИпороток 

випадок Г, Ж. вИпадком, випадко
вий; - р. [вьlпадок], бр. вьтадак, п. wy
padek; - похідне утворення від пада
ти; спочатку вживалася, очевидно, як 

вузький термін під час гри в кості (при 
вдалому падінні кості); за іншим погля
дом (Richhardt 113), запозичене з поль
ської мови.- Див. ще ви-, падати. 

[вйпатрати] «забруднити щось»; -
р. [патрать] «бруднити»; - неясне; 
можливо, пов'язане з укр. тітрати 
«скубти пір'я, знімати щетину; потро
шити».- Преобр. ІІ 27.- Пор. ші
трати. 

випинати- див. п'ЯстИ. 
[вИпиндити] «вигнати, випровадити» 

Ме; - запозичення з польської мови; 
п. wyp~dzic «вигнати, прогнати» є по
хідним від p~dzic «гнати, гонити», якому 
відповідає укр. [пудити] (див.). 

[вИпір] «чинбарський брусок (з ду
бильної кори, торфу)» Ж, [вuпірний] 
«дубильний» Ж; - неясне; можливо, 
пов'язане з прати (шкіру тварин, яку 
вичинюють за допомогою дубильної 
кори). 

вИплішити - див. пліш. 
вИпороток «мертвонароджена чи ви

різана з утроби матері тварина; хутро 
такої тварини», [вuпорок ж. вИпорток] 
«те.»; - р. [вьlпорток, вьlпороток, вЬt
праток], бр. вьlпарак «Те.», др. испоро
ток'О «жива дитина, вирізана з утроби 
матері», п. wyporek «випороток», wypru· 
tek «Те.», ч. spratek «Недоношена тва
рина; шкурка з недоношеної тварини», 
[vyparek] «теля-недоносоК>>, болг. изп6-
рец, цсл. исnр'Ь.Т'Ь.К'Ь.;- псл. *jьzpor
tьkь, *jьzp'Ьrtьkь; - здається пов'яза
ним з порати (випорювати); враховуючи 
р. запорток «Тухле яйце», Преображен
ський (ІІ 110) підводить усі ці форми під 
р. п6ртить «псувати» і припускає для 
нього первісне значення «висиджувати, 
гріти висиджуванням» або «носити в жи
воті», вважаючи його спорідненим з лит. 
pereti «Висиджувати, виводити пташе
нят», лтс. peret «сидіти да яйцях, виси
джувати курчат», двн. farro (far) «бичок», 
лат. pario <<Нараджую», гр. лop'ttt;; (л6р
'tа~. л6ptt;;) «теля, телиця», ос. firЄon 
«худоба», дінд. prthukaf:! «дитина; зві
рятко», похідними від іє. *per- «вибира-



випряrати 

тися назовні, народжуватися»; сумнів
но.- Фасмер І 369; 3СБМ li 273; Machek 
ESJC 571; Mikl. EW 258.- Див. ще 
порбти. - Пор. запорток. 

випряrати, вИпряг, вuпряжндй -
див. пряrтИ. 

вИпуклий, вИпуклість, вuпуклЯстuй, 
випучtlстuй, вИпучний- див. пук. 

вир, [верl «вир» Ж, [вuрейl «ТС.» ВеБ, 
[вup~tuк] Ж, вирИстий, [вИрити] «виру
вати», вирувати;- р. діал. болr. вир, 
бр. вір, п. wir, ч. слц. слн. vir, м. вир 
«Калюжа, ВОДОЙМИЩе», СХВ. вар, СТСЛ. 
кир'h;- псл. virь; -споріднене з лит. 
vyrius «вир», лтс. virags, лат. vertex 
«ТС.», аром. vir6 «глибоке місце у воді»; 
інші ступені чергування відображені 
у стсл. вь.рtти (псл. *vьreti) «кипіти, 
клекотіти», ч. vrfti, укр. [вріти], лит. 
virti «кипіти», лтс. vift «кипіти, вари
тися», а також в укр. [ізвір] «джерело», 
схв. Uзвор «ТС.», укр. варИти; безпосеред
ній зв'язок з вИти (Machek ESJC 690) 
остаточно не доведений.- Фасмер І 318; 
ЗСБМ П 153; БЕР І 150; Skok ІІІ 622-
624; Fraenkel 1260; Trautmann 361.
Пор. варИти, вріти, ізвfр. 

вИра (іст.) «Штраф за вбивство», віра 
«те.», вирати «збирати подать» Я, ст. 
вИра (XV ст.); - р. вИра, бр. віра, др. 
вира, вирьное; - здебільшого вважає
ться запозиченням з германських мов, 

зокрема, від варягів; пор. перший ком
понент двн. свн. wёrgёlt (нвн. Wergeld) 
«штраф за вбивство чоловіка», утворе
ного З ДВН. Wёr «ЧОЛОВіК» і geJd «Від
ПЛата, вартість» (Горяев 49; Преобр. І 
85); видається ймовірним і припущення 
Фасмера про nраслов'янське походжен
ня цього слова: псл. vira «штраф за 
вбивство чоловіка» як похідне від псл. 
*vігь «чоловік», що відповідає лит. 
vyras «чоловік», прус. wiirs, лат. vir, 
гот. wair, wёr, а в. vira, дінд. vтral) 
«ТС.».- Фасмер І 318; 9СБМ ІІ 153-
154; Юuge-Mitzka · 856. 

виражати, вИразити, вИраз, вupciз
llUK, вuражальнuй, виразИстий, вИрсіз
юlй Г, Ж, вираз6вий; - р. вьtражать, 
бр. вьtражаць, п. wyraiac, вл. wyrazyc 
«вибити», ч. vyrazeti «вибивати; видава
ти (звук)», слц. vyrazae «вибивати, кар-

вирйнниця 

бувати», болr. изразЯ «висловлюю», 
м. изрази, схв. изражdвати, слн. izra
zati «ТС.»; - префіксальне утворення 
від псл. raziti «бити, ударяти»; первісне 
значення префіксального утворення -
«вибивати, викарбовувати»; сучасне зна
чення вважається результатом кальку

вання нвн. ausdriickeп «виражати; ви
тискувати», яке в свою чергу є калькою 

лат. exprimere «Те.».- Шанский ЗСРЯ 
І 3, 230-231; 9СБМ ІІ 279; Мейе ОЯ 
274.- Див. ще ви-, раз, разИти. 

вИразка, вИразок - див. разИти. 
вирrан, вігрdн, вірган - див. вар

ган. 
вирrела - див. верrела. 
[вирrилес] «вайло, бельбас, здоро

вило, телепень» Ме; - очевидно, ре
зультат зближення слів [вергела] і Гер
кулес.- Див. ще вepremi. 

вирезуб (іхт.) «Rutilus frisii (Leucis
cus frisii, Cyprinus dentex)», веризtjб, 
[верИза Мо, вИраз Ж. виризуб Ж. виро
зуб Л-Г], ст. виризуб, верезуб (XVI
XVIII ст.);- р. вьtрезtjб, [верИзtjб, вере
зtjб], п. wyrozub, [wyrozqb, wirozqb, 
wydrozqb] «те.»; -виводиться з давні
шого *вирізозуб (у нижній щелепі цієї 
риби вищерблені зуби, ніби з вирізкою); 
може бути пов'язане з [верий] «вигнутий»; 
менш переконливе припущення про зв'я
зок із схв. вИрити «виглядати, стирча
ТИ» і стсл. оу-вириТІt «Витріщити» (Briick
ner 639).- Коломиеu Общесл. назв. рьrб 
59; Фасмер І 370; Преобр. І 104. 

[вИриrлі] «особливі па в танцях» Я, 
[вириг ль6вувати] «виробляти особливі 
па» Я;- неясне. 

вИринути «винирнути», вupuнamu, 
вИрнути СУМ, Бі, зрИнути «ТС.», [нав
вuринки] Ж; - р. [вьtрьtнЯтьсяJ;- ре
зультати видазміни форми винар Яти 
(пор. р. вьtньtрЯть, бр. вьтьtрdць) під 
вnливом дієслова рИнути «сильно тек
ТИ». -Див. ще нирЯти. -Пор. рИнути, 
пірнати. 

вирИнниця (бот.) «морська зірочка, 
Callitriche verna L.» Ж;- очевидно, по
в'язане з вирuнатu; назва може бути 
зумовлена тим, що тйчинки цієї підвод
ної рослини тягнуться вгору, доки пиль
ники не виринуть па поверхню води, 

після чого відбувається запилення. -
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вИри нь 

Бісюліна-Клоков 160; Нейштадт 374.
Див. ще виринати, нирЯти.- Пор. вИ
ринь. 

[вИринь] (бот.) «пухирник звичайний, 
Utricularia vulgaris L.» Ж;- пов'язане 
3 вирин.dти; назва мотивується біоло
гічними властивостями цієї водяної рос
лини: без кореня, живе в напівзануре
ному стані, перезимовує на дні водойм 
у вигляді зимових бруньок, а потім 
виринає.- Словн. бот. 455; Нейштадт 
507-508.- Див. ще виринати. - Пор. 
вирИнниця. 

вИрій, [вирdй, вuрей Пі, Ж. вuр'є Бі, 
вuрєй Пі, ирай Ж. ирей Ж, ирій Ж, ір'є 
Бі, ірій ЖJ, [uриця] «пташка, що повер
нулася 3 вирію»; - р. uрий, бр. вЬtрай, 
др. ирии, п. wyraj;- загальноприйня
тої етимології не має; можливо, пов'я
зане з псл. *jarь «весна», що разом з гот. 
jer <<РіК» походить від іє. *jOr- із ступе
нем чергування i;}r-, звідки виникло 
їr-, представлене в др. ирии з давнім 
прикметинковим суфіксом -ии; укра
їнська форма з початковим в виникла 
внаслідок злиття прийменника в з імен
ником у сполученні в ирій (куди?); 
форми вuрай, ирdй під впливом рай; 
заслуговує на увагу також спроба по
в'язання з прус. iuriay «Мор€» (Мартьr
нау Белар. лінгв. 7, 69); менш задо
вільні інші поясн€ння: як запозичення 
з іранської мови,- пор. ір. airya- «арій
ська країна» (Фасмер-Трубачен ІІ 
137-138); як пов'язаного з ос. ir (irce) 
«осетини» (Vasmer RSI 6, 176-177; Фи
лии Образ. яз. 279), з іменником рай 
(Briickner 452), з псл. *virь «ВИР» (Toivo
nen FUF 24, 104-126), з гр. Єсхр('l;р) 
«Весна» (Горяев 123; Преобр. І 273), 
3 дінд. arat}YaQ «чужий, далекий» і з 
лит. бras «повітря» (Потебня РФВ 6, 
146, 155) та ін.- Ильинский РФВ 74, 
138-140; Филии Происх. яз. 529-530; 
ЗСБМ 11 279-280; Топоров ІІІ 95-96. 

вИрла «випуклі очі», вирлач, вирла
тий, [вірлатий] Ж; -бр. вірлатьt «ВИ
трішкуватий», схв. вj'иьав «косоокий, 
з пошкодженим оком»; -очевидно, по

хідне від тієї самої основи псл. *vьrl
(*vьrdl-?) «повертання, обертання, ви
вертання», що й верл6 «важіль»; спроба 
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вируrбвувати 

пов' язання з слн. vireti «здійматися, 
стирчати; дивитися недобрим оком», схв. 
vfгiti «ДИВИТИСЯ», р. [вИрити] «ТС.», 
[вирЯть] «сторонитися, ухилятися» 
(Куркина Зтимология 1970, 100-101) 
потребує додаткового обгрунтування.-
Див. ще верлб.- Пор. вирлобкий. 

вИ:рло - див. верлб. 
вирлобкий «балухатий», [верло6ки] 

Л, вирло6кість; - р. [верли6кийJ «косо
окий; який повертає в усі боки очима», 
[верли6ка] «казкова одноока істота», бр. 
вірлавакі «витрішкуватий», схв. врJЬдок 
«З ушкодженим оком»; - псл. *vь[іо
оkь; - утворене з основ *vь!l- «вертіти, 
вивертати» й 6ко.- ЗСБМ ІІ 61-62.-
Див. ще вИрла, бко.- Пор. берлобкий. 

вИрок, [вuрік] Ж;- бр. вЬtрак;-
очевидно, запозичення з польської мови; 
п. wyrok, як і ч. слц. vyrok «Вислів, 
сентенція», походить від дієслова wyrzec 
«ВИСЛОВИТИ», wyrzekac «ВИСЛОВЛЮВаТИ», 
утвореного з префікса vy- «ВИ-» і діє
слова rzec «ректи».- Худаш 122.-ЗСБМ 
11 280.- Див.ще ви-, ректИ. 

[виромИр] (зоол.) «червоноока коло· 
вертка, Philodina erythrophtalma» Ж;-
складне слово, утворене з основ іменни

ків вир і мир, перший з яких відбиває 
біологічні особливості тварини (під час 
руху коловертиого апарату, що міс
титься в передньому кінці тіла, в воді 
утворюється вир), а другий, очевидно, 
не має конкретного значення і вжитий 
як тавтологічний засіб афективного за
барвлення або виник унаслідок деети
мологізації з колишнього компонента 
з певним конкретним (тепер затемненим) 
значенням.- УРЕ 7, 10; БСЗ 22, 14.
Див. ще вир. 

[вИрпці] «постоли» ДзАтл І;- не
ясне; можливо, пов'язане з верба (тобто 
*вербці, первісно як «взуття, зроблене 
з кори або пагонів молодої верби»); 
пор. також [керпці] «постоли». 

[вируrбвувати] «виганяти, усувати, 
прибирати» Ж. [вируга] Ж, ст. вьtру.Jо· 
вати «вигнати, викинути» (1635); --за
позичення з польської мови; п. wyrugo
wac, wyrugowywac «усувати, звільняти, 
виживати, виганяти» походить від rugo
wac «виселяти, виганяти, усувати з по
сади», rugi «вигнання з країни, масове 



вйручити 

звільнення», запозиченого з терміноло
гії німецького міського права; нім. 
rйgen «ганити, осуджувати», Riige «до
гана» споріднене з псл. *rekti, укр. 
peк.mu.- Richhardt ІІЗ; Briickner 468; 
Юuge- Mitzka 613. -Пор. руrати. 

вИручити, виручати, вuручка,· -
р. вЬtручить, бр. вЬtручьtць, др. вьtручити, 

.f 
п. wyr~czyc; - очевидно, утворене на 

давньоруському грунті з префікса вьt
«ВИ-» і втраченого в сучасних східносло
в'янських мовах дієслова * ручити «по
ручитися», похідного від рука; первісно, 
мабуть, мало конкретне значення «Пр(І
стягнути руку порятунку».- Шанский 
3СРЯ І 3, 23І; Булахавский Трудьr ИРЯ 
І 187; 9СБМ ІІ 28І; Briickner 458; То
поров ІІІ 82.- Див. ще ви-, рука. 

вир'Яний, вер'Яний -див. верм'Я
ний. 

вйрячити «Витріщити», вирЯчувати, 
[вирячати, вuрячок], вирячкуватий, [ві
рачкуватий] Ж;- р. [вь'tрачитьJ «витрі
щитm>, бр. [вьlрачьщьJ, п. wyraczyc 
«ТС.»;- результат гіперистичного по
м'якшення р в деетимологізованому 
дієслові *вирачити, похідному від рак 
«Potamobilus_ astacus»; витворення цього 
дієслова могло бути зумовлене тим, 
що у рака очі розміщені зверху. -
ЗСБМ ІІ 220.-Див. ще рак.- Пор. вИ
карячити. 

висикака, висікака- див. сікатися. 

вИсіти, вИснути, вис, [вИсаJ, [вИсінь] 
«висота» Ж, [висинЯJ, [вислЮга] «шибе
ник» Бі, [вИсник] «Те.» Ж, висок (тех.), 
висtjлька, вИслий, [виснuй, висЮчий ЯJ, 
висЯчий, звис, [звuсаJ «Маятник» Ж, 
[звtіс~tикJ «стрімкий берег», [звuсокJ «за
лишоК>> Ж, [звисuстийJ «обвислий» Ж. 
звИслий, [зависати] «покладатися, розра
ховувати» Ме, навис, п6вись «паморозь», 
провuс, [свuсель] «вільні кінці верхів 
і сподів рибальської сітки» Дз, [свuслі] 
«Нижній кінець плавної сітки», [увuслий] 
«ВертикаЛЬНИЙ»; - р. висеть, бр. ві
сець, др. висtти, п. wisiec, ч. viseti, 
слц. visiet', вл. wisac, нл. wisas, болг. 
висЯ, м. виси, схв. вilcиmu, слн. viseti, 
стсл. кисtти;'- псл. *viseti, vіsnQtі;
переконливо не з'ясоване; порівнюва
лося з дінд. vis<Ш «іде, nрибуває» (Buga 

високопарниИ 

RR ІІ -689), з лит. vyps6ti «rавити, ло
вити гав» і vaipytis «лупати очима» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 125; БЕР І 
153), з ос. awynz;yn/awingun «вішати», 
перс. avez-, avext- «висіти, вішати» 
(Абаев И9СОЯ І 87-88).- Шанский 
9СРЯ І 3, І05; Фасмер-Трубачев І 
3І9-320; 9СБМ ІІ 16І; Skok ІІІ 596-
597; Moszynski PZJP 198.- Пор. вішати . 

виск, [вискотнЯ], вuскнути, вискоті
ти, вищати,· - р. ст. вuскати, бр. віск, 
п. wisk, болг. виск, м. виск «іржання, 
висю>, схв. віlска «ТС.», віlснути, стсл. 
GИШТdТИ, GИСNЖТИ «ПИЩ3ТИ, шепоті
ТИ»;-псл. viskь, паралеJІьне до vіzg"Ь;
звуконаслідувальне; порівнюється з нвн. 
wiehern «іржати» від свн. wihen, wie
henen, wieheren, двн. wihon (можливо, 
замість *wijon, *hwijon), герм. *hwі
«rаласувати, іржати», хет. vijai- «кри
чати», а також лат. vrtulor «радісно кри
чу, торжествую», дат. vie, англ. [wicker] 
«іржатИ>> та ін., що зводяться, очевид
но, до іє. *цоі-; елемент -sk- вважається 
давнім інхоативним суфіксом.- Фас
мер І 313; Преобр. І 83; БЕР І 152; 
Skok ІІІ 597; К!uge-Mitzka 860; Wal
de-Hofm. І 807; Koffnek 219 .. 

вискік- див. скакун. 
[вислюrати] «тинятися, вештатися без 

діла» Я; -неясне. -
висок «скроня; волосся на скроні»;

р. висок «тс.», [вискИ] «волосся взагалі», 
бр. [віс6кJ; - похідне утворення від 
вИсіти; первісне значення «пасмо во
лосся, що спадає на чоло» засвідчено 
в окремих російських говірках; думка 
про походження від іє. цrк-, яке збері
гається в лат. cervix «потилиця» (Otr~b
ski LP 2, 256), помилкова.- Шанский 
9СРЯ І 3, 106; Фасмер-Трубачев І 
320; Преобр. І 85; Желтов ФЗ І876 І 
18; 9СБМ ІІ 162, 164.- Див. ще вйсfти. 

[високбл] (фольк.) «сокіл» Я; -епі
тет сокола, утворений, очевидно, в ре
зультаті контамінації с,пів високий (тоб
то «ТОЙ, ЩО ВИСОКО літає») і СОКіЛ (див.). 

[високопарний] Я, ст. вьtсокопарньtй 
(XVII ст.); - р. вьtеокопсірньtй «ВИсоко
мовний; (ст.) який :високо літає (XV 
ст.)», болг. високопсірен, схв. високдпа
ран; - складне слово, утворене з основ 
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високосний 

прислівпика вИсоко і дієслова парйти 
сширяти».- Див. ще вись, парйти. 

високосний, [висектовий] Пі, ст. ви
сектовьtй (XVIII ст.); - р. високосньtй, 
бр. вьtсак6сньt, др. високост'О, високость
ньtй, болг. високосен, м. високосен, стсл. 
RMCQK\."\CT kN"Ь., RИСЕК"Ь.СТ"Ь., RИСЕК"Ь.СТЬ.N"Ь.;
запозичено з середньогрецької мови че
рез старослов'янську; сгр. ~[ає~тос;; по
ходить від лат. bissextus, букв. «двічі 
ШОСТИЙ»; назва ПОЯСНЮЄТЬСЯ ТИМ, ЩО 

366-й день високосного року в рим
ському календарі додавали після 24 лю
того, який по-латинськи називали dies 
sextus тобто «шостий день» перед ка
лендами -святом 1 березня, а тому 
день після 24 лютого називали dies bis
sextus «другий шостий денЬ» перед бе
резневими календами; форма високос
ний є результатом народноетимологіч
ного зближення з високий.- Шанский 
3СРЯ І 3, 106-107; Фасмер І 320; 
Преобр. І 85; БЕР І 152; Милев БЕ 
1957/1, 65.-Див. ще біс2, секстет. 

вИсолопити, вuсолопитися, висолоп
лювати, виселоплювати - див. соло
пити. 

[вйспа] «острів» Я, [висеп Пі, висип 
Пі, віспа St. Sl. 121 «те.», ст. вьtспа 
(XVI ст.); -бр. вЬtспа «піщаний острів», 
ч. v)lspa «ОGтрів; мие»; - запозичеНН5І 
з польської мови; п. wyspa «острів» 
через посередництво давнішого wysep 
снасип» утворилося з п. ст. isep «купа 
каміння серед потоку», яке зводиться 
до псл. *jьs-snp'Ь.- Дзендзелівський St. 
Sl. 12, 105, 108; Slawski JP 32/4, 180; 
Briickner 639.- Див. ще ви-, з2, сИпати. 

[вйстепка] «Невелика будівля в сі
нях або під хатою для зберігання ово
чів узимку» Я, [вИстапка, віlстьопка, 
здебка, іздебка, істепка, сmепка) «ТС.» 
Я; - р. избtі, истопка, истёпка, бр. 
lістопка, вісцёбка] «курна хата для збе
рігання коренеплодів та овочів», др. 
истьба, зменш. истоб'Ока, истопка 
«хата, лазня», п. izba «кімната, палата», 
[istebkaJ «кімнатка, темниця, музей
сховище», izdebka «ТС.», ч. jizba «Кім
ната, світлиця», слц. izbietka, полаб. 
jazba «кімната в селянській хаті», болг. 
UЗба «Підвал, ПОГріб, ВИННИЙ поrріб», 
м. визба «те.», схв. йзба «кімната в руб-
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вись 

леюи хаті», ели. vizba «Хата»; - псл. 
* jьstьba «дім, господарGтво», запози
чене з германських (еви. stube «Лазня, 
кімната, яку опалюють» <герм. *stube 
«Те.») або з романських мов (нар.-лат. 
*extufa «Лазня»); на думку Мартинова 
(Сл.-герм. взаимод. 122-123), псл. 
* jьstьba автохтонне, а ге рм. *stube 
запозичене у слов'ян.-Фасмер-Труба· 
чев 11 120-121; Преобр. І 265; 3СБМ 11 
164-165; Slawski І 475-476; Milewski 
RSI 26/1, 132; Bern. І 436.- Пор. стопка. 

[вйстрічки] (бот.) «стокротки, Bellis 
perennis L.» Ж; - неясне. 

вИступці «туфлі; хатнє легке взут· 
тя»; - р. [вЬtступкиJ, бр. [вЬtступкіJ;
похідне утворення від дієслова вИступи
ти в значенні «Ненадовго вийти з при· 
міщення»; утворене за зразком слова кал
ці .-3СБМ 11 268.-Див. ще ви-, ступати. 

[вИсус] «ледащо, нероба» Ж; - бр. ві
сус;- запозичення з польської мови; п. 
wisus «шибеник, гультяй» утворене від 
wisiec «висіти»< псл. viseti за допо
могою запозиченого з латинської мови 
суфікса -us.- ЗСБМ ІІ 165; Brйckпer 
618; Los Gr. р. ІІ 93.- Див. ще вИсіти. 

[висюк] (бот.) «стоколос, Bromus 
squerrosus L.» Mak; - результат видо
зміни форми *[вівсюкJ (*[вівсюг]) «ТС.» 
(пор. [овсюгІ «ТС.»), зближеної з основою 
дієслова вИсіти.- Див. ще овес. 

вись, [висинЯІ Ж, висота, висотник, 
височина, височінь, [вuсшістьІ «зверх
ність, високе положення, почуття пе· 
реваГИ» Я, [вuша) «ВИСОТа» Ж, вишина, 
lвишинЯІ, вИшка, [вИшки І «горище (в 
хаті, хліві)» Я, [вішки Л, в!}шки Л, в!}ш
ка ЯІ «те.», [вuшникІ «вищий, старший» 
Ж, [вuшокІ «вершина, шпиль» Ж, [ви· 
Щинtі] «ВИСОТа» Ж, вuщість, високий, 
вИшній, вИщий, височіти, вuщати, [ви
висшtіти] «робити високим» Ж, [звИжкаJ 
«перевищення, надмір» Ж, звИсока, 
lзвишІ, завИшка, заввuшки, [наввйшкиІ, 
[навзвИщІ, [перевишка) «зверхність, пе
ревага» Ж, перевИщити, перевищtіти, 
[перевижшtітиІ, перевИщувати, підвИ
щити, узвИшшя, увИсь, увuшки, [увu
шеньІ «вгору»; - р. вьtсь, вьtсокий, бр. 
вьtсачьтЯ, вьtшьmЯ, вьtеокі, др. вьtсь, вьt
сок'О, п. wyzyna, wysoki, ч. v)'sa, vy:Siпa, 
vysoky, слц. v)lska, v)lsava, vysoky, вл. 



вптати 

wusoki, нл. wusoki, husoki, полаб. vo!
siit'e, болг. виcurui, висок, м. вис, висок, 
вишина, схв. висuна, вИсок, слн. viSavje, 
visok, стсл. &h.IC~t\'h;- псл. vys-okь, оче
видно, похідне від зниклого прикмет
пика *vysь, що зводиться до іє. *up
so-s;- споріднене 3 Гр. uфос; «ВИСОТа», 
UI/JI')Mc; «ВИСОКИЙ», дірл. йаsа1 «ВИСОКИЙ», 
ірл. os, aas «зверху, над», двн. af «на», 
дангл. ар, нвн. auf «ТС.».- Шанский 
3СРЯ І 3, 231-232; 9ИРЯ ІІІ 62; 
Фасм~р І 371; Преобр. І 104; Горяев 

59; 3СБМ fi 284; Machek ESJC 705; БЕР 
І 152; Skok ІІІ 597-598; Trautmann 
335; Pokorny 1107. 

витати1 «перебувати; ширяти», вита
лище «місцеперебування», [витальниця] 
«шпиталь» Ж; - р. витать, др. витати 
«Жити, перебувати», болг. витtія «ви
таю»;- запозичення з старослов'ян
ської мови; стсл. китdти «жити; відві
дати; поселитися», як і укр. [витатися] 
«вітатися», бр. вітаць «вітати», п. witac 
«Вітати, (первісно) жити», ч. vitati, 
слц. vitat', вл. witac, нл. witas «тс.», 
походить від псл. vitati «відвідати; по
селитися; прибути з символічною гіл
кою», пов'язаного з vitь «гілка», vёtь 
«Те.», -vetiti «Вітати, відповідати, обі
цяти, говоритИ»; далі зіставляється з 
лит. vieta «міСце», лтс. vieta «тс.», pavie
tat «квартирувати»; сумнівним є при~ 
пущення (Buga RR І 491) про зв'язок 
з морфемою -вит'Ь у слові имо-вит'Ь і 
под.; значення «Ширяти» в українській 
мові вторинне.- Мельничук Вост.-сл. и 
общ. язьrкозн. 103-114; Шанский 9СРЯ 
І З, 109; Фасмер І 321; Brйckner 625; 
Buga RR І 335; Trautmann 345.- Пор. 
витати2 , вітати. 

[витати2 ] «вітати» Ж, [витатися] 
«Тиснути один одному руки, вітатися» 
Ме, [витальня] «Вітальня» Пі; -бр. 
вітаць «вітатИ», п. вл. witac, ч. vitati, 
нл. witas «тс.»; - псл. vitati «вітати, 
відвідати, прибути з символічною гіл
кою», пов'язане з vitь «гілка», vёtь 
«Те.>>, -vёtiti «вітати, rоворити».-~Пор. 
витатиl, вітати. 

[витва] (бот.) «верба прутовидна, 
лоза, Salix viminalis L.» Mak; -
р. [вuтвина] «гілка, прут», п. witwa, 

вИти 

[wita, witwina], нл. witwa «ТС.», схв. 
вйтина (віlтина) «ферула; прут»; - псл. 
vitv-, пов'язане з vitь «гілка», vёtь, 
р. ветвь «тс.»;- споріднене з прус. 
witwan «верба», гр. і:тuс; «обід; верба».
Фасмер І 321.- Див. ще віть1 • 

[вИтень] (бот.) «березка, Coпvo1vu1us 
L.» Ж; - похідне утворення від . діє
слова вИти, в' ю; назва мотивується тим, 
що березка обвивається навколо інших 
рослин (пор. назви цієї рослини в сло
в'янських мовах, утворені від інших 
форм того самого кореня: укр. в'юн6к, 
овuйка, повитИця, повитИч, повій, по
війка, р. вьюн6к, бр. пав6й, п. pow6j, 
pow6jka, ч. povijnik, слц. povojnik).
Cлoвн. бот. 51; Нейштадт 447; Machek 
Jm. rost1. 184.- Див. ще вйти1 • 

вііти1 «СКручувати», вИтися, вИсти, 
[воїти] «плести огорожу» Ж, [вИтка] 
«мотузка з пруття; обруч з молодої 
ялини або ліщини», [витИця] «вдвоє 
сплетена свічка» Ж, [вИтка] «вірьовка; 
обруч; ганчірка для обмотування» Ж. 
вИток СУМ, ж. [витуха] «КВасоля з 
витким стеблом» Л, витушка, [виЯшка] 
«одна з двох схрещених планок витуш

ки» Ме, [вияшкИJ «Витушка» Ме, [вій] 
«шар плетеного тину; жмут Х!VІИЗУ в. 

тині», [вітівка] «коса (жіноча)» Ж, в'юн, 
(іхт.) «Misgurnus Юssilis», [воЮн] «ТС.» До, 
в'юн,6к (бот.) «березка, Convo1vu1us L.», 
[в'юч] «усе, що в'ється» Я. виткИй, в'Ю
н,Истий, в'юнкИй, [войовИй] «призначений 
для плетіння тину» Ж, в' ЮнИтися, впови
вач, [звиванець] «рулет», звИвина, [звИнка] 
«повстяний м'яч, іграшка» Ж, звИток, 
звій «сувій; [шарнір]» Я, [звіток] «пучок 
виробленого льону», [звійці] (ент.) «ЛИ
стовійки, Forticidae» Ж, [звой] «су'вій» 
Мо, звИвистий, [звивущий] «жвавий», Ж~ 
звИвчастий, звuнений, [звИнний] «Швид· 
кий, вправний», завИвка, [завийка] «хуст
ка» Ж, [завИнJ Ж. завитка «частина 
внутрішнього вуха; [закрутка з стеблин 
хліба на корені]», [завИтка] «Покритка», 
завиток, [завиттЯ] «закрутка з стеб
лин хліба; жіноча пов'язка», [завій} 
«чалма», [завійка] «хустка», [завійникJ 
(зоол.) щидарія, Cidaris» Ж, [завійна, 
завійниця, завіна] «серцева хвороба; 
болі в животі» Ж, навивальник, навuвка, 
навій «вал у ткацькому верстаті, на 
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вИти 

який навивають пряжу», навивальний, 
навивнИй, [обвИткаІ «обмотка», [обвинкаІ 
«бинт, пов'язка» Ж, обвивнИй, перевИвка, 
[перевійІ «розпарені віти для зв'язуван
ня дерева», [перевійникІ «в'язка соломи 
або пруття», [перевоїІ «повивальник для 
ніг» ВеБ, повйвач, [повинЯткоІ «пелюш
ка» Ж. повйток «повивач» СУМ, Ж, по
виттЯ, повит!}ха, [паивойникІ «жіночий 
убір, подібний до берета» Л, [розвйвач], 
розвиток, розвій, [розвивнИй, розвійнийІ, 
{свій] «сувій» Ж. [свіецьІ «сувій (полот
на)» Ж, сувій, [свитойкийІ «гнучкий, 
пружний» Ж. сповиток «пелюшка; [по
вивач]», [увивачІ (ент.) «лабіринтовий 
павук, Agelena» Ж;- р. вить, бр. віць, 
др. вити, П. БЛ. WiC, Ч. Viti, СЛЦ. Vit', 
нл. wis, болг. вuя, м. вuе, схв. віlти, 
СJІН. Viti; - ПСЛ. Viti «ВИТИ»;- СПОрід
нене з лит. ryti «Вити, звивати, сукати», 
ЛТС. vit «ВИТИ, ПЛеСТИ», ДВН. wid «Ві
рЬОВКа», windan «ВИТИ», wida «верба», 
дангл. wфig «тс.», лат. viёre «Плести, 
в'язати», vitis «виноградна лоза», гр. 
fтu!; «обід; верба», ав. vaeiti «верба», 
дінд. vayati «ПЛеТе, ТЧе», vyayati «Б'Є, 
крутить»; іє. *ці-, *цеі- «крутити, гну
ТИ».- Шанский ЗСРЯ І 3, 110; Фасмер 
І 322; Преобр. І 86; Machek ESJC 692; 
БЕР І 158; Skok ІІІ 600-601; Traut
mann 346; Walde-Hofm. ІІ 786; Абаев 
ИЗСОЯ І 277; Pokorny 1120-1121. 

вИти2 «видавати протяжні звуки», 
вий «протяжний зв ук», виттЯ, [завИй] 
«ВИТТЯ» Ж; - р. вЬllllb, бр. вьщь, др. 
вьtти, п. wyc, ч. ryti, слц. vyt', вл. wuc, 
нл. wus, hus, болг. вUя, м. вие, схв. зі'юи
jати, слн. viti, стсл. кмти; - псл. 
vyti; -дави€ звуконаслідувальне ут
ворення, можливо, пов'язане з харак
терним криком деяких звірів або нічних 
лісових птахів (сови, пугача тощо); -
очевидно, споріднене з ч. vfskati «кри
чати, веселитися», болг. віікам «Кричу», 
СЛН. zavikпiti «ВИКрикуваТИ», ЛИТ. Uiti 
«гнати, заганяти; кричати на когось», 

гр. абю «кричу, ·кличу», дінд. uti}J 
«крик», що, можливо, відбивають пра
давній спосіб вигнання тварин із за
хистку під час полювання; виводилось 
також від вигуку болю *u (з протетич-
ним v) (Machek ESJCS 578).- Шанский 
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вптрембаси 

ЗСРЯ І 3, 235; Фасмер І 371; Преобр. 
І 105; БЕР І 158-159; Skok ІІІ 588; 
Mik1. EW 397; Buga RR І 303; Otr~bski 
LP І 147; Fraenkel 1159; Pokorny 1105. 

[вИтинюхати] «виїсти, зжерти» Я;
афективне утворення неясного похо
дження. 

витівати, вИтіяти, вИтівка, [вИтін
ка] «витівка», витівнИк, вuтівно, заті
вrіти, [затіваІ, затія, [затійна] «вигад
ливо, химерно» Я, [натіватиІ; - р. за
тевсіть, затея, бр. зацяваць, зацеяць;
псл. *tё-, що, можливо, має зв'язок зав. 
*tay-a «таємно» (Mikl. EW 356; Преобр. 
І 243) і псл. tajQ, taiti, укр. таі·ти 
(Иллич-Свить1ч ВЯ 1959/2, 7); допус
кається спорідненість з лтс. tievet «до 
чогось прагнути», titinat «дражнити, 
дратувати», лит. titinoju, titinoti «хва
литися, хвастатю>.- Шанский ЗСРЯ ІІ 
6, 69; Фасмер-Трубачев ІІ 82; Miihl.
Eпdz. lV 207-208. 

[витічка] (бот.) «ситняк, J uncus ef
fusus L.» Mak, [витічок] «ТС.» Mak; -
неясне. 

витія, витійство, витіюватий, ви· 
тійствувати; - р. витИЯ, др. в13тии, 
стсл. кtтии;- псл. *vetьjь «оповісник, 
глашатай (що ніс символічну гілку)», 
ПервіСНО ПрИКМеТНИК від vetь «ГіЛКа»; За 
іншою точкою зору (Топоров КСИС 25, 
86-87), пов'язане з *vet-i <*ve- «віяти», 
спорідненим з лат. vates «поет».- Мель
ничук Вост.-сл. И общ. ЯЗЬІКОЗН. 111-
112; Фасмер-Трубачен І 322.- Див. 
ще віть.- Пор. витати1 , витати2, ві
тати. 

[витошник] (бот.) «льон жовтий, 
Linum flavum L.» Mak, [завитошникІ 
«ТС.» Mak; -очевидно, пов'язане з 
вuти1 «скручуватю>; назва може бути 
зумовлена розгалуженим кучерявим 

стеблом рослини.- Див. ще вИткІ. 
витребенька, витребеньки, витре· 

бенькувати, [витребенькуватийІ Ж; -
пов'язане з прислівником треба (як 
вказівка на часте вживання цього слова) 
або з дієсловом вИ-треб-ува-ти.- Див. 
ще ви-, треба. 

[витрембаси) «витребеньки» Ж, [ви· 
трібdси] «видумки, примхИ» Я; -пара· 
лельне до витребеньки утворення від 
треба або результат видазміни витре· 



витрибали 

беньки за зразком викрутаси, вихилЯси, 
де кореневе -ем-, мабуть, зумовлене 
впливом інших слів аналогічної струк
тури типу трембіта або п. tr~biC <<Тру
бити» чи [wytr~bus] «п'яницЯ>>.- Див. 
ще витребенька. 

[витрибали] «суперечка?» Я; -не
ясне. 

[вИтрибки] «Непотріб, покидьки» 
(?); - не зовсім ясне; можливо, резуль
тат видазміни незасвідченого давнішого 
*вuтріпки, пов'язаного з р. [вьtтрепки] 
«дрібна житня солома, що залишається 

після молотьби», похідним від трепать, 
укр. тріпати; у такому разі слово зазна
ло пізнішого зближення з основою треба 
під впливом непотріб(ний). 

[витривал] «Не захищене від вітру 
місце, белебень» Я;- очевидно, резуль
тат видазміни форми вітравал «бурелом», 
утвореної з основ іменника вітер і діє
слова валИти (див.). 

[вйтрих] «відмичка» Ж; - запози
чення з польської мови; п. wytrych 
«ТС.» є жартівливою видозміною німець
кого власного імені Dietrich.- Sl. wyr. 
obcych 812. 

вйтришкати- див. триш. 

[вйтришки] «покидьки, мотлох, не
потріб» Ж. [вИтришкати] «марно роз
тратити»; - неясне. 

витріщати, витріщака, вИтрішки, 
[вйтришок], витрішкуватий, вИтріще
ний, [витрішнИй] «витрішкуватий» Я;
бр. вЬtтрашчьщь, п. wytrzeszczyc, ч. 
vytfestiti, сл. vytrestit';-cпopiднeнe з 
тріщати ( <*trestiti) в розумінні «випи
натися так, що аж тріщати» (пор. і р. вьt
птjчивать від п!}кати «тріскати»); фоне
тичні форми вИтрішки, вИтрішок можуть 
бути результатом зближення з [вИтриш
ки] «покидьки, мотлох, непотріб».- Див. 
ще ви-, тріщати.- Пор. вйтришки. 

[вйтютень] «лісовий голуб, Columba 
paJumbus L.» Ж;- р. вuтЮтень, [ветЮ
тень, вятЮтень, ветИтин, витИтин, 
веттіж, ветЮг], бр. вяхір, [вяцЮх, вят!}х, 
вЯціцінь, вяцЮціль] «Те.»; - не зовсім 
ясне; пов'язувалося з вітка (Горяев 
479); можливо, що назва має звукона
'слідувальне походження. - Фасмер -
Трубачев І 308; Uпbegaun BSL 48, 96. 

вИтязь;- р. вИтязь, бр. Аіцязь, др. 
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витязь,,п. ст. witez, ч. vftez, слц. vft'az, 
вл. wicaz «Герой; селянин-орендар», 
болг. витЯз, м. витез, схв. віlтез слн. 
vitez, стсл. RИТ<І\Зk; - псл. *vit~dzь;
запозичення з германських мов; дісл. 

vikingr «вікінг», данг л. viking «те.» 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується з днн. wfk «житло», з ісл. 
vik «бухта», vig «битва», viking <<Подо
рож додому»; псл. t замість очікува
ного с відповідно до герм. k пояснює
ться як результат дисиміляції, dz за

мість g- з форми множини vit~dzi; 
спроби пов' язати з псл. *vitь «здобич» 
(Holub-Kop. 418; Brйckner 659, ZfS!Ph 
6, 64-65) видаються непереконливи
ми.- Шанский 3СРЯ І 3, 111; Фасмер
ТрубачевІ 322-323; 3СБМ ІІ 170-171; 
SchwarzZfS!Ph 2, 104-117;5, 394-407; 
Steпder-Petersen ZfS!Ph 4, 44-59; Ek
blom ZfS1Ph 30/1, 1-2; Кiparsky GLG 
268-270; J6hannesson 114-115. 

вИ:фатеlІь, вИфатниця, вИхватень, 
вИхватки - див. хватати. 

вйфурдіти - див. фурделити. 
[виха] (бот.) «омела, Viscum L.» Л, 

Я, [веха] «те.» Л; - очевидно, резуль
тат діалектної видазміни назви віха 
щикута» за зовнішньою схожістю.
Див. ще віха2 • 

[вйхарабатисє] «видратися, видряпа
тися» ВеБ; - очевидно, фонетичний ва
ріант слова [вИкарабатися], пов'язаного 
з [карtібкатися] (див.). 

вихати «махати; хвицати», [вихацця] 
«гойдатися», [віхн!}ти] «хитнути», [вИ
халка] «Гойдалка, колиска» Л, Ва, Я, 
[віхеля] «те.» Л, вИвихнути, вUвих, звих
нути, звих, [звИхленник] «викидень» Я, 
звИхнутий, підвихщjти, підвИвих, уви
хатися «мотатися, клопотатися»; -
р. [вихать] «зрушувати, викривляти», 
бр. віхаць «хитати», др. вихати; -
загальноприйнятої етимології не має, 
пов'язується з вИnіи «Крутити», вИхор 
(Ващенко 14-15; Преобр. І 86-87), 
причому допускається зв'язок із ви
хлЯти, р. вихлЯть, слн. vihljati «віяти, 
ворушити»; зіставлялось також з лит. 

viskёti «рухатися», (Buga RR І 491); 
форма [віхн!}ти] «хитнути» є результа
том зближення з [віхщjти] «майнути».
Шанский 3СРЯ І 3, 112; Фасмер І 
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323-324; Ильинский ИОРЯС 20/3, 77; 
ЗСБМ ІІ 167.- Пор. вихлЯти, віхола. 

[вИхвоськати l «видудлити, випити» 
Я;- результат переносного вживання 
слова хвоськати «хльоскати, бити» 
в значенні «хлистати, хлебтати».- Див. 
ще хв6ськати. 

[вііхільои] «гінкий льон» Я; - оче
видно, вузьколокальне утворення від 
вихилЯти(ся) «вигинатися, згинатися» 
(пор. бр. вЬtхіленьt «вигнутий, зігнутий») 
на означення гінкого, тонкого льону; 
кінцівка слова штучна, під впливом 
льон (для рими у заклинаннях).- Див. 
ще ви-, хилИти. 

[вИхлебтатися] «позбутися всього» 
Мо; - афективне утворення на основі 
дієслова хлебтати «жадібно питю>; ха
рактер семантичного переходу неяс

ний.- Див. ще ви-,. хлебтати. 

вихлЯти, [вихлювати] «коливатися», 
[вихлюватий] «Хиткий», вихлЯстий «та
кий, що коливається», вихлЯр «непо
стійна в поведінці людина» ЮМ; -
р. вихлЯть, бр. віхлЯць, п. wiklac <<Плу
тати», ст. wichlac «Те.», ч. viklati «Хи
тати», слн. vihljati «віяти, воруши
ти»; -очевидно, пов'язане з вихати; 

зіставляється також (Machek ESJ С 689) 
з дісл. hvika «хитатися, вагатися», нвн. 
wackeln «хитатися, похитуватися».
Шанский ЗСРЯ І 3, 111-112; Фасмер І 
324; Briickner 612.- Див. ще вихати. 

вИховати, вИхованець, вИхованка, [ви
хованок] «ВИХОВаНеЦЬ», вихователь, [вихо
вач, вUХООНИК] «ВИХОВатеЛЬ», (вИховок] «ВИ
ХОВаННЯ» Ж, виховdтельство, виховавчий, 
виховальний, виховнИй;- бр. вьtхаваць;
очевидно, запозичення з польської мови; 
п. wychowac, як і ч. vychovati, слц. 
vychovat', є похідним від chowac (ч. 
chovati) «ховати; вирощувати»; не має 
підстав твердження (Richhardt 113, 121), 
нібито п. wychowanie є калькою фр. 
education.- ЗСБМ ІІ 289; Briickner 183; 
Uпbegaun RES 12, 45.- Див. ще ховати. 

вИхор, [вихір Бі, віхор], [вИхрик] 
«пропуск при косінні» Л, [вихровИк] 
«чорт, що здіймає вихор» Я. вихрtістий, 
вихруватий, вихрюватий, вихр Ястий, 
вИхориmи, вИхрити, [звихровdтіти] «За
вертітИСЯ, закрутитися» Ж; - р. вихрь 
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«ВИХОр (вітер)», вИхорь «ТС.», ВИХОр 
«чуб», бр. віхар «вихор (вітер)», віхор 
«Те.; чуб», др. вих( 'О )р'Ь «вихор (вітер)», 
п. wicher «вихор; чуб», ч. vichr «вихор 
(вітер)», слц. vichor, vichrica, вл. wichor, 
нл. wichar, болг. вИх'Ьр, м. виор, схв. 
вuхар, вuхар, віlхор, вuхор, слн. vihar 
«Те.», viher «кучер», стсл. Gилр-ь.; - псл. 
vіхгь, пов'язане з vixati, іє. *цеі- «кру
тити, гнути»;- очевидно, споріднене з 

лит. viesulas «Вихор», лтс. veisuбls «те.»; 
може бути й результатом контамінаuії 
псл. viti і vejati (Holub-Kop. 416); 
можливість пов'язання з іє. *vei- «ві
яти» допускає також Ільїнський (ИОРЯС 
20/3, 77); звукова форма віхор є резуль
татом зближення з віхола.- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 112; Фасмер І 324; БЕР І 
155-156; Skok ІІІ 588; Moszynski 
PZJP 198; Fraenkel 1243-1244; Traut
mann 345.- Пор. вихати, вfхола. 

[вИхранути 1 «зберегти, устерегтю> 
Я; - р. [в!>'tхранитьІ; -запозичення з 
російсько·і мови або в·узьколокальне 
утворення від церковнослов'янізму хра
нuти під впливом слів із префіксом ви
типу вИходити, вИгодувати, вИховати . ..,
Див. ще ви-, хоронИти. 

[вихри} (бот.) «солодка, солодець, 
Glycyrrhiza echiпata L.» Mak; - не
ясне. 

[вИхта] «відробіток натурою як дода
ток до грошової плати за оренду зем
лі»; - походить від п. wikt, [wicht] 
«харч, їжа, пожива».- Karlowicz SGP 
6, 102.- Див. ще виктувати. 

[вИхторити] «Щось швидко робити, 
влаштовувати» Ж. [завИхторити] «За
грожувати; мати на думці» Ж; - не
ясне; можливо, nов'язане з вИхор, вй
хорити. 

[вихурЯтися] «чванитися»; - неясне. 
[вИцабати] «виклювати»;- очевидно, 

результат контамінації форм дзьобати 
і цапати.- Див. ще дзьоб, цапати. 

[вИцюстрити] «відшмагати різ-
ками»; -очевидно, афективне утворен
ня на звуконаслідувальній основі. 

[вИцяпкати] «видряпати» (очі); -
очевидно, тлумачення слова у Грінчен
ка неправильне; наведена ним цитата 

допускає тлумачення «Викапатю> (про 
очі), тобто «витекти по краплині (з сльо-
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зами)»; в такому разі слово є похідним 
від [цЯпкати] «капати».- Див. ще цЯ
nати. 

[вИчапаритися] «вийти із скрутного 
становища» Ж;- похідне від чanripa 
(назва гри в карти); отже, первісно 
означало «обіграти когось, удало закін
чити гру».- Див. ще чашіра. 

[вичекбвзнути] «спіткнутися, зійти 
з рейок, виприснути» Ж; - похідне від 
к6взати(ся), поковзгцjтися; че- нагадує 
подвоєння початкового елемента (че < 
ке), що при творенні певних дієслівних 
форм, зокрема, з підсилювальним зна
ченням, в індоєвропейський період було, 
мабуть, регулярним.- Див. ще ков
зати. 

[вИчеретиJ «Вичерпати» Ж;- похо
дить від безсуфіксного псл. *cerp-ti 
«черпати», в якому за законом відкри
того складу після занепаду -р- дифтон
гічне сполучення -er- на східнослов 'ян
ському грунті набуло повноголосної 
форми -еге-. -Див. ще черпати. 

вичікурнути- див. чкурнути. 
[вйчокнутися 1 «виткнутися, вилізти» 

Я;- неясне. 
вичблювати - див. чільний. 
вйчуняти «Видужати», вич!}нювати, 

очуняти, [вчун.Яти] Ме «те.»; - р. [очу
неть] «ОПрИТОМНіТИ», бр. ач!}нЯЦЬ «ВИду
ЖаТИ»;- не зовсім ясне; пов'язується 
з очнутися ( <*очьтнутися), спорідне
ним зп. ocknqc si~ «прийти до пам'яті, 
отямитися; прокинутися», ч. ocnouti se 
«опинитися» (Фасмер ІІІ 178-179; 
Преобр. І 673); може розглядатись і як 
похідне від іменника [чуне] «хворобли
вий сон, розслаблення», пор. [ ч!}нявий] 
«хворобливий, сонний».- 3СБМ І 230-
231.- Пор. nрочуматися, чую~. 

виш, вИшівець; - абревіатура ви
разу вища школа, утворена з першого 

складу першого слова та першої літери 
другого.- Див. ще вись, школа. 

вйшапортувати - див. шпортати. 
[вИшар] «торішня трава; [(бот.) осо

ка, Carex paludosa Good. Mak]», [вИша
рецьJ «торішня трава»; - р. [вишь, 
вйша1 «зелені віти, річкова зелень», 
бр. [вішар] «торішня трава», др. вишь 
«зелені віти, хмиз», п. wiszar «зарість; 
[болотяні трави]», [wisz] «ТС.», слн. vis 

25• 

вйшня 

«очерет, осока»;- псл. v1sь;- мабуть, 
споріднене з лит. viksva «осока», 
viksv а, viksris «Очерет, ОСОКа; СИТНИК, 
Juncus L.», vizga «трава», прус. wissene 
(бот.) «багно звичайне, Ledum palustre 
L.», двн. wisa «лука», нвн. Wiese «те.»; 
українські форми, можливо, зумовлені 
польським впливом.- Фасмер І 325; 
3СБМ ІІ 172; Bri.ickпer 624; Fraenkel 
1249-1250; Trautmann 363. 

lвИшарвати] «Вишукати, знайти» Я;
очевидно, результат видазміни форми 
{вИшарити] «винишпорити».- Див. ще 
шарити. 

lвйшнимпорити] «пронюхати, виві
дати» Ж; - префіксальне утворення від 
[шнИпорити]; носовий звук всередині 
слова є наслідком афективної деформа
ції слова.- Див. ще шнйпорити. 

[вИшніЕ-rрад] «вишник» Ж;- ре
зультат контамінації словосполучення 
вишнів сад (ВеБ) з короткою формою 
прикметника вишнів (від вишневий) і 
деетимологізованого слова град «місто; 
огорожа» під впливом виноград. -Див. 
ще виноград, вИшня, rрад2 • 

вИшня, [вuшеннИкl «степова вишня» 
Ж. Я, [вИшення] «вишник», [вишненик1 
«вишнева наливка» Я, вИшнИк, вишнИна, 
вишнівка, [вишнівки] «порічки, Ribes 
rubrum L.» Mak, вишнЯк, [виитякиl 
«гриби підвишні» Mak, підвИшень «гриб 
Clitopilus prunulus (Scop.) Quel.»; -
р. болг. вИumя, бр. ВtШНЯ, др. виИІЬНЯ, 
п. wisnia, [wisznia], ч. viseil (дерево), 
visпe (плід), слц. visila, вл. wisef1, нл. 
\\iisпja, полаб. vatsпai, м. вишна, схв. 
вйииьа, вИшшь «дика вишня», слн. vis
пja; - псл. visьnja; -споріднене з двн. 
wihsila «черешня», свн. wihsel, сни. 
wisse1, нвн. Weichsel «ТС.», лат. viscum 
«пташиний клей», гр. [~6(; ( <FL~oc;) 
«пташиний клей; омела»; зводиться, оче
видно, до іє. *цfкs-inja, де *ц!кs- «омела 
та інші дерева, що виділяють клей»; 
припускався зв'язок з гр. ~\юatvoc; «тем
но-червоний» (~бааос; «шовк», спочатку 
тільки «червоний шовк») (Meyer EW 
473-474; Фасмер ГС3 2, 225), але піз
ніше Фасмер відмовився від uієї думки; 
зважаючи на азіатське походження са
мої рослини, можна було б припустити 
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певні зв'язки її назви з відповідними 
~шелятивами в тюркських народів, проте 
в більшості тюркських мов це слово не
відоме, а тур. vi~ne, аз. вuшна вважа
ються запозиченнями з новогрецької 
мови,- пор. нгр. ~LaLvLci. «вишня (де
рево)», ~[aL vo «плід вишні», ~t'юmvov 
счерешня» (Дмитриев 532), які самі, 
можливо, мають слов'янське походжен
ня (Matzenauer 88; Ильинский ИОРЯС 
23/2, 185).- Шанский 3СРЯ І 3, 112-
113; Фасмер-Трубачев І 325; Bruckner 
625; Machek ESJC 692; БЕР І 157; 
Skok ІІІ 598; Moszyiiski PZJP 277-
279; Юuge-Mitzka 847; Baga RR ІІ 
199-200; Pokorny 1134. 

[вйшнябати] «Вийти з труднощами, 
виповзти»; -неясне; можливо, похід
не утворення від незасвідченого діє
слова * шнябати, запозиченого з ні
мецької мови; нвн. schnappeп «шканди
бати; базікати» споріднене з Schnabel 
сдзьоб», Schnepfe «бекас», лит. snapas 
сдзьоб».- Пор. пошнЯпити. 

[вишнЯр] (орн.) «Костогриз, Cocco
thraustes coccothraustes L.» ВеНЗн; -
бр. [вішнЯк] «Тс.»;- похідне утворення 
від вИшня; назва мотивується тим, що 
костогриз _викльовує ядра з кісточок 
стиглих вишень та інших кістянок; має 
ще назви кістар, черешнях:, черешняр 
тощо.- Воїнств.- Кіст. 240; ВеНЗн 13; 
ЗСБМ І І 173. - Див. ще вИшня. 

(ВИШОНКа, в. польова] (бот.) «МИГДаЛЬ 
польовий, Amygdalus campestris L.»; -
очевидно, утворене від вИшня на nід
ставі деякої зовнішньої подібності рос
лини до степової вишні (Cerasus fruti
єosa РаІІ.); морфологічна структура сло
ва і наголос, можливо, зумовлені впли
вом п. wisienka «вишенька».- Бісюлі
иа-Клоков 208; Нейштадт 333.- Див. 
ще вИшня. 

вищ.ати - див. виск. 
[вііщибати] «відщипнути, ВІДІрвати» 

Ж; -пов'язане з щипати; перехід при
rолосного п в б, можливо, викликаний 
впливом слова вйскубати.- Див. ще 
ви~, щипати. 

вйщикнути, вИщих:- див. прищик
нути. 

вияшкй- див. вИти1 . 
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вібрувати 

віадук; - р. болг. виадук, бр. вія
дух:, п. wiadukt, ч. слц. viadukt, схв. 
виjадук, вujадукт, слн. viadukt; - нове 
запозичення з французької мови; фр. 
viaduc походить від англ. viaduct «віа
дук, міст через долинУ», утвореного 
з лат. via «шлях, дорога», спорідненого 
З дінд. vїthї «рЯД, ШЛЯХ», VtШ «Пере
слідує, прагне, жене», гр. І:ер,сн «руха
юсь вперед, прагну», Ot/-LO<;; «хід, дорога», 
псл. vojьna «війна», і лат. duco «Веду», 
спорідненого з гот. tiuhan «тягти», двн. 
ziohan «тс.».- СІС 120; Шанский 3СРЯ 
І 3, 91; Dauzat 749; Юеіп 1706; Walde
Hofm. І 377-378, ІІ 778-779.- Див. 
ще воювати.- Пор. дука. 

[вІблий] «круглий, циліндричний», 
(вuблий] «дуже високий», [вібловrітий] 
щиліндричний» Ж, [облий] «округлий» 
Ж, [вИбель] «кругла колода», [віблЯк, 
віблrік ЖJ «тс.», [віблиціJ «округлі бал
ки» ВеБ, [віблякu] «тс.», [віблИці] «заго
рожа з круглих тонких балок» Ж, 
[вібл6] «дуга» Ж, [вібло] щиліндр», [віб
ловuк] (зоол.) «В'юнок, Eпchelys pupa» 
Ж; - р. 6бльtй, др. обл'О, обьл'О, п. obly, 
ч. слц. obly, вл. wobli, нл. hobli, болr. 
66'0Л, М. облина «ВИПУКЛісТЬ», СХВ. обао 
«овальний, круглий», слн. 6bel «ТС.»;
псл. *оЬьlь <*оЬvьІь; на українському 
грунті виникло приставне в перед і на 
місці о в новозакритому складі; -спо
ріднене з лит. apvalus «Круглий», лтс. 
ара 1s «ТС.», aplis «коло»; очевидно, 
пов'язане з вал, валііти та ін.- Фасмер 

ІІІ 103; Преобр. І 629; Machek ESJё 
406; Holub-Kop. 250; Skok ІІ 535; 
Fraeпkel 14; Trautmann 349; Buga RR 
ІІ 198. 

вібрувати, вібратор, вібрація; -
р. вибрйровать, бр. вібрtіtраваць, п. wi
browac, ч. vibrovati, слц. vibrovat', 
болг. вибрИра.м, м. вuбрИра, схв. вибрИ
рати, слн. vibrirati; - запозичення з 
німецької мови; нім. vibrieren походить 
від лат. vibrare «дрижати, коливатися, 
примушувати коливатися», спорідне
ного з свн. wїfеп «вібрувати», двн. wipf 
«Помах, розмах», wipfil «верхів'я де
рева».- СІС 126; Шанский 3СРЯ І 3, 
91-92; ССРЛЯ 2, 345; Walde-Hofm. 
ІІ 780; Юuge-Mitzka. 864. 



вfбчий 

[вібчий] «чужий» ВеЛ; -результат 
закономірного фонетичного розвитку 
др. обьчии, спорідненого з п. оЬсу «чу
жий» (спочатку «той, що мені не нале
жить»), ч. слц. obecny «спільний», болг. 
общ, схв. onnii, општіі, слн. 6Ьсі, стсл. 
оЕь.шть.;- псл. *obьtjo «Те, що навколо; 
кругле селище», утворене з прийменника 
оЬ(ь)- «Об-» та суфікса -tjo-; значення 
форми [вібчий] розвинулось, очевидно, 
під впливом польської мови.- Кобилян
ський Мовозн. 1967/6, 43-44; Трубачев 
ВЯ 1957/2, 94-95; Фасмер- Трубачев 
ІІІ 110; Преобр. І 633; Briickпer 369; 
Machek ESJC 404-405.- Див. ще о1.
Пор. обчество, общий. 

!вів] (наслідування котячого крику 
або плачу кволої дитини) Ме, [вівкати] 
<шадокучливо чи слабо нявчати Ме; 
кричати, плакати Ж», [вівкоти] «Нявчан
ня, крию> Ж; - звуконаслідувальне 
утворення. 

Вівдя -див. Євдокія. 

вfвса, вівсu, вівсик, вівсИна, вівсuсько. 
вівсище, вівсоватка, вівсЮг, вівсюгува
тий, вівснж, вівсюнець, вівсЯний, вівсЯ
ник, вівсЯниця, вівсЯнка - див. овес. 

вівсЯнка (іхт.) «Leucaspius deliпea
tus Heck.», [вівсик Ж, овес Л-Г, овсЯн
ка Л-ГJ «Тс.»; - р. [овсЯнка], бр. [ау
сянка], п. [owsiaпka], ч. [ovesnice, oves
nicka], слц. [ovsienka, ovsianka, oves
nicka]; -похідні утворення від овес; 
назви зумовлені забарвленням або неве
ликим розміром і формою риби.- Leder 
69; 3СБМ ІІ 207; Ferianc Nazv. ryb 41.
Див. ще овес. 

вівтар, ст. волтар'О (XVII ст.); -
р. алтарь, [олтарь], бр. алтар, др. 
алтарь, ол'Отарь, п. oltarz, ч. oltar, 
слц. слн. oltar, болг. олтар, м. олтар, 
СХВ. длmіір, СТСЛ. M"I>Tdj)k, "1\"J.Tdj)k;

запозичення з латинської мови; лат. 
аШіrе, altar «Жертовник, пристрій для 
спалювання жертви» зводиться до *ada
leio «спалюю» (звідки пізніше adoleo 
«Те.»), однак у мові римлян слово стало 
вторинна пов'язуватися з прикметни
ком altus «високий» і відповідно поясню
валось як «високе місце, підвищення»; 
можливо, що лат. altare, altar дійшло 
до слов'ян не безпосередньо, а через 

вівці 

двн. аШіrі.- Шанский 3СРЯ І 3, 
80-81; Vasmer І 14; Walde-Hofm. І 
32, 13. 

вівторок, [вт6рок, вівтірковий], віе
т6рковий; - р. вт6рник, [овт6рник), 
бр. аут6рак, др. в'Оmорьник'О, ов'Оторь
НИК'О, п. wtorek, ч. iitery, слц. Utorok. 
БЛ. WUtora, НЛ. waltora, бОЛГ. М. втор
НИК, схв. уторах:, уторник, слн. vtбrek. 
torek, СТСЛ. G"hTCj)Ь.NИK"h, G"J.TCj)"hK"h;

псл. vьtorьkь, vьtorьnikь, пов'язане 
з vьtorь «другий» (як назва другого дня 
тижня; першим вважався понеділок); 
форма вівторок закономірно виникла 
з др. вов'Отор'ОК'О, а це - з ов'Отор'ОК'О 

шляхом додавання протетичного в-, але 

о- в овтороК'О залишається неясним; 

пор. також [олжа] із л'Ожа.- Жовто
брюх Іст. граматика 160; Кочерган 
УМЛШ 1967/1, 26-30; Шанский 3СРЯ 
І 3, 209; Фасмер І 364; 3СБМ ІІ 208; 
Briickner 588, 636-637; Machek ESJC 
671-672; Schuster-Sewc ZfSI 7, 660; БЕР 
І 197; Skok ІІІ 552.- Див. ще втора. 

вівцебИк (зоол.) «мускусний бик, Ovi
bos moschatus»; - р. овцебЬtк, бр. ауца
бЬtк; - наукова калька лат. ovibos, 
утвореного з ovis «вівця» і bos «бик» 
(лор. нім. Schafochs «тс.»). 

вівцЯ, вівчар «чабан; порода собаки», 
вівчарка «пастушка овець Ж; порода 
собаки», вівчар енко, вівчарик «чабанець», 
вівчарня «овеча кошара», вівчарство, 
[вівчuнецьJ «ВівчарНЯ» Ж, овеча, овеча
тина, овечатник «кошара», овечина, 
овечка, [овечник] «Кошара», [овча Пі, 
овчар, овчарик Пі, ж. овчарка Пі, овчар
ник ПіJ, овчИна, вівчарити, вівчарювати, 
[вівчий], овечий;- р. болг. овца, бр. 
авечка, др. овьца, п. owca, ч. ovce, слц. 
ovca, вл. wowca, нл. wejca, полаб. vica 
«вівця», схв. 6вца, слн. 6vca, стсл. 
~GkЦdi - псл. оvьса <*ovika, результат 
розширення і-основи зменшувальним 
суфіксом -ika; - споріднене з лит. avis. 
ЛТС. OVS, дінд. avika «ВіВЦЯ», avil) «ТС.», 
гр. гомер. ot\;, .І!ат. ovis, ірл. бі, двн. оа., 
гот. awistr «Вівчарня», хет. haцas «вівця» .. 
вірм. hoviw «пастух» ( <*hovi-pa «Ове
чий' пастух»).- Критенко Вступ 510, 
546; Трубачев Назв. дом. жив. 69~70; 
Фасмер-Трубачев ІІІ 116; 3СБМ ІІ 209; 
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вівчарик 

Machek ESJC 423; Георгиев Б-ьлг. етим. 
и онам. !28; Иванов ВСЯ 2, 5. 

вівчарик (орн.) «бекас, баранчик, 
Capella (Scolopax) gallinago L.», [овча
рик Ж, овчарник Пі] «ТС.»; - похідне 
утворення від вівцJі; назва зумовлена, 
очевидно, специфічним звуком, схожим 
на бекання овець, який утворюється 
крильми бекаса під час польоту.- БС3 
4, 400.- Див. ще віРцЯ. 

[вівчураІ «вовча шкура як одяг» 
Ж; - запозичення з польської мови; 
л. wilczura є похідним від wilk «вовк»; 
щодо суфікса -ura пор. п. lisiura «Лисяче 
хутро».- Див. ще Іюнк. 

[віrанl «сукман» ВеУг;- п. ст. wi
gano «дамська сукню>, слц. vigan «бала
хон»; - запозичення з угорської мови, 
в якій vigan6 «сукня, спідниця» походить 
від прізвища віденської танцюристки 
Вігано.- Barczi 338. 

віr6нь (зоол.) «Вид лам; тканина 
з вовни uієї тв<:Jрини», віг6невий; -
р. вигонь, бр. вігонь, п. wigon, ч. vikune, 
слц. vikuna, болг. вигон, схв. вигогьа; -
запозичення з французької мови; фр. 
vigogne, давніше vicugne «тс.» походить 
з іспанської мови; ісп. vicuna засвоєно 
з мови кечуа (wilшnia).- СІС 126; 
Шанский 3СРЯ І 3, 93; Kopalinski 1041; 
Dauzat 751. 

від (прийменник), відо, од, одо, від
(префікс), віді-, од-, оді-;- р. от, ото, 
бр. ад, др. от'О, п. ч. od, ode, слц. od, 
odo, вл. wot, wote, нл. wot, болг. м. 
од, схв. од, ода, слн. od, стсл. ~ть.; -
усі форми з псл. оt-ь, формиз-д виникли 
за аналогією до над, під (под), перед; 
nсл. оtь <*ot зводиться до прислів
ника іє. *ati, *eti «через що; назовні; 
звідки»; -споріднене з лит. at-, пре
фіксом, що означає рух від чого і до 
чого, також ata-, ati-, лтс. at-, прус. 
at-, et-, гот. id-, двн. it-, ita- «по-, до-», 
ірл. aith-, aid- ·<шо-, від-», дінд. iiti, ав. 
aiti- «через, пере-», лат. at «але», et «і», 
гр. Є·п «ще, все ще», фріг. Єн.- Фасмер 
ІІІ 168; Skok ІІ 542; ESSJ Sl. gr. І 
155-157; Rozwadowski RSI 2, 87; Traut
mann 16; Fraenkel · 20; Walde-Hofm. 
І 75, 421; Pokorny 70-71. 

[відай] «певно, напевно, мабуть», [ві-
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вІдати 

дав, відей] «тс.»; - не зовсім ясні утво
рення від дієслова відати; тлумачаться 
(Німчук Славіст. зб. 149) як результати 
фонетичних видазмін 1-ї ос. одн. відаю 
(відаjу) з відпадінням кінцевого у або 
з випадінням j і скороченням у в не
складове у.- Див. ще відати- Пор. 
видай. 

вІдати, [віда] «звістка, повідомлен
ня», відом (у виразах без віqома, до ві
дома, нема відома), відомство, [відомця] 
«свідок» Я, вісник, вістка, вістовИк, 
вість, відомий, відомчий, [віжливий] «Обі
знаний, знаючий» Я, безвість, безвісти, 
вивідач «ТОЙ, хто вивідує; розвідник, 
шпигую> Ж, вuвідка «розвідка», [вИвід
ник] «шпигун» Ж, [вйвідниця) Ж, відБі
дати, відвідач, відвідини, відвідувач, 
відповідати, відповістИ, відповідач, від
повідник, відповідь, відповідальний, від
повідний, довідатися, довідка, [дозвіда
тися], доповідати, доповістИ, доповідач, 
доповідь, доповіднйй, доповідне, досвід, 
[досвідити] «досвідчити» Ж, досвідний, 
досвідчити, досвідчитися, звістка, звіди 
«розвідини», звідини «ТС.», звідомлення, 
[звід!}н] «розвідник, шnигун» Ж, звість, 
[звісь] Ж, [звістuтельJ Я, звістун, зві
дувати, [звіжитиl «узнати, пізнати» Ж, 
звістувrіти, звіщати, [звіжалий] «до
свідчений» Ж, звісний, !завідомити] «ПО
відомити», [завідомлЯти}, завідувати, 
[завід] «завідування» Ж, завідувач, [за
відця] «завідувач» Ж. [заповіщатu] «спо
віщати» Я, [зневіжити] «одурити» Ж, 
.міжвідомчий, навідатися, навіджати, 
ішвіщати, [навід] «Відвідини» Ж, [нові
дач) «відвідувач», новідини «відвідини», 
навідати, [навідка] «відвідання» Ж, (на
віжкИ] (у виразі дати н. «дати знати») 
Ж, [невіда] «Незнанню> Ж, [невіжа] 
«ТС.» ж. [невіжий] «Незнаючий» Ж, не
відь «Невідомо», недовідомий «Невідо
мий», обвіщати, обвістка, [одвістuти] 
«Віддати звістку, відповідь», Ж, одві
дини, [6двідь] «Відвідини» Пі, [одвість] 
«Вістка, депеша» Пі, [одповіддя] «Від
плата; захист» Ж, оповідати, оповідан
ка, оповідання, оповідач,· оповідачка, опо
відка, оповідь, оповісник, оповfстка, опо
вість, перевідати, передвіщати, повіда
ти, повідомити, повідомлЯти, повідом
лення, повістка, повість, повістЯр, n6-



відбавити 

свідка, посвідник, подсвідченля, посвідчу
вач«свідок», прuзвістка, приповідка, при
повістка, прИповість, присвідчати, праві
дати, провіщати, [провіди] '«розвідини» 
Ж. провідини, [провідки] «ТС.», провісник, 
пр6вістка, провість, провісний, пропо
відувати, проповідник, проповідництво, 
проповідь, проповідничий, розвідати, роз
відач «розвідник», розвіди, розвідини Ж. 
розвідка, розвідник, розвідувач, розвід
ний, розвідувальний, розвідчий, розпові
дати, розповідач, розповідачка, розпо
відка, розповідь, [свідувати] «знати Ж; 
оглядати хворого (про лікаря)», свід
чити, свідку8Сіти, [свіда] «знання» .Ж, 
[свідка], свідок, lсвідомl (у виразі до сві
дома «до відома» Ж). свідомість, [свід
чий! «Свідок», [свідчикl «те.» Ж, [свідчи
ця/, свідомий, [свідучийl «свідомий» Ж, 
совість, сповідати, сповідальник, спові
дальниця, сповідальня, сповідач, сповід
ник, спОвідь, сповіщати, сповіщення;
р. ведать, бр. ведаць, др. 6'13д15ти, 615-
дати, е15сmи, 815-НЬ, П. Wiedziєc, ч. ve
diШ, слц. vedet', вл. \\o'edzec, НЛ. wezes, 
болг. вестЯ «повідомJІЯТИ», м. вести, 
СХВ. вестити «ТС.», СЛН. vedeti «ЗНаТИ», 
стсл. Gt А t Тft, G'~ м ь.;- псл. vedet і «ЗНа
ТИ>>;- споріднене з прус. waidimai «зна
ємо», дінд. veda «знаю», гр. (F)oTba, гот. 
wait, нвн. (ich) weiB «те.»; - іє. *цоіd-, 
*цеіd-, *ціd- «бачити, знати»; семантич
ний перехід від «бачити» до «знатю> 
аїлком натуральний, але вже в індо
європейській прамові дієслово, очевид
но, розпалося на два - одно із значен
ням «бачити» (псл. videti, лат. vidёre 
«бачити»), а друге із значенням «знати» 
(псл. vedeti).- Шанский ЗСРЯ І 3, 35; 
Фасмер І 283; Преобр. J 106-107; 
Briickпer 615; Machek ESJC 680-681; 
Skok ІІІ 574-576; Frisk ІІ 357; Pokorny 
1125-1126.- Пор. вид. 

відбавити, відбавлЯти- див. вИба
ви ти. 

Івідбаглувати] «відстояти, врятува
ти»; - результат видазміни значення 
префіксального утворення від дієслова 
[байлувати] (*баглувdти) «витягати важ
кий віз за допомогою додаткової пари 
волів».- Див. ще байлова. 

[відбрбд] (у виразі наїстися до від-

відвічати 

броду «Наїстися донесхочу»);- утворено 
від брід, можливо, під впливом п. w 
br6d «багато, по самі вуха» («брести по 
самі вуха» в переносному вживанні).
Див. ще брестИ. 

відвага, відважний, відважувати;
р. отвага, бр. адвага, п. odwaga, ч. слц. 
odvaha; - через проміжну ланку вага
тися, [важитися] «перебувати в нері
шучості» пов'язане з вага; значення 
хоробрості, рішучості розвинулось у ді
єслівній формі відважитися (пор. ана
логічний розвиток значень у формах 
зважитися, [звага], наважитися); на та
кому розвитку значень міг відбитися 
вплив польської і німецької мов (пор. 
НВН. wagen «НаважуваТИСЯ», wagen «Ва· 
ЖИТИ»); думка про зв' ЯЗОК З дінд. vagara 
«мужній» і назвою племені вагри (Per
wolf AfSIPh 7, 616; Rudnicki Prasl. ІІ 
209) позбавлена підстав; непереконли
вою є спроба (Шабалин 3ИРЯ ІІІ 52-
57) виведення р. отважньtй від форми 
важнЬtй.- Фасмер ІІІ 169; ЗСБМ ІІ 79; 
Machek ESJё 674.- Див. ще Eara. 

відвертий «щирий, прямий, відкри
тий», одвертий, [отвертий] Ж «те.»; -
п. otwarty «Відчинений; відвертий», ч. 
otevreny, слц. otvoreny «те.»; - нове 
українське утворення від кореня вер
(псл. vьr-, ver-, vor-) «зачиняти», оче
видно, за зразком польської форми; 
щодо семантики пор. р. открЬtтьtй, от

кровеннЬtй, СХВ. отворен «ВіДЧИНеНИЙ; 
відвертий».- Див. ще верея.- Пор. не
рет~, вірl, отвір. 

відвИчити - див. звикати. 

відвідати, відвідач, відвідини, відві
дувач- див. вІдати. 

[відвічати, відвітити, відвітуватu, 
відвіт, одвітити, одвітувати, одвіт, 
одповіт ЖJ; - р. отвечdть, др. от'Ов15-
чати, от'ОБ15m'О, ч. odvet (з рос.), слц. 
odvet, odveta, odvetit' «відповісти», 
болг. СТ. ответ, СТСЛ. ОТ'Ь.R'~ТИТИ, ('ІТ'Ь.· 
к·І;шТtІGdТІt, І)Т"Ькtт-ь.; - псл. otьvetiti, 
otьvetь, пов'язані з privetiti, *zavetiti, 
*ob(v)etiti, очевидно, похідними від vetь 
«Гілка» (як символ повідомлення, па
м'ятний знак); -споріднені з лит. vai
tenu «суджу, думаю», прус. waiШit 
«Говорити, мовити»; менш переконливе 
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відгал 

зіставлення (Machek ESJC 687) з лит. 
veїkti «робити».- Мельничук Вост.-сл. и 
общ. ЯЗЬІКОЗН. 103-111; Фасмер І 305-
306; Преобр. І 109; Briickner 614.
Пор. витати2 , вітати, віче, завічати. 

відгал, відгаль - див. галИти. 
[відгодИтися] «Віддалитися, від'їха

ти, не бути на місці»; - утворено, оче
видно, як антонім до дієслова нагодИ
тися «потрапити, прибути в слушну го
дину».- Див. ще год. 

відданий «вірний»; - бр. адданьt; -
п. oddany, ч. слц. oddany;- очевидно, 
калька нім. ergeben «відданий, вірний», 
дієприкметника від дієслова sich erge
ben «Віддаватися, присвячувати себе»; 
пор. р. предаtіtіьtй, слн. vdan «відда
ний»; можливе посередництво польської 
мови.- Див. ще від, дати1 • 

[віддюбарити] «Побити»; -можливо, 
результат контамінації дієслів віддуба
сити і [відбарбарити]; м'яке д' зумов
лене, очевидно, експресивним характе

ром слова.- Пор. барбара, дубасити. 

[відерщj] «водохрещі» Ко; - резуль
тат не зовсім ясної видазміни слова 
[вод6рщі] «водохрещі» (див.). 

від'Ємний (заст.) «Негативний»; -
калька п. odjemny «Негативний», що 
своїм етимологічним складом точно від
повідає українській формі.- Див. ще 
від, імати. 

відзарок - див. зорЯ. 

[відзіrбрний] «кокетливий», [видзі
.І6рний] «гострий на язик» Па, [фіці
.І6рний] «кокетливий, підлабузливий»;
неясне; спроба виведення від рум. fiteci, 
Щса (Kaluin. 15; Кобилянський Гуц. 
гов. 83) здається сумнівною з огляду 
на занадто велику формальну невідпо
відність. 

відзірsітися - див. цірити. 
[відзЯпити] «Відчинити, розкрити 

навстіж» (про двері), [оддзЯпити Ва, 
одзяпити Пі] «те.»; - префіксальне 
утворення, очевидно, пов'язане з діє
словами зЯяти, зіпати «сильно кричати, 
горланити; позіхати»; щодо чергування 
голосних відзЯпити: зіпати пор. від
тЯпати: тіпати.- Див. ще зіпати, 
зЯти. 
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відкаснути 

[віді] «певно, напевно, мабуть»; -
можливо, результат редукції форми 
[відай] «тс.»; разом з тнм, нагадує за
костенілу форму праслов'янського пер
фекта vede «ЗНаВ» Від V еd{Ш «ЗНаТИ», 
звідки також др. 6'6д'6 «те.; адже», стсл. 
сtд t ір. ведь «адже».- Шанский 3СРЯ 
І 3, 37; Фасмер І 284-285.- Див. ще 
відати. 

відіймати, відійма, віднімати- див. 
імати. 

[відкалабанити] «побити»; - мож-
ливо, результат контамінації синоніміч
них дієслів [відкалатати] «nобити» і 
[ (вu)баtшти) «ТС.>> (пор. СеМаНТИЧНО 
бЛИЗЬКе діЄСЛОВО вuпарити «ВИСіКТИ різ· 
ками»). 

відкараскатися «Відчепитися, звіль· 
нитися від когось», [накараскатися] 
«Прив'язнути, пристати»; -бр. карас· 
каць «Тягти вгору», караскацца «Видира· 
тися вгору; [в'язнути, приставати]», 
п. karaskac si~ «Возитися, мати клопіт», 
[odkaraskac si~] «відкараскатися»; -
етимологічно неясне; спроби пов'язан
ня з карась (Bruckner 219) або з р. [кур
скать] «Гризти, кусати», [кuрскЬІтdть] 
«ТС.» (Шахматов ИОРЯС 7/2, 355) по-
збавлені грунту. . 

відкасник (бот.) «Car1 ina L.; [гос
триця, Asperugo L.; рутющя, Thalic· 
trum L.; маренка підмаренникова]», 
[одкасник] «Carlina; Asperugo» Ж, одкас
няк «Asperula galioides» Mak; - пов'я
зані з [відкаснути] «захистити, відго
родити» або відкаснутися «Бідчепитисю>; 
назва зумовлена якимись приписува

ними рослинам магічними або ліку
вальними властивостями; пор. бр. ур6ч
нік «Відкасник», пов'язане з ур6кі «при
стріт, уроки», [пам6шнік] «рутвиця», 
[жьtвіцельнік, падучнік] «те.».- Див. ще 
відкаснути. 

[відкаснути] «захистити, відгороди· 
ти», [одкаснути] «ТС.», відкаснутися 
«Відцуратися; відчепитися», [закасати] 
«Закотити (рукав); підіткнути під пояс 
(низ спідниці, полу)», [підкас6ти] 
«ТС.»; - р. [касать] «бити», ка~ат~ся 
«доторкатися», коснуться, п. kasac «ПІД· 
тикати», болг. косвам ее «доторкаюсь», 
стсл. КіІСіІТИ сл. «торкатися», К~'снж
ти сл.;- псл. kasati «торкати», kosnQti, 



відки 

пов'язане чергуванням голосних із ce
sati «чесати», kosa «КОСа>>;- споріднене 
з лит. kasyti «Чесати», лтс. kasit «те.; 
копати». -Мельничук Зтимология 1966, 
197; Фасмер ІІ 346; Fraenkel 226.- Див. 
ще чесати.- Пор. коса1 • 

[відки], звідки; - утворено з прий
менника від і займенникового кореня 
-к-, наявного в займеннику кий; форма 
-ки, очевидно, зумовлена впливом при-

слівників доки і поки.- Мельничук СМ 
IV ІО7; Bern. І 673.- Див. ще від, з\ 

• 2 • 
кии' доки. 

відкіль «звідки», відкілЯ, звідкіль, 
звідкілЯ; - р. [отколь, отколе, откель, 
откЬtля, отщjль, отщjля], бр. адщjль, 
др. от-ькол'В, болг. поет. і розм. отко
ле; - форма відкіль утворена з прий
менника від і займенника *кіль з давні
шого коль, псл. *koljь, що є, очевидно, 
родовим відмінком множини; псл. *ot'Ь
koljь означало, мабуть, «з яких місць» 
і «з яких пір»; форма відкілЯ є резуль
татом розвитку др. от'Окол'В, псл. ot'Ь
kolji, в якому займенниковий компонент 
kolji стоїть у формі родового відмінка 
однини; звук і замість о в відкритому 
складі форми відкілЯ зумовлений впли
вом форми відкіль.- Фасмер ІІІ 170-
171; Преобр. І 335; Bern. І 673-674.
Див. ще від, з\ кілька, колИ. 

відкоша (дати) «дати прочухана; 
відбити; дати гарбуза (при сватанні)», 
одкоша (дати) «те.»; -вираз, утворе
ний, очевидно, в середовищі запорозь
ких козаків, що стояли кошем.- Див. 
ще кіш2 • 

відлИга, [відлег ВеБ, відлега ВеБ, Ме, 
відліж, відельга Ж, відл6га ЖJ, одлИга, 
[відлечи] «Відпустити» (про погоду) 
ВеБ, відлИгнути «розмерзнути; полег
шати (на душі»), [відлогнути] «Відта
нути, відсиріти» Ж, [злИгнути] «спасти, 
послабшатИ» (про мороз), [злйгти] «те.», 
Іодлигати] «Відсиріти, відтанути; від
чепитися; зникнути» Ж, [одлигщjти] 
«ТС.» Ж; -бр. адліга, адлега, п. odelga, 
odliga, ч. odlehnouti «полегшати (на 
душі)», схв. одлдкнути «Те.»;- оста
точно не з'ясоване; виводиться від псл. 
ot-lьg-a, ot-lьg-щ~ti, похідного від ко
реня lьg- «легкий» (Кравчук ВЯ 1968/4, 
ІЗІ); вважається також (Мартьшов Sl. 

віднепати 

Wortst. 66-67) субстратним балтій
ським елемеНТОМ (ЛИТ. atJega «ВіДЛИГа», 
atJyza, atJyda, atJydis «ТС.», atJёgti «Від
пускаТИ» (про мороз); форма [відельга] 
є полонізмом. - ЗСБМ І 86. 

відліг - див. навідліг. 
відлбrа - див. лежати. 

[відля] «біля» Ж. ст. водле, водли, 
водл'В (XVI-XVIII ст.); - р. [водли, 
водливJ, бр. водле, водлі, п. wedle, wedla, 
ч. vedle, ст. vedle, слц. vedl'a «те.», 
СХВ. вдд;ье «НеГаЙНО», СЛН. V adJje, vedJe 
«те.»; -очевидно, утворене на основі 
виразу *v'Ь dьГе (v'Ь dьІі) букв. «У дов
жині (на протязі)»; іменник *dьlja того 
ж кореня, що й длЯтися «баритися», 
довгий, р. длина, можливо, також для; 
укр. [відля] замість ст. водл'б пояснює
ться впливом прийменника від.- Тимч. 
282; Гумецька Досл. і мат. IV 43, 48; 
Фасмер І 334; Vasmer І І 383; Slawski І 
І46-І47; ESSJ Sl. gr. І 68, 70-7І, 73; 
Bern. І 252.- Див. ще від, длsітися, дов
гий. - Пор. білЯ, аізля, для. 

відлягтИ «послабнути, зникнути» 
(про біль, мороз), [одлячИ] «полегшати 
(на душі)» Ж; - результат видазміни 
деетимологізованої форми . відлИгнути 
«розмерзнути; полегшати (на душі)», 
зближеної з основою дієслова лягати.
Див. ще відлИга. 

відмагатися «Відмовлятися, відnира
тися, позбуватися»; -бр. адмагацца 
«ТС.»; ~ ПОХідне утвореННЯ Від могmu; 
значення могло розвинутися в резуль

таті контамінації форм намагатися і 
відбиватися, відмахуватися. - 3СБМ І 
87; Міхневіч Белар. лінгв. 3, 60.- Див. 
ще від, могтИ, намапітися. 

[відмакбшити] «побити»; -неясне. 

відмикати, відімкщjти, відмИчка
див. замикати. 

відмізrавити - див. мезга. 
відміна, відмінний, відмінник, від

мінок, відмінювати- див. міна1 • 
[віднепати] «змарніти» ВеЗн, [зане

пати] «захлянути, захворіти» ВеЗн, 
[однИпати] «змарніти» Ж; - неясне; 
можливо, в основі лежить неправильне 
утворення занепати на грунті деети
мологізованих форм минулого часу зане
пав, занепала і т: д. від занепасти. 
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.віднище 

lвіднищеJ «місце, приготоване для 
копиці сіна» (вимощене хмизом, соломою 
і под.) ДзАтл І, [відмище, вудмисько, 
!}дмисько, вільнище, вінмище, віннuще, 
в!}днище, !}днище, в!}днисько, !}днисько, 
в!}мнище, в!}ннище, вуймище, уймище, 
гімнище, г!}днище, г!}ннище] «ТС.» ДзАтл 
І; - р. [одонок] «підстилка під скирту 
з хмизу і под.», [одоньеJ «тс.»; - резуль
тат закономірної фонетичної видазміни 
і деетимологізації колишніх форм *од'Ь
нище, *од'Ьниско, утворених з префікса 
о- і основи іменника д'Ьtіо «дно» за допо
сІЮгою суфікс ів -uще, -исько.- Дзендзе
лівський St. sl. 10/1-2, 78.- Див. ще 
дно, о1 . 

[віднонJ «звідтю> Ж, [звідн6н] «тс.» 
Ж; - утворення з прийменника від і 
колишнього займенника *non'Ь (род. 
мн.), спорідненого з nyne <<Нині, те
пер».-Див. ще від, нИні.- Пор. 6д
наль. 

відобірююіти; - калька р. отобра
J•сать, утвореного шляхом контаміна
uії слів отражать і образ, изобра
жать.- Див. ще від, образ. 

відобріти -див. приобрістИ. 
[відотавитися] «очуняти, опритом

ніти» Ж; - похідне утворення від не
засвідченого дієслова *отавити «Від
новлювати сили», спорідненого з др. 
тьtти «повнішати, гладшати, жиріти», 
ч. [otaviti] «зміцніти, відновити сили», 
zotaviti, слн. otaviti «ТС.».- Див. ще 
отава. 

відпинати- див. п's'істИ. 
відповідати, відповідальний, відпові

дач, відповідний, відповідник, відповідь, 
відповістИ - див. відати. 

ВіДПОЧИВаТИ - ДИВ. ПОКіЙ. 
відраза- див. разИти. 
відро, відернuк, [відерщик Я, ві

дерковий Я], ведеркове (заст,) «мито від 
відра» Пі, повідерний;- р. болг. ведро, 
бр. вядр6, др. 6153ро, п. wiadro, ч. vedro, 
слц. vedro, м. ведра, схв. вjедро, слн. 
vedro, стсл. с·Іцро; - псл. ved
ro <*vёdro; -утворене від і є. *u6dor 
«ВОДа», *\).edor «ТС.», ПОр. гр. uбpta 
«Відро для ВОДИ» і uбсор «Вода».- Вин
ник 105-106; Шанский ЗСРЯ І 3, 37; 
Фасмер І 283-284; Преобр. І 69; 3СБМ 
ІІ 299; Machek ESJC 681; БЕР І 127; Skok 
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відтіль 

ІІІ 590; Eckert ZfSI 8/6, 881; Pokorny 
80.-Див. ще Еода. 

відсаркнути, віцеркнутuся - див. 
царга ти. 

відси, іеідци], звідси, [одвідсu Ж, 
отсі ПіJ;- результат видазміни форм 
відсіль, відсілЯ за аналогією до єідки, 
еідти.- Див. ще відrіль, сей, цей. 

відс!ль, відсілЯ, відціль, відцілЯ, 
звідсілЯ, звідсіль, звідцілЯ, звідціль;
р. [отсель, отселе, отс!}ль, отс!}ляJ, бр. 
адсrЬль, др. от'Ьсе;.15, от'Ьселе, стсл. 
от..,,смt «віднині, відтепер», от'"hсми 
«Те.»; -форма відсіль утворена з прий
менника від і займенника *сіль з псл. 
*seljь (на базі займенникового коре
ня s-), що є, очевидно, формою родо
вого відмінка множини, аналогічною 
до *koljь; форма відсілЯ походить з от'Ь
сел13 або з *от'Ьселя, в якій -селя могло 
бути родовим відмінком однини (пор. 
др. от'Ьтоля); в цій формі е змінилеся 
в і під впливом відсіль.- Див. ще від, 
сей.- Пор. відкіль, відси, відтіль. 

відслонs'іти, відсланЯти, відслона
див. заслона. 

відстань - див. стати. 
відсутній, відсутність; - р. отсhт· 

ствующий, бр. адс!}тньt; - калька з ла
тинської мови; лат. absёns є активним 
дієприкметником теп. ч. від дієслова 
abesse «бути відсутнім» (букв. «Геть бу
ти»); звідси ж кальки р. отсутствовать 
і н. abwesend «відсутній» (свн. afwesend 
1409).- Юuge-Mitzka 5.- Див. ще від, 
суть.- Пор. присутній. 

відти, звідти; - утворення з прий· 
менників від, з і основи вказівного 
займенника т-, взятого тут, можливо, 
у формі род. в. одн. жін. р. або перене
сеного з прислівника поти, в якому 
морфема -ти є за походженням формою 
зн. в. мн.- Див. ще вjд, з\ той.- Пор. 
відки, відтіль. 

відтикати, відіткнути, відтИчка
див. тИкати. 

відтіль, Г, Ж, [відтиль Ж. відтів], 
відтілЯ, [відотіль, відуmілЯ Ж], звід
тілЯ, звідтіль, [одвідтілЯ ЖJ; - р. 
[оттоль, оттоле, оттуль], бр. адтуль, 
др. от'Отоль «звідти; відтоді», от'Ьто;,t, 
от'Ьтоли, от'Ьтоля, стсл. ОТ'"hТОди, OT'"h· 
толt «Тс.»; -форма відтіль vтворена 



відтруть відчинИти 
---------------------------------------------------------------

з прийменника від і займенника *тіль 
з давнішого *толь, псл. *toljь, що є, 
очевидно, формсю родового відмінка 
множини; псл. *ot'Ьtoljь означало, ма
буть, «з тих місць, з тих пір»; форма 
відтілЯ (др. от'Отоля) є видозміною 
давнішого от'Отол'Б, якщо це не утво
рення від форми давнього родового 
однини вказівного займенника *толь
*толЯ; зміна голосного о в і зумовлена 
тут впливом форми еідтіль.- КрьІм
ский Укр. гр. І 157.- Див. ще від, 
тільки.- Пор. відкіль. 

відтруть - див. трутити. 
[відумертиІ «осиротити, залишІJти си

ротою (сиротами); залишити після смер
ті в спадщину», [відумерлий], відумер
щина (заст.) «спадщина по комусь, не
відnисане майно»; - п. odumrzєc «від
умерти», odumarc «ТС.», odumierac, odu
marszczyzna» «Відумерщина», odumarlina 
~те.», odumorek «той, що залишив по 
собі спадщину», ч. слц. odumrt' «від
умерщина», вл. woterr:erac «Відумирати», 
\\'otemrewac, нл. wotemres, wotemeras 
«тс.»;- судячи з географії слів, укра
їнські форми могли бути скальковані 
з польських; у польській та інших за
хіднослов'янських мовах ці слова мог
ли виникнути під впливом н. absterben 
«nомерти, відумерти, залишити кого».
Див. ще від, мерти. 

відун (заст.) «волхв, чаклун, знахар, 
лікар; [відьмак ЖІ»; - р. вєд!}н, др. 
вtдун'D «чаклун, знахар»; - похідне 
утворення від відати, др. 613дати; ві
дуни у давній Русі пророкували май
бутнє, лікували хвороби, зокрема за
мовлянням та заклинанням їх (Історія 
УРСР І 1967, 47); пор. знахар, ::н6тнuк 
від дієслова знати.- Див. ще вfдати. 

відусіль, [відусілЯ], звідусіль; -
р. [отвселе], бр. адусЮль, др. от'Dвьсє
t.t5; - утворення з nрийменника від 
(др. от'О) і займенника *vьseljь, звідки 
також всілЯкий; у формі відусіль вико
ристано колишній родовий відмінок мно
жини цього займенника, у формі [ві
дусілЯ]- очевидно, родовий однини, де 
і замість е під впливоІІ'І форми віду
сіль.- Див. ще від, всілЯкий. 

[відхасник] (бот.) «валеріана, Vale
riana officinalis L.», [одхасник] «ТС.» 

Mak; - nохідне утворення від дієслова 
*відхасати «Відганяти, лякати» (пор. 
хасdтися «сторонитися, лякатися, цура
тися»), аналогічне до відкасник (бот.) 
<(Carlina L.»; корінь Балеріани у слов'ян 
здавна служив заесбом запобігання за
разі й мору.- Machek Jm. rostl. 224.
Див. ще від, хасатися .-Пор. відкас~ 
ник. 

вfдхшінь - див. хлань. 
Еfдчай «розпач», одчай «тс.», відча

Юга «Сміливець», відчаЯка, одчаЯка 
«ТС.», відчайний, відчалтися «Впасти у 
відчай; втратити надію»; - р. отчая
ние, отчаянньtй «дуже хоробрий», отчсі
яться, бр. адчсій, Др. оm'ОЧОЯНие «Від
В:ЗГа, хоробрість», om'OЧot-tиe «ТС.», от'О
чаятися «ВТратити надію», СХВ. оцаj 
«ВідчаЙ», СТСЛ. OT"h'lttдNИE «ТС.», C"T"hЧli
UITИ С.І\ «Втратити надію»; - псл. ot-ь
cajati S~ «ВТраТИТИ Надію», ПОВ'язане 
З Cajati (*сгjёtі) «ЧеКаТИ, СПОдіваТИСЯ».
Див. ще від, чей. 

відчахнути, відчсіхувати - див. ча
хати. 

відчебучити «сказати дурницю або 
непристойність, ляпнути, бевкнути; 
зробити дурнишо»; - запозичення з ро

сійської мови; р. отчебучить «Tt.>> ви
никло на базі дієслів типу чебурахнуть 
«кинути з шумом, ляпнути» під впливом 
отчубучить «побити кого чубуком, ло-
ЗИНОЮ». 

відчинИти «відкрити; відімкнути», 
відЧинЯти, зсчиNИmи «закрити; замкну
ти», одчинИти, причинИти, прочинИти, 
розчинйти «розкрити» (двері, вікно); -
р. [отчинtІть, зачинИть, расчинuть], 
бр. сдчьтіць, зачьтіць, прачьтіць, прьt
чьтіць, расчьа-tіць, п. [zaczynic] «заго
родити», слц. (priecin] «перегородка», 
ВЛ. Zc:CiniC «ЗаЧИНИТИ», НЛ. rsizacynis 
«зачинити», huwotcynis «Відчинити»; -
префіксальні утворення від дієслова 
чинИти «робити, творити», що виникли, 
очевидно, в результаті заміни семантич
но тотожних давніших форм др. отво
рити, затворити, у яких основа -тво

рити букв. <<робити, чинити» утворила
ся шляхом перерозподілу префікса от
у дієслові от-ворити і приєднання кін
цевого т з цього префікса до деетимоло

гізованої основи -варити «Відчиняти, 
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аідшпанд6рити 

зачиняти», спорідненої з вор'D «мішок; 
жердина для відгороджування, зами
кання», вер ея та ін.; розглядається та
кож (НепокупньІй 86-88; Лучьщ-Фе-
дарзц БУІ 41; Fraenkel Slavia I3/l, ІІ) 
як паралель до лит. atidaryti «Відчи
нити», букв. «від-робити», лтс. atdarit, 
НВН. aufmachen» «ТС.», ЛИТ. uzdaryti 
«ЗаЧИНИТИ», ЛТС. aizdarit, НВН. zuma
chen «ТС.».- Див. ще від, чинИти.
Пор. верея, вір1 . 

відшпандбрити- див. шпандель. 
відшпінкати -- див. шпонка. 
відьма, [відюга, відюха, відюЯ Я, 

відь6ха], відьмак, [відьмаfl, відьмар, 
відьмачJ, відьмівство, [відьМf}га Я, відь
мук, відмур], відь6мство, відьмити, відь
мувати, відьмачий, відь6мський, обві
дьмuтися; - р. ведьма, бр. ведзьма, 
п. wiedzma, ч. vedma; - др. в13дьма, 
пов'язане з vedati «Відати, знати», пор. 
др. 6'13дь «знання, чари, чаклування»; 
відьма - це жінка, якій приписува
лося знання різних способів впливу на 
надприродні сили (духи); слово в першу 
чергу східнослов'янське і, можливо, 
ще праслов'янське, але в інших мовах 
не збереглося (пор., однак, і болг. ве
щица «Відьма» від цього ж кореня); 
п. wiedzma і ч. vedma можна розглядати 
як запозичення із східнослов'янських 
мов, але не обов'язково (Bгйckner 615; 
Machek ESJC 680).- Шанский ЗСРЯ І 
3, 37-38; Фасмер І 285; Mikl. EW 
390-39І.- Див. ще відати. 

[віЄля] «засохле дерево, сухостій>> 
Ж; - неясf{е. 

віж (заст.) «присяжний пристав у 
справах, що підлягали судові воєвод 
і повітових старост; арбітр, посередник; 
возний» Ж. Я, Пі (XV-XVII ст., впер
ше засвідчено в І430), виж «ТС.» Я, ві
жове «Плата, що давалася віжам» Я; -
очевидно, з давнішого vеіь «знавець 
(законів)» (пор. др. 613жь «знавець», 
І400), утвореного від дієслова vedeti 
«знати»; Піскунов подає форму множини 
вожі, яка може свідчити про вплив діє
слова возИти і терміна в6зflий.- Див. 
ще відати. 

віжка, віжкИ СУМ, Ж, [вожжИflа] 
«віжка», [віжкtіти] «прив'язувати віжки 
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візИт 

до поводів» Ж, ст. вожки (XVI ст.), важа 
(XVII ст.), вижки (XVIII ст.); - р. 
вожжа, бр. важка, П. wodze «ВіЖКИ, ПО
ВОДИ>>, М. вага «ПОВід», СЛН. VOjka «ПО
ВіД», vбjke «Віжки»; - в українській 
мові утворення з суфіксом -к- ( <-ьк-) 
від давнішого важа; - псл. *vodja по
хідне від дієслова voditi «водити».
Фасмер І 332; 3СБМ ІІ 182-І83.- Див. 
ще водИти.- Пор. важкИ. 

віжливий - див. відати. 
віз 1 , візflИК, візftИка, візflикувати, віз

нИцтво, візflИця, візflИЧиЙ - див. везтИ. 

віз2 - див. виз. 

віза, візувальftик, візувати; - р. 
болг. м. схв. вИза, бр. віза, п. wiza, 
ч. слц. слн. vizum, вл. wizum; - запо
зичення з французької мови; фр. visa 
походить від лат. visa, форми множини 
від visum «проглянуте», дієприкмет
ника від дієслова video «бачу», спорід
неного з псл. videti, укр. [вИдіти], 
вид.- СІС І27; Шанский ЗСРЯ І 3, 
93-94; Фасмер І 3І2; Dauzat 753.- Див. 
ще вид. 

візерунок «прикраса, малюнок», [ве
зер!}flок], візеруflчастий, ст. визерунок'О 
«образ, подоба; взірець; рисунок, план» 
(XVII ст.); -бр. [візаруflак]; _:_ запози
чення з польської мови; п. wizeruпek 
«образ, подоба, зображення» виводиться 
від свн. visierunge «тс.».- Richhardt 
ІІІ; 3СБМ ІІ І33; Korbut PF 4, 497. 

візИт, візИта, візитація, візитер, 
[візитИрка] «віконце в дверях для спо
стереження», візитівка «Візитна картка», 
візИтка «ТС.», візитувати «робити ві
зип>;- р. визит (1702), визита (1697), 
бр. візіт, п. wizyta, ч. слц. vizita, болг. 
схв. визИта, м. визИта, слн. vizfteп 
«Візитний»; - укр. візИта і р. заст. 
визита через польське посередництво, 

а укр. візИт і р. визИт безпосередньо 
запозичено з французької мови; фр. vi
site «Відвідини» є похідним від дієслова 
visiter «Відвідувати», запозиченого з ла
тинської мови; лат. visiUire «ТС.» похо
дить від visere «оглядати, відвідувати», 
пов'язаного з vidёre «бачити», прямим 
відповідником псл. videti, укр. [вИді
ти].- СІС 127; Шанский 3СРЯ І 3, 
95; Dauzat 754.- Див. ще вид. 



візля 

[візля] «біля» Ж, [візлі, возлі] «ТС.» 
Ж; - р. возле, возли, [зля, зли]; - оче
видно, давніше *vьzdьle, в якому vьz
є префіксом, а dьІе - тією самою осно
вою, що і в словах длЯтися, довгий, 
р. длина; форма візля замість возлі 
пояснюється впливом прийменииків 
білЯ, для.- Фасмер І 334; Преобр. І 
90; ESSJ Sl. gr. І 68, 7І, 73.- Див. ще 
длЯтися, довгий, уз. - Пор. білЯ, 
в ідля. 

Вій -див. вія. 
вій -див. вИти1 • 
війва - див. віяти. 
[ ВЇЙЛОК) <<ПОВСТЯНе ПОКрИВаЛО» Ж, 

ст. вайлак «повстяна основа під сідлом» 
(XVI ст.); - р. войлок, ст. вайлук «чап
рак» (XV ст.), п. wojlok, ст. wojdlok 
(XVI ст.); - запозичення з тюркських 
мов; можливо, походить від тюрк. ojlyk 
«nокривало» (Mikl. EW 393; Фасмер І 
335) або від кумик. боюллук (боюнлук) 
«подушка під голову», тобто подушка 
з повсті (Дмитриев 557-558).- Рогаль 
З історії сл. мов 179; Шипова 110. 

війна -див. воювати. 

[війникЧ «гілка, пруття; віник» Ж, 
[вінник] «Гілка; віник» Ж; - ч. vejfk 
«прутию>, слн. vejnik «зв'язка прути
ків»; - очевидно, п9хідні утворення 
Від ПСЛ. veja «Вітка, tілКа», ПОВ'язаНОГО 
3 vet'ЬVЬ «ГіЛКа» і, МОЖЛИВО, З дінд. 
vaja «тс.»; об'єднання значень «Вітка» 
і «вінию> є, мабуть, наслідком взаємодії 
слів різного походження війник і ві-

ник.- Machek ESJC 68І, 683.- Пор. 
віник, віть. 

[війник 2 ] (бот.) «Куничник, Calama
grostis epigeios» Я, [войник] «ТС.» Маk;
неясне. 

військкомат; - абревіатура слово-
сполучення військовий комісаріат, утво
рена за зразком р. военкомат (з вoetifiblЙ 
комиссариат). 

війт «сільський староста», [віт] Я, 
війтенко, війтuха, війтівна, війтівство, 
війтівщина, війтувати, завійтуватися 
«зазнатися, будучи війтом», ст. войт'D 
«голова самоврядування в місті з ні
мецьким правом; голова міського суду» 
(1359);- р. діал. бр. войт, п. w6jt;
через nольське посередництво аФо й 

вік 

безпосередньо запозичено з середньо
верхньонімецької мови; свн. vog(e)t «на
глядач, правитель» походить від лат. 
(ad)vocatus «судовий оборонець, захис
ник».- Шелудько 26; Richhardt ІІІ; 
Фасмер І 335; ЗСБМ ІІ 184-І85; Briick· 
ner 629-630; Paul DW 700; Кluge
Mitzka 824-825.- Див. ще адвокат. 

війЯ «дишель біля волового воза», 
[війе, віе Ж. війіна «половина волового 
дишля», войе Ж], війце «дишель в упряжі 
плуга між двома парами волів», [вільце] 
«ТС.» Ж;- р. [воё] «дишель для ярма», бр. 
[вайе] «головна частина сохи», п. [woje] 
«дишель», вл. нл. wojo «тс.; голобля», 
болг. [войще (ойще)] <<дишель; ручиця 
плуга», схв. дjе «Війя», слн. oje «тс.»;
псл. oje, род. в. *оjеsе;-споріднене з лит. 
iena «голобля», aile «Жердина», гр. ot·~юv 
«кермо, стерно», дінд. І$а <<дишель», хет. 
hissa- <<тс.»; іє. *еі-/оі- «жердина; ди
шель».- ЗСБМ ІІ 26; Briickner 377; Skok 
І І 549; Mayrhofer І 97; Friedrich HW 
70; Pokorny 298. 

вік, [вікіещйна] «старовина», [віч
нЯк] <<вічний володар землі» Я, вічний, 
[вічuстий] «Вічний», вікувати, віковіч
ний, віковічнити, безвік, безвічний <<Віко
вічний», відвіку «споконвіку», відвічний 
«вічний», довіку, довічний, звіку, звічний, 
ізвік, навік, навіки, справіку, [сп редвіку J 
«споконвіку», увік, увіковічувати, увіч
нювати; - р. бр. болг. м. век, др. б'ВК'D, 
п. wiek, ч. vek, слц. vek, вл. \\·ek, схв. 
віljек, век, СЛН. vek «Вік; СИЛа», СТСЛ. 
сtкь. «тривалість життя; вічність»;
псл. *vekь <<сила, здоров'я людини, 
життя»;- споріднене з лит. viekas <<СИ· 
ла, життя», veikti <<діяти, робити», лтс. 
veikt «ДОМОГТИСЯ, ПОДОЛаТИ», дісл. veig 
<<міць, сила», vig <<боротьба», гот. wei
han «боротися», двн. wigan <<ТС.», лат. 
vinco <<Перемагаю», ірл. fichim <<борюсь>>; 
іє. *цeik-/J"Юik· <<бути СИЛЬНИМ>>; МОЖ· 
ливо, слово вік тотожне з другою час

тиною слова чолові.к.- Критенко Мо· 
возн. І970/І, 74-76; Кочерган Мовозн. 
І969/6, 77; Шанский ЗСРЯ І 3, 39; 
Фасмер І 286; Преобр. І ІО7-108; 

Briickner 6І5; Machek ESJC 681-682; 
БЕР І І29-І30; Skok ІІІ 590-59І; 
Bezlaj Eseji ІІ6; · Гавлова Зтимология 
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1967, 36-39; Fraenkel 1213-1214; Rak
stu kr. Endzelюam 101-102.- Пор. без
віччя, чоловік. 

Вікентій, Вікент, ст. В,gнценць, 
ВАценьць, ВЬІцнець (1433), Вікентій 
(1627); - р. Викентий, бр. Вікенцій, 
др. Викентии, п. Wincenty, ч. Vincenc, 
слц. Viпcent, болг. Викенти, слн. Vin
cenc(ij), стсл. Еикt нтии, Еикент"Ь.; -
через старослов'янську мову запозиче
но з грецької; віз.-rр. ВlхЄvпо<;: похо
дить від лат. Vincentius, утвореного 
від слова vincens «перемагаючий», діє
прикметника від дієслова vinco «перема
гаю», спорідненого з псл. vekь, укр. 
вік; старі форми з В.\\ відбивають вплив 
п. Wincenty, запозиченого безпосеред
ньо з латинської мови.- Петровский 
75; Илчев 109.- Див. ще вік. 

вікщ)1 «отвір у стіні; рама з шибками 
у цьому отворі», вікнИt-ш «отвір для вік
на», вікнЯр, віконник, віконниця, вікон
ня (попід віконню), віконний, вікнастий, 
навtконний, підвіконник, підвікоt-щя, 
підвіконний; - р. болг. окно, бр. акно, 
др. ок'Оно, п. ч. слц. okno, вл. wokno, 
НЛ. hokno, ПОЛаб. vaknu, М. ОКfіО, СХВ. 
дкно, слн. 6kno;- псл. *okьno, утво
рене від *oko, як дісл. vindauga «вікно», 
з vindr «вітер» і auga «ОКО» (звідси 
англ. window «Вікно»);- слов'янське 
слово було засвоєне сусідніми мовами, 
напр., фін. akkuna, ест. aken, уг. ст. 
і діал. okna, okona, akona, akбna, aka-

. па.- Фасмер ІІІ 128; Преобр. І 642; 
Trautmann 34; Machek ESJC 411; Skok 
ІІ 551; Bezlaj ES Posk. zv. 20; 
Kalima ZfSIPh 6, 168; Beke ZfSlPh 16, 
319.- Див. ще бко.- Пор. вікнб2 • 

вікнб2 «ополонка в кризі; місце в бо
лоті, не заросле водоростями; місце, 
де вирує вода», вікнИна «чисте місце 
в болоті», вікновина «ТС.», [вікнина] «за
мулена глибока яма під водою» Ме; -
р. [окно] «глибоке або відкрите місце 
в болоті», бр. акно «тс.», п. oko morskie 
«безодня, прірва під водою», ст. okno 
«водоспад, джерело», схв. дкно «місце 
в болоті, не заросле лозою або незамер
заюче», слн. 6kno «Глибина; ополонка 
13 кризі; земля, де просочується вода»;
якщо це не праслов'янське метафоричне 
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вживання слова ві кн 61 «Отвір у стшо> 
(псл. okьno), то можна припустити, що 
воно є суфіксальним похідним від іє. 
*aklia «вода»; пор. лит. akas «ополон
ка», лтс. aka «джерело, криниця», а та
кож слов'янські назви річок і озер; 
р. Ока (притока Волги), укр. Жабина 
Ока (притока Оржиці), Валове Око (озе
ро в с. Циблі на Переяславщині).-
Фасмер- Трубачев ІІІ 127; ЗСБМ І 
101; Bezlaj ES Posk. zv. 20; Pokorny 23. 

віко «кришка скрині, діжки, домо
вини; повіка», поьіка, [павіко] «повіка», 
[павічайка) «ТС.»; - р. веКО «ПОВіка; лу
б'яна коробка, обичайка», бр. века 
«кришка», др. ь'Вко «повіка», п. wieko 
«кришка», ч. viko, слц. veko, вл. нл. 
weko «ТС.», СЛН. veka «ПОВіКа», СТСЛ. 
RtKQ «ТС.»; - ПСЛ. veka «Кришка, ПО
віка»; - споріднене з лит. vбkas «пові
Ка>>, v6ka «КрИШКа», ЛТС. Vaks «КрИШКа» 
і, можливо, з алб. vetullё «брова» (з 
*vokla); не зовсім певні дальші зістав
лення з лит. vбkti «чистити, скупчувати, 
збирати, ховати» (Fraenkel 1272) або 
з дінд. vya- «покривати» (Briickner 615-
616).- Дзендзелівський Нз УжДУ 14, 
97; Шанский ЗСРЯ І 3, 39-40; Фасмер 
І 285, 286; Преобр. І 107; ЗСБМ ІІ 81-
82; Machek ESJC 689. 

[вікозити] «побити, відлупцювати» 
Я; -очевидно, помилкова або діалект
на форма дієслова *вИкозити, яка могла 
виникнути внаслідок семантичної кон
денсації словосполучення побити як 
(сидорову) козу. 

вікопбмний; - можливо, утворене 
під впливом п. wiekopomny (Liпde); 
обидва слова, як і р. приснопамятньtй 
(церковнослов'янізм), можуть бути, 
врешті-решт, кальками віз.-гр. :rta'\-·тo
/lVТJ/-16vєuтo<;:, утвореного з основ займен
ника ліі<;: (род. в. лаvт6<_::) «всякий, весь» 
і дієприкметника /lVТJ/lOvєu't6<;: «ЗГаду· 
ва ний». 

[вікочелатиj «викачуватю~ (тісто) 
ВеЗн; - неясне утворення вщ основи 
дієслова котИти (див.). 

Віктор, Вітя, Вітько, [ВИктор, 
ВИтя, Витько, Buкmip, Вuхтір], Вік
торія, ст. Віктор'О (1627); - р. болг. 
ВИктор, Викторuя, бр. Віктар, Вікт6-
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рьtя, п. Wiktor, Wiktoria, ч. слц. Victoг, 
слн. Viktor, Viktorija, стсл. Еиктор-ь., 
Еикт..,рии;- через старослов'янську 
мову запозичено з грецької; віз.-гр. 
Вlхтшр, Оінкнорlсt (?) походять від 
лат. Victor, Victoria, утворених на 
основі іменників victor «переможець», 
victoгia «перемога», пов'язаних з діє
словом vinco «перемагаю», спорідненим 
з псл. vekь, укр. вік (див.). 

вікторИна; - р. болг. викторИна, 
бр. віктарь/на; - утворення на базі лат. 
victoria «перемога».- Див. ще Віктор. 

віл, [волар l «Волячи й пастух», волИ
ще, [воліенЯ] «Волярня Ж; (зб.) воли», 
[воловар] «волячий пастух» Ж, воловuк 
«ТС.», воловина, воловник «хлів для волів», 
волОвня «ТС.», [воловщинаJ «податок із 
худоби» Ж. волЯка, волЯр, [волЯрня], 
[вораль] «воловню> ВеЗн, [волИстий] «ПО
дібний до вола» Я, [воловИтuй] «Вайлува
тий, повільний» Ж, волЯчий, [воларити] 
«бути ВОЛОВИКОМ»; - р. бр. бОЛГ. М. вол, 
др. вол'О, П. w6l, Ч. VЇІ), СЛЦ. vб), ВЛ. НЛ. 
wol, полаб. val, схв. вб, слн. vol, стсл. 
соль.; - псл. volь, слов'янський ново
твір, похідний від псл. valjati «кастру
ваТІ-І», пор. укр. [валЯти] «каструвати 
КОНеЙ», коновал, [валах] «Кастрований 
баран», р. [вал] «кастрований бик»; -
менш переконливі зближення із словом 

велИкий (Meillet Etudes 242; Walde
Hofm. ІІ 857) на протилежність дрібній 
худобі, пор. гр. Іl-УїЛоv «дрібна худоба» 
(укр. малИй), з дієсловом волати, п. 
wolac «волати, кликати, гукати», як 
бик з бучати (Младенов 75), із словами 
воло, ч. vole «ВОЛО» і н. wellen, schwel
Ien «Набрякати, набухати» (Machek 
ESJC 703-704), з етнонімом волох, ні
бито віл - <<Волоська худоба» (Преобр. 
І 95) тощо.- Критенко Вступ 546; Тру
бачев Назв. дом. жив. 43-44; Шан
ский 3СРЯ І 3, 146; Фасмер-Трубачев 
І 335-336; БЕР І 174; Skok ІІІ 610; 
Бернштейн Очерк 1974, 245-246. 

вілла «дача, особняк»; - р. вИлла, 
бр. віла, п. willa, ч. слц. vila, вл. wila, 
болr. м. вИл,а, схв. віlла, слн. vila; -
через посередництво німецької мови 
(н. Villa) запозичене, очевидно, з іта
лійської; іт. villa «Сільський будинок, 

вІJІьха 

садиба» продовжує елат. villa «те.», по
хідне від лат. vicus «поселення, село, 
квартал міста», спорідненого з дінд. 
vis- «ЖИТЛО», ПСЛ. VЬSЬ «СеЛО», укр. 
заст. весь «ТС.».- СІС 128; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 98; Фасмер І 315; Holub
Lyer 507; Walde-Hofm. ІІ 790-791.
Див. ще весь2 • 

вільга1 «вогкість, волога», вільгота, 
вільгий «вологий, сирий», зеільжити, 
[одвильгнути] ВеЛ, [одвільжатu] «Від
воложитися»; - бр. вільгаць; - запози
чення з польської мови; п. wilgoc «Вог
кість, волога», zwiliyc «зволожити», ст. 
wilgi «Вогкий» є закономірними фонетич
ними відповідниками до укр. в6гкuй.-
3СБМ ІІ 139-140.-Див. ще вбrкйй. 

[вільга2 ] (орн.) «іволга, OrioltІs gal
bula L.», [вUвільга], [вильга, воловіга, 
вольга, вольвіга, ивіль, ивільга, ивола, 
івовга, іговда, іговна, ігола] Шарл, [Ивиль, 
ивова Ж. Uвол Ж, иволга Ж, ивула Ж], 
іволга; - р. Uволга, бр. івалга, др. 
вл'Dга, п. wilga, wywilga, [wywiolga, wy
wielga], ч. ст. слц. vlha, болг. авлИга, 
ст. влиа (ХІІІ ст.), схв. вуга «синиця», 
слн. v6lga «іволга»; - псл. *vьlga; -
не зовсім ясне; можливо, споріднене 
з лит. volunge «дятел», лтс. vaJuodze 
«іволга», а також із свн. wite-wall 
«ТС.» (де wite- «дерево»); зіставляється 
також з ав. var(a)ngan «птах», п. wolac 
«волати, кликати»; менш переконливе 

пов'язання (Bruckner 621) п. wilga з 
прикметником wilgi «Вологий», нібито 
птах вважався вісником дощу, пор. н. 
Regenpfeifer «сивка», букв. «дощовий 
свистун»; Махек шукає походження сло
ва у праєвропейському субстраті; у 
формах іволга, [вUвільгаJ і- та ви- є про
тетичні елементи.- Фасмер І 114-115; 
Machek ESJC 694; БЕР І 2; Skok ІІІ 635; 
Budziszewska 100; Fraenkel 1273-1274; 
Miihl.- Endz. IV 498.- Пор. іволга. 

вільг6та (заст.) «Пільга, полегкість, 
вільність», вільготний; -:--- калька р. 
вольгота, утвореного, очевидно, шляхом 
контамінації слів вольний і льгота. -
Шанский ЗСРЯ І 3, 154-155; Даль І 
239. 

вільха, [їльха], вільшанка (орн.) «бе
рестянка, Erithacus rubecu1a L.», віль-



вільце 

шИна, вільшнЯк «вільховий гай», віль
ховий, вільшаний; - р. ольха, [вольха, 
ёлха, елоха], бр. вольха, др. ольха, 
ольх'D, олех'О, п. olcha, ст. olsza, ч. olse, 
слц. jelsa, вл. w6Іsa, нл. wolsa, болг. 
елха, схв. joxa, jова ( <*jelxa), ели. jelsa, 
[6lsa, j6lsaJ, стсл. (цсл.) к:ль.лd; - псл. 
*jеІьха/*оІьха; -споріднене з лит. 
alksnis, a]ksnys, aJiksnis, eJksnis «Вільха», 
лтс. elksnis, alksnis, двн. elira, erila 
(< elira), нвн. Erle (< erila), дісл. Qlr, 
alr, лат. alnus «вільха» ( <*alisnos), 
дмакед. ~ЛL~а «осокір»; іє. *alis-, *еlіs
«вільха» походить, можливо, від *el-, 
*о]- «червоний, жовтий» (вільхове де
рево червоне всередині), пор. двн. ёlо 
«жовтий, червонуватий»; Махек відно.
сить слово до праєвропейського фонду.
Критенко Вступ 548; Филии Образ. яз. 
196; Фасмер ІІІ 1~8-139; ЗСБМ ІІ 190-
191; Machek ESJC 413; Jm. rostl. 130; 
БЕР І 493; Bern. І 453, 454; Budziszew
ska 271; Fraenkel 8; Топоров І 53-54; 
Peгsson Beitr. 893-894; Walde-Hofm. 
І 31. 

вільце1 - див. вильце. 

вільце2 -див. війЯ. 

вімбар, вінбар- див. амбар. 
він, вона, (вна] Ж, воно, вонИ, [вни] 

Ж. [авін Доп. УжДУ І, ов!}н тж]; -,-
р. ОН, она, ОНО, ОНЬtЙ «ТОЙ», бр. ён, яна, 
яно, др. он'О «Він, той», она «вона, та>>, 
оно «воно, те», п. ч. слц. оп, опа, ono, 
вл. wбn, wona, wono, нл. won, wona, 
wono «воно, он те», болг. он, она, оно, 
М. ОН, она, 01-lO, СХВ. он/он, дна, дно, СЛН. 
ОП, ОПа, ОПО/ОПО, СТСЛ. ~N"Ь., ~N(\, QN~;
псл. оn'Ь, ona, ono «той, та, те; він, вона, 
воно», що утворилися шляхом злиття 

синонімічних індоєвропейських часток 
*о- (пор. укр. отой, такий-о, он-о, 
онде-о, ось-о, .Уй відповідає лат. е
в e-nim) і *-п- (пор. укр. ген);- споріднені 
З ЛИТ. anas/afis «ТОЙ, [віН]», дінд. ав. 
ana- щей», ві рм. -n «ТОЙ», гр. ЄvТJ (-lJІ--LЄpa) 
«На третій день, післязавтра», Є хєтvо~/ 
xєTvo~/x"ijvo~ «ТОЙ, отой» (утворено шля
хом .нанизування кількох вказівних 
займенників *Є- хє-Єvо~). хет. eni-, anni
«TOЙ», двн. ёner, нвн. jener «ТС.», пор. 
також лат. enim «саме, таю> (з е-nіm).
Фасмер ІІІ 140-141; Преобр. І 650-
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651; Machek ЗSJC 414-415; Skok ІІІ 
556-558; Fraenkel 10; Frisk І 476, 515; 
Walde-Hofm. І 386, 404-405; Brug
manп Demonstrativpron. 84, 90-94, 
127-129.- Пор. он, онеє. 

вінегрет;- р. болг. винегрет, бр. 
вінегр!Jт, п. winegret;- запозичення з 
французької мови; фр. vinaigrette «соус 
із оцту, олії, солі» походить від vinaigre 
«Оцет», утвореного з vin «Вино», спорід
неного з укр. вино, та aigre «квас, кис
лота», що зводиться до нар.-лат. *acrus, 
лат. acer «гострий», спорідненого з псл. 
оstГ'Ь, укр. гострий.- СІС 128; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 99-100; Фасмер І 316; ЗСБМ 
ІІ 147; Kopalinski 1043; Dauzat 19, 
752.- Див. ще вино, гострий. 

вінець, вінок, вінця «краї посуду», 
(він чан ка) «ВіНЧаННЯ>>, (він чан ка глdдицяJ 
«Мідянка гладенька, Coronella austria
tica Laur.» Ж. вінчальний, вінчастий 
«подібний до вінця»; вінчати; - р. ве
нец, венок, бр, вянец (церк., перен.) 
«вінець», вянок, др. е1тьць, e1m'DK'D, 
п. wieniec, wianek, ч. venec, vinek, 
слц. veniec, vienok, вл. wenc, нл. wenk, 
болг. венец, м. венец, венок, ех в. виjе
нац, СЛН. venec, СТСЛ. C'f>Nt..Цt..;.- ПСЛ. 
vеnьсь, ven'Ьk'Ь, суфіксальні утворення 
від ven'Ь (пор. р. [вен] <<Плетінка», п. 
[wian] «ТС.»), пов'язаного з дієсловом 
viti «ВИТи»; - споріднене з лит. vaini
kas «Вінок», лтс. vainuks «ТС.».- Шан
ский ЗСРЯ І з; 49-50, 51; Фасмер І 

291; Briickner 610; Machek ESJC 683; 
БЕР І 133-134; Skok ІІІ 591; Fraenkel 
1182.- Див. ще вйти1 . 

віник, [війник] «пруття, вінию> Ж, 
віниччя <<Трава, з якої роблять віни
ки»; - р. веник, бр. венік, др. 6'61-lиК'О 
«В'язка прутИКЇВ», П. [wienik], Ч. venik, 
слн. venik, стсл. ct Nикь. «галузка»; -
псл. venik'Ь пов'язане, очевидно, з vе
П'Ьk'Ь «ВіНОК» і viti «ВИТИ»; ВИВОДИЛОСЬ 
також від vejati «віяти» (Mikl. EW 389) 
і від veja «гілка» (Machek ESJC 683).
Шанский ЗСРЯ І 3, 50; Фасмер І 291; 
Преобр. І 108; ЗСБМ ІІ 83.- Див. ще 
вйти1.- Пор. вінець. 

віно (заст.) «приДане, посаг», [він
ний] Ж. [віновний] Бі, [вінuти] «наді· 
ляти посагом» Бі, [вінувати] «давати, 



вfнтер 

готувати посаг» Ж, [звінуватися] «ПО
збавитися nосагу» Ж; - р. заст. вена 
«придане, посаг, плата за наречену», 

бр. ст. вена, др. Бі3но, вена «плата за на
речену, придане, яке дарував молодий», 
п. wiano «придане, посаг», ч. veno, слц. 
veno, вл. weno «те.», стсл. ctNQ «те.; 
подаруНОК ДЛЯ МОЛОДОЇ»;- ПСЛ. veno 
«плата за жінку, придане, посаг»; -
очевидно, споріднене з лат. vёnum «про
даж», vendo «продаю» ( <venum do), 
гр. iOvo~ «Uіна» ( <*vosnos), дінд. vasш11) 
щіна», vasш1m «плата», вірм. gіп «Те.», 
ХеТ. USSanita- «ПрОдаВаТИ», ПОр. wаs
«Куnувати»; іє. *цesno- «купувати»; 
менш обгрунтовано зіставлялося (Pe
dersen IF 5, 67; Walde-Hofm. ІІ 753-
754; Булич ЖМНП 1895, липень 254; 
Трубачев Терм. родства 144) з гр. Єбvоv, 
Євбvоv «придане», двн. widomo «ціна», 
widemo, дангл. weotuma, wituma «ТС.» 
і з гніздом веду, вестИ.- Дзендзелів
ський УЗJІП 31-32; Шанский ЗСРЯ І 
3, 50-51; Фасмер І 291; Преобр. І 108; 
Bruckner 610-611; Трубачев Зтимоло
гия 1973, 5-10; Откупщиков 243-244. 

вінтєр, вінтір, вінтірчик- див. 
вентер. 

вінця -див. вінець. 
віншувати :«вітати, поздоровляти», 

[віпчувати] ЗНТШ 114, оіншувальний, 
ст. в1тшовати, в1тчовати (XVII І ст.), 
виншовати (XVII ст.);- бр. віншаваць 
стс.», п. winszowac «те.; бажати, зичити», 
ч. vinsovati «бажати, зичити», слц. vin
Sovat' «тс.», ели. v6Sёiti «вітати, зичи
ти; (ст.) дозволити, допустити»;- укра
їнське слово через польське посеред
ництво запозичене з середньоверхньо

німецької мови; еви. wiinschen «бажати, 
зичити» походить із двн. wunsken (звід
си словенська форма), спорідненого 
з дангл. wyscan <Фажати», англ. wish, 
дісл. vёskja «те.», далі з дінд. vaiicha 
«бажанню>, vanati (van6ti) «бажає», лат. 
venus <сЛюбов, привабливість», хет. 
цenzi «Coit»; усі форми, очевидно, з іє. 
*цеn- «бажати, nрагнути».- Дзендзе
лівський УЗJІП 32; ОньІшкевич Исслед. 
n. яз. 240; Шелудько 26; Richhardt 112; 
ЗСБМ ІІ 152; Briickner 622; Mikl. EW 
394; Bezlaj ES Posk. zv. 26; Юuge
Mitzka 871; Walde-Hofm. ІІ 752-753. 
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вір 

віола «альтова скрипка», віоліна 
<<скрипка»; - р. болг. м. ви6ла, бр. 
віёла, п. ч. слц. viola, схв. вйола; - за
позичення з італійської мови; іт. viola 
«альтова скрипка» загальноприйнятого 
пояснення не має; пов'язувалося з viola 
<<фіалка» з огляду на те, що корпус 
скрипки з його вигинамн нагадує квітку 
фіалки (Кluge-Mitzka 823); зіставля
лося з двн. fidula «скрипка» (Dauzat 
752; Holub-Lyer 508); виводилось від 
звуконаслідувального вигуку *viu (А. 
Prati, Vocabulario etymologico italiano 
1046-1047; Шанский ЗСРЯ І 3, 102) 
та ін. 

віолончель <<смичковий інструмент 
типу скрипки», віолончеліст; - р. еио
лончель, бр. віяланчаль, п. wiolonczela, 
Ч. vioJonce{)O, cello, СЛЦ. ViO}onceJo, celo, 
болг. виолончело, чело, м. виолончело, 
схв. виолончело, чело, ели. celo; - за
позичення з італійської мови; іт. vio
loncello є здрібнілою формою від vio
lone «басова скрипка» (букв. <<Велика 
скрипка»), похідного від viola «альтова 
скрипка».- СІС 129; Шанский ЗСРЯ І 
3, 103; Фасмер І 318; Юuge-Mitzka 
823.- Див. ще вібла. 

[віпса] «зіnсована річ, ніщо JІЧерк; 
перепалене залізо, жужелиця»;- оче· 
видно, походить із словосnолучень типу 
звести на пси (*во пси) «Перевести, зrу· 
бити», пор. п. psu na bud~ (na buty) 
«Ні. до чого, ні к лихій годині» (букв. 
«собаці на будку, на чоботи»).- Див. 
ще пес.- Пор. псувати. 

[вір1 ] «Жердяна огорожа, частокіл>>, 
[вірлuнє] «кілля» Ж, вір'Я <<Жердки, кіл
ля, частокіл», [варака] «жердина для 
огорожі» Мо, ворйна <<тс.; кілок у час~ 
токолі», ворйння «кілля-, частокіл», 
вор'Я «жердини; огорожа з жердию>, 
[ворЯка Ва, До, орйнє Ж] «ТС.>~, [варЯ· 
нок] «загорода; загін для худоби» Я, 
[зворати] «загородити» Ж. [завірки] 
«частокіл», [зав6ра] «кілок, яким запи
рають ворота», [зсіворінпя] «ворота», 
[зae6pumu] «загородитИ», [обворйти] <<за
городити жердинами» Бі, [обворЯ.чить] 
«обнести огорожею з жердин» Ва, До;
р. [вор] «частокіл», [в6рьt] <<Кілля, палі», 
бр. [вор] «Хлів», др. вор'D «Огорожа, ого
роджене місце>>, пор. стсл. сь.рн., Ерtти 
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вір 

«закривати, замикати»;- псл. vог-jvеr

«Запирати, замикати»; -споріднене з 
верея, лит. varas «Лата частоколу», api
varas «загорода для худоби», гот. warjan 
«захищатися, оборонятися», дісл. verja 
«ТС.», дангл. werian «зводити греблю», 
дфриз. wera «перечити; забороняти», 
дни. werian, двн. werren, weren, нвн. 
wehren «Те.», дісл. VQГ «Загорожа», англ. 
weir «гребля, дамба», оск. veru «Ворота»; 
іє. *t;er- «замикати, боронити, закри
вати».- Фасмер І 350; ЗСБМ ІІ 194; 
Fraenke] 1197-1198; Feist 551-552.
Пор. верея, ворота, обора. 

[в ір 2 ] «Жеребець», lвірь ВеУг, вор Ж· 
ворій я. евір Ко] «Те.»; - р. lopьJ 
«нутряк; жеребець; мерин», р. ст. орь 
«КіНЬ», П. ОГZ, horz, Ч. (поет.) Of «ТС.»; -
неясне; здебільшого вважається запо
зиченням з германських мов; пор. свн. 

ors, ros, двн. hros, ros, дфриз. hors, 
англ. horse, пгерм. *hrossa «Кінь»; по
милково пов'язувалося (Bern. І 26; 
Кобилянський Гуц. гов. 85) з огир 
«жеребець», запозиченим з тюркських 

мов, хоч не виключена можливість се
мантичної взаємодії і конвергенції назв 
вір і огир, внаслідок чого постала форма 
евір; необгрунтоване й пов'язування з 
іє. *aria- (*er-, *eri-) «самець» (Соболєв
ский РФВ 65, 416-417), з іє. *еr-/оr
«приводнти в рух, збуджувати», псл. 
отіtі «руйнувати» (Moszyilski PZJP 
238-239) або З ДЇНД. arvant- «ШВИДКИЙ» 
(Ильинский РФВ 66, 269-270).- Коби
лянський Мовозн. 1967/6, 44; Труба
чев Назв. дом. жив. 54-55; КСИС 25, 
99; Фасмер ІІІ 155; Преобр. І 659; Ma-
chek ESJC 418; Кluge-Mitzka 608. 

віра1 «довір'я, впевненість; релігія», 
вір (у виразі брати на вір «На вір у»), 
вірrlтель «кредитор», вірник «довірена 
особа; [парафіянин ВеУг]», [вірнЯнкаJ 
«Вірна дружина»; lвірутникJ «вірник», 
вірщик, [вір'ЯнJ «сват», lвірисний] «імо
вірний, вірогідний» Ж, вірний, fвірут
ний] «дійсний, справжній», вірчий, віри
ти, вірувати, вірую «credo», безвірник, 
безвір'я, довіра, довір'я, довірливий, дові
рЯти, достовірний, lзаповіритиJ «Ввіри
тю> Ж, [звірістьJ «Звірка», [звірки] Ж, 
звірник, звірЯти, звірй.тися, зневіра, зне-
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вfрва 

вір' я, зневіритися, невіра, невірник, не~ 
вірство, невір'я, [недовір] «недовір'я; 
недовірок» Ж. нед6вірок, недовір'я, не
довіркуватий, недовірливий, перевірка, 
перевірник, перевірЯти, повірка, повір
ник, повір' я, повірити, провірка, прові
рЯти, сповірЯти, спроневіритися, уві
ритися; - р. бр. м. вера, др. вtзра, 
п. wiara, ч. vira, слц. viera, вл. нл. 
wera, болг. вЯра, схв. вjера, слн. vera, 
CTCJI. R1JjM; - ПСЛ. Vera <*vёra; -СПО· 
ріднене з ав. var- «Вірити», var;ma
«вipa», ос. urnyn «вірити», гот. tuzwёr
jan «сумніватИСЯ», дісл. var «Обіцянка», 
двн. wara «правда, вірність, милість», 
свн. war «дійсний, справжній», нвн. 
wahr «тс.», лат. vёrus «дійсний, справж
ній, істинний», ірл. fir «Вірний»; іє. 
*t;~r- «справжній».- Шанский ЗСРЯ І 
3, 53-54; Фасмер І 292-293; Преобр. 
І 108; Briickner 611; Machek ESJC 
690-691; БЕР І 217-218; Стоянов 42; 
Skok ІІІ 602-603; Pokorny 1165-1166. 

віра2 (вигук, що означає «вгору! 
піднімай!»); - р. вtlpa, бр. віра; -за
позичення з італійської мови; іт. vira 
«повертай» (тобто «повертай кабестан, 
щоб підняти вантаж») є формою наказо
вого способу від дієслова virare «повер
тати, крутити», яке було результатом 
видазміни пізньолат. gyrare «тс.», утво
реного на основі гр. 1upo~ «КРУГ», мож
ливо, внаслідок контамінації з лат. 
vertere «крутити» або vibrare «рухати, 
трясти».- СІС 129; Фасмер І 318; ЗСБМ 
ІІ 153; Dauzat 753. 

віра3 - див. вИра. 
Віра (жіноче ім'я); - р. бр. болг. 

Вера, др. Bt>pa, ч. Vera, стсл. Etp&;
старослов'янська калька грецької влас
ної назви Пla'tt<,;, утвореної на основі 
апелятива лla•t~; «Віра».---'- Сл. вл. імен 
236; Петровский 73; Илчев 107. 

[вірбель] «барабанний бій» Ж, (вір
біль] «ТС.» Пі; - запозичення з німець
кої мови; нвн. Wirbel «Вир; барабанний 
бій» є суфіксальним утворенням від 
werben «закликати» (напр., до бою), 
пгерм. *hwerb «крутитисЯ>>.-Кlugе
Міtzkа 864.- Див. ще вербувсіти. 

(вірва] «шахрай, Дурисвіт» Ж; -
очевидно, похідне утворення від діє· 



вірвант 

слова [вірвати] або урвати (пор. п. urwa 
«шахрай», р. рвач).- Див. ще рвати. 

[вірвант J «залізна кільцева скоба, 
що обтискує скріплювані частини», 
[урвапт] «тс.»; - очевидно, видозмінене 
запозичення з німецької мови; н. Ver
baпd «пов'язка; скріплення» є похідним 
від дієслова verbinden, утвореного з пре
фікса ver-, спорідненого з псл. *per-, 
укр. пере-, і дієслова binden «в'язати»; 
звучання вірвапт могло виникнути вна
слідок семантичних асоціацій із сло
вами вірвечrш, вірь6вк,а.- Див. ще бант, 
бннда, пере-. 

[віритися] «викривлятися, короби
тися» (про дошку) Ж; - очевидно, по
в'язане з [верuй] «кривий» (див.). 

вірлИця, вірлuний, вірл6, вірлЯ, вір
міни, вірлftчий - див. орел. 

[вірлосJ (у назві вірлос бородатий 
(орн.) «Орел-ягнятник, Gypaetus barba
tus Geoffr.» Я);- суфіксальне утво
рення від орел (пор. вірлЯпи «орлю>); 
суфікс -ос міг бути взятий з мови грець
ких поселенців на півдні України.
Див. ще орел. 

вірмен, вірмепuп, вірмепк,а; - р. ар
мянuн, бр. армяніп, п. Ormianin, ч. Ar
men, слц. Armen, болг. армепец, схв. 
Лрмепип, слн. Armenec;- виводиться 
від імені Армепак, яке належало синові 
Хайка, легендарного родоначальника 
вірменів.- Г. Капанцян, Историко
лингвистические работьІ, 176-189; Ни
конов 32. 

вірогідний;- бр. вераг6дньt; - каль
ка п. wiarogodny, wiarygodny (пор. 
ч. verohodny), що, в свою чергу, скаль
коване з лат. fide dignus «віри гід
ний, віри достойний».- ЗСБМ ІІ 84.
Див. ще віра\ год. 

віроломний, віроломство; - р. веро
л6мнЬtй, бр. верал6мпьt, болг. верол6меп, 
м. вероломен, схв. веролбман., слн. vero
]бmen; - очевидно, скальковане з яко
гось європейського зразка, пор. н. Treu
bruch «Віроломство», утворене з основ 
іменників Treue «вірність» і Bruch 
«злам».- Див. ще віра\ ломИти. 

[вірт] (вид монети) Ж;- п. ст. wir
teJ, wiertel «Тс.»; - можливо, через 
польське посередництво походить від 
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вірьовка 

елат. ferto (вид дрібної монети); п. wiar
dunk, ч. verdunk «дрібна монета» похо
дять від н. Ferding (Linde 6, 270), 
Vierdung (Brйckner 611), що є результа· 
тами видазміни цього ж латинського 
слова на грунті німецької мови. 

віртуоз; - р. болг. вирту6з, бр. вір
туоз, п. wirtuoz, ч. virtuos, слц. virtuoz, 
вл. wirtuoz, схв. виртуоз, слн. virtu· 
oz; - запозичення з італійської мови; 
іт. virtuoso «Віртуоз; добродійний, до
брочинний» походить від лат. virtus 
«добродійність, мужність», пов' язаноrо 
з vir «чоловік», спорідненим з лит. 
vyras «тс.», можливо, також з др. вИра 
<<штраф за вбивство».- СІС 129; Шан
ский 3СРЯ І 3, 103-104; Walde-Hofm. 
І І 796-797.- Див. ще вИра. 

вірус; - р.· болг. м. схв. вuрус, бр. 
вірус, n. wirus, ч. virus, слц. virus, слн. 
virusen «вір усний»; -запозичення з ла
тинської мови; лат. virus «в'язка ріди
на, слиз, сік, отрута» споріднене з гр. 
' 
i6G «отрута», дінд. vi$am «тс.». -СІС 
129; Шанский ЗСРЯ І 3, 104; Walde
Hofm. ІІ 800. 

вірш «сучасний жанр поетичного 
твору», вірша «староукраїнський жанр 
поетичного твору», віршар «віршуваль
ник», віршівпuк, віршпик,, віршовнИк Я 
«Тс.», віршівк,а «різдвяний вірш на зра
зок колядки», віршувальпик,, віршувати 
«Складати вірші; [nроказувати різдвяні 

. вірші Кур]»;- р. вuрша, бр. верш, вірш, 
П. Wiersz, Ч. СЛЦ. vers, М. верс, СХВ. верс, 
слн. verz; - через польське посеред

ництво запозичено з латинської мови; 
лат. versus «лінія, риска, рядок, рядок 
вірша» утворене від дієслова verto 
«повертаю», спорідненого з псл. *vь.rte
ti, укр. вертіти; р. вuрша з української 
мови, а не безпосередньо з польської 
і не з німецької, як гадає Фасмер 
(І 319).- Москаленко УІЛ 26; Акуленко 
136; Richhardt 112; Шанский ЗСРЯ; 
І 3, 104; ЗБСМ ІІ 89; 158-159; Brйck
ner 617; Wa]de-Hofm. ІІ 763-765. 

вірьовка, [воровчuна] «Налигач» 
Л; -очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. верёек,а є прямим відпо
відником укр. [веревка], вервечка.-ДИв. 
ще вервечка. 
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в ісак 

[вісак] «Кухонний тарган» Ж;- не
ясне; словотворча форма та сама, що й 
у прусатс «тс.». 

вісім, вісімк.а, вісьмерrlтс, вісьмrlна, 
восьмdтса, восьмерrlтс, в6сьмеро, [восьме
тик.иl «Вила на вісім ріжків» Мо, восьмИ
на, восьмІ)ха, восьмушка, [осмірнЯJ «вось
мибічний корпус; восьмикутне скле
пJння» Ж, [освірнЯJ пс.» Ж, восьмерrlч
ний, восьмернrlй, восьмий, [восьмерува
ти1 «розрізувати на вісім частин», уві
сьмох, увосьмеро; - р. восемь, бр. во
сем, др. осмь, п. osiem, ч. osm, слц. osem, 
вл. wosom, нл. wosym, полаб. viisem, 
болг. осем, м. осум, схв. осам, слн. бsem, 
стсл. ~tмь.;- псл. *osmь «Вісім», утво
рене від порядкового числівника osmь 
«ВОСЬМИЙ» ПОдібно ДО Sestь «ШіСТЬ» від 
Sest'Ь «ШОСТИЙ», dev~tь «дев'ЯТЬ» від 
dev~tь «дев'ятий»; -споріднене з лит. 
вstuoпi, лтс. astuot}i, дінд. a~tau, a~ta, 
ав. asta, вірм. ut', гр. Ьх:•Ш, лат. octo, 
гот. ahtau, дісл. ii.tta, дангл. ahta, eahta, 
ffihte, англ. eight, нвн. acht, ірл. ocht, 
tox. А okat «тс.»; іє. *oКto(u) «вісім», 
очевидно, утворене з *о ( <*ambhi) 
kЧ-ou «обидві четвірки» або є двоїною 
від *oketa «борона» (букв. «чотиризу
ба»).- Лукінова СМ V 63-65; Шанский 
9СРЯ І 3, 170; Фасмер І 356; Преобр. 

Г:99; Machek ESJC 419; Skok ІІІ 569-
570; Топоров І 129; Pokorny 775. 

вісімдесЯт, вісімдесЯтий; - р. во
семьдесят, бр. в6семдзесят, др. осмьде
сяm'Ь, п. osiemdziesiqt, ч. osmdesat, 
сJщ. osemdesiat, вл. wosomdzesat, болг. 
осемдесет, м. осумдесет, схв. осамдесёт, 
слн. бsemdeset, стсл. ~смь. двсь-.т1..;
результат злиття складеного числівни

ка псл. osmь des~tь «вісім десятків», 
у якому числівник des~tь вживався 
в формі родового відмінка множини.
Лукінова Вступ 197, 200; Шанский 
ЗСРЯ І .З, 170.-Див. ще вісім, десять. 

вісімнадцять, вісімнадцятий; -
р .. восемнdдцать, бр. восемнаццаць, др. 
осмьнадесять, п. osiemпascie, ч. osmпact, 
слn. osemпast'. вл. wosomпace, болг. 
осемнадесет, м. осумнаесет, схв. осам
паест, слн. бsemпajst; -результат 
злиття числівникового словосполучення 
псл. osmь па des~te, букв. «Вісім на 
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в іскрИвий 

десяти», яке складалося з числівника 
osmь «Вісім», прийменника па і числів
ника des~tь «десять» у формі місцевого 
відмінка однини.- Іст. граматика 
304-305; Лукінова Вступ 197, 200; 
Шанский 9СРЯ І 3, 170.- Див. ще 
віСім, десять, на1 • 

віск, [воск.dртсаJ «Жінка, яка вора· 
жить воском», восківка «навощений па
пір», [востсовrlк.J «Ворочок для відкидання 
сиру» Л, [остсовrlк.J «тс.» Л, [вощаJ «во
щина», [вощана] «Воскувато-жовта іржа» 
Ж, вощантса «навощений папір або тка
нина», вощrlна, воск.уватий, вощаний, 
воскувати, вощИти, пров6щенuй; -
р. бр. воск., др. воск.'Ь, п. вл. нл. wosk, 
ч. слц. vosk, пола б. vask, болг. в6с'ОК, 
м. восок., схв. восатс, слн. vбsek, стсл. 
с~tк'Ь.; - псл. voskь; -споріднене з 
лит. vaskas, лтс. vasks, двн. днн. wahs, 
нвн. Wachs, дангл. weax, дісл. дфриз. 
шв. vax, англ. wax, дат. vox, можливо, 
також гр. 1~6~ «омела, клей з ягід оме
ли», лат. viscum «ТС.».- Критенко 
Вступ 522; Шанский 9СРЯ І ~. 170-
171; Фасмер І 357; 9СБМ ІІ 198; Machek 
ESJё 697; БЕР І 176-177; Skok ІІІ 615; 
Юuge-Mitzka 830. · 

віскоза, віскозИн; - р. бо.тіг. м. схв. 
вuстс6за, бр. віск.6за, п. wiskoza, ч. vis
kosa, слц. viskбza; -запозичення з ла
тинської мови; лат. viscбsus «в'язкий)> 
походить з viscum «омела, клей з оме
ли», спорідненого з псл. vishja, укр. 
вrlшня.- СІС 129; Шанский 9СРЯ І 3, 
105; Kopaliiiski 1044.- Див. ще вИшня. 

[віскрИвий] «сопливий», [віскрЯк] 
«Сопляк», [остсрятс] «ТС.», [завістсрrlти
ся];- р. [возгрЯ, в6згрu] «соплі», бр. 
[вазгрьt, возтсрі] «ТС.», др. возгри «соплі», 
п. wozgrza «Тс.», wozgry «слиз з кін
ського носа», wozgier «·сопляю>, ч. vozher 
«СОПЛЯ>>, VOZhfivy «СОПЛИВИЙ», СЛЦ. VOZ· 
ger, вл. wбzhr, wбzhor «соплі», слн. vбz
ger; -остаточно не з'ясоване; зіставля
лося з р. [вdзгать] «бруднити» ( Фасмер
Трубачен І 333), з лтс. vasa «Волога, 
вологість землі», двн. waso «Волога зем
ля» (Briickner 631), з вазирським (Індія) 
wuigye «слина» (Machek ESJC 697), з 
дісл. verga «бруднити» (Scheftelowitz 
KZ 54, 240-241).- 9СБМ ІІ 24. 



віслЮк 

ніслЮк -- див. осел. 
вісмут, (заст.) бісмут; - р. вuсмут, 

бр. вісмут, п. bizmut, ч. vismut, vizmut, 
слц. bizmut, болг. бuсм!}т, м. бизмут, 
схв. бuзмут, вйзмут, слн. bismut;- за
позичення з німецької мови; н. Wismut, 
давніше Вismuth 1 походить, очевидно, 
від назви місцевості Wiesen коло Шнее
берга і від дієслова muten «розробляти 
(коnальню)», похідного від Mut «Намір», 
споріДненого з гр. f!illcп'tat «прагнути»; 
з німецького слова утворено латин
ський термін bisemutum (1529), чим 
пояснюються форми з б- у слов'янських 
та інших європейських мовах; припу
щення (Lokotsch 73), що термін вісмут 
міг бути запозиченим у арабів (ар. itmid 
«сурма»), не має серйозних під!став -
СІС 129; Шанский ЗСРЯ І 3, 106~, Фас
мер І .320; БЕР І 50; Dauzat 90; К!uge
Mitzka 496, 866. 

вісник1 - див. відати. 
вісник\ вісн.fис - див. вісь. 
віспа, віспuн.а, [віспар] «той, хто 

прищеплює віспу», вісп6ван.ий, віспува
тий, віспЯнИй; - р. 6спа, бр. в6спа, 
др. ос'Ьпа «висипна хвороба, чума», 
п. ospa «віспа», вл. нл. wospica «Кір», 
болг. 6спа «ВИСИПКа На ТіЛі», СХВ. оспа 
«СИП», оспuце «ВісПа», СЛН. osepnice 
«ВісПа», бsрісе «Кір», СТСЛ. <'С"hП~ «ВИ
СИПЛа хвороба»;- псл. оs'Ьра <*оЬs'Ьра, 
утворене від дієслова o-s'Ьpati ( <*ob
sьpati), *o-sypati ( <*ob-sypati) «оси
пати».- Меркулова Зтимология 1970; 
146-147; Фасмер ІІІ 164; Skok ІІІ 
240-241.- Див. ще ol, сИпати. 

[вістаJ (виг.) «.ліворуч» (при завер
танні коней) Я. [вісшта Я, вістя ВеЛ, 
вісьта, вішта, віштя Ж. віштЯJ «ТС.», 
[віштЯк] (прізвисько подільського се
лянина за те, що, повертаючи коней 
ліворуч, він вигукує віштя);- п. [wis
tia, wista, wistaJ «те.»;- неясне; мог
ло виникнути з специфічного свисту, яким 
поганяють коней.- Пор. вйо. 

[вістєJ «Жіночий статевий орган» 
Ж; -очевидно, результат видазміни 
форми *устя «ТС.» (пор. П. UScie «ОТВір 
піхви, orificium vaginae») під впливом 
дієслова увійтИ (пор. [війстя] «вхід»). 

вістря, [істр6] «вістря» Мо; - р. ос
триё, бр. вастрьtё,'др. ocmpue, п. ostrze, 

Віталій 

ч. ostfi, слц. ostгie, болг. острие; -
псл. *ostrьje, похідне від оstг'Ь «Гострий»; 
протетичне в виникл~ в результаті по
довження о після занепаду слабкого ь 
в наступному складі.- Див. ще гос
трий. 

(вістуватися] «опікуватися ким, пі
клуватися ким» Ж; - неясне; можливо, 
пов'язане з провідувати, н.авіщати. 

вість, вістка, вістовИк - див. ві
дати. 

вісь, [вісник] «струг, ніж вісний» 
Ж. [віснЯк] «те.», [6ся] «вісь» Ж. [віснИйJ, 
осьовИй, підвісник (тех.);- р. др. ось, 
бр. вось, п. os, ч. ст. слц. os, вл. wбska, 
нл. wos, woska, полаб. vйs (vis), болг. 
ос, схв. 6с, слн. бs, стсл. ~сь.; - псл. 
оsь; - споріднене З ЛИТ. aSIS «ВЇСЬ», 
лтс. ass, прус. assis, дінд. ak~a-, ав. asa-, 
лат. axis «вісь», гр. a~rov, двн. ahsa, 
нвн. Achse «ТС.», ірл. aiss «Віз»; від іє. 
*ag- «гнати, рухати».- Критенко Вступ 
515, 550; Фасмер ІІІ 167-168; Преобр. 
І 667; Machek ESJC 418; Fгisk ІІ 568; 
Бернштейн Очерк 1974, 272-273; Топо
ров І 134; Fгisk І 116; Wal'<l.e-Hofm. 
І 89.- Див. ще агент. 

[вісьтак] «чинбарська палиця», ст. 
вьтштак'Ь «Качалка (у гарбарів)» 
(XVIII ст.); - п. [wistakaJ «тс.»; -за
позичення з німецької мови; нвн. Wiпde
stock (Wimdestock) «палка для вивер
тапня шкіри чи шкіряних виробів» утво
рене з основ дієслова wenden «перевер
тати, лицювати», пов'язаного з winden 
«вити, плести», та іменника Stock «па
лиця», спорідненого з двн. свн. stoc 
«те.»,' лит. stiigti «стирчати, здійматися, 
підноситися».- Шелудько 26; Тимч. 
425. 

Віталій (чоловіче ім'я), [Виталь] 
«те.», Вітя, Віталія (жіноче ім'я), ст. 
Віталій (1627);- р. Виталий, бр. Ві
талій, ч. Vita1is, слц. Vita!is, VitaliS, 
болг. Витали(й), слн. Vital, стсл. Еит~
лии;- через старослов'янську мову за
позичено з грецької-; віз.-гр. Ви:аЛtо~ 
походить від лат. Vitatis, утвореного 
на основі прикметпика v1tatis «Життє
вий», похідного від vїta «Життя», v1vo 
«ЖИВу», спорідненИх З ПСЛ. ziti, укр. 
жИти.- Беринда 195; Петровский 78; 
Илчев 111.- Див. ще жИти. 
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вітамін 

вітамін, вітамінозний, вітамtнtзу
вати; - р. болг. м. витамuн, бр. віта
мі/і, п. witamina, ч. vitamin, слц. слн. 
vitamin, схв. витамин; - неологізм на
укової мови, утворений у 1913 р. поль
ським ученим К. Функом з лат. vїta 
«ЖИТТЯ» (від vivo «Живу», спорідненого 
з псл. ziti, укр. жИти) і терміна аміни 
«Вид органічних сполук» (від амоній).
СІС 43, ІЗО; Шанский ЗСРЯ І 3, ІО8; 
Kopalinski ІО45.- Див. ще амбніИ, 
жИти. 

вітати «звертатися з привітом, по
здоровленням, запрошувати; [перебу
вати, мешкати ЖJ», вітальня, вітальний, 
завітати «прибути, зайти; запросити», 
привітdІіня, привітdльний; - резуль
тат видазміни давнішої форми витати 
під впливом спорідненої основи -віт-, 
зокрема форм привіт, привітний.
Див. ще витати2 ' відвіча ти, привіт. 

вітер\ [вітериця] «вихор, буря», 
[вітрицяJ «тс.», [вітреникJ «лата в даху» 
Ж. вітрИло, вітрuльІіик «паруснию>, віт
рідка «вид куртки», [вітровиІіа] «Хворо
ба кори дерева», вітровіння, вітрюган, 
вітрЯк,, [вітряІіuцяJ «буря», вітрflІік,а 
«Вітряна віспа», [вітрянка] «легковажна 
жінка», вітрuстий, вітруватий «Легко
важний; непосидющий; з глибокими трі
щинами в корі (про дерево)», вітрянИй, 
еітрИти «нюхати повітря» (про собаку), 
[вітритиJ «провітрювати» Ж. [вітри
тися} «бігати тічкою» (про собак), віт
ріти «робитися вітряно», безвітря, 
вUвітрити, вивітрювати, звітритися 
«зруйнуватися під дією вітру», звітріпш 
«ТС.», завітрити «почати віяти», заповіт
рити «заразити», обвітріти, обвітрю
вати, [обвітря] «Повітря, атмосфера», 
[обітряJ «ТС.», [обітрітиJ «обвітрітю>, 
павіmер «ВітереЦЬ», повітря, [провітер] 
«провітрювання» Ж. провітрити; -
р. м. ветер, бр. вецер, др. вf>mp'D, 
п. wiatr, ч. vitr, слц. vietor. вл. wetr, 
нл. wets, болг. вЯт7>р, схв. вjетар, слн. 
veter, цсл. кtчп.; - псл. vetrь, утво
рене Від діЄСЛОВа vejati «ВіЯТИ» За ДОПО
МОГОЮ суфікса -tro-; -споріднене з лит. 
vetra «буря», ЛТС. V~tra «ТС.», прус. 
Wetro «Вітер», дінд. vata)J, ав. vata
«TC.», ірл. feth «повітря»; пор. також 
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лат. ventus «Вітер», гот. winds «тс.» 
( <*vento-).- Критенко Вступ 550; 
Шанский 9СРЯ І 3, 77-78; Фасмер 
І 306; 9СБМІІ 109-110; Bri.ickner 6ІІ; 
Machek ESJC 692; БЕР І 2І8-219; Skok 
ІІІ 588-589; Walde-Hofrn. ІІ 751-
752.- Див. ще віяти. 

[вітер2 ] «ятір» Я; - очевидно, утво
рене З [вінтір) «ЯТір» ШЛЯХОМ ЗВУКОВОГО 
зближення з паронімічним іменником 
вtтер1 «рух повітря».- Див. ще вентер. 

вітінка -див. вйти1 • 

[вfткаJ «Їдкий осад від спаленого 
паперу, що використовується для ліку
вання сухого лишая; сік пересмаженого 
конопляного сім'я, що використовує
ться для лікування шолудів» Я; -
р. [вИтка, (вИдка)J «брудний і смердю
чий перший перегін горілки», п. [witka, 
widka] «продукт першої дистиляції»;
можливо, результат видазміни укр. 
*відка, похідного від вода і паралель
ного р. водка, П. wбdka «ГОрілка; ліку
вальна або технічна рідина»; р. [вuдк,аJ, 
п. [widka]- з української мови.- Див. 
ще вода. 

вітрИна; - р. болг. м. схв. витрИна, 
бр. вітрЬtяа, п. witryna, ч. vitrina, слц. 
слн. vitrina; - запозичення з французь
кої мови; фр. vitrine «вітрина» є похід
ним від vitre «скло», запозиченого з ла
тинської мови; лат. vitrum «скло» спо
ріднене з псл. svetь, укр. світло.- СІС 
ІЗО; Шанский 9СРЯ І 3, ІІО; Dauzat 
754; Walde-Hofm. ІІ 805-806.- Див. 
ще світ. 

вітхненний, вітхнення- див. тхнути. 

вітцfвський, вітцівщиІіа, вітчИзна, 
вітчизнЯний, вітчИм, вітчина - див. 
отець. 

віть1 «гілка», вітка, [віта Ж. Пі, 
вітьва Ж] «Тс.», [віт/іик] «Вітка; вінию> 
Ж, віття, [вітИстий] Ж. [розвітJ «роз
галуження» Ж, [розвітвитисяJ «розгалу
зитися» Ж, [розвітИстийJ «гіллястий» 
Ж; - р. ветвь, бр. вецце, др. в1Jтвь, п. 
wic «прут, гілка, віха, виноградна ло· 
За», Ч. vetev, vetka, болг. поет. ветва, 
стсл. сtтс~;- псл. vetь, vetvь, vitь;
споріднене з прус. witwan «верба», лит. 
vytis «Лоза, прут», гр. оТощ;, ola6a 
«лоза», l1:Єа «Верба», лат. vitis «лоза», 



віть 

двн. wтda «верба», нвн. Weide «тс.», 
дінд. vetasal) «Вид лози, Calamus rotang», 
ав. vaёiti «верба», перс. bid «Верба»; іє. 
*цеі-t-, *цоі-t- «прут, лоза», похідне від 
*цеі- «Вити, крутити».- Критенко Вступ 
513; Шанский ЗСРЯ І 3, 77; Фасмер І 
306; ЗСБМ ІІ 99, 110-111; БЕР І 138; 
Walde-Hofm. ІІ 804; Frisk І 368; Po
korny І 120-1122.- Див. ще вИти1 • 

віть2 
- див. вети. 

вfха1 «жердина з віхтем соломи або 
з віником, гілка як знак; (комета]», 
[віх6вка] (бот.) «зонтик з нерівними 
квітконіжками» Ж. вішuти «ставити 
віхи»;- р. веха, бр. вяха, п. wiecha 
«Жердина як знак», ч. vich «віха, сно
пик соломи як знаю>, слц. viecha «ТС.», 
БЛ. wecha «ВіХа, ВіХОТЬ», НЛ. wecha 
«віхоть», полаб. vexve «фашина (в пло
ті)», СЛН. veha «ВіТКа ЯЛИНИ ЯК ЗНаК 
на шинку; капустяний лист»; - псл. 
Vexa «ЖердИНа, ТИЧКа, гілка, стебли
На»;- споріднене з дінд. ve$k3.- «петля», 
дісл. visk «снопик соломи або очерету», 
двн. wisk «віхоть», ісл. шв. дат. visk 
«ВіJСоть», англ. whisk «Віхоть, віник, 
щітка», нвн. Wisch «Ганчірка», лат. 
virga ( <*цizga) «різка», лит. vizgeti 
«Дрижати», vyzg6ti «хитатися»; іє. *цоіs-, 
*цеіs-, що є, можливо, похідним від 
*uei- «вити».- Шанский ЗСРЯ І 3, 81; 
Ф'асмер І 308; Ильинский ИОРЯС 30/3, 
74; Machek ESJC 689; Walde-Hofm. 
ІІ 798; Vries AEW 668; Pokorny 1133.
Див. ще вИти1.- Пор. віхоть. · 

віха2 (бот.) «Uикута, Cicuta virosa L.:&, 
[виха, в'юха, весь] «тс.» Mak, [веха] щи
кута; блекота, Hyosciamus niger L. Я»;
р. вех щикута», бр. [вяха, віха] «Тс.»;
очевидно, результат перенесення назви 

віха «Віхоть» за зовнішньою подібністю 
зонтика цикути до віхи; форма .з е, мож
ливо, виникла під впливом вех «Sium lati
folium; цикута».- ЗСБМ ІІ 335-336.
Див. ще вех, віха1.- Пор. бех. 

віхола «Метелиця; [грозова буря]», 
[віхало, вuх6ла Ж, вuхолка] «тс.», віха
лити «Крутити (снігом); розвіватися», 
віхщjтu «метнутися; майнути»;- п. wi
cholic «Валити, крутити» (з укр.?);
очевидно, похідне від того самого ко
реня, що й віяти, псл. *veti;- спорід-

вішати 

нене з лит. viesulas «ВИХОр», лтс. vei
suбls «ТС.», іє. *цеі-s- «ВИТИ, дути»; фо
нетичні форми з ви зумовлені зближен
ням з вИхор, вихати.- Див. ще вія
ти. -Пор. вИхор. 

віхоть, [віх6тка Ж. віхтити Ж], 
[віхтюватu] «мазати долівку» Ва;
р. [вехоть], бр. вехаць, др. в1іх'Ьть, 
П. wiechee, Ч. vechet, СЛЦ. vechet', ВЛ. 
Wechc, НЛ. weks «ТС.», СЛН. vehat «ПУ· 
ЧОК»; - ПСЛ. vех'ЬtЬ, суфіксальне утво
реННЯ від vexa «ТИЧКа, ГіЛКа» (віхтем 
спочатку служила рясна гілка дерева 
або стеблина бур'яну).- Фасмер І 308; 
3СБМ ІІ 108-109; Briickner 614;Machek 
ESJё 689.- Див. ще віха1 • 

[віхтелити] (про вітер, бурю), [віхте
лиця] «буря, вихор»; -очевидно, ре
зультат контамінації слів віхола, віха
лити «дути, крутитИ» і метелИЦЯ «Хур
ТОВИНа».- Див. ще віхола, местИ. 

віце- (перший . компонент складних 
слів типу віце-адмірал, віце-президент);
р. болг. м. вuце-, бр. віца-, п. wice-, 
ч. слц. vice-, схв. вице-;- через за
хідноєвропейські мови запозичене з'·ла
тинської; лат. vice «Замість» є аблатив
ною формою іменника vicis «зміна, пе
реміна», спорідненого з нвн.- Wechsel 
«зміна, переміна; вексель», двн. wehsal 
«обмін, торгівля».- СІС 130; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 112; Фасмер І 324; Кluge
Gбtze 859; Walde-Hofm. ІІ 781-782.
Пор. вексель. 

вfче «громадські збори у стародав
ніх слов'ян»; - р. вече, бр. веча, vдр. 
в1>че, п. wiec, ст. wiece, ч. ст. vece, 
схв. веnе (вujene] «рада як орган влади» 
(слово поширене в сучасній мові і озна
чаєсучасні органи влади), стсл. кtште;
псл. *vetje «віче», утворене ~ід основи 
*ve·t-, тієї самої, що і в privetiti, zav!t, 
s'Ьvet'Ь та ін.; очевидно пов'язане з vetь 
«гілка».- Критенко Вступ 528; Фасмер 
І 308-309; ЗСБМ ІІ І І І; Briickner 614.
Див. ще відвічати, tф·ати, привіт. 

вfчі, вічкдн, вічканя, вічка, віч-на
віч- див. 6ко. 

вішати, вішак «вішалка», вішалка 
Г, Ж. вішало Г, Ж. вішальник Г, Ж. 
[вішальниця] «шибениця», [вішелЯк] 
<<Повішений», [вісаJ ·«тягар» 'Ж, вИsіска, 
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віщати 

завіса, [завіс] «круча», [завісь] «те.», [за
вісистий] «який висить» Я. занавіска, 
навіс, (nавіса] «ОбВИСЛИЙ СНіГ», навіска, 
[павісочка] «прикраса на гільці», павіс
ІіUЙ «підвісний», [недовісок] «недоважок» 
Ж. підвіс, підвіска, підвісок, підвіспuй, 
[повішdльпик] «Вішальник» Г, Ж, пові
шепик, привісок, привіспuй; - р. ве
сить, вешать, бр. вешаць, др. вt>сити, 
в'Бшати, п. wieszac, ч. vesiti, veseti, 
слц. vesiti, vesat', вл. wesec, болг. 
весЯ, бесЯ «ВіШаЮ» ( <*oбвtJcиmu), М. 
беси «ТС.», СХВ. вешати, СЛН. vesiti, obe
Sati, стсл. R'Ьсити, с'ІJШ<.\Ти; - псл. ve
siti, vesati ( <*vesjati) «ВішатИ», Кауза
ТИВНа форма до дієслова viseti «Висі
ти».- Шанский 9СРЯ І З, 8З; Фасмер 
І ЗОЗ; 9СБМ ІІ 91, І І6; БЕР І ІЗ7-
ІЗ8.-Див. ще вИсіти. 

віщати, [віщdтель] Ж;- р. вещать, 
бр. вяшчаць, др. вtJщати «ГОВОрИТИ, 
проповідувати»; -запозичене в дав
ньоруську мову з старослов'янської; 
стсл. с'Ьштdти «Говорити, радитись» 
(звідки кн. болг. вещая «віщаю») є ста
роболгарським рефлексом псл. vetjati, 
ітератива ДО vetiti «ГОВОрИТИ»; ЗаКОНО· 
мірним відповідником старослов'ян
ської форми є укр. -вічати.- 9СБМ ІІ 
З42.-Див. ще відвічати.- Пор. віче, 
завічати, привічати. 

віщий, [віщлuвuй] «пророчий» Ж, [ві
щовлUвий] «віщий, зловісний» Я, [віщ] 
«провидець» Ж. [віщівпuк] «провісник 
Ж; ворожій ВеУг», [віщук] «розвідник» 
Ж, віщун, віщунка, [віщуха], віщунство, 
віщувати; - р. вещий, бр. вешчьt, др. 
в'Бщии «мудрий», п. wieszcz «пророк, 
мудрецЬ», Ч. vesti «МудрИЙ», СЛЦ. vestec 
«пророк, віщун», болг. вешт «мудрий, 
досвідчений», схв. вешт «досвідчений», 
слн. vesё «те.»; - псл. *vestjь <*vedtjo 
«мудрий», похідне від основи дієслова 
vedeti «ВідаТИ, ЗНаТИ»; ВИВедеННЯ від 
іменника vestь «Вість» (Шанский 9СРЯ 
І 3, 8З) неточне.- Фасмер І ЗО9; Пре
обр. І ІІО;9СБМІІ L17;БЕРІ 140-14І; 
Mikl. EW З90.- Див. ще відати, вість. 

[ віщиці] «рід лишаїв» ВеЛ;- п. wiesz
czyca «Ковтун»;- можливо, пов'язане 
з п. wieszczyca «Відьма; прозорливиця» 
{пор. п. wieszcz «пророк, мудрець»); 
підставою для такого перенесення назви 
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віяти 

могла бути віра в здатність «Відьми» 
насилати на людей хворобу.- Див. ще 
віщий. 

віщо «ЩО» (зн. в.: за віщо, про віщо), 
навіщо, павіщось,· - р. [в6что] ([за вО
что, па вочто]);- бр. павошта «наві
що»;- не зовсім ясне; можливо, ре
зультат злиття займенника що (чьто) 
з прийменииком в'О ( >во>ві).- Крав
чук ВЯ 1968/4, ІЗІ; Минина Юбилей· 
ная научно-метод. конференция северо
западного зонального обьединения ка· 
федр русского язЬІка, Л., І969, 27З-
275. 

вія «Волосинка на повіці ока», Вій 
«міфічна істота з повіками до землі», 

[війкоJ «повіка» ВеУг, віfстий, війчdс
тий, віЯстий, ст. в'Бя «вія» (XVII ст.);
бр. веЙКа «ТС.», Ч. vejicka «ПОВЇКа», СЛЦ. 
vejice «ВіЇ»;- результат видазміни дав
нішої форми *в'Бжа «повіка», спорідне
ної З СТСЛ. R'IJЖДd «ТС.», болг. вежда 
«брова», схв. вjеТ)а «те.», слн. veja, які 
ЗВОДЯТЬСЯ ДО ПСЛ. *vedja «ПОВіКа», ЩО 
пов'язується з videti «бачити» (Mikl. 
EW З9І); видазміна зумовлена, очевид
но, впливом дієслова віяти; семантичне 
відхилення «повіка -+ волосся на повіці» 
пояснюється суміжністю означуваних 
предметів.- 9СБМ ІІ 81, ІІ8; Machek 
ESJC 681; Фасмер І 285; Преобр. І 107. 

віяти, віятися, fвійва] «прапор» Ж. 
[війка] «Віялка; лопата для правіювання 
зерна», [вія] «лопата для правіювання 
зерна» Ж. [віялиця] «Хуртовина», віЯлка, 
віяло, віяльник, [віянь] «хуртовина» Ж, 
[віЯч] «той, що віє зерно» Ж, віяльпий, 
віяний, [вивіЯсиJ «викрутаси» Ж. від
tJійкu, завій, [завійна] «хуртовина:&, [за
війниця], завіЯ «ТС.», завійний, [завіяку
ватий] «який любить гуляти», заспові
всіти «Навіяти» (перен.) Пі, [невіянка] 
«Невіяне зерно, ВИД росЛИНИ», повів, 
повійпиця «повія», повія, [повіяло] «вія
ло» Ж, провів «продув», [розвійпий] 
«ЯКИЙ розноситься вітром» Ж; -
р. веять, бр. веяць, др. в'Бяти, п. wiac, 
ч. vati (з *vejati), слц. viat', болг. вея, 
м. вее, схв. вїЦати, слн. veti, vejati 
(zito), стсл. сtити; - псл. vejati; -
споріднене З ЛИТ. vejas «Вітер», ЛТС. 
VёjS «ТС.», дінд. vayati «ДМе», vfiti «ВЇЄ» 1 



вйо 

аВ. vaiti «ВіЄ», ГОТ. Waian «ВіЯТИ», ДВН. 
wajan, wahen, нвн. wehen, дангл. wawan 
«ТС.», rp. aYJІ.LL «ВіЮ» (з давнішого aF'I')ftt), 
хет. hщ~ant- «Вітер».-Шанский 9СРЯ 
І 3, 84; Фасмер І 310; Briickner 610; 
Ho1ub-Kop. 408; Machek ESJC 678; 
БЕР І 141; Skok ІІІ 588-589; Frisk 
І 26; Feist 542; Lehmann PIEPh 33-34. 

вйо (вигук, яким підганяють коней), 
вйокати,·- очевидно, розвинулось на 
основі імітації свисту як засобу спону
кання коней. 

влада, владар «ВОЛОдар», [владник], 
владарний, владний, влад!}щий, [владар
но] «владно» Я, владати, владарюва
ти, владувати, безвладдя, меживлада 
Ж, міжвладдя, [овладати] Ж:, обезвлад
нювати, ст. влада (XVII ст.), владза, 
владати (XVI ст.); -бр. улада,· -запо
зичення з польської або чеської мови; 
п. wladza (wlada), wladac, яким відпо
відають українські форми з повноголос
ною основою волод-, можна розглядати 
як чехізми (ч. слц. vlc'ida «влада, керів
ниuтво, уряд»), але не обов'язково: 
скоріше всього вони постали на поль
ському гр унті самостійно з wlodac (XV 
ст.), *wloda за загальною моделлю blo
gi: blagac, mбwi~: mawiac, prosic: upra
szac.- Brilckner 625-626. -Див. ще 
володіти. - Пор. власний, властИвий, 
власть. 

владИка «архієрей; володар», владИ
чиця, владИцтво, владuчн ий, владИчити, 
владикувати «бути владикою» Ж:;
р. владЬtка, бр. уладЬtка, др. владьtка 
«Володар, (архі)єпископ»; - запозичен
ня з старослов'янської мови; стсл. RЛd
ДMKd «володар, власник, керівник», 
якому відповідають п. wlodyka «Воло
дар, керівник», ч. ст. vladyka «представ
ник нижчої верстви старочеської шлях
ти», БЛ. \\7lodyka «ГО.'ІОВа, КеріВНИК», 
болr. владИка, м. владика, схв. владика, 
слн. vladiкa, походить від основи псл. 
*vold-, тієї самої, що і в укр. володіти.
Шанский 9СРЯ І 3, 116-117; Трубачев 
Терм. родства 185-186; Фасмер І 327; 
БЕР І 161.- Див. ще володіти.- Пор. 
влада, власний. 

Владислав- див. Володисщів. 
[втіки] «складова частина саней (по

лоззя?); колодка для nеретягання плу-

властИвий 

га по дорозі» Ж:; - запозичення з сло
вацької мови; слц. v1aky «Колодка для 
перетягапня плуга по дорозі», як і ч. 
v)aky «ТС.», СХВ. влака «КОЛОДа», П. WJO

ka (wloki) «Колода-санки, за допомогою 
якої витягається дерево з лісу на доро
Г}'», е прямим відповідником до укр. 
волок. - Див. ще волоктИ. 

Влас, Власій, Улас, ст. Вліісїй 
(1627); - р. болг. Влас, Власий, бр. 
Влас, У лас, [Авлас], п. Blaiej, ч. слц. 
Blazej, стсл. Елdсии; -через старосло
в'янську мову запозичено з грецької; 
гр. ВЛ6:снщ;, очевидно, походить від лат. 
Blasius, яке виникло на підставі при
кметника blaesus «заїкуватий, шепеля
вий», що, в свою чергу, походить від ети
мологічно неясного гр. ~ЛatabG «скрив
лений назовні, кривоногий»; зіставлен
ня з ім'ям бога Волоса (Ljapunov 
AfSIPh 9, 315 та ін.), як і виведення 
від гр. ~Л6:G «в'ялий, неповороткий, 
тупий» (Петровский 79), було помилко
вим.- Фасмер І 343; Briickner 30-
31; Илчев 113; Walde-Hofm. І 108; 
Frisk І 240. 

власний, власне, власник, власність, 
вивлrіснювати «експропріюватИ>> Ж:, 
привласнювати, ст. властньtй (1438), 
власний (1462); - р. заст. власньtй, бр. 
улсісньt; - запозичення з польської мо
ви; п. wlasny, wlasno~c постали, мож
ливо, під впливом ч. vlastni «Власний» 
(букв. «той, що перебуває під владою 
(vlast), у володінні»), але є дані й за 
те, що п. wlasny, wlasnosc поряд з 
wlost, wloscianin, відповідними до укр. 
волость, виникли самостійно, за досить 
поширеним зразком blogi : blagac, lo
mit: lamac, zlocic: (wy)zlacat і под.
Фасмер І 327; Briickner 625-626.
Див. ще волость. - Пор. володіти, 
влада, властИвий, власть. 

властИвий, властйвець (заст.) «Влас
ник», властйвість, ст. властивьtй «влас
ний» (XVI ст.), властизна «Власність» 
(XVII ст.); -бр. у.Л.асцівьt; - запози
чення з польської мови; п. wlasciwy 
«властивий, притаманний; власний», 
можливо, є результатом видазміни дав
нішої форми wlosciwy (від wlosc «земля, 
володіння, сільський маєток», якому 
відповідає укр. волость) під впливам 
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власть 

wladac, wlasny.-Briickner 625-626.
Див. ще волость.- Пор. влада, власний, 
володіти. 

власть, [владіти, владітель ЖJ, ст. 
власть (1322);- р. власть, владеть, др. 
власть, владtшzи; - запозичення з цер
ковнослов'янської мови; цсл. слdсть., 
смд tти відповідають укр. волость, во
лодіти (див.). 

власянйця «одяг з волосся тварин»;
р. власянuца, др. власяница «те.»; - за
позичення з старослов'янської мови; 
стсл. cлdct миЦd (як і болг. власеІіuца, 
м. власеница) пов'язане з іменником 
RЛdС'Ь. (RЛdC'IJ N'Ь. «ВОЛОСЯНИЙ»), ЯКОМУ від
ПОВЇДаЄ укр. волос (див.). 

[влокJ (бот.) «лісова вика, Vicia sil
vatica L.» Ж; - не цілком ясне; судячи 
з форми, полонізм; пор. п. wlok «Волок, 
мотуз з особливим призначенням», яке, 
проте, ботанічного значення не має; 

щодо семантики пор. також лат. vicia 
«вика», утворене з vincire «зв'язувати». 

вл6нИ - див. л6нИ. 
[влукий] «ласкавий, покірний, слух

няний» Ж; - утворено від лука «дуга, 
кривина, загин» (пор. [лукуватися] 
«згинатися» Ж); отже, первісне значен
ня- «гнучкий, податливий».- Див. ще 
лука. 

[влякатися] «баритися» Ж; -неясне. 
[вметити] «Вгледіти, помітити» Ме, 

[уметuти] «те.»; - не зовсім ясне; мож
ливо, виникло з умітити «те.» (від мі
тити) під впливом російських дієслів 
близького значення типу заметить, 
приметить.- Див. ще міта. 

[в мешкатися J «ВЗ утися» Ж; - неяс
не; можливо, пов'язане з [мешти] «лег
кі туфлі» (див.). 

вмикати, вмикаtt- див. замикати. 
внесок; - судячи з географії (слов

ник Желехівського фіксує слово, слов
ник Грінченка не фіксує), калька 
п. wniosek «Внесення, вклад; посаг; про
позиція; висновок», утвореного від 
wniesc «внести»; пор. семантично подіб
не нвн. Eintrag «внесок» від дієслова 
eintragen «вносити».- Див. ще уІ, нЬ. 
стИ.- Пор. вносок. 

вникати - див. никати. 
вювець «дощенту, зовсім» СУМ, Ж. 

упівець «те.», ст. в"О нивечь (1494), в"О ни-
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внук 

вец"О (1599); -запозичення з польської 
мови; п. wniwecz, [wniwco], як і ч. vni
vec, слц. vnivoc, утворилося з елемен
тів w-ni-we-cz, де w-, we- відповідає 
українському прийменнику в, ni- част
ці ні, cz/c є знахідним відмінком зай
менника со «ЩО». - Див. ще ні, у2, 
що.- Пор. нанівець нfвечити. 

внічиЮ, унічиЮ; -бр. унічЬtЮ; -
калька р. вничьЮ, утвореного на основі 
прийменникового виразу сьtграть вни
чью (<*в ничью) «закінчити гру нічий
ним результатом» (пор. сьtграть в кар
тьt, в шахматьt).- Див. ще ні, чий. 

[вн6сок] «посаг жінки, віно» Ж;
суфіксальне утворення від дієслова вІіо· 
сити, можливо, зумовлене впливом 

П. Wniosek «ТС.».- Див. ще НеСТИ1 у2.
Пор. внесок. 

[вну] «всередині» О, [внука, упну, 
уннуrш] «ТС.» ВеУг;- п. [wnuk, wnuku] 
(з укр.?), слц. dnu, dnuka, [dnuky] 
«те.»; -очевидно, результат видазміни 
давнішого виразу (vь) d'ЬПU «Всередині» 
(букв. «У дні, на дні»); пор. др. д"Ону, 
в'О д"Онt>, ех в. на дну «те.»; пов' язання 
з п. wn~trze «внутрішність, середина» 
(Briickner 628), слц. nutro «Нутро» (Ma
chek ESJCS 90) помилкове.- ВеУг 41, 
265.- Див. ще дно, -ка. 

онувати - див. нИти. 

внук, внука, внуча, онук, онука, онуч
ка, онуча, унук, унука, унуча, унуч
ка; - р. внук, бр. унук, др. в"ОНУК'О, 

· п. вл. нл. wnuk, ч. слц. vnuk, болг. 
внук «Внук; небіж», м. внук «внук; 
нащадок», схв. унук, ели. vnuk;- псл. 
V'Ьnuk'Ь < *onuk'Ь < *onouk'Ь; - спорід
нене з лат. anus «баба», двн. ano «пре
дою>, ana «баба», свн. ane «дід, предок», 
enel «дід; внук», нвн. Ahn «Предок», 
Enkel «ВНУК>>, прус. ane «баба», лит. 
anyta «свекруха», афг. ana «бабуся», 
хет. annas «МаТИ», hannas «бабусЯ», 
лікійськ. xfina «ТС.»; іє. *аn-<*hаn
«предок», звідки, можливо, також дінд. 
sana «старий», ав. hana «те.», лат. senex 
«стара людина», дірл. sen «старий», 
Вірм. hin, ЛИТ. senas «ТС.»; у Т~Ко~у 
випадку первісне значення вар1анпв 
*an, *han і *san було «предок, поперед
ник, голова роду» (пор. гр. rlvci «ВГОРУ>>, 



в нутрі 

що, здається, належить сюди також); 
значення <<дід» змінилося на «внук» 
внаслідок семантичного процесу поля
ризації, досить поширеного в терміно
логії спорідненості і свояцтва; вислов-

лювалась також думка (Vaillant RES 
І І, 206) про зв'язок з дінд. anvaii. «На
ступний», похідним від anu «після, за, 
вздовж, відповідно», ав. anu «Тс.»; при
пущення, що укр. огц}к є прямим реф
лексом псл. *onukь (Ильинский РФВ 
65, 227-228) залишається сумнівним: 
укр. онук могло виникнути з старішого 
внук фонетичним шляхом, пор. [озвdр] 
з узвар.- Бурячок 55-57; Трубачев 
Терм. родства 73-75; Шанский 3СРЯ 
І 3, 121-122; Фасмер- Трубачев І 
328-329; Преобр. І 88-89; Brilckner 
628; Machek ESJC 696; БЕР І 167; Skok 
ІІІ 545; Walde-Hofm. І 55; Pokorпy 
36-37. 

внутрі, вщ}трішній, внутр о -див. 
нутро. 

[внушати] Ж, ст. вІіушити «почути» 
(XVIII ст.);- р. вІіушdть, др. ему
шати, в"ОІіушити, болг. вІіушdва.м;
старослов'янізм; стсл. R"hн~у-шити утво
рене з префікса R"hN- та основи імен
ника ~vx~; можливо, воно є калькою 

гр. Єvroт[~OflaL «слухаю», утвореного з 
префікса Єv «В» і основи іменника 
Фt-6G «вуха» (род. в. одн.).- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 122; Фасмер І 329.- Див. ще 
у2, вухо. 

[внЯпитися J «Захопитися» (про ро
боту, заняття) Па; - очевидно, резуль
тат контамінації слів li.ftmucя «братися 
за щось» і [ушІіunитисяJ «прив'язнути 
до когось».- Див. ще йнЯти, ушнИпи
тися. 

внЯти, в/iftnuц;я- див. йнЯти. 
вббла (іхт.) «Плітка каспійська, Ru

tilus rutilus caspicus J akowlew; красно
пірка, Scardinius erythrophthalmus L.», 
[6блиця1 «плітка» Ж:; - очевидно, за
позичення з російської мови; р. в6бла 
«плітка каспійська», бр. в6бла «ТС.» 
етимологічно тотожне укр. віблий «круг
лий, циліндричний»; назва зумовлена 
круглястою формою вобли, її широкою 
спинкою.- Див. ще віблий.- Пор. 
бfбла. 

вовконіг 

[вбблиця 1 «Ворожка» О; - неясне. 
(вбвисень) «негідник, гульвіса, ха

ламидник, шибениК>> Ж:, [в6вісіпь] «ТС.» 
Ж:; - утворено від [ овисати, авИсну ти] 
«обвисати, обвиснути (на шибениuі)»;
початкове в протетичного походжен

ня.- Див. ще вИсіти. 

вовк, [вівк] Пі, [вовІ\:u] «Кожух із 
вовчого хутра» Я, в6ва (дит.) «вовк, 
страшна істота», [вовега] «Вовчище» Я, 
[вовківп.ftкJ «відлюдниК>> Я, вовківІі.ft 
«вовча яма», вовковtіІіа, [вовчівп.ft Ж:] 
«ТС.», lвовкупl «Вовкулак», вовцЮга, вов
цюга/і, вовча «ВОВЧеНЯ», вовчuха, ВОВЧUЦЯ, 
lвовчпЯ] «Вовча зграя», [вовчугап] «ВОВ
чище» Я, [вовчук] «молодий вовк», [вов
чура) «Вовчий кожух» Я, вовкувdтий 
«похмурий, відлюдний», вовчкуватий 
«тс.», вовчий, [вовчuнийl Я;- р. м. волк, 
бр. воук, др. В'ОЛК'О, П. wilk, Ч. СЛЦ. 
vlk, вл. нл. wjelk, болг. в"Олк, схв. в)!к, 

'Ik . * Ьtk . СЛН. VO , СТСЛ. RI\~K"h, _- ПСЛ. V t\ 'Ь,-

СПОріднене з лит. vilkas, лтс. vilks, 
дінд. vfkal), ав. vahrka, гот. wulfs, англ. 
wolf, нвн. Wolf, алб. ul'k, гр. MxoG, 
лат. Jupus (можливо, запозичення з са
бінської мови); іє. *1Jlk11 os «ВОВК», що 
зіставляється з коренем * цеІ- «рвати» 
або Цelk- «ТЯГТИ, ВОЛОКТИ»; у такому 
випадку назва вовка первісно означала 
«Грабіжник» або «той, що роздирає».
Критенко Вступ 510, 564; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 148; Фасмер-Трубачев І 
338; Преобр. І 92; ЗСБМ ІІ 203-204; 
Machek ESJC 694-695; БЕР І 205-
206; Skok ІІІ 635-636; Fraenkel 1251--
1252; Walde-Hofm. І 836-837; Frisk 
І 143-144; Pokorny 1178. 

[вовкИняJ (бот.) люпин, Lupinus L.» 
Ж:; - утворене під впливом латинського 
наукового терміна Iupшus, похідного 
від lupus «ВОВК», спорідненого з псл. 
*vьJkь, укр. вовк, або під впливом ні-
мецького терміна Wolfsbohne «Люпин» 
(букв. «ВОВЧИЙ біб»); р. [волчfін,J «ЛЮПИН» 
також вважаеться :к;алькою (Даль І 
233). 

вовконіг (бот.) «Водяна кропива, Ly
copus L.», [вовкон6гJ «те.»;- р. [волко
н6г] «ТС.»; - калька наукового тер
міна lycopus, утвореного з грецьких слів 
ЛбхоG «ВОВК» і ло6G «нога». 
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вовкутік 

вовкутік «Людина, силою чар пере
творена В ВОВКа», вовкулака «ТС.», вовку
лакувшnuй Я. вовкулакуватu; - р. [вол
колак, волкодлак], вурдалак, бр. ваука
лак, п. wilkolak, ч. vlkodlak, слц. 
vlkolak, vlkodlak, болг. в'Ьлколак, в'Ьрко
лак, схв. вукодлак, вукодлак «вовкулак, 
упир», слн. volkodlak; - у східносло
в'янських і західнослов'янських мовах, 
очевидно, з південнослов'янських; ут
ворене з псл. *v~>jkь «ВОВК» і *dolka 
«волосся, шерсть, шкіра» (цсл. дмкd, 
схв. длд.ка, слн. dlaka «те.»).- Фасмер 
І .338-339; Преобр. І 91-92; 3СБМ 11 
76; Briickner 622; Machek ESJё 695; 
Младенов 91; БЕР І 206; Skok ІІІ 636; 
Bern. І 208.- Див. ще вовк. 

{вовкурадІ «вовкулаю> ВеЛ; - оче
видно, результат контамінації слів вов· 
кулак і рад, яка відображає уявлення 
про близькі стосунки «вовкулаків» з вов
ками; причини виникнення слова могли 

бути й евфемістичні, щоб знешкодити 
магічну силу «вовкулака»; певну роль 
при цьому могло відіграти також спо
радичне чергування приголосних л: р 

(пор. бідолаха : [бідораха]).- Див. ще 
вовкулак, радИй. 

ВОВНа 1 , [вовНИЦЯ) «ВОВНа», [вовн6вка] 
«великий -килим» Я, [вовн6вщицяІ Я, 
[вовнЯрІ «ХТО робить валянки, повсті» 
Я, вовнйстий, в6внЯний,· - р. в6лна, 
бр. в6уна, др. в'Олна, п. welna, ч. слц. 
vlna, вл. wolma, нл. walma, полаб. 
vaцno, болг. вілна, м. волна, схв. вуна, 
слн. v6lna, стсл. E.l\nNd; - псл. *v"lna 
«вовна»; - споріднене з лит. vilпa «вов
на, шерсть», прус. wilпa «каптан», лтс. 

viЇna «Вовна», гот. wulla, нвн. Wolle, 
дінд. urпa «ТС.», ав. VafJПa «ВОВНа, 
шерсть»,· лат. Іапа «Те.», vellus «стри
жена вовна, руно», гр. A.-Yjvo(; (дор. 

/JivoG) «ВОВНа», ouAOG «кучерявий» (з 
*volnos або *volsos), дірл. olann 
«шерсть», хет. *tшlana- «вовна», лув. 
*bulani- «те.», можливо, вірм. gelmn 
«Вовна, повсть>); зіставляється з дінд. 
Vf- «ПОКрИВаТИ» -або ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. 
*це!- «смикати».- Критенко Вступ 510, 
542; Шанский 3СРЯ І 3, 149; Фасмер
Трубачев І 339-340; Briickner 606; 
Machek ESJё 695; БЕР І 206-207; 
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вовтузити 

Skok ІІІ 636-637; Walde-Hofm. І 
756-757; Frisk ІІ 117-118; Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14; Pokorny 1139. 

[вовна2 ] «хвиля» Ж, [мовна] «те.» Ж;
р. волна, др. в'ЬЛНа, П. СТ. welna (ЖіН. р.), 
weln (чол. р.), ч. слц. vlna, болг. в'Ьлnа, 
стсл. E.l\nNd; - псл. *v~>jna;- спорід
нене з лит. vilnis, vilnia «хвиля», лтс. 
vilna, двн. wella, нвн. Welle, дінд. 
Urmf-, аВ. VаГJШі-, алб. Valё «ТС.»; іє, 
*цеl- «повертати, валитися», звідки та· 
кож вал, валИти; причинами для зник
нення слова вовна в українській і його 
відповідників у білоруській, польській 
та інших слов'янських мовах могли 
стати омонімічні И паронімічні кон
флікти з словом в6вна1.- Шанский 
3СРЯ І 3, 148-149; Фасмер І 339; 
Briickner 606; Machek ESJC 695; БЕР І 
207.- Див. ще вал1• 

[вовнити] «Вовтузитися» Кур;- не
ясне; можливо, похідне від в6вна1 з огля
ду на тривалий і морочливий процес 
обробітку вовни. 

вовнsік (бот.) «Гриб булавниця, ба
ранячка, щітка, Clavaria flava» Ж; -
похідне утворення від в6вна1 ; назва 
зумовлена розгалуженим кораловидним 

характером грибного тіла; пор. німець
ку назву цього гриба Ziegenbart (букв. 
щапина борода»).- БС3 6, 256; 36, 
582.- Див. ще в6вна1 . 

вовнsінка (бот.) «гриб Lactarius tor
minosus Fr. (Agaricus necator Bull.)»;
p. волщjшка (красная), ст. волняница, 
бр. ваунЯнка, п. welnianka, ч. ст. vlпeпka 
«Те.»;- похідне утворення від вовна; на
зва зумовлена тим, що поверхня гриба, 
особливо береги, покрита пушком.
Меркулова Очерки 172-173; 3СБМ ІІ 
77.- Див. ще в6вна1.- Пор. волвенка. 

[вовтузити] «шарпати, сіпати, бити», 
вовт!}зuтuся «ВОЗИТИСЯ»;- р. [валту
зuть] «бити, шарпати», [волт!}зитьІ 
«те.», [валт6жuться, волт6зиться, вал
тажитьелІ «ВОЗИТИСЯ, ДОГЛЯДаТИ», [вал
т6рuть] «бити»; -дериват якогось дав
нього східнослов'янського дієслова; не
вдала спроба (Фасмер І 270) зведення 
р. [валтажиться] до фр. avantager 
«сприяти», а р. [валт6ритьІ -до р. ва
лИть і [торuть] «штовхати». 



вовчак 

ВОВЧаК «ВОВЧИЙ ЛИШаЙ, туберкульоз 
шкіри, Lupus»;- р. волчанка, бр. вау
чанка, П. wi/k «ТС.»; - результат ЗЛИТТЯ 
словосполучення вовчий лишай; назва 
хвороби мотивується тим, що вражене 
місце шкіри складається з глибоких ви
разок, які в'їдаються в тіло, як вовк; 
пор. паралельні назви в інших мовах; 
нвн. Wolf «Вовк; вовчак», фр. loup, ла
тинський науковий термін Lupus «тс.».
Шанский 3СРЯ І З, 153; Фасмер І 
346; 3СБМ 11 77.- Див. ще вовк. 

[повчИнець] (бот.) «молочай, Euphor
bia cyparissias L.»; -похідне утворен
ня від вовк; конкретна мотивація назви 
неясна; рослина називається також 

ncflчe (кане, кітче, жаб'яче) молоко.
Див. ще вовк.- Пор. вовчуг. 

[в6вчник1 (бот.) «Вовчі ягоди, Daphne 
mezereum L.»; -р. волчник, волчеЯгод
ник, бр. ваучЬtнец, воучьt Ягадьt «Тс.»; -
результат стягнення таких назв цієї 
самої рослини, як вовчі Ягоди, вовчий 
перець, вовче лИко.- 3СБМ ІІ 78.- Див. 
ще вовк.- Пор. вовчуг. 

вовчок (ент.) «капустянка, Gryllo
talpa; fличинка"'хруща, Melolontha; дов
гоносик амбарний, Calandra granaria 
Fabr.]»; - усі ці комахи - великі 
шкідники в сільському господарстві, 
які жеруть і нищать корені, плоди і 
зерно, і свою назву дістали від хижака 
вовка (вовчок тут означає «малий вовк» 
і позбавлене значення пестливості).
Див. ще вовк. 

вовчуг (бот.) «вовчак, Ononis L.; 
(вовконіг, Lycopus exaltatus L.; куряча 
сліпота, Nonea pulla D. С.; герань луч
на, Geranium pratense L.]», [вовчак] 
«Ononis», [вовчівнИк Ж. вовк] «тс.», [вов
чуга] «Герань лучна; герань болотна, 
Geranium pa1ustre L.»; - р. [волча! 
«Ononis spiпosa L.», бр. ваучук «Ononis», 
[еаучуг, ваучуга] «Тс.»;- результат стяг
нення словосполучень вовче зілля, вовча 
трава і под.; вовчий у ботанічних тер
мінах означає «дикорослий, непридат
ний», пор. вовчий біб, вовчий горох, 
едечий перець, вовчі Яблука, вовчі Ягоди 
(у деяких термінах вОвчий навіть супро
водиться додатковим значенням «Не

безпечний для здоров'я людини і худо
би, отруйний»); суфікс -'уг той, що і 

вогбнь 

в вівсЮг, де він також позначає дику 
рослину.- Див. ще вовк. 

(вовчуга] «різновид павуків, Ly
cosa>> ВеНЗн (представником цього різ
новиду є, зокрема, тарантул); -не зов
сім ясне; можливо, калька нвн. Wolf
spinne «тарантул» (букв. «вовчий павук»). 

в6гкИй, [вовхкuй] Чопей, вогкуватuй, 
вогкість, вогкота, [вохчаткаJ (ЗООЛ.) «Лі
НИВеЦЬ» Ж. [вогtшіти] «мокріти, сирі
ти», [вохчИтиJ «зволожуватИ>>, звогчи· 
ти; - р. [вогкий], бр. вогкі/волкі, ч. 
СЛЦ. Vfhky «ВОГКИЙ, СИрИЙ>>; - ПСЛ. 
*vьJgьkь, паралельне до *vo1gь, звід
ки вологий (щодо чергування пор. ще 
тематично близьку групу мерзнути: мо
роз); у східнослов'янських говорах псл. 
vь!g- закономірно перетворилося в vьlg
i далі в укр. бр. *вовг-кий, після чого 
група вгк спростилась у гк.- 3СБМ 11 
178, 190.-Пор. волога. 

[вогник] (бот.) «смолянка, віскарія, 
Viscaria vulgaris .Roehl. (Lychnis visca
ria L.); меландрій червоний, Melandrium 
rubrum Garcke (Lychпis dioicia L. v. 
rubrum Weig.) Mak>>, [огник] «тс. Ж. 
Mak; меландрій білий, Melandrium al
bum (МШ.) GarckeMak»;- похідне утво
рення від вогонь; назви зумовлені, оче
видно, червоним забарвленням квіток 
віскарії і меландрію червоного.- За· 
кревська Пр. ХІІ діал. н. 323.- Див. 
ще вогонь.- Пор. огник\ огник2 • 

[вогничок] (бот.) «курячі очка, Ana
gallis arvensis L.» Mak, [огничок] «ТС.» 
Ж, Mak; - похідне утворення від во
гонь; назва зумовлена червоним кольо
ром квіток рослини; пор. слц. [iskrickaJ, 
схв. [цр.ІЬена вида), слн. [crvivka, crviv
nek, crvivnik, crvicnik], вл. [cerwjeny 
mysonc, cerwjowe zele] «ТС.>>.- Аннен
ков ЗІ; Симоновиn 32. -Див. ще во
гонь.- Пор. вогник, огник\ огник2• 

ВОГОНЬ, огонь, вогневИця «ГаряЧКа>>, 
огневИця «ТС.>>, вогник, огник «Мандрів
ний ВОГОНЬ», вогНUсЬКО, вогнище, огни
ще, вогнівка (ент.) (вид метелика-шкід
ника), [огпИна] «іскра>>, [огнuця] (ент.) 
«жучок Pyrochroa» Ж, [огнЯк] (орн.) 
«червоноголовий сорокопуд, Lanius ru
ficeps>>, [огняпuк] «іс.>>, [огпянець! «де
мон, дух вогню>> Ж, [вогнЯниця] (вид 
грибів) Ж. [огпЯнка! «ТС.>> ВеБ, вогне-
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вогорИти 

вИй, огневИй, вогненний, огненний, вог
нuстий, огнИстий, [вогнюватий] <<Пал
кий», [огнЯвийJ О, вогнЯнuй, огнЯний, 
вогнЯстий, огнЯстий, [огний] «Вогня
ний» Ж. вогніти, звогнuтися «почерво
ніти, як вогонь» ВеБ; - р. огонь, 
бр. агонь, др. oгt-UJ, п. ogien, ч. слц. 
ohen, вл. wohen, нл. wogen, полаб. 
vid't'ш, болг. ог'ЬН, м. оган, схв. дгаfЬ, 

слн. 6genj, стсл. оrнь.;- псл. *og
n(j)ь; - сnоріднене з лит. ugnis «ВО
гонь», [ugnisJ, лтс. uguns, дінд. agni!), 
хет. agnis, лат. ignis «тс.»; іє *ognis/ 
egnis «ТС.».- Критенко Вступ 517, 550, 
558; Фасмер ІІІ І 18-1 19; Machek ESJC 
410; Skok 11 546; Fraenkel 1158-1159; 
Walde-Hofm. І 676; Pokorny 293. 

(вогорИти] «говорити» Г, ВеБ, Ме, 
[вогорЮщий] МСБГ, [розвогорuтися] 
«розговоритися» ВеБ;- з географічної 
поширеності слова можна робити висно
вок, що воно не є «зіпсованою формою 
говорйти» (Грінченко), а результатом 
давньої метатези gov-/*vog- або видо
зміни основи vor- «балакати». - Див. ще 
ворй, говорИти. 

[вогріб] (бот.) «горобина, Sorbus aucu
paria L.» ВеБ; ~ результат контаміна
ції назв [воріб] «тс.» і, можливо, граб 
чи горобИна. - Див. ще воріб, rоро
бйна. 

воrул, вог!)льник, вог!)льщина -див. 
огулом. 

вода, віднИк «діжечка для води», 
водник, [віднИха, віднИця1 «тс.», [вода
вuця] «ВОДЯНКа, пухир На тілі З ВОДЯНИС
ТОЮ рідиною» Ж, [водівнЯl «Водяний дви
гун», воднИк (орн.) «крячок звичайний, 
Sterna hirundo L.», [воднИна] «ВОдяниста 
місцевість» Я, [воднякuJ (ент.) «водяні 
жуки, Hydrocanthari» Ж, [воднЯчка] 
(ент.) «Hydraradina» Ж. [водЯн] (ент.) 
«водяний жук, Н:ydrophilus» Ж, водя
нИк «водяний чорт», [водянИцяJ «Каша, 
зварена на воді» Я, [водЯнка] «діжка для 
води; пухир на тілі, заповнений водою; 
хвороба», [водавий] <<водяний» Ж, вОд
ний, [воднИстий] Ж, [воднянИй] «водя
ний» Ж, водовий (вод6ва вовна «водяний 
мох, Conferva>} Ж), водявий, водянИй, 
водянИстий, водніти, безвіддя, [безвод
дя], збезводіти, збезводнювати, [звід-
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вб день 

ніти], [коловодиця] (орн.) «уліт, Tringa 
L.» Шарл, [коловодичник, коловодник] 
«ТС.» Шарл, [меживіддя] «перешийок», 
[навіднення, навіднювати], обводнювати, 
обводнювальний, обезводіти, павідь, па
водок, [пdводь] Ж, повідь, повіддя, [по
відник] (орн.) «уліт» Шарл, поводдя, 
[поводень] «повідь» Ж, прИводні «біля 
водяного млина місце, де вода торка
ється колеса»; - р. болr. вода, бр. вада, 
др. вода, п. вл. нл. woda, ч. слц. voda, 
СХВ. вода, СЛН. VOda, СТСЛ. GOДd; - ПСЛ. 
voda; -споріднене з лит. vanduo (род. 
в. одн. vandeiis) «Вода», [жем. unduo], 
гот. wato, двн. wa~~ar, гр. Мюр (род. 
В. _uбa:to~), ХеТ. Watar «ТС.», Вірм. get 
«рtчка», фріг. ~Єбu, дінд. udakam «Вода», 
алб. ujё «ТС.», лат. unda «хвиля» (носо
вий n в латинському і литовському сло-
вах вторинного походження); іє. *u~d-, 
* d о цо -, *ud- «ВОда, мокрота».- Критенко 
Вступ 517, 550, 558; Шанский ЗСР Я 
І З, 12З; Фасмер І ЗЗО; Machek ESJё 
696; БЕР І 168-169; Skok ІІІ 611; 
Eckert ZfSI 8/6, 811; Джаукян 91; 
Walde-Hofm. ІІ 816-818; Юuge
Mitzka 842; Pokorny 80-82.- Пор. 
вИдра, відро. 

водевіль; - р. водевйль, бр. вадзвіль, 
п. wodewil, ч. слц. vaudeville, болг. 
водевtlл, м. водвиJЬ, схв. вддвиJЬ,· - за
позичення з французької мови; фр. vau
devil1e «водевіль» виникло з словосполу
чення vau (vaul) de ville, а це з vaul (vau) 
de Vire букв. «долина Вір», назви ра
йону Нормандії, де вперше з'явився 
цей вид художньої творчості (XV ст.); 
фр. vau (val) «долина» походить від лат. 
valles (vallis) «ТС.», спорідненого з дісл. 
valr «круглий»; на думку Гіро, фр. 
vaudeville ( <vaudevire) походить від 
дієслова virevauder, тавтологічно утво
реного з дієслів virer «повертати» і *vau
der «ТС.» (Hofler ZЩPh 84, 492).
СІС ІЗО; Шанский ЗСРЯ І З, 124; Фас
мер І 330; Преобр. І 89; ЗСБМ ІІ 20; Dau
zat 741-742; Walde-Hofm. ІІ 729. 

водень «хімічний елемент, H(ydro
genium)», [воднЯк] «тс.» Я, [воденний] 
«Водневий» Ж, водневий; - вільний пе
реклад (калька) інтернаціонального на
укового терміна нлат. hydrogenium, утво-



водИ ль ця 

реного на базі грецьких слів uбюр 
«ВОДа» і T8V'Vaffi «Нараджую»; ОТЖе, тер
МіН буквально означає «ТОЙ, що наро
джує, утворює воду»; пор. інші слов'ян
ські назви р. болг. водор6д, бр. вадар6д, 
л. wod6r, ч. слц. vodik, вл. wodzik, нл. 
wodowina, wodnik, м. водород, схв. ед
діі", воддніік, слн. vodik.- Шанский 
ЗСРЯ І З, l26; Фасмер І 331.- Див. 
ще вода. 

[водйльця] «вудила,.;- результат 
видозміни слова вудИла (зменш. вудuль
ця), зближеного з основою дієслова во
дИти.- Див. ще вудИла. 

водйти - див. вестИ. 
воднораз «разом, одностайно»; -

результат злиття словосполучення в одцн, 
раз.- Див. ще одИн, раз, у2 • 

водносталь; - результат злиття сло
восполучення в одну CJ1'la/tЬ (в одну 
стальку, в одну сталк.у), можливо, під 
впливом слова одностайно.- Див. ще 
одИн, сталь2 , у2.- Пор. одностайно. 

водночас; - результат контамінації 
словосполучення в один час і прислів
ника одночасно.- Див. ще одИн, у2 , 
час.- Пор. воднбсталь. 

[водовуд] (орн.) «рибалка, Sterna 
L.»; - складне слово, утворене, оче
видно, з основ іменника вода і дієслова 
щ}дити; отже, означає «Водяний птах, 
що вудить (рнбу)»; пор. іншу назву 
цього птаха рибалка, а також р. рьtбо
л6в, п. rybitw(a), rybol6wka, [rybol6wek, 
rybak] «Те.».- Див. ще вода, вудка. 

водойма; - очевидно, калька р. во
доём, утвореного з основ іменника вода 
ідієслова и.мати (ст.) «брати, збирати».
Шанский ЗСРЯ І З, 124-125.- Див. 
ще вода, імати. 

Водолій «одне з сузір'їв Зодіака»; -
р. болг. Водолей, бр. Вадалей, п. рідк. 
Wodolej;- складне утворення з основ 
іменника вода і дієслова лИти; вільний 
переклад наукового латинського тер

міна Aquarius (сузір'я Зодіака), букв. 
«водник»; пор. суфіксальні форми п. 
Wodnik, ч. Vodпar, слц. Vodшir «Во
долій», так само скальковані з латин
ського терміна.- Див. ще вода, лИти. 

водолЮб (ент.) «жук Hydrophilus»;
p. водолЮб, бр. вадалЮб, ч. слц. vodoшil, 
болг. водолЮбче, схв. водо.ІЬ!}пци (мн.) 

воєвода 

«Те.»; - складне утворення з основ імен
ника вода і дієслова любИти, калька 
наукового латинського терміна Н ydro
philus, утвореного з основ грецьких слів 
Мюр «Вода» і <рlЛо~ «друг, любитель».
Див. ще вода, любИти. 

водомор6з (орн. «рибалочка, зиморо
док, Alcedo L.»; - складне слово, утво
рене з основ іменників вода і мороз; 
назва пояснюється тим, що частина цих 

птахів під час морозу залишається на 
незамерзаючих річках.- БС3 17, 90.
Див. ще вода, мороз. 

водопериця (бот.) «уруть, Myriophyl· 
Jum L.»; - р. [водоnерицаJ «те.», бр. 
вадаперьща «плавушник болотний, Hot
tonia palustris L.»; -складне слово, 
утворене з основ іменників вода і пер6; 
ця водяна й болотяна рослина названа 
так за пірчасто-роздільну форму свого 
листя.- УРЕ 15, 165; 3СБМ 1І 15.
Див. ще вода, перо. 

водопілля «повінь; [приплив]»; -
р. водоп6лье, полов6дье; - утворено з 
основ іменника вода і давнього прикмет
пика *польtй «повний»< псл. *роl
«повний», яке є коренем того самого по
ходження, що й псл. *рь!nь «повний»; 
пор. генетично пов'язані лит. pilti «си
пати, лити», ailipalas «замерзла на кри
зі вода», dzpalas «полій».- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 125; Фасмер І 331; Buga RR 
І 475, ІІ 455.- Див. ще вода, повний. 

[водорщі] «Водохрещі», [водорща-
. ний]; - результат фонетичного скоро
чення форми водохрещі, утвореної з основ 
іменника вода і дієслова хрестuти.
Див. ще вода, хрест.- Пор. відерщі. 

водоспад, водопад; - р. болг. вода
пад, бр. вадаспад, п. wodospad, ч. слц. 
vodopad, вл. нл. wodopad, м. водопад, 
ех в. водопад, слн. vodop ad;- складне 
утворення з основ іменника вода і діє
слова падати; у слов'янських мовах це, 
можливо, калька нвн. Wasserfall, утво
реного з основ іменника Wasser «ВОда» 
і дієслова fallen «падати»; пор. також 
англ. waterfall, дангл. wffiter~efeall, 
букв. «Вода-падання».- 3СБМ ІІ 15-
16.- Див. ще вода, падати. 

воєвода, воев6дство, [воев6д ж. вої
вода Пі, воївОд Я], воев6дич «СИН воє
води» Ж, воєв6жа «дружина воєводи» 
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воєнком 

Ж, воєвсдuтu, lвоеводувdтиJ Ж;- р. др. 
воев6да, бр. ваяв6да, п. wojewoda, 
ч. vevoda, слц. vojvoda, вл. нл. wбjwoda, 
ПОЛаб. vavada «КНЯЗЬ», бОЛГ. войв6да, 
воев6да, схв. воjвода, слн. vбjvoda, стсл. 
E.QKG~Д<.\; - псл. vojevoda, утворене 
з основ іменника voj-(inь) «ВОЇН» і діє
{:ЛОВа voditi «водити»; припущення (Meil-

' Iet Etudes 209-210), що це калька 
з двн. herizogo «полководець, герцог», 
викликає сумнів.- Шанский ЗСРЯ І 3, 
127; Фасмер І ЗЗ2; Львов Лексика ПВЛ 

276-277; Machek ESJC 687; БЕР І 
172-17З. -Див. ще вестИ, воювати. 

воєнком; -бр. ваенк6.м; -складно
скорочене слово, утворене на основі 
виразу воєнний комісар за зразком р. 
военк6.м (з военньtй к.о.мuссар).- Див. ще 
воювати, комісар. 

вождь, ст. вож-о (XV-XVIII ст.). 
вожд-о (XVII-XVIII ст.);- р. вождь. 
др. вожь, п. wбdz, ч. vudce, слц. vodca, 
болг. вожд, схв. во&. слн. voj;- ст. 
вож-о є східнослов'янським рефлексом 
псл. *vodjь, утвореного від дієслова 
voditi «Водити»; форми вождь, ст. вожд-о 
пояснюються впливами церковносло

в'янської мови.- Шанский ЗСРЯ І З, 
128-129; Фасмер І 332; БЕР І 171.
Див. ще вестИ. 

воз-, вос- (префікс у дієсловах типу 
возвелuчuтu, во3двигdти, воскресати, ст. 
воз(дати) (XV ст.);- р. воз-, в3-, вза-, 
бр. уз-, п. wz-, ч. vz-, vze-, слц. vzo-, 
полаб. vaz-, болг. в-оз, в-оз-, 83-, м. воз-, 
вз-, схв. вз-, уза-, слн. vz-, стсл. GnЗ-; -
псл. vьz-; -споріднене з лит. uz «За», 
ав. us-, uz- «Вгору», лтс. uz-, вірм. z
{з різними значеннями); очевидно, по
ходить від іє. *ud- «Вгору» з елементом 
-z, .приєднаним від інших прийменників; 
дієслова на воз- походять із старосло
в'янської мови, в якій вокалізація слаб
кого 'Ь мала місце, тоді як в українській 
мові слабкий ь у цьому префіксі зникав 
і він спрощувався в з- (напр., [згір'я, 
злісся], злітати вгору) або перетворю
вався в уз- (узгір'я, узлісся).- Фасмер 
І ЗЗ; БЕР І 20З; Pokorпy 1 ІОЗ-1 104.
Пор. з-, повз, уз. 

воздіrати -див. востіюіти. 
воздух «покривало для церковного 
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вокал 

посуду з причастям; [повітря Ж, ВеУг]», 
[6здух Ж, воздушний Ж. воздуховий ЖJ, 
[во3дt}шка] «nовітряний мотор» Ж, [воз
дух6вина] «газ» Ж. [во3дух6винний] Ж. 
ст. в-оздух-о (1596), воздух-о (XVII ст.);
р. м. в6здух, др. в-оздух-о, во3дух-о, 
ч. слц. vzduch (з рос.), болг. rІь3дух, 
СХВ. '{;3дух, ваздух, СЛН. vzduh «ПОвітря, 
атмосфера»; -запозичене в давньо
руську мову з старослов'янської; стсл. 
кьзд"У'Лn утворене з іменника доух-о 
і префікса в-оз-.- Шанский ЗСРЯ І 3, 
1З4; Фасмер І 333; Machek ESJC 706.
Див. ще воз-, дух. 

возИти, возИтися, возівніі, возій, во
зовuк, возовИця, возувень - див. везтИ. 

вбзлі - див. візля. 

возний (іст.) «судовий пристав; роз
сильний», [візний] «ТС.» Бі, [візненк.о] 
«син возного» Бі, ст. во3НЬtй «урядовець 
із поліційною владою, обов'язки якого 
відповідали обов'язкам російського су
дового пристава і слідчого» (з XVI ст.);
бр. ст. возньtu (1511);- запозичення 
з польської мови; п. wozny «офіційний 
урядовець, що оголошував судові ви
роки тощо)> утворене від wozic «возити» 
(оголошення, позови тощо), що відпові
дає укр. возИти.- Бульrка 67; Bruckner 
6ЗІ; Witkowski SOr 19/2, 207.- Див. 
ще везтИ. 

воїн, воїнство; - р. болг. м. в6uн, 
бр. в6ін, ч. vojin (з рос.); - запози
чення з старослов'янської мови; стсл. 
к~нNn є похідним від с~н. пов'язаного 
з к~HNd, спорідненим з укр. воювdти.
Шанский ЗСРЯ І З, 141-142; ЗСБМ ІІ 
184.- Див. ще воювати. 

во~·ти- див. вИти. 
[войдуватися] «возитися, борсатися, 

боротися; хвилюватися (про воду) 
Кур», [войтуватuся] «Возитися»; -не
ясне; можливо, результат контамінації 
дієслів воювати і .мордуватися або трьох 
дієслів -воювати, вовтtjзитuся і [бай· 
дувdтu].-ЗСБМ li 26. 

вокал, вок.аліз, вокалізація, вокалізм., 
вокаліст, вокаль~-tий, вокалізуватuся;
р. вокал, бр. вакальньt, п. wokalny, 
ч. слц. vokaJ «rолQсний звук», болг. 
вок.ал «вокал; голосний звук», м. вокал 
«Голосний звук», схв. вдкал, слн. vokal 



вокзал 

«тс.»; - запозичення з французької 
мови; фр. vocal «вокальний» походить 
від лат. vocalis «Голосний», утвореного 
З VOX «ГОЛОС, ЗВуІ<, СЛОВО, МОВа», СПО

рідНеНОГО з прус. wackis «крию>, дінд. 
vak «голос, мова, промова, слово», тох. 
А wak «Голос», тох. Б wek «ТС.».- СІС 
130-1ЗІ; Шанский ЗСРЯ І З, 144-145; 
Dauzat 755; V/alde-Hofm. ІІ 824. 

вокзал; - р. вокзал, ст. воксал, фок
сал, бр. вакзал; - через російську мову 
заnозичено з англійської; англ. Vaux
hall -назва місцевості біля Лондона 
(тепер дільниця Лондона), де в XVII
XIX ст. існував публічний сад з кон
цертами; у цій назві компонент Vaux 
означав ім'я власниці (французьке за 
походженням), а hall- «дім, будинок, 
зал»; первісно ваксал у Росії означало 
«будинок, зал для танців і концертів», 
а пізніше - будинок для розваги паса
жирів на першій в Росії залізниці біля 
Петербурга; пор. п. foksal, рідк. wok
shaJ «місце розваг за містом; вечірні 
розваги в саду».- Шанский ЗСРЯ І З, 
145-146; Фасмер-Трубачен І З35; Иц
кович ЛС VI 148-152; Fisiak JP 42/4, 
~0.- Див. ще хол. 
ВОКрижем- ДИВ. КрИЖ. 

[вокурІ «Людина з великими очима» 
Я; - суфіксальне утворення від [в6ко]
фонетичного варіанта слова 6ко; щодо 
суфікса пор. [жабурl «ВИД великої жа
би».- Див. ще око. 

[вокша] «сокира» ВеЛ; - запозичен
ня з польської мови; п. oksza «те.» по 
ходить від свн. ackes «сокира» (нвн. 
Axt з вторинним -t) < двн. ackus «ТС.», 
сnорідненого з гот. aqizi, гр. ci~i:v'l) 
«(бойова) сокира», лат. ascia «те.», псл. 
ostr'Ь <*оsг-, укр. гострий; менш об
грунтована думка (Frisk І 115), нібито 
гр. Ь.GtV'I) і споріднені є неясними утво
реннями, мандрівними термінами.
Вruсkпеr З78; Walde-Hofm. І 7, 71-
72.- Див. ще гострий.- Пор. локша. 

волати, відволати «Відкликати; ВИ
лікувати від важкої хворобю>, [вuво
ланик] «забіяка» Ж, ст. волати «підно
сити голос, гукати, кричати; кликати» 

(XIV ст.);- бр. [валаць], ст. волати 
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волісь 

(XV ст.);-запозичення з західнослов'ян
ських мов (якщо:це недавня ізолекса); п. 
вл. wolac «кликати, кричати», ч. volati 
«кликати, викликати», слц. volat' «ТС.», 
нл. wolas етимологічно не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з вигуком ч. ст. 
vele (Brilckner 6ЗО); робилась також 

спроба (Machek ESJC 696) пов' язати 
з лит. valiiioti «співати (на ІЮсовині)», 
лтс. valoda «мова».- ЗСБМ ІІ З5; БульІ
ка 67.- Пор. вИволати. 

[волвенкаJ (бот.) (вид гриба) Я; -
р. волвfінка «гриб Agaricus torminosus», 
бр. [волвеня] «те.»; - утворене, мож
ливо, на основі словосполучення воло
вий гриб (пор. р. коров.fік. «білий гриб»); 
не виключено також, що волвенка утво
рилося з вовніінка «гриб Agaricus neca
tor» під впливом якогось іншого слова.
Фасмер-Трубачев І ЗЗ6; Меркулова 
Очерки 17З.- Пор. віл, вовнЯнка. 

волейбол; - р. болг. волейбол, бр. 
валейбол, ч. volleyball, слц. volejbal; -
запозичення з англійської мови; англ. 
volleyball є складним словом, утворе
ним з іменників volley «політ», що по
ходить від фр. volee «ТС.», пов'язаного 
з лат. volare «літати», і ball «м'Яч», від 
фр. baJ!e «те.».- СІС 1З1; Шанский 
ЗСРЯ І З, 147-148; Юеіn 1720; Dauzat 
70; \Valde-Hofm. ІІ 828.-Див. ще 
бал2 • 

lволИцяJ «вільне поселення, слобо
да, слобідка» Ж;- похідне утворення 
від воля, паралельне до слобода «вільне 
поселення», утвореного від слобода! 
свобода; пор. вольниця, р. вольница 
«вільні люди; самовільна оранка, за
хоплення сіножаті», п. wolnica <<Вільне 
поселення, слобода», теж похідне від 
wola «волю>.- Див. ще воля. 

[полИш (ягодор6дний)] (бот.) «дутень, 
Cucubalus L.» Ж; -похідне утворення 
від воло; пор. н. TauЬenkropf «ДутеНЬ» 
(букв. «Голубине воло»), р. волдьtрник 
«дутень»; назва зумовлена роздутою фор
мою чашечки рослини.- Machek J m. 
rostl. 79.- Див. ще воло. 

[волісьj «краще . (мені)», [воліся] 
«Тс.»; - очевидно, результат спрощення 

дієслова *волітися, зокрема, можливо, 
безособової форми воліеться, або запо-
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в бл о 

зичення з польської мови (п. woli si~ 
«ТС.»). 

воло, [воле Кур, Бі, воле ЖJ, [вольо
вач] «зобата людина», воластий; -
р. ст. воль «опух, пухлина», бр. валлё 
«пташине воло», п. w61, wole, ч. vole, 
слц. hrvol' «nташине воло; зоб (у лю
дини)», схв. вб;ьа (вб;ьк.а) «Те.»;- псл. 
*volo, *volje; -споріднене, очевидно, 
з нвн. schwellen «пухнути», двн. дни. 
дангл. swellan, дфриз. swella «Те.»; іє. 
*(s)цel- «Надиматися, пухнути»; менш 
імовірні припущення про зв' язок з псл. 
vol-ь «віл» (Brйckner 630) або з р. вол
дЬtрь (Меркулова Зтимология 1967, 
168-169; Ильинский ИОРЯС 23/1, 
174-175).- ЗСБМ 11 40; Machek ESJC 
696-697; Skok ІІІ 614.- Пор. полИш, 
волюваха. 

lволобуй] «міцна, вперта, здоровенна 
людина» Я;- очевидно результат ви
дозміни незасвідченої форми *волобой, 
утвореної з основ іменника віл (вал-) 
і бuти (бай) (пор. кшtовал, утворене 
за тією ж моделлю, звіробой/звіробій 
«мисливець за звірями») під впливом 
збуй «убивця, бандит» або в зв'язку 
з закономірним для частини північно
українських говорів переходом о в у 
в новозакритомускладі.-Див. ще бИти\ 
віл. 

[половець] (бот.) «буфтальмум, Buph
thalmum cordifolium» Ж;- очевидно, 
запозичення з чеської мови; ч. volovec, 
oko volove, як і п. wolook, wolowe oko, 
нвн. Rindsauge «те.» є кальками лат. 
oculus bovis «Те.», яке, в свою чергу, 
калькує гр. ~ouqJI'taAJ10V «Те.»; назва 
пояснюється близькістю розміру квітки 
рослини до розміру ока вола.- Machek 
Jm. rostl. 242. 

воловИк1 (бот.) «Воловий язик, An
chusa officinalis L.»; - р. воловий язЬtк., 
п. wolowy j~zyk, ч. volovy jazyk cer
veny; - результат семантичної конден
сації словосполучення воловий язик., що 
як назва рослини пояснюється, мож

ливо, червоним кольором її кореня.
Масhеk Jm. rostl. 190. 

[воловИк2 ] (ори.) «волове очко, Tro
glodytes parvulus» Ж; - результат се-
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вб лод 

мантичної конденсації словосполучення 
валове о(ч)ко «ТС.».- Див. ще воло
очок. 

[воловід] «Налигач; моток вірьовки 
у 5 сажнів Я; той, хто торгує волами; 
хто краде воли», [воловодня] «місце на 
ринку, де продається рогата худоба»;
складні слова, утворенізосновіменника 
віл і дієслова водИти.- Див. ще вестИ, 
віл. 

воловодити «зволікати справу», воло
водитися «ВОДИТИСЯ, ВОЗИТИСЯ»;- р. [во
ловодить], бр. валаводзіць «те.»; - по
в' язане з воловід «налигач»; утворене, 
можливо, на тій підставі, що волово
дом у давнину міряли землю, а це ра
зом з підрахунками площі займало чи
мало часу; можливо, тому, що водити 

волів на оранці є досить повільним, од
номанітним заняттям; пор. також [коро
водитисяJ «ВОЛОВОДИТИСЯ», ОЧеВИДНО, ут
ВОрене з корова і водuти(ся) за зразком 
воловодитися.- ЗСБМ Il 30. 

волога, вологий, воложистий, [волож
ний ЖІ, вологнути, [воложати], воло
жити, [відвол6га] «Відлига», (відволож] 
«те.» Ж, відвологлий «відсирілий», зволо
жувати;- р. розм. і діал. волога, д~. 
волога, ч. vlfiha, слц. vlaha, 'болг. м. 
влага, схв. влд.га, ели. vlaga, стсл. cм
rd; - псл. *volga; -споріднене з лит. 
vaJgyti «ЗВОЛОЖуваТИ», ЛТС. Va/gs «СИ
рИЙ», двн. welc «сирий, в'ялий», wolkan 
«Хмара», нвн. welk «В'ялий», Wolke 
«Хмара», дмакед. оЛ1аvо~ (назва річки), 
ірл. folc «повідь»; іє. *чelg-/Цolg-. -
Шанский ЗСРЯ І 3, 115-1 16; Фасмер 
І 340; Преобр. І 87; Machek ESJC 694; 
БЕР І 160; Skok ІІІ 606; Юuge-Mitzka 
853, 869; Pokorny І 145-1146.- Пор. 
пільга\ вогкИй. 

[вологлід] (бот.) «Воловик, воловий 
язик, Anchusa officinalis L.», [вологл6д
к.а Ж, вологладка Mak] «те.»; - р. воло
гладка «воловий язик»; - очевидно, ре
зультат контамінації назв воловtlк. (воло
вий язИк.) і глід,' мотиви введення uього 
останнього компонента неясні.- Див. 
ще воповИк.1 

[володІ «волога», . [володити] «зволо
жувати», [відволода] «відлига» Ж; -оче
видно, результат контамінації слів во-



ВолодИмир 

лага і холод; менш імовірне припущення 
(Меркулова 3тимология 1974, 75) про 
вторинне виведення з форм типу воло
жити, воложнuй, відволож, похідних 
від волога. 

ВолодИмир, Володько, [Ладй.мар, Ла
дймір, Ладй.м, Дu.м!}ня ЯІ; - р. ВолодИ
мир (заст.), Владй.мuр (з цсл.), бр. Влад
зі,иір/ У ладзі.мір (з цсл. ), др. Володu
м'Ор'й, п. Wlodzimierz, ч. слц. Vladimir 
(русизм?), болг. ВладимИр, цсл. Емди
МtЬрn;- псл. *Voldїmer-ь, складне сло
во, утворене з основи іменника *vol dь 
«влада» і морфеми -mer-ь «великий», 
спорідненої з гот. -mёrs «славний», двн. 
mari «СЛаВеТНИЙ», ірл. ШОГ, mar «ВеЛИ· 
кий», кімр. mawr, гр. *ві хвсrl-rнорщ; 
«славний зі списа» (іє. *-mоrо-/*-mёrо
«великий»); пор. подібнуструктуру гал
льського імені Nertomarus, букв. «си
лою великий», від nerto «сила, міць, 
влада» і maro- «Великий»; отже, первісне 
значення імені було «Владою великий»; 
згодом, у зв'язку з деетимологізацією 
другого елемента, він став асоціюватися 
з словом .мир «світ», і ім'я набуло вто
ринного осмислення «володар світу».
Фасмер І 326, 341; Преобр. І 87; БЕР І 
161; Skok ІІІ 604; Frisk І 440.- Див. 
ще володіти. 

Володистів, Владислав, ст. Володи
слав'й (1377); - калька п. Wladyslaw, 
запозиченого з чеської мови; ч. Vladi
slav утворено з *vlad' «Влада» і slava; 
форми Владислав, р. Владислав і бр. 
Владьtс (У ладзісь, Л адзісь, Л адзес) є пря
мими запозиченнями з польської мови 
(Фасмер І 327).- Див. ще володіти, 
слава. 

володіти, [володарити] «Володіти, ке
рувати» Ж, володати СУМ, Ж, володар 
«Князь, правитель; вид дівочої весняної 
хороводної грИ», володарство «володін
ня», володілець, володільник, володіння, 
[володітель] Ж, володарний, відволодати 
«привести до свідомості» СУМ, Ж, [від
володщjти] «відпочити» Ж; - р. [воло
деть], бр. валодаць «Володіти», др. воло
дtти, п. wlodac, wladac, wlodarz «Воло
дар», ч. vlasti «правити, володіти», vlad
пouti, слц. vladnout «ТС.», вл. wlodyka 
«керівник, голова (в громаді)», болг. 
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волоки б 

владам, владел, м. владее, схв. владати, 
слн. (v)ladati, стсл. мt~д tти, клt~сти;
псл. *voldeti «володіти, правити, керу
вати»;- споріднене з лит. valdyti 
«ТС.», veldёti «діставати в спадок, пра
вити», ЛТС. Valdit «ПаНуВаТИ, праВИТИ», 
прус. walduns, we]duns «спадкоємець», 
гот. waldan «правити», нвн. walten «Ке
рувати», дірл. flaith «панування», дкімр. 
gualart «Володар», лат. valёre «бути 
сильним, мати силу», тох. А wiil «Ко
ролЬ», тох. Б walo «ТС.».- Критенко 
Вступ 520; Шанский 3СРЯ І 3, 1 16; 
Фасмер І 340-341; Преобр. І 88; Ma-
chek ESJC 693; БЕР І 160; Skok ІІІ 
604; Walde-Hofm. ІІ 727-728; Юuge
Mitzka 837.- Пор. велет, влада, власть, 
волость. 

[волбжИти] «напасти на кого; рвати, 
роздирати» Пі, Ж; - неясне. 

[волок1 ] «страва з буряків, перцю, 
картопляного бадилля, цибулі й оліі 
Я; шпинат, зеленина ВеБ»; - п. wlok 
«страва з лободи»; - утворене, очевид
но, від волоктИ, але семантичний про· 
цес не зовсім ясний; можливо, в основі 
перебуває поняття «те, що зволочене,. 
стягнене докупи (суміШ)».- Див. ще 
волоктИ. 

в6лок2 - див. волоктИ. 

волокно «ниткоподібна частина ЖИ· 
вої тканини; вид хвороби, волос», [во
локінник] (бот.) «вороняче око, Paris 
quadrifolia», [волоконник] «тс. )К; опух 
На пальці, ВОЛОС», волокнИна «ОДНа НИТ
Ка волокна; (фібрин ЖJ», [волокниця! 
«сифілітичні прояви в носі», [волокнйці] 
«плісниці» Ж, [во.локольник, волокон
ник] (зоол.) «водяний черв'як, Gordius 
aquaticus» ВеБ, волокнИстий, волокну
ватий, [волокнувати] «роздирати на во
локна», [волокнуватіти] «робитися во
локнистим», розволокнення;- р. волок
но, бр. валакно, п. wl6kno, ч. слц. слн. 
vlakno, вл. нл. wlokno, болг. влакно, 
м. схв. влакно;- псл. *volkьno з іє. 
*uol-k-, звідки також волоктИ; -спо
ріднене з дінд. valka- «ЛИКО>), rn. Лсіхvо(; 
«шерсть, вовна», Лсіхv11 «тс.~>, дангл. 
wJ6h «ВОЛОКНО, ПаСМО»; інші ДОСЛіДНИКИ 
(Liden Arm. Stud. 100) зближують во
локно з волос.- Шанский 3СРЯ І З, 
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волоктИ 

150; Фасмер І 342; Брандт РФВ 25, 217; 
ЗСБМ ІІ ЗІ; Machek ESJC 693; БЕР І 
162; Skok ІІІ 609.- Пор. волоктИ. 

волоктИ, волочИти волочИтися во
лок «Вид рибальськоl сітки; мотузок, 
яким перетягають копиці сіна або ко
лоди; сволок; місце зближенtІя судно
плавних річок, де суходолом перетягали 
ч?вни від одніє~ річки до другої», [во
лtчка] «шерстяНІ НИТКИ» МСБГ. волока 
«зав'язка до постолів; площа землі від 
8 до 40 десятин; вузька смужка землі 
Л», [волоканuна] «тяганина» ЛЧерк, 
волоки ."«ремінці до посталів Ж, Пі; 
пристрш для перетягання плуга 5l», 
f.ІОЛ?~uта, [волоцЮга] «дерев'яний при
стрш для перетягування плуга», [волоч
баj «боронування», волочuльнuк, воло
чИльня, [волочини] «залишки бур' я ну 
в бороні>> [волочка] «боронування Дз; 
кольоровІ нитки Ме», волоком, відволі
кати, з_волікати, [зволокІ «спуск з гори», 
[зволочений] «спрацьований, зморений» 
ВеБ, заволока «волоцюга; тампон; плів
ка на оці», наволока, наволоч наволочка 
павалака «Шовкова або бав~вняна тка: 
нина>) Ж, [паволочІ «зав'язка в постолах». 
[паволочний] Ж, поволока, [поволоцькиі 
(присл.) «волоком», [приволока] «рибаль
ська сіть», проволока «гайнування, мар
нування часу», [проволока] «дріт» Па, 
[проволокuта] «бурлацтво», [розвоЛока] 
«розширення» Ж, [nіти у розволокиІ 
«СТаТИ ВОЛОЦЮГОЮ», [уволока] «Міра ПОЛЯ 
в 20 або 40 гектарів» Г, Ж; - р. волочь; 
бр. валачЬt, др. волочи, n. wlec, ч. розм. 
vlect, слц. ровм. vliec-e, вл. wlec, нл. 

wlac, полаб. vlacet «волочити», болг. 
вл~~~· влача, м .. влече, ех в. вуІіи, ели. 
vleci, стсл. Rлtшти;- псл. *velkti «во-
локти, тягти»;- споріднене з лит. viЇ
kti «ВОЛОКТИ, ТЯГТИ», ЛТС. vilkt, aв.va

f;}k-, гр. _ЄЛ~ю «те.», лат. sulcus «бороз
на», sulcare «орати», тох. Б sa1k- «ВИТЯ
гати», алб. helq, heq «смикати витя
г~ти»; ~є. *vel-k-/ *цol-k-, *sel-k-;' обидва 
:ri варІанти кореня розвинулись на базі 
ІЄ. *sцel-k-.- Шанский 3СРЯ І 3, 152; 
Фас~ер І 342; Преобр. І 94; Machek 
ESJC 694; БЕР І 165; Skok ІІІ 634-
635; Walde-Hofrn. ІІ 627; Frisk І 
497-498; Pokorny 1145. 
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волос 

.. волонтер, ст. волонтuр; - р. волон
тер, ст. еолентИр, бр. валанцёр, п. wo
lontariusz, ч. слц. volonter, болг. волон
тер, волонтuр, м. волонтер, схв. волон
тер, ели. volonter; - запозичення з 
французької мови; фр. volontaire «до
бровільний, доброволець» похоюпь від 
лат. voluntarius, утвореного від volun
tas «воля», що є похідним від дієслова 
volo «Х?ЧУ», спорідненого з псл. *volja, 
укр. воля; форма волонтuр, можливо, 
з~мов:rена впливом назв типу ко.мандuр, 
юрасир.- СІС 131; Шанский ЗСРЯ 
І З, 151; Фасмер І 342; Dauzat 756; 
Walde-Hofш. ІІ 828-829.- Див. ще 
воля. 

r воло6чокJ (ори.) «ВОлове очко, Tro
glodytes troglodytes L.»; - складне сло
во, утворене на основі словосполучен
ня валове очко; пор. слц. [volovo oko] 
«тс.»; назва зумовлена, очевидно, круг

л?ю формою і надзвичайно малим роз
МІром птаха (близько 8 г).- Ferianc 
Nazv. vtakov 188-189.- Див. ще віл, 
око.- Пор. воловИк2 • 

Волопас «сузір'я Bootes»;- р. Во
лопас «ТС.»;- походить від апелятива 
волопас <<nастух волів», очевидно, як 
калька гр. BoillTYj\,; «Волопас», .утвореного 
на основі ~оШ-сУj\,; «орач з волами», 
хоча могло мати й незалежне східносло
в'.ян~ьке п?ходження (пор. ще астроно
МІЧНІ термши Чумацький шлях «Галак
тика», Віз, Косар «Оріон», К6си «ТС.», 
'іепіга «Оріон; пояс Оріона», що постали 
на грунті сільськогосподарської лек
сики української мови).- Див. ще віл, 
пасти. 

волос «Ниткоподібне рогове утворен
ня на шкірі живого організму; хвороба 
(опух) пальця», волосінь «Те.; рибаль
ська жилка; [кінські:l волосина; довші 
нитки овечої вовни; гусінь Я]», [волосанІ 
«кінський хвіст» ВеБ, [волосань] «кін
ська волосина» Ж, [волосення] «волосся», 
f волосень] «ТС.», волосИна, [волосі й] «ЛЮ
дина з довгим волоссям» Я, [волоснИкІ 
«Хвороба пальця; (бот.) герань криваво
червона, Geraniuш sanguineuш L.», [во
лосність] «капілярність» Я, волоснА «ВО
лосінь; [тягання 3а волосся ЯІ», [воло
сЯнкаІ «те.; vulva Я; волосяниця», во
лосся, [волосЯк] «черв'як з густим і колю-



Вб лос 

чим волоссям» Я, Ж, волосянИця «волося
на сорочка; [вид грибів ЖJ», [волосЯн
ки] «штани з овечої вовни», [волосанис
тий] Ж, волосатий, [волосіннuй] «зроб
лений з кінського волосся» Я, волосЯ
нИй, [волосdтuся] «тягати один одного 
за волосся», [волосйтися, волоснуватuся 
ВеЗн, волосувати] «те.», [нdволос] <те
рука» Ж, [нdволосник] «перукар» Ж;
р. ВОЛОС, бр. ВОЛаС, др. ВОЛОС'Ь, П. ВЛ. НЛ. 
wlos, ч. слц. vlas, полаб. vlas, болг. 
м. влас, схв. влас, слн. Ias, стсл. ЕАLІС'h;
псл. *vols-ь; -споріднене з ав. var;}sa
«Boлoccя людей, шерсть тварин», дперс. 
Vars «ВОЛОССЯ», ДЇНД. va]sa- «ГіЛКа>>, ЛИТ. 
valai «волосся з кінського хвоста», гр. 
оі!Ло\; «кучерявий».- Критенко Вступ 
523; Шанский ЗСРЯ І 3, 151; Фасмер 
І 342-З4З; Прео§р. І 92; Briickпer 
627; Machek ESJC 69З; Holub-Kop. 
422; БЕР І 162; Skok ІІІ 609; Pokorny 
1139.- Пор. в6вна1, волокно, вблот, вб
лохи, ворс, вус. 

Волос «давньоруський язичеський бог 
худоби», Велес «те.»; - р. Волос, Велес, 
др. Волос'Ь, Велес'Ь «те.»; - ряд учених 
розрізняли імена Волос і Велес і вважали 
їх назвами різних богів (Фасмер І 287), 
але більше підстав вважати їх варіан
тами одного імені бога, якому старо
давні слов'яни приписували мирні, гос
подарські функції; якщо назви богів 
Стрuб6г і Перун мають відповідності 
в інших індоєвропейських мовах, то 
ім'я Волос/Велес є виключно слов'ян
ським терміном, утвореним, очевидно, 
від псл. *vels-/*vols-, пов'язаного з 
*volstь «Власть, влада», *voldeti «Воло
діти».- Фасмер-Трубачев І 287, З4З; 
Топоров КСИС ЗО, 18-З2.- Див. ще 
володіти. 

[волосннця) (бот.) «тонконіг дібров
ний, Роа nemoralis L.»; - похідне утво
рення від волос; ия трав'яниста рослина 
з родини злаків названа так за воло
тисті суцвіття.- Див. ще волос. 

Волосожар «сузір'я Плеяди; сузір'я 
Оріон; планета Марс (?)»; - р. Волосо
жdрЬt «Плеяди», др. Волосьтu, Власо
жельць, Власожелищи, Еласажалиця 
«те.», м. Власи, схв. Bлaшunu; - оста
точно не з'ясоване; пов'язувалося з ет
нонімом волох (Mikl. EW З94), з апеля-

вб лот 

тивом волос, оскільки Плеяди ще нази
ваються волосЯнка (Фасмер І З4З), хоча 
цей зв'язок, очевидно, вторинний, з 
ім'ям слов'янського бога Волоса, однак 
стосунок між псл. *Vols'Ь «Волос» і тер
міном Волосожар залишається нез'ясо
ваним.- Критенко Ономастика 20; Gla
dyszowa, Wiedza ludowa о gwiazdach 21. 

волость, еолосне, волоснйй, [волощd
нuн] «ТОЙ, хто живе у волості» Я; -
р. волость, бр. в6ласць, др. волость 
«Влада, право, область, округа», п. wlosc 
«Власність, маєток, спадок, аренда», 
ч. vlast «батьківщина, вітчизна», слц. 
vlast' «те.», болг. м. власт «Влада», схв. 
власт «Те.», слн. last «власність», стсл. 
ЕЛdсть. «Влада, право»;- псл. *volstь < 
*voldtr «Влада, панування, підвладний 
край», утворене від основи *veld-/ 
*vold- «володіти»; аналогічно утворені 

ЛТС. V aJsts «дерЖаВа», ЛИТ. vaЇscius «ВО
ЛОСТЬ».- Критенко Вступ 520; Шанский 
ЗСРЯ І З, 151-152; Фасмер І З44; То-

поров КСИС ЗО, 29-З2; Machek ESJC 
693-694; БЕР І 163; Skok ІІІ 604:__ 
605.- Див. ще володіти. 

волосЯвка (орн.) «блакитна синиця, 
Parus coeruleus L.; пухляк, лугівка, 
Parus palustris L.; [кропив'янка сіра, 
Sylvia communis Lath. ЖІ», [волосінкаІ 
«Кропив'янка сіра» Ж; - р. [волосЯнка] 
«лісова пташка, що в'є гніздо з волосся 
тварин», бр. валасЯнка «кропив'янка, 
Sylvia»; - похідні утворення від волос; 
назви мотивуються, можливо, тим, що 

в сезон линяння рогатої худоби і коней 
ці пташки чи, може, деякі з них сідають 
на тварин і клюють волосся (шерсть) 
для гнізда.- Див. ще волос. 

вблот «колос; мітеJІка проса або 
вівса», [волота, воЛОПJІJСО ЯІ, вдлоть, во
лотИстий «Колосистий (про просо, овес)», 
волоттЯ «колоски проса або вівса, мі
телки кукурудзи»; - р. волоть, п. wloc 
prosiana (бот.) «золотушник, Solidngo», 
ч. (v)lat «Мітелка рослини», слц. lata 
«ТС.», СХВ. елат «КОЛОС», СЛН. lat «МіТеЛ
Ка, колос»; - псл. *volt-ь/*voltь; -
споріднене з лит. valtis «Колос вівса, 
мітелка», прус. wolti «колос», дір.'!. 
folt «волос», гр. Лcicrto~ «волосатий», '\-ЮЖ
ливо, також двн. wald «ліс», нвн. Wal<J 
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«тс.».- Фасмер І 344-345; Преобр. І 

93; Machek ESJC 694; БЕР І 163; Skok 
ІІІ 609-610; Frisk ІІ 88.- Пор. волос. 

ВОЛОТНИЙ -ДИВ. велеТ. 
[волотошитися] «Волочитися, швен

дяти» Я; - результат контамінації діє
слів волочИтися і [лотошити] «бути без 
діла, бити байдики».- Див. ще волок
тИ, лотошити. 

[волотЮга] «волок; страва з городи
ни; підволока (для перетягування плу
га)» Ж; - не зовсім ясні похідні утво
рення від [волок] «страва з городини» 
і від дієслова волоктй (див.). 

волох «представник романських на
родів: молдаванин або румун, рідше іта
лієць», волошин «тс.» СУМ, Бі, волошка 
«молдаванка або румунка, рідше іта
лійка», волоський;- р. волох, бр. ва
лоскі «ВОЛОСЬКИЙ», др. воЛОХ'Ь, П.. БЛ. 
Wloch «італієць», ч. слц. Vlach «ТС.», 
болг. влах «румун», м. Влав, схв. Влііх, 
слн. Lah «тс.»; - псл. *volx'Ь «романець, 
представник романських народів»; - по
ходить від кельтського етноніма Volcae, 
пор. гаельськ. folc «бадьорий, жвавий» 
(пор. ще гр. Ou6Лxat, англ. Wales, 
(Corn)wall); термін прийшов через гер
манське посередництво (гот.* walhs, двн. 
walah, walh, свн. walch «чужинець, 
кельт, романець»).- Фасмер-Трубачев, 
І 345; Преобр. І 93; Супрун РР 1976/4, 
85-89; Brйckner 626; БЕР І 163-
164; Skok Jll 606-608; МартЬІнов Сл.
rерм. взаимод. 79-80.- Пор. валах. 

[волохач] (бот.) «щириця загнута 
(звичайна}, Amaranthus retroflexus L.»;
похідне утворення від волохи «волосся»; 
назва зумовлена волотистим характером 

суцвіть цієї рослини.- Див. ще волохи. 
волохи «Волосся на руках і на тілі» 

СУМ, Г, волохсіч 'волохата істота», [во
лохатець] «Комаха Tricodes» ж, волоха
тий, волохатитися, волохатіти;- р. 
[волоха] «шкіра, шкура», п. wlochaty 
«волохатий», [ wlochacz] «ведмідь»;- псл. 
*voJxa «Хутро, шкура», СПОріднене З во
ЛОС, волокно (Фасмер І 345); х у псл. 
*volxa могло бути емфатичне і тим са
мим служити для відрізнення від *vols'Ь 
«ВОЛОС».- Див. Ще ВОЛОС. 

волоцЮга, [ волоцЮжнuк] Ж, воло
цЮзтво, [волонцюгувіtти] «волочитися, 
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волошка 

бути волоцюгою»; - р. [волочуга], бр. 
валацуга «волоцюга; бабій», п. wl6cz~ga 
«волоцюга»; - суфіксальне утворення 
від волоктй; форми з ц замість законо
мірного ч (пор. рос. і польську форми) 
є результатом контамінації на україн
ському грунті форм *волочуга і ланцЮга, 
збільш. від ланець; на це вказує і фор
ма з вставним н; щодо бр. валацуга, то 
тут можливий український вплив. -
9СБМ 11 34-35.-Див. ще волоктИ. 

(волочИльне] «Крашанки й писанки, 
які на другий день великодня люди да
ють одне одному» Я, [волочебник] «той, 
хто ходить вітати в понеділок велико
дня>>, [волочйльник] «другий день велико
дня» Я, [волочільник, волочінник] «те.», 
[волочільне] «подарунок у вигляді паски 
й кількох крашанок у понеділок! вели
кодня», [волочільник] «збирач велико
дніх подарунків» Ж, [волочінник] «Тс.» 
Ж, [волочіння] «ходіння з поздоровлення
ми і святковими піснями в понеділок 
великодня», [волочобне] «данина міщан 
на господарський замок або двір», [во
лоч6вний] «великодній» Ж, ст. волочеб
ньtй «Належний до великоднього тижня» 
(XVI ст.), волочебное «подарунок за 
проповідь на великдень» (XVII ст.), 
волоч15лное (XVII ст.); - п. wlбczebne 
«плата за волочіння (боронування); ве
ликодня данина в панський двір; об
ряд парубків на перший і другий день 
великодня; подарунок за проповідь на 
великдень»; - похідні утворення від во· 
лочuти «боронувати», пов'язані з давнім 
святковим обрядом.- Тимч. 301; SW 
VII 659.- Див. ще волоктИ. 

[волочниця] (ент.) «вовчок, вовчок 
муха, Asilus L.» Ж; - результат давньої 
видазміни назви вовк, .вовчок (др. в'ОЛК'О, 
в'ОЛЧЬК'О).-- Див. Ще ВОВК. 

волошка (бот.) «Centaurea cyanus L.; 
[конюшина альпійська, Trifolium al
pestre L.]»;- р. [волошка], бр. валош
ка; -можливо, назва зумовлена волоха

тим виг лядам чашечок цих рослин; у 
такому випадку назва пов'язана з воло
хи, псл. *volx-, і може продовжувати 
ще праслов'янську .назву *volsьka, яка 
могла пзначати все волохате, зокрема 

волохату рослину.·--- Вісюліна-Клоков 
220.- Див. ще волохи. 



волу й 

[волуй] «вид гриба, валуй, сироїжка 
-смердюча, Russula foetens» Ж, валуй 
«Тс.»;- р. валуй, [волуй, валун] «те.», бр. 
валуй; -очевидно, пов'язане з др. во
луй «ВОЛЯЧИЙ», ПОХіДНИМ Від ВОЛ'Ь «ВіЛ»; 
пор. р. [коровяк] «білий гриб, поганка, 
Agaricus comatus», укр. [коровка] «вид 
гриба»; заслуговує на увагу й зіставлен
ня (Ильинский ИОРЯС 23/1, 174-175) 
з воло, р. [вьtль] «гуля», лат. vello «рву».
Шанский ЗСРЯ І 3, 13; Фасмер І 345; 
Меркулова Очерки 157-158; ЗСБМ lf 
44.- Див. ще віл.- Пор. вбло. 

[волуйко] «Йолоп, тюхтій» Ж. [ва
луйко] «те.» Ж, [волуйкувсітий] «дурний, 
яквіл»Ж:-бр. Івалуй] «дурень»;-оче
видно, похідне від др. волуй «волячий», 
вол'О «Віл»; форма з ва- вказує на можли
вість контамінації з [валЮга] «Ледар», [ва
лЮка] «Те.». - Див. ще валИти, віл. 

волхв «чарівник, чаклун, провісник», 
[волхвіля] «Чарівниця» Ж, ст. волхв'О 
(XV-XVIII ст.):- Р- волхв, волшеб
ньtй, др. В'ЬЛХВ'Ь, волхВ'й;- запозичення 

з старослов'янської мови; стсл. СЛ'Ь.Х'С'Ь. 
«Маг», як і болг. влІохва «розбійник; во
рожбит», слн. vбlhva «чарівниця», вва
жається пов'язаним з етимологічно не
ясним дієсловом сл'Ь.смжти «бурмотатш 
(власне український відповідник мав би 
звукову форму *вовхв, пор. близькі до 
цього др. В'Ошвити, в'Ошебньtu); пор. се
мантичні паралелі стсл. ЕМии «знахар, 
лікар» і баяти «говорити», стсл. СJМЧІ. 
«знахар, лікар» і р. врать. ворчать, 
укр. шептун, шептуха і шептати, ше
потіти.- Шанский ЗСРЯ І 3, 152--
153; Фасмер-Трубачев І 346; Преобр. І 
94; БЕР І 166; Младенов 71-72; IO
parsky GLG 280-281. 

[волюваха] (орн.) «сіра чапля, Ardea 
cinerea L.» Ж. [волеваха, волювак Ж, 
волювака Ж. валювеіня Ж] 4:ТС.;&;~ суфJк•, 
сальне утворення від воло, {волєj; Птах 
названий так за видовжєні пера на волі. 
- Див. ще воло. 

воля, [вільник] «дідич» Ж. вільність, 
вольниця, вольносtіzі, вільний, в6льний, 
вольовИй, валити (волю), еоліти, без
вілля, безволля, вдоволення, вдоволuти, 
вдовольнuти, [вд6віль Ж, вдоволь Жl, 
lвідзволuти] «звільнити» Ж, [довольність] 
Ж. довільний, [довольний, довольнuтися], 

вольт 

доволі, дозвілля, дозвільний, дозволити, 
дозволЯтися, дозволений, дозвал енний, 
збезволіти, збезволювати, [звіл], [зволе
нец_ь] «Відпускнию> Ж. звільнЯти, [зволu
rаиJ, [звалитися] «погоджуватися» Пі,зво
лЯти, звільна, задоволення, задовольнЯти, 
задовільний, невільник, невольник (заст.), 
невільничий, нев6льничий (заст.), невіль
ництво, [нев6лець1 «невільник» Ж, не
воля, неволити, обезволіти, обезволюва
ти, підневільний, поволі, поволеньки, 
поневолити, привілля, привільний, при
звалення, призволЯти, призволЯтися, 
приневолити, продовольство, продоволь
чий, [розволя] «повна свобода» Ж, увіль
нЯти, уволЯти, уволю, [узв6лити] Ж; -
р. бр. болг. воля, др. воля, п. вл. нл. 
wola, ч. vule, слц. vбl'a, м. волjа, схв. 
всJ/ьа, слн. v6lja, стсл. с~лrа; - псл. 
volja, пов'язане чергуванш;м голосних 
з veleti «веліти»; - споріднене з лит. 
valia «воля», лтс. vaJa «ТС.», дісл. val 
«Вибір», двн. wala «ТС.», нвн. Wahl 
«те.; виборю>, Wille «воля», wollen «ХО
тіти», дінд. vara}) «бажання, вибір», 
ав. vara- «воля, відбір», кімр. guell 
«краще».- Шанский ЗСРЯ І 3, 157-
158; Фасмер І 347-348; ЗСБМ ІІ 191; 
БЕР І 175-176; Skok ІІІ 614; Кluge
Mitzka 833, 861, 870.- Див. ще веліти. 

[воль (то)- воль (то)] «або- або, 
як - так і» Ж, [волі- волі] «Те.» Ж; -
др. воле (частка) «Ось; ану», воле- воле 
«або - або», стсл. с~лк «ану, ось, і от, 
чи не, хіба не»;- неясне; може бути 
результатом якоїсь особової форми діє
слова voliti «Боліти, хотіти», як хоч 
виникло з хочеш (від хотіти);~lмогло бу
ти також утворене з займенникових еле
ментів vo - того самого, що і в укр. 
[а-во] «ось», р. во-т, а-sо-сь, та le- того 
самого, що і в укр. а-Ле, ле-.м, п. le-cz; 
у такому разі розділове значення «або -
або» розвинулось у цієї вказівної за 
походженням частки при її повторенні 
так само, як і у вказівної частки то -
-то.- Див. ще аво,-алеt. 

вольт «Одиниця виміру електричної 
напруги», вольтаж; - р. бр. вольт, п. 
wolt, ч. слц. вл. volt, болг. м. волт, схв. 
волт, слн. volt; - з'апозичення з фран
цузької мови; фр. volte утворено від 
прізвища італійськоГо фізика Алессанд· 
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вольфрам 

ро ВоЛЬ1'И (Alessaпdro Volta, 1745-
1827).- СІС 131; ШанскИй 3СРЯ І 3, 
155. 

вольфрам; - р. вольфра.м, бр. валь
фра.м, п. ч. вл. wolfram, слц. volfram, 
болг. м. волфра.м, схв. вдлфра.м; - за
позичення з німецької мови; н. W б!fram 
утворено з Wolf «вовк», спорідненого з 
псл. *vьlkь, укр. вовк, і -ram (нвн. 
Rahm) «бруд, сажа», спорідненого з 
англ. room «струп, короста», дінд. rаmа
«чорний», rami «ніч», лат. ravus «сірий»; 
наявність вольфраму в олов'яній руді 
була раніше небажаною, оскільки зни
жувала процент коштовного олова, а 

сам вольфрам вважався металом непо

трібним.- СІС 132; Шанский ЗСРЯ І 3, 
156-157; Юuge- Mitzka 579, 869.
Див. ще вовк. 

вомИг, во.мИга- див. омег. 
вомич - див. бмич. 
[вомітувати} «блювати», [вонітув<іти, 

внітувати Ме, онітувати Дз] «те.», 
[во.міт] «блювота», [6ніт] «блювання» 
Ме;- бр. ванітаваць «блювати», ваніtnьt 
«блювота»;- запозичення з польської 
мови; п. womitowac «блювати», womit 
«блювання, блювота», як і схв. во.ми
рати, во.мuтира'nи «блювати», запозиче
ні з латинської мови; лат. vomere «блю
вати», vomitus «блювота» споріднені 
з лит. vemti «блювати», дінд. vamati 
«блює», ав. vam- «плювати», дісл. v<:Ema 
«морська хвороба».- Мельничук Молд. 
3Л. 165; 3СБМ 11 50, 53; Briickner 630; 
Walde-Hofm. 11 835. 

[вбмпитиl «бентежитися, соромитися, 
вагатися, сумніватися», [в6нпити, в6нт
пити ЖJ «ТС.», [вонплUвий] «недовірли
вий, такий, що сумнівається» Бі, [зво.м
пити] «збентежитися, злякатися», [звон
пити, звонтпити] «те.»;- бр. [в6.м
піць];-запозичення з польської мови; п. 
wqtpic «сумніватися» походить з давні
шого vQtьpiti, де VQ- суло префіксом, 
що відповідає укр. у- в утори (пор. п. 
wqtor «те.»), а -tьр- коренем, що відпо
відає укр. -теп- ·у дотеп, нeдoтena.
Richhardt 112; ЗСБМ ІІ 191; Briickner 
605.- Див. ще дотеn, тіnати, у-. 

вон «геть (переважно вигук для від
гону собак); [назовні ВеУг]», з6вні; -
р. бр. вон «Геть», др. в'ОН'О «назовні», п. ст. 
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вон ка 

нл. wen, ч. ven, слц. von, вл. won «те.», 

болг. в'Он «геть, назовні», rJ~нка «На· 
ЗОВНі», СХВ. ьан «ГеТЬ», СЛН. ven «ТС.», 
стсл. C'hN'Ь «зовні, назовні»;- псл. vьnь 
«зовні, назовні»; - очевидно, сnорід
ненез дінд. vanam «Ліс»; пор. семантичну 
паралель у лит. laйkas «поле» - laйk 
«геть», Iaukafi «назовні, на двір»; менш 
переконливе зіставлення (Trautmann 
360) з прус. winna «назовні».- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 158; Фасмер І 348; 3СБ111 ІІ 
192; БЕР І 207; Skok ІІІ 564; Zubaty 
St. а cl. li 196-198. 

вона, вонИ, воно - див. він. 
[вонечник] (бот.) «шавлія липка, Sal

via glutiпosa L.»; - похідне утворення 
від вонЯти «видавати запах», про що 
свідчать і інші назви цієї рослини ка
дИло, .медунИця.- Див. ще вонЯти. 

[вонііга] (бот.) «Горобина, Sorbus au
cuparia Gaertn.» Я, [вонега] «те.» Я;
суфіксальне утворення від вонЯти; назва 
зумовлена своєрідним запахом цвіту 
горобини, яка ще називається [емер· 
дЯк].- Див. ще вонЯти. 

Воніфатій, Боніфdтій, Боніфtіт, ст. 
Бонифацій «Добротворець», з еллинска 
Вонифdтій (1627); - р. Вонифатий, Во
нифат, Бонифатий, Бонифаm, бр. Ба
ніфdт, Баніхват, Баніфацьzй, Ваніфа
цьtй, п. Bonifacy, ч. слц. Bonifac, болг. 
Бонифаций, ели. Bonifacij, стсл. Е~ми
фіІТ'h, Е~NифіІN'ЬТии;- через церковно
слов'янське посередництво запозичено 
в східнослов'янські мови з грецької 
і через польське посередництво з ла
тинської; гр. Воvнрсітю~;, Воvнрсіvпо~; 
походить від лат. Bonifatius (Bonifacius), 
утвореного з основ прикметника bonus 
«добрий» та іменника faciёs «образ, об
личчя» (або fatum «доля» чи дієслова 
facio «роблю»).- Беринда 187; Петров
ский 64, 80; Илчев 83. 

[вонкаІ «зовні, назовні»;- р. [вон
ки] «геть», бр. в6нкі «назовні», м. [вон
ка] «Надвір»; - утворено з прислівника 
вон і частки -ка, тієї самої, що і в нИнь
ка, тутка, [внука], спорідненої з дінд. 
kam (частка узагальнення), ав. ka «те.», 
лит. ст. -ka- (вказівна частка), гр. ха, 
xev, можливо, також псл. kь(n), укр. 
к.- Фасмер І 348, ІІ 147; ЗСБМ ІІ 192~ 
ESSJ S1. gr. І 316-318.- Див. ще вон. 



вон Як 

{вонЯкJ (орн.) «одуд, Upupa epops» 
Я;- похідне утворення від вонЯти; 
назва зумовлена різко неприємним за
пахом м'яса одуда і його неохайного 
rнізда.- БС3 43, 665-666.- Див. ще 
вонЯти. 

вонЯти, [воніти] «приємно пахнути» 
Ж, вонЮчка (бот.) «хрінниця смердюча, 
Lepidium ruderale L.», [в6ня, вонь, вон
лt1вий1, [в6нний] «ароматичний» Пі, во
нЮчий, [вонькИй] Я; - р. вонЯть, бр. 
[ванець], п. woniec «nахнути», Ч. vonёti, 
СЛЦ. vonat', ВЛ. WOПjec, НЛ. WOПjas 
«ТС.», болг. вонЯ «Смердіти», схв. вдІЬати 
«пахнути; нюхати», слн. vonjati «пах
нути», ЦСЛ. G~NI<!TJІ «ТС.»; - ПСЛ. VOП

jati, очевидно, похідне від *vonja 
( <*onja) «запах»; -споріднене з дінд. 
aniti «ДИХ3Є», гр. ІіvЄ/-10\; «Вітер, nодув», 
лат. animus. «дух», гот. us-anan «Види
хати», сірJІ. aniil «дихання»; пор. семан
тичну паралель в українській мові: 
дух- дИхати і дух «запах», духИ «пар
фуми»; за іншим припущенням (Bri.ick
пer ZfS!Ph 2, 309; Machek ESJC 704; 
БЕР І 176), псл. *vonja походить від 
гіпотетичного *[v]odnja, яке зіставляє
ться з лит·. йosti «нюхати» і лат. odor 
«запах».- Шанский ЗСРЯ І 3, 158-159; 
Фасмер І 349; Преобр. І 95-96; ЗСБМ 
ІІ 52; Skok ІІІ 615; Pokorny 39. 

[вонятувати] «бJІювати» Я. [воняти] 
«блювота» Я;- результат контамінаuії 
слів [вом.ітувtіти, вом.іти] і вонЯти 
(див.). 

!вонькі-р, вонькир] (мати вонькір на 
кого «мати око, наглядати за ким», вань

кир підняти на кого «накинутися на кого 
зі злістю» Ж);- неясне. 

воnаланка, вопсілка- див. опалати. 
воnар - див. опар. 
[воnИр) «кажан, Vespertilio» ВеБ; -

діалектний варіант назви упйр, якою був 
замінений давній етимологічно непро
зорий слов'янGJ>.кий термін нетопйр (ne
topyrь), що означав кажана - незви
чайне крилате звірятко, активне тільки 
вночі.- Див. ще упИр.- Пор. нето
пИр. 

!воnИти] «волати, голосно кликати» 
Ж, ВеЛ, ст. вопити (XVIII ст.);- р. 
вопumь, др. в'Оnити, вonumu, Ч. Upeti, 

в орИ 

слц. upet', болг. B'Onilя, схв. єдпити, упи
ти, стсл. G"Ьnити;- псл. vьpiti <*upi
tei; -споріднене з лит. vapeti «бель
котати», upas «ЛУНа>>, ЛТС. йреt «КрИЧаТИ», 
йріs «пугач», дісл. Ufr «Гірська СОВа», 
дангл. uf «пугач», двн. uvo «ТС.», ав. 
ufyeimi «закликаю»; іє. *цар-, *ар
звуконаслідувального походження.
Шанский ЗСРЯ І 3, 160; Фасмер І 349-
350; БЕР І 207--208; Skok ІІІ 565; 
Мартьшов Сл. -герм. вза им од. 190-192; 
Fraenkel 1168-1169; Vries AEW 632. 

вор, ворій- див. вір2 . 
[ворбйна, воріб- див. горобИна. 
[ворвань] «жир з морських тварин»;-

р. бр. ворвань «ТС.», др. ворвань «ВИД ТВа
рИН>>, п. [warwol] «ворвань», ч. слц. vor
van «Кашалот»; - запозичення з скап
дінавських мов; дшв. narhval «нарвал», 
шв. дат. narval «ТС.» походять від дісл. 
ПahvaJr «ВИД КИТіВ» (букв. «труПНИЙ 
кит»), утвореного з основ іменників 
nar «труп», спорідненого з гот. naus, 
СТСЛ. NIIC!. «ТС.», ЛТС. паvе «СМерТЬ», і 
hvalr «КИТ», спорідненого з двн. (h)wal, 
нвн. Wal(fisch) «ТС.», можливо, також 
лат. squalus «велика морська риба», 
прус. kalis «Сом»; давньоісландська наз
ва зумовлена, очевидно, чорно-білим за
барвленням цієї тварини.- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 163; Фасмер І 351; 3СБМ 
ІІ 196; Vries AEW 404; J бhannesson 684, 
812-813.- Пор. ворвіль. 

[ворвіль, род. в. ворволЯ] «пухир на 
шкірі» Ж; - неясне; можливо, спорід
нене з бр. [варв6ль], п. [warwol] «Вор
вань»; значення «пухир на шкірі» з 
«ворвань» («риб'ячий жир») могло роз
винутись через проміжне значення 
«гнійник». 

[ворРоліінецьІ «вид драгляків (ме
дуз), Rhizophysa» Ж; - назва утворена 
від [ворвіль] <mухир»; пор. німеuьку на
зву Wurze1blasenquale, утворену з ос
нов іменників Wurzel «Корінь», Blase 
«ПУХИр», Qua\e «Медуза».- Див. ще ВОр-
ВЇЛЬ. . 

[ворИІ «балакай»: [е, варИ!] «що там 
говорити! що з тобою говорити! нічого 
про це говорити!» Ме, [ворйнося] «говори 
ти» Мо (очевидно, з *вари-но сі «говори
но собі>)); - можна думати, що ue усі
qена форма наказового способу говорй, 
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ворИна 

але не виключається й те, що це скосте
ніла форма праслов'янського дієслова 
*voriti «говорити, бурчати, галасувати», 
спорідненого з псл. *vьrati/*vьreti «го
ворити, шептати», укр. ворчати, [ворка
.ти] «бурчати», воркотати, верещати, р. 
. врать «брехати», п. wrzawa «шум, крик, 
гармидер», wrzask «Крик, гамір, галас», 
болг. врЯва «шум; [слово, говір]»; усі 
ці слова мог ли мати початок у звукона
слідувальному іє. *ц(е)rе- «говорити».
БЕР І 193.- Пор. говорИти. 

ворнна, ворйння, вор'Я, ворЯка, ворЯ
rНОК- ДИВ. вір1 , 

[ворідчик] «обнесений огорожею квіт
ник біля хати» Па; - очевидно, резуль
тат контамінації слів горідчик «те.» (по· 
хідне від город) і вір'Я «огорожа з жер
дин».- Див. ще вір\ город. 

[в6ркати] «муркотати, воркотати» Ме, 
ворюцjти «муркнути» СУМ, Г, ворко
тати, воркотіти, воркувати (про го
лубів), ворчати, [варка] «воркотання, 
бурчання», воркітнЯ, воркота, воркот
нЯ «ТС.», [ворк{н] «ТОЙ, хто воркоче», [вор
котя] «ТС.», воркіт (про кота), [ворщ}та] 
Я «ТС.», воркотt)н, воркt)н, воркітлйвий, 
fJоркотлйвий,· - р. ворчать, бр. варка~ 
таць, др. в'Оркати, в'Орчати, п. warczec 
«бурчаТИ», Ч. vrkati «ВоркуваТИ», vrceti 
«бурчаТИ», СЛЦ. vrcat' «ГарчаТИ», ВЛ. 
w6rcec «бурчати; квакати», нл. warcas 
«бурчати»,болг. вряк«жаб'яче квакання», 
м. врека «мекаЄ» (про козу), схв. врчати 
«воркотати, бурчати», ели. vfcati; -
псл. *v"!kati, *v"!cati < *v"!ketei; -
споріднене з лит. ui'kti «бурчати», ui'g
zti «ТС.», лтс. vei'kti «плакати» і, мож
ливо, лат. urcare «Кричати» (про рись); 
іє. *Ц(е)r- (звуконаслідувальне), звід
ки, можливо, також вереск, ворй, во
рон.- Шанский ЗСРЯ І 3, 163-164, 
169; Фасмер І 351; Преобр. І 98; Machek 
ESJC 700; БЕР І 193; Skok ІІІ 621. 

[воркоч] «коса (волосся)» ВеЛ;
р. [воркочJ Фасмер, др. в'Оркочь, воркочь, 
п. warkocz, ч. слц. vrkoc, схв. вркоч 
«Чепурун»;- остаточно не з'ясоване; ви

словлювалась думка (Machek ESJё 700) 
про спорідненість із нвн. Werg «клоччя», 
пов'язаним з нвн. Werk «діло», гр. 
Єр1оv «ТС.», що походять від іє. *цerg-
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ворог 

«діло; робити»; помилково зіставлялося 
з схв. брк «вус» (Bгuckner 602), а також 
із нвн. Haarzopf «Коса>> (Срезн. І 400).
Фасмер І 351; Skok ІІІ 628; Кluge--Mitz
ka 854 . 

воркувати - див. воркати . 
[воркуня] (в.-костолйчка) (іхт.) «Мор

ський півень, летюча риба, Trigla hi
rundo (lucerna) L.» Ж; - очевидно, каль
ка нвн. Knurrhahn букв. «Воркітливий 
півень»; ця риба, попадаючи в повітря, 
видає буркотливі звуки (внаслідок тер
тя зябрових кісток).- К\uge-Mitzka 
385.- ДИF. ще воркати. 

[ворнитель] «Товариш молодого, боя
риН>> Мо;-- запозичення з молдавської 
мови; молд. варничел (рум. vornicel) 
«ТС.» ПОВ'язане З ворник (рум. v6rnic) 
(іст.) «Ворник, придворний чин (у Мол
давії); сільський староста», запозиченим 
із слов'янських мов,- пор. цсл. др. 
ДCI)j)NitК'h (назва посади), укр. [двірнИк] 
«Комендант замку; староста» Ж. -
СДЕЛМ 78; DLRM 941.- Див. ще двір. 

ворог «Недруг; (злодій] Ж», [в6ріг], 
ворожда «ворожнеча; вороги Пі», [во
рожнета], ворожнеча, ворожня «вороги» 
Пі, ворожий, [ворожнЯчий] Я, ворогу
вати; - р. заст. і розм. ворог, бр. вораг, 
др. ворог'О, п. wr6g «ворог; доля», ч. слц. 
vrah «убивця», вл. заст. wrбh, болг. 
враг «ворог», м. враг «Чорт, диявол; во

рог; хитрун», схв. враг «чорт, диявол», 

СЛН. vrag «ТС.», СТСЛ. Cj)dГ'h «ВОрог; ДИЯ· 
вою>; - псл. *vorg-ь «Ворог, лиходій», 
давніше, мабуть, «вигнанець, відкину
тий», пов'язане чергуванням голосних з 
*vьrgati «кидати»;- споріднене з лит. 
vai'gas «Горе, біда, злидні~, vai'gti «Тер· 
nіТИ», vergas «раб», ЛТС. vargs «СЛабКИЙ, 
марний, злиденний», vargt «сохнути, 
марніти», прус. wargs «лихий, злий», 
далі, можливо, з гот. wrikan «пересліду
вати», wraks «переслідувач», лат. urgeo 
«тисну, жену»; іє. *цrg-, що лежить в 
основі цих слів, означало, очевидно, 
«переслідувати, кидати, мучити»; дум

ка про запозичення з германських мов 

(Machek ESJё 698) малопереконлива.
Шанский ЗСРЯ І 3, 164-165; Трубачев 
Терм. родства 164-165; Фасмер І 352; 
ЗСБМ 11 194-195; Bri:.ickner 632; БЕР І 



ворожИти 

178-179; Skok ІІІ 617; Rudnicki Prasl. 
ІІ 106; Trautmann 342; Walde-Hofm. 
ІІ 839; Feist 573; Pokorny 1181.- Пор. 
вергати, ворожИти. 

ворожИти, ворожба, [ворож] «ворож
бит» ВеЛ, [ворожбей] «те.» Я, ворожбИт, 
ворожбИтство, [ворожИль] «ворожбит» 
ВеЛ, [ворожИля] «Ворожка; (ент.) со
нечко, Coccinella septempunctata L.» 
ВеЛ, ворожій, ворожка, ворожебний, во
рожUльний,·-р. ворожИть, бр. варажьщь, 
др. ворожити, п. wr6zyc «ворожити», 
Ч. vraziti «ЧаклуваТИ», боЛГ. вража 
«чаклую», м. вража «ворожу, чаклую», 

схв. вражати «чаклувати», слн. vraziti 
«Шкодити чаклуванням»; - псл. *vor
Ziti < *vorgitei; - загальноприйнятої 
етимології не має; пов' язується у зна
ченні «чаклувати, спричиняти чаклу

ванням зло ворогові» з *vorg'Ь «ворог, 
лиходій, зла сила, лихо» (Преобр. І 96-
97; Горяев 55; Mikkola WuS 2, 218); 
існує також думка (Vaillant RES 35, 
93-94; Machek ESJC 699), що ворожИти 
означало первісно «кинути (жереб)» і 
пов'язане з nсл. *vergti, укр. верга
ти.- Шанский ЗСРЯ І 3, 165-166; 
Фасмер-Трубачен І 353; ЗСБМ 11 57-
58; БЕР І 179-180; Skok ІІІ616.-Пор. 
вергати, ворог. 

[ворожіля] «Підземні лагони картоп
лі; картоплиння» ВеУг, [ворозіля] «те.» 
ВеУг;- очевидно, похідне утворення 
від основи вороз-(верз-), тієї самої, що 
[ в іменниках (по)ворозка та ін.- Див. 
ще верзтИ, вороза. 

[вороза] «мотуз, мотузок, шнуроК>>• 
[ворозкаJ «вервечка» Ме, [ворозкИй1 
«грайливий» (про коня) ВеЗи, [поворізка] 
«Мотуз» Ж. повороз, поворозка «те.»; -
др. повороз'О «Перетинка», п. powr6z 
<шовороз», нл. powrjoz «мотуз»; - псл. 
*vorz'Ь, *vorza «мотуз, вірьовка», по
в'язане чергуванням голосних з *vьrzti 
«в'язати»; -споріднене з лит. vїriis 
«постороною>, дісл-. virgill «мотуз, ві
рьовка», virgull, днн. wurgil «те.», н. 
wйrgen «душити, давити»; іє. *vergh-, 
що лежить в їх основі, очевидно, є по
ширенням індоєвропейського кореня 
*yer- «в'язати».- Brilckner 433; БЕР І 
185, 189; Юuge-Mitzka 869-870; Buga 

воронець 

RR 11 658; Vries AEW 667.- Див. ще 
вір1.- Пор. верзтИ. 

ворок «мішок; торбинка для віддав
лювання сиру», [вор] «великий мішок» 
Бі, ворочок, [ворЯк] «Мішок для годівлі 
коней» Пі, ворочкуватий,· - п. worek 
«ворок, мішаю>; - псл. *vor'Ьk'Ь, су
фіксальне утворення від vor'Ь «щось 
зв'язане або сплетене, мішок, пліт, ліса, 
огорожа».- Brilckner 631.- Див. ще 
вір1 • 

ворон (орн.) «крук, Corvus corax 
L.», [ворін, 6рон ВеНЗн], [воронИна] 
«~ісце, куди злітаються ворони» я. 
вороннЯ (зб.), воронЯччя «те.», вороня
чий;- р. ворон, др. ворон'О, n. ст. wron, 
ч. vran, вл. [wron], нл. ron, ст. wron, 
болг. м. вран, схв. вран, ели.' vran, 
стсл. сріІмь; - псл. *vorn'Ь «крук»; -
споріднене з лит. vai'nas «ворон», прус. 
warnis «ТС.», лтс. varna «ворона», тох. 
В wraufia «те.»; іє. *цеr~ може бути 
звуконаслідувальним, паралельним до 
кореня * ker-/kor-/kr-, звідки укр. крук, 
крюк, лат. corntx «ворона» (тут соrn
може відповідати псл. *vorn- щодо су
фікса), двн. hrabaп «Ворон».- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 166; Фасмер І 353; БЕР І 
180; Skok ІІІ 617-618; Walde-Hofm. 
І 275; К!uge-Mitzka 576.- Пор. ворона. 

ворона (орн.) «гава, Corvus corone 
L.», [воронь] «Те.» Л; - р. ворона, бр. 
варона, др. ворона, п. wroпa, каш. [var
na], ч. слн. vrana, слц. vrana, вл. wr6na, 
болг. м. врана, схв. врана, стсл. сріІ
міІ; - псл. *vorna «Ворона» виводиться 
від псл. *vorn'Ь «ворон, крук» (з огляду 
на подібність обох птахів і на менший 
розмір ворони остання могла сприйма
тися як самиця ворона), що спостері
гається і в інших індоєвропейських мо
вах:пор.лит.vаrnа «ворона»,лтс. varna, 
прус. warne, тох. В wraufta «ТС.» (оче
видно, це балто-слов' янська-тохарська 
ізоглоса).- Критенко Вступ 522, 546; 
Фасмер-Трvбачев І 353; ЗСБМ ІІ 62; 
Machek ESJC 698; БЕР І 181; Trautmaпn 
343.- Див. ще ворон. 

[воронецьl] «напій з горілки з ме
дом»;- неясне. 

воронець2 (бот.) «півонія вузьколис
та, Paeonia teпuifolia L.; [чернець, Ас-
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воронУ. й 

taea L.J»; - р. воронец «те.», бр. вара
нец «Actaea L.», слц. vranec «ТС.»; -
суфіксальне утворення від прикметника 
воронИй; чернець названий так за свій 
чорний колір (пор. ще п. czerпiec, czar
ny korzen, нвн. Schwarzwurzel «ТС.», 
букв. «чорний корінь»); застосування 
цієї назви до півонії з великими крива
во-червоними квітами залишається не
зрозумілим.- Machek Jm. rostl. 44. 

воронИй «кольору воронячого крила, 
чорний з металевим полиском», воронець 
«кінь вороної масті», воронм:6 «те.», [во
ронйло] «сіль для воронування» Ж, во
ронувати «чорнити метал»;- р. воро
н.ой, бр. варань't, др. вороньtu, п. wrony, 
ч. слц. vrany, болг. м. вран, схв. вран, 
СЛН. vran, vranji, ЦСЛ. Gр<'NІ-.ІИ «ТС.»; -
псл. *vorn'Ь(jь) «те.», утворене від *vorn'Ь 
«ворон» за подібністю до його кольору.
Шанский 9СРЯ І 3, 167; Фасмер І 354; 
БЕР І 180.- Див. ще ворон. 

воронка «[чіп, затичка Г; отвір у боч
ці, сопілці, свистку Ме]; (нове, з рос.) 
вирва, яма від вибуху»; - р. воронка 
«лійка; яма конічної форми», бр. вар6нка 
«яма конічної форми», п. wrona «отвір, 
дірка», ч. vrana «тс.», болг. врана «отвір 
у бочці; чіт>, схв. вріlІЬ «чіп», слн. 
vranj «те.»; - псл. *vorna, що означало, 
очевидно, «колодка, чіп»; - поза сло
в'янськими мовами певні відповідності 
спостерігаються тільки в лтс. varna 
«колода з жолобками для виття вірьов
ки»; зіставляється також з алб. varrё 
«рана», дінд. vraQa}), vraQam «ТС.»; мож
ливо, того ж nоходження, що й вір «жер
дяна загорода», отвір, в6роК «МіШОК».
llіаНСКИЙ ЗСРЯ І 3, 167; Фасмер І 354; 
Преобр. І 97; 9СБМ ІІ 63; Machek ESJё 
698; БЕР І 181; Skok ІІІ 618.- Див. 
ще вірІ, вброк. 

ІворонЯчка (чорна)] (бот.) «водянка 
чорна, Empetrum nigrum L.» Ж; - р. 
воронИка, [воронйцаІ «те.»; -очевидно, 
пов' язане з ворона на підставі чорного 
кольору ягід (пор .. н. Kriihenbeere «ТС.», 
букв. <шороняча ягода»).- Бісюліна
Клоков 197.- Див. ще ворона. 

[вороньок] «давній сорт яблук, ві
домий на Україні, названий німцями 
бордорфськнм» Я; -неясне. 

428 

ворбтати 

ворошій 1 (епітет чоловіка або моло
дого в народній поезії); -бр. [варапай] 
«епітет молодого; коровай»; - утворено 
від др. вороn'Ь «напад», що відбиває 
стародавній звичай викрадання (уми
кання) дівчини; - псл. *vorp'Ь «напад» 
має відповідності у гот. wairpan «кидати», 
двн. wёrfan, нвн. werfen «ТС.», дісл. varp 
«закидання сітки», ісл. varpa «кидати»; 
зближення Потебні з лтс. vёrpejs «пря
дильник» (у Карського, РФВ 49, 18) 
викликає сумнів у першу чергу з се
мантичного погляду.- Фасмер І 354; 
Преобр. І 97; 9СБМ 11~ 59; 

[ворошій2 ] «буркотун»; - очевидно, 
результат семантичного зближення воро
пай1 (епітет чоловіка) і воркати (див.). 

[вороський] «зайвий; набридливий» 
Ж; - давніше *ворожсмий, суфіксаль
не утворення від ворог, що спочатку оз
начало «Ворожий, противний, несnрият
ливий».-- Див. ще ворог. 

во рот, воротИло, воротій, вороттЯ
див. вертіти. 

ворота, [ворітенний] «охоронник во
ріт» Ж, ворітник «ТС.», ворітниця «одна 
з двох половин воріт; ворітний стовn», 
ворітня «ТС.», [воріття] «Ворота, місце 
при воротах», ворітцЯ «хвіртка» СУМ, Г, 
воротар, воротнИк, [вор6тнuця] «по
ріг під воротами Я; ворота, плетені з 
пруття», ворітний, вор6тній, підворіт
тя, підворітний; - р. ворота, бр. ва
р6тьt, др. ворота, п. вл. нл. wrota, 
ч. vrata, слц. vrata, болг. врата «две
рі», м. врата «те.», схв. врата, слн. 
vrata «дВері; Ворота», СТСЛ. Ep(\Td; -

псл. *vorta, мн. від *vorto, пов'язаного 
з дієсловом *ver-ti «запирати» і іменни
ком vоп «огорожа»; - споріднене з лит. 
vaftai (МН.) «ВОрота», ЛТС. varti «ТС.», 
прус. warto «дВері», дангл. weoro, \\'ОГО 
«загорожа будинку, двір, вулиця», алб. 
vathё «загорожа; двір; обора, кошара», 
тах. В warto, warto- «сад, гай», дінд. 
vrti- «ТИН, загорожа».- Шанский ОСРЯ 
І 3, 168; Фасмер І 354.:_355; Преобр. І 

97-98; 9СБМ ІІ 64; Machek ESJё 699; 
БЕР І 182; Skok ІІІ 619; Fraenke\1204.
Див. ще верея, вір1 .' 

І ворота ти І «обрушувати з ер но в сту
пі»; -неясне.- Пор. боротати. 



ворбтич 

[воротичJ (бот.) «пижмо, Tanacetum 
vulgare L. (Chrysanthemum vulgare)» 
Ж, [воротиш, наворотень, наворотиш, 
наворотиня, наворотник, навороток, 

привертень, приворіт, приворотень] «ТС.» 
Mak; - п. wrotycz (з укр. або з ч.); 
przewrotпik, Ч. [vratic, vratecka, vratec
nfk, vraticka, vratпickaJ, ст. vratyc, 
слц. vratic, болг. [вратйка, вратИга, 
в'Орmйка, вратлйга], схв. врдтика, по
вратuч; - похідні утворення від вер
тати, псл. *vortiti; назва зумовлена 
приписуваною цій рослині в давнину 
властивістю допомагати щасливому по
верненню додому подорожніх; недостат
ньо обгрунтована думка (Briickner 633; 
БЕР І 182) про зв' язок цієї назви із здат
ністю пижма «повертати дівоцтво» (свої
ми абортивними властивостями).- Ma
chek Jm. rostl. 246-247, Skok ІІІ 619.
Див. ще вертіти, на1 , nри. 

ворох «Купа, ЗОКрема НеВіЯНОГО зер
на; [неспокійна юрба; неспокій, інтри
га ЖJ», [ворохібини] «заколот», [ворохіб
нuцтво, ворохібня] «ТС.», [ворохібник] 
«заколотник», ворохобник «Тс.», [воро
хоблИвий] «бунтівливий» Ж, ворохобний 
«тс.», ворохобити «Ворушити; бунтува
ти», ворохобитися «Ворушитися; бунту
ватисю>; - р. в6рох «купа зерна, соло
МИ>>, бр. ворах «шум, шелест; перево
рот», п. [warch] «сварка, гнів», болг. врах 
«снопи, розстелені для молотьби», в'Орха 
«молочу», м. врав «купа снопів на току», 
схв. вршаj «шар (ряд) снопів на току; 
молотьба, час молотьби», слн. vrsiti 
«МОЛОТИТИ зерНО худобою», VГSaj «БОрОХ 
(збіжжя Для молотьби)», стсл. CJMX'n 
«Ворох»; - псл. *vorxь «Купа хліба (для 
обмолоту)»; -- споріднене з лтс. varsms 
«хліб, розстелений для обмолоту», лат. 
verro «волочу, мету», хет. цars-, цarsita 
«обривати, збирати врожай», двн. wёr
raп шлутатю>.- Шанский ЗСРЯ l 3, 
168-169; Фасмер І 355; ЗСБМ ІІ 196; 
БЕР І 182---183, 21:1: Friedrich HW 
246.- Пор. ворухнути. 

ворохобити, воfюхобитися- див. во
рох. 

ворочати- див. вертіти. 

ворс, ворса, ворсИна, ворсовка, вор
сувальник, ворсувальня, [ворсЯнка] (бот.) 
«чортополох, Dipsacus tullonum Mill.» 

ворЮга 

Пі, ворсИнчастий, ворсuстий, ворсуваль
ний, ворсуватий, ворсянuй, ворсuти, вор
сувати; - р. ворс, ворса, бр. ворс;
запозичення з іранських мов; ав. va
re~sa «Волосся», cnepc. vars, перс .. gars 
«ТС.» СПОріднені З ПСЛ. *vols'1>, укр. во
ЛОС,' неправильно зіставлялося з лит. 
varsa «ПаСМО ВОВНИ, ВОЛОССЯ» (MikJ. 
EW 384), яке тепер саме розглядається 
(Fraenkel 1202) як похідне від бр. [вор
са] «вовна>' (первісно, мабуть, «Ворса»).
Шанский ЗСРЯ І 3, 169; Фасмер І 355-
356; Преобр. І 98; Зализняк ВСЯ VI 
41; ЗСБМ ІІ 196.- Див. ще волос. 

[ворсобитися] «борсатися, соватися, 
пручатися» Я;- очевидно, результат 
контамінації дієслів ворохобитися «во
рушитися; бунтуватися» і б6рсатися.
Див. ще борсатися, ворох. 

ворухнути, ворушИти, [вор6шити) 
ВеБ, ворушнЯ, [ворушало] «палиця, якою 
ворушать солому в печі» Мо, [ворушИло] 
«Підойма, важіль», [ворушИльник] «збу
джувальник» Я, ворухкИй, ворухлйвий, 
ворушкuй, ворушлйвий, [ворушuльний] 
«збуджувальний» Я, ззорушИти, звору
шення, зворушливий, заворушення, [не
ворушкИй];- р. ворохнуть, .ворошuть, 
бр. варухнуць, варушьщь;- результат 
контамінації слів ворох «Купа невіяного 
зерна» (ворошuти «віяти зерно, підки
даючи його лопатою»?) і рухати, рущи
ти.- Булаховський НЗ КДУ V/1, 92; 
ЗСБМ ІІ 67-68.-Див. ще ворох, рух. 

[ворчун] (бот.) «буркун аптечний, 
Melilotus officinalis Desr.» Mak; -по
в'язане з [ворчатиІ; результат заміни 
назви буркун гаданим його синонімом 
за аналогією до співвідношення синоні
мічних дієслів бурчати- [ворчdти].
Див. ще в6ркати.- Пор. буркун. 

[ворЮrаІ «ЗЛОдій» Ж, [ворЯгаJ «ЗЛО· 
дій, шахрай Я, Пі; ворог Ж», [ворЯк] 
Ж, [вор] «злодій» Бі, [вір] «ТС.» Бі, [во
рйця] «злодійка» Я, [воровкуватий] Я;
очевидно, запозичене з російської мови 
не раніше XVI ст.; р. вор, ворЯга зі
ставляється з вру, врать, пов'язаним, 
можливо, з псл. *vьrati «плести» з даль
шим розвитком семантики «плести - го

ворити дурниці»; пор. і р. воравской «об
лудний, злодійський»; порівнювання зп. 
wбr «мішок» (Брандт РФВ 25, 214) не-
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ворsібка 

переконливе; малоймовірне припущення 
про запозичення цього слова з уйг. ОїТУ 
«злодій», тур. ogru «шахрай, негідник» 
(Gombocz 109) або з фін. varas «злодій» 
(Mikkola Beruhr. 104).- Шанский ЗСРЯ 
І 3, 162-J63; Фасмер-Трубачен І 350, 
361. 

ворsібка - див. орябок. 
восельник, восельниця- див. гу

сениця. 

восенИ - див. осінь. 
восИчина - див. осИка. 
[воскобоїна) (бот.) «золотушник зви

чайний, Solidago virgaurea L.», [воско
бойнаJ «Те.» Ж; - пов'язане з [восл:обої
ни1 «вощина, яка залишається nісля топ
лення воску»; назва походить, мабуть, 
від того, що квітки та листя цієї рослини 
дають жовту фарбу; крім того, це медо
нос.- Вісюліна-Клоков 323; Нейштадт 
545.- Див. ще бИти\ віск. 

f восковИцяJ «перетинка у пташиному 
дзьобі; мозолиста шкіра» Ж; -похідне 
утворення від віск; назва зумовлена зов
нішньою подібністю: в першому випад
ку - за кольором, у другому - за фор
мою (мозолиста шкіра - як вощина у 
вулику).- Див. ще віск. 

воскресати, воскреснути, воскрешати, 
воскресИти, [воскрес} «воскресіння», [в6-
сл:рес1 «Життя» Ж, воскресення, [восл:ре
сuтель] Ж. воскресіння, воскресенсьл:ий 
Ж, воскреслий, !воскресний], ст. воскре
шати (XVII ст.);- р. воскресать, бр. 
уваскрасаць, др. в'Оскрtсити, В'Осл:рtша
тщ - запозичення з церковнослов' ян
ської МОВИ; ІJСЛ. СТСЛ. G'hCKj)!.CdTИ, G'hС
крtсити, споріднене з др. кр1Jс'О «сон
цестояння», др. кp1Jcumu «Воскресити», 
р. [крес] <<Оживлення», п. [krzesiC] «ожив
ляти», ч. kfisiti «те.», ст. vzkfesnйti, слц. 
kriesi~. болF. В'Озкрісвам., схв. ускра 
«воскресіння», усл:ршіюати «воскресати, 
воскрешати», слн. kresiti se «сяяти; 
оживляти» (л сл. kres- <* kreps- <* kro
ips- ), далі, мабуть, з л:ріпuти, лит. krai
pyti «викривляти», kreipti «направля
ти».- Шанский ЗСРЯ І 3, 171; Holub
Kop. 191; Machek ESJC 242;: БЕР І 203; 
Fraenkel 292; Walde-Hofm. ІІ 293.
Див. ще кріnИти.- Пор. креснути. 

восмfд, восмеловdті, восьміловаті -
див. осміл. 
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вочеміию 

ІвостІкатиJ «шмагати різками, кара
ти» Ж, Свостіхати Ж, востягtіти ВеБ, 
возді.rатu ВеБ] «ТС.»; - не зовсім ясне; 
можливо, результат видазміни запозиче
ного П. WSCЇqgac «Гамувати, приборку
вати; притримувати; (р ідк.) заохочувати», 
похідного від ciq,gnC}c «тягти».- Див. ще 
тягтИ. 

восца - див. васець. 
восьмака, восьмерuк, восьмерuчний, 

восьмернuй, восьмеро, восьмерувати, 
восьметики, восьмий, восьмйна, восьму
ха, восьмушка - див. вісім. 

[восьтильозний, восьтильостuй] «ота
кий дуже великий» Ж; - складне сло· 
во, утворене з вказівної частки вось «ОСЬ», 
яка складається з займенникових еле· 
ментів во і сь з вказівною семантикою, 
та кількісного прислівпика тіль (мож
ливо, в польській формі tyle) «стільки» 
за допомогою суфікса -озн- з властивою 
йому вказівкою на збільшену ознаку 
предмета чи явища.- Див. ще аво, сей, 
тільки. 

нотоса, вотіснил:- див. отоса. 
вотум, вотувtіти, ст. вотум «голос», 

вотоваmи «подавати голос, голосувати» 
(XVI ст.); - р. бр. схв. вотум, п. wo
tum, ч. votum, слu. v6tum, болг. вот:
запозичено з латинської мови, можливо, 
через польське посередництво; лат. vo
tum ( <*vбvetom) «Жертва, урочиста 
обіцянка, бажання, воля, прагнення» 
СПоріднене З дінд. vaghat- «ОбіТНИК, 
молільник», ohatё «він хвалить, славить», 
ав. aog- (ao)aite, aoxta, aog;}da) «ОГоло
шувати, казати, говорити», дангл. wo
gian «свататися, бажати», вірм. gog «ка
Жу>>.- Тимч. 317; Шанский ЗСРЯ І 3, 
178-179; Бульrка 69; Kopalinski 1049; 
Bri.ickner 531; Walde-Hofm. ІІ 837. 

вотчина, вотчиннИк, вотчинний;
бр. вотчьта, болг. в6тчина; - очевид· 
но, запозичення з російської мови; р. 
вотчина походить від др. отьчина «бать· 
ківщина», що, як і ч. слц. otcina, вл. 
w6tCina, зводиться до псл. оtьсь < *oti
kos «батько».- Шанский ЗСРЯ І 3, 
179; Dolobko ZfSIPh 3, 87; Vaillant Gr. 
comp. І 127.- Див. ще отець. 

[вочемінюJ «вмить» ВеЛ;- запози· 
чення з польської мови; п. [woczyminiu] 
«ТС.» є результатом злиття виразу w 



воша 

oczy mgnieniu «В мигу очей», nаралель
ного до вживаного тепер w oka mgnie
niu «В мигу ока».- Див. ще миг, 
око, у1 • 

воша, [ваш, вуш ВеБ, уш Шейк], 
вошва, [вшИцяJ «ПОПЄЛИЦЯ, Aphis brassi
cae» Ж. вошИвець, [вушаль ВеНЗн, ву
шUвець Ж, вашовець Я, ушіль ВеНЗн], 
вошИвий, [вушИвий Ж. вошк6вий], вошИ
віти;-- р. вошь, бр. ваш, др. f37Jшь, 
80ШЬ, П. Wesz, Ч. ves, СЛЦ. VOS, БЛ. WOS, 
нл. wos, wes, полаб. vas, болг. ь.!ьшка, 
м. юшка, схв. ваш, уш, вашка, слн. йs, 
СТСЛ. С'hШ t.; - ПСЛ. V'ЬSЬ; - спорід
нене з лит. [vievesa] ( <*veivesa) «пта
шина воша», usnis «будяк», лтс. usne 
«те.», гот. frawisan «пожирати, поїдати», 
алб. usht «колос», дінд. vas- «Їсти»; іє. 
*us-i-s зіставляється ще з герм. lus, 
нвн. Laus (Schulze Ю. Schr. 59; Ma-
chek ESJC 685-686), а також з лит. 
ute «воша», лтс. uts «те.» від основи 
*uts-is (Преобр. І 99-100; Holub-Kop. 
413); інші, менш імовірні точки зору 
подано у Фасмера.- Шанский ЗСРЯ 
І 3, 180; Фасмер І 359-360; БЕР І 217; 
Skok ІІІ 550; Бернштейн Очерк 1974, 
274; Fraenkel 1247; Trautmann 336. 

[вошенИцяІ «Гусінь» Мо;- резуль
тат контамінації слів [восе(ль)ниця} «гу
сінь» і воша.- Див. ще воша, гусениця. 

[вошкопруд] «Вошивець», [вошопруд] 
«те.»;- бр. вашапруд;- складний імен
ник, утворений на основі словосполу
чення воші прудити, тобто «знищувати, 
виганяти їх з одягу».- Див. ще воша, 
прудИти. 

вошм:іна - див. очмана. 
[вошолу(в)J «праска» ДзАтл ІІ 228, 

[вошалу, ушулЮв] «то.» тж, [вошолованкаJ 
4Шипрасувана сорочка» ЕЗб 2, [вошоло
вати] «прасувати» ДзАтл ІІ 228; - за
позичення з уtорської мови; уг. vasal6 
«праска» є суфіксальним утворенням від 
vas «залізо», спорідненого 3 мане. -wys 
«те.», морд. usjkja «дріт», фін. vаskе
«мідь».- MNTESz ІІІ 1095; Barczi 333. 

вощанка (бот.) «Cerinthe L.», [вос
ківка Я, восчатка Mak] «те.»;- р. восков
ник, вощанка, бр. васкоунік, п. woskow
nica, ч. слц. voskovka, схв. воска;
похідне утворення від віск; назва мати· 

ошітреп 

вується тим, що ця рослина вкрита вас-

. ко вою по волокою і має такий вигляд, 
ніби вона зроблена з воску.- Вісю
ліна-Клоков 264; ЗСБМ П 72; Machek 
J m. rostl. 189.- Див. ще віск. 

воювати, [воЮтити] «бешкетувати»
Ба, воєнізувати, війна, військо, войов
нИк, [войсковИкJ Ж, [войсковИцяJ «армія» 
Ж, [воя] «війна» Я, воЯк, воЯка, воЯцтво,. 
воЯчка, воЯччина, військовий, воєнізо

ваний, [воївнuй, воїнствуючий] Ж, войо
вИтий, войовнИчий, довоЄнний, завоїс
тий «войовничий; задерикуватий», за
войовник, завойовництво, завойОвний, піс
лявоенний, повоЄнний, - р. воевать, бр. 
ваяваць, др. воеватися, п. wojowac, ч. 
ст. слц. ст. voj «Військо», болг. воЮвам,. 
м. воjува, схв. воjевати, слн. vojevati;
пcл. *vojь «воїн»; - споріднене з вина, 
р. повиноваться, лит. vaj6ti «Ганяти, пе
реслідувати», vyti «ТС.», ЛТС. vaj at «Пе
реслідуваТИ», двн. weida «полювання», 
дісл. veior «Те.», лат. vёnor, -ari «полю
вати», ірл. fiad «дичина», гр. te!--tett «пра
гну, бажаю», ос. уайьtн «скакати, бі
гати, мчати», ав. vayeiti «гонить, пере
слLдуе», дінд. veti «те.»; іє. *veia-, 
*vеї- «Прагнути, домагатися, гнатися».

Шанский ЗСРЯ І 3, 141-142; Фасмер І 
334-335; Преобр. І 91; ЗСБМ li 27; 
БЕР І 172; Skok ІІІ612; Holub--:-Kop. 
421; Fraenkel \267.- Пор. вина. 

воЯж, вояжер, вояжувати;- р. болF. 
воЯж, бр. ваЯж, п. wojaz; - запозичено 
з французької мови, можливо, через 
польське посередництво; фр. voyage «ПО
дорож» походи'РЬ від лат. viaticum «гро
ші на подорож; правізія для подорожі», 
в основі якого лежить via «дорога>>, 
споріднене 3 дінд. veti «іде слідом, пере
слідує, прагне кудись», vital) «прямий~ 
простий, прямолінійний», vithil)., vlthi 
«рЯД, ВУЛИЦЯ, ШЛЯХ», ПСЛ. *vojь «ВОЇН», 
укр. війна, воювати.- СІС 126; Шан
ский ЗСРЯ І 3, 180; Kopalinski 1046; 
Dauzat 758; Walde-Hofm. ІІ 778-779.-
Див. ще воювати. . 

впаки - див. навnакИ. 

[вшітренІ «спритний, обачний>> Ж, 
[впатрінє] «обачністЬ» Ж; - очевидно_.. 
видозмінене запозичення з польсько! 
мови; п. opatrzny «передбачливий, обач-
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вnелесИтися 

ний» утворене від етимологічно неясного 
n. patrzyc «дивитися», wpatrzyc si~ «вди- · 
витися», спорідненого з ч. pati'iti «ди
витися; належатю>, слц. opatrovat' «до
глядати».- Трубачев 9тимология 1965, 
47-51; Briickner 399; Machek ESJC 
438.- Пор. пантрувати. 

впелесИтися, впелЮскатися - див. 
nелЮскатися. 

вперем1ж, впереміжку, упереміж, 
упереміжку;- р. вперемежку, бр. упе
рамежку;- прислівник, утворений за 
допомогою прийменника в від дієслів
но-ї префіксальної основи перемежувати 
або від незасвідченого іменника *пере
між ка чи *перелtіжок, анаJюгічноrо до 
перелісок, перестінок.- Див. ще межа, 
пере-, у1 • 

впереміш, впер Є мішку, упер еміщ упе
ремішку;- р. вперемешку, бр. упера
мешку, упярамешку;- прислівник, утво
рений за допомогою прийменника в 
від дієслівної префіксальної основи пере
мішати або від іменника [перемішка].
Див. ще мішати, пере-, у1 • 

- впіл!fтися - див. п'ялИти. 
впленИчитися -див. пленИця. 
І вnольнутиІ «впірнутю> Ж; - оче

видно, результат видозміни дієслова 
впірщjти під впливом лИнути, полИ
нути. 

( впопереначку] «Навперемінно, по 
черзі» Ж; - прислівник, утворений від 
префіксальної основи дієслова (по)пере
іначити за допомогою суфікса -к- і 
прийменника в.- Див. ще інакший, пе
ре-, по, уІ. 

вправа, впрdвний, вправлЯтися; -
очевидно, нове запозичення з польської 
мови; п. wprawa «вправність», wprawny 
«вправний», wprawiac siE; «вправлятися, 
тренуватися» є похідним від прикмет
пика prawy (з псл. prav'Ь) «належний, 
такий, як слід».- Див. ще правий. 

вnридббити, впридоблЯти - див. 
прид6ба. 

впрИпуст «вдосталь», упрuпуст «те.»;
похідне утворення від припустИти; 
розвинулось, очевидно, на основі тва
ринницького виразу годувати вприпуст, 
тобто припускаючи тварин до цілого за
nасу корму.- Див. ще при, пускати, у1 • 
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врем'я 

lвпуrуватиJ «Затушковувати, на-
дягати багато важкого одягу» Ж, Ме, 
(вщjгатися] Ж, [защjганий] Ме;- р. (за
пугщjться] «застібнутись»; - неясне; 
можливо, пов'язане з lпуговиця]; в та
кому разі первісно означало «засті
бати». 

вр- - див. ур-. 

[врава] «натовп, орава» Я;- оче
видно, результат фонетичної видазміни 
форми орdва; менш імовірний зв'язок з 
Ч. Vrava «Га~ір», ПерВіСНО «НаТОВП» 
(Machek ESJC 702), пор. frvavaJ «на
товп, гамір».- Див. ще орава.- Пор. 
вр ява. 

враr, Іврdжба] «Ворожнеча» Ж. вра
жда, (вражда, вражнЯ, вражнь] ..:те.» 
Ж, [враженЯJ «чортеня», [вражчd] «тс.», 
вражий, [вразький], ераждати «ворогу· 
вати», враждувати;- р. бр. діал. враг, 
др враг71; - запозичення з церковно

слов'янської мови; цсл. стсл. Rj)ІН'Ь. є 
прямим відповідником до др. ворог7J, 
укр. в6рог (див.). 

вражати, враження, вражіння, враж
лtівий, враза, вразИти, вразлйвий - див. 
разИти. 

lврацати] «б.ТJювати» Ж, Ме, [врацо
вuни] «блювотина» Ж; - запозичення з 
польської мови; п. wracac «блювати; 
вертати» пов'язане :3 wr6cic «вернути», 
спорідненим з укр. вертати, вертіти 
(див.). 

[вред] «Чиряк» ВеЛ, ст. вред7J «веред, 
болячка» (XVII-XVIII ст.); - запози
чення з чеської або словацької мови; ч. 
vfed «Нарив, ЧИрЯК», СЛЦ. vred «ТС.» 
походять від псл. *verd'Ь «ТС.», звідки 
Й укр. веред «НарИВ», вередumи, вереду
вати Та ін.; ПОр. р. (вред] «ЧІ1рЯЮ> , Др. 
Gf)1JY7J «ТС.», ЩО ПОХОДИТЬ від стсл. 

вр·іJд ь. «тc.».-Machek ESJC 702.-Див. 
ще вереди. 

[временщикJ «чудна, незвичайна лю
дина, упир)) Ж; -похідне утворення 
від [врем'я] «час», очевидно, пов'язане 
з уявленням про появу і зникання такої 
людини через певні проміжки часу.
Див. ще врем'я. 

[врем'яІ «час», (уремення] «щастя, 
удачю>, [урем'я], [временнuй] «сприят
ливий, зручний» Я, jвременuти], ст. 



вретище 

вр13мя, время (XIV-XVII ст.);- р. 
время, бр. lвреме, уремеJ, др. вр13мя; -
запозичення з старослов'янської мови; 
стсл. кр'І.Jмл. «час» є прямим відповід
ником до укр. lверем' яJ «погода» (див.). 

вретище «одяг із грубої товстої тка
нини, убогий одяг»;- р. вретище «те.», 
др. вр13тище «мішок, одяг»; - книжне 
запозичення з старослов' янеької мо
ви; стсл. кр'І.Jтиште «мішок» походить 
від тієї самої основи псл. *ver- «Засо
вувати, ховати», що й укр. верета.
Вогленов БЕ 13/3, 258-259.- Див. ще 
верета. 

[врИтний, урИтний] «нелюбий, не
бажаний, надокучливий» Ж; - запози
чення з румунської мови; рум. urit 
«поганий, неприємний», пов'язане з діє
словом (а) uri: «ненавидіти, мати від
разу», походить від лат. *horrїre ( <hor
rёre, horrescere) «стовбурчитися; люту
вати, жахатися», спорідненого з дінд. 
har~ate «задубіває, заклякає», hfнati 
«те.».- Vincenz 2; DLRM 910; Pщcariu 
170; WaJde-Hofm. І 659. 

[вріти] «кипіти, вирувати, клекотіти» 
Ж, ст. вр13ти «кипіти» (XVII
XVIII ст.);- р. [вретьJ «дуже потіти», 
бр. [врвць] «кипіти», др. вр13ти, вьр'f'>ти, 
п. wrzec, ч. vriti, слц. vriet:, болг. вря, 
М. врие, СХВ. врети, СЛН. vreti, СТСЛ. R"-pt
TU «тс.»;- псл. *vьreti «те.», пов'язане 
з vїro «вир», variti «варити»;- спорід
нене з лит. virti «кипіти, варитися», 
Versme «джереЛО», ЛТС. vift «КИПіТИ, Ва· 
ритися», прус. auwerus «~иварки», тох. 
А wratk «варити»; іє. *цеr-/*цоr-, *цr
«горіти; спалювати».- Фасмер-Труба-

чевІ 362; Machek ESJC 702-703; БЕР І 
193; Skok ІІІ 622-624; Fraenkel 1263; 
Trautmann 361; Pokorny 1166.- Пор. 
варИти, вир. 

врода, вроджений, вродИни, вродИти, 
вродлИвець, вродлИвий, вродлИвиця, врод
лUвість, ер6дність, вродавИтий - див. 
рід. 

[врбза] «ремінець, яким прив'язують 
бич до бичиська» ВеЛ; - запозичення 
з польської мови; п. [*wroza] «ремінець 
для прив'язування, зв'язування» є пря
мим відповідником до укр. вор6за (див.). 
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все-

врозтіч, вр6стич- див. тікати. 

вруно «сходи хлібіВ», [воруна Па, 
воруніца Л, врунь Л, авруно Л, оврунь 
Л, угруно Л, уруно ЛJ, уруна «те.», вру
нtістий, вруніістий, урунастий, уру
нИстий, врунити, врунитися, вруніти, 
урунити, урунитися, уруніти;- бр. 
lуруньJ; -результат ·не зовсім ясної 
видазміни спільнослов'янської основи 
слова руно, руна; можливо, виникло на 
грунті прийменникового виразу 8'0 ру-
но.- Див. ще руно. " 

вручати- див. рука. 

[вручість] «діловитість, бравість» 
Ж;- очевидно, пов'язане з (вріти] «ки
піти» (див.). 

[врява] «Крию> ВеЗа, [врявкJ «ТС.» 
ВеЛ, [врявкати, врявчатиJ «кричати» 
ВеЛ;;- очевидно, запозичення з поль
ської або словацької мови; п. wrzawa 
«Галас, гамір, шум» споріднене з ч. 
vrava «тс.», слц. vrava «розмова, галас, 
шум», болг. врfиа «rалас», м. вf'ева «Га
лас, гомін, [говірка, розмова]», схв. 
врева «галас, лемент»; -певної етимо
логії не має; виводиться з іє. *ц(е)rе
«говорити» (БЕР І 193), припускається 
первісне значення «Натовп» (Machek 
ESJC 702), польське слово вважається 
запозиченням з чеської мови (Briickпer: 
633) і т. д.- Пор. врава, рЯвкати. 

врядИ-годИ, урядИ-годИ; - бр. гадЬl
урадЬl; - прислівникове утворення від 
іменників ряд і год з первісним значен
ням «час періодичних розглядів судових 
справ, укладання угод» і под.- Див. 
ще год, ряд, уІ. 

все, всей, всенький- див. весь1 • 

все- (перший компонент складних 
слів типу всебічний, всевuдящий, всемо
гутній, всесИльний); - р. болг. все-, бр. 
усе-, др. вьсе-; - засвоєне з старосло

в'янської мови; стсл. кь.сf- в словах типу 
кь.семоrми, кь.седр'Ь.ЖІtТМh. є калькою 

гр. na:v-- першого компонента грецьких 
складних слів типу лаv-а.Лх-іj(; «всесиль
ний», nciv-ap xoG «всевладний», лav•o
xpci<wp «вседержитель», що являє собою 
форму середнього роду займенника лд.(;

«весь, цілий» (род. в. navтbG).- БЕР І 
192. 
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Всеволод 

Всеволод, [Сивол6д]; - р. Всеволод, 
бр. Усевалад, др. Всеволод'О, ч. Vsevo-
1od; - чоловіче ім'я, утворене на схід
нослов'янському гр унті з займенника 
все- та основи дієслова волод-іти.- Див. 
ще володіти, весь1 • 

[всезелень] (бот.) «грушанка, Pirola 
L.» Ж. [ всезеленІ «ТС.; зимолюбка, Chi
maphila Pursh.» Mak; - ч. zimozelen 
«зимолюбка»; -складні слова, утворені 
з основ прислівника все «завжди» і 
прикметника зелений; назви зумовлені 
вічнозеленою природою цих рослин.
Масhеk J m. rostl. 176; Словн. бот. 
160; Нейштадт 424.- Див. ще весь\ зе-
лений. 

всесвіт; - п. wszechswiat; - зво-
ротне утворення від всесвітнtи, яке ви
никло на основі словосполучення весь 
світ; зразком для зворотного утворення 

стала, очевидно, польська форма; пор. 
також ч. слц. vesmir «Всесвіт».- Див. 
ще весь1 , світ. 

[всИжюд, усuжгуд, усuжут, сuжгід] 
«торію> ДзАтл ІІ; - результат злит
тя слоJЗосполучення (в71) сьй ж(е) год'Ь 
(гід); пор. утворене за цією ж моделлю 
слово тИждень від т'Ьи же дьнь; спо
чатку, мабуть, означало <фік тому в цей 
самий час»; виведення від *в'Ь сьсь год'Ь 
(ДзАтл ІІ 259) неточне.- Див. ще rод, 
же, сей, у1 • 

[всіrда] «завжди» Ж, [всігди Ж. усіг
дu] «те.», [всігдuшний Ж, завсігда, за
всігдu, завсіди, завсЮди, завсідний, по
всегда, повсіда Г, ЖJ; - р. всегда, бр. 
[всёгдьt, всегдЬt, усёгдьt], заусёдьt, зау
сягдЬt, др. вьсьгда, вьсегда, п. wszegdy, 
болг. всегда, всЯкога, схв. свагда, сваг
дар, ели. vsekdar, [vsigdar, vsakdaj]; -
псл. *vьsekьda, vьseda, *vьsedy. утво
рені з займенника vьsь, vьse «Весь, ці
лий» і займенникових компонентів kьda 
jочевидно, спорідненого з лит. kada 
«коли», дінд. kada, ав. kada «те.») чи 
простішого da, який зберігається і в 
р. да «так; та>>, укр. да; менш імовірне 
зведення (Schmidt KZ 32, 399; Meillet 
MSL 13, 29) до виразу *vьxogo goda 
«Всякого часу», як і когда до *kogo goda, 
тогда до *togo goda.- Шанский 9СРЯ 
І 3, 197; Фасмер І 362-363; БЕР І 
194.- ДиJ3. ще весь1 , даІ, кий2 • 
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нетікатися 

всілЯкий, [вселЯкий], усілЯкий, [всі
лЯчина] Ж; - р. [вселЯкий], бр. уся
лЯкі, п. wszelaki, ч. слц. vselijaky, вл. 
wsel(a)ki; - похідне утворення від зай
менникової основи вьсель, вьс15ль, псл. 
VЬseJe, ПОВ'язаноЇ З VЬSЬ «ВеСЬ», тієЇ 
самої, що і в прислівнику (з)відусіль, та 
суфікса -ak-, того самого, що і в такИй, 
двоЯкий, троЯкий.- Пор. відусі ль. 

всклезь - див. склезь. 

[вспак] «назад, навпроти, навпаки» 
Пі, ст. вспак'Ь (XVI-XVIII ст.);
р. [вспак] «навиворіт», п. wspak «На
зад»; - утворення з прийменника в'Оз 
і прислівникової основи пак- «назад», 
що є, очевидно, варіантом основи опак
«Тс.»; можливо, в українську мову за
позичене з польської.- Bruckner 635.
Див. ще ошік, уз.- Пор. навпакИ. 

[вспИнячки] «повільно» Пі; - оче
видно, похідне утворення від спинЯти
ся, аналогічне до навсИдячки (від сидіти), 
навстоячки (від стоЯти), навспuнячки 
«навшпиньки» (від спинатися).- Див. 
ще зупинИти. 

[вспокбн] «Одвіку» Ж; - р. испок6іі, 
бр. спак6н, [успак6н]; -похідне утво· 
рення від др. покон'Ь «початок» (пор. 
п. [pokon] «Те.»), яке складається з пре
фікса по- і кореня кон- «початок» (і 
«Кінець»), того самого, що й у словах 
закон, конати, кінець тощо.- Bruckner 
644.- Див. ще кінець, конати.- Пор. 
споконвіку. 

[вспряник] (бот.) «кмин кінський, 
Siler trilobum Scop.» Mak; - неясне. 

[встеклинець] (бот.) «молочай, Eu
phorbia procera М. В.» Mak; - не зов
сім ясне; можливо, пов'язане з тектИ, 
з огляду на сік, подібний до молока, 
що витікає із стебла свіжозрізаної рос
лини.- Нейштадт 372. 

[встіюітися] «Казитися, ставати ска
женим, шаленіти» Ж. [встеклий] «ша
лений» Ж, [остеклий] «ТС.» Ж, [встек
лtlзна] Ж; - запозичення з польської 
МОВИ; П. WSCiekac Si~ «КаЗИТИСЯ>J, ЯК і 
Ч. vztekati se, НЛ. СТ. Scekas Se «ТС.», 
походить від псл. *tekti «текти» і пер· 
вісно означало «розтікатися, розбурху
ватисю> (про бурхливі води).- Briick· 
ner 635; Machek ESJC 706.- Див. ще 
тектИ. 



встрих 

[встрих] «вщерть, по вінця» Ме; -
запозичення з польської мови; у п. 
w strych «ТС.», nad strych «Надто», pod 
strychem «без верху>>, іменник strych 
закріпився замість складнішого stry
chulec «дощечка, планка для підрівню
вання сипучих речовин до верхніх країв 
посуду», що походить від н. Streichholz 
«те.», утвореного з основ дієслова strei
cheп «Гладити, дряпати, креслити», спо
рідненого з лат. stringere «зривати, дря
пати», псл. *strigti, укр. стрИгти, та 
іменника Holz «дерево», спорідненого 
з псл. *kolda, укр. колода.- Bruckner 
521; SW VI 468, 470; Юuge-Mitzka 
757; Юuge-Gotze 327.- Див. ще 
стрИгти.- Пор. стр их, стріха. 

всує - див. суєта. 
всупереч - див. перечити. 
всЮди, [всяди ВеЛ, всягди ВеЛ, 

всЯгде ЖJ, відусЮди, звідусЮди, зусЮди, 
зусЮд, [повсtода Ж. повсЮдейк.а ЖJ, пов
сЮдно, повсЮдний, повсюдніти; - р. 
всЮду, бр. усЮдьt, др. вьсюду, вьсуду, 
вьсюд13, п. wsz~dzie, ст. wsz~dy, каш. 
wsg,de, ч. слц. vsude, вл. wsudie, нл. 
sudy, suder, [wsudy], болг. навс'Оде, 
схв. свуда, свuгде, ели. povs6d,. стсл. 
к"сжд·t; -·псл. *vьsQdu, vьsQde, по
хідне від займенника vьsь «весь»; кін
цеве -du (-сіЄ), мабуть, того ж похо
дження, що й кінцева частина в лат. 
quan-do «коли», прус. is-stewen-dau 
«звідси, звідти»; на думку Ільїнськоrо, 
-du є місцевим відмінком однини іє. 
займенника *do, *dho.- Булахавский 
Трудьr ИРЯ І 206; Шанский ЗСРЯ І 3, 
205-206; Фасмер І 364; Ильинский 
Сложн. местоим. 74; Преобр. І 102; 
Briickner 636; Machek ESJC 685-686; 
Trautmann 312.- Див. ще весь1 • 

всЯкий, всЯчина- див. весьl. 
втирюітися, втирщjн -див. тИрити. 
[втискун] (ент .) «могильний жук, Pte-

rostichus, з родини жужелиць, Carabi
dae» Ж; - назва походить, очевидно, 
від втИск.увати(ся) (в землю), оскільки 
ці комахи живуть у землі й живляться 
продуктами розкладу органічних ре
човин.- Див. ще тИснути. 

втІлити;- калька цсл. &'Ь.ПЛ'Ь.Таtти 
(р. воплотИть, воплощать), яке, в свою 
чергу, є калькою гр. oa.pxoi5v «те.», по-

28• 

вугай 

хідного від осір~ «м'ясо, тіло», чи, ско
ріше, лат. incarnare, утвореного з пре
фікса in- «В-» і основи іменника caro 
(род. в. carпis) «м'ясо, тіло». 

вт6ра, [вторак] «другий рій» Ж. [вто
ровкИ] «другі струни на кобзі або банду
рі» Я, [вт6рий] Ж, вторИнний, вторИти 
СУМ, Ж, вторувати, повтор, повтор
ний, повторИти; - р. втора, второй 
«другий», бр. утора, др. в71тор71, 
п. wtor, болг. втори«другий», м. втор(и), 
стсл. G'Ь.TOp'h; - псл. vьtorь <*J]torь, 
*J]terь; -споріднене з лит. afitras 
«другий, інший», лтс. uotrs, прус. an
tars, двн. andar, гот. апраr, ос. CEH
дffip, дінд. antara]) «ТС.», іє. *ontor-/ 
*ІJtor-; з ·другого боку, припускається 
зв'язок з ав. vitara- «далі», дінд. vita
ram «ТС.», Vitara]) «ТОЙ, ЩО Веде далі» 
(Фасмер І 364-365).- Шанский 3СРЯ. 
І 3, 209-210; Преобр. І 101; Machek 
ESJё 671-672; БЕР І 197; Младенов 
83; Топоров І 94-95.- Пор. вівторок. 

[вт6чи, вт6чі] «В той час, тоді» ВеБ;
неясне; можливо, результат стягнення 

вир азу [в той ч' ис, в той ttic] «В той час». 
втуз, втузівець; - р. втуз; - нове 

складноскорочене слово, утворене з ви

разу вищий технічний учбовий заклад 
за зразком рос. втуз (із вьtСшее техни
ttесІWе учебное заведение).- Фасмер І 365. 

втуrшти (очі), потупити,' - р. по
ІЩ}пить; - не зовсім ясне; nов'язується 
з тупИй, тупИк (Преобр., випуск остан
ній, 18); можливо, споріднене з п. 
\Vtapiac, wtopiC «ТС.» (Briickner 570). 

[втяж] «постійно, безперервно, раз 
у раз» ВеБ; -запозичення з польської 
мови; п. wciqi «безупинно, безперервно, 
постійно, завжди» утворене з приймен
ника w «в» і основи дієслова ciqgnqc 
«тягнути».- Briickner 61.- Див. ще 
тяrтй, у1• 

вуаль; - р. бр. вуаль, п. wual, woal, 
болг. м. воал; - запо~ичення з фран
цузької мови; фр. voile «вуаль; покри
вало» походить від лат. velum «Вітрило, 
покривало», що задовільної етимології 
не має.- СІС 132; Акуленко 141; Шан
ский 9СРЯ І 3, 212-213; Sl. wyr. obcych 
809; Dauzat 755; Walde-Hofm. ІІ 745. 

вугай - див. бугай4• 
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вугіль 

вугіль, щjгілля, щjгільник, [щjгільщик] 
Я, lвугельник1 «Випалювач вугілля», 
[вугалляJ, вуглець, щjглик, вуглИна, [ву
глискоJ «місце для вугілля», [вугля, вуг
лЯк], вуглЯр, вуглЯрка «дружина вугіль
ника; [місце, де випалюють вугілля]», 
[вуглЯрня], вуглЯрство, вуглярчук, [ву
голИна] «Обгоріла, обвугліла балка» Ж. 
[угіль, уголь Ж1. угілля, [уг6лле Ж, угdл
ля, угілець, углuна, углЯрство], вугіль
ний, вуглuстий, [углuстий] Ж, вуглянИй, 
[вугловuй] «вугільний», вуглецевий, зву
глювати, обвуглювати; - р. уголь, бр. 
вугаль, др. уг'Ьль, п. w~giel, ч. uhel, 
слц. uhlie, uhol', вл. wuhel, нл. [wugel], 
hugel, полаб. VQd'el, болг. вігм, м. jаг
лен, схв. уга.ІЬ, слн. vogal, стсл. 
жrьль.; - псл. *Qglь; - споріднене з 
лит. aпglis «вугілля», лтс. 1юgle, прус. 
aпglis, перс. aпgist, дінд. aftgaral,I «те.»; 
jє. *ongl-jo-s; допускається зв'язок 
(Фасмер IV 146; БЕР І 201) з вогонь 
(<*оgьnь).- Преобр. ІІ 38-39; Machek 
ESJC 666; Holub-Kop. 401; Skok ІІІ 
537; Trautmann 8; Buga RR ІІ 210, 509; 
Топоров І 87. 

вуглевод; - р. углев6д, бр. вугля
в6д, п. w~glowodбr, ч. заст. uhlovodan, 
слц. uhl'ovodan, болг. в71глев6д; -
складне слово, утворене з коренів слів 
вугл(ець) і в6д(ень), оскільки ці еле
менти входять до відповідних органіч
них сполук.- Див. ще водень, вугіль. 

[вуrлова] «Капиця ціпа» Ж. [угл6ва, 
вуголов, глава ЖJ «ТС.»; -неясне; моЖ
ливо, пов'язане з вуг6л, оскільки капи
ця утворює кут між билом і ціпилном; 
фонетична тотожність форми щjголов з 
назвою «частина вуздечки, що знахо

диться на голові» робить можливим 
припущення про зв'язок з голова, 
п. glowa. 

вуrнати, .. вугнавець, щjгнавuй, вуг
нсівка, вугноваmий, вугнотавuй, вугно
татu -див. гугнЯвий. 

[вуrо.11] «ріг, кут», [вуглu] «вид візе
рунка на великодніх крашанках» Я, 
[вугл61 «кутовий зв'язок дерева в будів
лі», [вуг6лля1 «роги (вулиць)» Я, [углuна] 
«кут» Ж, [углоІ «ТС.» Ж. [угловецьJ (тех.) 
Ж. уг6л (заст.), [уг6льник], вугластий, 
(углdстий Ж, вугловuй, уг6льний Ж, 
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вугор 

приугловатuй ЖJ;- р. угол, бр. вугал, 
др. уг71Л71, угол'Ь, п. w~giel, ч. iihel, 
слц. uhol, вл. nuhel, нл. [ wugel], hugel, 
болг. іг'Ьл, схв. угао, слн. vбgel, стсл. 
жrьль; - псл. *Qgьlь; -споріднене з 
лат. angulus «кут», вірм. angiun «те.», 
аВ. angusta- «ПаЛеЦЬ», дінд. arigam «КіН· 
цівка, частина тіла», angiili}J «палець», 
ai:Iguril) «тс.»; іє. *ang- «гнути»; інший 
варіант основи - іє. *onk- «гнути, зі
гнутий», від якого походить дінд. Міёаtі 
«ЗГИНаЄ», ailkal) «ВИГИН, закрут», ав. 
axnah «повід, уздечка», гр. cipcffiv 
«згин, суглоб, лікоть», сі1:хбЛ.щ; «кри
вий», дангл. anga «гак для риби, колюч
ка», двн. ango-, angul- «гачок», лат. 
ancus, uпcus «Викривлений», с.-цсл. 
жкоть «гак».- Фасмер lV 145; Преобр. 
випуск останній 38; Briickner 609; Ma
chek ESJC 666; Holub-Kop. 401; Skok 
ІІІ 536-537; Trautmann 9; Walde
Hofm. І 46, 48-49; Юuge-Mitzka 22; 
Джаукян 94, 238. 

вуrор1 (іхт.) «Anguilla anguilla L.», 
вугренЯ, вугр{щя «черв'як круглої фор
ми», вугр6вuй; - р. угорь, бр. вугор, 
др. уг'ЬрЬ, угорь, п. w~gorz, ч. йhor, слц. 
йhor, вл. wuhof, нл. [wugor], hugor, схв. 
угор, слн. ogбr, стсл. ЖІ'рь., жrоришть.;
псл. *Qgrь; -споріднене з лит. ungu
rys ( <*angurys) «вугор», прус. angurgis, 
лат. anguilla «те.»; далі з вуж, лит. 
angis «змія», прус. angis, лат. anguis 
«те.», двн. unc «вуж».- Фасмер lV 146; 
Преобр. ІІ 38-39; Briickner 609; Ma
chek ESJC 667; БЕР І 201; Skok ІІІ 
537; Fraenkel 10; Moszynski PZJ Р 304; 
Trautmann 8; Топоров І 88; Ernout
Meillet І 60; Walde-Hofm. І 48; Frisk 
І 725.- Див. ще вуж. 

вуrор2 «прищ», [вугар] «гедзь; ли
чинка» ВеБ, [вуграк] «гуля від укусу 
гедзя» Ж. [горак Ме, 6гар Г, Ж, угрсік 
ЖJ «ТС.», вугруватий, [угр6ватий, ву
грЯстuй Я];- р. угорь, бр. вугор, 
п. wg,gr, ч. uher, слц. uhor, вл. wuhra, 
нл. huger, болг. в'Ьгарец «личинка, чер
в'як», схв.fррк«тс.», слн. ogrc «вугор»;
псл. *c;>grь;- споріднене з Qgrь «вугор1», 
QЇЬ «Вуж», ЛИТ. ankstara «Вугор», СХ.· 
лит. inkstiras «те.», двн. angar «Хлібний 
черв'як» ( <*angra-), нвн. Engerling 



вуrрин 

«личинка»; очевидно, іє. *ang';!(h)i- з 
первісним значенням «черв'як (що во
диться під шкірою)».- Фасмер IV 146-
147; Преобр. випуск останній 39; Ma-
chek ESJC 666-667; Skok ІІІ 538; 
Trautmanп 8; Кluge-Mitzka 166; Pokor
ny 43-44. Пор. вугор\ вуж. 

[вуrрин] (ент.) «золотий жук, Ceto
nia aurata L.»; - неясне; можливо, по
в'язане з етнонімом угрин. 

вудвуд, вудвuд, вудвод, вудвудок., вуд
вудЯ, вудвутка, вудід, вудк.ало, вуд
ко, вудод, вудок., вутк.о, вуток- див. 
одуд. 

вудИла, удuла, удuльний Ж; -
р. удила, п. w~dzidlo, ч. слц. udidlo; -
псл. *Qdidlo «вудила»;- очевидно, пов'я
зане з *Qda «вудка, всякий гачок», але 
конкретний характер семантичного 
зв'язку остаточно не визначений; за 
основу приймається значення «гак» 
(Briickner 608) або значення «вставляти, 
вкладати» в дієслові vь-deti, з яким 
пов'язуються і *Q-da і *Q-didlo з при
іменною звуковою формою префікса Q-, 
що закономірно відповідає дієслівному 

префіксу vь- (Machek ESJC 666).- Див. 
ще вудка. · 

вудйти «коптити, закопчувати (м'ясо 
та ін.)», [вудженuна Ж. вуженuна, ву
джарня];- бр. вандзіць (з п.), п. w~dzic, 
ч. uditi, uzenina, слц. udit', слн. voditi;
псл. *vQditi «обкурювати, консервувати 
димом м'ясо, рибу, сир»; -споріднене 
з *v~dnQti «В' я нути»; і є. *vondh-/цendh
«B'янyти, сохнути, зникати»; зіставляє-

ться ще (Machek ESJC 666) з ведра 
«сонячно», двн. swedan «палити помалу 
з великим димом».- 9СБМ ІІ 296; Briick
ner 608-609; Ho1ub-Kop. 401.- Пор. 
будИти2, в'ядчиші, в'Янути. 

вудка, вудuлище, вудИло, вудИльник., 
ш)дильно, [вудлиск.о], вудлище, вудочник, 
[щjдялник.] Дз, уда ЮМ, [удално Я, 
удка, удиця Ж, удлище], вудити, уди
ти;- р. удочка, · ст. уда, бр. вуда, 
др. уда, п. w~da, ч. udice, слц. udica, 
вл. wuda, нл. huda, [wuda], болг. 6і.дица, 
схв. удица, слн. 6dica, стсл. ждd;
псл. *Qda;- первісно означало, мабуть, 
особливий спис із зазубреним вістрям 
для биття риби, потім цю назву пере-

вужачка 

несли і на рибальський гачок; виво
диться від давнішого *Qkda <*onk-da, 
спорідненого з дінд. aftka]J «гачок», лат. 
uncus «зігнутий, гачкуватий», двн. an
gul (нвн. Angel) «вудка», с.-цсл. жкот'Ь. 
«гак»; частина дослідників (Machek 
ESJC 666; БЕР І 202) розчленовує на 
префікс *an-, *on- і корінь *dhe- «ста
вити, класти», в розумінні «гачок, на 
який насаджено якусь принаду»; зво
диться також до іє. *vendh-/цondh
«вити, гнути» (Skok ІІІ 535) або до іє. 
*ang-/ank- «гнути, гаю> із заміною 
*ang- на *and- (>*ond-) (Мартьшов 
Сл. и ие. аккомод. 68-69).- Ткаченко 
УМШ 1959/2, 65; Фасмер IV 148; Пре-
обр. випуск останній 40; 9СБМ ІІ 210; 
Mei]Jet Etudes 320; Откупщиков 139; 
Кluge-Mitzka 22; Trautmann 48. 

[вудь-вудь] «Вигук для підкликання 
голубів» Мо; - звуконаслідувальне 
утворення; можливо, результат конта

мінації вигуків [вур-вур] (для підкли
кання голубів) і вуть-вуть (для підкли
кання качок). 

вуж, вужак, вужак.а, вуженЯ, вужuха 
Я, [вуж6вник] (мін.) «змійовик» Ж. [гу
жак] ЛЧерк, уж, ужака, [вужачий] Я, 
вужИний, [вуж6вий, вужуватий] Ж; -
р. бр. уж, П. WqZ. Ч. СЛЦ. uzovka, БЛ. 
нл. 'vuz, слн. v6i; - псл. *Qіь; - спо
ріднене з лит. angis «змія», прус. angis, 
лат. anguis, двн. unc «ТС.», сірл. esc
ung «вуж, вугор» (букв. «водяна змія»); 
іє. *ang!!(h)i-, з яким пов'язується та
кож вугор.- Фасмер IV 150-151; Ho
lub-Kop. 405; Machek ESJC 673; Топо
ров І 86-87.- Пор. вуr6р1 , вуr6р2 • 

вужачка1 (бот.) «Ophioglossum L.• 
(папоротева рослина); - р. ужовник, 
бр. вужоунік.; - похідне утворення від 
вуж; назва зумовлена особливістю зов
нішнього вигляду листка рослини; пор. 
наукову назву Ophioglossum, утворену 
З Гр. оqщ; «ЗМіЯ» і :rЛ&ааа «ЯЗИК».-
9СБМ ІІ 213.- Див. ще вуж. 

[вужачка2 ] «Неїстівний гриб Л; га
дючий гриб Я», [бужачка, ужачк.а] 
«тс.» Л; - суфіксальне утворення від 
вуж; назва дана з метою застереження; 

пор. інші назви неїстівних грибів; 
[жаб'ячий гриб] і под.- Див. ще вуж. 
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вуж ва вуй 

------------------------------------------------
[вужшіJ «ланцюг, який з'єднує ко

лішню з плугом; дерев'яна закрутка» 
J1, [щjжва] «кільце ланцюга» Ж, [вуже
вець] «кільце, петля на кінці воловода» 
Ж, [вужевка] «Мотузка, сплетена з лози 
Ж; гнучка тичина Ме», [вужівка] «МО
тузка з лози»; - р. [уже] «вірьовка», 
[ужuще] «те., зав'язка», бр. [вужоукл] 
«зав'язка з лози чи берези в тині», 
вужЬtшча «Вірьовка», др. уже «Мотузка, 
ланцюг», полаб. VQZe «мотузка», болг. 
в'Ьже, схв. уже, слн. v6ze «тс.», стсл. 
ж же «ТС., ланцюг»; - псл. (v)Qie 
( <*vonzjo-) «те.», пов'язане з (v)Qzьlь 
«вузол», v~zati «в'язати».- Фасмер IV 
152; БЕР І 202; Skok ІІІ 583-584.
Див. ще вузол, в'язати. 

[вуждей] «хлів» Ж;- очевидно, по
ходить від рум. bujdeuca (bojdeuca) 
«Хатина, халупа», bйjda «те.», видозмі
неного, мабуть, під впливом бурдей 
«землянка». 

вуз, вузівець; - р. вуз; -складно
скорочене слово, утворене в радянський 
час із початкових букв слів вищий учбо· 
вий заклад за зразком р. вуз (із вьи;шее 
учебное заведение). 

вузда, узда, вуздечка, уздечка, [вуз
дела] «вудила» Ж, [узденuця] «недоуз
док», [уздінuця1 «тс.», [уздра] «вуздш> 
Л, [зауздатиJ «загнуздати», недоуздок;
р. узда, бр. вузда, др. узда, п. ч. слц. 
uzda, вл. wuzda, нл. huzda, полаб. 
vauzda; - псл. uzda;- утворене, оче
видно, від кореня слова us-ta шляхом 
приєднання кореня da- (іє. *dhё- «клас
ти»); отже, первісне значення- «вкла
дене в рот»; компонент uz- тлумачиться 

й інакше- як тотожний з вухо, лит. 
ausis «ВУХО» (Bo:ga RR ІІ 463) або з псл. 
VQZ-, v~z- «В'язати» (Откупщиков 139-
140; Горяев 385); менш переконливим 
є зіставлення (Briickner 597) з коренем 
U- (ПСЛ. *V'ЬZ-!Jti «ВЗУТИ»), ПОШИреНИМ, 
нібито, суфіксом -zda, як у ї-зда.
Фасмер IV 153; 9СБМ ІІ 215-216; Ho-
lub-Kop. 405; Machek ESJC 673; Fra
enkel ZfSIPh 22, 101.- Пор. гнуздати. 

вузнЯ - Див. гусениця. 
вузол, [узол], вузлик, вузлtістий, вуз

латий, вузликуватий, вузлuстий, вуз
ловuй, вузлувtітий, [завузлити] «зав'я-
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зати вузлом»; - р. узел, [узол], бр. вузел, 
др. уз'Ьл'Ь, узол'О, п. w~zel, ч. uzel, слц. 
uzol, полаб. VQZЗ!, вл. wuzol, болг. 
ві>зел, [в"Ьнзел], м. возел, схв. [!зао, слн. 
VOZeJ;- ПСЛ. *(V)QZЬJ'Ь, СПОріднене З 
v~zati «в'язати», з іншим вокалізмом 
кореня.- Фасмер IV 154; Briickner 
609-610; Machek ESJC 673; БЕР І 
203; Skok ІІІ 583.- Див. ще в'язати. 

вузькИй, [узькuй], вузькувrітuй, вуж
чий, вузина, вужчатu, вyзumu; - р. !}з
кий, бр. вузкі, др. уз'ЬК'Ь, п. Wqski, 
ч. йzky, слц. йzky, вл. wuzki, нл. huzki, 
схв. узак, слн. ozek, стсл. ЖЗ'Ь.К'Ь.; -
псл. QZьkь <*onzй-kй «вузький»;- спо
ріднене з лит. afikstas, гот. aggwus, 
двн. ~ngi, angi, нвн. eng, лат. aпgustus, 
дінд. arhhй]J, вірм. anzuk «тс.»; іє. 
*angh-.- Фасмер IV 154; 3СБМ ІІ 217; 
Briickner 605; Machek ESJC 673; Skok 
ІІІ 553; Fraenkel 11; Mayrhofer І 14; 
Pokorny 42; Walde-Hofm. І 48. 

[вузьмиші] «звужене і мілке русло 
річкового протоку», [узьмінь] «найглиб
ше місце в річці з бистрою течією, що не 
замерзає взимку», [6зьмінь] «те.»;- др. 
узьмень «вузьке місце, вузька затока»;
пох і дне утворення від того самого ко
ре-ня QZ-, який виявляється і в слові 
Qzьkь «вузький» - Див. ще вузькИй. 

[вуй] «дядько», [вуйко] «те.», [вуйна] 
<<дружина дядька», [вуйчаник] «СИН дядь
ка по матері», [вуЯнкаJ «дружина дядь
ка», [вуЯшко] «дядько по матері» Я, 
[уєцьJ «те.» Я, [уевuч] «племінник» Бі, 
[уй] «дядько» Бі;- бр. [вуй, вt)йко, 
вуЯшак, уйка], др. yu «дядько по ма
тері», п. вл. wuj, ч. [нjес], слц. ujo, 
нл. huj, полаб. vauja, болг. [уйко], 
вуйко, м. вуjко, ех в. у jак, слн. ujec; -
псл. *ujь; -споріднене з лит. avynas 
«дядько по матері», прус. awis «Те.»; 
разом з ними походить від іє. *<J,Ц-io-s, 
суфіксального утворення від кореня 
*ou-/<Jц-/0:-, засвідченого також в лат. 
avus «дід», avunculus «дядько», дірл. 
aue «онука», кімр. ewythr «ТС.», гот. 
awo <<бабка», дісл. afi «дід», двн. oheim 
«дядько», нвн. Oheim, Ohm, вірм. haw 
«ТС.».- Бурячок 81-89; Трубачев Терм. 
родства 81-84; 3СБМ ІІ 218; Briickner 
637; Machek ESJC 667-668; Skok ІІІ 



вуй ма 

540; Топоров І 179; Юuge-Mitzka 520; 
Erпout -МеШеt І 62; Pokorny 89. 

[вуйма] «щілина в полотні від випа
діння нитки основи» Ме; - варіант фор
ми [уйма] «втрата» з протетичним в.
Див. ще й ма ти. 

вулик, [щ}глик ЛЧерк, вулень, ву
лий ВеБ, Л, вулій, вулік, вуль Л, !}лей 
Л, улень Л, улий Ж. !}лик Ж. !}лік Ж, 
уль Л], [!}ли] «пасіка» Л, [вулле] «Те.» 
Л;- р. болг. !}лей, бр. в!}лей, др. улии, 
п. ul, ч. й!, слц. ul', вл. wul, нл. hul, 
полаб. vaul, м. улuште, схв. улііште, 
слн. ulj; - псл. *ulьjь;- споріднене з 
лит. aulys «вулик», aU!as «халява», лтс. 
aiilis «вулик з кори ялини або з трухля
вої колоди для ловіння бджіл», aule 
«халява», прус. aulis «велика гомілкова 
кістка», гр. aiJf..Jн;, «дудка», лат. alvus 
«живіт; вулик»; іє. *aul-.- Фасмер IV 
158-159; 3СБМ ІІ 220-221; Briickner 
593; Machek ESJC 668; Бернштейн Очерк 
1974, 291; Trautmann 18; Buga RR 
І 490; Fraenkel 25-26; Топоров І 156-
157; Walde-Hofm. І 34; Pokorny 88-
89.- Пор. вулиця. 

вулицЯ, [!}лиця Ж, Юлиця Ж, Пі], 
[вуличанин] «той, хто бере участь у роз
вагах на вулиці», вуличник «[те. Я]; 
безпритульник», [улuчник] «вуличний 
ХЛОПЧИСЬКО» Ж, [вуличниця] «ПОВіЯ», ву
личний, [вулиЯнний] «Такий, що багато 
бігає по вулиці» МСБГ, завулок, переву
лак, провулок; - р. болг. м. !}лица, бр. 
в!}ліца, др. улица «площа, вулиця, про
хід», ул71Ка «провулок», п. слц. ulica, 
ч. ulice, вл. wulica, схв. улица, слн. 
й!іса, цсл. оrлицd; - псл. ulica, демі
нутивне утворення від *ula (первісно 
«порожнина»), можливо, спорідненого 
з гр. aiJЛffiv «яр, міжгір'ю>, вірм. uli 
«шлях, подорож», далі з вулик, гр. а6Л6G 
«Трубка, дудка», норв. [aul] «трубка, 
стебло»; малоймовірним є припущення 
(Брандт РФВ 25, 34; Wiedemann ВВ 
27, 255; Schrader Reallexikon 2, 494; 
Горяев 387; Machek ESJC 668-669) 
про зв'язок з гр. aiJЛ-Ij «двір».- Фасмер 
IV 159-160; 3СБМ ІІ 221-222; Skok 
ІІІ 542; Fraenkel25-26; Walde-Hofm. 
І 28; Boisacq 100.- Див. ще вулик. 

вулкан, вулканізатор, вулканізація, 

вундеркінд 

вулканізм, вулканіт, вулканіз6ваний, 
вулканічний, вулкановий, [вульканува
тий], вулканізувати, ст. вулькани (XVII 
ст.); - р. бр. болг. м. вулкан, п. wul
kan, ч. слц. слн. vulkan, схв. вулкан; -
вихідна форма запозичена з латинської 
мови, похідні -здебільшого з західно
європейських мов, у якнх були ство
рені від тієї ж форми латинського по
ходження; лат. Vulcaпus «бог вогню 
і ковальської справи», Volcanus «ТС.» 
запозичене з етруської мови.-СІС 132; 
Шанский 3СРЯ І 3, 213-214; Kopa
linski 1049-1050; Walde-Hofm. ІІ 
825. 

[вуль-вуль] (вигук для підклйкання 
гусей ЛЧерк; качок, гусей та індиків 
Мо; голубів МСБГ); - п. (каш.) [wul
wul-wul] (вигук для підкликання гу
сей; можливо, від назви гуски wuІа);
стосунок до кашубської форми неясний; 
українська форма може бути незалеж
ним від неї результатом контамінації 
вигуків гулі-гулі (для підкликання го
лубів) і вуть-вуть (для підкликання 
качок). 

вульгарний, вульгаризатор, вульга
ризація, вульгарuзм, вульгаріцина, вуль
гаризувати; - р. вульгарнЬLй, бр. вуль
гарньt, п. wulgarny, ч. vulgarnf, слц. 
vulgarny, болг. м.вулгарен,схв. вулгаран, 
вулгаран; -запозичене з західноєвроnей
ських мов через російське і через поль
ське посередництво; англ. vulgar «зви
чайний, вульгарний», фр. vulgaire «ТС.» 
походять від лат. vulgaris «звичайний, 
простий, народний», пов'язаного з vul
gus (volgus) «Народ», спорідненим з дінд. 
vargal) «група».- СІС 132-133; Шан
ский ЗСРЯ І З, 215-216; Kopalinskt 
1049; Dauzat 758; Walde-Hofm. ІІ 
826-827. 

вундеркІнд «Надзвичайно обдарована 
дитина»; - р. вундеркuнд, бр. вундер
кінд; - запозичення з німецької мови; 
н. Wйnderkind «чудо-дитина» складає
ться з основ іменників Wunder «чудо», 
спорідненого з дангл. wonder, дісл. 
undr «ТС.», і Kind «дитина», сnорідне
ного з гр. 1Єvо\; «Покоління», лат. genus 
«рід», дінд. jan- «породжувати».- СІС 
133; 3СБМ ІІ 224; Кluge-Mitzka 368, 
871. -Див. ще rен\ 
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вунтуватися 

[вунтуватися] «пручатися»; - не-
ясне. 

ву6йтра - див. лоитра. 

[вур-вурІ (вигук для підкликання 
голубів) Мо; - п. wur-wur-wur «Те.»; -
звуконаслідувальне утворення на ос
нові імітації туркоту голубів. 

[вурда] «вичавки з насіння конопель 
або зернин маку як начинка для пнро
гів і вареників; сир, виварений з сиро
ватки», [гурда Ж, урда Дз] «тс.», [юрдаl 
«збоїни з конопляного сім'я» Пі, [в!}р
діникІ «пиріг із сім'яної макухи», [вур
дЯнuй] Г, Ж, в!}рдити, в!}рдитися, 
[згурдатиІ «звурдити» Ж, [зг!}рдитися] 
Ме Молд. зл.; - п. hurda, horda, 
urda, zwurdzit, ч. слц. urda, болг. урда, 
хурда; - в українській і західносло
в'янських мовах запозичення з східно
романських мов; рум. t'irda «солодкий 
овечий сир», молд. !}рдз «те.» загально
прийнятої етимології не мають; виво
дяться здебільшого з тур. yogurt «кисле 
молоко», але можливе й інше похо
дження, напр., від тур. ur «бий» (Младе
нов 654) чи hurda (hurde) «дрібні кусоч
ки, кришки» (Golqb Македонски jазик 
ІО/І-2, 37....:..38), або від лат. batyrum 
«коров'ячий сир» (Machek ESJC 670), 
чи від алб. hurdhё «вид сиру»(Клепикова 
Сл. и балк.. язь1кози. І 91; Зтимология 
1966, 74-78).- Дзендзелівський Терит. 
діал. 83-84; Мельничук Молд. зл. 173; 
Scheludko І29; Vincenz ІІ; CranjaH1 
405-407; Petrovici Romanoslavica 7, 
189; Cioranescu 876. 

вуркаrан «злодійчук, безпритуль
ник», уркаган, [вуркан Мо] «тс.»; -
р. [!}рка], бр. [в!}рка] «те.»;- неясне; пор. 
фін. varkaan (род. в. одн. від varas «зло
дій»).-ЗСБМ ІІ 229. 

вуркотіти, вуркотати, [в!}ркалоІ Я, 
вуркіт, [в!}ркот Я, вуркота, вуркать6ло 
Яl, вуркотлuвий; - бр. вуркатаць; -
звуконаслідувальне утворення, мож
ливо, результат видазміни форм ворко
тіти і под.- Пор. в6ркати, вур-вур. 

вус, ус, вусань, усань, [вусарьІ Я, 
вусач, усач, в!}сик, вусатий, усатий, 
нав!}сся; - р. ус, бр. вус, др. ус'ТJ, п. wq,s, 
ч. vous, fous, слц. ft'iz, вл. wusy, полаб. 
VQS «борода», болг. в'Ос, слн. vбs;-
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вутлий 

псл. *(v)Qsь; -не зовсім ясне; вважа
лося спорідненим з прус. wanso «пер
ша борода», дірл. н~s «борода», find 
«Волосся», двн. wint- (у wintbrawa «Вія»), 
гр. tov'I'M(; «бородата, кошлата» (про 
козу); іє. *цondh-/цendh- (Фасмер IV 
І69-170; Machek ESJC 697; БЕР І 
214-215; Младенов 94; Brйckner 604-
605; Trautmann 341; Frisk І 730); виво
диться тадож (Трубачев Зтимология 
1970, І3-14) від іє. *omsos «плече» як 
назва волосся, що росте до плечей (пор. 
схв. бfж «вус», п. barki «плечі»). 

вусень, вусельник, в!}сельниця -див. 
гусениця. 

вуста, щjсла, вустенок, в!}сте, в!}сті, 
щjстя - див. уста. 

вустілка, в!}стілок - див. стелИти. 
[вустудень] «одна з частин саней» 

Я;- неясне. 

lвr'тка] «качка», [в!}тва Л, !}тва Л, 
!}тка «те.», [вутакІ «качур» До, [вуте
нЯ, утенЯ, вудинЯ Дз, утuня Ж, !}тuця 
Г, Ж, в!}тінка, !}тінка, в!}тюхна, вутЯ, 
утЯтина, в!}тячийІ, [вуть-вутьІ (вигук 
для підкликання качок);- р. !}тка, 
бр. щjтка, др. утьt, нл. husica, схв. 
[!тва, слн. 6tva;- псл. *Qty;- спо
ріднене з лит. antis «качка», прус. antis 
«ТС.», дінд. atfQ «ВОДЯНИЙ ПТаХ», ОС. 
асс, двн. anut «качка», лат. anas, гр. 
vijaaa, беот. vaaaa, атт. vіjтта; іе. *an<Jt
«тc.».- Фасмер-Трубачев IV 174; 3СБМ 
ІІ 236; Skok ІІІ 553; Trautmann 10; 
Bo:ga RR І 472; Fraenkel 11-12; Wal
de-Pok. І І, 60; Pokorny 4І-42. 

вутлий «слабкий; благенький», [ут
лий] «те.», [утлИй] «Поганий»; - р. !}т
льtй, др. утьлЬtи «дірявий», n. wqtly 
«слабкий», ч. йtly «тонкий, ніжний», 
слц. t'itly «те.», вл. wutly «Стомлений, 
слабкий, голодний», схв. утао «порож
ній; дірявий», слн. vбtel «порожній»; -
псл. *Qtьlь; - очевидно, утворене з 
префікса Q· із значенням позбавлення 
(як у р. у-р6д) і основи іменника tьlo 
«грунт, дно»; в такому разі первісне 
значення- «бездонний, з поганим 
дном»; другий компонент тлумачиться 
й інакше- як пов'Язаний з дієсловом 
tьleti «тліти, гнити» (Горяев 389; Machek 
ESJC 672; Brйckner 605); зіставляється 



вухшіль 

також (Grosel Slavistiёna revija 5-7, 
1954, 124) 3 хет. hantessar (hattessar) 
«діра».- Фасмер- Трубачев IV 175; 
Skok ІІІ 551; Meillet Etudes 232· Vail-
\a~t RES І 1, 203-204. ' 

вухналь - див. ухналь. 
вухо, вухань, вушнИк, [вушак] «по

судина 3 вухами Я; великий глек чи 
діжечка для води Дз», [вушан] «глиня
ний посуд на воду» Мо, [щjшка] «вид пе
чива ~е; п~льмені Дз», вушко, вухатий, 
вушнии, [заушеньJ «ляпас» Ж, [за!}шки] 
«за~ози на шиї», [зщjшник] «сережка», 
[заушницяl «тс.; стрічка коло сережок; 
опух за вухом; зябри», навушник; -
р. болг. ухо, бр. вуха, др. ухо, п. ч. слц. 
ucho, вл. wucho, нл. hucho, схв. ухо, 
слн. uh6, стсл. оrло; - псл. *uxo < 
* . ' ouso;- спорщнене з лит. aus1s «вухо», 
лтс. auss, прус. ausins, гот. auso, двн. 
ora, свн. ore, нвн. Ohr, дангл. eare, 
дісл. eyr~ «ТС.», аВ. USi «Вуха; розуМ», 
перс. hos «Вухо», гр. oiJ;;, лат. auris, 
алб. vesh (<*ous-) «тс.»; іє. *ous-/ 
*;щs.- Фасмер IV 179; Briickner 592· 
Machek ESJC 667; Skok ІІІ 538-539; 
Trautmann · 18-19; Fraenkel 26; Топо
ров І 167-168; Юuge-Mitzka 521; 
Walde-Hofm. І 85-86; Pokorny 785. 

вуш:ік - див. шула. 
вушка - див. вись. 
вушула - див. шула. 
вущінка- див. щінкй. 
[вуя] «Частина плуга, сохи» Я;

очевидно, діалектний фонетичний варі
ант слова війЯ (див.). 

[вход?кати] «вбити когось, розбити 
щось, зІПсувати» Ва;- р. [ухо-( н)д6-
кать] «те.»;- очевидно, пов'язане зхо
д6к «Піший гонець, посланець, пішохід»; 
значення пояснюється тим, що у ходоків 
ущ~нт псується взуття (пор. ходакИ «ПО
гаю черевикю>).- Див. ще ходИти. 

[вцИнок] «частина кітця (рибальської 
загороди), в якій затримується злов
лена риба» Дз;- неясне. 

вчати, вчинати- див. почати. 

вчИнок ,-- див. чинИти. 

[вшатрити (собі)] «помітити, запам'я
тати» Ж; - запозичення з польської 
мови; п. [szatrac] «бачити, пригадувати», 

в'юк 

[szatrzyc] «упізнати», ст. szatrzyc si~ 
«бачити, бути уважним», споріднене з ч. 
szetfiti «бачИТИ», СЛЦ. satrit' «ПОГ ЛЯДаТЮ> 
зіставляється з лит. skatytis «огляда: 
тись, бути уважним», лтс. skatїt «диви
тись, розгvлядатю> (Briickner 542; Ma
chek ESJ С 606); пояснюється також 
(Трубачев 9тимология 1965, 51-55) як 
давнє запозичення з іранської мови 
(пор. ав. xsa'\'Jтa- «ВЛада, панування; 
царство, володіння»). 

[вшИткийJ «весь» Ж, [вшuток вштuт
кий ВеЗа], ст. вшиток'О ()(VI ст.), 
вшисток'О (XVII ст.);- запозичення з 
польської і словацької мов; п. wszytek, 
wszystek «весь, цілий», як і ч. vsecek, 
СЛЦ. VS~tok «ТС.», Є ПОХіДНИМИ утвореН· 
нями ВІД псл. vьsь «весь» із закономір
ним для західнослов'янських мов пере
ходом s в s у цьому корені (пор. п. 
wszego, wszemu, wszak, wsz~dzie «всю
ди»).- Дзендзелівський УЗЛП 35· 
Briickner 635-636.- Див. ще весь1 • • 

[вшкверкати] «зморщуватися» Ж, 
[зчверкати, зчверкнути] «ТС.» Ж; -
неясне. 

[вшпатИти] «врІзати, вколоти» Ж·
не зовсім ясне; очевидно, пов'яз'ане 
з [шпатар] «лучина, тріска», [шпадер} 
«тс.» (пор.). 

вштонь - див. ушт6нь. 
. [вщ:іти] «почати» Ж, Пі, [вщинати] 

П1; - запозичення з польської мови· 
' . 

П. WSZCZqC «ТС.» ПОХОДИТЬ від ПСЛ. 
*v-ьzc~ti, утвореного з префі·кса v-ьz
«з-, вгору» і основи ді'єслова -ё~tі «по
чинати».- Див. ще з-, починати, уз. 

[в'юrа] «завірюха» Ме, Па; - оче· 
видно, запозичення з російської мови; 
р. вьЮга, [Юга] пов'язане, мабуть, з 
веЯтЬ «ВЇЯТИ», ПСЛ. vejati «ТС.», абО 
З вить «ВИТИ, крутИТИ», ПСЛ. viti.
illaHCKИЙ 3СРЯ І 3, 240; Фасмер І 373. 

в'юк, в'ючак, [юк] Ж, в'Ючний, [юч
нuй] Ж, в'Ючити, ст. на вюки (XVIII 
ст.);- р. вьюк, ст. юк, бр. уЮк, п. juki, 
болг. юк;- запозичення з тюркських 
мов; тур. дтюрк. чаг. алт. уйг. yiik «ван
таж, вага», тат. башк. йок, каз. жУк, 
кирг. джУк пов'язуються з уйг. jii «ван
тажити», jiit «підіймати вгору» (Rasanen 
Versuch 212); виводяться також з дінд. 
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в'юн 

ір. yugam «ярмо» (Menges Festschrift 
Cyievskyj 183) або з тах. А yuk «кінь» 
(Skold 40).- Макарушка 8; Шанский 
ЗСРЯ І 3, 240; Фасмер І 244; Преобр. 
І 106; Дмитриев 532; Шипова 112. 

в'юн, в' Юнuстий, в' Юнйтися, в' юнкuй, 
в'юн6к- див. вИти1 • 

в'юрок1 - див. юрок1 • 
в'юрок2 - див. юрбк2 • 
в'юха- див. віх;Р. 
в'Юшка «затулка димоходу»;- запо

зичення з російської мови; р. вьЮшка 
пов'язане з вить «звивати» і спочатку, 
мабуть, означало звинуту в клубок ган
чірку для закривання димоходу; виве
дення від віяти «дути, тягти» (Шанский 
ЗСРЯ І 3, 241-242; Преобр. І 106) мало
переконливе.- Фасмер І 374.- Див. ще 
вйти1.- Пор. Юхта2 • 

(в'ядчиюі] «шинка>> Я;- р. ветчи
на; - похідне утворення від основи 
дієслова vE;dnQti «в'янути», споріднене 
з вудИти «коnтити, в'ялитю>, nсл. *vQ· 
diti; зближення р. ветчинd з ветхий 
«старий» на підставі паралельного вжи
вання в давніших пам'ятках форм вет
чиньt (ветшиньt) і свtжиньt (Фасмер І 
307) залишається непереконливим.
Грот РФВ 14, 157; Briickner AfSIPh 
39, 3; Mikl. EW 380.- Див. ще в'Я
нути.- Пор. вудИти. 

в'яз (бот.) «берест, Ulmus L.», [в'я
зuнаJ Пі, [в'язоватийJ «ПОрослий в'я
ЗОМ» Я; - р. бр. вяз, др. вяз'D, п. WiqZ, 
ч. vaz, слц. vaz, вл. wjaz, нл. wjez, 
СХВ. вез, СЛН. Vez; - ПСЛ. V~Z'Ь <*ving-; 
-споріднене з лит. vinksna «в'яз» 
лтс. viksna, алб. vith, vid'he, вірм: 
vok' «тс.», курд. viz «вид в'яза»; іє. 
*цing-; зіставлення з в'язати (Mikl. 
EW 56--57) викликає сумнів.- Шан
ский ЗСРЯ І 3, 242; Фасмер І 374; 
Bruckner 611; Machek ESJё 679; Skok 
ІІІ 583; Tratitmann 360; Mikkola ВВ 22 
246-247; Bilga RR ІІ 326; Fraenkel 
1257-1258; Джаукян 268; Pedersen KZ 
36, 335; Pokorny 1177. 

в'язати, в'Язнути, [в'язнuтиJ «ув'яз
нювати» Ж. [в'язJ «зв'язка Ж; зав'язь», 
[в'язалецьJ «в'язальник», в'язальник, 
{в'язій, в'язільник ЖІ «ТС.», в'язальце 
(бот.), в'Язанка, [в'язан(ь)J «жмутик, бу-
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в'язати 

кет», [в'язбdJ «ув'язнення» Ж, в'Язень, 
в'Язи (анат.), [в'язИ] «в'язь у санях» Я, 
в'язuла (заст.) «кайдани», [в'язuляJ «в'я
зальниця» Ба, [в'язівка] «витка рослина, 
хміль, березка і под.» Я, [в'язільниця] 
«в'язальницю> Ж, Ме, [в'ЯзільJ <<зв'язка» 
Г, Ж. в'Язка, [в'Язло] <<Все, чим можна 
в'язати» Я, [в'ЯзнuкJ <<в'язень» Г, Ж. 
в' язнйця, [в' Яз6кJ <<ЗВ 'язок (різні части
ни воза, саней, човна, корзини); хре
бець», [в'Язня] <<в'язниця» Ж, [в'язура] 
«велика в' яз ка», в'язь <<зав'язь; старо
винний вид письма; зв'язок (мех.); [ка
пиця Л]», [в'Язь.мо] <<Перенесло» Л, в'Яжу
чий, в' язdльний, в' Язйстий <<товстошиїй» 
СУМ, Я, в~Язкйй, в'язкувdтий, [в'язнuй] 
«шийний», в'.язнйчний, в' язучий, зв' Яз
ка, зв'язківець, зв'язок, [зв'язьJ, зв'Яз
ний, зав'Язка, зав'язь, зобов' язати, [на- · 
в' язьJ <<Настирливість», [нав' ЯзкуватийJ, 
нав'Язливий, обв'Язка, обв' Язувальник, 
обв'Язувальний, обов' язок, обов' язк6вий, 
перев' яз, перев' Яз ка, перев' Язочна, [пере
в' ЯзникJ, перев'язь, перев'Язочний, [пе
рев' язкуватийJ <<з перехватом посереди
ні» (про посуд), підв'Язка, [підв'язь] 
(теслярське) <<місце, де балка запус
кається в стовп, що її підтримує», під
в' Язувальний, прИв'Язка, прИв' язок, при· 
в' Язник, прйв' язь, прив' Язливий, прив' яз
нИй, [пров'язьJ «середня частина рибаль
ської сітки», розв'Язка, розв'Язок, роз
в: язь, розв' Яз ний, ув'Язнювати, ув'Язка, 
ув'язь, [ув'Язливий], ув'Язнений, ув'Яз
нення; - р. вязать, бр. вязаць, др. вя
зати, П. Wiqzac, Ч. vazati, СЛЦ. Viazaf, 
вл. wiazac, нл. · wjezas, болг. [вежа], 
м. везе <<вишиває», схв. везати, слн. 
Vezati, СТСЛ. Сh\31.\ТИ; - ПСЛ. VE;Zati;
OCHOBa VE;Z-, очевидно, є результатом 

контамінації коренів *gz- <іє. *angh
(пop. СТСЛ. ЖЗ'Ь.JП" «ВУЗЬКИЙ», Гр. lZ1)(UJ 
<<зв'язую», лат. ango <<звужую») і *verz-, 
іє. *ver{ф- (стсл. от-&j)'Ь.ЗЖ <<розкрию, 
відчиню», др. верзати <<в'язати», лит. 

verzt і «стягувати, стискати, давити»); 
можливо, споріднене з прус. wiпsus 
<<ШИЯ», вірм. viz <<Тс.»; менш імовірними 
є припущення про схрещення *E;zati 
і *v•rzati (Meillet MSL 8, 236; Etudes 
215) і про зв'язок з лит. vyzti <<вити, 

плести» (Machek ESJC 679) або з гот. 



в'Язень 

wіпdап «Вити» та про вплив з боку 
*Qza «узи» (Брандт РФВ 22, 115 ).- Шан
ский ЗСРЯ І 3, 242-243; Фасмер І 374; 
Преобр. І 111; БЕР І 128-129; Briick
ner 611; Skok ІІІ 583-584; Pokor
ny 42. 

в' Язень, в' Язнuк, в' язнuця, в' язнuч
ний- див. в'язати. 

в'Язи- див. в'язати. 
[в'язіль] (бот.) «конюшина повзуча, 

Trifolium repens L.; конюшина лучна, 
Trifolium pratense L.; Trifolium flexo
sum F.; конюшина гірська, Trifolium 
moпtanum L.; горошок шорсткий, Vicia 
hirsuta (L.) S. F. Gray (Ervum hirsutum)» 
Ж, [зв'язіль] «горошок шорсткий» Mak, 
[звезіль] «Те.» Mak; - р. [вязель] «вика, 
Vicia L.; люцерна, Medicago sativa L.; 
чина лучна, Lathyrus prateпsis L.; пер
стач, Poteпtilla L.», [вЯзиль] «те.»; -по
хідне утворення від в'язати; первісно 
назва була дана, очевидно, конюшині 
повзучі й і горошку шорсткому за їх 
повзучі стебла; пор. інші назви перста
ча: р. [завЯзник, узик], бр. [перавяжьt
ха].- Див. ще в'язати. 

[я'яльl «м'яз, мускул»; - похідне 
утворення від в'Ялий, в'ялuти; первісно 
мабуть, стосувалося в'яленого м'яса.
Див. ще в'Янути. 

в'Янути, [в'Яднути] Пі, в'ялuти, 
[ялИти] «в'ялити», [яленіти] «в'янути», 
[яліти] «ТС.» Ж, в'Ялий, [Ялений] «в'яле
ний», [нев'Яльний] «нев'янучий» Ж;
р. вЯнуть, бр. вЯнуць, др. вЯнути, 
п. wi~dnqc, ч. vadnouti, слц. vadnut', 
вл. wjadnyc, нл. wednus, болг. [вена, 
вЯна], м. вене, схв. венути, ели. veniti, 
СТСЛ. '-'У'RА.ДdТИ, оу-RА.ЖДdТИ; - ПСЛ. 

*v~dngt і;- споріднене з дінд. v aпdh уа!) 
«безплідний, некорисний, марний», двн. 
swintan «в 'янути, зменшуватися, скоро
чуватися», свн. swinden, нвн. schwindeп 
«зникати»; іє *(s)цendh-.- Шанский 
3СРЯ І 3, 244-245; Фасмер І 375; 
Преобр. І 111-112; Briickner 620; Ho
lub-Kop. 316; Machek ESJC 674; БЕР 
І 138-139; Младенов 64; Skok ІІІ 576; 
.11.1.ikl. EW 380; Matzenauer 8, 4; Pokшny 
1047, 1148.-Пор. вудИти. 

[в'Ятер, в'Ятір], Ятір, СвЯтрик Ж, 
вятерuна, Ятер ЖJ, ятерuна, [ятрак] 
«вид ятера», [су Ятрик] «частина яте-

вЯшлі 

ра»;- р. вЯтер(ь), n. wi~cierz; -давне 
запозичення з балтійських мов, того 
самого походження, що й пізніше [вен
тер, вінтір] і под.- Непокупний 176-
177; Москаленко У І Л 31; Фасмер І 
376; Впgа RR І 491.- Див. ще вентер. 

[в'яхИ:рь] «дикий голуб, Columba pa
lumbus L.» Я; - р. вЯхирь, вЯхерь, 
бр. вяхір «те.»; - неясне; російські від
повідники зіставляються з р. [вятЮ
тень] «ТС.», так само неясним.- Фасмер 
І 377; 3СБМ ІІ 336. 

[в'ячати] «мекати (про козу), пугати 
(про сову)», [в'Якати]; - р. вЯчать 
«плакати; варнякати; гавкати; говори

ти протягом», вЯкать «ТС.», бр. вЯкаць, 
схв. векнути «бекнути», ели. vekati 
«кричати, скаржитись»;- псл. *v~kati, 
*v~ceti; -звуконаслідувальне утво
рення, можливо, споріднене з сперс. 
vaпg «КрИК, шум, ГОЛОС», белудЖСЬК. 
gvank «Поклик, звук»; невиправданим 
є твердження про зв'язок з болг. вuкам 
«кричу, кличу», схв. вuкати, ели. vek
ni ti (Преобр. І 111), як і зіставлення 
З дінд. vakti «ГОВОрИТЬ», vacal) «СЛОВО», 
лат. vox «голос» (Горяев 62).-:- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 243-244; Фасмер І 375; ЗСБМ 
ІІ 300.- Пор. ячати. 

Вячеслав;- р. бр. Вячеслав, др. Вя
чеслав'Ь, п. Wi~ceslaw, ч. слц. Vaclav, 
болг. Вячеслав (з рос.), слн. Vaclav;-пcл. 
*V~tieslavь, складне слово, утворене 
з основ слів *v~Че «більше» (стсл. 
&А.ШТЕ, др. вяче, п. wi~cej, ч. vice, слц. 
vec(ej), вл. wjacy, нл. wjecej, болг. 
вече, [веке], слн. vec) і slava; псл. 
*v~Це, можливо, пов'язане з лит. Venta 
(назва річки), лтс. Veftta «те.» (Буга 
РФВ 75, 152; RSI 6; 27; Miih1.- Eпdz. 
lV 573); безпідставними є спроби пов'я
зання його з лат. vinco «перемагаю» 
(Ильинский ИОРЯС 23/1, 146) і з 
дінд. vanati «бажає», нвн. wйnschen 
«бажати» (Младенов 64); у східносло
в'янських мовах ім'я Вячеслав є давнім 
чехізмом, пов'язаним з поширенням 
на Русь чеського культу св. Вацлава 
(907-929).- Фасмер І 378; Шанский 
3СРЯ І 3, 245; nреобр. І 112; Briickпer 
620; Кореспу 128-129; Илчев 121; БЕР 
І 138.- Див. ще слава. 

вЯшлі- див. Ясла. 



r 
ra1 (питальна частка; вигук відпо

віді на звертання; вигук несподіванки, 
радощів; [пісенний приспів]), гакати 
«часто повторювати питальну частку 

га», гакало «той, хто часто повторює 
га»; - р. бр. а (питальна частка), п. ha 
(вигук подиву, обурення, глуму, схва
лення), ч. ha (вигук несподіванки, по
диву, глуму, презирства, привернення 

уваги), схв. ha (вигук наказу, радості, 
заохочення); - псл. *ha; - очевидно, 
результат фонематичного оформлення ін
стинктивного вигуку, який зустрічає
ться також в інших індоєвропейських 
мовах (дінд. ha, гр. &, лат. ha); мож
ливо, що в ролі питальної частки висту
пає колишній займенниковий елемент 
з давнім придихавим h (Фортунатов 
ИТ ІІ 226).- Slawski І 389-390; Skok 
І 645.- Пор. ага2 • 

ra2 «гектар»; - р. бр. га, ч. слц. 
ha; - скорочене позначення слова гек
тар за початковими літерами його скла
дових частин гекто- і ар.- Див. ще 
гектар. 

[rаб] (зоол.) «беззубка, Anodonta» 
Ж, [габ, raбu] «ТС.» ВеЗн, [rабовецьJ 
(ент.) «перламутрівка, Argynпis» Ж;
неясне; можливо, пов'язане з прус. 
gabawo «ропуха, жаба», далі з укр. 
жаба, р. [жаба] «рот», можливо, також 
із жабрьt «зябра»; в такому разі можна 
припустити походження від іє. *g~ёЬ(h)
«слизистий, драглистий; пуголовок, 
жаба»; збереження проривного r при 
тільки факультативному переході в г (h) 
може бути пояснене впливом дієслова 
rабати «стромляти руку в що-небудь 
рідке» і п. gabac ~<зачіпати».- ВеЗи 
13.- Пор. жаба. 

габа1 «біле турецьке сукно; обля
мівка; [біла ковдра ЖJ», [габкаJ «жіночий 
одяг» Ж. [габЯк] «сюртук з габи» Ж. ст. 
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габа (XVII ст.); - р. аба «груба біла 
шерстяна тканина; плащ із цієї ткани· 
ни», п. haba «те.», болг. аба «грубе домо
ткане сукно; чоловічий одяг з нього», 
схв. аба «те.»; -запозичення з турець
кої мови; тур. аЬа «груба вовияна тка
нина; плащ з неї» походить від ар. 'аЬа 
«груба вовияна тканина».- Фасмер І 
1; Преобр. І 39; Шипова 22; БЕР І 1; 
Skok І 2; Lokotsch І. 

[габа2 ] «хвиля» СУМ, Ж; - слц. hab 
«те.»; - запозичення з угорської мови; 
уг. hab «хвиля» має відповідники в ін
ших фінно-угорських мовах: мане. 
chump «хвилю>, хант. chomp «тс.», фін. 
kumpua «пінитисю>.- Дзендзелівський 
Oпomastica 17/1-2, 126; Barczi 106. 

габардИн;- р. болг. м. габардИн, 
бр. габардзін, п. gabardyna, ч. слц. слн. 
gabardeп, вл. gabardina, схв. габар
ден;- запозичене з французької мови 
через посередництво російської; фр. ga
bardine (вид саржі) походить від ісп. 
gabardina «ТС.», яке, в свою чергу, зво
диться до фр. ст. gaverdine «одяг» неві
домого походження.- СІС 133; Шанский 
3СРЯ І 4, 3; ССРЛЯ 3, 8; Sl. wyr. ob
cych 240; Dauzat 349. 

габарИт «крайні зовнішні обриси 
предмета»; - р. болг. габарИт, бр. га
барьtт, п. gabaryt, слц. gabarit, слн. 
gabarit; -запозичення з французької 
мови; фр. gabarit «те.»· походить від 
пров. gabarrit, що є результатом конта
мінації іменників garbi «модель», яке зво
диться до гот. *garwi «підготовка», і ga
barra «вид судна».- СІС 133; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 3-4; ССРЛЯ 3, 8; Dauzat 
349. 

[габати] «протестувати, заперечува
ти; набридати, турбувати, чіплятись Ж; 
хапати Г», [rабатиJ «nротестувати; на
бридати, турбувати» Ж, [габцюstіти] «Ха-



rабати 

пати», [нагабатu] «Напасти, пересліду
вати; чіпати», [нагаба] «напад; набри
дання; несправедливість» Ж. ст. habania 
(род. в. одн., 1388); - бр. габаць «бра
ти; торкатись», п. nag~bywac «в'язнути, 
приставати», ст. gabac «турбувати; по
зивати», слц. habat' «хапати», болг. 
[габам] «обдурюю»;- псл. gabati «бра
ти, хапати, зачіпати»;- споріднене з 
дінд. gabhastil) «рука», лат. habeo «маю», 
дірл. gaibim «беру, тримаю», ірл. gabal 
«взяття», кімр. gafael «міцне тримання», 
гот. giban «давати», двн. geban «тс.», 
гот."'gаЬеі «багатство», лит. gab€mti «пе
реносити, перевозити», gabeпtis «брати 
з собою», gobetis «ласитися, жадати»; 
іє. *ghabh- «хапати, брати»; форма з по
чатковим І', очевидно, зумовлена впли

вом з боку [.Jaбamu, .Jабщ}тu] «лапнути 
щось рідке»; в українську і білоруську 
мови, можливо, запозичено з поль

ської.- Гумецкая Исслед. п. яз. 222; 
ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 232; Преобр. 
І 112-113; Бульtка 76; Slawski І 243; 
Machek ESJCS 119; 3ССЯ 6, 76-77; 
Zubaty St. а с1. ІІ 97;БЕР І 219; Bern. І 
287-288; Юuge-Mitzka 237; Walde
Hofm. І 630-631. 

[rабати] «сунути руку в щось рідке» 
Ж. [.Jaбщjmu] Ж;- запозичення з сло
вацької мови; мор.-слц. [gabпueJ «лап
нути, торкнутись, натрапити» пов' язу
ється з слu. habae «хапати», спорідне
ним з укр. [габатu] «Набридати, турбу-

вати; хапати».- Machek ESJCS 119.
Див. ще габати. 

габелок (заст.) «теляча шкура, опо
йою>, [.Jабелок, габель Б і, .Jабель] «тс.», 
[габельок] «теля» Ж, [габлйна] «теляти
на», [габліJ «ТС.», ст. габело, габелок'О 
(XVIII ст.); :...._ р. [габёлокJ «ОПОЙОК»; -
запозичення з польської мови; п. [ha
be!J «теля, відлучене від корови», abelek 
«вичинена теляча шкура» походить від 

елат. abellus «ягня»; форми з І' (зокрема, 
.Jабель) могли бути зумовлені впливом 
з боку нім. Ka1bfell «теляча шкура»; 
непереконливою є спроба пов'язання 
(Jagic AfSIPh 4, 644) з рум. habat'ic 
«простацький».- Тимч. 498; Фасмер І 
378; Даль І 831; SW І 2, ІІ І. 

rабз - див. хабз. 

rаблі 

[rабзал] «чужинець, не місцевий жи
тель, захожий» Я; -видозмінене запо
зичення з тюркських мов; тур. abdal 
«Жебрак, дервіш», кумик. abdal «поселе
нець» пов'язуються з'перс. abdal (різно
вид святого), що походить від ар. abda! 
«тс.» (Юіsапеn Veгsuch 2) або є формою 
множини ар. bidl «дервіш» (Радлов І 
І, 635). 

[габзувати] «неславити, ганити, па
плюжити», [ .Jабзуватu] «ТС. Ме; соро
мити Мо», [.Jавзоватu] «ремствувати,. 
скаржитися, висловлювати незадоволен

ня; ганьбити, паплюжити» ВеЗн, [гав
зуватu] «дорікати; зневажати» О, [.Jdв
зamu, .Jавзуватu] «тс.» О, [кабзувати] 
«псувати; лаяти, гудити»; - ч. havzovat 
«з криком лаятися», слц. gauza «крик, 
безладдя»; -неясне; можливо, пов'я
зане з [габцювdтu] «Хапати», похідним 
від [габатu] «набридати, хапати», або з 
[кавзуватu] «Скаржитися»; на формі [каб
зуватu], можливо, позначився вплив 
молд. кибзуй«обдумувати, обговорювати, 
вирітувати».-Мельничук Молд. зл. 165; 
Ж, 328; Machek ESJC 163; DLRM 105.
Пор. rабати, кавза. 

[габзьований] «вишитий золотом або 
сріблом» Я;- неясне. 

габітус «ЗОВНіШНіЙ ВИГЛЯД», СТ. гa61J
myc (XVII ст.); - р. габuтус, бр. габі
тус, п. ч. слц. habitus, болг. xaбumye, 
схв. xaбumyc «ТС.», слн. habitus «тілеснІ 
й душевні властивості»;- запозичення 
з латинської мови; лат. habitus «зовніш
ність, вигляд, поза» пов'язане з дієсло
вом habeo «тримаю, зберігаю, міщу в со
бі, маю», спорідненим з псл. gabati 
«брати, хапати», укр. [габатu] «турбува
ти, хапати».- СІС 133; Kopaliiiski 378; 
Walde-Hofm. І 630-63І. 

[габла] «один з двох мотузків для 
удержування паруса Дз; вірьовка, що 
підтримує рівновагу рея в човні Берл»;
запозичення з тюркських мов; крим.

тат. hабл «мотузка, ·вірьовка», тур. abla 
«канат» походять від ар. J)abl «мотузок, 
канат, вірьовка». 

[raблilJ «ВИЛа», [.Jаблі, каблі]; -
п. [gabel] «тс.»; _:_ запозичено з німець
кої мови, очевидно, через польське по
середництво; нвн. Gabel свила», двн. 
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піблі 

gabala «те.» споріднене з сірл. gabul 
«розвилистий сук, вила», кімр. gafl 
«вила», брет. gavl «розвилка».- Шелудь
ко 28; Юuge-Mitzka 227. 

габлі2 - див. rабелок. 
[rабов] (вигук гуцульських дровору

бів, який означає вимогу припинити 
спускання зрубаних дерев); «Стривай» 
Шух; - можливо, результат фонетич
ного ускладнення вигуку [гов] «стій; 
ДОСИТЬ». 

[rаборцьо) «біс» Ж; - очевидно, по
в'язане з власним ім'ям [іабр6] «Гав
рила»; мотиви пов'язання неясні. 

[габук] «місце в річці, де вода тече 
вузьким руслом і з шумом б'є вниз>', 
[габучіти] «дуже шуміти (про воду); 
непокоїти Шух; толочити, звалювати 
на купу МСБГ»;- остаточно не з'ясо
ване; пов'язується (Hrabec Nazwy Huc. 
38) з [габа] «хвиля»; вважається також 
(Scheludko 129) запозиченням з румун
ської мови; рум. habuc «швидкий» етимо
логічно неясне.- Дзендзелівський Oпo
mastica 17/1-2, 126; Cioraпescu 388. 

гав1 (вигук, що імітує гавкання), 
гіівкати, [..ІавкатиJ «набридливо гукати» 
Ме, гавкотіти, [гав] «гавкіт», [гава Ж. 
гавкJ «ТС.», [гііва] «Вигадана істота, якою 
лякають дітей МСБГ; (дит.) щось страш
не; собака 0», гіівкіт, гавкітнЯ, гавкот
нЯ, [гавкач] «лис», гавкун, гавкучuй, 
[гавкущий];- р. гав, бр. гау, п. hau, 
haf, ч. haf, слц. hav, haf, нл. haw, болг. 
lгавкамJ, схв. ау; -звуконаслідувальне 
утвореННЯ, паралельне ДО ЛТС. au, Гр. 
(3ао, н. bau «тс.».- Шанский ЗСРЯ І 
4, 4; Фасмер І 379; Slawski І 41 О; Веrп. 
І 291. 

гав2 - див. гев. 
гава (ори.) «ВОрона, Corvus cornix; 

роззява; [проміжок між двома зубцями 
пилки]», [..Іава] «Ворона; роззява», ..Іаве
нЯ, [..Іііврач]«зі.вака» Я, гаврик «роззява», 
[гавря] «гава», гіівити «бути неуважним», 
(..Іавити, .Г'авати ЖJ «тс.», гіівитися «гая
тися», гавин, гав' ячи й, [(ав' ячи й], [зага
витисяJ Ж; - ели. gav~c «чайка»; -
очевидно, псл. gava, давнє звуконаслі
дувальне утворення, пов'язане з gov
(or-); зіставляється також з лат. gavia 
«чайка», двн. ka «галка» (\Valde-Hofm. 
І 584), що викликає сумнів.- Булахов-
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ский ИАН ОЛЯ 7, 103; Фасмер І 379; 
Bern. І 297.- Див. ще говорИти. 

[rаваrати] «верзти, ляпати язиком, 
баз ікати» Ме, [ ..Іавакати] «голосно роз
мовляти» Я, [.Г'ава..Іа] «базіка, губош
льоп» Ме; - очевидно, споріднене з п. 
gaw~dzic «балакати», яке зводиться до 
того самого кореня, що й укр. гава, го
ворИти.-- Slawski І 261.- Пор. гава. 

[гавазаІ «неохайна людина» Я; -
неясне; можливо, пов'язане з [гавзаІ 
«гугнява людина» або з тур. geveze 
«базіка». 

[rаванос] «посуд для водю> Мо; -
болг. [гаван6з] «горщик»; - запозичен
ня з молдавської мови; молд. гаваное 
«глиняний глечик», рум. gavanбs «ТС.», 
gavan «дерев'яна миска, видовбана за
глибина» виводяться від болг. гавана 
«дерев'яний посуд», ваган «дерев'яна 
миска», схв. вдган «ТС.» або від тур. ka
vaпoz «банка».- DLRM 330; СДЕЛМ 83; 
БЕР І 221.- Див. ще ваганИ. 

гавань, ст. гаван (XVIII ст.);
р. бр. гавань; -запозичено з голланд
ської мови через nосередництво росій
ської; гол. ннім. haven, звідки нвн. 
Hiifen «ТС.», споріднене з дісл. h9fn 
«ТС.», походить від того самого кореня, 
що й нвн. hаЬеп «мати», споріднене 
з лат. capere «брати, захоплюватИ>>, 

і первісно означало «Вмістилище». -
СІС 133; Шанский ЗСРЯ І 4, 4; Фасмер 
І 379; Преобр. І ІІЗ; Юuge-Mitzka 
279-280. 

r rавдун] «великий некрасивий гор
ЩИК>> Ме, [.Г'авзун] «великий горщию>;
неясне; можливо, пов'язане з болг. 
[гавазаJ «глиняна посудина>>, яке зістав
ляється з гр. ra~lifta «дерев' яни й посуд; 
глибока глиняна миска»; може бути 
також результатом контамінації молд. 
гLl8ан6с «банка, горщию> і молд. [хлад6нJ 
«глечию> (Мельничук Молд. зл. 165); 
форма .Г'авзун могла щшикнути під впли
вом казан. 

гаведний -див. гав'язний 
[rаведняJ «Набрід, чернь>> Ж. [гаведа} 

«гніздо гадюю> О; - р. [гаведа] «гади, 
жаби, ящірки і под.; неприємні комахи; 
гидота>>, [гаведь] «дрантя, погань; неую>, 
[гіівезJ «Велика кількість, сила силенна», 
п. gawiedz «юрба; малі діти; пташенята; 



га вза 

малята свійських тварин; паразити; на· 
брід, чернь, голота», ч. haved' «дрібні 
тварини; свійська птиця; набрід», слц. 
haved' «птиця; паразити; набрід», болг. 
гаеед «ЗВір»; - ПСЛ. *gavedь, *gavedь, 
утворене за допомогою суфікса -еdь, 
-еdь від кореня *gav-, того самого, що 
і В СТСЛ. ~Гt\GИТИ «ТурбуваТИ», ~Гt\GИ~ 
«прикрість», ч. ohava «Виродок, потвора», 
dhavпy «потворний, бридкий», схв. [га
вити ceJ «Відчувати огиду»; - спорід· 
нене з лит. g6vёda «набрід, натовп, го
лота», gauja «зграя, банда, ватага», 
g6veпa «безліч, юрба, натовп», g6Yija 
«те.»; очевидно, від іє. *g~оц- «худоба».
Фасмер 1 379; Slawski І 262; БЕР І 
221; 3ССЯ 6, 110-111; Веrп. І 298; Baga 
ІЩ І 328. -Пор. гов'єдо. 

гавза, гавзатuй, говза, говзатий
див. гамзать. 

[гавидний] «самолюбивий, гонорис
тий» Ж; - неясне; можливо, результат 
контамінаuії [гdведнийJ «величезний» і 
заеuднuй «ВартиЙ заздрості; [заздріс
ний)» (Желех. І 133). 

[rавінь] «безодня, діра» Я;- неясне. 
гавка -див. галка. 
[гавлюіокй] «дубові яблучка, наро

сти спіднизу дубового листя» Я; - мож
ливо, пов'язане з п. galwaczki «тверді 
опухлі залози на шиї або під підборід
дям людини», демінутивною формою Мно
жини від galwa «гланда, залоза», яке 
походить від ч. halva «опух, наріст; 
горб» неясного походження.- SW І 799. 

[гавлЯкJ (кличка барана) Дз Доп
УжДУ, [..ІавлЯкJ «ТС.» тж;- неясне. 

[гавраJ «лігво звіра, барліг; паща», 
[.r'dвpaJ «тс.; велика діра (Ме)», [..Іав6ра] 
«діра» Ж. [.Г'аврач] «балакун, крикую> 
Ж, [.Г'авратuJ «галасувати» Ж;- п. [gaw
ra] «барліг» (з укр.), ч. [gaйrJ «дупло»;
запозичення з східнороманських мов; 
рум. gaura «діра; лігво», молд. гаурз 
«те.» походять, очевидно, від лат. *ca
vula, утвореного від cavus «порожній, 
видовбаний>>, спорідненого з гр. хо"tЛщ; 
( <* xoFtЛo~) «порожній», кімр. cawr 
«ВелетеНЬ», СТСЛ. соrи «НіКуДИШНіЙ, мар
НИЙ>>; Філіпіде (Philippide І І 713) вва
жає рум. gaura етимологічно неясним.
Sсhеl udko 129; Vrabie Rornanoslavica 

rав'яз 

14, 144; Nija-Armщ; та ін. Rornanosla
vica 16, 86; Machek ESJC 149; Cranjala 
274-275; Walde-Hofm. І 191-192. 

[гавранJ (орн.) «Ворон, Corvt1s corax», 
[гаврJ «ТС.>> Пі, [гdвранчаJ «Молодий гай
ворон» ЕЗб 4;- запозичення з чеської 
або словацької мови; ч. слц. havran 
«ворою> є прямим відповідником до укр. 
гайворон (див.) о 

ГаврИло, Гаврик, [Габрик Ж. Габро 
Ж. іабр6, Габр!}К, Ж, Гавралей Я. 
Гавря ЯJ, ст. Гавріил «мужьj б(ог)ь або 
б(о)жій, або моцно(сть) б(о)жаа, або 
моцньтй мой б(ог)ь>> (1627); -р. Гаврutlл, 
Гаврuла, бр. ГаурЬtіл, ГаурЬtла, др. Гав
риил'О, п. ч. слц. вл. нл. Gabriel, болг. 
Гавраuл, схв. Gabrijel, слн. Gabrijel, 
стсл. fdGJНІил-ь.;- через старослов'ян
ську мову запозичено в давньоруську 

з грецької; гр. ГаВрt'l)Л походить від 
гебр. Gabri'el, букв. «муж божий>> або 
«міць божа», утвореного з іменника 
ge.Qer «чоловік», пов'язаного з дієсловом 
ga!_Jar «був сильним», спорідненим з 
арам.-сір. gegar «був могутнім; чоло
вік», ар. jabr «сильний юнак», і етимоло
гічно неясного іменника ~~ «бог».
Сл. вл. імен 205; Беринда 196; Петров
ский 81; Фасмер І 379; Skok І 541~ 
Юеіп 505, 633; Geseпius 142 Ь. 

гаврЯх - див. ховрах. 
[rавуляJ «падло; худоба>> Ж;- оче

видно, давнє похідне утворення від того 
самого кореня псл. *gav-, що й у словах 
[гdведняJ «набрід, чернь», [гаведаJ «гніз
до гадюк»; проривне r' замість закономір
ного r у цьому корені може пояснюва
тись емоційним забарвленням слова.
Див. ще гаведня. 

[raвypaJ «неохайна людина; від не
охайності в неї завжди заїди>> Я; - мож
ливо, результат афективної видазміни 
форми [гавазаJ (пор.). 

гавчик, гавчuський - див. авчик. 
гав'Юрка- див. вевірка. 
[гав'яз] (бот.) «чорнокорінь, Cyno

glossum officiпale L.» Ж, [гdв' язьJ «живо
кіст, Symphytum officinale L.», [гав' я· 
жийJ Ж;- р. [гавьяз (гавяс)J «чорно-
корінь>>, п. ст. hawjas «ТС.» (з укр.), ч. 
havez «аденостилес, Adeпostyles Cass.», 
болг. [гавяз (гав'Оз)] «чорнокорінь>>, схв. 



rав'язний 

гавез «ЖИВОКЇСТ», СЛН. gavez «ЧОрНОКО· 
рінь»;- псл. *gav~z'Ь;i- тлумачиться 
як складне утворення з основи *gаv
«худоба», тієї самої, що і в слові (га
ведняІ «набрід, чернь», спорідненої з 
gov·(~do) «худоба», і основи ~z-, яка збе
рігається в слові язИк; первісне зна
чення назви «волячий;язик» було зумов
лене формою листків чорнокореня (як 
і живокосту); пор. наукову назву чорно
кореня Cynoglossum, утворену з гр. 
xбrov (род. в. xuv6~) «собака» і уЛwааа 
«язик».- Фасмер І 380; Slawski І 261-
262; Machek J m. rostl. 236-237; Bern. 
І 297-298; Младенов 95; БЕР І 221.
Див. ще гаведня, гов'єдо, язИк. 

[гав'язнийІ «величезний» Ж, [гаеед
нийJ «те.» Ж; - не зовсім ясне; оче
видно, пов'язане в якийсь спосіб з [га
ведняJ «набрід, чернь», р. [гаеезьJ «Ве
лика кількість, сила силенна», п. gawiedz 
«Юрба».- Див. Ще Гаведня. 

[гав'Ян] (бот.) «осока берегова, Ca
rex riparia Curt.» Я; -результат посту
пової фонетичної видазміни форми аїр 
( > гайвір >гав' Яр> гав' Ян). - Див. ще 
аїр. 

гага (орн.) «птах з родини качок, 
Soшateria molissima L.», [.Ja.Ja] «те.» Я, 
гагачий;- р.- бр. болг. гtіга «ТС.», СХВ. 
гагула «вид водяного птаха», слн. gaga 
«качка»; - псл. gaga, звуконасліду
вального походження; -споріднене з 
лтс. gaga «ВИД мерського птаха».- Була
хавский ИАН ОЛЯ 7, 156; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 5; Фасмер І 380; БЕР І 220; 
ЗССЯ 6, 83; Bern. І 290; Tгautmann 
74.- Пор. гагакати, гагара. 

ГагакаТИ «ГОЛОСНО ВИКрикувати», [.Ja
J'amиJ «кричати» (про гусей), .Je.Jamu 
«те.»; - р. гагакать, бр. [гагацьІ, п. [ga
gac], ч. gagati, gagati, схв. гагати, 
ели. gagati; - різнорідні звуконаслі
дувальні утворення, паралельні до лит. 
gogeti «гоготати», лтс. gagat «те.», свн. 
gagen, gagern «кричати, гоготати», дісл. 
gaga «насміхатися, глузувати», алб. go
gЁsinj «позіхаю; ригаю».- Фасмер І 380; 
Bern. І 290; Trautmann 74.- Пор. гага, 
гагара. 

гагара (орн.) «ПТаХ З рОДИНИ КаЧОК, 
Gavia Forst.», гагарка «Alca L.», гага
рові, (гагак] «Гагара» ж, Я, гагарЯЧИЙ,' -
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rаrацка 

р. бр. гагара «ТС.», боЛГ. [гагарашка] 
«Сорока, Corvus ріса», схв. гагрица «ВО· 
рон»; -звуконаслідувальне утворення, 
пов'язане з гагати.-Булахавский ИАН 
ОЛЯ 7, 156; Шанский ЗСРЯ І 4, 5; 
Фасмер І 380; Веrп. І 290; БЕР І 221-
222.- Див. ще гага, гагакати. 

[гагарадз] «овечий, козячий кал» 
Ж; -запозичення з якоїсь східноро
манської мови; пор. етимологічно не
ясне аром. gagaraja, cacaradza «ТС.» (мож
ливо, від лат. *cacaricia «те.?>>).- Papa
hagi 488. 

гагат «різновид кам'яного вугілля; 
стверділа смола»; - р. бр. болг. гагат, 
п. gagat, ч. слц. слн. gagat, схв. гdгаm;
запозичення з захі-дноєвропейських мов; 
нім. Gagat, фр. gagate походять від 
гр. тсхті•ч~ «чорний янтар, земляна 
смола, гагат», утвореного від назви 
річки і міста Гсі:та~ у Лікії.- СІС 133; 
Фасмер І 380; Kopaliiiski 250; Holub
Lyer 177; Frisk І 281. 

гагауз «представник тюркськоЇ' на
родності в Молдавії і суміжних з нею 
районах України, Румунії і Болгарії»;
р. бр. гагщjз, болг. гагщjзин;- загаль
ноприйнятої етимології не має; виво
диться від тюрк. *Gag-Oтuz (Мошков 
Зтнограф. обозрение 44/1, 13-14), 
у якому елемент Gag- пояснюється як 
пле~інна назва узів, або від тюрк. 
gok-uz «синій уз» (Младенов RSI 11, 
85).- Фасмер І 380-381; Боев БЕ 
14/4-5, 425.- Див. ще огуз. 

[rаrацка] (бот.) «ягода агрусу, Ribes 
grossu1aria L.» Mak, [..Іар.Іачкu, .Г'е.Іадзи, 
.Г'е.Іадзки Mak, .Г'е.Іацки, .Іер.Г'ацки Mak, 
.Іер.Іецки, ..Іи..Іацки Ж • .Іі.Г'ацки Mak, 
.Іі.Г'ачu Makl «те.», [J'а..Іадзник] «агрус 
(кущ)>> Mak, [..Іе.Г'адзник Mak, .Г'е.Г'ацка 
Mak, .Г'ер.Г'ечникJ «ТС.», [гог6дзаІ «брусни
ця, Vaccinium vitis idaea L.» Я. [гог6зЖ, 
..Іо.Г'одза Mak, .Іо..І6дзи Ж • .Г'О.Г'6зи, J'О· 
..І6зник, голозник Mak] «ТС.», [.Г'о..Іозки] 
«ягоди брусниці» Маk;-п. (gogodze] «те.» 
(з укр.), слц. [gigadze) «агрус» (з укр.);
видозмінене запозичення з румунської 
МОВИ; рум. coacaza «СМОрОДИНа, порічка» 
походить від алб. kбkёzё букв. «голов
ка», вJКиваного, очевидно, в значенні 
«зернина» і похідного від k6kё «голова»; 
перенесення назви порічак на брусницю 



rar6в 

сталося, очевидно, вже на українському 
грунті.- Slawski І 309; Machek Jm. 
rostl. 99; DLRM 160; Pзpahagi 299. 

[raroвJ (виг.) «повільно» Ж; - ус
кладнене протетичним г складне утво

рення, що виникло в результаті злиття 
частки а і вигуку гов «стій» (див.). 

[raryв, гагівJ «Чорногуз» ДзАтл 11; -
запозичення з угорської мови; уг. [gag6] 
«ТС.» походить від [gag61ya] «ТС.» і по
в'язане з g61ya «тс.».- ДзАтл 11 128.
Див. ще rбвля. 

[raropJ «горло»;- запозичення з сло
ваuької мови; слц. gagor (знев.) «Тс.; 
гусячи.й гелгіт» є похідним від звукона
слідувального дієслова gagat' «rегатю> 
(про гусей).- Бевзенко НЗ УжДУ 26, 
!77; Machek ESJCS 114.- Див. ще га
гакати. 

гад, гаддЯ, гаденЯ, гадина, гадовtіще 
«місце скупчення гадів», ·[гад Юга] «га
«дюка» Ж, [гадЮк] «тс.», гадЮка, [гадЮраІ 
«велика гадюка; лайлива назва», гадю
ча, гадюченЯ, [гадЮчина] «м'ясо гадюки», 
[гадючuнняJ «скинута гадюча шкіра» Я, 
[гадЮчицяJ «гадюка-самка» Ж, гадЮчник 
«зміїне гніздо», гадЮччя, [гадЮшникJ 
«зміїне гніздо», гадЯ «гадюченя, змієня», 
гадь, [гадьваJ (зб.) «гадюки» ВеБ, [гадю
куватийІ Я, гад1очий, [гадЮцькийJ, га
дячий, [гадитиJ «Ганьбити» Л, Бі, гадЮ
читися «звиватися як гадюка»; - р. бр. 

болг. м. гад, др. гадо, п. нл. gad, ч. слц. 
ВЛ. had, СХВ. гад, СЛН. gad, СТСЛ. ГdД -ь.;
ПСЛ. gadь; -споріднене з лит. geda 
«сором, стид», двн. quat «бруд», гол. 
kwaad «злий», нім. Kot «бруд»; іє. 
*g~ёdh-, *gl'odh- «щось огидне, бридке», 

можливо, з давнішого *g~oudh-, 

*g!!ёudh-, до якого в такому разі слід 

зводити і гuдь, гидкИй; зіставлення 

з дінд. naga- «гад» (Machek ESJC !54) 
позбавлене підстав.- Шанский 3СРЯ 
І 4, 5-6; Фасмер І 381; Slawski І 247; 
БЕР І 222; Skok · І 542-543; 3ССЯ 6, 
79-82; Топоров 11 232; Fraenkel 142; 
Ondrus Sl. Wortst. 130-131.- Пор. гид. 

гадати «думати; ворожити; [згаду
вати]», [гадкуватиl «розмірковувати»·, 
[гада] «гадка; горе, турбота; загадка» 
Г, Бі, [гадu-перегадиJ «роздуми», гадка, 
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rадеруба 

гаданий, [вгадноJ «МОЖНа ВГаДаТИ» Ж, 
вtігадка, вигадник, вuгадчик, вигадько, 
вигадливий, відгадати, [відгада] «від
гадниця», відгадка, відгадник, відгаду
вач, відгадько, відгадливий, [догадати] 
«догадатися», догадатися, д6гад, до
гадка, [д6ганкаJ «ЗДОГад» Ж, догадливий, 
згадати, згад «згадка, нагадування», 
згадка, загадати, загад «НаКаЗ», загадка, 
загадковий, здогад, здогадка, здогадли
вий, здогадний, нагадати, нагад, [на
гадка] «нагадування» Ж, [нdганкаІ «ТС.» 
Ж. навгtід, навдогад, [назгад, назугад Ж. 
назугадь Ж. негадки, нігадки], [пога
данкаJ «дума», пригадати, прогадати 
«помилитися», розгадати, [р6згад] «роз
дум» Ж, розгадка, розгадник, спогадати 
«ЗГадаТИ», спогад, спогаданка, спогадка, 
угадати, угадник, угадчик, угадько, 
[угадноJ «можна вгадати»; - р. гадать 
(<ворожити; робити здогади», бр. гадаць, 
др. гадати «думати», п. gadac «розмов
ляти», ч. hadati «ворожити; думати; 
відгадувати», слц. hadat' «здогадува
тись, відгадувати, ворожити», вл. hodac, 
нл. godas «радити», болг. гадая «гадаю, 
передбачаю, ворожу», м. гата «воро
жить», схв. гатати «ВорожИти», слн. 
gadati «допитуватись», стсл. ГdTdTІt «Во
рожити», ГdДdТи «тс.»; - псл. gadati 
«думати, передбачати, говорити»; .-оче
видно, пов'язане з год, годИти, р. уго
дИть «попасти», ч. uhodnout і «Відгада
ти», лит. god6ti «Намагатися, думати», 
godyti «знаходити чуттям, міркувати», 
лтс. gacl at «думати, турбуватись, пробу
вати»; менш переконливе зіставлення 

(Фасмер І 381; Преобр. І 1!3-114; 
Веrп. І 288; 3ндзелин ЖМНП 1910, 
липень 202) з дісл. gata «припущення, 
підозра, загадка», geta «Мова, припу
щення, віра», гот. bigitan «досягати, 
знаходити», нвн. vergesseп «забувати», 
гр. хаvбсіvш «хапаю» (аар. Єхабоv), лат. 
preheпdo «тс.», praeda (*praiheda) «здо· 
бич».- Шанский 3СРЯ І 4, 6; Slawski 
І 247-248; Стоянов 42-43; БЕР І 223; 
3ССЯ 6, 77 -78; Zubaty St. а cl. І 242-
245; Baga RR І 307, 439; Fraenke1 159-
160.- Див. ще год. 

[raдepuo] «охоче» Ж; -неясне. 
[rадеруба] «виїмка на печі в бік ко

мина» Ме, f ..Іадер!}бкаJ «виїмка в грубі 
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rаджала 

над плитою» Ме; - результат видазміни 
запозиченого п. garderoba «гардероб>): 
у виїмку на печі раніше могла склада
тись бі.лизна.- Див. ще гардероб. 

!rаджала] «кісточка; нога» Ж. ВеЗи, 
[J'аджеляJ «кривоногий» Я;- очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [gi
iela] «велика гомілкова кістка», [giczal 
(giczol)] «нога» є похідними від п. ст. 
gi'ia «гомілкова кістка; її кінець», [giia] 
«Частина ноги тварини; волячі ноги як 
їжа», спорідненого з ч. ст. hyze «клуб», 
11yzde «тс.», укр. [гижкИJ «холодець із 
свинячих ніг» (див.). 

[rаджалаrати] «калічити мову, гово
рити незрозуміло»;- можливо, пов'я
зане з болг. [гаджсіл] «турою>, яке може 
походити від циг. J'адж6 «чужинець, 
не циган».- БЕР І 223. 

[ rаджало] «коліща; перстень у ниж
ньому кінці веретена; (мн.) блочки з 
двох коліщат у кроснах; кулька» О, 
[качало] «те.>> О, [J'аджелоІ «дзига>>, [J'а
джулькаJ «Котушка» О, [J'аджулЯти] 
«шкандибати, кульгати Ж; качати 
(напр., кульки з тіста) 0>>; -очевидно, 
результат діалектної видазміни форм 
[качелоJ «коліща» і [качулЯти(ся)J «Хита
ти(ся)»; форма [J'аджулЯти] могла вини
кнути під впливом [J'аджеляІ «кривоно
гиЙ».- Див. ще качати.- Пор. rаджала. 

f ГадЖуtа} «МОЛОДа смерека», [гatq}J'a] 
ВеЗи «тс.>>; -зіставляється з рум. ha
ciuga «двометровий буковий cтoвбyp».
Scheludko 129. 

[rадзуля] (ент.) «жук гнойовик, Sca
rabaeus L.»; - запозичення з румун
ської мови; рум. gizulie «Комаха» утво
рене від giia «тс.», яке, в свою чергу, 
походить від укр. [гедзь] (п. giez).
Scheluclko 129; DLRM 339.- Див. ще 
rедзь. 

f гадйнник] (бот.) «приворотень, 
Alchemilla vulgaris; дивина ведмеже 
вухо, Verbascum thapsus L.», [гадuнницяJ 
«первоцвіт, Primula officinalis>> Ж, [гад
нИк цілолистнийJ «змієголовник Рюйша, 
Dracocephalum Ruyschirana L.» Ж. [га
дЮчка бородавчата] «гриб Agaricнs phal
loides s. verrucosus» Ж. [гадЮчка соро
катаJ «Гриб Agaricus pantheriпus>> Ж, 
[гадЮчка червонЯнаІ «гриб Agaricus ru
bescens» Ж. гадЮчник «Filipendula 
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газда 

Adans.», [гадЯр] «вид неїстівного гри
ба» Я; - похідні утворення від гад, 
гадина, гадЮка; назви зумовлені, оче
видно, різними властивостями відповід
них рослин, здебільшого точно не ви
значеними.- Див. ще гад. 

[гадра] «баба-яга, сварлива жінка»;
запозичення з польської мови; п. [hadra] 
«зла жінка>> походить від нім. Hader 
«сварка, суперечка>>, спорідненого з дісл. 
hgo- «боротьба>>, гр. хЬщ~ «гнів», дірл. 
cath «боротьба>>, стсл. к~т~р.1 «ТС.>>, УІ'Р· 
[катара] «сварка».- Шелудько 26; 
Slawski І 400-401; Юuge-Mitzka 
279.- Див. ще котора. 

[гаду J (у виразі [гаду-гаду] на позна
чення безтурботного базікання);- оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. gadu-gadu «ТС.» пов'язане з gadac 
«говорити, казати; базікати», спорідне
ним з укр. гадати (ди:в.). 

газІ, газсіція, газdтор, газівнИк, гази
фікація, газифікувати, газувати; -
р. бр. болг. м. газ, п. ч. слц. gaz, схв. 
заст. гіlз, слн. gas;- запозичення з ні
мецької, французької або голландської 
мови; нім. гол. gas походять від фр. gaz, 
штучного новотвору бельгійського хі
міка ван Гельмонта (1577-1644) на базі 
лат. chaos (<гр. хІіо~) «хаос».- СІС 
133; Шанский ЗСРЯ І 4, 7; Фасмер І 
382; Преобр. І 115; Kopalinski 351; 
БЕР І 224; Dauzat 357; Koriпek 85.
Пор. хаос. 

газ2 (текст.), [газа] «Вуаль, марля»; -
р. бр. болг. газ, п. gaza, ч. gaza, gaz, 
слц. ели. gaza, м. газа, схв. газ; - оче
видно, через російське і, можливо, поль
ське посередництво запозичено з фран
цузької мови; фр. gaze «те.» утворене 
від назви міста Gaza в Палестині або 
пов'язане (через ісп. gasa «прозора тон
ка тканина») з ар. qazz «шовк», перс. 

kaz «Те.>>.- Шанский ЗСРЯ І 4, 8; Фас
мер І 382; Преобр. І 115; SW І 811; 
Briickner 137; Holub-Lyer 118; БЕР І 
224; Юuge-Mitzka 236; Lokotsch 91; 
Dauzat 357. · 

газ3, J'аз, газа, J'аза, газнuк, газнuця, 
J'аЗНUЦЯ - ДИВ. Гас. 

[газда] «господар», [.Іdзда Г, Ж, J'аз
дuня], [J'азді'вкаJ «господарство», [газ
дівство, .Іаздівство, газдівський, J'аздів-



газель 

ський, rаздівнuй, .Jаздовuтий, гсіздати 
Пі, газдuнити, .Jаздuнити, газдувати, 
J-аздуватu; - п. [gazda] «заможний гос
подар», ч. діал. слц. gazda «господар», 
болг. діал. м. газда, схв. газда «багатій», 
слн. giizda «господар»; -запозичення 
з угорської мови; уг. gazda «господар», 
у свою чергу, походить із слов'янських 
мов (<слов. gospoda).- Лизанець НЗ 
УжДу 26, 118; Бевзенко НЗ УжДУ 
26, 177; Slawski І 264; Bruckner 137; 
Sl. wyr. obcych 243; Machek ESJC 150; 
Holub-Lyer 178; БЕР І 224; Младенов 
26; MNTESz І 1038; Biirczi 92.- Див. 
ще господа. 

газель (ЗООЛ.) «ВИД аНТИЛОП», газеля
чий; - р. бр. газель, п. ч. слц. gazela, 
болг. м. газела, схв. газела, слн. ga
z.ela; - запозичено з французької мови 
через посередництво російської; фр. ga
zelle «газель» походить від ар. gazal, 
[gazёl] «те.».- СІС 133; Шанский :3СРЯ 
І 4, 8; Фасмер І 382; Dauzat 357; Lo· 
kotsch 55. 

газета, газетник, газетчик, газе
тЯр; - р. бр. болг. газета, п. слu. 
(з р., п.) gazeta, ч. рідк. gazeta, м. га
зета, схв. газета «старовинна дрібна 
монета»; -запозичене через посеред

ництво російської або польської і, мож
ливо, французької мов з італійської; 
іт. gazetta «Газета» (первісне значення -
«дрібна монета», яку платили за читан

ня газети) утворене від назви старовин
ної венеціанської монети gaza, пов' яза
ної з гр. тсі~а «майно, скарб» і перс. 
gaпj «тс.».- Акуленко 141; Кравчук 
УМШ 1957/4, 80; Шанский :3СРЯ І 4, 
9; Фасмер І 382; Преобр. І 115; Slawski 
І 264; Bruckner 137; БЕР І 224; Dau
zat 357. 

газирі «пантронташі, пришиті на гру
дях коло чемерки», [газаріJ «ТС.»; -
р. газьфИ; - очевидно, запозичення з 
тюркських або іберо-кавказьких мов; 
можливо, пов'язане з крим.-тат. азьtр 
«Готовий», тур. haz1r «готовий, приготов
лений, діючий» (від ар. hazrr «тс.»). 

[газоба] «будівля для сільськогоспо
дарського реманенту» ДБ 11; - очевид
но, утворене від уг. haz «будинок», спо
рідненого з хант. kat «тс.», фін. kota 

29* 

гайворон 

«хата, хатина, халупа».- MNTESz 11 
76; Barczi 116. 

газон; - р. бр. болг. газон, п. ч. 
слц. gazoп;- запозичено з французь
кої мови через посередництво російської; 
фр. gazoп «дерен, газон; лужок» похо
дить від франк. або двн. waso «тс.».
СІС 134; Шанский :3СРЯ І 4, 10; Фасмер 
І 382; SJ. wyr. obcych 245; Dauzat 357. 

гаtвка «веснянка», [агівка Ж, гагівка 
Гнатюк, гагілка, гагулка тж, гаілка, 
галагівка Гнатюк, галагілка, егулка, 
огулка, явілка тж, ягівка, ягілка Гнатюк] 
«тс.»;- неясне; виводиться (Zilynskyj 
Slavia 43, 47-54) від назви птаха гоголь 
(Bucephala claпgula), який відзначається 
особливо гарним танцем під час току
вання; пов'язувалось ще з гай (Гнатюк, 
Гаївки, Львів, 1909), гаятися (Шейков
ский, Бьп подолян І 1, К., 1860, 1; Свид
ниuький Основа 1861 ХІ-ХІІ 39), глаг6-
лати (Щурат Дtло 1910, 95, 6-7), дінд. 
Holr «Весняне свято» (Партицький Прав
да 1868, 244). 

гай, [гаіна] «гай», [гайнuк] «місце, де 
росте гай Я; лісник», [гайовuкІ «Лісо
вик», (гайч!}кJ «СИН лісника>> Я, гайний, 
гайовИй, [загай] «зарість, хащі»;- р. 
діал. бр. гай, др. гаи, п. нл. gaj, ч. слц. 
haj, вл. haj, схв. гаj (у складних топо
німах);- псл. *gajь, очевидно, пов'я
зане з gojiti, укр. гоїти (первісно) «За
лишати жити, вирощувати»; менш пере

конливі зіставлення з псл. ga tь, укр. 
гать (Mikl. EW 60; Briickner 132), з псл. 
gajiti «кричати, галасувати», р. [гай] 
«галас» (Толстой Сл. геогр. терм. 54-
55; Преобр. І 116), з іє. *gai- «співати» 
(Holub-Kop. 119; Machek LF 51, 240), 
з н. Hag «огорожа», Наіп ( <двн. hagan) 
«гай» (Gebauer І 399) та ін.- Дзендзе
лівський St. sl. 1011-2, 60; Филин 
Происх. яз. 526-528; Фасмер І 382-
383; Даль І 366; Мартьrнов Прабл. белар. 
філал. 72; Sla\vski І 249-250; Л1achek 
ESJC 155; Skok І 544.- Див. ще r6Іти. 

гайвір - див. аїр. 

гайворон (орн.) «грак, Corvus frugi
legus L.», [гаворон ВеНЗн, гайвор Ж, 
гальворон ВеНЗнІ «те.», {гайворіньl (зб.) 
«гайвороння; дурні» Ж, гайвороненЯ, 
гайвороння (зб.), гайворонЯ, [грайворон], 

451 



гай-гай 

гайворонячий; - р. [гайворон], ст. во
ронограй, п. нл. gawron, ч. слц. havran, 
БЛ. hawron, бОЛГ. гарван, [гавран], 
м. гавран, схв. гавраІі, слн. gavran; -
псл. *gajьvorn'Ь, *gavorn'Ь, утворене з 
основи дієслова *ga(j)-, що вистуnає 
в др. гаяти «каркати», р. [гай] «крик 
галок; шум, галас», [гая] «зграя nт~
хів», лит. giedбti «співати», gaidys ~<ПІ
вень», [gaida] «мелодія, нота», д1~д. 
gayati «співає», лат. gaius «сойка» (1~. 
*gai- «співати»), і іменника *vorn'Ь «ВО
рон».- Фасмер І 383; Преобр. І 115; 
Slawski І 263-264; БЕР І 230; Skok 
І 556; Mares Slavia 36, 359-361; B~rn. 
І 291; Trautmann 76; Ernout-Melllet 
І 561; \\ialde-Hofm. І 376.- Див. ще 
ворон.- Пор. гавран, каворон. 

гай-гай (емоційний вигук; вигук для 
відгону хижих птахів), [гайна] (вигук 
для відгону яструба), [гая] (вигук для 
відгону птахів), гайкати «КрИЧаТИ 
гай»; - п. [haj] (емоційний вигук; ім: 
перативний вигук до тварин), ч. haJ 
(імперативний вигук до птахів), схв. 
haj (емоційний вигук); - результат фо
нематичного оформлення інстинктив
ного вигуку, паралельний до ай; поши

рене також в інших індоє~ро?ейс~ких 
(дінд. свн. фр. ст. рум. ha1·) 1 нешдо
європейських мовах (напр., тат. hай, 
hай-hай - вигуки для вираження емо

цій).- Slawski І 391; Machek ESJC 155. 
[гайдаЧ «флейта», [.гайда] «пастуша 

дудка; волинка; сопілка 0», [.гайдар] 
«Гравець на гайді», [.гайдун] «Те.» Мо, 
[гайдати] «Грати на флейті», [.гайдува
тиJ «грати на волинці)>; - п. gafda, мн. 
gaidy «ВОЛИНКа», Ч. kejdy, СЛЦ. gaj
dy' болг. гайда, ех в. гай де, слн:. gaida 
«те.»; -запозичено з турецько! мови 

через посередниитво південнослов'ян
ських і румунської (рум. gaida «Те.»); 
тур. gayda «те.», можливо, походить 
від арабського gaita «ТС.» або з ібер
ських мов.- Slawski І 250; Machek 
ESJC 148; Vrabie Romanoslavica 14, 
144; DLRM 325; БЕР І 224-225; Skok 
І 543-544; Lokotsch 51. 

[гайда2 ] «гульвіса», [.гайда] «поганий 
пес; нероба, шалапут» Ж;- п. gajda 
«незграбна, слабка, дурна людина»;-
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результат перенесення назви гайда 
[.гайда] «волинка» за зовнішньою подіб
ністю (волинка складається з бурдюка 
і трьох дудок).- Див. ще гайда1 • 

гайда3 (вигук, заклик до початку 
руху чи роботи) Г, Ж, [гай] «ТС.», 
[гайд-гайд] «вигук для підгону свиней» 
Мо, [гайtп] «гайда» Ме, [гайтu] (дит.) 
«гуляти», [гайту] «ТС.» Ме, [гайтусь 
ходИти] (дит.) «випорожнятисю>; -
р. айдсі, бр. гайда, п. hajda (з укр.), 
ч. hajdy, слц. hajdy, hajda, болг. хайде, 
схв. хаjде, слн. hajdi, hajd; ~ запози
чення з туреuької мови (в російську
з татарської); тур. hayda, haydi (ви
гук підгону) споріднене з тат. Іюйде 
«іди», башк. айдСl «те.» і походить, оче
видно, від тюрк. ajda/hajda «гнати», 
збереженого в кирг. айда «гнати».-...: 
Шанский 3СРЯ І І, 55; Фасмер І 64; 
Slawski І 391; Machek ESJC 156; Skok 
І 649; Дмитриев 520; Lokotsch 51. 

[rайда] «картопля» Ж; - запозичеR
ня з польської мови; п. [gajdy, gajdaki] 
«ТС.» етимологічно неясне. 

[гайдабура] «бешкетник, розбійник», 
[гайдаб!}ритu] «бешкетувати»;- не зов
сім ясне; можливо, результат контамі
наuії слів гайдамака «розбійник» і [га
лабурдаJ «дебош». 

[гайдай І «вівчар; волар Ж; воло
uюга Ж; здоровань Ж», [гайдей] «ВО
лар; во.тюuюга; здоровань; нечепура 

МСБГ», [гайдар] «вівчар», [гайдар] «Те.>> 
Пі, [гайдарка] «nіпок ві1вчара», [гайтар] 
«Волоuюга» Я, [гайдарюватu] Пі;
п. hajdaj «Старший пастух»; - очевидно, 
запозичення з румунської мови; рум. 
haidiiu «пастух волів, корів» (мн. hai
diii) ВИВОДИТЬСЯ від уг. hajt6 «ПОГОНИЧ», 
пов'язаного з hait «гнати», яке може 
бути зіставлене з hait «скривляти» або 
з мане. chujt- «Спонукати, підганяти»; 
форми з суфіксом -ар могли виникнуп! 
на українському грунті в результат! 
зближення з [гайда] «(пастуша) флей
та».- Scheludko 129; NфJ.-Arma~ та 
ін. Romanoslavica 16, 88; MNTESz li 
28-29; Barczi 109. · 

[гайдак) «спритний» Я;- очевидно, 
пов'язане з тур. hay «вільно, легко», 
haydi haydi «те.». 



гайдалакати 

[гайдалакати) «базікати, балакати» 
Я; - неясне; можливо, афективне утво
рення, пов'язане з тур. hay]a «Кричати; 
бути недбалим»; пор. ч. hajdaJak «не
охайна, недбала людина, ледар, нероба». 

гайдамака «учасник селянського по
встання в XVIII ст.; [розбійник)», [гайда
маха] «ТС.» Ж, гайдамацтво, гайдамач
ЧИНа, [гайда.мачина] «вид вишитого 
узору на сорочці» Я. [гайдамашнЯ] 
(зб.) «гайдамаки» Я, [гайдамачий] Ж. 
гайдамакувати, гайдамачити, ст. гай
даАШК'Ь, гайдамацки, гайдамащина 
(XVIII ст.);- р. гайдамак, бр. гайдама
ка, п. hajdaтak, ч. слц. hajdaтak, болг. 
хайдамак (усі з укр.); - запозичення 
з турецької мови; тур. haydaтak «роз
бійниК>> споріднене з чаг. тат. hайдамак 
«гнати; грабувати».- Москаленко УІЛ 
39; Шанский ЗСРЯ І 4, 10-11; Фасмер 
І 383; Преобр. І 116; Slawski І 391-
392; Bern. І 375; Дмитриев 532-533; 
Шипова 113; Lokotsch 61. 

[гайдарак] «коноплина, що виросла 
окремо; буйна коноплина Ме; до_бірна 
конопля, з якої збирають на посш на
сіння Мо», [гайдарикu] «відібране на 
посів конопляне насіння» Мо, [гайдурі] 
«рідко посіяні коноплі (на насіння)» 
Мо; - неясне; можливо, nоходить від 
нгр. та:ідоuрrіт ха{}о «будяк, чортопо
лох», утвореного з основ іменників та:і
Ообра «ослиця» (їrіЙоро~ «осел») і &т
юіі!'t «колючка, будяк». 

[гайдарикИ] «дерев'яні вила на 5-6 
ріжків» Мо; - неясне; можливо, по
в'язане з рум. hadaгag щіпок; биЯк 
(частина ціпа); ручка, держак рибаль
ської сітки; млиновий штовхач», що 
зіставляється з уг. hаdагб «ТС.», похід
ним від hadaг «базікати; (ст.) бовтати, 
махати»; могло зазнати фонетичної ви
дозміни під впливом слова гайдарак 
«велика коноплина».- DLRM 356; Bar
czi 107. 

гайдаса ти - див. гойда ти. 
[гайдач6кl «Орнамент на писанках»;-· 

неясне. 

гайдук «повстанеuь-партизан у nів
денних слов'ян у XV-XIX ст.; солдат 
надвірної сторожі; лакей», [гайдученЯ] 
Я. ст. гайдук'Ь (1593); - р. бр. гайдук, 
п. ч. hajduk, слu. hajduch, болг. хай-

гайнок 

дук, м. аjдук, схв. xajдljк, слн. hаjduk;
запозичення з угорської мови; уг. hajdu 
«розбійник» (мн. hajduk) є за похо
дженням назвою однієї з етнічних 
груп угорuів; непереконливим є твер
дження про польське посередництво 

(Bern. І 375; Slawski І 392; Richhardt 
52; Шанский ЗСРЯ І 4, 11).- Мака
рушка 8; Тимч. 501; Фасмер І 383-384; 
Briickner 167; Skok І 649-650; Kniezsa 
І 2, 834-836; Lokotsch 61-62; MNTESz 
ІІ 23-24. 

[гайзуб] (бот.) «васильок, Осітит 
basilicum» Ж, [гайзебок Mak, гайбузІ 
«те.»; - неясне. 

гайка (тех.); - р. бр. болг. гайка; -
запозичення з російської мови, в якій 
утворене, очевидно, від [гаить] «закри
вати; лагодити».- Шанский 9СРЯ І 4, 
11-12; Фасмер І 384; БЕР І 225. 

[гаймін] «безліч; натовп»;- оста
точно не з'ясоване; можливо, пов'я
зане з п. gmin «простолюд, чернь», 
gmina «громада», що походять від свн. 
geтein «спільний» (Шелудько 26). 

[гайнар) «робітник, який приганяє 
на ярмарок худобу»; - можливо, за
позичення з румунської мови; рум. 
gainar «торговець свійською nтиuею» 
є nохідним від gafna «курка», що похо
дить від лат. ga11Ina «те.», пов'язаного 
з ga11us «nівень», очевидно, запозиченим 
з якоїсь передньоазіатської мови.
\Vа1dе-Ноfт. І 580-581. 

гайно «екскремент, гній; підстилка 
для худоби; ведмежий барліг; безладдя, 
гніздо», [гайнЯний] «брудний, поганий», 
[гайнувати) «захаращувати; смітити» 
Па; - р. [гайно] «лігво; барліг; хлів; 
мотлох; бруд; кізяк», бр. [гайно] «ліг
во», ч. [gajno] «прибудова», ст. hajno «те, 
що заборонено їсти»; - очевидно, псл. 
*gajьno «захисток; бруд», похідне від ga
jiti «захищати; забороняти».- ЗССЯ 6, 
87-88.- Див. ще гаяти. 

[гайнок] «туди, там» ВеЗа; - запо
зичення з польської мови; п. [hajnok) 
«те.» утворене з давнього вказівного 
прислівника haj «туди, там», спорідне
ного з ч. ст. aj «ОТ», мор. [aj] «Таю>, 
БЛ. haj «ТаК», ВКаЗіВНОГО ЗаЙМеННИКа 
ono «Те», спорідненого з укр. он, він, 
та частки -k, тієї самої, що і в укр. 
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гайнувати 

[тут-ки, теперки].- Slawski І 391.
Див. ще він, он. 

гайнувати «nереводити, розтрачува
ти; [бенкетувати, гуляти]», [гейнувати] 
«те.»; - очевидно, результат контамі
нації дієслова гаяти «даремно витра
чати (час)» і іменника гайно «гній, екс
кременти» (див.). 

гайнути «побігти, кинутись, май
нути», [гайдщjтиІ «утекти» Я;- оче
видно, пов'язане з [гай] «Гайда».- Див. 
ще гайда3 • 

[гайстер] (орн.) «чорногуз», [астер, 
гарист J1, гастір J]) «ТС.», [гайстрЯчuй] 
Я, ст. гайстер'О (XVIII ст.); -бр. 
[гайсцёр] «те.», п. [hajsterJ «сіра чап
ля»; - через польську мову запозиче

но з нижньонімецької; нн. heistr (hei-
ster) «сорока», нвн. Elster «те.» спорід
нене з дангл. agu «те.» і зводиться до 
зах. -герм. *ago «колюча»; пов'язуван
ня з р. аист (Клепикова ВСЯ V 152-
153; Преобр. І 4; Bern. І 25) здається 
сумнівним (Фасмер І 64).- Кобилян
ський Мовозн. 1976/6, 32; Юuge-ЛШzka 
163-164. 

[гайта1 ] «розпусна дівка»;- запо
зичення з румунської мови; рум. haita 
«розпусниця» виводиться від уг. hajt 
«ганяти».- DLRM 353.- Див. ще гай
дай.- Пор. гейда. 

гайта2 - див. гаттЯ. 

. [гайтан) «пояс із гаманом (у пасту
хів)»; - р. [гайтанJ «шнурок; учкур; 
стрічка; кісник; вірьовка», болг. гай
тан «Шнур, ГаЛуН>>, М. СХВ. гаjтан 
«шнур, галун, тасьма»; - запозичене з 

туреuької мови, можливо, через румун
ську (рум. gaitan «те.»); тур. gaytan 
«шнур» походить від сгр. тa"iє:ravov 
«шнур, пояс», нгр. тa"i,;avt «шнур, тась
ма», яке зводиться до елат. gaitanum 
«те.», мабуть, запозиченого з кельт
ських мов.- Шанский ЗСРЯ І 4, 12; 
Фасмер І 384; Шипова 114; Ернштедт 
Сб. Виноградову 131-136; БЕР І 225; 
Skok І 544-545; Wa\de-Hofm. І 576. 

[гайтувати] «полювати», [гайтів] «по
льовий сторож; ліснию>, [гайтовеІ «по
лювання», [гайт6виІ (мн.) «те.»; -
п. hajtowac «робити облаву»; - запози
чення з угорської мови (уг. hajt «га-
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гаке 

нятю>).- J1изанеuь Тези доповідей 
УжДУ 1965, 48; ВеЗн 9; Slawski І 
393.- Див. ще гайдай. 

[гайшан] «лихий чоловік, розбиша
ка, забіяка» Ва; - очевидно, пов 'язане 
з тур. ha~in «грубий, різкий» (від ар. 
gаsїп «дурний, невихований, грубий»).
ТБР 209. 

гак1 «Крюк», гакуватий; - р. бр. 
гак, п. hak, ч. слu. hak; - в україн
ську і білоруську мови запозичено з се
редньоверхньонімецької, в російську
з голландської (гол. hack); свн. hake(n) 
«крюк» (двн. hacko, hako «Те.») спорід
нене з днн. haco, дангл. haca, ісл. haki, 
а також, з іншою огласовкою, днн. hok, 
англ. hook, шв. [hokl «ріг, виступ», 
дісл. hйkja (від *hokion-) «крюк», рос. 
к6готь, укр. кіготь, лтс. ~e~Os «милиця, 
костур».- Кобилянський Мовозн. 1976/ 
6, 32; Шелудько 26; R ichhardt 52; Фасмер 
І 384; Преобр. І 328; Slawski І 393; Юu
ge-Mitzka 283.- Див. ще кіготь. 

ГаК2 «ЛИШОК» (З гаКОМ «З ЛИШКОМ»);
Не зовсім ясне; очевидно, виникло в ри
боловецькому середовищі і спочатку 
означало вагу гака, на якому зважува

лася зловлена риба, як додаткову ве
личину до чистої ваги риби.- Романова 
141-143.- Див. ще гак1 • 

[гак3 ] «плата вівчарю за роботу»; -
запозичення з тюркських мов; тур. 

крим.-тат. кар. полов. hak «платня, ви
нагорода, заслуга, справедливість>> по
ходить від ар. l)aqq «правда, справедли
вість, обов'язок, претензія».- Ши
пова 114. 

гаківнИця «старовинна рушниця», ст. 
гаковницьt (1529); - бр. ст. гаковница 
(1514); ч. hakovnice;- запозичення з 
польської мови; п. hakownica походить 
від свн. hakenbiihse, що складається 
з основ іменників haken «гак» і biihse 
«рушниця; бляшанка».- Шелудько 26; 
Richhardt 52; Мельников S1avia 34/1, 
111; Бульrка 76-77; Slawski І 393.
Див. ще букс, букса1 , гак1 • 

гакл6ве -див. готл6ва. 
[гаке l (вигук, ЯКИ)\1 відганяють еви· 

ней), [гаксьоl «ТС.» Ж; -неясне; мож
ливо, походить від нім. [Hacksch] «кнур», 
яке пов'язується з hecken «виводити 



rал 

(малят), народжувати» (Paul DWb І 
266). 

[гал1 ] «Невелика поляна в лісі, галя
винка>>, [гало] «те.; лісове озеро; місuе 
на озері, не заросле водоростями», 
[галя! «ПОЛОНИНа», галЯва, [гальва] «ОГріх, 
недосів» Мо, галЯвина, галЯвка «галява», 
[галь6вина] «те.», [галнuй] «відкритий» 
Я, [гайний] «вільний; пустий» О, [галю
вати] «ПОрОЖНЮВаТИ>>, прогалина, [про
галюваmuна] «прогалина серед хлібів», 
[прогалявинаІ «галявина», [пр6галь Ж. 
прогальовина] «те.», [прогалюватися] 
«місuями ві\дкриватися з-за хмар» (про 
небо) Ж; - р. прогалина, прогал, бр. 
гала «ГОЛИЙ простір», П. ha)a «гірське 
пасовисько» (з укр. або з слц. hоІ'а);
псл. *gаІ'Ь, пов'язане чергуванням го
лосних з основою nрикметника gоІ'Ь 
«голий».- Петров Ономастика 85-89; 
Толстой Сл. геогр. терм. 104-110; Фас
мер І 384; ЗССЯ 6, 89-90, 96; Bern. 
І 294.-Див. ще голий. 

(гал2 ) «Невелика КУЛЯ», галка «ТС.», 
гали «нарости на рослині, викликані 
паразитами; [литки]», [.гали] «литки» Я, 
[гало] «куля; скляна куля для прасу
вання», - [галун) «Вареник із грушею» 
Л, [галух] «кілька галушок, що зліпи
лися докупи», [галуха] «велика галуш
ка», галушка, [галущuцяJ «галуШки» Я, 
галушник «Любитель галушок», [галuтиJ 
«Прасувати галом», ст. галка (1637);
р. діал. бр. галка «кулька», п. galka 
«ТС.», ч. halka «хворобливий наріст на 
рослинах», слн. [galka] «чорнильний го
рішаю>;- вважається запозиченням з 
германських мов; свн. galle «nухлина 
на нозі коня», двн. gealla «те.», з якими, 
можливо, пов'язане це слово, походять 
від лат. galla «нар іст», спорідненого 
з дінд. gulma- «nухлина», алб. gоgёІё 
«куля; гал (на рослині)», свн. kolle 
(kol) «голова» (R ichhardt 52; Brtickпeг 
133; Веrп. І 292; Кluge-Mitzka 229; 
Walde-Hofm. І 580); допускається й 
можливість власне праслов'янського по
ходження, зокрема зв'язку з голий (пор. 
р. голЬtш «круглий камінець») і з [гал1 ] 
«ГаЛЯВИНКа», галька «Круглі KaMiHUi» 
(Москаленко УІЛ 47; Фасмер І 388; 
Stawski І 253); пов'язання з .гуля, псл. 
gнlja (Oпdrus Sl. Wortst. ІЗІ), як і ви-

галабута 

ведення від гіпотетичного псл. galiti 
«кидати» (Machek ESJC 158), недостат
ньо обгрунтоване. 

[гал3 ] «сума» Ж; -очевидно, ут,во
рене шляхом зворотного словотвору від 

іменника загал чи від прислівника за· 
галом.- Див. ще загал. 

[гал4 ] (вигук, що імітує собаче гав
кання) Я; - звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до гав (див.). 

[гаші1 ] (вигук, яким відганяють гу
сей, качок, голубів; яструба або вепра 
0), [галай] «Те.», [галакати] «відганяти 
яструба або вепра» О; -очевидно, ре
зультат видазміни давнішого галЯ, при
дихавого варіанта вигуку алJі, яким від
ганяють свиней, під впливом вигуку 
гuла/гuля, вживаного до гусей.- Див. 
ще алЯ. 

галіі2 
- див. галіісвіта. 

r rаліі] «Гайда»(?: Сів на коня та .Гала 
на той плац);- неясне; можливо, по
ходить від тур. ka)a «ОПИНИВШИСЬ», діє
ПрИКМеТНИКа від kalmak «залишатися, 
опинятися»; у такому разі первісне зна
чення укр . .гала мало бути близьким до 
гульк. 

[галабурда] «бешкет, бешкетник», [га
лабурдник], [галабурдство] «бешкетни
цтво» Я, [галабушЯк] «бешкетник» О, 
[галабурдитu];- р. [халабурда] «роз
зява, нехлюй», [халабруда] «те.», п. hala
burda «бешкет, бешкетниК>>, [haraburda] 
«те.» (з укр.), ч. haraburdi «ганчір'я», 
ст. haraburda, слu. [halaburda] «неспо
кійна людина; ганчір'я»;- складне ут
ворення, до якого входить вигуковий 
елемент гала-, що виступає також у ви

разах галай, галас, галу-балу, та імен
ник бурда «бешкет, бешкетник»; у ро
сійській мові набуло відмінного значен
ня, очевидно, в результаті зближення 
з [халІ «дешевинка>>, [халовой] «дешевий; 
дурний»; менш переконливе виведення 
галабурда від уг. herdeburdi «вітрогон:. 
(Malinowski Rozprawy 17, 22).- Фасмер 
IV 216; Slawski І 396.- Див. ще бурдііІ, 
галіій1 • 

[галабута] «пихатістЬ»;- складне 
утворення, перший компонент якого 
гала-, можливо,· пов'язаний з болг. 
голJі.м «Великий», схв. гдле.м, ч. holemy 
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галаган 

«те.» або має вигуковий характер, як 
у [галабурда]; другим компонентом є 
іменник бута «пиха».- ВеЗн 9.- Див. 
ще бута. 

галагап (орн.) «індик; півень з голою 
шиєю»; - очевидно, запозичення з ро

сійської мови; р. [галган] «те.» походить 
від гол. kalkoen або нн. kalkйn «те.» 
(букв. «калькутська курка»); значення 
«півень» з'явилося, мабуть, у резуль
таті контамінації слів галагdн «індик» 
і [(алан] «півень з голою шиєю».
Фасмер І 385. 

[rалаrан 1 J «великий мідний горщик; 
мідна монета», [галаган] «те.», [.Jaлa.Ja
нu] «вироби з тіста, подібні до бубликів» 
JJ, f.гала.J6н] «великий металевий гу
дзик (як об'єкт дитячої гри)» (Ме); -
болг. [галаган) «мідна монета», гологан 
«те.»; неясне; можливо, пов'язане з тур. 
kal «плавлення металів; очищене золото 
і срібло» або з каз. хак. тат. кола «жовта 
мідь», кирг. коло «ТС.»; пор. рум. go\o
gaп «монета».- Радлов ІІ І, 219, 585, 
59І; БЕР І 262. 

[ rалаrан2 ] «Поплавок у рибальській 
сітці», [галаган] «те.»; - неясне; мож
ливо, утворене від невідомого тюрк
ського слова, що має спільну основу 
з тат. калку «підніматися, спливати, 
випливати, виходити на поверхню 

(води)». 
[raJІaraн3 ] «ікра білої риби»; - не

ясне; можливо, запозичення з тюрк

ських мов, пов'язане з тат. калган 
«Відкладене». 

[rалаrан4 ] «іскра, головешка; згасле 
вогнище Ж»; - неясне; можливо, сюди 
ж [.Jaлa.Jaнu] «дрібні гілки; терміття» Л. 

[rалаrахати] «базікати, пхикати» 
Ж; - очевидно, результат афективної 
видазміни форми [.гала.ма.гати] «ТС.» 
(див.). , 

галагінка ...,.- див. гаївка. 

r rалаrбда] «Картопля» Ж; - неясне; 
можливо, є результатом видазміни фор
ми [.Jал.Jан] «Те.» під впливом рум. go\o
g6t «грудка».- Див. ще rалаrан. 

[rалаrонити) «дзвеніти» Я; -звуко
наслідувальне утворення. 

rалаrотати- див. rелrати. 
[галаджfйка] «невеликий плужою>, 

[галажійкаІ «те.» Дз, [галаж6вка] «об-
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гала й 

роблення грунту галажІикою>) Дз, [га
лажувати1 «обробляти грунт галажій
кою» Дз; -неясне; можливо, пов'я
зане з аз. алах «невелика мотика для 

чищення грядою>. 

галаджовий - див. алажа. 
[rаладзан] «великий горщик» Ж;

результат контамінації слів [.гала.Jан 
(галаган) «великий мідний горщИк» і 
казан (див.). 

Галадій - див. Галактіон. 
[галадрИrа] «Непосида, шелихвіст)> 

Па; - неясне; можливо, запозичення з 
чеської мови; ч. ст. haladryje «шарла
танка», haladryja, halaпdryja, halagryca 
«те.», слц. [haladra] «Крикун», пояснює
ться як складне утворення з вигукового 

елемента hala з негативним відтінком 
значення і другого елемента, пов'яза
ного з ч. dryacnik «шарлатан, виробник 
і продавець лікувальних мазей», похід
ним від dгyak «протиотрута, ліки», що 
походить від елат. tiriaca (t1Iёriaca) 
«Те.», яке зводиться до гр. 'I'JrJpІaxci 
«ліки з тваринних отрут», похідного від 

fJ·~p «звір» (Machek ESJC ІЗО, 157), 
спорідненого з псл zvёrь, укр. звір; 
з другого боку, досить близьким здає-

ться лтс. а Їdaris «неспокійнИй, непо
сида, дурень»; в українській формі про
являється вплив дієслова дрuгатu. 

[галадун] «глечик для молока»;
очевидно, результат контамінації форм 
[гладущик] «глечик для молока» і [.Jав
дун] «великий горщик» (див.). 

[гал:ій 1 ] «запальна людина, крикун; 
зірвиголова», [галайко] «ТС.», [галайку
ватuй] «КрИКЛИВИЙ», [галаюватuй] 
«Шумний, буйний», [галайкати, галай
кшnати, галайкотіти]; - очевидно, по
хідні утворення від звуконаслідуваль
ного вигуку гала (галу) на позначення 
безладного галасування; частина утво
рень може бути пов'язана з вигуком 
гала (галtій), я,ким відганяють птахів.
Пор. гала1 ' галакати, галас1 ' галйти, 
галу-балу. 

[галай 2 ] (бот.) «овес, Avena fattJa» 
ВеНЗн, [галак, галюс] «Те.» ВеЗа;- оче
видно, похідні утворення від псл. *gаІ
як варіанта основи прикметника gоІ'Ь 
«голий» з іншим ступенем чергування 



rалай 

голосного.- Див. ще голець.- Пор. 
rал1 , галаnуn, галиця. 

галай 3 -див. галювати. 
галай-балай (у виразі на г.-б. «Не

обдумано, абияк»); - п. na halaj-balaj 
«наспіх» (з- укр.), ч. слц. halabala 
«тс.»; - запозичення з тюркських мов, 

видозмінене внаслідок додання проте
тичного звука г; тат. алай-болай («сяк
таю> (у виразі алай-болай гьта «абияк, 
поверхово») складається з алай «У такий 
спосіб, таю> і болай «ТС.». 

[галайда] «бродяга, безпритуль-
ний»; - очевидно, складне слово, утво
рене З прислівника гала «ДО кінця, да
ЛеКО» (у виразі піти гала світа «піти 
світ за очі») і східнослов'янської форми 
дієприкметника ида «ідучий».- Див. ще 
rашісвіта, ітИ. 

[галайстраІ «Юрба, стовпище»; - п. 
[halajstra] «ТС.» (з укр.); -результат 
видезміни форми [халастра] «ТС.» під 
впливом форми [галай] «крикун, зірви
голова» чи [галайда] «бродяга».- Див. 
ще халастра. 

галакар- див. гараюіль. 
[галакати] «кричати; лаяти Я», [га

лЯкати] «тюкати» Ж;- п. [halakac) «спі
вати (про п'яних)» (з укр.?), вл. halekaё 
«кричати, галасувати»; - похідне від 
тієї самої звуконаслідувальної основи 
гал-, що і в словах [галайІJ, галасІ, 
галу-бал!} (пор.). 

Галактіон, [Галадій, Лахті6н], ст. 
Галактйпн:ь: млека полн'О, албо молоч
ньzй (1627);- р. болr. Галакти6н, бр. 
Галакціён, др. Галактион 'О, слц. Galakt, 
стсл. Гмdкти~Nь; - через старосло
в'янську мову запозичено в давньо
руську з греuької; гр. ГаЛахтіrоv утво
рене від основи 1аЛа (род. в. їІіЛахтаr;:) 
«молоко», спорідненого з лат. Іас (lac
tis) «ТС.».- Сл. вл. імен 205; Беринда 
198; Петровский 82; Walde-Hofm.· І 
741-742; Boisacq 139; Fгisk І 283-284. 

[галалИмІ «розбійник» Я; -неясне; 
можливо, походить від крим.-тат. а) 
aliim «Народ, людИ», яке зводиться до 
ар. аІ 'alam <<світ, народ, публіка», по
в'язаного з дієсловом •alima «знати, ро
зуміти»; пов'язання з [.Jала] «гайда, хо
дімо» (Яворницький 133) неперекон
ливе. 

гашінець 

[rаламаrа] «Грудка, грудомаха (гли
ни, глею)» Умань, [.галяма.га] «гуля, 
головешка, мерзла грудка» Па; - оче
видно, афективне утворення від [гал] 
(*.гал) «кулька», п. gala «тс.», пара· 
лельне до грудо.Іvtахп (від груда).- Див. 
ще гал2 • 

[rаламаrати] «базікати; пхикати» Ж, 
[ галамагати І «базікати», [ .галяма.гати] 
«невміло писати чи малювати, мазюка
ти» Ме, [.галама.га] «зухвалець, нахаба 
Ж; базіка 0»; - запозичення з поль-

. ської мови; п. [galamgac] «говорити дур
ниці» утворене, можливо, від galamaja 
«бельбас, тюхтій», що походить від. 
ч. halama «дурень, нечема» або c.тru. 
chalama «ТС.», які пов'язувалися з р. 
[халабурда] «незграбна людина» (Machek 
ESJCS 122) або з ч. holem)• «Величезний>> 
(Machek ESJC 15ї). 

[rаламбувати] «змішуватися, перемі
шуватися», [гала.мбЄцьl «страва з куку
рудзяного борошна; кисіль .з вівсяного 
борошна», [гамбецьJ «мучна страва 
з олією; густа вівсяна каша, яку під 
час їди мнуть руками» О, [ гамбиць] 
«ТС.» О; - очевидно, виникло на ос
нові рум. halandala «абияк, безладно», 
alandala «Тс.», можливо, зближеного з 
alambica «nереганяти, дистилювати; муд
рувати»; рум. alandala «виводиться від 
нгр. (Лет(/)) &ЛЛ' av1' аЛЛrоv «(говорити) 
дурниці» (букв. «говорити одне замість 
другого»); форма гала.мбець могла бути 
утворена за зразком голубець; зіст:Jв
ляється також (Онишкевич) з уг. gom
b6c «Галvшка (звичайно з начинкою)». 

[!алан] «півень особливої породи» 
Ме, [.г алdнськuй] (про породу курей) 
Ме; -очевидно, результат контаміна
ції прикметпика голландський як озна
чення породи курей і молд. голан «ГО
лий» (у цих курей гола шия)\- Мельни
чук Молд. зл. 165. 

[rаландіти] «варнякати» Ж; - ре
зультат контамінації форм [баланіііти) 
і [.гала.ма.гати) «тс.».-див. ще балан
да1, rаламаrати. 

[галанець] «фат, франт; хитрую>; -
очевидно, результат 'видозміни значення 
ст. галсінець «Голландець», тобто взагалі 
іноземеuь або одягнутий по-іноземному; 
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галіінка 

могло означати й того, хто носив га
лат-щі (вузькі модні штани).- Див. ще 
rашінка. 

[гашінкаJ «Особливий вид петлі; 
верхня тепла чоловіча сорочка, піджа
чок Мо»; [.галанки] «Підштанки», [га
ланціl «вузькі штани» СУМ, Ж. [галан
чатийJ «одягнений у вузькі штани»; -
утворення від назви країни Голландія 
і прикметника голландський, у першому 
складі яких виявляється вплив росій
ського акання, характерного вже для 

вихідних форм укр. ст. галсінець «го.ІJ
ландець», галанський «Голландський».
Булаховський НЗ КДУ 1946, V/1, 90. 

галантерея, галантерейник, галанте
рейний; - р. галантерея, бр. галанта
р.9я, п. galanteria, ч. galanterie, слц. 
galanteria, болг. галантерия, м. галан
териjа, схв. галантпериjа, слн. galante
rija; - запозичено з французької мови 
через посередництво російської і. далі, 
німецької; нім. Galanterfe «предмети 
розкоші; модний товар» походить від 
фр. galanterie, утвореного від форми 
galant, дієприкметника до давнього діє
слова galer «розважатися», яке, оче
видно, походить від двн. wallan «Кипі
ти».- СІС 1З5; Шанский ЗСРЯ І 4, 
ІЗ; Dauzat З51. 

[галашіс] «дармоїд», [галапасний], 
Галапайда (прізвисько) (Ме); - мож
ливо, штучне (бурсацьке) складне утво
рення З гр. jliAa «МОЛОКО» і :rraї"(; (род. 
в. лаtбоG) «дитина» у значенні «немовля» 
для глузливого підкреслення бездіяль
ності дармоїдів. 

[галапуп] «пташеня, яке ще не вкри
лося пір'ям; (перен.) дитина»;- ва
ріант слова голощjп, можливо, пов'яза
ний з давнім варіантом гал- основи 
гол-(ий), як у галЯва і под. (див.).
Пор. галацЮцько. 

галасІ, [галасайкоJ, [галяс] «лемент, 
крик, гучне рид.ання» Бі, галаслИвий, 
галасуватий, галас&пи, [галасuтиJ Пі, 
галасувати, [галясувати] Пі; - бр. га
лас, п. halas (з укр.), [galuszyc] «гурко
тіти; піднімати галас», ч. слц. [halas] 
(з п.); - утворення з суфіксом -ас від 
звуконаслідувального елемента гал-, 
того самого, що і в іменнику [галайJ 
«Крикун», дієслові [галакати] та ін.; 
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галахура 

недостатньо обгрунтованими були спро
би виведення від голос (Holub-Kop. 
119), від ос. таІаs (Фасмер І 4З1). пов'я
зання з ч. harasiti «шелестіти, шуміти» 
(Machek ESJC 157) та ін.- Stawski 
І З97-З98; ЗССЯ 6, 90-91.- Пор. га
тій\ галдИкати, галйти, галу-балу. 

[галас 2 ] «рибалка» ВеУг; - запози
чення з угорської мови; уг. halasz 
«ТС.» утворене віл hal «риба», фінно
угорського походження, спорідненого 
з мане. кол, хант. kul, фін. kala.
MNTESz "ІІ ЗІ; Barczi ІО9. 

[галасвіта] «світ за очі», [галасвіта, 
галсійсвіта ЖJ «те.»; - результат злит
тя прислівникової форми [гала], оче
видно,утвореної за зразком псл. *kroma, 
*рrоёа, *prama, *pr~ma, *protiva, *paka, 
*osoba, *mala, *m'Ьnoga і под. від псл. 
*gаІ'Ь «кінець», спорідненого з лит. ga
las, лтс. gals «те.», прус. gallan «Смерть~. 
а також лит. gelt «колоти», лтс. dzelt 
«ТС.», псл. zаІь, укр. жаль, з формою 
род. в. іменника світ.- Ільїнський Зб. 
комісії для дослідж. історії укр. мови 
І 77; Fraenkel ІЗО.- Див. ще С8ЇТ.
Пор. жаль. 

[галат] «якірний мотуз на човні» 
Дз, Мо;- запозичення з румунської 
мови; рум. ha\at «трос, швартов» похо
дить від тур. halat «канат; причал» 
(DLRM З5З). 

[галатнн] «крикун; безладний чоло
вік, вітрогон, шибеник Ме; дурний чо
ловік, здоровань Мо», [галатій6н] «ду
рень» Мо, [галатинуватий] «необачний, 
невгамовний Ж; трохи безтолковий Ме; 
здоровий, високий, товстий J~o»; -
болг. галатен «брудний», галатин «роз
тлитель малолітніхj лихосдов», м. га
латен «брудний; непристойний», схв. 
galatan «непристойний, лихослов»;
запозичення з турецької мови; тур. ga
lat «помилка; неправильний вислів» по
ходить від ар. galat. «неосвіченість, гру
бість».- Skok І 546. 

[галахураJ (глузливе прізвисько попа 
або членів його родини);- похідне утво
рення від п. galach (знев.) «Ксьондз, 
піп», яке походить від гебр. ga\lach 
«поголений»; назва мотивується тим, 



галацЮцько 

що ксьондзи голять голови.- Ulaszyn 
J~z. zlodz. 49. 

[галацЮцько] «пташеня, яке ще не 
оперилося» Ж; - варіант слова [голо
цЮцьокJ, можливо, пов'язаний з давнім 
варіантом гал- основи гол-(ий), як у 
галЯва і под.- Див. ще голоцЮцьок.
Пор. галаnуп. 

[І'а.лба] «світло-жовтий» (масть і 
кличка вола) Ме; - запозичення з мол
давської мови; молд. галбен (рум. gal
ben) «жовтий» походить від лат. galbi
nus «жовто-зелений», суфіксального 
утворення від galbus «ТС.», слова кельт
ського походження (гал. *galbos < іє. 
*ghel-bhos).- Мельничук Молд. зл. 165; 
СДЕЛМ 83; DLRM 326; Pщ;cariu 60; 
\Valde-Hofm І 578. 

[галвашка] «іграшка» Ж; - неясне. 
[І'алrа] (іхт.) «лобан, вид кефалі, 

Mugil chelo» Ж; - неясне. 
[галпін] «нероба, гультяй», [.г'ал.г'ан] 

«rолодранець; ганчірка» Ж; - запози
чення з польської мови; п. galgan, як 
і ч. слц. galgaп «те.», походить від нвн. 
Ga.\gen «шибениця», вживаного як ско
рочення замість Galgenstrick «розби
шака», Galgenvogel «те.» і спорtдненого 
з двн. galgo «хрест», гот. galga, дісл. 
galgi «те.», дісл. gelgia «перекладина», 
лит. ialga, лтс. ialga «те.».- Slawski І 
252-253; Кluge-Mitzka 228. 

[І'алrан](заст.) «картопля» ВеНЗн; -
очевидно, походить від п. galgan (бот.) 
«калган, Alpinia galanga»; перенесення 
назви з калганового кореня на картоплю 

було зумовлене тим, що з калгану, ши
роко відомої в середньовіччі цінної лі
карської рослини, як і картоплі, вико
ристовувались лише кореневища.

БС3 19, 397.- Див. ще калган. 
[галдаl «купа землі; пуста порода» 

Ж;- п. halda «Бідвал пустої nороди», 
ч. слц. halda «те.»; - запозичення з ні
мецької мови; нім. Halde «купа пустої 
породи, косогір» походить від двн. hald 
«похилий», спорідненого з дангл. heald, 
ДЇСЛ. ha]dr «ТС.», ЛИТ. salis «бік, Місце
ВіСТЬ».- Шелудько 26; Юuge-Mitzka 
283. 

[І'алда] «хабар»; -запозичення з 
польської мови; п. [gaMa} «nиятика; го
рілка», gielda «[тс.J; купецька корпора-

галерея-

ція» nоходить від нвн. Gflde «Корп.ора
ція, цех, гільдія; збори корпорації; 
урочистий обід корпорації», пов'язаного 
з gelten «коштувати, цінитися», Geld 
«Гроші» і спорідненого з дісл. gildi 
«Гі.ТJьдія», дангл. gegilde «Те.», гот. gild 
«жертва, плата, податок; братство», 
дісл. gja]d, ДВН. gёlt «ТС.», СТСЛ. ЖАЕДЖ 
«виплачую»; заперечення зв'язку п. 
galda з gielda (Bruckner 140) недостат
ньо обгютнтоване.- Шелудько 29; SW 
І 797, 821; Кluge-Mitzka 245, 258. 

галдамаш - див. одомаш. 
галдИкати (знев.) «Вести пусті роз

мови»;- р. галдеть «те.; галасувати», 
[галда] «шум, галас», п. [galda] «те.»; -
очевидно, похідне утворення від звуко
наслідувального елемента гал-, спорід
нене З гсілас, р. [галumь) «КрИЧаТИ», 
[галиться] «глузуватю>, п. galuszyc 
«гуркотіти, піднімати галас», гот. gol
jaп «вітати», двн. gёllan «Кричати», нвн. 
gellen «те.».- Шанский 9СРЯ І 4, 14; 
Фасмер І 385.- Пор. галай\ галасі, 
галйти, галу-балу. 

[га-ле] «іди сюдю>; - складний ви
гук, що виник внаслідок сполучення 
вигуку га з властивою йому в чеській 
мові функцією привернення уваги і 
частки ле «лишень».- Див. ще га\ ле. 

[галембіза, гле.мбіза] «вид гри у га
личан і гуцулів біля мерця» Я; - не
ясне; можливо, пов'язане з слц. gelem
biiz «Гра в жмурки». 

галера «старовинний вид судна», [га
лер Дз, галЯра, .г'алера Ж, .Jaлflpa, га
лірка ЯJ. галерник, ст . .Jалерьt (1693), 
на .г'аляру (XVII ст.);- р. бр. болг. 
схв. галера, п. galera, ч. слц. galera. 
слн. gaH~ra; -запозичення з італійської 
мови; іт. galera «галера» утворене 
від galea «Те.», пов'язаного з сгр. таЛ.а'іа 
«вид судна», походження якого оста

точно не з'ясовано.- СІС 135; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 14-15; Фасмер І 386; Преобр. 
І 117; Slawski І 250-251; Dauzat 351. 

галерея;- р. галерея·, бр. галерая, 
п. galeria, ч. ga\erie, слц. galeria, вл. 
galerija, болг. галерuя, м. галериjа, 
схв. галериjа, слн. galerija;- залози· 
чено з німецької або французької мови 
через російську; н. Ga\erie, фр. ga\erie 
походять від іт. galleria, яке є резуль-
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татом видазміни біблійного топоніма 
Gal іІеа, що вживався в Римі на позна
чення паперті храму.- СІС 135; Шан
ский ЗСРЯ І 4, 15; Фасмер І 386; БЕР 
І 227; Юuge-Mitzka 228; Dauzat 352. 

галета «сухий коржик»; - р. бр. 
болг. галета, схв. галета, галета; -
запозичення з французької мови; фр. 
galette «коржик; морський сухар» по
в'язане з фр. ст. galet «Галька; камінь», 
похідним від gal «ТС.», що ва.водиться 
від дісл. valr «Круглий».-СІС 135; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 15-16; Gamill
sclleg 464. 

[rалИбаІ (у виразі до .галuбu «до 
біса») ВеУг;- слц. galiba «неприєм
ність, злополуччя», схв. галuба «Не
приємність»;- запозичено з угорської 
мови, можливо, через посередництво 

словацької; уг. galiba «клопіт; хаос, без
ладдя» задовільної етимології не мaє.
MNTESz І 1018-1019; Barczi 91. 

[галилувати] «орудувати» Я;- не
ясне. 

ГалИна, Галка, Галя, [ГалuнЯ, Галь
ШІ~д, ГалЮтка, ГалuнЯтко]; - р. болг. 
ГалИна, бр. Галіна, п. HaHna, ч. слц. 
Galina; - заПозичення з грецької мо
ви; гр. ГаЛ:іІV'І'] (жіноче ім'я) утворене 
на основі іменника таЛ1)vч «спокій, 
ясність, штиль», пов'язаного з тsЛаrо 

«сміюся» і спорідненого з вірм. саЇr 
«регіт», cicalim «сміятися».- Сл. вл. 
імен 237; Петровский 82; Суперанская 
86; Frisk І 285-286; 294-295. 

[галйти 1 ] «квапити, підганяти; ра
дити Ж», lгалuтися] «квапитися», [галь
мувати! «квапити» Ж, нагальний «спіш
ний, невідкладний», [нагайнuй] «те.»; -
р. [галuтьІ «пустувати, жартувати, смія
тися», [галuться] «Намагатися», п. [ga
luszycl «зчиняти галас», ч. [haliti se] 
«голосно сміятися»; - очевидно, по
хідне від тієї самої звуконаслідуваль
ної основи гал-, від якої утворені і [га
лай! «КрИКУН», галас, галу-балу; ЗісТаВ
ЛЯЄТЬСЯ з дісл. gala «кричати», двн. 
galan «співати», гот. g61jan «вітати», 
кімр. galw «звати».- Фасмер І 387; 
Bern. f 2q3; Pokorny 350.- Пор. галаИ\ 
галас, галдИкати, галу-балу. 

гал 1ти 2 
- див. галювати. 

460 

rалір 

галйти3 
- див. гал2 • 

[галиця 1 1 «голота» ВеЛ; - похідне 
утворення від псл. gal-, пов'язаного 
чергуванням голосних з основою прик

метника gоІ'Ь «голий».- Пор. галІ, га
лаnуп, галацЮцько. 

гаJІйця 2 -див. гал6в. 
[rалиця 1 ] «свійська птиця» Ж; -за

позичення з румунської мови; рум. 
galita «тс.», можливо, походить від болг. 
галuца «галка».- Sclleludko 130; DLГ\M 
326.- Див. ще галка1 • 

[ rалиця 2 ] (ЗООЛ.) «ЧОрНа ГаДЮКа», 
[.галЮ.гаІ «те.» Г, /К; - не зовсім ясна 
фонетична форма з початковим r, пара
лельна до галка, [гал6ха] «чорна ко
рова; чорний тарган», [галяс] «чорний 
собака», похідних від псл. gal'Ь «чор
ний».-· Див. Ще ГаЛКа1 • 

[rалиця3 ] «шкідлива комаха, пара· 
зит» Ж; -можливо, первісне значен
ня «чорний тарган»; у такому разі, по
в'язане з [гал6ха] «Те.»; розходження 
в характері початкових приголосних не
ясне.- Див. ще гал6ха. 

[rалиця 4 ] (бот.) «очанка, Eupllrasia 
officinalis L.» Ж; - похідне утворення 
від запозиченого п. galy «ОЧ.і», пов'яза
ного З galka «КУЛЬКа>>, укр. галка «ТС.»; 
назва мотив у ється вюшристанням рос

лини в народній медицині для лікуван
ня очей; пор. інші її назви: укр. очанка, 
р. очанка, очная трава, свет очей, хорв. 
vidica, ч. svet\ik (що просвітлює зір), 
п. swietlik, н. Augentrost (букв. «Від
рада для очей»).- Slawski І 253; 
Machek Jm. rostl. 215.- Див. ще гал 2• 

ГаЛИЧ- ДИВ. ГаЛка1 • 
галій (хімічний елемент); - р. гал

лий, бр. галій, п. gal, ч. gallium, ели:. 
galium, болг. галий, схв. галuj, слн. 
galij;- наукова назва, утворена від лат. 
GаШа «Франція» франпузьким хімі
ком Лекоком де Б уабодраном, який від
крив галій у 1875 р. згідно з передба
ченням періодичної таблиці Менделєєва; 
назва містить також натяк на лат. gal
lus <<Півень», що семантично відповідає 
фр. Іе coq «ТС.>>, омонімічному з ім'ям 
Лекока де Б уабодрана.- Волков 71; 
Фигуровский 63; Шанский ЗСРЯ І 4, 17. 

[rалір] «чотирикутний капюшон на 
верхньому одязі» Ж; - слц. golier «ко-



галіфе 

мір»;- запозичено з угорської мови, 
можливо, через словацьку; уг. galler 
«комір» походить від свн. [gollier, gol
lerl «те.», яке зводиться до елат. collari
вm «частина панцира навколо шиї».
МNТЕSz І 1019-1020;- Barczi 91. 

галіфе «штани особливого крою»; -
бр. галіф3, болг. галифе, слц. ga\ ife; -
запозичено з російської мови; р. галифе 
утворено від прізвища французького 
генерала G. А. Ga!Jifet (1830-1909).
Шанский ЗСРЯ І 4, 16; Фасмер І 388. 

пілка 1 (орн.) «кавка, Corvus mone
dula L.», [гавка ж. галиця] «ТС.», галич 
(зб.), галиччя, [галь] «те.», галенЯ, галча, 
галченЯ, галчачий; - р. галка, [галица], 
бр. галІШ, болг. М. [гал, галица] «ТС.», 
cxn. гіlлица «альпійська галка, Pyrrho
corax graculus L.»;- очевидно, похідне 
від псл. galь «чорний», що вбачаєть
ся в схв. гао (жін. р. гала) «чорний, 
брудний»; менш обгрунтоване зведення 
до звуконаслідувальної основи gal- з 
тлумаченням схв. гао як зворотного 

утворення від galьka, паралельного до 
воронИй від ворона і под. (БулаховскиїІ 
ИАН ОЛЯ 7, 102).- Шанский ЗСРЯ 
І 4, 16-17 ~ Фасмер І 388-389; Б ЕР І 
225; Skok І 551; ЗССЯ 6, 96-97; Bern. 
І 293.- Пор. гал6ха, галяс. 

галка2 -див. гал2 • 
[ галман І (лайл.), [галманка]; - р. 

[галмаІі] (знев.) «мужик, невіглас, ду
рень, грубіян; жартівлива назва час
тини населення колишніх Орловської 
і Тамбовської губерній»;- неясне; мож
ливо, пов'язане з п. [halamon] (лайка 
у шевців); спроба пов'язання з р. гал
деть (Преобр. І 118) викликає сумнів 
(Фасмер І 389). 

[гало] «Пристрій для вигинання обід
дІІ, полозів» Я; - р. [гало] «Те.»;- ре
зультат спрощення форми *бгало, по
хідної від бгати «гнути».- Фасмер І 
389.- Див. ще бгати. 

[галбв] «рибальська сітка» ВеУг, 
[галuця, голuцяJ «ТС.» Берл; - схв. халов 
«велика рибальська снасть; невід»; -
запозичення з угорської мови; уг. hal6 
«сіша» споріднене з мане. xulep, хант. 
kala~ «Те.»._:_ MNTESz ІІ 37; Barczi 110. 

галоп, галопувати; - р. бр. болг. 
галоп, n. ч. слц. вл. galop, м. галоп, 

схв. галоп, слн. galop;- запозичення 
з німецької або французької мови; нім. 
Galopp походить від фр. galop, )ТF'оре
ного від дієслова galoper «стрибатн, га
лопувати», ст. [,valoper] «те.», що ви
никло на основі франк. wala hlaLІ[lan 
«добре бігти» (пор. нвн. wohl «дсбре», 
laнfen «бігти»).- СІС 136; Шанский 
ЗСР Я І 4, 18-19; Фасмер [ 389; КІ uge
Mitzka 229; Dauzat 352. 

[гал6ха] «чорна корова; (ент.) тар
ган чорний, Blatta orienta\is L.» ВеБ;
похідне утворення від того самогu псл. 
*gal'Ь «ЧОрНИЙ», від ЯКОГО ПОХОДИТЬ 
і галка1 (див.) 

галстук «Краватка», [гальшmукJ «На· 
ШИЙНИЮ> Ба; - р. бр. галстук, п. hal
sztuk «краватка, нашийник»; - запози
чення з німецької мови; нім. HalsttІCh 
«нашийна хустка» або Halsstiick «річ для 
шиї» утворене з основ іменників H·als 
«шия», спорідненого з двн. днн. гот. 
hals, данг л. heals, лат. col\us (< colsus) 
«Те.», і Tuch «хустка», спорідненого 
з двн. tuoh, днн. дфриз. dok, гол. doek, 
або Stiick «кусок; штука».- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 20; Фасмер І 389; Hiнtl
Worth 17; Юuge-Mitzka 284-285, 
796; Walde-Hofm. І 245.- Див ще 
штука.- Пор. коль€. 

галтель «один із столярних інстру
ментів» Я; - р. галтель, [галтель, 
голтЬtль, голькель] «Те.»;- запозичено 
з німецької мови, можливо, через росій
ську; нім. H6hlkehle «рубанок з опуклим 
залізком і колодкою для внетругування 
жолобків» утворене з основ прикмет
ника hohl «порожній, видовбаний», по
в'язаного з двн. свн. дангл. hol, діс.л. 
holr «тс.», дінд. kulya «могила>>, гр. 
хаuЛ6(; «стебло», лат. caulis «ТС.», ірл. 
cuaille «стріла», лит. kaulas «кістка», 
прус. kaulan «ТС.», і іменника Kehle 
«горло, виїмка, жолоб», спорідненого 
з гол. keel «горло», дангл. сеоІе «те.», 
.т.rат. gula «шия».- Юuge-Mitzka 313, 

. 361. 
галу-балу (вираз, що імітує балака

нину); - складне утворення, перша час
тина якого пов'язщш із звуконасліду
вальною основою гал-, тією самою, що 
і в словах [галай] «крикун», галас, [га· 
лакати], а друга - з основою бал-, 
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похідною від ба- «говорити» (пор. баяти), 
тією самою, що і в словах балакати, 
балагЦр.- Див. ще балакати, галас1 • 

rалуза1 «гілля», [галузІ Пі, галуззя, 
галузИна, галузка, гdлузь, [г6лузь, го
луза!, галузевий, галузИстий, галузити
ся, відгалуження, розгалуження;- Р· 
[гdльtЗь І «дерево для вимошування гр узь
ких доріг», п. galqi «гілляка», ч. слц. 
haluz, вл. haluza, нл. galuz «те.»; -
псл. діал. *galQZЬ, *gaiQza, пов'язане 
з gul-ь «голий», пор. укр. гілка з gol-ь
ka; - споріднене з лтс. pa-gale «кусок 
дерева», вірм. kolr «галузь».- Фасмер 

І 390; Slawski І 252; Machek ESJCS 
123; Holub-Kop. 120; Bern. І 293. 

!галуза2 ] «шибеник, свавільник» Пі, 
[галузникJ «той, хто лазить по чужих 
садках» Л, [галузованняJ <<Пустотливість» 
Пі, ІгалузоватийІ «свавільний, пустот
ливий» Пі; - р. [галуза] «гульвіса, пус
туН», Ігалузать) «nустувати, бешкету
вати», бр. [галуза] «шибеник, дурень», 
[галузовацьІ «пустувати, робити дур
ниці»; - неясне; можливо, пов'язане з 
р. [галушитьІ «Жартувати, пустувати, 
сміятися», [галухаІ «жарт», п. galowac 
«кричати»,- ч. [haliti se] «голосно смія
тися», укр. [галuти] «квапити»; зістав
ляється також (Фасмер І 390) з галузq 
«гілляка» як позначення повішаного на 
гілляку, тобто шибеника. 

rалун1 (назва різних сірчанакислих 
солей), [галунка] «крашанка», галунити, 
ст. галун (XVII ст.); - р. бр. галун, п. 
halun, слц. galun, ели. galun; -резуль
тат видазміни давнішої форми алун 
«тс.», можливо, під впливом галун «зо
лота або срібна тасьма».- Sadп.- Aitz. 
VWb. І 18-19.- Див. ще алун- Пор. 
rалун2 • 

галун2 «Золота, срібна або мішурна 
тасьма; нашивка з такої тасьми», [галон, 
.галь6н 1, заст. галь6нка «те.», [.галунок] 
«строката стрічка» Ж. [.галЯня] «жінка, 
що любить наряджатися, чепуритися; 
кокетка» Ж. галунний: - р. бр. галун, 
п. galon, ч. galounka, kaloun, слц. gа\(ш, 
болг. галон, схв. галун, ели. galonirati 
«нашити декоративну тасьму»; - запо
зичено з французької мови через посе
редництво російської і nольської мов; 
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фр. galon «галун» е nохідним від етимо
логічно неясного galonner «прикрашати 
стрічкою».- СІС 136; Шанский 3СРЯ 
І 4, 20; Фасмер І 389; Matzenauer 164; 
Dauzat 352; Bloch-\Vartburg 327. 

галушка, [галух, галуха, галушник, 
галущuцяІ -див. rал2 • 

[rалюватиJ «тягти човен, судно проти 
течії», Ігалuти, голюватиJ «те.», [галай] 
«забродчик, що тягає невід в Азов· 
ському морі» Я, [галівнuк] «канат, яким 
тягнуть пором; робітник, який тягне 
човен, судно; бурлак»; - запозичення 
з польської мови; п. halowac, holowac 
«тягти канатом» походить від нім. ho
len «приносити, привозити, приводити» 
(еви. hol (en), haln, двн. дни. halon), 
спорідненого з гол. halen, дфриз. halia, 
дангл. geholian, дісл. hala «ТС.» і, мож
ливо, з тах. kai, kla «вести, нести», 
гр. хсіЛ,Q(;; «Канат, трос».- Brйckner 172; 
Кluge-Mitzka 314. 

[rалЮн] «Частина човна» Я, гальтЬн 
«убиральня на судні»;- р. бр. гальЮн 
«те.», п. galion «оздоблений ніс вітриль
ного корабля»; -запозичено з голланд· 
ської або німецької мови через посеред
ництво російської; гол. galjoen «передня 
частина, ніс кораблю> (нім. Gallioп 
«те.») через посередництво французької 
мови (фр. galion) запозичене з ітщІій
ської; іт. ст. galeone «чотирищоглова 
галера» nоходить від того самого сгр. 
rаЛа"іа «вид судна», що й іт. galera 
«Галера».- Шанский 9СРЯ І 4, 23; 
Фасмер І 390; Matzeпauer 164; Vries 
NEW 181.- Див. ще галера. 

Галя- див. ГалИна. 
галЯва, галЯвина, [галя, галь6вина]

див. гал1 . 
[галЯра] «човен», [.галяр] «річковий 

човен» Ж, (.галЯрникІ «той, хто керує 
човном, хто будує човни» Ж; - запози· 
чення з nольської мови; п. ст. galar 
«широкий річковий вантажний човен» 
походить з того самого джерела, що й 

п. galera, укр. галера.- Slawski І 250-
251.- Див. ще галера. 

[галяс] «назва чорного собаки» 
ВеБ; - похі.дне від тієї самої основи 
псл. gаІ'Ь «чорний», що й галка1 (див.). 

[rалЯс] (бот.) «чорнильний горішок», 
[галясJ «те.» Бі, ІrалясівкаJ «Те.; (ент.) 



rальба 

горіхотворка, родина Супіріdае» Ж, 
ст. галяС'ь (XVII ст.);- бр. [галас], п. 
galas «чорнильний горішок»; - через 
польське посередництво запозичене з ла

тинської мови, звідки походять і р. 
[галя], укр. гал, ч. ст. gales «Те.»; лат. 
galla «те.» пов'язане з glёba «грудка, 
клубок», globus «куля» і споріднене 
з алб. gogёlё «rуля, гал», дінд. gulma
«oпyx», гр. 1сх.пЛtо'V «те.».- SW І 794; 
Walde-Hofm. І 580. 

[гальба] «півлітровий кухоль» СУМ, 
Я; - п. halba «половина літра»;- через 
польське посередництво запозичено з 

німецької мови; нім. Halbe «половина» 
споріднене з гот. двн. halba «бік», дісл. 
l1alfa «ТС.», дінд. kalpate «удається, при
ладнується, підходить».- Винник 116; 
Юuge-Mitzka 282. 

галька «обкатані і відшліфовані во
ДОЮ камінці»;- бр. галька; - запози
чення з російської мови; р. галька 
походить, очевидно, від псл. gal- як 
іншого ступеня чергування основи gоІь 
«голий»; у такому разі пов'язане з 
р. голь'tш «круглий гладенький камі
нецЬ»; припущення про зв'язок з комі 
gal 'а «камінець, галька» (Ка! ima FUF 
18-21) непереконливе.- Шанский 
3СРЯ І 4, 22-23; Фасмер І 390; 3ССЯ 
6, 90.- Див. ще голий.- Пор. гал2• 

[гальміз] «отвір обуха сокири»; -
очевидно, утворене від етимологічно не
ясного п. [halmizder] «овальне ковадло, 
на якому обробляються внутрішні сто
рони обухів», яке зіставляється з 
ч. [halmy] «гірницький обушою>.- S\V 
ІІ 8. 

гальмб1 , [гальма, гайма Ж. галем Ж., 
гам Ж, гамів, ганьмо ЖJ, гальмувати, 
гальмівнИй, гальмувальний; -очевидно, 
запозичення з давньо- чи середньоверх

ньонімецької мови; двн. *hamal «путо 
для тварин (яким передня нога прив'я
зувалась до голови)», споріднене з ісл. 
l1emil! «путо для тварин», данг л. h~mman 
«rальмувати, стримувати», нвн. hem
men «Те.»; першими· гальмами були мо
тузки, якими колесо прив'язувалось 
до полудрабка.- Кluge-Mitzka 303.
Днв. ще гамувати. 

[гальмб2 ] <<Недолік, вада» Пі, [галь
мувати] «знаходити недоліки, ганьби-

гама 

ти» Пі, [непогальм6ваний1 «Цілий, не
зіпсований» Пі; - неясне; можливо, є 
результатом видазміни якихось форм, 
пов'язаних з ганити, ганьбИти, під 
впливом гальм61 • 

гальмувати1 -див. гальмо1 • 
гальмувати2 - див. гальмо2• 
гальмувати3 - див. галйти1 • 
гальмувати4 -див. гайнувати. 
гальнйй - див. гаяти. 
[rальомий] «високий, великий» ЕЗб 

2; - не зовсім ясна фонетична форма 
відповідника до р. [голЯмоІ «багато», 
п. ст. golemszy «більший», ч. ст. holemy 
«великий», болг. голЯм, схв. гдлем 
«те.»; - псл. *golemь; - переважно зі
ставляється з лит. ga!eti «могти», galia 
«сила, здатність», брет. ст. gal «сила, 
міць», кімр. gallu «можу»; іє. *gal- або 
*ghal- «МОГТИ».- Фасмер І 434-435; 
БЕР І 262; Skok І 586-587; 3ССЯ 6, 
202-204; Trautmann 77; Pokorпy 351. 

гам1 «шум, крию>, гамір, гамірлИвий, 
гамірнИй, [гаморuти] «кричати, шуміти» 
г, Ме, [га.марuти я, гамритиІ «ТС.», 
[гамурuтиІ «бути злим» Ж;- р. гам, 
[гом] «шум», бр. діал. болг. гам, п. ham 
«Гавкання», ч. [hamoniti] «багато гово
рити», hamoniti se «сваритися»;- звуко
наслідувальне утворення, з яким пов'я
зується також основа з іншим ступенем 
чергування голосних гомін. - Шан
ский ЗСРЯ І 4, '23; Фасмер І 
391; Преобр. І 118; Ильинский РФВ 
63, 340; БЕР І 228; 9ССЯ 6, 98-99; 
Stender-Peterseп Melanges Mikkola 279; 
Веrп. І 326.- Пор. гомін. 

rам2 (вигук, що імітує процес їди), [га
ми! (ДИТ.) «ЇСТИ», га.мати, гамкати;- р. 
ам, хам, амкать, бр. гам, п. вл. ham, 
hamac, ч. ham, hamati, болг. хам, хамам, 
хамкам, слн. ham (дит.), hamati;- псл. 
(h)am;- звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до лтс. am (дит.) «Їсти», am
mat «ТС.».- Slawski І 398, 399; Machek 
ESJC 158; Schuster-Sewc 261. 

гама (муз.);- р. гамма, бр. болr. 
м. гама, п. вл. gama, схв. гд.ма;- за
позичене з французької мови, можливо, 
через німецьку (нвн. Gamme); фр. gamme 
(муз.) «гама» походить від назви грець

кої літери 1 (jciJ.LJ.Lcx.), . вжитої абатом 
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гамаза 

д' Apeuuo в ХІ ст. для позначення пер
шо! ноти гами, а пізніше застосованої 
яи назва гами взагалі; гр. ra/1-fla пахо
ЩІТЬ від назви відповідної букви в ге
брайському алфавіті: гебр. gїme1, ga
mal, арам. gamla (букв. «верблюд>>).
СІС l37; Шанский .3СРЯ І 4, 24-25; 
Фасмер І 391; Dauzat 353; Frisk І 288; 
Boisacq 140. 

ІrамазаІ «набридлива людина» Я;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р [гамаза] «Невгамовна людина», 
[гомоза] «те.», [гамазuтьJ «Неспокійно 
рухатися туди-сюди», [гомозtіть] «мету
шитися, непокоїтися» пов'язуються з 
гши «шум», [го.мІ «rc.» як утворення за 
зразком слова егоза.- Фасмер І 391; 
Stender-Petersen Melanges Mikkola 280-
281 

гамазей (заст.) «будівля для збер і
гання речей, хліба», гамазея, [гамазrІн, 
галtазая Ж. гамазій, гамазія, хамазей, 
хамазея БіІ «те.», [гамазейщик] Ж; -
р. [гамазея] «склад», бр. !гамазея] 
«те.»; - результат видазміни слова ма
газИн, [магазей], очевидно, під впливом 
[гамза] «казна>>.- Див. ще магазИн. 

гамак, [гамажа] Дз; - р. бр. гамак, 
п. ч. слц. hamak, болг. хамак; - запо
зичення з французької мови; фр. hamac 
разом з ісп. · hamaca походить від ка
ріб. (h)amaca «сітка для спання».- Аку
ленко 141; Шанский .3СРЯ І 4, 23; 
Фасмер І 391; Преобр. І 118; Slawski 
І 399; Кlein 700; Dauzat 383. 

!гамалИк] «карк», [гамаликуватий] 
«товстошиїй, кремезний»;- очевидно, 
походить від тур. hamallik «професія 
носильника», похідного від hamal «НО
сій, носильник».- Lokotsch 63.- Див. 
ще rамалія. 

[гамалfя) «носильник, раб»; - запо
Зичення з турецької мови; тур. harnal 
«носій, носильнИк» походить від ар. 
barnrnal «носильник», пов' яз а ного з ba
rnala «носити, нести»; кінцева частина 
-ія з'явилась, очевидно, під впливом 
ст. гамалія «вид шаблі>> або тур. hama
liye «плата за перенесення речей».
Макарушка 8.- Пор. гамалИк. 

rаман 1 , гаман.ець, [гаманuлоJ я, ст. 
гаман'Ь (XVIII ст.); - р. га.ман,· -за
позичення з .тюркських мов; пор. чув. 
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rамаша 

хаман «Шкіряний мішок», крим.-тат. hа
миян «ТС.», узб. хшvtен «торбинка для 
грошей, кишеня», уйг. hзмиян, ккалп. 
хамuян, каз. змиян «те.», турю•л. хам 

«шкіра»; непереконливими є спроби по
в'язати слово з біблійним ім'ям Гаман 
(Винер ЖСт. 1895 І 61), з гомза через 
гоманок (Фасмер І 391, 435).- Егоров 
285. 

rаман2 «єврейське свято; особа, яку 
під час цього свята євреї, нібито, вико
ристовують як об'єкт для глузування 
і жорстокого поводження» Ж, [гаману
вати] «когось бити, як гамана, або по
водитися жорстоко, як з гаманом» Ж; -
п. harnan «велика, важка, незграбна 
істота (особливо про коней); потвора, 
велетень»; - походить від гебр. Наmап, 
біблійного імені перського сановника, 
ворога євреїв.- Sl. \vyr. obcych 267. 

[rамарняJ «металоплавильна май
стерня», [гамарник, гамарствоІ, !гамарьJ 
«молот; котляр; мідник» Бі, [гамарuти] 
«плавити», [гамаровати] «займатися кот
лярством» Бі;- бр. [гамарня];- оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. заст. harnernia «металообробний за
вод», harner «те.» походить від нім. 
Harnrnerwerkstatt «кузня, ковальський 
цех», що складається з основ іменників 
Hammer «молотою>, спорідненого з псл. 
kamy, укр. камінь, і Werkstatt «Май
стерня».- Шелудько 26; Richhardt 53; 
Briickпer 168; Юuge-Mitzka 286.- Див. 
ще камінь. 

[гамарний) «сумний» Ж; - ч. harnary 
«неприємності, непорозуміння, незгода, 
сварки, чвари», болг. [гомарно] «непри
ємно, важко»;- неясне; висловлюється 

припущення (БЕР І 263) про зв'язок 
з нгр. ro~-tlipt «вантаж, тягар; (лайл.) 
осел». 

гамаша «верхня тепла панчоха», ка
маша «ТС.», (гамаші) «ЧОбіТКИ З КУЦИМИ 
халявками; незграбні чоботи; калоші» 
Ва; - р. бр. гамаша, п. karnasze, ч. ga
rnase, СЛЦ. ВЛ. garnasa, бОЛГ. гамаШU 
(з р.), схв. гамаше, гамашне, ели. ga
masa; -запозичене через російське по
середництво з німецької або французь
кої мови; нім. Gamasche (Karnasche) 
через фр. garnache походить від пров. 
gadarnacha, що відбиває ісп. guadarneci 



rамба 

«сорт шкіри для взуття» з ар. gadamasї 
«шкіра з міста Гадамес (у Тріполіта
нії)».- Москаленко УІЛ 57; Шанский 
3СРЯ І 4, 23-24; Фасмер І 391; Ho
lub-Lyer 229; БЕР І 228; Dauzat 353; 
Юuge-Mitzka 230. 

[rамба] «великий гудзик» Ж, [гамба] 
«Вузол, уживаний замість гудзика», 
[.r6мбичкаІ «малий металевий гудзик» 
Ж; - запозичення з угорської мови; 
уг. gomb «гудзик, запонка» утворене 
від кореня gom-, gomb-, який виступає 
в словах gombolyag «клубок, котушка, 
моток», gomb «куля, сфера».- MNTESz 
І 1071; Barczi 95. 

[гамбар1 J «середня частина човна, 
куди кладеться основний вантаж» Дз;
запозичення з румунської мови; рум. 
hambar (ambar) «те.; трюм» походить 
від тур. ambar «амбар, склад, тpюм».
Vincenz 12; DLRM 354.- Див. ще 
амбар. 

!гамбар2 ] «амбар» ЕЗб ЗО;- запо
зичення з угорської мови; уг. hombar, 
ст. hambar «те.», як і укр. амбар, запо
зичене з тюркських мов.- Гнатюк ЕЗб 
30, 337; MNTESz І 137-138.- Див. 
ще амбар. 

ІгамбарасІ «гризня, колотнеча МСБГ; 
справа О; морока, утруднення Ме»;
запозичення з польської мови; п. amba
ras «утруднення, перешкода», [hamba
ras] «те.» походить від фр. embarras 
«перешкода», утвореного від дієслова 
embarrasser «утрудняти, заважати, за
харащувати», заnозиченого з іспанської 
або італійської мови; ісп. embarazar 
«заважати, утруднювати», іт. imbarraz
zare «заважати, бентежити; захаращу
вати» походять від елат. barra «балка, 
брус».- Онь1шкевич Исслед. п. яз. 
240; SW І 30, ІІ 11; Dauzat 272; Gamill
scheg 356. 

[rамбуритися] «дутися, супитися» Па, 
[на.rамбуритися] «захмаритися» Па; -
неясне; можливо, утворене від [.гемба] 
(знев.) «губа» (пор. надути губи). 

[гамела] «товста, незграбна люди
на»; - не зовсім ясне; можливо, похо
дить від тур. hamal «носій»; - пов'я-
3ується також з [гом6лятиІ «Їсти, жу
вати» (ВьІгонная Белар. лінгв. 4, 68).
Пор. гамалія 1 rамлати. 

зо 8-539 

гамішнИй 

[raмepaJ «ковпак у формі зрізаного 
конуса», [гамерка] «те.»; - не зовсім 
ясне; може бути зіставлене з [ма.герка] 
«(чотирикутна) шапка» і з рум. gamelil 
«солдатський казаною>. 

[гамза] «казна»;- р. [гомза] «гроші, 
гаманець з грішми», [гомзuтьІ «берегти, 
збирати гроші»; - неясне; р. [гомза] 
зближують з р. [гом6ла] «грудка», гр. 
jЄ/1-m «НаПОВНЮЮСЬ», j0/1-0<;; «КОрабель
НИЙ вантаж» (Фасмер І 435; Преобр. І 
143; Горяев 74), з р. [г6бина] «достаток» 
(Даль І 343), з р. [гом] «шум» (Ильин
ский ИОРЯС 16/4, 12); можливо, пов'я· 
зане з укр. [кабза] «Гроші, гаманець» 
(пор.). . 

[гамзать] «нерозбірливо, у ніс гово
рити, гугнявити» Л, [гамзuтьІ «патяка
ти, молоти» До, [гумузуватьІ «погано 
вимовляти який-небудь звук» Л, [гам
зун] «людина з дефектами мови» Л, 
[гавза] «гугнява людина», [говза] «те.», 
[гавзаmийІ «гугнявий», [говзатий] «те.» 
Я;- р. [гамзатьІ «гугнявитИ>>, [гамзун, 
гамзатьtй], бр. [гамзацьІ «гугнявити», 
[гамзалаІ «гугнява людина», [г6мзала] 
«Те.», [гамзатьtІ «гугнявий»; - очевид
но, запозичення з польської .мови; пор. 
п. [gqzwac] «гугнявити», [gqzwaty] «гуг
нявий», яке вважається звуконасліду· 
вальним утворенням; пов'язання з р. 
[гамазuтьІ «крутитися», [гомозuтьJ «Бо· 
рушити» та ін. (ВьІгонная Белар. лінгв. 
4, 65-67) викликає сумнів.- SW І 813. 

гамзувати - див. гамселИти. 
гамір, гамірлИвий, гамірнИй - див. 

гам1 • 
[гамірка] «дерев'яна ручка поздовж· 

ньої пили», [гамарка Л, грамарка Я) 
«те.»; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. hamer «ручка», hamerek 
«те.» виводяться від нім. Hammer «мо
лот, молоток».- SW ІІ 11.- Див. ще 
гамари я. 

[гамішнйй] «ласий Ж. Шух; хит
рий, злий; єхидний ВеУг», [гаміство) 
«хитрість» Праці Х діал. нар., ст. га
мtшньtй «фальшивий» (XVI-XVIII ст.); 
- ч. hamiS(t)ny «хитрий, nідступ
ний», ст. hemisпy «те.», слц. hamisny, 
hamizny «НИЗЬКИЙ, ПЇДЛИЙ», СХВ. ХаМИ• 
шан «егоїстичний, жадібний, підступ
ний, облудний»; - запозичення з угор-
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гамлати 

ської мови; уг. hamis «неправильний, 
хитрий, лукавий» задовільної етимоло
гії не має; можливо, пов'язане з hаm
«nоверхневий шар; шк! рКа».- Дзже St. 
sl. 7, ІбЗ; Machek ESJC 159; Skok І 653; 
MNTESz І І 40; Barczi ІІІ. 

[rамлати] «повільно,безаnетитуїсти» 
Ж, (гом6ляти] «Їсти, уплітати, жувати» 
ЛексПол;- ч. (мор.) [gamlac] «те.»;
очевидно, споріднене з п. [gamac si~J 
«повільно йти, плентатися», gamajda 
«мамула, розтелепа», ст. gamula «те.», 
ч. gamei'a «дурень, мамула»; зіставля
лось (Maiinowski Rozprawy І7, 32) з 
вірм. gamadz «повільний».- Slawski І 
254. 

[гамсел] «прізвисько, яким чорно
морські козаки називають жителів Тав
рії», [гамзел] «те.»; -можливо, утво
рене від крим.-тат. hemsai «ровесник», 
запозиченого з перської мови (пор. перс. 
hіімсіір '!КОмпаньйон, суперник, това
риш», hіімсал «ровесник, одноліток»). 

[гамселИти] «бити, ударяти», [гам
семuти Ж, гемсилtlти Я, ганцелtlти, 
ганцилtlти, гамзувrіти Я, гомзощjти Ж, 
гомзувати ЯІ «тс.», [загацелtlтиJ «бряз
нути, стукнути» Я;- бр. [гамзащjць] 
«ударити, штовхнути», [гамзrіць] «бити, 
лупцювати»; - неясне; можливо, по

в'язане з крим.-тат. hemz «удар, розби
вання, поштовх»; пор. р. [гrімзtlть]«тур
бувати; набридати; лаяти; квапити», 
[гомзtlтьJ «ТС.». 

гамувати, [гамованкаJ, гамівнИй, [вга
мtlти] «вгамувати» ЛексПол, (вгамова] 
«Заспокоєння, приборкання, угамуван
НЯ» Ж, невгамовний, непогамовний, не
погамований, [угам] «заспокоєння, спо
кій», ст. гамовали (XVI ст.), гамуєm'Ь 
(1594); -бр. [гамоваць]; - запозичен
ня з польської мови; п. hamowac «галь
мувати, гамувати», як і ч. [hamovat, 
hemovat), слц. hamovat' «те.», походить 
від еви. hamen «стримувати; (первісно) 
прив'язувати ногу до голови (тварині 
на пасовиську, щоб не втікала)» (нвн. 
hemmen «стримувати»), спорідненого з 
дангл. h~mmaп «стримувати, затикати, 
замикати», ісл. h~mja «стримувати, за
гнуздувати, примушувати», дни. hem
men «гальмувати, зачиняти, замикати». 
- Шелудько 26; R.ichhardt 53; Slawski 
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гамулець 

І 399; Bern. І 376; Юuge-Mitzka 303.
Пор. хомут. 

[гамуз!) «безладдя Я; різні старі 
речі, сміття Ва; залишки листя капу
сти або буряків на ділянці Л», (гамузtlн
ня] «залишки листя і огудиння овочевих 
рослин на городі», [хамузtlння] «те.», 
[хамазнЯJ «дрібно побиті гілки, лозин
ня» ЛЧерк, (кам_сjз] «дрібні куски» Г, 
Ж. побити на гамуз «розбити вщент», 
[побити На хамузє] «ТС.», гамузом «Гур
ТОМ; все, всі разом, без вибору»; -
р. [гамузом], бр. гамузам «Те.»;
остаточно не з'ясоване; можливо, по
ходить від уг. hamoz «обчищати, обби
рати, знімати лушпайку», спорідненого 
з мар. kom «Шкаралупа, кора», удм. kom 
«те.»; пов'язання з р. гомзrіть «кишіти» 
( Фасмер І 39І; ВЬІгонная Белар. лінгв. 
4, 67-68) необгрунтоване.- .3ССЯ 6, 
98; MNTESz ІІ 4І; Barczi ІІІ.- Пvр. 
хабуз. 

[гамуз2 ] «м'якуш», [хамуз] «каша>> Ж, 
[хамузє] «те.» Ж; - результат видазмі
ни значення форм [гамуз] «залишки 
листя, огудиння на городі», [хамузtlн
ня] «те.», відомих здебільшого у виразі 
побити на гамуз (на гшщjзє), дід впли
вом форм [гамула] «невдала, густа їжа», 
(хамула] «ТС.».- ДИВ. ще Гамуз1 • 

[гамула] «каша з яблук з медом; не
вдало густо зварена рідка їжа; напів
рідка маса, що клекоче в сопках», [ха
мула] «дуже поганий суп; розварена 
овочева маса в страві Ме», [фамулаІ 
«дуже погана страва» Ж, [xaщjлimul 
«розкипати» Шейк, [розхшщjлити] «роз
варити» Ж. [розхамулітu] «розваритись 
на бурду, розкиnіти» Ме; - очевидно, 
походить від тур. hamur «Тісто, розчи
на; невдало спечений хліб», запозиче
ного З арабСЬКОЇ МОВИ; ар. hamїr <<КИСЛе 
тісто» пов' язане з дієсловом hamara 
«розчиняти (тісто)».- Радлов ІІ І698; 
Rasanen Versuch 154. 

[гамулецьІ «вуздечка; гальмо», [rа
мулицяJ «вуздечка» ДБ VIII;- слц. 
[hamulec] «гальмо»; - запозичення з 
польської мови; п. hamulec «гальмо, 
шори» походить від нвн. заст. Hemm
holz «дерев'яне галь'мо», утвореного з 
основ дієслова hemmen «гальмувати» 
і іменника Holz «дерево», спорідненого 



гамурдйти 

з псл. *kolda, укр. колода.- Шелудько 
26; Slawski І 399.- Див. ще гамувати, 
колода.- Пор. гартулець. 

[гамурдйти] «пиячити, пити горілку» 
Ва;- очевидно, пов'язане з тур. hamr 
«ВИНО», тат. хіімір «горілка», які похо
дять від ар. hamr «вино», humar (мн.) 
«алкогольні напої».- Радлов ІІ 1715. 

гана «осуд, ганьба, сором», Іганl 
«ганьба» Пі, [гана] «догана» О, [гань] 
Ж. ганьба, [ганьба] «сором» О, [ганИба, 
ганьмо Пі, ЖJ «ТС.», ганебний, [ганібний 
Ж. ганобний Ж. ганьблUвийЖJ, ганити, 
ганьбИти, [ганьбИтися] «Соромитися» О, 
ганьбувати, догана, [нагана] «догана», 
[приганаJ «тс.», Іперегана] «nеребиран
ня, бракування» Ж, Пі, [переганка] 
«ТС.» Ж;- р. [ганить], бр. ганіць, 
п. gапа «догана», gапіс «осуджувати, 
докоряти», ч. hапа «догана, образа», 
haпiti, hапіШ «ганити», вл. hапіс «Осу
джувати», нл. ст. ganba «ганьба»;
псл. gana, ganiti, пов'язане з goпiti 
«Гонити» як варіант з іншим ступенем 
чергування голосних; пор. укр. ганЯти, 
р. наганЯй «прочухан»; виводиться ще 
(9ССЯ 6, 99) з псл. gaпati «говорити»; 
незадовільне з фонетичного боку зістав
лення з псл. gadь «гад» (Mikl. EW 60; 
Osten-Sackeп KZ 44, 158) і про запо
зичення з давньоверхньонімецької мови 
(двн. hопа «ганьба, образа, глузування», 
нвн. Ноhп) (Gebauer І 403; Веrп. І 376), 
як і деякі інші пояснення (Machek ESJC 
159-160; Marvaп LF 84, ЗІ).- Фасмер 
І 392; Брандт РФВ 23, 301; Slawski І 
254-255.- Див. ще гнати. 

гангрена, гангренозний, ст. гангрена 
(1627); - р. болг. м. гангрена, бр. ган
грана, п. ч. слц. gaпgreпa, схв. гангрена, 
слн. gaпgrena, стсл. rdNrpeNd «Гангре
на, раю>; ---: запозичення з грецької 
мови; гр. rciпpatvct(>лaт. gangraena) 
«ТС.» остаточно не з'ясоване.- СІС 138; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 25-26; Фасмер І 
392; КІеіп 639; Frisk І 281; Boisacq 139. 

[rанrулики] «грудочки гною на шер
сті худоби» Ж;- афективне утворення, 
пов'язане, очевидно, з [rондзул] «збита 
у грудочку вовна», [rондзоль] «Висуль
ка», [rондзоляl «те.» (див.). 

[гандевери] «Шаровари з тонкого 
сукна»;- п. заст. hajdawery «шаровари, 
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Ганна 

широкі штани з буфамю> (з укр.);- не
ясне. -Slawski І 392. 

гандж «дефект, вада», [rанч, rанджа, 
ганджа, ганжа] «ТС.», ганджовИтий «де
фектНИЙ», f rанчаватuй, ганчdвий] «ТС.» 
Ж. rганджатиJ «ганьбити» Кур, ганджу
вати «шукати, знаходити гандж», [.ган
джувати] «бракувати; знецінювати Па; 
не виконувати своєї функції Берл», 
Іrанчувати] «забраковувати, мати недо
ліки»; - запозичення з угорської мови; 
уг. gaпcs «докір, догана, вада» є, оче
видно, звукозображальним утворен
ням.- Nitsch RSl 7, 24; Zar~ba JP 
3113, 116; MNTESz І 1024; Barczi 91. 

[гаяджаІ «вид посудини» Ж; - не
ясне. 

[rанджа] «денатурований деревний 
СПИрТ» Я, [ганжа Я, ханжа] «ТС.»;
неясне; можливо, пов'язане з тур. hanc~ 
«трактирник, власник постоялого двору». 

[ганджарІ «Широкий татарський кин
джал», - р. [ханджар] «кинджал», Ікон
чар] «ВИД меча», П. СТ. handzar «Турець
КИЙ кинджал», andziar, chandzar «те.», 
ч. слц. haпdiar «вид холодної зброї 
у південних слов'ян», болг .. заст. хан
джар «кинджал»; - запозичення з ту
рецької.мови; тур. hancer «те.» походить 
від ар. hangar пс.».- Фасмер IV 221; 
Горяев 140; SW І 36; Lokotsch 64. 

[rанджули] (у виразі піти на .г. 
«піти на заробітки»); - неясне. 

rандзблля - див. Гондзбля. 

[гандрабатий І «незграбний, довготе
лесий, неоковирний, високий» Ме, [ган· 
драбастий, гандрибатий] «те.»; -
п.handryba «велика незграбна істота»;
неясне. 

[гаидри] (у виразі [г. битиl) «байдики 
бити», [гсіндритисяl «те.» Ж; - неясне; 
можливо, пов'язане з [гандрі) «Лахи», 
від ч. слц. haпdra «ганчірка», що є ре
зультатом видазміни форми hadr, яка 
походить від нвн. Ha.der «ганчірка», спо
рідненого з лат. cento «одяг з ганчір'я», 
дінд. kantha «латаний одяг» (Machek 
ESJC 155; Юuge-Mitzka 280); може 
бути зіставлене також з рум. handral~u 
«гуляка, волоцюга». 

Ганна, Анна, Гандзя, Ганка, [Га
ничка, Ганниця, АнницяJ, Ганщjля, 
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rанок 

Ганщjня, Ганнуся, Ганця, АнЮтка, Га
нЮточка, Ганя, Гrінька, Нуся, Галя, 
[Гальшка], ст. Анна: бл(а)г(о)д(а)ть, 
noтtxa або ласкавая (1627);- р. болг. 

м. Анна, бр. Ганна, п. нл. Anna, ч. An
na, Hana, вл. Hana, схв. Ана, слн. 
Ana, стсл. ffNNd, ffwL\;- через старо
слов'янську мову запозичене з грець

кої; гр. "Avva походить від гебр. I:Ianna\ 
яке пов'язується з основою I:Janan <<Він 
був милостивий, виявляв ласку».
Сл. вл. імен 237; Петровский 51; Супе
ранская 85; Кlein 78. 

rанок, ганок, [.Jанчик] Ко, [.Jанкі] 
«східці на ганку» Л, ст. кганок (1552);
р. [ганка] «ганою>, [ганок] «ТС.», бр. 
ганак; -запозичення з польської мови; 
п. ganek «Ганок, галерея», як і ч. [ga
nek] «Коридор; стежка», слц. giшok 
«КОрИДОр», СХВ. ганак «ГаНОК, галерею>, 
утворене від нім. Gang «коридор, хід», 
свн. ganc «вхід», пов'язаного з двн. 
gangan «іти», спорідненим з дісл. ganga, 
гот. gaggan «те.», дінд. janha «нога», ав. 
zanga- «КіСТОЧКа (на НОЗі)», ЛИТ. zengiu 
«ступаю».- Москаленко УІЛ 27; Фас
мер І 392; ОньІшкевич Исслед.п. яз. 232; 
Slawski І 254; Bruckner 134; Юuge
Mitzka 230. · 

· [гантелИти) «Ганьбити» Ж;- неяс
не; можливо, утворене від ганити «те.», 
як гателИти від гатИти; менш імовір
ний зв'язок з тур. hantal «грубий, без
формний, потворний, незграбний».
Пор. гана. 

гантель; - р. гантель, бр. ганталь. 
п. hantla;--..,. через російську мову запо
зичене з німецької; нвн. Hantel «Ган
тель», запроваджене як спортивний тер
мін у 1816 р., походить від нн. hantel 
«рукоятка», спорідненого з нвн. Hand 
«рука».- СІС 139; Шанский .3СРЯ І 
4,26; Kopalinski 382-383;Кiuge-Mitzka 
288.- Див. ще гендель. 

ганус (бот.) «аніс, Pimpine11a anisum 
L.», ганусівка, ст. ганусовай (1756);- ре
зультат фонетичної видазміни запозиче
ного, можливо, через польську мову (п. 
anyz, [hanyz) «те.»), лат. anesum (<an!
sum) «Те.», яке походить від гр. &vнrov 
«ТС.».- Паномарів Мовозн. 1974/2, 43; 
Sadп.-Aitz. VWb. І 20.- Див. ще аніс. 
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гап ка 

[ганути] «метикувати, здогадувати
ся»; - р. [загануть) «загадати», ст. за
ганути, загонутИ «ТС.», СХВ. загонетка 
(загднетка) «загадка», загонетати «за
гадувати», ели. ganati «Гадати», стсл. 
ГdNdNИK «Гадання, загадка»; - неясне; 

пов'язування з гадати, як і з стсл. rt\
TdTИ «Гадати», ставиться під сумнів.
Фасмер-Трубачев І 391; Bern. І 288. 

[ганца] «шкапа>> Ж, ВеЗи;- запози
чення з молдавської або румунської 
мови; молд. [ханц) «шкапа», рум. [hantJ 
«те.» певної етимології не має; можливо, 
походить від уг. kanca «кобила», яке 
виводиться від ч. konice, укр. ст. коница 
«Те.» (MNTESz ІІ 341-342). 

[ганцанйна) «сварка» Ж;- очевид
но, походить від нвн. haлseln «драж
нити, глузувати» (первісно «приймати 
до корпорації»; прийом супроводжу
вався суварими випробуваннями мужно
сті і стійкості), Налsе1еі «глузування», 
еви. hansin «приймати до купецького 
товариства», пов'язаних із еви. hans(e) 
«торговельне товариство», спорідненим 
з дангл. hos «загін, почет», двн. hansa 
«військовий загін», гот. hansa «загін, 
натовп».- Юuge-Mitzka 288 .. 

ганчірка, [ганчіра) «ганчірка» Я. 
(ган чірuна), ганчірник, ганчір'я, ган
чірЯччя, ганчір' fтий, [ганчірястий) «ПО
дібний до ганчірки» Я;- запозичення 
з польської мови; п. hanczurka «Ганчірка» 
походить від нвн. Handscheure «шматина 
для витирання рук», утвореного з основ 

іменника Hand «рука» і дієсл_gва scheu
ern «терти, чистити» (сни. schtiren), яке, 
можливо, походить від фр. ст. escurer 
«чистити, доглядати», пов'язаного з лат. 
excurare «піклуватися», curare «ТС.».
Тимч. 508; Булаховський НЗ КДУ 5/1, 
1946, 89; Юuge-Mitzka 645; Сл. ст.-фр. 
яз. 100.- Див. ще акуратний, гендель. 

І'аня - див. каня. 
ганьба, ганьбИти, ганьблuвий, гань

бувати - див. гана. 
r гапалом] «МИТТЮ, ВМИТЬ» Ж; - неяс

не; можливо, пов'язане з формою зопалу 
«згарячу».- Пор. палИти. 

Гаnка, Гапа- див. Агафія. 
[гаnка) «плоскодонний човен» Я;

неясне; можливо, пов'язане з тур. ар 
«ВОДа>>. 



гаnлИк 

гаnлИк «дротяний гачок (застібка) 
на одязі», [гапка] «дротяна петля на 
одязі», [гафтка] «ТС.» Ж. ст. гаплик'Ь 
(1579), гапла «Гаплик» (1638);- р. [га
пелька, гаплйк, гаплЮк] пс.», бр. гап
лік, ст. гаплик'Ь (1517-1519); -запо
зичення з старопольської мови; п. ст. 
haftka, heftlik «Тс.» (XV-XVI ст.) по
ходять від свн. haftel (heftel) (нвн. Hef
te1) «ТС.», пов'язаного з двн. haft «кай
дани, пута», спорідненим з двн. h~ffaп 
«піднімати», hevan (нвн. hеЬеп), гот. 
hafjaп «ТС.», лат. саріо «беру, хапаю».
Тимч. 508; Шелудько 26-27; Буль1ка 
79; Slawski І 390; Кluge-Mitzka 280, 
295, 296. 

Гапон - див. Агафон. 
гапсом - див. гепсом. 
гаптувати «вишивати (золотом або 

сріблом)», [гафтувати, гоптарювати 
ЖІ «тс.», гапт «вишивка золотом або 
сріблом», [гафка Я. гафт] «тс.», гаптар 
(заст.), Ігафтар, гафар Ж. гаптар ЖJ, 
гаптарка (заст.), [гафтарка] Ж. гаптар
ство (заст.), ст. гафтовати (1596), гап
тар'Ь (1700), гаптованьtй (1722);- бр. 
гафтаваць «гаптувати», п. haftowac 
«те.», ч. розм. heftovati «метати, шити 
на живу нитку»; - через польське по

середництво запозичене з середньоверх

ньонімецької мови; свн. heften «зв'язу
вати, заковувати,укріплювати, прикріп
лювати» (нвн. heften «прикріплювати, 
зшивати»), пов'язане з двн. haft «зако
ваний, ув'язнений», спорідненим з лат. 
captus «Захоплений, взятий» (від саріо 
«брати»).- Шелудько 26-27; Slawski 
І 390__.:391; Юuge-Mitzka 296.- Див. 
ще гаплИк. 

гар1 (вигук, що передає гарчання 
собаки), гар-гар «гур-гур» (вигук, що 
передає гуркіт розладнаних механізмів, 
торохтіння), гаркати «ричати (про со
баку); гримати, кричати; гуркати; то
рохтіти», гарчати, [гарканйна] «сварка», 
гаркіт «ГарчаННЯ», гаркітнЯ «ТС.; свар
Ка», (гаркун] «буркm:ун»; - р. гаркать 
«кричати», бр. гаркаць «бурчати», п. 
[harczec] «Гарчати» (з укр.), слц. harkat' 
sa «битися», вл. hara «галас, вереск, 
гармидер», нл. gjarcys «кричати, галасу
вати», болг. гаракам «Галасую»;- звуко
наслідувальне утворення; деякі з наве-

rapa 

дених похідних і їх слов'янських відпо
відників з імітацією собачого гарчання 
можуть бути й не пов'язані; пор. п. har
kot «лопотання», ч. hrkotati «гуркотіти, 
падати з гуркотом», [hrkati] «кричати, 
гуркотати», р.-цсл. Г'ЬJЖdТи «воркува

ти».- Шахматов ИОРЯС 7/2, 333; Фас
мер І 393-394; Slawski І 295, 370.
Пор. гарИкати, гаркати. 

гар", гариво- див. горіти. 

[гара] «віз із ящиком Л; великі сани 
на колесах для перевезення великих 

вантажів Я», Ігарнйк] «робітник при 
підводі»; - очевидно, споріднене з др. 
гарьt «кораблі», ч. ст. harovec «панський 
візок на двох колесах»; у такому разі, 
походить від пд.-др. *гар'Ь чи *гарь 
«данина для князя», утвореного від 
дісл. harr (haerr) «князь» (букв. «си
вий»), harri «князь», як назва видів 
транспорту, яким ця данина перевози

лась; менш імовірний, зважаючи на 
різницю в початкових приголосних (у 
волинських говорах), зв'язок з [.Japa 2

] 

«віз із ящиком», що походить від п. gara, 
kаrа.-Мельничук Мовознавство 1969/1, 
33.- Див. ще гарма-щірма.- Пор. без
гар, гарний, гарувати, угара. 

rapa1 «паз, глибокий, довгастий жо
лобок для вставляння дощок, притеса
них брусів і ПОД.», гара, [.Jap] Шух «ТС.» 
.Jарувати «робити пази», гарувати 
ЛЧерк, [.Jарювати] «те.»; - запозичен
ня з польської мови; п. gara «паз у де
реві», garowac «робити в дереві пази» 
виводиться від нім. Gehre «клин, паз», 
спорідненого з двн. gero «клиноподіб
ний кусок матеріалу чи землі; полш>, 
двн. снн. gёr «спис», дінд. hё$а- «стрі
Ла>>, Гр. xat:a<;; «ПаСТУШИЙ КИЙОК».
Вrіісkпеr 134; Юuge-Mitzka 241, 248-
249; Paul DWb І 233. 

[rapa2
] «віз із ящиком для переве

зення землі або піску», [.Гарі] «сани для 
перевезення вантажів» Л; - запозичен
ня з польської мови; п. [gara] «візок 
з ящиком», ст. (kara] «тс.» походять від 
нім. Karre «візок, тачка», Karren «тс.», 
яке зводиться до лат. carrus «віз», що 
походить від гал. carros, спорідненого 
з лат. currus «Віз», пов' яз а ним з curro 
«біжу».- Шелудько 29; Briickner 218-
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219; Юuge-Mitzka 353.- Див. ще 
курс. 

[гарабакати] «Кричати, горлати; 
варнякати» Ж;- звуконаслідувальне 
афективне утворення, аналогічне до га
рИкати (гарЮкати), галакати. 

[rараббля] «картопля» Ж;- резуль
тат контамінації укр. бараболя і п. 
tgaragola 1 «тс.».- Див. ще бараболя. 

lrapara] «тичка для підв'язування 
винограду» Мо, Дз, (.Japa.J] «тс.» Мо, 
гара.J «Тичина>> МСБГ, lгарага] «жердина, 
якою підпихають по воді човен» Берл. ;
запозичення з молдавської мови; молд. 
арак «тичка для підпирання», харак, 
Хараг, рум. arac, harac, [harag) «ТС.» 
ВИВОДИТЬСЯ Від НГр. харсі XL «ЖерДИНа, 
палка», пов'язаного з гр. xcipct~ «Тс.», 
xctpcicrcrffi «гострю, точу, вирізую», спо
рідненими з лит. zerti «скребти, загрі
бати», тах. В kar(r)e «яма».- СДЕЛМ 
469; Frisk ІІ 1073-1075; Boisacq 1051. 

[rарадйчі] «сходи» ВеУг, ЕЗб 4;
запозичення з угорської мови; уг. [ga
radics] «ТС.; східець» ПОХОДИТЬ від ЛаТ .. 
gradus «те.».- Barczi 91.- Див. ще 
градус. 

гараж;- р. бр. болг. гараж, п. ga
raz, Ч. СЛЦ. garaz, ВЛ. НЛ. garaza, М. СХВ. 
гаража, слн: garaza; - запозичено з 
французької мови через посередництво 
російської; фр. garage «Те.» утворене від 
дієслова garer «поставити під прикрит
тя, прибрати», яке походить від франк. 
* waroп «берегти», спорідненого з днн. 
waron, дангл. warian, дісл. vara, нвн. 
wahren «ТС.», ЛТС. vertif~S «ДИВИТИСЯ, 
помічати», лат. vereri «шанобливо ди
витися», гр. wpct «захист, турбота».

СІС 139; Шанский ЗСРЯ І 4, 27; Dauzat 
354; Юuge-Mitzka 834. 

гаразд «[добро, щастя]; (присл.) до
бре», [гораздl «тс.», [гараздuтися] «щас
тити» О, гараздувати «жити в достатку», 
!гараздувати] «те.», [вгараздuтиІ «схва
лити, задовольнити» Ж, [перегараздuти] 
«перестаратися» Ж, ст. гораздьtй (XVI 
ст.); - р. гораздьtй (гаразд) «проворний, 
моторний, меткий, спритний», бр. [го
рrіздьtй] «ТС.», р.-цсл. Г\)рdЗД 1.. «досвідче
ний, спритний», ч. (horazditi] «лаяти, 
бушувати, шуміти, гомоніти, галасу
вати»; - очевидно, запозичення з гот-

.но 
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ської мови; гот. *garazds «здатний добре 
говорити» утворене з префікса ga- і 
іменника razda- «мова», спорідненого з 
дісл. rQdd «звук, голос», дангл. reord 
«голос, мова», двн. rarta «голос»; менш 
слушними є спроби зведення до псл. 
gor- «держати, хапати, збирати» (Sten
der-Petersen Slavia 5, 675-676; Кipar
sky GLG 28; Ільїнський ЗІФВ 7-8, 
58) або псл. gor- «говорити» (Briickner 
151; Ильинский ИОРЯС 16/4, 8).
Фасмер І 439; Шанский ЗСРЯ І 4, 129-
130; 3ССЯ 7, 32; Bern. І 330; Uh1eпbeck 
AfS1Ph 15, 487; Kretschmer AfSIPh 27, 
232; Mikl. EW 90. 

гарак - див. арак. 
[гаракаль] «дятел» ДзАтл ІІ, [гала

кар, гара.Jаль, гарахальJ «ТС.» ТЖ;
слц. [harkal'] «те.»;- запозичення з 
угорської мови; уг. harkaJy «Те.» спо
ріднене з мане. karkai, charchёj, хант. 
X~'Y)ra «ТС.».- Дзендзелівський У ЛГ 64; 
ДзАтл ІІ 127; MNTESz ІІ 60; Barczi 
114. 

[гарам] «скотина, худоба» Мо, 
МСБ Г; - запозичення з молдавської або 
румунської мови; молд. харdм <<шкапа>>, 
рум. haram «те.; проклятий, відкину
тий», очевидно, запозичені з турецької 
мови; тур. haram «заборонене, нечисте», 
як і крим.-тат, харам, nолов. балкар. 
xaram «те.», походить від ар. l)aram 
«заборонене, священне».- ТБР 205; 
СДЕЛМ 469; Юіsаnеп Versuch 155. 

[rарамfя] «розбійник», [гармtй] 
«шахрай»;- болг. харамИл «бунтар; 
розбійник»; - запозичення з турець
кої мови; тур. harami «злодій, розбій
ник, грабіжник, шахрай» nоходить від 
ар. /:Iaramiy «злодій, грабіжник», пов'я
заного з ])агата «бути забороненим, свя
щенним»; припущення румунського по

середництва (Scheludko 129: рум. hara
min «злодій; гайдук») потребує обгрун
тування.- РЧДБЕ 793. 

гарампбви, гарапави - див. горо
повфо:rбви. 

гарантія, гарант, гарантувати, ст . 
.Jваранція «порука, гарантія» Пі; -
р. гарантия, бр. гарtінтьtЯ, n. garancja, 
gwarancja, ч. garance, слц. garaпcia, 
вл. garantija, болг. гаранция, м. гаран
циjа, схв. гардяциjа,. гарантиjа, слн. 
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garancija; - заnозичення з німецької 
або французької мови; нім. Garantfe 
походить від фр. garantie, пов'язаного 
з garant «поручитель», яке зводиться до 
франк. wёrand «ТС.», спорідненого з двн. 
днн. дангл. werian «захищати», нвн. 
wehren «те.», псл. vor-/ver- «запирати, 
замикати», укр. вір «Жердяна загоро

жа», видозміненого під впливом фр. 
ст. garir «захищати».- СІС 140; Шан
ский 9СРЯ І 4, 27-28; Фасмер І 392; 
Kopalinski 376-377; Юuge-Mitzka 
231; Dauzat 354.- Див. ще вір1 . 

[гараnекаІ «нелюдяний чоловік» 
ВеБ; - неясне. 

гараnник «нагай, батіг», аралник, 
[арапій, гарап Ж, гарапа, гарапій, 
оралник] «те.»; - р. арапник, бf'>. арап
н.ік, гарапнік, п. harap, harapnik, ч. 
harapnik «те.»; - задовільної етимології 
не має; пов'язується з п. ст. harap 
(мисливський вигук для відгону собак 
від зловленої здобичі), що походить від 
нім. herab «вниз, додолу» (Шелудько 
27; Оньrшкевич Исслед. п. яз. 240; 
Slawski І 402-403; Преобр. І 7; Фас
мер-Трубачев І 83; Bruckner 168; 
Mikl. EW 423; Bern. І 376-377), або 
з тур. harap «руйнування» (Matzenauer 
LF 7, 212; Кiparsky GLG 135); пор. укр. 
ст. гараn'й «лови, полювання» (XVI ІІ 
ст.), п. ст. harap «те.». 

гарас, гарасівка - див. rapyc. 
гарасалка, гарасувати - див. rpaca, 
ГарасИм, ГерасИм, Гарасько, Герась-

ІЩ ст. Герасим'О: честньtй, або старче
скuй, достойно почтен (1627);- р. 
болг. Герасим, бр. Герасім, слц. Gera
zim, стсл. fEpdC"Ь.;- ім'я грецького по
ходження; гр. Гєрсіочю<;; пов'язується 
з прикметником rєpcicrrнo<;; «шановний, 
вельмишановний», утвореним від rspacr 
«Шана» (перБісно «Вік»), спорідненого 
з дінд. jarai:J «вію>, ав. zarata «дряхлий», 
псл. zьrеІь, укр. зрілий.- Беринда 199; 
Петровский 86; Суперанская 77; Илчев 
130; Frisk І 299; Boisacq 145.- Див. 
ще зрfти2 • 

[гарасікуватися) «сперечатися, лая
тися:->, [гарасічити] «бити, лупцювати; 
ганьбити» О; - запозичення з угорської 
мови; уг. haragszik «сердитися», оче
видно, споріднене з мане. khorj- «Те.», 
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морд. kor «Гнів».- MNTESz ІІ 52-53; 
Barczi 113. 

[гаратати] «сильно бити; дубасити, 
бахати» Ж, О;- п. haratac «те.»~ (з 
укр.); - неясне; nов'язання з рум. 
hartani «пошматувати, відрубати» або 
harati «дражнити, дратувати» (Шаро
вольський Зб. заходозн. 61) викликає 
сумніви (Slawski І 403; Cranjal& 296); 
можливо, виникло на основі форми 

[обаратати] «сильно побити», пов'яза
ної з боротати «очищати від лузги» 
(просо). 

[гарашки] (бот.) «кучеряві гриби, 
зморшки, Moгchella esculenta Pers.» 
Я;- можливо, пов'язане зп. [harasny] 
«Гарний, гідний», утвореним від укр. 
гарdзд.- Brйckner 168. 

[гаращоJ «гаразд» Ж; - результат 
злиття слів гарсізд і що (див.). 

[гарб] «Великий гак, багор»; - не
ясне; можливо, запозичене з турецької 
мови; тур. harba «алебарда, сокира» 
походить від ар. l)arba «спис, багнет». 

гарба, [арба, гараба ПіJ; - р. арба, 
бр. гарба, п. arba, [haraba], болг. ара
ба; - запозичення з тюркських мов; 
тур. araba «Віз», крим.-тат. ·аз. араба, 
каз. кирг. тат. арба «те.» загальноприй
нятого пояснення не має.- Шанский 
9СРЯ І І, 135; Фасмер-Трубачев І 
83; Преобр. І 7; Sadn.- Aitz. VWb. 
І 25; Севортян 164-165; Дмитриев 
521-522; Lokotsch 9. 

[гарбажійка] «дрібна цибуля для са· 
діння»;- болг. арпаджuк «те.»;- по· 
ХОДИТЬ ВіД тур. arpac1k sogaпi «ТС.» 
(букв. «ячмінець-цибуля»), в якому arpa
cІk є зменшеною формою від агра «ЯЧ
мінь».- БЕР І 16. 

гарбалка, гарбарка - див. грабар. 
гарбар1 (заст.) «кушнір», гарбарня 

(заст.) «шкіряний завод», [гамбарняJ 
«Те.», гарбарювати (заст.) «кушнірува
ти», ст. гарбарь (1599);- бр. гарбар, гар
барня; - запозичення з польської мо
ви; п. garbarz «кушнір», garbowac «вичи
нювати шкіри», як і вл. garbar «Кушнір», 
СЛЦ. garbiar «ТС.», СЛН. garbati «ВИЧИНЮ· 
вати шкіру; бити, товкти», ст. ga1·bar 
«кушнір», походить від свн. gerwen, 
garwen, gerben «робити, підготовляти», 
geгwer «Гарбар», пов'язаних з прик· 
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метником gar «приготовлений, готовий», 
двн. garo, garawёr «те.», спорідненим 
з дангл. garo, дісл. gQrr «те.», дінд. 
ha.tas- «жар», псл. goreti, укр. горіти.
Шелудько 27; Slawski І 256; Bez1aj 
ESSJ І 139; Кluge-Mitzka 231, 249.
Див. ще горіти. 

[гарбар2 ] «крик, галас», [гарбару
вати] «кричати, галасувати»; -неясне; 
можливо, пов'язане з гарбати в його 
первісному значенні «збирати данину, 
забирати челядь у рабство».- Див. ще 
гарбати. 

гарбати «захоплювати, грабувати», 
загарбати, загарбник;- неясне; мож
ливо, утворилось на основі виразів гар 
брати «брати данину», за гар брати, 
у яких слово гар «данина» ·виводиться 

від дісл. harr (haerr) «князь» (букв. 
«СИВИЙ, старИЙ»), harri «КНЯЗЬ».- Див. 
ще гарма-дарма.- Пор. безгар, гара, 
гарний, гарувати. 

[гарбачій] «робітник з артілі вівча
рів, який завідує гарбою з припасамю>, 
[гарбачИй] «тс.»;- болг. арабаджйя «віз
ник»;- запозичення з турецької мо
ви; - тур. arabac1 «тс.», споріднене з 
крнм.-тат. гаг. кар. полов. арабаджи, 
аз. туркм. арабачьt «ТС.», є похідним від 
araba «віз».- БЕР І 13.- Див. ще 
гарба. 

гарбуз (бот.) «кабак, Cucurbita ma
xima Duch.; [кавун, Citгullus Schrad. 
Ме]», [гарбуза] «кабак» Л, гарбузенЯ, 
[гарбузенка] «стебло кавуна; земля, де 
росли кавуни» МСБГ, гарбузИння, [гар
бузИцяJ «кавун продовгуватої форми» 
Ме, [гарбузіки] «Гарбузове насіння» Л, 
[гарбузіння] «гарбузиння», [гарбузник, 
гарбузняк] «те.» Л, [гарбузці] «зернята, 
насіння» До, гарбузЯ «Гарбузеня», [гар
бузуватий], гарбузЯчий; - р. арбуз «ка
вую>, бр. гарбуз «кабак», п. harbuz 
«кавун», arbuz «ТС.» (з укр.), болг. 
карпуз, м. карпуз, схв. кд.рпуз(а) «тс.»; -
запозичення з тюркських мов; полов. 

харбуз, карбуз, крим.-тат. К'Оарпуз, тур. 
karpuz «ТС.» ПОХОДЯТЬ від Перс. xarbuza, 
xarbuza «ДИНЯ» (букв. «ОСЛЯЧИЙ огірок»), 
яке складається з основ іменників xer 
«осел», спорідненого з ав. хага «ТС.», 
і сперс. bacina «огірок».- Дзендзелів
ський St. sl. 6/1-2, 124; Шанский ЗСРЯ 
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І 1, 136; Фасмер І 83; Шипова 114; 
Slawski І 403; Briickner 168; Skok ІІ 
53; Bern. І 491; Lokotsch 65. 

[гарбузИ] «Картопля» ДзАтл І, [гар
будзй] «ТС.» тж, [гарбудзЯнкаJ «поле, 
з якого знято картоплю» ДзАтл ІІ, 
[гарбузЯнка] «ТС.» тж, О; - результат 
перенесення назви гарбуза на картошІю 
за спільною ознакою- круглою фор
мою.- Див. ще гарбуз. 

[гарбузИнкаJ (сорт груші) Я, {гарбу
зівка] «Тс.» Я;- очевидно, пов'язане 
з гарбуз; мотивація назви неясна. 

[гарведа] «Лайка, сварка, супереч
ка» Ж; - п. harwa «крик, галас» (від 
укр.?); - неясне; можливо, утворене 
від основ іменника *гар'О «данина; 
взяття в рабство» і дієслова вестИ 
(веду); в такому разі первісно могло 
означати «забирання чи провадження 
(варягами) челяді в рабство».- Пор. 
гарма-дарма, вестИ. 

r гаргара І] «сварлива жінка», [..Іар
..г'ара];- бр. [гаргара] «те.»; - очевид
но, утворене на основі подвоєного вигу· 
ку гар з афективною зміною г на r у дру
гому варіанті; менш переконливе виве
дення (Фасмер ГСЗ ІІІ 31) від гр. 1ар-
1сіра «говір, лайка».- Див. ще гар1 . 

[гаргара2 ] «велика, погано опоря
джена кімната» ВеЗн;- бр. гаргара 
«Громіздка, неоковирна річ»; - афек
тивне утворення. 

[ rapraлa] «горло, гортань», [..Іар..Іdло, 
..Іар..Іачка ЖJ «ТС.», [..Іар..ІалізоватиJ «по
лоскати горло» ВеУг; - п. [gaгgiela) 
«гортань», gargaryzowac «полоскати гор
ЛО», болг. гаргара «полоскання горла», 
м. гаргара «ТС.», схв. гаргарuзuрати 

«полоскати горло»; -запозичене з ла

тинської мови, можливо, через поль
ську; лат. gargala є наслідком контамі
нації gurgulio «гортань», утвореного з ос
нов іменників guгges «безодня, горло» 
і gula «горло», та дієслова gargarizo 
<<Полощу горло», яке походить від гр. 
jCtpja:pt~Ш «ТС.» звуконаслідуваЛЬНОГО 
походження.- Erпout-Meillet І 267; 
Walde-Hofm. І 583; Frisk І 290. 

[raprapa] (орн.) «гагара чорновола, 
гагак, Colymbus arcticus (Gavia arctica 
L.?)» Ж;- звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до гагара (див.). 



rарrачки 

[rарrачкиl «агрус»;- результат афек
тивної видазміни форми [.Га.Гацки, .ге
.піцки] «ТС.».- Див. Ще J'аІ'ацка. 

[гаргуц] (вигук для передачі звуку 
від падіння чого-небудь великого) Па;
звуконаслідувальне утворення, анало
гічне до беркИць і под. 

[rард] «перегородки для ловіння 
риби; перегородка поперек річки з ка
міння; риболовний завод», [..Іард] «Те.», 
[гардаджій] «Майстер, який робить 
гард», [гардівнИчий] «наглядач за. ри
бальнями», [ ..Іардувати] «гатити, робити 
загату», ст. гар'Од'О (1676); - болг. 
[гард] «Відгороджена частина моря для 
розведення риби», схв. [гарда] «загород
ка на Дунаї для вилову білуги»;- запо
зичення з румунської або молдавської 
мови; рум. gard «огорожа; загата для 
ловіння риби», молд. гард «Те.» походить 
з дако-мізійської або з слов'янських 
мов.- Дзендзелівський НЗ У жДУ 13, 
95; Scheludko 129; БЕР І 231; СДЕЛМ 
84; Nandris ZfSIPh 30, 147. 

[rарда] «прикраса, оздоба» Ж, [згар
да] «прикраса з монет» Ко, [згарди] 
«Намисто» Я; - запозичення з поль
ської мови; п. garda «кругла бляха на 
рукоятці палата або шпаги, яка за
хищає долоню; намисто з монет» похо

дить від фр. garde «Те., ефес», пов'яза
ного з дієсловом garder «зберігати».
Кораlіnskі 349; St. wyr. obcych 243; 
Dauzat 354.- Див. ще гардероб. 

[гардаман] «міцна горілка», [гарде
ман] «те.»; - запозичення з польської 
мови; п. kardamoпka «Наливка на карда
моні» походить від kardamon «карда
мон, Amonium cardamonum», запозиче
ного з грецької мови, можливо, через 
латинську (лат. cardamoпum); гр. xap
бa/lшl-lov «рослина з гострим смаком, 
насіння якої вживалося для приправи 
їжі» утворене з основ іменників xcipбa
f.tOV (бот.) «вид кресу, Lepidium sati
vum», можливо, пов'язаного з дінд. 
kardamal} «ЯКаСЬ рОСЛИНа», і a/lШ/lOV 
«якась індійська запашна pocлинa».
Kopalinski 477; Sl. wyr. obcych 342; 
Frisk І 100, 786-787. 

[rард;ін] «тарган» Ж; - неясне; мож
ливо, результат фонетичної видазміни 
слова, спорідненого з схв. грдан «По-

гарем 

творнщ1, бридкий, огидний», слн. gtd 
«ТС.», grdina «Огидна істота». 

гарденія (бот.) «Gardenia»;- р. гар
дения, бр. гард§нія, n. gardenja, ч. gar
denie, слц. gardenia, схв. слн. garde
nija; -засвоєна наукова назва нлат. 
gardenia, утворена від імені англійсь
кого природазнавця Олександра Гардена 
(Garden) (помер у 1791 р.).- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 28; Kopalinski 349; SW І 803~ 
Sl. wyr obcych 243. 

гардероб, [гардероба], гардеробна. 
гардеробник;- р. болг. гардероб, бр. 
гардзроб, п. ч. garderoba, слц. ели. 
garderбba, м. схв. гардероба; - запо
зичення з французької мови; фр. garde
robe утворене від основ дієслова garder 
«зберігати», яке відбиває франк. wardon 
<<nильнувати, чергувати», і robe «плаття~ 
(ст.) одяг», що походить від герм. *rauba 
«здобич» (нвн. Raub «здобич», двн. roub 
«Грабування», дангл. rёaf «здобич, 
одяг»).- Шанский ЗСРЯ І 4, 28-29; 
Фасмер І 393; Dauzat 354, 635; Юuge
Mitzka 585.- Див. ще варта, роба. 

[гардибурка] «картопля», [..Іарди
б!}рка] «ТС.» Ж; -очевидно, результат
контамінації форм [.Гараболя] чи [..Іар
дох] і [.мандиб!}ркаJ «ТС.».- Див. ще 
rараб6ля, картопля, мандибурка. 

гардИна;- р. болг. гардИна, бр. гар
дзіна, ч. вл. нл. gardiпa, слц. gаrdіпа;
запозичення з німецької мови; нвн. 
Gardine, снн. gordiпe походить від фр. 
courtine <<портьєра», яке в цьому зна
ченні було засвоєне з італійської моЕи~ 
іт. cortiпa «портьєра» походить від піз
ньолат. oortiпa «ТС.», утвореного від 
СОГS (<cohors) «Обгороджений двір, обо
ра» за зразком гр. auЛafa «завіса», по
хідного від auЛ-iJ «двір».- СІС 140; Шан
ский ЗСРЯ І 4, 29; Фасмер І 393; Dau
zat 214; Walde-Hofm. І 242, 280. 

гардовИюі - див. горд. 

гарем, гаремник .«багатоженець», га
ре.мниця «гаремна дружина або налож
ниця»;- р. гарем, бр. гар§.м, п. ч. слц. 
вл. harem, болг. харе.м, м. схв. харе.м, 
слн. harem; - запозичено з тюркських 
мов, можливо, через французьке посе
редництво (фр. harem «Гарем»); тур. ha· 
rem «Гарем, жіноче відділення в домі; 

473: 



rарець 

дружини і дочки, що мешкають у га
ремі», крим.-тат. haram «ТС.» походить 
від ар. i)aram «заборонене; священне; 
храм; дружина», haлm «дружина; га
рем, жіноча половина дому».- СІС 140; 
Шанский 3СРЯ І 4, 29; Фасмер І 393; 
Шипова 114; Lokotsch 64; Радлов ІІ 
1750; Rasanen Versuch 155. 

[гарецьl) (бот.) «флокс, Ph1ox» Ж. 
{гарнец] «ТС.» Ж, [горець] «флокс Дру
монда» Mak; - очевидно, пов' язане з 
і!Оріти; назва зумовлена яскраво-чер
воним забарвленням квітів більшості 
різновидів флоксів; пор. інші назви 
Флокса: [огник, світлик].- Див. ще 
горІти. 

гарець2 ' .пірець - див. гарнець. 
гарИкати «бурчати, покрикувати», 

{гарЮкати] «ТС.», [гарукатися] «свари
тися», [гарЮкатися] «ТС.», гарИкало 
«крикун, буркотун», [гарЮкало] «тс.», 
[гарука] «сварлива люДина», [гарИкли
вий) «сварливий, бурчливий», [гарікли
вий) «тс.»; - результат видазміни ос
нови дієслова гаркати, як у бухкати -
бухИкати, мсізати- мазЮкати та ін.
Див. ще гар1.- Пор. гіф1 . 

[гаріль] «крихта, дрібна частина, пи
линка», [гарель) «ТС.», ст. галер'Ь «дріб
на грошова одиниця» (XVI ст.), гар13ль 
«ТС.» (XVII ст.); - п. halerz «Старовинна 
дрібна австрійська монета», ч. l1alif, 
ст. halef, he1er, вл. ha1af; -запозичено 
з середньоверхньонімецької мови, мож
ливо, через польське посередництво; 

свн. hal1aere, haller, he1ler «ТС.» є скоро
ченням виразу Haller рfеппіпс «галь
{:ЬКИЙ пенязь» від назви міста Hall, 
де з ХІІІ ст. карбувалися ці мoнeти.
Richhardt 53; Slawski І 395; Brikkпer 
167.- Пор. гелер. 

гаркавити «вимовляти задньоязичне 
р замість передньоязичного», гаркати 
«те:», [гаркавець l «той, хто гаркавить», 
і!аркун, гаркуша «тс.», [гарк6та1 «гарка
вість», гаркdвий; -бр. гаркавіць, гар
кdвьt, п. harkawy; ~звуконаслідувальне 
утворення, аналогічне до гарІ, гаркати 
«гуркати, торохтіти» (пор.). 

fгарлИк] «товстий очерет, з якого 
виготовляють рибальські снасті (кітці)» 
Мо; - неясне. 
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гармасар 

[гарлИкати] «погано співати»; - ре
зультат контамінації дієслів горлати 
([гарлати]) і курлИкати.- Див. ще гор
ло, курлИ. 

[гарма-дарма) «даремно», [гарма
дармо] «ТС.» Я; -складне утворення, 
перший компонент якого являє собою 
адвербіалізовану форму орудного від
мінка двоїни колишнього іменника *гар'Ь 
«данина», що походить від дісл. harr 
(haerr) «КНЯЗЬ» (букв. «СИВИЙ») ЧИ harri 
«князь», споріднених з двн. днн. hёr 
«благородний, почесний, високий, пре
красний», нвн. hehr «Величний, священ
ний, високий», Herr «пан», herrlich «чу
довий»; слово *гар'О лежить в основі слів 
безгар, гарний та ін.; щодо семантики 
пор. пов'язане з *гар'Ь п. haru-haru, 
ni pieпi~dzy, пі towaru «гару-гару, ні 
грошей, ні товару».- Мельничук Мово
знавство 1969/1, 32; J бhаппеssоп 197; 
Falk-Torp І 460; Юuge-Mitzka 296.
Див. ще дати.- Пор. безгар, гара, гар
бати, гарведа, гарний, гарувати, зугар
ний, угара. 

гармаза - див. гармиза. 
[гар мак] (різновид одягу) Я; - оче

видно, пов'язане з [арuм'Як1 «тс.» як 
інший варіант цієї назви, зумовлений 
іншим шляхом запозичення.- Див. ще 
арим'Як. 

[гармакИ] «Вила на три-чотири ріж
ки» Мо; - очевидно, результат видо
зміни слова [бармакИ] «вила на п'ять 
ріжків» (див.). 

гарман «тік», [гарманка] (заст.) «ка
ток, яким молотять», [гарман6вка] «МО
лотьба» Мо, гарманити «молотити запря
женим катком», гарманувати «тс.»;

болг. харман; -запозичення з турець
кої мови; тур. harmaп «молотьба, тік» 
походить від перс. harmaп «купа збіж
жя», спорідненого з тадж. хирман «купа 

зерна або необмолоченого хліба», курд. 
xerman «стіг; зібраний хліб; молотьба, 
тік».- Акуленко 138; Шипова 115; Lo
kotsch 69. 

[гармасар) «жеребець»; - запозичен
ня з румунської мови; рум. harmasar 
«кінь, жеребець», armasar «тс.» походить 
від лат. admissarius, «плідник, завод
ський кінь», пов' яз а ного з admittere 
«допускати, дозволяти», що складається 



rармасув ати 

з префікса ad- «ДО» дієслова mittere 
«кидати; пускати, посилати».- Ше-
лудько 129; DLRM 43; Pu~ariu 11; 
Walde-Hofm. І 13.- Див. ще аван
тЮра, місія. 

[rармасувати] «топтати, толочити» 
Па; -очевидно, результат контаміна
ції дієслів гарманувати «молотити, ви
топтуючи катком» і [гарнасуватися] «ВО
зитися, борсатися, битися, м'ятися».
Див. ще гарман, гарнаситися. 

гармата, [ар.мата] «Гармата, артиле
рія», гарматень (заст.) «снаряд», гарма
терія (заст.) «артилерія» Пі, гарматій 
(заст.) «гарматник, гармаш», гармат
ник, гарматня (заст.) «батарея; гармат
ний ливарний завод» Пі, гармачук 
(заст.) «артилерійський юнкер; малень
кий гарматник» Бі, гармаш, [армаш] 
«гармаш», гармашний (заст.) «артиле
рійський», ст. з гармат'"б (1494);- бр. 
гармата, п. ст. harmata, armata, схв. 
армата «армія»;- через польську мову 
запозичене з італійської; іт. armata 
«військо, армія» походить від лат. arma
tus «озброєний», пов'язаного з arma 
«Зброю>.- Москаленко УІЛ 22; Rich
hardt 53; Буль1ка Белар. лінгв. 4, 63; 
Sadn.- Aitz. VWb. І 29; Bern. І 30.
Див. ще армія. 

[гармати] «згрібати граблями» Ж;
не зовсім ясне; можливо, результат се
мантичної видазміни давнішого *гар 
ймати «брати данину», паралельного 

ДО гарбати (давніше *гар брати «ТС.»), 
зближеного з грабати.- Пор. гарма
дарма, й ма ти. 

гармИдер, [гармідер], [гармuдерник] 
«той, хто робить гармидер», [гармидеру
вати) «робити гармидер»; - р. [гармй
дар], бр. гармідар, п. harmider (з 
укр.);- неясне; можливо, походить від 
перс. 1armїdan «сваритися, сперечатися, 
сердитися, гніватися, ричати»; незадо
вільною з семантичного погляду є спро
ба (Brikkneг 377; PF 6, 619; KZ 42, 
39, 46, 214-215; Bern. І 377) зв'язати 
слово з турецьким виразом harami deres 
(назва відомого розбійницького кубла) 
з harami «розбійник», dere «ущелина, 
яр»; викликає сумнів і твердження (Kar
lowicz SWO 205; Rudnicki JP 3, 90-96; 
Korbut PF 4, 523) про зв'язок з німець-

гарнаситися 

КИМ ВИГУКОМ bernieder «СЮДИ BHИЗ».
Slawski І 406-407; Rozwadowski JP 
І, 107-108. 

[гармИз] «клопіт; привід» Я, [гармйз
ка] «ТС.» Я, [ярмuс] «привід, спосіб, за
сіб», [ярміз, ярміс] «те.»; - неясне; 
можливо, запозичене з тюркських мов; 

пор. тат. [іірмііч] «горе, турбота», каз. 
іірмііш «сильне бажання», ар.ІІюtц «ТС.», 
яке виводиться від перс. arman «ба
жання, сум».- Радлов І 340, 802, 803. 

[гармиза] «гарнізонний солдат», [гар
маза] «ТС.» Я; - р. [гармиза] «ТС.; іНВа
ЛіД», [гарниза] «службовцtв гарнізоні»;
результат видазміни форми гарниза, 
утвореної від гарнізон.- Шанский 
3СРЯ І 4, 32.- Див. ще гарнізон. 

гармонія «музичний інструмент», гар
моніка, гармоніст, гармонь, гармош
ка; - р. гармония, гармоника, гармонь, 
гармошка, бр. гармонік, п. ч. вл. harmo
nika, слц. harmonia, болг. м. хармоника, 
схв. хармдника, слн. harmбnika;- пер
вісною була форма гармоніка, запози
чена, можливо, через російську з ні
мецької або англійськоЇ мови; нім. Har
m6пika, англ. harmonica «тс.» (з 1762 р.) 
походять від лат. harmoпicus «Гармо
нійний)>, що відбиває гр. &pмovlxoG 
«гармонійний, музичний», похідне від 
&p11ovfa «зв'язок, стрункий порядок», 
пов'язаного з &p~-ta «колісниця, упряж
ка», &рарfахш «припасовую, виготов
ляю», спорідненими з вірм. arari « я ро
бив», псл. ramo «плече, рука», укр. 
рамено.- СІС 140; Акуленко 136; Rich
hardt 53; Шанский ЗСРЯ І 4, 30; Фас
мер І 394; Slawski І 407; Holub-Kop. 
120; Юuge-Mitzka 290; Frisk І 128, 
142-143, 144; Boisacq 73. 

[гарнаrати] «гомоніти, балакати» 
Ж; - очевидно, результат контамінації 
дієслів [гарабаІшти] «Горлати; варня
кати» або гаморйти «гомоніти» і варнЯ
кати.- Див. ще варнЯкати, гам, rа
рабакати. 

fгарнаситися] «возитися, борсатися, 
битися, м'ятися», [гарнасуватися] «ТС.», 
[гарнасся] «зім'ята солома, трава; зі
м'яті речі)>;- запрзичення з польської 
мови; п. [harnasac] «розкидати важкі 
речі», [harпasac si~] «битися; розкидати 
важкі речі; бути неспокійним, руха-

475 



гарнець 

тися з шумом, галасом», [harnasz] «СО
лома, змішана із сміттям», harпas (заст.) 
«розбійник, отаман», harnasz (заст.) 
«зброя, броня» походять від нім. Har
nasch «броня, зброя, панцер, лати», 
Harnisch, свн. harnas, harnaes(t) «ТС.», 
яке зводиться до фр. ст. harnais «Зброя», 
herneis «ТС.», утвореного від дісл. 
*herпest «військовий запас».- Bruckner 
169; SW ІІ 20; Юuge-Mitzka 290; Dau
zat 385. 

гарНеЦЬ «СТара міра СИПКИХ ТЇЛ і рі
ДИН; посуд на цю міру», !.nірнець (род. в. 
.Гарця)] Ме, гарець «ТС.», [гарчик] «дере
в'яний посуд для солі, сільниця» Я, ст. 
гарнец'О (XVII ст.); - р. бр. гарнец;
запозичення з польської мови; п. gar
niec «ТС.; великий горщик» споріднене 
з укр. горнЯ, горщик.- Винник 110-
111; Richhardt50;Фacмep І 394; Преобр. 
І 119; Slawski І 260.- Див. ще горно. 

пірний «Хороший, красивий», [гарен} 
«здатний, спроможний» Ж, [гарнЮк} 
«красень», гарніти, гарнішати, [без
гарний} «Надмірний, великий, незграб
ний», [згарний] «здатний, мастак», зу
гарний «ТС.», [негарен] «НеСПрОМОЖНИЙ» 
Ж. [невгарний] «нездатний; противний, 
неприємний Ж», незугарний «ТС.»; -
р. [гарньtй] «Весільний» (з укр.?), бр. 
[гарньt} «хороший», п. [harny} «гарний, 
спритний» (з укр.), [herny] «ТС.», болг. 
хареН «ГарНИЙ», М. арен «ТС.»; - ПОХідні 
утворення від пд.-др. *гар'О (чи *гарь) 
«данина для князя», збереженого в ад
вербіалізованому виразі [гарма-дарма} 
«даремно» ([гарма-дармо] «те.») і утво
реного на основі дісл. (варязького) harr 
(haerr) «князь» (букв. «сивий, старий»), 
harri «князь»; таким чином, значення 
«Хороший» розвинулось на основі пер
вісного значення «Відібраний у данину» 
через проміжні значення «придатний 
у данину, добірний»; від укр. гарний 
походить молд. харник (рум. harпic) 
«працьовитий, старанний, діяльний; 
(заст.) гідний»; виведення від гр. xcipt<; 
«Краса, ласка, вдячність» (Потебня РФВ 
3, 104; Преобр. І 119; Фасмер І 394) 
необгрунтоване.- Мельничук Мовозн. 
196911, 31-36.- Див. ще гарма-дар
ма.- Пор. безгар, гара, гарбати, гару· 
аа ти, угара. 
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гарпушка 

гарнИк - див. піра. 
[гарнfвка} «сорт пшениці» Я;- ре

зультат видазміни форми *арнівка «ТС.», 
пов'язаної з арнщ)тка, шляхом збли
ження з прикметником гарний.- Див. 
ще арнаутка. 

гарнізон;- р. болг. м. гарниз6н, 
бр. гарнізон, п. garnizon, ч. слп. garni
zбna, вл. garnizona, схв. гарніізон, слн. 
garnizija «гарнізон», garnizбn «місце роз
ташування гарнізону»; -запозичення з 
німецької або французької мови; нім. 
Garnisбn походить від фр. garnison, утво
реного від garnir «Постачати, озброюва
ти», яке зводиться до франк. *warnjan 
«берегтись», спорідненого з двн. warnon 
«ТС.», дангл. wearniaп «те.; берегти», 
нвн. warпen «застерігати», wahren «ПО
мічатИ>>, лтс. verties «дивитись, поміча· 
ти», лат. vereri «шанобливо дивитись», 
гр. wpa «захист, турбота».- СІС 141; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 32; Фасмер І 394; 
Dauzat 355; Юuge-Mitz;ka 233, 834, 
840.- Пор. гармиза, гарнір. 

гарнір, гарнірувати; - р. гарнuр, 
бр. гарнір, п. garпirowac «гарнірувати», 
ч. garnyrovati «ТС.», болг. гарнйра.м 
«гарнірую», м. гарнuра «гарнірує», ели. 
garniranje; -запозичено з французької 
мови через російську; фр. garпir «По
стачати, прибирати, прикрашати» було 
засвоєне російською мовою як імен
ник.- СІС 141; Шанский ЗСРЯ І 4, 
32-33; Kopalinski 350; БЕР І 231.
Див. ще гарнізон. 

гарнітур; - р. гарниттjр, бр. гарні
тур, п. garnitur, ч. слц. вл. garnitura, 
болr. м. схв. гарниттjра, слн. garni
tйra; - запозичення з німецької мови; 
нім. Garnitйr «гарнітур, комплект, при
краса» походить від фр. garniture «ТС.», 
утвореного від дієслова garnir «поста· 
чати, прибирати, прикрашати».- СІС 
141; Шанский ЗСРЯ І 4, 33; Фасмер І 
394; Kopa1inski 350; Dauzat 355.- Див. 
ще гарнізон. 

[rарнушка] «ГЛиняний посуд» Я, 
[горщjшка} «ТС.» Я. [.Іарнтjшок} «бляша
ний горщик» Ме; -запозичення з поль
ської мови; n. garnuszek «Горщичок, 
горнятко» є зменшеною формоІЬ від 
garnek «горщик», спорідненого з укр. 



rарпулець 

горнЯ, горщик.- Slawski І 259-260.
Див. ще горно.- Пор. гарнець. 

[гарnулець] «кіл із залізним нако
нечником, прив'язаний довгою мотуз
кою до плота; вбивається в берег для 
зупинки плота»;- результат видазміни 
слова [гартулець], можливо, під впли
вом гарщjн.- Див. ще rартулець. 

гарпун, гарпунер, гарпунник;-
р. бр. гарпун, п. harpun, ч. harpuna, 
слц. слн. harpйna, болг. харпt)н, схв. 
хдрпун; -запозичено з голландської 
мови через посередництво російської; 
гол. harpoeп «Гарпун» виводиться від 
фр. harpon «тс.», пов'язаного з ст. har
per «схопити», запозиченого з франк
ської мови, в якій harpon «виривати, 
тягти» споріднене з нвн. Herbst «осінь», 
лат. carpo «зриваю», гр. харл6<; 
шлід», лит. kerpu «стрижу».- СІС 141; 
Шанский 9СРЯ І 4, 34; Slawski І 409; 
Vries NEW 238; Dauzat 385; Юuge
Mitzka 304. 

[гарсимін] (бот.) «дереза» Мо; - не
ясне; можливо, запозичене з перської 
мови (через посередництво тюркських?); 
пор. перс. xar «Колючка», samim «за
пашний, пахучИй», тур. semen «Жасмін»; 
пор. також тур. gars «насадження, по

садка», яке походить від ар. garasa «Са
дити; сіяти». 

гарт, гартівня, [гартовнЯ] «піч для 
випалювання цегли», [гартuвка] «випа
лена цегла» Л, [гартувка] «Тс.» Л, гар
тівнИк, [гартівнИчий], гартувальник, 
гартувальня, гартівнИй, гартовий, гар
тувальний, гартувати, перегарт, пере
гартівнИй, ст. за гарту (XVII ст.), 
гартовано (1622), гартовати (XVIII 
ст.); - р. гарт «металевий сплав для 
друкарських літер», [гартовать] «Гар
тувати» (сталь), бр. гарт «гарт», гарта
ваць «ГартуваТИ», П. hart «Гарт; ТВер
дісТЬ», hartowac, слц. hartovat', болг. 
харт «металевий сплав для друкар
ських літер»; - запозичено з німецької 
мови, можливо, через польську; нім. 
hart «Міцний, твердий» споріднене з гот. 
hardus «тс.», очевидно, також гр. xpa
<6G «сильний, потужний», хрсіто<;, xcip
TOG «твердість, сила, міць», лат. сапсеr 
«раю>, дінд. kratui:t «сила».- Кобилян
ський Мовозн. 1976/6, 32; Richhardt 

гарувАти 

53; Фасмер І 395; Преобр. І 119; Slawski 
І 409; Brйckner 169; Юuge - Mitz
ka 290; Frisk ІІ 8-10; Mayrhofer І 276. 

[гартувати] «приставати до берега, 
причалювати» Ж; - очевидно, похо
дить від нім. [harteп] «підходити впри
тул, причалювати», пов'язаного з hart 
«щільно, впритул», яке вважається ре
зультатом семантичної видазміни слова 
hart «твердо, сильно».- Paul DVvb L 
276.- Див. ще гарт. 

[гартулецьJ «кіл для прив'язування 
плота до берега» Ж; - очевидно, по
ходить від нвн. Hartholz «тверде дерево 
(як матеріал)» чи «дерево для причалю
вання», утвореного з hart «Твердий» чи 
[harten] «Причалювати» і Holz «дерево, 
деревний матеріал»; з огляду на спосіб 
передачі німецького -holz, не виключене 
посередництво польської мови (пор. 
ham-ulec «гальмо» з нвн. Hemm-holz 
«ТС.» (букв. «гальмівне дерево»).- Юu
ge-Gotze 327.- Див. ще гамулець, 
гарт, гартувати, колода. 

[гарувати] «тяжко без відпочинку 
працювати; запрошувати ціну, вина
городу», ст. гаравати (XVII-XVIII 
ст.); - р. [ухариться] «стомитися», бр. 
[гараваць] «тяжко працювати», [гар6уляJ 
«Тяжка праця», п. harowac «тяжко пра
цювати; мучити когось важкою працею», 

ст. діал. horowac «тс.», (charac] «над 
силу працювати», ч. [harovat'] «поспі
шати», слц. [harovat'] «Працювати, як 
кінь»; - похідне від тієї самої запози
ченої основи *гар- «данина; взяття в не
волю», від якої походять і слова безгар 
«Надмір, дуже висока ціна, переважак 
(на вагах)», гарний, гарнИк «робітник 
при підводі», зугарний, невгарний, незу
гарний, угара «ЗірВИГОЛОВа» та ін.; пер
вісні значення - «Працювати в рахунок 
данини; важко працювати в неволі; 
вимагати данину»; західнослов'янські 
форми, очевидно, з української мови; 
виведення п. harowac через посередни
цтво вигуку haru «Працюй» від нім. he
rum «кругом, навколо» як окрику маш
талірів при навчанні крней (Bruckner 
169) або від укр. горовати ((горювати» 
(Karlowicz SWO 206) З\lЛИшається не
переконливим; стосунок до української 
форми зіставлюваних з нею схв. хіірати 
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гарус 

«грабувати, плюндрувати, нищити, уби
вати; ст. мучити, тратити, робити стар
шим, бридкіШИМ», арати «ТС.», har~,ti se 
«мучитися, старіти, трудитися», харан 
«зношений, потертий» (Slawski І 408-
409) і слн. garati «важко працювати» 
(Bezlaj ESSJ І 138-139) потребує додат
кового дослідження.-Мельничук Мо
вози. 1969/1, 32-33, 36.- Див. ще 
гарма-дарма, гарний.- Пор. безгар, га-
ра, угара. . 

гарус, [гарас] ж. [гарасівка] «стрtчка 
з гарусу; вузька вовияна стрічка»,, [га
рус6к] «хустка з вовни» Л; - р. гарус, 
[гарасьJ, бр. гарус; - запозич~ння з 
польської мови; п. ст. harasz «рщ вов
няної тканини», har.us, arus, ст. діал. 
haras, aras, як і ч. слц. haras «ТС.», о~е
видно, походить від свн. Harгaz (~Із
ніше Harras і нвн. Arras), назви мІста 
Аррас у Північній Франції_, зв_їдки ця 
тканина походила; менш ВІрогІДне по

в'язання (Преобр. І 119) з Arazzo, іта
лійською назвою того самого мicтa.
Richhardt 53; Шанский 3СРЯ І 4, 35; 
Фасмер } 395; Bruckпer 6; Machek ESJC 
160; Sadn.- Aitz. VWb. І 31. 

гарцювати, [гарцать] «скакати, бі
гати» Л, [гарциковсіть] «ТС.» Л, [гарців
нИк] «вершник; nустун; танцюрист»;
р. гарцовать, бр. гарцавсщь,· ::- ;очеви~
но, запозичення з польсько! 1, даЛІ, 

з чеської мов; п. harcowac «гарцювати; 
(ст.) битися одному перед військом», 
ст. harc «поєдинок перед боєм», ч. ст. 
harcovati «розпочинати стрілянину, на
пад; скакати», harc «Поєдинок перед 
боєм», як і слц. harcovat' «розпочинати 
стрілянину; скакати», схв. ст. harcovati 
«битися», слн. harcovati «ТС.», походить 
від нвн. (швейцарськ.) Harz «СВарка, 
суперечка», можливо, пов'язаного з Harz 
«смола»; інші пов'язання -з уг. harc 
«боротьба, бій», зв' яз а ного з harcol 
«боротися, воювати, битися» (Bruckпer 
168-169), з свн. har:::ch, harst «Натовп, 
загін» (Юeczkowski Studia staropo1skie 
1928, 227-230), з свн. har_z, вигуком 
від herzu «сюди, до мене» (Mtkl. EW 83; 
Karlowicz SWO 204) - малоймовірні.
Сzаrпесkі St. z. fil. 10, 35-41; Slawski 
І 404; Шанский 3СРЯ І 4, 35-36; Фас
мер І 395.- Пор. герць. 
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гарЯчий 

(гарчІJ (іхт.) «сом, Si1urus g1aris» 
ВеУг; -запозичення з угорськоІ мови; 
уг. harcsa «Те.» загальноприйнятої ети
мології не має; виводиться від слц. 

hrca «Те.» (Machek ESJC 183) або, нав
паки, словацьке слово, як і українське, 

виводиться від угорського (MNTESz І І 
58); слово належить до словацького 
рибальського арго, тому можна припус
тити його утворення на основі переносно 
вжитого іншого значення слова hrca 
«сук» (з табуїстичних міркувань); слu. 
hrca, разом із спорідненими слн. gfca 
«сук; шишка», grciti se «кривитися, гор
битися», схв. [grca] «вузол,» грч «спазм», 
болг. гр'ЬЧ «ТС.», очевидно, виходячи 
з можливості переходу k >g перед r, 
слід пов'язувати з укр. корч. - Barczi 
114; Bez1aj ESSJ І 172.- Див. ще корч. 

[гарч2J «чорна гадюка, Pelias pres
ter; гадюка звичайна, Pelias berus L.» 
Ж. [гaptte] «те.»; - неясне; можливо, 
походить від уг. harcsa «СОМ», тут ужи
того в значенні «змія»; приводом для 
застосування назви могла стати певна 

подібність змій до риб.- Див. ще гарч1 . 
гарш - див. арИш. 

[гарювати] <mустуватю>, [гарувати] 
«гайнувати, тратити» Ж, [гарун] «пус
тун» Я; - ч. harati «бігати, гасати», 
harati se «бути в періоді злучки, бігати» 
(про корів), слц. harovat' «розважатися, 
весело пригощатися», haruch «Галас, грю
кіт» вл. harowac «галасувати, пусту
ват~», hara «галас», нл. garowas «шумі
ти, бушувати; пустошити», gara «Сварка, 
галас», болг. [гаракам] «пустую, гала
сую»; - псл. *gar- «біганина; г~лас»;
не зовсім ясне; можливо, спорІДнене з 
лит. garuoti «швидко бігти; випаровува
тись» і, в такому разі, з горіти.- Machek 
ESJC 161; Schuster-Sewc 264-265; 3ССЯ 
6, 101; Fraenkel 134. 

гарЯ - див. apsi. 
гарЯчий, [горЯчий] Ж, гарЯч (заст.) 

«гарячий напій з ·меду з пряниками~, 
гарячковий, гарячковИтий, г~рячкува
тий, гарячлИвий (заст.), гаря~'!'а, [го
рАчка] Ж, [гарячИна] «Гаряча tжа»_ Я, 
[горячuна] «ТС.» Я, гарячінь, [гарачнота] 
«спека, жара» Па, гарЯчник (ст.) «~ро
давець гарячу», гарячйти, [горячитиJ 



r.ac 

Ж. гарячіти <~робитися гарячим», гаря
чішати, гарячкувати, згарячу; - р. га
рЯчий, бр. гарачьz, др. горячии, п. go
r<jcy, ч. horouci «той, що горить;всrнен
ний; полvм'яний, пристрасний», слц. 
horuci «гарячий; той, що горить, кипить», 
вл. horcy «Гарячий», нл. gorucy «Гаря
чий, палкий, жагучий», болг. горещ 
«гарячий», м. горешт «ТС.», схв. ст. 

gorat «палаючий; той, що горить», стсл. 
Г\)j)J\ (род. В. ОДН. Г\)j)J\ЦМ, Г\)j)ЖЦJ4) 
«палаючий; той, що горить»;- псл. 

*goл2t- (вторинне gor~t-), акт. дієприкм. 
теп. ч. від gorёN «горіти», nервісне зна
чення -«ТОЙ, що горить, палить»; мож

ливою причиною переходу ненаголоше

ного -о- в -а-, як і в інших подібних 
випадках (типу гаразд, кажан, калач, 
качан, хазЯїн тощо), вважається вплив 
білоруської мови (Булаховський Пит. 
походж. 164).- Шанский ЗСРЯ І 4, 145; 
Slawski І 319.- Див. ще горіти. 

гас1 «ГОрюча рідина», [газ, газа Л, 
.Jаз Л, .г'аза Л] «ТС.», гаснИк «Гасова лам
па; [каганець Мо; банка на гас]», [газ
нИк] «гасова лампа», гаснИця «те.; банка 
на гас», [газнИцяJ «Гасова лампа», [.г'аз
нИця Ме, гасуля] «те.», [гасівка] «те.; 
гасова плита, гасова пічка», [гас6к] 
«каганець» Мо; - бр. гtіза «Гас», п. [gaz] 
«Нафта», [gas, gaza] «ТС.», болг. газ 
«гас», м. гас, схв. [гас] «те.»; - резуль
тат скорочення англ. gas-oil «Гас» (букв. 
«світильногазова нафта»), утвореного з 
gas «гас, евітильний газ» і оіІ «олія; 
нафта», яке має те саме походження, що 

й укр. олія.- БЕР І 224; Skok І 554.
Див. ще газ1 • 

[гас2 ] «ностріл» Пі, [гаска] «молоток 
для розбивання вивареної солі», [гас
щjти] «запалитися, спалахнути»; - оче
видно, пов'язане з р. [гас] «борець, від
важний буян, боєць, силач, гуляка», 
[гасИла] «те.», [гасияJ «Тік», бр. [гас] 
«страх», п. ст. gas «удар; страх, три

вога» і далі, можливо, 3 жах, р. ужас; 
російські і польський відповідники зі
ставлялись також з дінд. ghasati «по
жирає» (Ильинский ИОРЯС 23/2, 235) 
і, менш переконливо, як запози
чення, 3 уг. gaz «Підлий, негідник» 
(Фасмер І 396; Briickner 136).- Див. 
ще жах. 

гасИти 

гасати «бігати, стрибати, метатися, 
завзято танцювати», гайсати «те.», [га
суха] «непосидюща жінка» Я, ст. гасае 
«В гречку скаче» (XVIII ст.);- р. [га
ссіть] «скакати, гарцювати», п. hasac 
«скакати, бігати, гарцювати», ч. hasbt 
«Галасливий танець», ст. hasati «гра
тися, пустувати», [rozhajsat' (hospodu)} 
«розхитати танцями (хату)», [hosati} 
«бігти навскач», слц. hasat' «танцювати, 
підстрибувати»; -остаточно не з'ясо
ване; вважається запозиченням з поль

ської мови, в якій виводиться від ви
гуку [hasa], утвореного 3 вигуків ha 
і sa (Фасмер І 396; Slawski І 409-410; 
Bruckner 169); виводиться також від 
вигуку hop (з давнім випадінням р 
перед s) або зіставляється з вед. hasatё 

«біжить наввипередки» (Machek ESJC 
162, 176); зіставляється ще з нім. hasie
reп, яке зводиться до романського дже

рела, пов'язаного з фр. harceler «мучи
ти, дражнити, турбувати» (Holub-Kop • 
120); певірогідне пов'язання з псл. 
*gьnati, укр. гндти (Jokl AfSIPh 28, 
З); не виключена можливість зв'язку 
з [гас] «постріл», [гаснути] «запалитися» 
і, далі, з жах.- ЗССЯ 6, 103. 

гасИти, гаснути, гасИльник (заст.) 
«пристосування для гасіння вогню; [по
жежний гак ЖJ», гасііло (заст.) «щипці! 
для гасіння церковних свічок», гасИ
тель, гасИльний, згаслий, незагасний, 
незгасний, негасИмий, негаснучий, угас
лий; - р. гасИть, бр. гасіць, др. уга
сити, п. gasic, ч. hasiti, слц. hasit'. 
вл. hasyc, нл. gasys, болг. гасЯ, м. гаси. 
СХВ. гасити, СЛН. gasfti, СТСЛ. Г4СИТн;
ПСЛ. gasiti, *gasQ<*gasjQ, первісний 
каузатив з векалізмом о (>а) до іє. 
*(s)g\!es- «гаснути»; - споріднене з лит. 

gesyti, gesiпti «Гасити», лтс. dzёst «ТС.», 
гр. атт. cr~Єvvu1-н, гр. гом. crpЄcr-cra:li 
«те.», &.-crpвmo~ «непогасний», гр. іон. 
crPiiicra:t «гасити», тох. kas- «гаснути». 
можливо, також дінд: jasate, jasyati 
«Є вичерпаний» і хет. kist- «гаснути».
Шанский ЗСРЯ І 4, 36; Фасмер { 396; 
Slawski І 260-261; Machek ESJ С 162; 
БЕР І 232; Skok І 554; Bezlaj ESSJ І 
139-140; 9ССЯ 6, 104-105; Веrп. І 295~ 
Fraenkel 149; Pokorny 479-480. 
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гасло 

гасло, ст. гасло (XVII ст.); - р. ст. 
.гасло «Пароль», ч. заст. рідк. haslo, 
слц. ех. [vygazlovac] «висловити, вимо
вити» (?), вл. haslo;- в усіх слов'ян
ських мовах запозичення з польської; 
n. haslo «умовне слово, пароль, девіз; 
засада; реєстрове слово в словнику» 

nоходить від псл. *gad-slo чи *gad-tlo, 
nов'язаного з gadati «Гадати»; початкове 
g- змінилось у h-, очевидно, під чеським 
впливом (пор. слц. ех. vygazlovac як 
можливе відбиття старої польської фор
ми; пор. також споріднене п. godlo 
«умовний розпізнавальний знаю> з ін
шим ступенем вокалізму); не пов'язані 
з haslo форми, що походять від псл. 
*gьs-slo,- ч.heslo «гасло; (мор.) [крик]», 
ст. hеsпоutі«буркнути, промовити», слц. 
heslo «Гасло», ст. hoslo, вл. heslo, hesc 
«t'JуркНуТИ», hesnyc «ТС.», СХВ. гесло, 
ели. geslo; неприйнятні виведення haslo 
від *gьd-slo (Kofiпek LF 58, 149-150; 
ZfSlPh 15, 417), пояснення п. haslo 
як запозичення з чеської мови - від 

ч. haslo (Machek ESJC 166) або пов'я
зання його з gasiti (Karlowicz SWO 207) 
чи з вигуком hasa (там же; Bern. І 
378).- Фасмер І 396; Slawski І 410; 
Briickner 169.- Див. ще гадати, год. 

гаспид- див. аспід t. 

гастрИт, гастрuтик, гастрИчний;-
р. болг. гастрИт, бр. гастрЬtт, п. gas
tryta, ч. gastritida, gastritis, слц. gas
tritida, м. заст. гастрИт(ис), схв. гас
трИтис, гастрuтис; - запозичено за 
nосередництвом російської мови з фран
цузької; фр. gastrite походить, очевидно, 
від нлат. (мед.) gastrrtis (род. відм. одн. 
gastrїtidis); латинський термін утво
рено від гр. тсхат~р «живіт, шлунок», 
nов' язавого з rрсіш «rризу, пожираю», 
спорідненим з дінд. grasate «жере, по
жирає», дісл .. kras «Ласий шматок» (іє. 
*grs-/gres-/grёs-).- СІС 141; Шанский 
3СРЯ І 4, 36-37; Dauzat 355-356; 
Юеіn 642; Frisk І 291, 326. 

гастроль, гастролі, гастролер, гас
тролЮвати; - р. гастроль (до кінця 
ХІХ ст.- гастроль), бр. гастроль, 
болг. гастрол; -запозичене з німець
кої мови, очевидно, за посередництвом 
російської; нвн. Gastrolle є складним 
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га тала 

словом, утвореним з Gast «гість», спо
рідненого з псл. gostь, укр. гість, 
і Rбlle «роль».- СІС 142; Шанский 
3СРЯ І 4, 37; Фасмер І 396.- Див. ще 
гість, роль. 

гастрон6м1 «добрий кухар; тонкий 
знавець різних страв, гурман, ласун»;
р. болг. м. гастроном, бр. гастран6м, 
п. ч. gastronom, слц. слн. gastronбm, 
схв. гастроном; - запозичення з фран
цузької мови; фр. gastronome утворене 
від gastronomie «гастрономія», яке по
ходить від гр. -rcxaтpavo!lia «Мистецтво 
приготування їжі», складного слова, 
утвореного з основ іменників 1асп;о~р 
«шлунок» і vb/lo~ «закон»; виведення 
р. гастроном безпосередньо з грецької 
мови (Горяев 445) неправильне.- СІС 
142; Шанский 3СРЯ І 4, 37; Фасмер
Трубачев І 396; Dauzat 356.- Див. ще 
автономія, гастрИт. 

гастроном2 «Гастрономічний мага
зиН»; - бр. гастраном, ч. gastronom, 
слц. gastroпбm, болг. гастроном; -за
позичення з російської мови; р. гастро
ном «Тс.», є, очевидно, абревіатурою, 
утвореною від словосполучення гастро
номИческий магазИн, що первісно озна
чало магазин, у якому продав::ІЛи делі
катесні гастрономічні страви, тобто при
значені для гастрономів, пізніше вза
галі будь-який великий продовольчий 
магазин з великим вибором товарів.
Див. ще rастроном1 • 

[гася] «змія» Ж, [гашкаl «вуж Ж; 
гадюка»; -очевидно, евфемістично
табуїетична назва, утворена з вихід
ного гадина (або гадЮка); за зразок 
могло правити жіноче ім'я [Гася] «Ага· 
фія» або [Гаська] «Іванна»; форму 
[гашка], найвірогідніше, утворено вже 
від [гася].- Див. ще гад.- Пор. Ага
фія, Гаська. 

(Гаськаl «Іванна» Ж;- очевидно, по
в'язане з п. J oasia, зменшеною формою 
від J oanna, жіночого імені, відповід
ного укр. Іванна, співвідносному з чоло
вічим Іван; від J oasia (* йоася) могло 
бути утворене [* Аська], що набрало 
форми [Гаська] через додання проте
тичного г.- Див. ще Іван. 

[гатала] «Навскач, учвал, чвалом», 
[гаталати] «Їхати, бігти навскач, уч-



гателИти 

вал», !гаталай] (вигук для передачі 
галопування коня); - очевидно, запо
зичення з турецької мови; безпосеред
ньою основою утворення українських 
слів стало, мабуть, тур. atla- «скачи, 
плигай», форма 2 ос. одн. наказового 
способу від дієслова atlamak «скакати, 
плигати, кидати туди й сюди», пов'яза
ного з коренем at- «кидати» спільно
тюркського походження,- пор. тур. 

кирг. каз. тат. туркм. at- (ат-) «кидати», 
узб.от-, як. ьtт-, чув. [ьtт-, ут-], ьwат
«ТС.»; протетичний r з'явився вже на 
українському грунті.- Радлов І 445-
449: 459-460, 467; Севортян 1 99-200; 
Егоров 278, 342. 

[гателИти] «жадібно їсти, пожира
ти»; - очевидно, результат видазміни 
значення дієслова [гатилИтиJ «бити, 
набивати» під впливом [ватлити] «жа
дібно їсти».- Див. ще rатилИти. 

[гатилИти] «бити (кулаками)» Па, 
[гаталИти] «дубасити, бити» О; - оче
видно, результат контамінації дієслів 
гатИти «бити» і гилИти «ТС.».- Див. ще 
гать, rиmi. 

[rатйнець] (бот.) «лобода доброго Ген
ріха, Cheno.podium bonus Henricus L.» 
Г, Ж, [гатИння] «бадилля лободи»;
п. ст. gac «в'язки хмизу, гілля, вживані 
для прикриття», ч. hat «ТС.», ст. hat' 
«Зарості, чагарнию>; - очевидно, пов'я
зане з гать «Загата» як назва, що озна

чала спочатку гілля і хмиз, використо
вувані для спорудження загат.-Див. 
ще гать. 

[гатлЯ:ти] «кидати на купу якусь мі
шанину»; - п. [hatlac] «плутати змі
шуючи», [gatlac] «мішати безладно речі; 
безладно накидати речі одну на одну», 
ела. hatlaпina «Незрозуміла мова», hat
lat' <<Незрозуміло говорити»; - запози
чено з чеської мови, очевидно, за посе
редництвом польської; ч. hatlati «без
ладно змішувати» (*hat'alati «заважати, 
плутати» [hat'-mat'] «змішано, сплу
тано, без пуття») походить, очевидно, від 
[hat'ala] «ТОЙ, хто заважає (плутає)», 
пов'язаного, мабуть, з hatiti «заважати, 
плутати, мішати» (первісно - <шерепи
няти шлях (воді загатою), гатити, зага
ч:увати»), похідного від ч. hat', пов'яза
ного з псл. gatь, укр. гать (до семан-
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гатт Я 

тичного зв'язку«заважати-мішати» пор. 
також р. .мешать «мішати, змішувати; 
заважати, перешкоджатИ>>); пов'язання 
hatlanina безпосередньо з hat'-mat' (Ho
lub-Lyer 188) неможливе з формаль
ного погляду.- Див. ще гать. 

[гатра] «новина, звістка»; - оче-
видно, давнє запозичення з іранських 
мов, споріднене з ватра «вогонь»; зна
чення «новина, звістка» могло виник
нути через проміжний етап «(сигналь
ний) вогонь; звістка, передана ним».
Див. ще ватра. 

Іrатра] «поперечна пилка на тартаку» 
Ж, [гатра] «велика теслярська пилка; 
поперечна пилка»;- п. ст. gatrzysty 
«гратчастий», ч. [katг] «грати; поруччя; 
пилорама», слц. gateг, gator «Механічна 
пилка для різання дощок», болг. гатер 
«велика механічна пилка», м. схв. гатер 
«пилорама», слн. gater «те.»;- запози
чення з німецької мови; нвн. Gatter 
«грати; рама пилки» зіставляється з 
нвн. Gatte «чоловік, дружина», пов'яза
ним з еви. gaten «сходитися, зустріча
тися», дангл. geador, (to-)goedere 
(англ. (to)getheг) «разом», псл. godь, 
укр. год, годИна; отже, первісне значен
ня Gatter- «щось зв'язане».- Slawski 
І 307; Machek ESJC 149; БЕР І 233; 
Юuge-Mitzka 235; Vries NEW 179-
180; Юеіn 643, 1624.- Див. ще год.
Пор. rатунок. 

гаттЯ (вигук, яким підганяють ко
ней; [вигук, яким завертають коней на
право Л, Ме]), [атЯ Мо, гайта Ж, 
гатЯ ЛЧерк, гать Мо, гатьта Ж, 
гейта Ж, гетта, геття Л, Па, гuттЯ. 
Па, гитЯ ЛЧерк, готьта ЖJ «те.»; -
п. hajta, hajt, hejt, hejta, hejtta, heta, 
hettia, ст. hecia (з укр.?);- українські 
форми можуть бути пояснені як резуль
тат фонетичної видазміни виразу од 
тя (от тя) «від тебе», який спочатку 
адресувався поводиреві коней під час 
оранки; придихове г виникло у зв'язку 
з вигуковим характером слова (мож

ливо, також під впливом вигуків гей, 
гайда, гайт); питанця про походження 
н. hott «Гаття», hotta, hotte «те.», від 
яких виводиться та.кож ч. hot, слц. 
hota, вл. hбt, hбtе,_нл. hot «ТС.» (Slawski 
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rатунок 

І 419-420) залишається відкритим 
(Юuge-Gбtze 330).- Див. ще від, ти. 

rатунок, [.ГатункуватиJ «сортувати» 
Ж, ст. кгатунок-ь (1656);- бр. гатунак 
«сорт»; - запозичення з польської мови; 
п. gatunek «рід, вид; сорт» походить від 
нвн. Gattung «те.», з перетворенням су
фікса -ung в -unek за зразком слів із 
суфіксом -ek ( <*-'Ьkь) типу zamek (пор. 
також rachunek- нвн. Rechnung, 
kierunek- нвн. Kehrung); згодом укр. 
-унок (як і п. -unek) був застосований як 
власний словотворчий засіб (укр. (по)
цілунок, п. sprawunek «(виконання спра
ви>) покупка»; нвн. Gattung походить 
від gatten «з'єднувати, сполучати; сор
тувати», похідного від Gatte «чоловік, 
дружина ( < взаємопов 'язаний)», що ви
никло з еви. gegate «те.», генетично по
в'язаного з днн. gigado «подібний до 
когось», дангл. gegada «товарИш» і утво
реного з префікса ge- ( <пгерм. *gа
<іє. *go-), спорідненого з дінд. ja-, 
оск. ее- ( <іє. *ge-), та основи gate, 
спорідненої з псл. god'Ь, укр. год.
Тимч. 637; Slawski І 261, 307; Юuge
Mitzka 235, 237.- Див. ще год.- Пор. 
rатра. 

ГаТЬ, [гаm, гата], [гаmінка] «ГаТіННЯ>>, 
гатка, гатИти «робити загату; скидати 
в одне місuе велику кількість; бити», 
загата;- р. гать, бр. гаць, др. гать 
«гать, гребля», п. gac, ч. hat' «гать; 
(ст.) густий чагарник», слu. hat' «Гать», 
БЛ. hat «СТаВ», НЛ. gat «ТС.», СХВ. гат 
«гать, гребля», ели. gat «те.»; - псл. 
gatь, первісно, мабуть, «перехід через 
мокрі місuя, зроблений з гілля, хво
росту і под.»; - походить від одного 
з варіантів індоєвропейського кореня 
*g!:.'a-, наявного в дінд. gatul) «хід, 
дорога», гр. ~ciat~ «Крок», лит. g6ti 
«іти», лтс. gaju «(я) йшов», лат. venio 
«приходжу», гр. ~aivw ( <*~avtw) «іду, 
приходжу», гот. qiman «приходити», 
нвн. kommen, англ. come; спроби зі
ставлення з псл. *gajiti «огороджувати» 
(Mikl. EW 60; Bern. І 296) і з р. гачu 
«штани» (Bri.ickner 131; KZ 45, 49), 
а також з дінд. gha tanam «зв' язок, спо
лучення» (Matzenauёr LF 7, 177) викли
кають сумнів.- Шанский 9СРЯ І 4, 
38; Фасмер І 397; Slawski І 246; Machek 
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rax 

ESJC 162; Noha ZfSJPh 5, 214; Ho!ub
Lyer 188; Skok І 554-555; BezJaj ESSJ 
І 140; ЗССЯ 6, 108-109.- Пор. гатИ
мець. 

гаубиця; - р. гаубuца, ст. гоубица, 
бр. гаубіца, п. haubica, ч. haubice, 
розм.hоuЬісе, болг. гаубuца, м. хаубuца, 
схв. хаубица, ели. havbica; - запози
чено з німеuької мови, очевидно, через 
польське посередництво; нвн. Haubitze 
походить від ранньо-нвн. hauf(e)niz, за
позиченого з чеської мови під час гу
ситських воєн; ч. ст. houf(e)nice «дере
в'яна гармата, яка купами викидала 
каміння» пов'язане через houfny «скуп
чений» з houf «рій, натовn», яке похо
дить від свн. hufe (нвн. Haufen) «купа; 
натовп», спорідненого з псл. kupa, укр. 
купа.- СІС 142; Шанский 3СРЯ І 4, 
38-39; Фасмер-Трубачев І 397; Мель
ников SJavia 36, 99; Slawski І 411, 432; 
Machek ESJC 179; Holub-Lyer 196; 
Юuge-Mitzka 293.- Див. ще купа. 

Гафfя -див. Агафія. 

гафній (хімічний елемент); - р. гаф
нuй, бр. гафній, п.hafn, ч. ели. hafпium, 
болг. хафний, ели. hafnij; -засвоєна 
наукова назва нлат. hafnium <ас.», що 
походить від Hafnia, латинської назви 
міста Копенгагена; назву елемента ство
рили в 1923 р. голландський хімік 
Дірк Костер і угорський хімік Д. де 
Гевеші.- Волков 91; Фигуровский 64. 

[rax] «джигун, чепурун», (.Гахува
тu(ся)J «чепурити(ся)», [rафуватuJ «те.; 
гарно одягатися» Мо; - запозичення з 
польської мови; п. gach «Коханець, джи
гун» (можливо, також ч. ст. hachna 
(лайлива назва жінки), мор. [hach] 
«гультяй») походить від еви. gouch 
(!gach]) «зозуля; молокосос, дурень; шах
рай» (нвн. Gauch «те.»), що разом 
із спорідненими дни. gak, gok, дангл. 
geac, дісл. gaukr зводиться до звукона
слідувального пгерм. *gauka-, з яким 
пов'язане двн. guckon «кувати» (про зо
зулю); непереконливі пов'язання з нвн. 
Geck <<джигун, жевжию> (Maliпowski 
Beitr. zur verg!. Sprachforsch. VI 1870, 
279; Korbut PF IV 402; Kaestner DL 10), 
а також погляд на gach як на згрубілу 
форму від gamrat «Кох~шець, розпусник» 



rащіти 

(Brйckner 130-131; Bern. І 294); ч. 
[hach], ст. gachna виводиться також 
(Machek ESJC 155) від свн. hache (знев.) 
«парубок; дівка».- Slawski І 245; Karlo
wicz SWO 173-174; Кleczkowski BPTJ 
З, 103-104. 

rащіти «Підскакувати, витанцьову
вати; [гасати Ж]»; - р. [гацать] «біга
ти; скакати»;- афективно-звуконасліду
вальне утворення; значення «гасатю> 

виникло в результаті семантичного збли
ження слів гасати і гацати, або внаслі
док фонетичного перетворення гасати, 
викликаного характерним для частини 

пд.-західних, меншою мірою пд.-схід
них (зокрема, слобожанських) говірок 
переходом с уц в інтервокальній позиції 
(пор. [прuцЯга) <присЯга, [буцол] <бу
сол).- 9CC5l6, 77.- Пор. гасати. 

[rацик] (зоол.) «кажан, Plecutus auri
tus (інакше: Vespertilio)», [.Jацок:, .Jац 
ВеНЗн] «те.»; - слц. [hacok] «те.»; -
запозичення з польської мови; п. [ga
cek] «те.» є, очевидно, скороченням від 
[gacoperz, gacopierz], складного слова, 
утвореного зп. ст. gace «Штани; кошлате 
пір'я на ногах птахів», спорідненого 
З укр. [гачі] «ШТаНИ», і -р erz (рі erz) 
[ <*-ругь), спільного з тим самим еле
ментом у п. (nieto)peгz «кажан» і спорід
неного з -nup в укр. нетотlр «те.», ко
реня, пов'язаного з поняттям «літати»; 
отже, первісне значення слова мало 
бути «той, що літає в гачах (штанях)»; 
неприйнятні зіставлення п. [gacek] з 
нвн. [GatzvogeJ] «сорока» і іт. gazza 
«ТС.» (Karlowicz S\VO 173), а також ви
ведення від нвн. Kauz «совка» або gat
zen, gatzeп «кудкудакати» (Karlowicz 
SWO 173).- Slawski І 244-245.- Див. 
ще гачі. 

[гацмолйти] «бити, давати ляпаси» 
Ж;- очевидно, пов'язане з гамселИти 
«бити (щосили), ударяти» (див.). 

[гаць-го-rа] (вигук, яким нацько
вують собак); -можливо, результат 
скорочення виразу гаць-його-гаць 

( <гець-його-гець); не виключений зв'я
зок з п. haz-go «те.» (з короткою формою 
займенника go від jego «його»).- Див. 
ще гець2 • 

[гачJ (у виразі хай тобі г., лайл.);
очевидно, похідне утворення від гачок, 

Зl* 

гачі 

зменшеної форми від гак, старовинного 
знаряддя страти (пор. тут тобі й гак 
«тут тобі й кінець, тут тобі й амінь», 
Грінч. І 266).- Див. ще гак. 

(rача, -ати] «лоша», [гачур] «жере
бець», [гачура] «трирічна кобила, що не 
мала лошат»;- п. [haciar] «молодий 
кінь, лоша>), [hatiar, hatjar] «жеребець», 
[haczkal «лоша», слц. [haca, -at'a] с. р. 
«лоша», [hackol «лоша, жеребець», [ha
curl «ЛОШЮ>, (haca, -і] Ж. р. «МОЛОДа КО
била», [hacka] «молода невеликого ро
зуму жінка», [hacurek] «Жеребець»; -
не зовсім ясне; очевидно, запозичене 
з словацької мови; слц. haca с. р. утво
рене від haca жін. р. (hacka), що могли 
виникнути з п. [*hacka] і похідного від 
нього [*haca] жін. р. (останнє як czapa 
від chapka, bula від bulka); п. [*hacka), 
очевидно, походила від укр. [гатьта1 
(вигуку для завертання коней праворуч) 
і могло бути витіснене формою l1aczka, 
що скидається на словацьке запози

чення; щодо розвитку значення пор. 

укр. гетька «поганий кінь» від [геттаl 
(вигуку для завертання коней пр аво
руч); менш імовірне - через брак 
відповідників в угорській ·і румун
ській мовах як доконечних посередни

цях- припущення (Machek ESJCS 119); 
Sadn.- Aitz. VWb. І 35-36) про nохо-
дження від тур. atce «лоша»; малоймо
вірне також виведення (S\V ІІ 2) з сум
нівного ч. hatak «добрий кінь».- Дзен
дзелівський УЗЛП 36-37.- Див. ще 
піттЯ.- Пор. гетька. 

І гачі] «штани; кальсони Ж», [гачнtlк) 
«місце для пояса в_ кальсонах Ж; оч
кур»; - р. [гачu] «стегна; штани, хо
лоші», бр. [гашнік) «верхня частина, 
пояс штанів», ст. кгачu «штани», кгати 
«Те.», п. gacie «кальсони, (ст.) штани; 
пов'язка; [шерсть на ногах ведмедя)», 
ст. gace «штани; пов'язка», ч. ст. hace 
«штани; пов'язка; пояс», заст. hace 
«КаЛЬСОНИ, ШТаНИ», 6ОЛГ. гащи «КаЛЬ
СОНИ, (штани, шаровари]», М. гаки «КаЛЬ
СОНИ, (розм.) штани; кошлате пір'я на 
ногах птахів», схв . . гatze «кальсони; шта
ни (селянські)», слн. gaca, мн. gаёе 
«кальсони; (анат.) довга калитка у тва
рини-самця; (ст.) печінка», р.-цсл. І'ІІЦJt1 
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raчyra 

«білизна»; - псл. *gatja (оди.), *gatje 
(дв.), яке підтверджується старими за
позиченнями в фінно-угорських мовах 
(пор. фін. kaattio «штани», уг. gatya 
«Кальсони, селянські штани»); - ети
мологію не встановлено; найбільш віро
гідним є пов'язання з псл. * gatiti «при
кривати», укр. гатИти як про нижній 
одяг первісно типу пов'язки, що закри
вав певні частини тіла (Briickner ІЗІ; 
Slawski І 245-246); глибший зв'язок 
з псл. gatiti як похідним від gatь «за
гата», первісно «вимощений хмизом хід 
через болото», припускається у виведен
ні псл. *gatja від іє. *g!:'a- «іти», як 
«одяг, у якому ходять» (Булич ИОРЯС 
10/2, 43І; Nieminen Sc.-Sl. З, 224-
2З5; Machek ESJC І53-І54); існування 
назв частин тіла (р. і слн.), омоніміч
них щодо назви одягу, дає підставу ду
мати про можливість семантичного роз
витку «Назва частини тіла-rназва одягу», 
але конкретні спроби пов'язання з пев
ними частинами тіла мало переконливі; 
такими є зіставлення з дінд. gabh:Цt 
«vulva», вірм. gavak «зад тварини», 
ірл. gabhal «пахвина», кімр. gafl «femi
niпum pars inteгior», тобто виведення 
псл. *gatja від *ghabhtja (Liden Arm. 
St. 33), з гот. gфus «живіт, материнське 
лоно», двн. guiti «vulva» (Bern. І 297), 
з гр. 1аат1;р (Schrader Reallexikon І 5І4), 
іє. *g~ous «бик» (Погодин Следьr 228-
230).- Кобилянський Мовозн. 1967 ;6, 
44-45; Фасмер І 397-З98; Преобр. 
І І20; Бульrка І48; Slawski І 245-246; 
БЕР І 2ЗЗ-234; Skok І 542; 3ССЯ 
6, 106-108.- Пор. гать. 

raчyra - див. rаджуrа. 

[raшaJ «Частина невода, мотузяна 
петля» Я;- неясне; можливо, від [гаш
ка] «вуж, гадюка»; пор. близьке з се
мантичного погляду [вуж] «гуж», [ву
жівка] «рід мотузка з прутів лози або 
дуба», також пов'язане з назвою змії 
(за зовнішньою подібністю). 

[гашетка]; -бр: гашатка,· - запо
зичення з російської мови; р. гашетка 
утворене від основи фр. gachette «спуск 
рушниці, заскочка замка», похідного 
від gache «частина замка, куди входить 
замковий язичок дверей; паз, виріз, 
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гаяти 

гніздо", можливо, пов'язаного з діє
словом cacher «ховати» (тут у первіс
ному значенні «стискати»), яке зводи
ться до нар.-лат. *coacticare «давити, 
стискати», фреквентативної форми від 
лат. coactare «змушувати», що є інтен
сивом від cogo (<co+ago) «згущую; 
примушую», яке лежить в основі лат. 
coagulum «фермент; кисляк», оnосеред
ковано пов'язаного з укр . .г'ля.J; звуко
ва форма gache викликана, очевидно, 
впливом з боку дієслова gacher «розчи
няти (в рідині)», що походить від франк. 
*waskan «мити, розчиняти в (рідині)», 
спорідненого з нвн. waschen «мити», псл. 
voda, укр. вода.- CIG 143; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 39; Dauzat І24, 350; Walde
Hofm. І 240, 242; Pu$cariu 30; Юuge
Mitzka 839, 840. 

гашИш «наркотик з індійської ко
ноплі»;- р. гашИш, бр. гашЬtш, n. ha
szysz, ч. слц. hasis, болг. хашйш, схв. 
хашиш, слн. hasis; -·запозичення з ні
мецької мови; н. Haschisch через посе
редництво фр. hachisch зводиться до ар. 
f:tasis «Те.», яке є результатом семантич
ної видазміни l)asтs «трава, сіно», спо
рідненого з гебр. f:tasas «те.».- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 39-40; Lokotsch 66; Dauzat 
382; Юеіn 706. 

гаяти «затримувати; марно витрача
ти (час)», гаятися «баритися», [гаїти] 
«Гаяти; даремно займати місце», [гай] 
«людина, що марно витрачає час» Ж. 
гайка «ЗаТрИМКа», гаянка «ТС.», (гаЙНtlЙ] 
«повільний, забарний; порожній Ж», 
[га&ний] «Необережний, недбалий» Я, 
[гальнuй] «гайний» Ж, [гайлuвий] «ТС.» 
Ж, [загtіїти! «заставити, зайняти, заго
родити», (загай] «ЗаТрИМКа», загайка, 
[загайствоJ «тс.», [загайка) «повільна 
людина», загайний, негайний, [прогай
ка, прогайливий], угайка, [угайствоJ;
р. [гаитьJ «крити, захищати, закривати», 
[гаятьJ «ТС.», др. гаити «огороджувати, 
захищати» (?), п. ст. gaic (sqd) «справ
ляти (суд)», gajony sqd «Відкритий, ле
гальний суд)», ч. hajiti «захищати, охо
роняти», слц. hajit' «стерегти, берегти, 
захищати», вл. hajic «рильнувати, захи
щати», нл. gajis «загороджувати, під
тримувати, ЖИВИТИ», СХВ. гаjити «ПИЛЬ· 
нувати, доглядати, огороджувати»;-



rбати 

псл. gajiti <<Огороджувати», пов'язане 
з gajь «гай»; в українській мов і розви
ток значення відбувався так: «загоро
джувати- закривати- займати місце
займати час - марнувати час»; виведен
ня в ід нім. hegen «огороджувати, бе
регтю>, двн. hagan «ТС.» (Срезн. І 508-
509; Malinowsk і Beitr. zur verg\. Sprach
forsch. VI, 1870, 279-280) необгрунто
ване.- Фасмер І 382; Slawski І 249; 
Machek ESJC 155; Skok І 544; з'сся 
6, 84-85.- Див. ще гай. 

гба ти - див. гиба ти. 
rбол- див. кобеля. 

(rбур] «грубіян» Ба, ст. гбур'Ь «му
ЖИК» (XVII ст.); -запозичення з поль
ської мови; п. gbur «грубіян, мугир; 
(ст.) селянин, простаК>> походить від 
свн. gebur «сусід; селянин; простак», 
двн. giburo «те.», утвореного за допомо
гою префікса ge- (двн. gi-) «з-, су-, 
сумісно», спорідненого з гот. ga- «ТС.», 

від двн. buan «жити, мешкати», спор ід
неного з гр. <pow «нараджуюся, росту», 
лат. fui «я був», псл. byti, укр. бути.
Шелудько 29; Slawski І 268.- Див. ще 
бути. 

(гва] (вигук, яким зупиняють волів 

Мо; -очевидно, результат видазміни 
вигуку вва «ТС.» nід впливом гов «ТС.» 
або злиття двох вигук ів гов і вва.- Див. 
ще вва, гов. 

[І'ваздати] «місити Ж; мазюкати, 
забруднювати, ялозити; базікати Я», 
[f'вадзятu] «мазюкати, ялозити» Ме;
р. [гвазда] «СЛЬОТа», гваздатЬСЯ «брудНИ
ТИСЯ», п. [gwazda~ «мазати; ляпати, ма
зюкати, дряпати; партачити; паскуди

ти, бруДНИТИСЯ», СЛЦ. (hvaZd it'] «різаТИ», 
слн. [gvazdati] «базікати, ляпати язи
ком»;- псл. gvazdati, пов'язане чер
гуванням голосних із gyzditi «гидити», 
gyditi, укр. гИдити, гидкйй (пор. по
дібне чергування у квас- кИслий).
Фасмер І 398; Преобр. І 121; Потебня 
РФВ З, 162; Slawski І 383-384; Bruck
пer 165; ЗССЯ 7, 181.-Див. ще гид. 

rвалт, гвалт, [.J'вавт Ме, гвавт], 
гвалтівнИк, [гвальтація] «сильний крик, 
галас; гвалт» Л. [.J'еалтуватu] Ж; гвал
тувати, гвалтом, ст. кгвалт-ь (XIV ст.), 
гвалт (XVII ст.);- р. діал. бр. гвалт;-

гвар 

запозичення з польської мови; п. gwaH 
насильство», як і ч. kvalt «поквапли
вість; (ст.) насильство», слц. gva\t (заст.) 
«насильство», вл. gwalt «сила, тиск; 
біда», походить від свн. gewaJt «Насиль
ство, сила; влада; багато», пов' я за ного 
з свн. walten «Панувати» (двн. wa\tan), 
спорідненим з гот. waldan, дангл. weal
dan, дісл. valda, псл. *volsti ( <*vold-ti), 
укр. володіти.- Гумецкая Исслед. п. 
яз. 221; Шелудько 29; Шанский 3СРЯ 
І 4, 40; Фасмер І 398; Briickner 164; 
Bern. І 364; Юuge-Mitzka 835-836.
Див. ще володіти. 

[І'вандЯка] «базіка, патяка» Ме, 
[.J'вандЯкати] «базікати, патякати» Ме;
не зовсім ясне; можливо, суфіксальне 
утворення від * .J'вандя <* .J'авенда, запо
зиченого з польської мови; п. gaw~da 
«фамільярна розмова, балачка, широка 
епічна розповідь; (ст.) вигадка, байка; 
говорун, балакун, базіка» утворене за 
допомогою суфіксального -~da від зву
конаслідувальної основи псл. *gav-, 
*gov-, наявної в п. gaworzyc «жебоніти», 
укр. говорйти, а також, можливо, гав, 
гавкати; непереконливе семантично по
в'язання п. gaw~da з псл; *gov~do 
«худоба» (Bern. І 297; Brйckner 136); 
сумнівний з фонетичного погляду також 
його зв'язок з укр . .f'ава, гава (Slawski 
І 261). 

[гванчувати] «Ганяти, гасати» Я;
неясне. 

[гвар] «шум, говір» Я, [гваритиJ «Го
ворити» ВеЛ, [огвара] «докір, огуда Ж; 
обмова ВеУг», [огварЯтиJ «зводити на
клеп» Ж, [огварчйвий] «Наклепниuький» 
Ж, [одгварЯтu] «Відповідати» ВеУг, 
[угварка] «вислів» ВеУг; - запозичення 
з польської або словацької мови; п. gwar 
«Говір», gwarzyc «балакати», ела. [hva
rec] «говорити» походять від псл. gvar-, 
паралельного до govor-, що зберігає
ться в укр. говорйти; таке хитання 
у вакалізмі характерне взагалі для зву
конаслідувальних слів; зіставлення во
калізму з гот. gipan «говорити» (Persson 
Веіtг. 898) непереконливе.-Дзендзел ів
ський УЗЛП 37-38; Бевзенко НЗУжДУ 
26, 177; Slawski І 382-383; Briickпer 
164; ЗССЯ 7, J 80; Bern. І 339; Feist 
389-390.- Див. ше говорИти. 
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гвардія 

гвардія, гвардієць, [гвардійонець) 
«гвардієць», [гвардій6н) «тс.» Ж;- р. 
болг. гвардия, бр. гвардьtя, п. gwardia, 
ч. слц. вл. нл. garda, м. гарда, схв. 
гttрда, слн. garda;- запозичене, ма
буть, за посередництвом російської або 
польської мови з італійської; іт. guar
dia «варта; гвардія» походить від фр. 
garde «тс.», утвореного від основи діє
слова garder «стерегти, вартувати».
СІС 143; Шанский ЗСРЯ І 4, 41; Фасмер 
І 398; Преобр. І 121; Slawski І 383; 
БЕР І 234; Dauzat 354.- Див. ще 
варта.- Пор. авангард. 

[rвер] «рушниця», [.rвup] «Тс.»;
п. gwer «те.»; -запозичення з німець
кої мови; нвн. Gewehr «ТС.» пов'язане 
з двн. \\i~rian «захищати, обороняти», 
спорідненим з гот. warjan «перешко
джати», псл. vorь «огорожа, паркан», 

укр. [вір] «жердяна огорожа»; від _діє
слова \\'erian за допомогою префІКса 
gi- було утворено іменник gi-weri (свн. 
gew~;r), який первісно означав «те, що 
служить для· захисту».- SW І 948; 
Юuge-Mitzka 255-256.- Див. ще вір1 • 

гвинт, .rвинт, гвинтувальня «гвинто
різ», [.rвінт Ж. вінт (Ме)), [rвінтівнЯ] 
«гвинтова різьба» Ж, [.rвінтовка) «Ви
тягнута труба» Ж, [rвінт6вникJ «гвинту
вальна дошка» Ж, гвинтИти, rвинтйти, 
rвинтувати, [гвінтувати] «гвинтити, ро
бити гвинтову різьбу» Ж, гвинтуваль
ний; - р. болг. м. винт, бр. вінт; -
запозичення з польської мови; п. gwint, 
заст. gwind, як і ч. розм. vint, походить 
від нвн. Gewinde «гвинтова різьба», 
утвореного від дієслова winden «вити; 
обертати», спорідненого з гот. дангл. 
днн. windan, дісл. vinda «ТС.».- Ше
лудько 29; Richhardt 52; Шанский ЗСРЯ 
І З, 101; Фасмер І 317; Преобр. І 123; 
БЕР І 149; Slawski І 385; Юuge-Mitzka 
863 (861). 

гвинтІвка, rвинтівка, [гвинтовка, 
rвінтовка ЖJ, ст. кгв13нтувок'О, гвинтов
ку (XVIII ст.); - р. винтовка, бр. він
тоука, ч. viпtovka (з рос.), болг. вин
товка (з рос.);- очевидно, запозичен
ня з польської мови; п. gwintбwka, 
заст. gwiпdбwka утворене від прикмет
nика gwintowy «Гвинтовий».- Шанский 
ЗСРЯ І 3, 102; Фасмер-Трубачев І 
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гвоздИка 

317; Slawski І 385; БЕР І 150.- Див. 
ще гвинт. 

[rвич] (іхт.) «бабець-головач, Cottus 
gobio L.» ВеНЗн; - неясне; можливо, 
пов'язане з [гвіздь] «Гвіздок», видозмі
неним під впливом [.J люч] «тс.»; пор. 
[гвоздики] «тс.». 

гвіздок, гвоздь, [гвіздь Ж:, гвізд ДзАтл 
ІІ, гвіст, гвузд, гвуст, звізд, звузд тж], 
[гвіз{lє, гвіздочнur( Я, гвіздЯр Я, гвіздЯр
ня Я, гвіздярчtjк Я), гвоздівка «вид лег
кої борони», [гвоздільня] «лапка для 
витягання забитих гвіздків» Мо, [гвоз
дики] (іхт.) «бабець-головач, Cottus go
bio L.» ВеУг, [гвоздйстий ЯJ. гвоздИ
ти; - р. гвоздь, бр. гвозд, др. гвоздь, 
гвозд"Ь, п. gwбtdz, слц. [hvozd], вл. 
hбzdz, нл. gбzdz, болг. [гвозд), схв. 
[гвозд) «залізо; камінь, що стирчить із 
землі», стсл. rсозд ь.;- псл. gvоzdь;
очевидно, тотожне з п. ст. gwozd «ліс 
у гірській місцевості», ч. ст. hvozd 
«Лісисті гори», схв. ст. гвозд «Ліс», ели. 
gozd «те.»; у такому разі споріднене 
з двн. questa «Китиця, пучок», свн. 
quast(e), kost(e), нвн. Quaste, дісл. kuostr 
«те.», алб. gjethi «листя; гілка», прус. 
gudde «кущ, ліс»; іє. *g!;'os-; зближен· 
ня з гот. gazds «жало, вістря», лат. hasta 
«палиця, спис» (Bern. І 365), а також 
виведення з форми *vozd- (Трубачев 
ВСЯ 2, 34-36) сумнівне.- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 42-43; Фасмер-Трубачев І 
399; S!awski І 387; Otr~bski LP 2, 276; 
Schuster-Sewc 337; БЕР І 234; Skok І 
643; ЗССЯ 7, 185-186; Бернштейн Очерк 
1974, 268-269. 

[гв6дне) «вдень» Ж;- фонетичний 
варіант не засвідченого прислівпика 
*(в)в6дне, який утворився на базі при
йменника в (вво) і старої форми місцевого 
відмінка іменника день (др. дьне) (пор. 
аналогічне утворення уві сні).- Див. 
ще день, у. 

гвоздИка (бот.) «Djanthus L.; вису
шені пуп'янки гвоздичного дерева (пря
нощі), Caryophyllus aromaticus L.», 
гвоздИк «чорнобривець, Tagetes L.; 
[гвоздика, Caryophyllus; Caryophyl!us 
aromaticus]», [гвоздик] «Dianthus» Ж, 
[зв6здик] «Тс.» Ж, ст. гвоздики (XVI 
ст.);- р. гвоздИка, бр. гваздзік (квіт· 



rвоздЯнка 

ка), гваздзіка (прянощі), ч. hvozdfk (пря
нощі), вл. hozdzik «тс.», нл. gozdzik;
запозичення з польської мови; п. goz
dzik (квітка), gwozdzik (прянощі) (з XV 
ст.) є зменшувальною формою від gwozdz 
«ГВіздок», що становить кальку свн. 

пegelkш, пеіlkш «Гвоздика» (нвн. Nelke 
«тс.»), які є зменшувальними формами 
від нім. Nagel «Гвіздок»; німецька на
зва, в свою чергу, мабуть, виникла як 
калька якоїсь романської,- пор. фр. 
clou de girofle «гвоздика (прянощі)» 
(букв. «гвіздок (пряної) гвоздики»), ісп. 
clavel «гвоздика» - clavo «Гвіздок» то
що); назва пояснюється подібністю за
сушених пуп'янків тропічної рослини 
(прянощів) до гвіздків; Dianthus і Tage
tes дістали ту саму назву вторинна, через 
схожість запаху; думка про не залежний 
від польської мови розвиток назви в ро
сійській мові (Шанский 9СРЯ І 4, 41-
42) викликає сумнів.- Фасмер І 399; 
Slawski І 331; Briickneг 166.- Див. ще 
гвіздок. 

[rвоздЯнка] (бот.) «гравілат міський, 
підлісник, Geum urbanum L.» Ж; -
р. [гвоздйчник], бр. (гваздічнік] «Тс.»;
похідне утворення від гвоздйка (пряно
щі); назва мотивується схожістю за
Паху кореневища гравілату міського із 
запахом гвоздики.- Носаль 179-180.
Див. ще гвоздИка. 

[rвopj «клинці в штанях»;- неясне. 
(rдась] «КОЛИСЬ», (нu.Jда] «НіКОЛИ» НЗ 

УжДУ 35, [ні.Jда] «ТС.» тж;- складне 
утве1рення, основний компонент якого 
зводиться до др. гда «коли», спорідне
ного З П. СТ. (ni-)gda «(Ні-)КОЛИ», Ч. СТ. 
kda «КОЛИ», схв. ст. к-ьда, сболг. к-ьда, 
слн. gda «тс.», які походять від псл. 
kьda ( <*koda), спорідненого з лит. 
kada «коли», лтс. kad, прус. kaden, 
дінд. kada, ав. kada, що виводяться від 
іє. *kada(n); заміна псл. -о- пізнішим 
·'Ь· могла статися під впливом форм 
типу псл. kьde «де», kьto «хто»; менш 
ясне походження компонентів псл. *ko
da: Мейє порівнює псл. *ko з ав. kdm-, 
лат. cum, quom «Коли» (MSL 13, 29; 
20, 90); є припущення про зв'язок псл. 
-da з займенниковою формою іє. *do
(Zubaty LF 13, 366; AfSlPh 15, 505-
508); другим компонентом є неозначена 

re 

частка -сь, споріднена з п. -s (напр., 
ktos), ч. слц. -si (ч. kdosi, слц. ktosi), 
вл. -s (hdys а hdys «коли-не-коли»), що 
є результатом видазміни колишньої фор
ми дав. в. si енклітичного займенника 
s~ «СЯ, себе» (т. зв. давального неповно
значного, чи етичного).- Німчук НЗ 
УжДУ 35, 46; Мельничук Вступ 459; 
Фасмер ІІ 274; Slawski І 270; Bгiickner 
488; Jelitte 118-120.- Див. ще ся. 

[ rщічка] «гортань» ВеНЗн ;- неясне. 
[rдйратиІ «безперервно говорити, на

полегливо нагадувати комусь щось» Ба, 
Пі; прискіпуватися; говорити з доса
дою Я»; - запозичення з польської мо
ви; п. gderac ([gdyrac]) «бурчати, доко
ряти до нудоти», можливо, містить у 
собі той самий корінь, що і gdakac 
(псл. *kьdakati «кудкудакати»), яке в 
польській мові (до XVIII ст.) вжива
лося іноді в значенні «багато говорити, 
базікати»; менш імовірне пов'язання 
з коренем *gьd-. значення якого не по
дається (Brilckneг 138), а також зістав
лення (Karlowicz SWO 179) з ч. knou
rati «квилити, нарікати», яке розгля
дається як запозичення з германських 

мов (від нім. gnurren, knurren «бурчати. 
докоряти»).- ОньІшкевич Исслед. п. яз. 
232; Slawski І 269. 

[гдуля] «сорт довгастих груш» Пі, 
дуля «літній сорт груш», дулівка «На· 
ливка з груш дуль», [дулькуватuй) Я;
Р· ст. гдуня «диня (?)», п. gdu !а (gdula) 
«С@рт груш; цикламен, рослина з роди

ни проліскових, Cyclamen L.», ч. gdoule 
(kdйle) «айва, Cydonia vu!garis Pers.», 
болг. гдуля «тс.», схв. гд'[Jfьа «сорт 
груш»;- псл. *kьdulja <*kьdunja;
походить від лат. cydohea (mala), що є 
запозиченням з грецької мови, в якій 
Kuбoovta (маЛа) означало «яблука з Кі· 
донії (міста на Кріті)».- Фасмер І 400, 
552; Преобр. І 201-202; Slawski І 
269-270; Brilckner 138; Machek J m. 
rostl. 114; БЕР І 469; Skok І 557-558; 
Bern. І 299.- Пор. дуля. 

[ге1 ] (емоційний вигук; вказівна част
ка «ось» О; питальна частка); - р. заст. 
ге (вигук для вираження радості), п. he 
(вигук для вираженнЯ подиву; питаль
на частка), ч. слц. he (he) (вигук для 
привертання уваги; питальна частка), 
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ге 

болг. хе (вказівна частка; ви гук спо
нукання, незадоволення), м. хе (вигук 
незадоволення, обурення), схв. hё (ви
гук для вираження згоди, сумніву);
очевидно, результат фонетичного збігу 
первісного вигуку, який зустрічається 
також в інших індоєвропейських мовах 
(пор. нім. he (вигук радості), фр. he 
«гей», лат. he (вигук хвилювання, обу
рення), дінд. hё (вигук перед кличною 
формою) (Slawski І 411-412), і давньої 
вказівної частки займенникового похо
дження, яка міститься також в укр. 
[гев} <<Тут, сюди», ген, бр. гЗтьt щей», 
п. hen (Мельничук Структ. слов. реч. 
210-211; Фортунатов ИТ ІІ 222).
Пор. гев, ген, е. 

re2 - див. гей~. 

[rебаІ (назва корови) ВеНЗн, [ruбa} 
«Худий кінь» ВеУг, [.rіба] «ТС.» ВеУг;
запозичення з угорської мови; уг. gebe 
«Шкапа», можливо, пов'язане з дієсло
вом gebedni «здихати»; походження 
обох слів не цілком ясне, припускається 
їх первісно звуконаслідувальний харак
тер.- Верхратський ЗНТШ 1899 lV 
212; MNTESz І 1040; Barczi 93. 

гебан, гебеновий- див. ебен. 

(гебанок] «великий гембель» Ж;
запозичення з німецької мови; нім. 
НбЬеІЬапk «столярний верстат» складає
ться з основ іменників НоЬеІ «гембель» 
і Bank «Лава, верстат».- Див. ще банк, 
гембель. 

[rев] «Тут, СЮДИ», [гав, гевкаJ «ТС.», 
[гевкй] (вигук, яким осаджують волів 
назад) Шух, [гевкатu] «крич-ати гев», 
[гевrати] «осаджувати назад (волів)» 
ВеЗи; - р. !:Іво, п. [hew] «от», [hewo, 
llawl «те.», ч. мор. [hev (hevaj)J «тут», 
СЛЦ. [hev }, ВЛ. hew, НЛ. hewi, СХВ. ево 
«ТС.», стсл. tc~; - псл. *(h)evo, пер
ший член якого є вказівною часткою 
*(h)e індоєвропейського походження 
(пор. лат. e-qui-dem «можливо», гр. 
Єхєt"vщ; «той», дінд. a-sau «ТОЙ», ав. hau 
«цей»), яка, очещщно, походить від 
займенника (Мельничук Структ. слов. 
реч. 210-211; Bern. І 260); другий член 
*-vo, *-v- пов'язаний з укр. [ав61; 
існує також припущення про зв'язок 
слова з давніми підсилювальними част-
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ками займенникового походження (Иль
инский Сложн. местоим. 120-126; Ot
r~bski SO 12, 284); в українських гово
рах, можливо, є запозиченням з поль

ської і словацької мов.- Дзендзелів
ський УЗЛП 38-39; Slawski І 420; 
Machek ESJCS 128.- Див. ще аво. 

[гевадИ] <<ТУдИ>> ВеЛ; -складний 
прислівник, утворений з гев і адй (див.). 

[гевал] (заст.) «мужик, селюк», [rе
валJ «ТС., ВОЛОЦЮГа» Ж, [.Jевель] «Неотеса» 
До, [гевальнuй] Пі;- неясне; можливо, 
запозичене з єврейської мови; пор. гебр. 
geval «грабіж»; п. арг. gawala «селянин», 
яке зіставлялося (Ulaszyn J ~z. zlodz. 
62) з [gawer] «франт; панич» і з [chawer] 
«спільник-злодій», можливо, пов'язане 
з укр. rевал. 

[гевер] «ручка пилки»; - п. (hewar) 
«пристрій для піднімання важких ре
чей», слц. hever «те.», ч. ст. hever «зна
ряддя для пересування воза»; - запо

зичення з середньоверхньонімецької 
мови; свн. hever «пристрій для підніман
ня», heber «те.» пов'язане з h~Ьеп (нвн. 
heben) «Піднімати», спорідненим з гот. 
hafian «те.», лат. саріо «Хапаю», гр. xci
nтffi «Те.; жадібно ковтаю», лтс. kampt 
«хапати», алб. kap «те.». - Machek ESJC 
166; Юuge- Mitzka 295; Walde- Hofm. 
І 159. 

[гевсадий] «тут, сюди» Ж. [гевездuй] 
«ТС.»; -складне слово, що утворилося 

3 [гев] «тут, сюди» і [садuй] «сюди».
Див. ще rев, сади. 

[гевтот] «тут, сюди; -складне сло
во, яке, мабуть, утворилося з [гев] «тут, 
сюди» і тут, що в ненаголошеній. пози
ції, десемантизувавшись, набрало гі
перичної (щодо укання) форми тот.
Див. ще гев, тут. 

re-re-re (вигук, що передає крик 
гусей), .Je.Jeкaтu «кричати» (про гусей), 
J'e.Jaтu, геготатu, [.re.roтaтu) «ТС.», 
[rе.Jавка) (орн.) «гоголь, Anas clangu\a 
L.»; - звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до слів з іншим вокаліз~юм 
на позначення крику гусей в інших сло
в'янських мовах: р. гагать, бр. гага
таць, п. g~gac, ч. [gagati], схв. gaka
ti.- Фасмер І 425; Slawski І 272; Bern. 
І 290.- Пор. гагакати. 



гегемон 

гегемон, гегемоrия, ст. uгел,юнія «са
модержавство» (1627);- р. бр. гегемон, 
др. игемон'Ь, п. ч. hegemon, слц. слн. he
gem6n, вл. hegemonija, болг. м. хегем6н, 
схв. хегемон, стсл. иr6М~N-ь.;- запози
чення з грецької мови; гр. 7Jїёflwv (дор. 
а1єf1Шv) «Провідник, ватажок» є за похо
дженням дієприкметником від дієслова 
~~Єo~-tat (дор. &їЄоf1аt) «Їду попереду, 
веду», спорідненим з лат. sagio «(тонко) 
відчуваю, передчуваю», sagus «Проро· 
чий, віщий», гот. sokjan «шукати», двн. 
suohhan, нвн. suchen, дісл. sИkia, ірл. 
saigim «те.»; ст. uгемон(ія) запозичено 
через даrшьоруську мову з середньо

грецької мови, пізніша форма проник
ла, очевидно, через російську і поль
ську мови, які відбили давньогрецьку 
традицію вимови слова.- СІС 143; Шан
ский ЗСРЯ І 4, 43-44; Frisk І 621; 
Boisacq 314. 

[геде] «тут, осьде»;- очевидно, 
складне утворення з давньої вказівної 
частки ге, наявної також у словах Ігев] 
«тут, сюди», ген, і прислівпика де.
Див. ще re1 , де.- Пор. rей1 , гей2 , rен2 • 

rедЄша - див. вакйша. 

ІrедзанІ «тарган» Ж;- неясне; мож
ливо, результат контамінації Іrардан] 
«ТС.» і rедзь. 

І rедзйлля) «тирса (др ібні часткИ де
рева при пилянні)»; - можливо, похо
дить від нгр. suЛeta (вим. ksilia, nісля 
попереднього -v (-n) артикля gzilia) 
«будівельне дерево; заготівля будівель
ного дерева»; слово, очевидно, виникло 

на Чорномор 'ї серед українців, що пра
цювали в грецьких куnців або промис
ловців; нгр. ~uЛєlа є nохідним від гр. 
~uЛov «дерево, деревина; дрова, поліно», 
спорідненого, очевидно, з лит. sulas 
«стовп», укр. иц}ла «те.».- Frisk ІІ 338-
339; Boisacq 679; Мельничук Зтимоло
гия 1966, 204.- Див. ще шула. 

Іrедзунок] «умtлtсть, спритність; 
глузд, розум»;- неясне; можливо, по

ходить від нвн. Gesinnung «напрям 
думок, настрій, переконання», утворе
ного від дієслова sinnen «гадати, мірку
вати», якому відповідають двн. sinnan 
«мандрувати, іти», свн. sinnen «спри
ймати через органи чуттів», споріднені 

геЄна 

з стсл. сд~шт~ «розумний», лит. (жем.) 
[sinteti] «Гадати, вирішувати, зважува
тися», лат. sentire «почувати, відчувати», 
ав. hant- <<Потрапляти», що зводяться 
до іє. *sent- «іти».- Шелудько 29; Klu
ge-Mitzka 709; Walde-Hofm. ІІ 516. 

гедзь (ент.) «овід, Oestrus bovis», 
гедз, fедзь, [.Гедз, .Гез ж . .rедзел, rедзель} 
«ТС.», .rедзень «[те. Ме]; літній час, коли 
багато гедзів», [.rзик] «овід» Ж, ІrзівкаІ 
(ент.) «Hippobosca equina», [кедзеньJ 
«червень» Ж. .rедзатuся «бігати від ге
дзів», .Гедзкаmuся, [.reцamucя] «ТС.», [fЗU• 
тися] «те.; жирувати; залицятися», 
l.rзu] «Пустощі, залицяння» Ж; - п. 
giez, бр. гіз, нл. gizkas;- псл. (пи.) 
[*gьzь (*gyz-)J;- в українську мову 
запозичене з польської, на що вказує 
наявність звука І' відповідно до nсл. g; 
безсумнівними відповідниками до псл. 
[*gьz'Ь (*gyz-)J є тільки лит. guzeti 
«поспішати, бігти юрбою», (пор. n. [gziJ 
«швидко летить»), [guza] «купа комах», 
[guzuls] «рій мурашок, комах»; пов'я· 
зувалось також (Machek ESJC 302; Rє
cherches 16-17) з лит. kusti «рушити», 
ч. ksenec «молоді плазуни; мальки»; 
деякі дослідники вважають псл. *gьzь. 
звуконаслідувальним (Boranic Рад 
Jугосл. акад. 178, 27; Kofinek LF 58, 
150); неnереконливе зіставлення (Ильин
ский ИОРЯС 9/2, 279-282) з псл. *gydь, 
*gyzd'Ь, *gyza, *guz'Ь, укр. гид, гuжкu. 
гузка, а також пов'язання (Потебня 
РФВ 3, 103) з псл. *gvozdь, укр. гвізд6к.-
Slаwskі І 278; Schuster-Sewc 228; ЗССЯ 
7, 215; Bern. І 373; Miki. EW 423. 

[rедло] «наказ»;- очевидно, форма. 
утворена гіперично від п. godlo «гасло, 
пароль; [заклик]» за співвідносністю: 
укр. о (мох, сон) - п. е (mech, sen); 
пор. подібне фольклорне «суперполь
ське» слово барзе зам. п. bar(d)zo; спроба 
пояснити слово як таке, що походить 

відп. *gied-lo ( <*gьd-lo) (Slawski І 306) 
сумнівна через те, ща його відбито лиш~ 
в українському записі 1875 р. і в жод
ному з польських джерел не засвідче· 
но.- Див. ще rбдло. 

геЄна «ПеКЛО»,' геенна, гіенна Бі, 
ст. гєєнна (1627), кгеєнна (XVII ст.);
р. геенна, бр. бо.іtг. геена, др. геона, 
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rезде 

П. Ч. СЛЦ. gehenna, СТСЛ. ГEKNtM, I'E~
NL\; - запозичення з грецької мови; 
гр. 1Єєvvа «те.» походить від гебр. 
Gё(ben) Hiпnom «долина Гінном» (назва 
долини поблизу Єрусалима, де дітей 
приносили в жертву Молохові).- СІС 
144; Шанский ЗСРЯ І 4, 45; Фасмер І 
400-401; Юеіn 645. 

[rезде) «ОСЬДе» Ж, (гездечка Ж, гeз
Qe'tKU Ж. гесде, гесде-6] «те.»; - складне 
утворення, до якого входить давня вка

зівна частка ге, редукована форма с(з) 
вказівної частки ее, яка міститься 
і в частці ось, прислівника де і, в ча
стині форм, частки -(ч)ка, -(ч)кu, о.-
д 1 2 п ' ив. ще re , де, о , ее. - ор. гев, rед~, 

rен. 

rей1 (вигук при звертанні; вигук, 
яким підганяють худобу; пісенний ви
гук), (ге Ж, гай, гuй) «ТС.», гейку «ВИГУК 
при звертанні», гейкати «кричати гей, 
поганяти худобу; співати пісню з вигу
ком гей», [гейкатuся] «багато возитися, 
клопотатися при перевезенні важких 
речей», [гейкu] «Їхати вперед» (у виразі 
ні стейкu, ні гейкu), [гейко] «той, хто 
кричить гей» Я, [гейкало] «тс.» Я;- р. гей, 
бр. гай, п. ч. слц. вл. нл. hej, болг. хей, 
м. xej, схв. xej, слн. hej, hej;- первіс
ний вигук, що зустрічається також 
в інших індоєвропейських мовах; пор. 
лат. hei (вигук, що виражає почуття, 
-емоції), нім. hei (вигук радості, здиву
вання, гніву), рум. hei (вигук при за
клику, здивуванні); пояснюється як 
. варіант вигуку ей з протетичним при
дихом; думка про запозичення з німець
кої мовИ (Шанский ЗСРЯ І 4, 45; Ma
chek ESJC 164) здається~ сумнівною.
Slа\vskі І 414; Schuster-Sewc 271. 

[ reй2J «Ніби, мов, як», [ге, гu, гі] 
·«те.»;- форма ге, очевидно, тотожна 
-етимологічно з вказівною часткою [ге]; 
розвиток значення сполучника «як, 

ніби» міг початися від значення «таю> 
{пор. слц. hej «таю> (ствердна частка), 
укр. еге, [гей]. «те.»; пор. також jako 
«ЯК>> з первісного «таю>); форма гей 
могла утворитися в результаті злиття 
часток ге та і (початкове значення «так 
і>>); формИ гu, гі є, очевидно, результа
ТЮ1И стягнення форми гей (ге і); збере-
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rейп 

женню цих західноукраїнських форм 
сполучника міг сприяти вплив з боку 
п. [kej] «ніби, яю>, lke, ki] «ТС.>>, утворе· 
ного від займенникового кореня k- з не
означено-вказівним і питальним значен
ням.- Німчук НЗ У жДУ 26/2, 197-
198; ДБ ІХ 78-79; Дзендзелівський 
УЗЛП 39.- Див. ще re1.- Пор. гев, 
rеде, ген. 

[ гей-бри, гей-еми] (вживане як ви
гук) Ж; - очевидно, результати скоро~ 
чення ритмічно вигукуваних під час 
роботи речень «гей, бери>>, «Гей, візь
МИ>>.- Див. ще брати, узЯти, rей 1 • 

гейзер; - р. бр. болг. гейзер, п. 
gejzer, ч. слц. geizir, вл. geiser, м. геj
зuр, схв. геjзёр, слн. geizir, gejzir;
запозичено з ісландської мови через 
німецьку (нім. Geyser «тс.>>) і росій
ську; ісл. Geysir (назва відомого гаря
чого джерела в Ісландії) утворене від 
основи дієслова geysa «вибухати, бити 
джерелом>>, спорідненого з двн. gio~an 
«ЛИТИ», НВН. gie~en «ТС.>>, Гр. xew ( XЄtW) 
«ЛЛЮ>>.- СІС 144; Шанский ЗСРЯ І 4, 
45; Фасмер І 401; J6hannesson 315-
317; Юuge-Mitzka 257-258; Юеіn 654. 

[rей-леюІ «На жаль, ой леле>> Ж; -
складений вигук, що виник на базі спо
лучення вигуку гей і видазміни кличної 
форми іменника [л ельо] (л елю) «батень
ко, тато>>; сумнівне пов'язання (Бі 207) 
з Лель, ім'ям бога кохання в давніх 
слов'ян.- Див. ще гей\ лельо.- Пор. 
леле . 

[rейп] «молотарка» НЗ УжДУ 37, 
[ruйnJ «Тс.>> тж, [.JeйnoвamuJ «обмолочу
вати молотаркою>> тж, (.JuйnoвamuJ «те.» 
тж, (.Jейп6вана] «обмолочування моло
таркою>> тж, [ruйп6вана] «ТС.>> тж; -
запозичення з угорської мови; уг. gep 
«машина>>, яке в цьому випадку висту

пає, очевидно, як скорочення cseplбgep 
«молотарка», походить від нвн. (бав.
австрійськ.) [Gбppell «Піднімальна ма
шина>> (на шахті); кінний привод>>, Ge
pel, G6pe1 «тс.», що, можливо, виникло 
з гр. xєtpaЛ'lj «голова>>, яке зіставляють 
з тох. А spaJ «ГОЛОВа>>, двн. gebal «J'fe
pen».- Дзендзелівський НЗ УжДУ 37, 
60; MNTESz І 1047; Юuge-Mitzka 264 
(265); Frisk І 835~836. 



І' ей рок 

І rейрок, .rийрок] <<Ка бат, сурдут» ЕЗб 
4; - запозичення з німецької мови; нвн. 
Gehrock «сюртую> (букв. «вихідна курт
ка») утворене з основ дієслова gehen 
«Ходити», спорідненого з дінд. ja-ha-ti 
«іде геть, покидає», гр. xt xcivw «з у стр і
чаю, доганяю», і Rock «Піджак, сюртую>, 
спорідненого з дірл. rucht ( <*ruktu) 
«Куртка» від *ruk-, rug- «прясти, пря
жа».- Юuge-Mitzka 241, 604. 

[гейс) (вигук, яким підганяють во
лів або корів; вигук, яким: завертають 
волів або корів ліворуч Мо, Ме), [гейсаІ 
(вигук, яким завертають волів ліворуч), 
fгейсьІ (вигук, яким завертають волів 
праворуч), [гійса] (вигук, яким завер
тають волів ліворуч) ВеЗа, [г6йса] «те.» 
Ж, [г6йса] (присл.) «ліворуч» (про на
прям руху упряжки волів) Ме, [гойс) 
(вигук, яким підганяють волів) Дз;
слц. hejsa «те.», [hajsl (те.; вигук, яким 
завертають худобу ліворуч), болг. ейс 
(вигук, яким лівого вола завертають 
праворуч), схв. ішс (вигук, яким підга
няють або завертають волів), [ajis, ajs, 
ojs) «Те.»; - очевидно, заnозичення 
з угорської або румунської мови; рум. 
llitis (вигук; яким завертають волів 
ліворуч) виводиться від уг. haisz (ви
гук, яким підганяють худобу), [hoisz, 
heisz, hiszra) «те.», які вважаються сло
вами афективна-вигукавого або звуко
наслідувального характеру.- Machek 
ESJC 156; MNTESz ІІ 27. 

[гейс-берта] (вигук, яким завертають 
волів ліворуч), [гейс-бертяІ «Те.»;- оче
видно, результат злиття вигуку [гейс] 
«те.» і зредукованого у вигуковій функ
ції наказового речення бери там, тоб
то «повертай туди», яке підсилювало 
перший вигук.- Див. ще брати, гейс, 
там. 

f ГtЙСИНІЩ) «ВИД баржі, ЯКОЮ транс
ПОртуваЛИ хліб по Дністру» Дз;- не-
ясне. 

гейпі- див. гаттЯ. 
гектар;- р. бр. гектар, п. ч. слц. 

вл. нл. hektar, болг. м. хектар, схв. 
хектар, слн. hektar;- запозичено з 
французької мови, можливо, через по
середництво російської; фр. hektare було 
утворене в 1795 р. з основ hect(o), що 

rелrати 

походить від гр. Єхат6v «СТО>>, спорідне
ного з псл. sьto, укр. сто, і are «міра 
землі», яке виникло під впливом пізньо
лат. area «площа, поверхня, вільне 
місце», порівнювавого з двн. essa «вог
нище, черінь», нвн. Esse «ТС.» ( <*аsісШ), 
а також дісл. ariпn «підвищення, місце 
для вогнища, пічки», двн. erin «підлога, 
грунт».- Шанский 3СРЯ І 4, 46; Dau
zat 46, 386; Frisk І 475; Walde-Hofm. І 
65; Ernout - Meillet І 45; Boisacq 
233.- Див. ще ар, сто. 

[гела] «орел» ВеУг, [геллаІ «те.» 
ВеУг; -очевидно, запозичення з угор
ської мови; уг. heja «яструб, шуліка» 
вважається звуконаслідувальним утво
ренням.- Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
209; MNTESz І І 85; Barczi 118.-Пор. гйя. 

[І'елавець) (ори.) «чубатий жайворо
нок, Galerida cristata» Ж; - неясне. 

rелrати «Кричати» (про птахів, пере
важно гусей), .reл.roтdтu, .reл.romimu, 
[.rелкотати, .ruлькотітиJ «Те.», .rел (ви
гук, що передає крик гусей), [гель) 
«те.», .r.ел.rіт «Крик гусей», .reл.roтtjн, 
reлroтtjxa;-p. [голкІ «звук, дзвін, шум, 
стукіт, гуркіт; відгомін, луна», [голкdтьІ 
«кричати; гуркотати», др. г"Ьлка «заво

рушення, заколот», п. [gielgotac) «бель
котіти» (напр., про індика), [gielkac 
si~) «розважатися, сміючись і голосно 
жартуючи з кимось, жирувати», zgielk 
«шум, гам, гомін», ст. gielk, gielg «ТС.», 
ч. слц. hluk «шум, гуркіт» (ч. hluceti 
«Шуміти, гуркотати»), вл. holk «гуркіт, 
шум; метушня», holcec «густи, шуміти; 
бурхати», holkac «шуміти, густи», болг. 
гл"Ьк, «шум, крик, гомін», гл"Ьчd«шумлю», 
ели. golk «гуркіт грому», g61cati «гово
рити, базікати; лунати», цсл. (др.) rл-ь.к-ь. 
«шум»; - псл. *g-ьlkь; - споріднене з 
лит. gulksCioja «іде слава, поговір», лтс. 
gulkstet «кудкудакати, кричати»; оче
видно, в українській мові походить 
відп. [gielgotac) «белькртіти»; звуження 
значення іпов'язання його саме з кри
ками птахів сталося вже на україн
ському грунті, мабуть, у зв'язку з бра
ком твірного іменника і зближенням 
з вигуком .re-(-.re-.re).- Фасмер І 428-
429; Machek ESJC 170; Schuster-Sewc 
311; БЕР І 254; Bezlaj ESSJ І 158. 
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rелево 

[rелевоJ «товстий живіт», [.Jеливо] 
«черево, пузо» Ме, [.JелевачJ «черевань», 
[.Jелюх] «нутрощі; пузо; пузань», [.Jеле
ватий] «ПузатИЙ»;- П. (gielewaty] «Пу
ЗаТИЙ», [gelewaty] «тс.»; -неясне; мож
ливо, походить від уг. [gelyva] «воло». 

[ге-ле-гев] (оклик) «агу; го-го»; -
результат злиття вигуку ге і часток ле, 
гев (див.). 

[гелень-rелень] (вигук для передачі 
звуку дзвінка) Я, [.Juленькати] «дзво
нити» Па; -звуконаслідувальне утво
рення з початковим r, паралельне до 
дзелень-дзелень. 

[гелерІ «грошова одиниця, відома 
в Німеччині з 1208 року», [галер] «то>;
р. геллер, П. halerz «СтарОВИННа дрібна 
австрійська монета; (ст.) дрібна монета», 
ч. haler, hаШ, ст. halef, heler, нл. halaf, 
слн. heler;- походить від свн. heller, 
haller, hallaere «ТС.».- Slawski І 395; 
Brйckner 167; Bern. І 376.- Див. ще 
rарfль. 

lгелета] «дерев'яна посудина, барило; 
дійниця; стара міра молока і зерна», 
[.JелетяJ «дерев'яна посудина для моло
ка»; - п. gieleta, ч. слц. geleta;- запо
зичення з румунської мови; рум. galeata 
«відро; дійгrиця; міра місткості» пов'я
зане з етимологічно неясним лат. gal
leta «те.»; припущення про походження 
слова від нім. Kelch (Тимч. 612), а також 
твердження про походження від п. gie
leta (Richhardt 50) непереконливі.-Вин
ник 103; Дзендзелівський НЗ УжДУ 14, 
104; Vrabie Romanoslavica 14, 144; Brй
ckner 133; Machek ESJC 150; Pщcariu 
60; Балецкий St. sl. 311-2, 4. 

[rелзкий] «слизький» ВеЗа; - запо
зичення з польської мови; п. [kielzki] 
«слизький», в якому при запозиченні 
відбувся перехід к- (k-) в r'-, споріднене 
з укр. ковзкИй, ковзатися.- Slawski ІІ 
147-148; Brйckner 227-228.- Див. 
ще ковзати. 

гелій (хімічний елемент);- р. ге
лий, бр. гелій, п. hel, ч. слц. helium, вл. 
helij, болг. хелий, м. хелиум, схв. хели
jум, слн. helij; -засвоєна наукова на
зва нлат. helium, утворена від гр. 
7/Л.LD\; «сонце», спорідненого з псл. 
*s !nьсе, укр. сонце; назва зумовлена 
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тим, що гелій був відкритий 1868 р. 
в спектрі Сонця.- СІС 146; Волков 
78; Фигуровский 64-65; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 46-47; Kopalinski 387; Holub
Lyer 189; Klein 716; Frisk І 631-632.
Див. ще сонце. 

[rелка] «гуля, пухлина»; - болг. 
[гілки] «свинка; запалення гланд»;
запозичення з румунської мови; рум. 
galca «пухлина, припухлість; гланда», 
lga:Jca] «те.» етимологічно неясне.
VrаЬіе Romanos1avica 14, 144-145. 

[rелкій] «парубок» Ж; - неясне. 
[rелтунок] «старанність, турбота, до· 

гляд» Ж; -запозичення з польської або 
німецької мови з неясним відхиленням 
у значенні; п. [gieltowac] «Мати цінність; 
пасувати» походить від нвн. gelten «КОШ
тувати, цінитися», що разом з похідним 
Geltung «значення, вага», яке могло 
бути безпосередньо запозичене в укра
їнську мову, є спорідненим із стсл. 
жл1цж «сплачую».- Шелудько 29; Klu
ge-Mitzka 245. 

[rемба] (знев.) «губа; коняча губа» 
Дз, Ме, [.Jембач, .Jембdтий] Дз, Ме, 
[гембочкаJ «рубець шиття, загнутий на 
лицьовий бік і прострочений» (за по-

. дібністю до губи); - слц. [gernba] «рот, 
уста»; -запозичення з польської мови; 
п. g~ba «губа» споріднене з укр. губа 
(див.).- Дзендзелівський УЗЛП 47. 

гембель «рубанок», [гебаль Л, ген
баль, гИбель, гИбіль Ж, гuмбик ЛЧерк] 
«тс.», [гиблівкИ] «стружки» Я, Ж, [гиб
ль6хи] Я, гимблівке ВеБ] «ТС.», гембелю
вати «стругатю>, гемблювати, [гиблю
вати Ж, гимбльовати ВеБ) «ТС.»; -
бр. гебель, п. hebel, ч. hoblik, ст. hobl, 
hoble, вл. hebl, схв. ст. hoblic;
запозичене (можливо, через польське 
посередництво) з німецької мови; нвн. 
НбЬеl, Hebel «те.» Походить від hobeln 
«стругатю> (первісно «згладжувати не
рівності, горби»), що було утворене на 
базі сшr. hovel «горб», пов'язаного з гол. 
heuvel «Горб, купа», спорідненого з лит. 
kupra «горб», псл. *kupr-ь, укр. кт)пер.
Шелудько 27; ~ Richhardt 56; Slawski 
І 412; Schuster-Sewc 278; Юuge-Mitzka 
311 (312).- Див. ще купер. 

[rембйць] «шлунок; ковбаса з кашею 
або з м'ясом» ВеУгі - запозичення з 



rембіль 

угорської мови; уг. gбmЬбс «начинений 
свинячий шлунок, сальтисон; вид кро
в'яної ковбаси; галушка; кулька» по
ходить від gбmb «куля», яке вважають 
пізнім експресивним утворенням.- Чо
пей 63; ВеУг 212; MNTESz І 1084. 

[гембіль] «шум» Я, !гембuль] «клопіт» 
Па, !гuмбіль] «те.»; - неясне; можливо, 
результат контамінації слів гендель 
«Торгівля» і (гИбель, гuбіль] «погибель». 

гемел, гемела, гамело- див. омела. 
[гемер] «Великий молот, яким роз

бивають камінь» Л, [гемuр] «Велика 
сокира; дрючок, палиця» Па; - запо
зичення з німецької мови; нвн. Hammer 
«молот» споріднене з псл. kamy, укр. 
камінь.- Юuge-Mitzka 286.- Див. ще 
камінь.- Пор. гамарня, гамірка. 

[rемзати] «лоскотати»; - запозичен
ня з польської мови; п. [giernzac] «лос
котати, свербіти, терпнути» споріднене 
з укр. [г6мзатuся] (див.). 

[гемзити] «мрячити, імжити»;- за
позичення з польської мови; п. [giernzic] 
(про туманну, сиру погоду) пов'язується 
з giernzac «свербіти, лоскотати, терпну
ти».- SW І 822.- Див. ще rемзати. 

[гемfя] «Бнд судна» (?) Ж;- болг. 
заст. гемuя «судно з вітрилами», м. заст. 
гемujа «судно; [човен на переправі]», 
схв. заст. ~eмuja «судно»;- заnозичен
ня з турецької мови; тур. gemi «судно» 
споріднене з туркм. garni, кумик. geme, 
аз. karni «те.», тат. kirna «човен», хак. 
kime, каз. кирг. kerna «ТС.».- БЕР І 
236; R,asanen Versuch 251. 

гемоглобін; - р. гемоглобuн, бр. ге
маглабін, п. hernoglobina, ч. слц. haerno
globin, вл. hernoglobin, болг. м. хе.мо
глобuн, схв. хемоглдбuн, слн. hernoglo
bin; - запозичення з французької мови; 
фр. hernoglobine утворено з основ гр. 
аТ11-а «Кров», можливо, спорідненого з 
двІ!. seirn «чистий (не в стільниках) 
мед» або з дінд. і~- «сік, напій», і лат. 
globus «куля». - СІС 149; Шанский 
9СРЯ І 4, 48; Frisk І 39.- Див. ще 
глббус. 

[гемон] «злий дух, диявол», [геман] 
«ТС.», СТ. геМОН"О «ВОЄНаЧаЛЬНИК, КНЯЗЬ» 

(XVII ст.);- результат спрощення фор
ми ігемон «ВОЖДЬ», СТСЛ. ИГEMQN'h «ТС.», 

rенrлавий 

що походить від гр. -iJтцtwv «провідник, 
керівник, вождь», до якого зводиться 
й укр. гегемон «те.»; нове значення фор
ми геман, очевидно, виникло в резуль
таті семантичного зближення з фоне
тично подібним словом демон.- Панома
рів Мовозн. 1974/2, 41.- Див. ще ге
гемон. 

[гемпельJ «:дурисвіт» Ж, [гемп.еннuк] 
«те.» Ж; - очевидно, походить від нвн. 
Hernpei(-Manner) «стрибаючі ляльки» 
(пор. також нвн. [Hampel] «Йолоп», 
Hampelmann «картонний танцюрист; 
кривляка, блазень; лялька у фокусни
ків»), пов'язаного з дієсловом harnpeln 
«робити конвульсивні рухи, махати (ру
ками), дригати (ногами)» нез'ясованого 
походження.- Юuge-Mitzka 289. 

ген1 «Носій спадковості»; - р. бр. 
болг. м. ген, п. ч. вл. gen, слц. слн. 
gеп, схв. ген; -новий термін, утворе
ний у 1909 р. датським ученим Йоган
ееном (нім. Gen, англ. gene) від гр. 
·p~voc; «рід», спорідненого з дінд. janal), 
лат. genus «те.», псл. z~tь, укр. зять.
СІС 150; Шанский 3СРЯ І 4, 49; W alde
Hofrn. І 597-600; Boisacq 144, 147-
148.- Див. ще зять. 

ген2 «ОН там (далеко)»; - бр. гЗна 
«Ою>, п. hen «там, далеко», ч. [hen] 
«ОН там», слц. hen, heno «ТС.», можливо, 
таКОЖ р. (.9НЧО] «ОН ТаМ», СХВ. ено «Тс.»;
ПСЛ. hell'ь, heno; - складне утворення 
з вказівної частки he займенникового 
походження, яка зберігається також 
у словах [гев] «тут,сюдю>, [геде] «осьде», 
[гей] «ніби», і займенникової основи n-, 
яка зберігається також у словах він, 
он, ін6; менш імовірна реконструкція 
праслов'янської форми як *eno (Slaw
ski І 414-415).- Див. ще він, ге1.
Пор. гев, геде, гей\ он. 

[rен3 ] (назва дитячої гри, при якій 
кидається ніж так, щоб він встромився 
в землю); - можливо, сюди ж вираз 
дати гену «побити»; - неясне. 

І rенІ' ла вий] «СЛабкий, хворобливий» 
ВеУг, !.reн.r лявuй] «те.» ВеУг;- ч. [den
glavy, glangavy], слц. [gengl'avy, gen
glivy, dengl'avy] «ТС.», СХВ. гuнгав «Сла
бий, в'ялий, ледачий», слн. gfngav «сла
бий, хворобливий»; ~ суфіксальне ут
ворення від запозичення з угорської 
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мови; уг. gyenge, gyбnge «слабкий» за
гальноприйнятої етимології не має.
Верхратський ЗНТШ 1899 IV 212; Ma
chek ESJC 114-115; Skok І 562; Bezlaj 
ESSJ І 143; MNTESz І 1126; Barczi 103. 

[rенrбритися] «пишатися, чванити
ся» Ж, [rен.J6рний] «гордовитий, чван
ливий» Ж;- очевидно, пов'язане з 
[джиндж!}ритися] «кокетувати, чепури
тися» і nод.- Див. ще дженджеруха. 

[гендека] «ОН там»; -складна при
слівникова форма, результат злиття 
nрислівників ген, де і частки -ка (див.). 

гендель «гендлярство», [гандель] 
«тс.», гендлЯр, [гандлЯр] «торговець» Я, 
[гандула] «баришник» Я, гендлЯрство, 
[генделик] «закусочна, ларьок» Ва, генд
лювати, [гандлювати, гемблювати Па], 
ст. гандли (1591), гандел, ган'дель 
(XVII ст.); -бр. гандаль «торгівля», 
п. handel, ч. слц. handl «тс.», вл. handler 
«Торговець»; - через польську мову 

запозичене з німецької; нвн. Handel 
«торгівля; (первісно) те, з чим мають 
справу» утворене від дієслова handeln 
«торгувати; (первісно) брати руками, 
обробляти», похідного від іменника 
Hand «рука», двн. hant «ТС.», спорідне
ного з данГл. hand, дісл. hQnd, гот. haв
dus «тс.», hinpan «ловити».- Шелудько 
26; Slawski І 400; Kluge-Mitzka 286. 

[гендрйrатися] «жартувати; битися, 
вовтузитися» ВеЗа, [гііндри] «пусті жар
ти» Ж; - запозичення з nольської мови; 
п. [handryczyc si~] «торгуватися, сnере
чатися», [hadrunkowac] «сперечатися, 
сваритися», ст. hadrunek «суперечка, 
~:варка», як і ч. handrkovati (se) «торгу
ватися, сперечатися», [hadrykovati se] 
«ТС.», ст. hadrunk (hadrunk) «чвара, 
сварка», слц. handrkovat: sa «сваритися», 
походять від свн. haderunge «сварка, су
перечка», пов'язаного з hadern «свари
тися, сперечатися», нвн. Hader «чвара; 
суперечка», спорідненими із стсл. KQ
TOJM «боротьба», укр. [катара] «сварка; 
розбрат; образа»; необгрунтованим є 
арипущення (Karlowicz SWO 197) про 
проникнення слова з німецької до поль
ської мови через посередництво словаць
кої й чесьrшї.- Slawski І 400-401; 
Machek ESJC 155; Юuge-Mitzka 279.-
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Див. ще котора.- Пор. гадра, rершти
катися. 

генеза (заст.), генезис, генетuчний;
р. генезис, бр. генезіс, П. БЛ. geneza, 
ч. genese, слц. слн. geлeza, болг. гене
зис, м. схв. генеза; - через польську 
і через російську мови запозичено, від
повідно, з французької і німецької мов; 
фр. genese (ст. genesie), нім. Geпesis 
походять від гр. 1Єvєаt\; «виникнення, 
народження», пов'язаного з '"(t'"(V0/1-aL 
(1єvvci(t)) «Нараджую», 1Єvщ; «рід».- СІС 
150; Шанский 3СРЯ І 4, 50; KopaJinski 
353; Dauzat 359.- Див. ще rен 1 . 

генерал, генераліси;,щс, генералітет, 
генеральний, ст. генерал (XVIII ст.);
р. бр. болг. м. генерал, п. general, ч. слц. 
слн. general, вл. genera І, ех в. генерйл;
запозичення з німецької мови; нім. 
General походить від фр. general, вій
ськове значення якого виникло в ре

зультаті скорочення атрибутивного спо· 
лучення capitaine general «загальний 
(старший) капітан»; фр. general «загаль
ний» походить як запозичення від лат. 
generalis «Належний родові, спільний, 
загальний», утвореного від genus (gene
ris) «рід».- СІС 150; Шанский 3СР .Я І 
4, 50; Фасмер І 401; Dauzat 358; Walde
Hofm. І 599.- Див. ще ген 1 . 

генератор; - р. болг. м. генератор, 
бр. генерdтар, п. ч. слц. вл. generator, 
схв. генератор, слн. generator;- оче
видно, запозичення з німецької мови; 
нім. Generator походить від лат. geпe
rator «плідник, родоначальник, предок», 
пов'язаного з generare «породжувати», 
похідним від genus «рід».- СІС 151; 
Kopalinski 353; Walde-Hofm. І 597-
600.- Див. ще ген 1 . 

генерація <<Покоління; витворення», 
генерувати «витворювати, вйкликати по
яву»;- р. болг. генерация, бр. генера
цьtя, п. generacja, ч. generace, слц. ge
neracia, вл. generacija, м. схв. генера
циjа, слн. generacija;- запозичення з 
західноєвропейських мов; нім. Genera
ti6n, фр. generation, англ. generation 
походять від лат. generatio (-onis) «на
родження, виникнення; покоління», по· 
в'язаного з genero, «створюю, нара
джую», genus «рід».- СІС 151; Kopalin
ski 353; Dauzat 359.-'- Див. ще ген1 • 



генетика 

генетика, генетИчний; - р. болг. 
м. генетика, бр. генетьtка, п. genetyka, 
ч. слц. вл. genetika, схв. генетика, 
слн. genetika; - запозичення з англій
ської мови; англ. genetics утворене в 
1906 р. біологом У. Бетсоном від гр. 
ІEV1JLLX6c,; «той, що народжує; плодючий, 
плідний» (>англ. genetic «генетичний»), 
пов'язаного з 1Єvщ; «рід».- СІС 151; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 51-52; Sl. wyr. 
obcych 246; Klein 648; Dauzat 359.
Див. ще rен1 . 

rензура- див. rіндзура. 
геній, геніальний; - р. болг. гений, 

бр. геній, п. geniusz, ч. слц. genius, вл. 
genius, м. гениj, схв. генаj, слн. gеnіj;
запозичення з німецької мови; нім. GEmius 
походить від лат. genius «геній, дух», 
пов'язаного з genus «рід».- СІС 151; 
Шанский 9СРЯ І 4, 52.- Див. ще ген1 . 

Геннадій, Гена, ст. Генадій «будущий, 
або рождествен-ь, або добль» (1627);
р. Геннадий, бр. Генdдзій, болг. Гена
ди(й), стсл. ГеNdдии, I'eNdД -ь.;- похо
дить від грецького власного імені 
Гєvv6.8toc,;, утвореного від прикметника 
1єvv6.8ac,; «благородний», пов' я за ного з 
1svva «Народження, походження», 1Єvос,; 
«рід».- Петровский 84-85; Суперан
ская 76; Илчев 129; Frisk І 296-297.
Див. ще ген 1 : 

генпіна- див. rонт. 

[генто] «недавно, позавчора», [ген
това, гентолі] «ТС.», [гентовашний] «по
завчорашній», [гентоватішний] «Тс.»;
складне утворення з прислівпика ген 
і частки займенникового походження 
то.- Див. ще ген 2 , той. 

[rенцинатий] «Норовистий» (про ко
ня) Ж; - запозичення з румунської 
мови; рум. іnтішН «Нетрищшй, слабкий; 
сварливий, задерикуватий; норовистий» 
пов'язане з дієсловом а lnjina «дуже 
мало зміпнювати, погано підтримувати», 
яке виводиться від лат. *intenuare, утво
реного з префікса in- «В-», сnорідненого 
з псл. *v-ьп, укр. в, у, і дієслова tenuare 
«робити тоншим, ослабляти», пов'яза
ного ~ tenuis «тонкий», псл. *tьn-ьk-ь, 
укр. тонкИй.- DLR,M 430; СДЕЛМ 514; 
Walde--Hofm. І 687-688, ІІ 666.-Див. 
ще тонкИй, у 1 • 

геодезія 

[rенякось] «позавчора, недавно» Ж. 
[генякосішний] «Позавчорашній» Ж;
складні утворення, що виникли з при
слівників ген і якось.- Див. ще rдась, 
rен2 , якИй. 

[rеньба] «недолію> Я;- неясне. 
[rенькаJ «он де», [генькай] «те.»;

можливо, запозичення з чеської мови; 

ч. [hen(ka), hyn(ka)J, слц. hen(ky) «тС.>} 
є результатом злиття прислівпика hen 
«ген, он там» і підсилювальної частки 
-ka.- Див. ще ген\ -ка. 

[геньцюр] «сулія» Па; - запозичен
ня з польської мови; п. g~sior «те.; 
гусак» є похідним від g~s «гуска»; nере
несення назви гусака на суЛію в поль

ській мові зумовлене подібністю довгої 
шийки посудини до шиї гусака.- Див. 
ще rусь.- Пор. rусак3 • 

reo- (перший компонент складних 
слів типу геоботdнtка, геозй6.мка, гео
фізика, геохімія);- р. болг. м. схв. 
гео-, бр. геа-, гео-, п. ч. слц. вл. нл. слн. 
geo-; - виділеве з заnозичених слів 
грецького nоходження типу географія, 
геометрія (гр. 1єw-"(parpicx, "(ЄW/lєтріа), 
в яких означає «земле-» і складається 

з основи етимологічно неясноtо імен

ника 1"іі «земля» та сполучного голос

ного о.- СІС 152; Frisk І 303; Boisacq 
146. • 

географія, географ, географічний, ст. 
гео.r рафїа (1627); - р. болг. география, 
бр. геаграфія, n. слц. geografia, ч. geo
grafie, вл. нл. geografija, м. географиjа, 
схв. геогрдфиjа, слн. geografija; -через 
латинську мову (лат. geographia) запо
зичене з греuької; гр. "(ЄW-1pcxrpia «зем
леопис, твір з географії; географія» 
є складним словом, утвореним з основ 

іменника І'іJ «земля» і дієслова 1p6.rpw 
«пишу, вирізую, креслю».- СІС 152; 
Шанский ЗСРЯ 1 4, 53; Фасмер-Труба
чев І 402; Преобр. І 229; Weise 424.
Див. ще reo-, графіка. 

геодезія, геодезИст, геодезИчний, ст. 
геодезист'О (XVIII ст.); - р. болг. гео
дезия, бр. геадвзія, п. geodezja, ч. geo
desie, слп. geodezia, м. геодезиjа, схв. 
геддёзиjа, слн. geodezija;- очевидно, 
через середньолатинську мову (елат. 
geodesia, що відбило сгр. вимову -аt
як -е-) запозичене з грецької мови; 
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геологія 

rp. 1єffі6сна(а «геодезія, вимірювання 
землі» € складним словом, утвореним 

з основ іменника 1'li «землю> і дієслова 
cSalopдt «ділю», спорідненого з нвн. 
Z~it «час», свн. zit, англ. time «тс.» 
(від уявлення про поділ часу), отже, 
первісно «наука про поділ землі».
СІС 152; Шанский 3СРЯ І 4, 54; Sl. wyr. 
obcych 247; Frisk І 341-342.- Див. 
ще гео-. 

геологІя, геолог, геологічяий;- р. 
болг. геология, бр. геалогія, п. geologia, 
ч. geologie, слц. geol6gia, вл. geologija, 
м. геологиjа, схв. геолдгиjа, слн. geolo
gija;- запозичення з німецької мови; 
нім. Geologie походить від нлат. geolo
gia, утвореного за зразком грецьких 

назв наук типу qJLЛo-Лo1la «філологія», 
<puato-Лo1la «фізіологія» з гр. 1'li «земля» 
і Л61о\; «слово, (наукове) пояснення».-. 
СІС 144; Шанский 3СРЯ І 4, 54; Фас
мер-Трубачев І 402; Sl. wyr. obcych 
247.- Див. ще reo-, логіка. 

геометрія, геометр, геометрИчний, 
ст. геометрїа (1627);- р. болг. гео
метрия, бр. геаметрЬ!Я, П. СЛЦ. geomet
ria, ч. geometrie, вл. geometrija, м. гео
метриjа, схв. геометриjа, слн. geomet
rija;- запозичене з грецької мови, мож
ливо, через латинське посередництво 

(лат. geometria); гр. '(ЄЩtЄтр(а «вимірю
вання землі, Геометрія» є складним 
словом, утвореним з основ іменника 
І'lі «земля» і дієслова tJЄтpЄffi «міряю», 
похідного від tJЄтpov «міра», спорідне
ного з псл. mёra, укр. міра.- СІС 153; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 55; Фасмер-Труба
чев І 402; Frisk І ІЗ, 220-221.- Див. 
ще reo-, метр, мІра. 

Георгій, ст. Геwргїй «земледtлец'Ь» 
(1627);- р. Георгий, бр. Ге6ргі, др. Ге
оргии, слц. Georg, болг. Георги, Гь6рги, 
м. fурёи, схв. Тjур~е, стсл. l'E~priи; -
через старослов'янську мову запозичене 
з грецької; гр. ГєШр'(tО\; походить від 
складного іменника 1єffip16\; «землероб», 
утвореного з основ іменників 1'li «земля» 
і Єртоv ( <FЄртоv) «справа, праця, ро
бота», спорідненого з нім. Werk «Справа, 
працю>, англ. work «ТС.».- Беринда 199; 
Петровский 85; Суперанская 77; Фасмер 
І 402; Илчев 130; Frisk І 548-549.
Див. ще reo-.- Пор. ІОрій. 
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геп 

[rеорrінія І (бот.) «жоржина, Dahlia 
variabilis Desf.», [ар.rінія Л, ар.rіня Л, 
аргонія, ар.rонія, вар.rіня Л, вер.rоніяЛ, 
вур.rініяМаk, .rар.rонія Mak, .rевер.Jіна 
Mak, .reop.JiнaMak, .reop.riнiяMak, геор
гіня Ж, .rер.rонія Mak, гіргонія, .Jір.Jо
нія Mak, .rіронія Mak, ергина Mak, ер.ru
ня Ж. ергонія Mak, оргuнія, ор.Jінія Mak, 
ор.rонія Mak, ордuня Л] «тс.»;- р. геор
гuн, георгuна, бр. вяргіня, п. georginia, ge
orgina, [giergonija, gorgonija, jerginia, or
ginia], ч. georgina, jifina, слц. georgina, 
БЛ. jurina, бОЛГ. гергuна, М. еур;?ина, 
георгuна, схв. георгuна, ~ур~uна, слн. 
georgina; - можливо, через польську 
мову запозичено з німецької; нім. Geor
gine «жоржина» (з 1801 р.) утворене від 
прізвища російсьІюго вченого німець
кого походження Ге6ргі (Ge6rgi). -
Шанский 3СРЯ І 4, 55-56; Фасмер І 
402; SW І 825; Sl. wyr. obcych 247; 
Kluge-Mitzka 119-120.-Пор. жор
жИна. 

геп1 (вигук на позначення падіння, 
удару), гегеп «ТС.», гепати «бИТИ», гепа· 
тися «падати», гепнути «ударити», геп
нутися «упасти; ударитися», [геп6нути, 
гегепнути, гергепнути], [геп.а] «зад», 
[геtuіка] «ТС.», [геtuік] «СТусаН», гепсц 
«побої» (у виразі дати гепсів) Ва; -
р. [геп] (виг.), [гепать, гепнуть] «бити, 
вдарити», п. [hep] (виг.), hepat «падати; 
гикати», ч. hep (виг. про стрибок), слц. 
[hepelat'] «тупати», вл. hepac «стриба
ти» (про зайця); - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до гоп; брак 

у більшості слов'янських мов і діалек
тів схиляє до думки про його порівняно 
пізнє виникнення.- Slawski І 415; 
Schuster-Sewc 275.- Пор. гоп, гуп. 

[ren2
] «сильний, але незграбний чо

ловік Я; вайло, бамбула Ме», [геп.а] 
(лайл.) «велика, але незграбна жінка» 
Я, [гергепа] «велика незграбна люди
на»; - ч. [hepal (жарт.) «ВІ-rсока дів
чина», слц. hepa (знев.) «дівка», [hepisko] 
«дівчисько», [hepisco] «тс.», вл. hepa 
«коза; придуркувата жінка»; - похід
не утворення від вигуку геп (дієслів 
гепнути, гергепнути) на позначення 
падіння, удару чщось важкого, звідси 
згодом і людини з важкими, незграб
ни~и рухами, ходою; у формі жін. 



гепсом 

р. можливий також зв'язок із словом 
гепа «зад», теж похідного від вигуку 
геп, звідси й лайливий відтінок; виво

диться також (Machek ESJC 165) від 
нвн. [happe] (heppe) «коза».- Див. ще 
геп1 . 

[rепсом] «усе разом, цілком» Ва, 
[гапсом Я, гептом Ва] «те.»; - запози
чення з турецької мови; тур. hepsi 
«все, всі», hepten «повністю, цілком» 
пов'язані з тур. hep «усе, весь, усі»; 
в українській мові додано прислівникове 
закінчення -ом, як у цілком, разом 
і под; звукова форма гrіпсом, можливо, 
зумовлена впливом нвн. Haps (у виразі 
mit einem Haps verschlingen «зразу 
Пр0!{0ВТНУТИ»), ЩО ПОХОДИТЬ Від ВИГУКУ 
happs «гам» (Юuge-Mitzka 289). 

[гептатися l <mаятися»;- п. [hepac] 
«Лаяти»;- неясне; можливо, пов'язане 
з [геп] «вайло», [гепа] «незграбна жінка» 
і первісно означало «обзивати гепом, 
гепою». 

. [rep] (бот.) «яглиця, снитка, Aegopo
dJUm podagraria L.» Ж, [гірошник] «те.» 
Л~аk; - п. gierz, [giers], ст. gier, gir, 
g1rz, ч. [gerovacyna] «те.»; - запозичен
н~ з ні~ецької мови; нвн. Giersch (свн. 
g1res, g1rst, gers «те.») споріднене з гол. 
[geer(s)J, лтс. garsa, лит. garsva, gar:Sas 
«Те.», псл. *gorxь, укр. горох.- Machek 
Jm. rostl. 158; Kluge-Mitzka 257.
Див. ще горох. 

[rеранія] (бот.) «Geranium L.», ге
рань, [.rероніяМаk, .rраняМаk] «те.>>;
р. гер~нь, гераяи~, [ерrінь, ирdнь], 
б~. г~ран_ь, п. geraшa, geranium, [hircja
шa, Іrаша], ч. geranium, geranie, болг. 
герqн~_й, схв. гераніlj, гераниjум, слн. 
geraШJa; -через латинське посередни

цтво (нлат. geranium, класичне лат. 
geranion «ТС.») запозичене з грецької 
мови; гр. -rєp<:ivtov «ТС.» утворене від 
1Єраvщ; «журавель», спорідненого з др. 
жераsь, У~Р· жураsель; свою назву 
рослина дІстала через подібність пло
дів до дзьоба журавля.- СІС 154· Шан
ский 3СРЯ І 4, 58; Фасмер І 402;' Frisk 
І 299; Нейштадт 293.- Див. ще жура
вель. 

rерб1 «емблема роду, міста, країни», 
гербовИх «дворянин з гербом» Ж, гербу-
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гербата 

лЯк «тС.» Ж, гербовник «геральдична 
книга» Ж, С"Г. герб'О (XVI ст.);- р. бр. 
болг. герб, п. herb «герб; [спадщина, 
спадкоємець]», [erb] «спадщина», ч. erb 
«герб», ст. herb «те.», erb «те.; спадко
ємець», слц. erb «герб», заст. herb «те.», 
вл. заст. herba «спадкоємець», нл. [erb
nik] «Те.», м. грб «герб», схв. грб «ТС.», 
слн. erb «спадкоємець»; -запозичене з 
середньоверхньонімецької мови через 
старочеське і, далі, польське посеред
н~цтво; свн. erbe «спадкоємець», спо
рІднене з псл. *оrЬь, укр. [роб], ГІд-руб
ок <па-роб-ак; розвиток значень від
бувся в старочеській мові: «спадко
ємець» -+ «родовий знак спадкоємця, 
шляхетський герб» -+«герб (взагалі)»; 
там же, можливо, під впливом лат. 
heres «Спадкоємець» виникла форма 
herb.- СІС 154; Акуленко 134; Rich
hardt 54; Шанский 3СРЯ І 4, 58; Фас

мер І 402; Slawski І 415; Machek ESJC 
138; Schuster-Sewc 276; Юuge-Mitzka 
28-29, 170; Sadn.- Aitz. HWb. 111 
115, 291-292.- Див. ще роб. ' 

[герб2 ] «гордість» ЕЗб. 4; - очевид
но, похідне утворення від [гербувати] 
«гребувати, гордувати»; можливо, за
знало семантичного впливу з боку герб 
(геральдичний, як предмет гордощів дво
рянства).- Див. ще гребати. 

гербарій, гербаризація, гербаризу-
вати; - р. гербарий, бр. гербdрьtй 
п. herbarz (рідк. herbarium), ч. herbar: 
слц. herbar, вл. herbarij, болг. хербdрий, 
м. хербариум, схв. xepбap(ilj), хербари
jум:" слн. herbarij; -очевидно, через 
росшське посередництво запозичене з 

латинської мови; лат. herbarium, herba
rius (liber) «гербарій» (букв. «стосовна 
до трав (книга)»), пов'язане з herba 
<<Трава, зілля, рослина», спорідненим 
з нім. Gras «трава», англ. grass «ТС.».
СІС 155; Шанский 3СРЯ І 4, 58-59; 
Slawski І 416; Walde..:._Hofm. 1639-640. 

[г~рбата] «Чай» (рослина і напій), 
[гарбата] «Те.», [гербатник] «чайник» 
Я, [гербrітницяJ «чайниця» Я; - бр. 
заст. гарбата; - запозичення з поль
ської мови; п. herbata, harbata «те.» є 
складним словом, перша частина якого 

пов'язана з лат. herba <<Трава, зіллю>, 

497 



гербат ка 

друга- з кит. [tё] «Чай»; у польській 
мові, можливо, через гол. herba thee 
(van der .Мeulen, .Мededeelingen der Ne
derl. Akad. van Wettenschap. Afd. Let
terkunde, Nieuwe reeks, d. 5, Amster
dam, 1942, 107-112); можливо, також, 
що друга частина походить від латині
зованої форми китайського слова thea 
(Nitsch JP 30, 41; Karlowicz SWO 110; 
Bern. І 378; Brilckner 416).- Richhardt 
54; Slawski І 416.- Див. ще герба
рій. 

[гербатка] (бот.) «дивина, коров'як, 
ведмеже вухо, Verbascum lychnitis 
L.»; - не зовсім ясне; можливо, резуль
тат видазміни на укової назви вербас
кум (лат. verbascum «тс.»), зближеної 
з [гербdта] «Чай» (у зв'язку з лікуваль
ними властивостями коров'яка, з якого 
готують відвар для хворих).- Носаль 
131-133; Бісюліна-Клоков 275, 277. 

[rербевбш] «залізна кочережка» 
ДзАтл І, [.rебервош, .rербuш] «те.>> тж;
запозичення з угорської мови; уг. gбrbe 
vas (букв. «криве залізо») складається 
з gбrbe, яке первісно означало, мабуть, 
«горб» і було запозичене, очевидно, 
з південнослов'янських мов (пор. болг. 
гірба «Горб», схв. грба «те.»), і vas 
«залізо».- Дзендзелівський УЛГ 65; 
Доп. УжДУ IV 62; Lizaпec І 193-194; 
.МNTESz І 1087-1088; Barczi 98;- ДИв. 
ще вошолув, горб. 

гербіцИд «хімічний засіб для знищен
ня бур'янів», заст. гербісuд «те.»;
р. гербuцйд, заст. гербuсuд, бр. гербіцьtд, 
п. herbicyd, ч. herbicid, слц. слн. herbi
cid, болг. хербuцuд, схв. хербuцuд; -
очевидно, запозичення з німецької або 
французької мов~;~; нім. Herbizid, фр. 
herbicide «те.» походять від нлат. herbi
cida «те.» (букв. «убивця зілля»), утво
реного за зразком складних слів типу 
fratricida «братовбивця» відоснови імен
НИІ{а herba <<Трава, зілля» і основи -сїdа, 
пов'язаної з дієсловом caedo «б'ю, ру
баю, вбиваю», спорідненого з дінд. 
khidati, skhidati «рве, штовхає, стис
кає», вірм. xait'em «колю», швейц.-нім. 
[hein] «топтати, тіпати конопЛі».- СІС 
155; Dauzat 340; Walde-Hofm. І 129; 
Ernout-.Мeillet 252.- Див. ще герба
рій. 
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гербувати- див. гребати. 
Гервасій, [Гервазій ВеЛ, Гервас, Гав

рас ВеЛ], ст. Гервасїй, Гервас'О (1398);
р. Гервасuй, бр. Гервасій, Грауша, 
п. Gerwazy, ч. Gervasius, слц. Gervaz, 
болг. Гервасuй, Гервrізu(й), м. Герваз(uе), 
Гервасuе, схв. Гервазujе, слн. Gervazij, 
СТСЛ. f'epGdCИИ, f~Ej)GdCь;- ПОХОДИТЬ 
від сгр. Гєр~Q.(нос; або елат. Gervasius, 
в ОСІ-ІОВі яких лежить, очевидно, ім'я 
давньогерманського походження Ger
was- букв. «той, що володіє списом»; 
перший компонент імені ger- ( <пгерм. 
*gaizas) «спис» відповідає двн. свн. днн. 
ger і споріднений з гр. хатос; «палиця 
пастуха».- Справочник личньrх имен на
родов РСФСР, 1979, 397; Constantinescu 
69; Юuge-.Мitzka 248-249. 

[rерrавка] «горло» Г, Ж; - неясне; 
можливо, пов'язане з слц. [grg] «ШИЯ, 
ГОрЛО», Ч. krk «ТС.», П. kark «ПОТИЛИЦЯ, 
карк, шия» (звідки укр. карк), укр. 
[корк6ші, .rop.r6шiJ (пор.). 

[rерrелйця] (ент.) «довгоносик ам
барний, Calandra granaria» Г, Ж, [.rур
.rулuця] «гробарик, могильний жую> 
Ж; - запозичення з румунської мови; 
рум. gargarЦa, [gargaЩaJ «те.» похо
дить від болг. г'"Ьгрuца «зерновий хро
бак», схв. гдгрuца «Черв'як, кліщ» 
(DLR.М 330; СДЕЛ.М 95) або з латин
ської мови (Schuchardt ZЩPh 26, 586-
587) чи є афективним утворенням (Ciora
пescu 354-355).- Vrabie Romanoslavica 
14, 145. 

[rерrель] «гусак великої породи», 
[гергель] «ТС.; довгошия людина» Я, 
[.rер.rуль] «Гусак, порода гусей; довго
шия незграбна людина Ва; великий рак 
Дз»; - неясне; можливо, походить від 
тур. gorekli «гарний, помітний», [gбrilk
Нi, gбrklil] «те.», похідного від тур. 
gбrek «Вигляд; зовнішність», що пов'я
зане з дієсловом gбrmek «бачити, диви
тися», і спорідненого з кар. коргуlу 

«ГарНИЙ, ВрОДЛИВИЙ», каз. корко[у «ТС.» 
та ін.- Радлов ІІ 2, 1253, 1259, 1263, 
1591-1592, 1594, 1597. 

repreпa- див. ren 2
• 

герготати «Кричати (про гусей, інди
ків), гелготати; говорити незрозумілою 
мовою», [.rep.ramu] ЛексПол, .rep.roma-



ти, герготіти, .repromimи, [.rep.rema
mu, геркотіmиJ «ТС.», гергіт «КрИК гу
сеЙ», .гeprim, геркотнЯ «те.», [.repro
meньJ «молодий гусак; буркотун»; - р. 
[горготать], бр. гергетаць;- звукона
слідувальне утворення, близьке до гелго
тати, джеркотати (пор.). 

[rердан] «пов'язка (з бусами) на шиї 
або голові», [.rардан] «ТС.» Ко; - п. 
[gierdan] «ТС.» (з укр.);- запозичення 
з румунської мови; рум. gherdan «на
мисто, буси» через болг. гердан «те.» 
походить від тур. gerdan (gerden) «ШИЯ», 
що зводиться до перс. gerden «ТС.».
Болдьrрев Тюркизмьr 51-52; Vrabie Ro
manoslavica 14, 145; SW І 826; DLRM 
334; БЕР І 238; Радлов ІІ 2, 1558-
1559. 

[reperal «дзига, дерев'яне колесо 
в хлоп'ячій грі; вид гри в кості; шаш
ки»; - запозичення з угорської мови; 
yr. kerek «колесо» пов'язане з прикмет
ником kerek «круглий»; кінцеве -а, мож
ливо, зумовлене запозиченням слова 

в присвійній формі kerek-e «його ко
лесо» з пристосуванням до семантично 

близького дзuга.- MNTESz ІІ 454-455. 
[rереrованя] (бот.) «айстра, Calliste

phus chinensis Nees. (Aster)» Mak;
неясне; можливо, результат зближення 
якоїсь назви айстри з словом [.repe.ra] 
«дзига» за ознакою круглої форми 
квітки. 

[гереза] «лихо, безладдя, сварка, 
розбрат» Ж, [герезня] «те.» Ж, ст. гереза 
«єресь» (XVI ст.), герезьlЯ «ТС.» (1616);
бр. гараза «пустун, пустунка, бешкет
ник, бешкетниця, баламут, баламут
ка»; - запозичення з польської мови; 
п. [herezja] «скандал, бешкет» є резуль
татом переносного вживання слова he
rezja (заст. herezyj а) «єресь», пов' яз а
ного з гострою релігійною боротьбою 
на Україні, в Польщі й Білорусії 
у XVI-XVII ст.; згодом (XVIII ст.) 
первісне основне значення поступово 
забулося і збереглося лише колишнє 
переносне значення слова.- Slawski І 
416-417; SW ІІ 33.- Див. ще Єресь. 

[rерелИцяJ «галасливий натовп» Ж, 
[.rирилйцЯ] «юрба, зграя Па, Ме; група, 
гурт дівчат, хлоnців, людей взагалі 
Мо», [гирилицяJ «ряд, низка»; - запози-
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чення з східнороманських мов; рум. 
herghel іе (молд. хергелйе) «табун» (зменш. 
hergheЩa, хергелйцз) походить від тур. 
hergele «табун диких коней, ослів і ін.; 
дикий кінь, осел і ін.; невихований; 
(усякий) набрід», яке зводиться до перс. 
хііргіілле «табун ослів», утвореного з 
іменників xilp «осел» і галле «стадо, 
табуш.- Мельничук Молд. зл. 166; 
СДЕЛМ 470; DLRM 359; Lokotsch 65. 

[rеренда] «опорна балка, переклади
на» ВеУг; - запозичення з угорської 
мови; уг. gerenda «колода, балка» по
ходить з якоїсь слов'янської мови (пор. 
псл. gr~da, укр. [грЯда] «колода, жер
дина»).- Верхратський ЗНТШ 1899 IV 
212; Kniezsa 191-192; MNTESz І 1050-
1051; Barczi 94.- ДиJ?. ще rрЯ:да2 • 

[І·еринr] «оселедець» ВеУг, [гаренг, 
гарінг, герuнг] «ТС.» ВеНЗн;- п. [hary
nek], ч. [herynk, herink, herinek], слц. 
haring «солоний оселедець», болг. хі
ринг, херинга, схв. харіlнга; - запози
чення з німецької мови; нвн. Hering 
«Оселедець» споріднене з дангл. hreriпg, 
англ. herring «те.».- Kluge-Mitzka 304. 

[І'ерщік] «Вівця, що зачахла від 
хвороби»; - запозичення з польської 
мови; п. [gierlak] «лоша», jarlak «Одно
річне ЯГІ-ІЯ» ПОХОДИТЬ Від НіМ. J ahrling 
«однорічна свійська тварина», пов'яза
ного з J ahr «рік», спорідненим з псл. 
jarь «весна», укр. яр «тс.; ярина».- SW 
ІІ 136; Kluge-Mitzka 330.- Див. ще 
ярІ. 

[rерля] «с-війська свиня, Sus scrofa 
domesticus» ВеНЗн, [герла] «ТС.» 
ВеНЗн; - не зовсім ясне; можливо, по
ходить від п. [giera] «свиня» (особливо 
про велику або стару), пов'язаного, 
очевидно, з п. [giraJ, giera «Велика не
зграбна нога; нога тварини».- Slawski 
І 280. 

Герман, ст. Германа (род. в. одн.) 
(1484), Герман (1596), Герман'О ... [лат.: 
Германус'О: нt.мец,. р6дньtй] (1627);
р. бр. болг. м. Герман, п. ч. German, 
схв. Герман, слн. German, стсл. І'єрь
"''"N-ь.; -через посередництво старосло

в'янеької мови запозичено з грецької; 
гр. Гєpf.Lct'Voc; походить від лат. Germa
nus, утвореного від прикметника germa
nus «рідний, єдинокровний», похідного 
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від germen ( <*gen-men) «зародок, па
гін, гілка», спорідненого з дінд. janima, 
janma «народження, рід, походження»; 
слід відрі зняти від омонімічного гер
ман, що відповідає р. Германн, п. слц. 
Hermaп, ч. Herman, болг. Херман, слн. 
Herman, яке походить від нвн. Hermann, 
що продовжує двн. Heriman ( <Hariman) 
«військова людина, войовнию>, утворене 
з основ іменників hari, heri «(вороже) 
військо (<загін воїнів)» (нвн. Heer 
«Військо»), спорідненого з лит. karё 
«Війна», ст. karis «те.», і man (нвн. Mann) 
«чоловік, людина», спорідненого з дінд. 
manU(.<?)- «ЛЮДИНа, ЧОЛОВіК», ПСЛ. ШQZЬ, 
укр. муж.- Берннда 199; Фасмер І 
403, ІІ 670-671; Петровский 86; Супе
ранская 77; Paul КІ. Vnb. 36; Kluge
Mitzka 296, 457-458; Walde-Hofm. 
І 594-595. 

германець, ст. герман (XVII ст.); -
р. бр. болг. гермаяец, п. Germanin, ч. 
слц. German, вл. нл. German, м. Герма
нец «німець», схв. Герман, Германuн, 
слн. German; - походить від лат. Ger
manus «германець», нез'ясованого,
очевидно, кельтського,- походження; 

nов'язується з кімр. garm «кричати, 
галасувати», дірл. gairm «ТС.» (Klein 
652), іє. *ermana «ВИСОКИЙ, ПОВНИЙ» 
(Schnetz PBrB 47, 473-474) та iн.
Walde-Hofm. І 594. 

германій (хімічний елемент); - р. 
болг. германuй, бр. германій, п. german, 
ч. вл. germanium, слц. germ.ii.nium, схв. 
германйj, германujум, слн. germanij;
зacвoєнa наукова назва нлат. germa
nium, утворена німецьким дослідНИІ{ОМ 
Вінклером в 1886 р.від лат. Germania 
«Німеччина», пов'язаного з Germaпus 
«германець».- Волков 72; Фигуров
ский 65-66; Шанский ЗСРЯ І 4, 59; 
Sl. wyr. obcych 249; Klein 652.- Див. 
ще германець. 

герой, [ ир,6й] Ж, героїзація, героtзм, 
героїка, героіня, геройство, героїчяuй, 
героїзувати, геройсmвувати, ст. героuна 
(XVII ст.);- р. герой, заст. uрой, бр. 
болг. герой, п. рідк. heros, ч. заст. heroj 
(рідк. heros), слц. заст. heroj (рідк. he
ros), м. xepoj, схв. xepoj, слн. her6j; -
запозичення з німецької або францу
зької мови; нім. Her6e, фр. heros «герой» 
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зводяться, як запозичення, до лат. heros 
«ТС.», ЩО ПОХОДИТЬ Від гр. 'ljpwc_; «ВОЖДЬ, 
воїн, герой», спорідненого з лат. servo 
«стережу, бережу, охороняю»; форма 
uрой відбиває середньо- і новогрецьку 
вимову слова (УІ- і) і свідчить про те, 
що це слово раніше було запозичене 
безпосередньо з грецької мови.- СІС 
156; Арапова ЗИРЯ VI 5-6; Шанский 
3СРЯ І 4, 62; Фасмер І 403; Daozat 
388; Frisk І 644-645. 

[гертйка] «туберкульоз, сухоти» 
ВеУг, [гuртuка] «те.» ВеУг;- п. рідк. 
hektyka «злоякісна пропасниця», ч. слц. 
hektik «ХВорий на туберкульоз», болг. 
6хтuка «туберкульоз легень», м. розм. 
офтuка «сухоти, туберкульоз», схв. 
jектuка «туберкульоз», слн. jetika «су
хоти»; -видозмінене запозичення з ла
тинської мови; лат. (febris) hectica «зло
якісна пропасницю> є напівкалькою гр. 
Є хтtх6с; (лuрєт6с;) «те.»; лат. hectica, 
гр. Єхтtх6с; (чол. р.), Єхпх'іj (жін. р.) 
«Властивий чомусь; (субстантивований 
прикметник) злоякісна пропасницю> по
ходить від іменника Єі;tс; «володіння; 
властивість, якість», утвореного від діє
слова Є xw «Володіти, мати; тримати, 
нести», спорідненого з дінд. sаhаs
«міць, сила, перемога», ав. hazah- «ТС.», 
гот. sigis «перемога», нвн. Sieg «ТС.».
Верхратський ЗНТШ 1899 IV 209; SW 
І 875, ІІ 27; Frisk І 477, 602---,--604. 

[rерувати] «вимагати, правити (ці
ну)», [.rupyвaтuJ «те.»; - результат ви
дозміни форми [гарувати] «те.» під впли
вом дієслова [.rеруватиJ «керувати, пра
вити (возом, кіньми)». - Див. ще гару
вати. 

[rерун] «віл з короткими тупими ро
гами; глечик з відбитим верхом», [гuрун] 
«глечик з надбитим або низьким горлом» 
Ва, [гuр!}нчuк, гuрЮнчuк, горунчuк, го
рЮнчuк] «ТС.» Ва, [гuрка] «глечик з над
битим горлом»; - очевидно, пов'язане 
з [гuрун] «Коротко обстрижена людина», 
похідним від [гuря] «ТС.».- Див. ще 
гйра1 • 

[герці] «два тижні після великодня 
і після різдва, коли нема посту» ВеУг;
не зовсім ясне; очевидно, наслідок роз
витку переносного зtrачення укр. герць 

«окрема сутичка перед боєм, поєдинок, 



герць 

двобій» у пізніше «буйна весела забава» 
з даJ1ЬШою спеціалізацією стосовно ве
ликодніх і різдвяних свят; на можли
вість такого розвитку вказують nов' язані 
:;1 герць давніші форми гарц'Ь «окрема су
тичка перед боєм» (XVII ст.), гарцівник 
«Наїзник; пустун; танцівник», гарців
нИця «Пустунка; танцівниця», гарцювати 
«скакати на коні; бігати, скакати; пус
тувати; танцювати»; не виключена також 

можливість впливу з боку словацької 
або польської мови: пор. слц. заст. 
harc «бій, битва, боротьба; буйна, весе
ла забава», п. harc (іст.) «сутичка (верш
ників перед боєм)», harce «Пустощі, ви
творяння».- Див.ще герць.- Пор. гар
цювати. 

герць «окрема сутичка перед боєм, 
поєдинок, двобій», [герець] «тс.», [герц] 
«Те.; відвага» Ж, [герцувати] «Вести 
герць» Ж, [герцовнuк] «учасник герцю 
Ж; завзятець Я», ст. герц «окрема су
тичка перед боєм; двобій», герец'О «ТС.» 
(XVII ст.), гарц'Ь «двобій (XVI ст.); 
окрема сутичка перед боєм (XVII 
ст.)»;- запозичення з старопольської 
мови; п. ст. рідк. herc «окрема сутичка 
перед боєм». тотожне з harc «тс.», пов'я
заним з harcowac «гарцювати; (ст.) би
тися на поєдинку перед військом»; укр. 
герц(ь) зам. гарц, можливо, є резуль
татом зближення із словом грати (пор. 
вираз конем грати); менш переконливі 
інші тлумачення: виведення від уг. harc 
«боротьба, бій», пов'язаного з harcol 
«боротися, воювати, битися» (Brilckner 
168-169; Machek ESJC 161), від псл. 
*jьgrьсь (укр. грець), сумнівне з фоне
тичного й словотворчо-семантичного по
гляду (Slawski І 403-404), від ч. ст. 
harc «окрема сутичка перед боєм», що 
помилково розглядається як похідне 
від harcief «добрий вершник» і, далі, 
від іт. arciere «лучник» (Юeczkowski Stu
dia staropolskie 1928, 227-230), від 
еви. harz (виг.) «сюди» (Bern. І 377).
Потебня РФВ 4, 152; Czarnecki St. z fil. 
10, 35-41.- Див. ще гарцювати. 

(rерч] «опух, пухлина» ВеУг; - за
позичення з угорської мови; уг. gбrcs 
«вузол (на мотузку); (бот.) вузол, сук; 
(мед.) корч, спазм» походить із слов'Ян
ських мов, найімовірніше, сербохорват-

recюre 

ської, словенської або словацької; пор. 
схв. грч «Корч, сnазм», болг. гр'Оч «ТС.», 
слн. grca «сук; вузол; глею>, ч. діал. 
слц. hrca «гуля; сук», не цілком ясного 
походження, можливо, пов'язані з псл. 
*k'Ьrсь «пень, кущ», укр. корч.- Верх
ратський ЗНТШ 1899 IV 212; MNTESz 
І 1088-1089; Barczi 98; Kniezsa 202; 
Machek ESJC 183; БЕР І 304.- Пор. 
корч. 

[rершенйця] «гусениця, Eruca» 
ВеНЗн; - неясне; можливо, результат 
видо·зміни п. gq,sienica «гусеницю>, ви
кликаної зближенням з назвою рослини 
.rep (п. giersz) (пор. п. [gierszun] «шер
шень» зам. szerszeii, що, ймовірно, ви
никло через таке саме зближення).
S\V І 812, 826, 827.- Див. ще rep, гусе
ниця. 

[герштикатися] «дражнитися; битися, 
вовтузитися» ж. [герцикатися, гершка
тися] «ТС.» Ж; - очевидно, результат 
контамінації дієслів гИркатися «спере
чатися, сваритися, лаятися» і [штu.rати] 
«Колоти, шпигати, штовхати».- Див. ще 
гИркати, штИrати.- Пор. гендрfІ:rатися. 

[ rестка] «ВерХНЯ відрізна ЧаСТИНа 
сорочки, плаття (до рівня грудей)» Ме, 
[гастка] «шкіряна підкладка для надан
ня одягові бажаної форми» ВеБ; - бр. 
гестка «верхня частина сорочки, плат
тя»; - очевидно, результат видазміни 
п. westka «Жилет», яке походить від 
нім. Weste «ТС.», що через посередни
цтво фр. veste «Куртка», іт. veste «тС.» 
зводиться до лат. vestis «одяг», спорід
неного з дінд. vastra- «тс.»; заміна w
початковим g-, можливо, викликана вто
ринним зближенням_ з п. (ст. і діал.) 
giezlko «сорочка», зменш. від gzlo, 
giezlo, спорідненого з ч. ст. kzlo, kuzlo 
«одяг», нл. zglo «сорочка».- Brilckner 
430; Slawski І 388; Kluge-Mitzka 857; 
Dauzat 748-749; Walde-Hofm. ІІ 
775-776. 

[гесюге] (вигук, яким лякають пта
хів) Ж; - складне утворення з вигуку 
[гись (гесь)], яким відганяють птахів, 
що виступає в формі гесю (очевидно, 
під впливом вигуків типу базЮ-базЮ) 
і вигуку ге, що тут, можливо, є непов
ним повторенням гесь.- Див. ще ге, 
гись. 
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[rесь] «сюди» ВеБ;- складне утво
рення з вказівної частки ге (тієї самої, 
що і в словах гев, гей2 , ген) та займен
ника ее в формі с. р. одн. (від сей).
Див. ще re1 , гев, rед€, ген 2 , геть, сей.
Пор. ось. 

[гетаж] «той, хто керує кермом на 
задньому плоті сплавного лісу (якщо 
плоти з'єднано в одну дарабу)» Шух, 
[гетазь] «те.»;- очевидно, запозичення 
з угорської мови; уг. hajtas «спонукан
ня, перегін, їзда» пов'язане з дієсловом 
hajt «гнати».- Див. ще гайдай. 

[rетазь] «робітник-підмайстер, що 
працює nри розпилюванні дощок» Ж, 
[гетажJ «ТС.» Шух;- результат видо
зміни форми [гіцаш] «головний пиляр» 
під впливом слова [гетазьJ «стерновий 
на задньому плоті сплавного лісу».
Див. ще rіцаш.- Пор. rетаж. 

гетра (мн. гетри) «теплий одяг поверх 
взуття від ступні до коліна; гамаші», 
[гетри] «старовинні чобітки з куцими 
халявками; велике, безладне взуття» 
Ва; - р. бр. гетрьt, п. getry, болг. 
гетри; - запозичення з французької 
мови; фр. guetre «гетра, гамаша» ети
мологічно неясне.- СІС 158; Шанский 
9СРЯ І 4, 65; Фасмер І 403; Dauzat 
378. . 

геть «На значну відстань; зовсім», 
[гет] Ж, Ме, гетьте, геть-то; - р.[зт] 
«тут, ось тут», [аттоJ «ТС.», п. het «там, 
дуже далеко», ст. hete «Ген, от», слц. 
[het] «Геть», [hef, hed, het'ka] «тс.» 
(з укр.); ~ складне утворення з вказів
ної частки ге (тієї самої, що і в словах 
гев, ?ей2 , ген 2 , гесь) та певних форм вка
зівного займенника то, той, які за
знали редукції.- Slawski І 418; Machek 
ESJCS 129.- Див. ще re1 , той.- Пор. 
rев, геде, rей,2 rен2 . 

[rетька] «Конячка, шкапа, селянський 
кінь»; - п. [hetka] «шкапа»; - очевид
но, похідне від [геттаJ, вигуку, яким 
завертають коня направо; менш віро
гідне пов' язання (Briickner 171) з і т. 
ette «дрібниця, ніщо, дуже мало», що 
походить від пізньолат. hetta «річ ма
лої ваги».- Slawski І 418. 

гетьман, [гатьман Ж. гет.ман ЖJ, 
гетьманат, гетьманство, гетьманич ж. 
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геть.манець, гетьманtІха, гетьмdN ша, 
[гетьманія] «гетьманування» Ж, геть
манщина, гетьманувати, ст. гетман'О 
(XV ст.); - р. бр. гетман, п. hetman, 
рідк. etman, ст. hejtman, hewtman, 
hertman, ч. заст. hejtman <>капітан; 
головнокомандувач; староста», ст. hajt
man, hytman, hajp(t)man, haup(t)man, 
ha(u)tman, hйtman, слц. заст. hajtman 
«капітан; вартівник», вл. hejtman «Kani
tan; староста», нл. hejtman «Началь
ник»; - через польську мову запози

чене з середньоверхньонімецької; свн. 
houbetman, heuptman «командир, ко
мандувач» (нвн. Hauptmann «Капітан») 
є складним словом, утвореним з houbet, 
11eupt «голова» (нвн. Haupt «те.»), 'спо
рідненого з лат. caput «ТС.», і man «ЧО
ловік, людина» (нвн. Mann), спорідне
ного З ДЇНД. ШаПЩ- «ТС.», ПСЛ. Ш(,?ZЬ, 
укр. муж; п. -е- (в hetman) указує на 
східносередньонімецький діалект, де 
свн. ou дає е, як на безпосереднє дже
рело запозичення; твердження про зв'я

зок з отаман (Горяев 1892, 2; Bern. 
І 378) безпідставне.- Москаленко УІЛ 
21; Шелудько 27; Шанский .9СРЯ І 4, 
64-65; Фасмер І 403; Slawski І 419; 
Юuge-Mitzka 293, 459.- Див. ще муж. 

[rеф] «ополоник» Ж; - очевидно, nо
ходить від тур. kef.<;e (kep<;e) «ківш, чер
пак; ополоник, сачок» (з перс. кііфчіі 
«Те.»); в українських (пд.-зах.) говірках 
слово втратило кінцеве -че в зв'язку 
із сприйняттям його як зменшувального 
суфікса -ча (-чє), як у курча, [курче].
Радлов ІІ 1189. 

(гец] (у виразі підвести під геца 
«ошукати, обдурити») Ж; - п. рідк., 
ст. hec «місце для цькування», heca 
«смішний випадок, видовисько», ч. розм. 
hec «забава, розвага», слц. hec «жарт, 
дотеп, щось смішне»; -очевидно, через 
польську або словацьку мову запози
чено з німецької; нім. (бав.-австрійськ.) 
[Hetz] «жарт, голосні веселощі, пусто
щі» пов'язане з Hetze «цькування; юрба, 
натовп, зграя (собак);. жвавість; жарт», 
спорідненим з Нар «Ненависть», англ. 
hate, кімр. брет. cas, сірл. cais «ТС.», 
ав. sadra- «страждання», гр. х"іjбо~ «тур
бота»; розвиток значення від «Нена
висть, цькування» до «Жарт» у німець-



геца 

кій мові відбувався, очевидно, через 
значення «цькування (як мисливська 
розвага)»; в українській мові спочатку 
могло розвинутись значення «Поставити 

когось у смішне становище, одуривши», 
пізніше «обдурити».- Шелудько 27; 
Slawski І 413; К!uge-Mitzka 292, 305-
306.- Пор. гаць-го-га, гець, гИщель. 

[геца] (вигук, яким биків завертають 
направо) ВеЗа, [геці] (вигук, яким во
лів завертають наліво чи направо) 
ВеБ;- можливо, складне утворення 
з вигуку ге, яким підганяють худобу, 

. і вигуку цабе, яким биків завертають 
направо, що скоротився в ца, або ре
зультат контамінації вигуків [гетта] 
і цабе «ТС.».- Пор. гаттЯ, цабе. 

[гецьlJ (виг.) «скік, гоп» (при стриб
ках, танцях), гецати «Підстрибувати»;
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до гиц, гоц, гуц (пор.). 

[гецьЧ (вигук, яким нацьковують 
собак);- очевидно, походить від нім. 
hetz(e), 1-ої ос. одн. наказового способу 
від hetzen щькувати».- Див. ще rец.
Пор. гаць-го-га. 

rешефт;- р. болг. гешефт, бр. ге
шЗфт, п: geszeft, ч. слц. розм. ksеft;
запозичення з німецької мови; нім. 
Geschaft «справа, торгова угода (опера
ція)» пов'язане з дієсловом schaffen 
«творити», спорідненим з лит. skobti 
«видовбувати», укр. скоблtіти.- Шан
ский ЗСРЯ І 4, 65; Kopaliiiski 356; 
Юuge-Mitzka 251, 631-632.- Див. ще 
ск6бель1 • 

rзи, rзик, rзИТ:ися - див. rедзь. 
[rзимс] «Карниз» Ж, ст. гзuмс «тс.» 

(XVIII ст.); - р. [гзьtмз], бр. розм. 
гзьtмс, п. gzyms, gzems «тс.»; - через 

польське посередництво запозичене з ні

мецької мови; нвн. Gesfms «тс.» є збір
ною формою від Sims «тс.» (двн. simiz
(stein) «капітель»), що походить від лат. 
srmatus «плосковідтиснутий» (про форму 
верхньої частини колони), утвореного 
від SfШUS '!ПЛОСКОНОСИЙ», ЩО ЗВОДИТЬСЯ 
як запозичення до гр. ai:J-to\; «кирпатий; 
увігнутий», можливо, спорідненого з 
еви. swYmen «хитатися; ширяти», дісл. 
svrma «ширяти; ходити хитаючись; не

притомніти».- Тимч. 522; Юuge-Mitz-

гИбіти 

ka 709; W a1de-Hofm. І І 541; Frisk ІІ 
707-708. 

[rзунс] «глузд»;- неясне; можливо, 
запозичено з мови ідиш; пор. свн. ge
sunnen (нвн. gesonnen), дієприкм. мин. 
ч. від дієслова sinnen «міркувати, ду
мати». 

rИба, rfбa - див. rеба. 

lгибати] «бгати, місити» Ж. ЛексПол, 
[гбатu] «тс.» Ж. [гибкйй] «гнучкий» Ж. 
[гuбчастий] «тс.» Ж, [нdгиб] «згин, ви
гин» Ж; - р. (вьt-)гибать, бр. (на-)гі
баць, др. гьtбатuся «рухатися, воруши
тися», п. (ст., діал.) gibac «згинати, ру
хати», ч. hybati «рухати», слц. hybaf, 
вл. hibac, нл .• gibas «тс.», м. гuба «тор
кається», схв. гйбатu «рухати, хитати», 
слн. gfbati «рухати», стсл. (npt-)rh.IE<\Tи 
«згинати»;- псл. gybati (gybajg, gybjg), 
форма ітератива від дієслова *gьЬщ~tі 
(укр. гщjти), як dychati від dьchn9ti 
(укр. дйхатu, тхщ}ти <*д'Охнути); -
споріднене з лтс. gi1biHies «нагинатися, 
схилятися». (з тим самим вокалізмом).
Фасмер І 404; Slawski І 274-275; Bern. 
І 373; Trautmann 100; Baga RR І 442.
Див. ще гнути.- Пор. гИбіти, губИти. 

[гИбіти] «страждати; пропадати; хи
ріти, хворіти», гйн.утu, [гйбнутu] «ги
нути» Ж. гйбель, [гйблий] «Непридатний, 
поганий», загибати, [загйб, загuба], за
гйбель, [загйбок] «Загибель», загйн, [за
гuбн.о] «згубНО», [н.агйбн.утuся] «Натер
ПіТИСЯ», nогйбель; - р. гuбн.уть, [гu
нуть], бр. гібець «нидіти», гін.уць «гину
ти», п. giпqc, ч. hynouti, слц. hynйt', 
вл. hinyc, нл. ginus, болг. гuбна, гuна, 
м. гине, схв. гuнути, слн. giniti, стсл. 
Гh.ІБdТИ;- псл. gybati (gуЬіШ), *gybnQti, 
пов' язане з gubi ti «губити», *gьbnQti' 
«гнути»; - значення розвинулось від 
первісного «схилятися, згинатися від 
слабості, старості» до «гинути»; відо
кремлення gyb- «гинути» від етимоло
гічно тотожного gyb- «гнути» (Mikl. EW 
82; Bezzenberger ВВ 4, 352; Machek 
ESJC 193) непереконливе; сумнівні та
кож порівняння з ісл. kopa «Віднімати, 
здирати» (Zup itza. GG 149) і з сперс. 
] umbiпitar «губитель» (Scheftelowi tz 
\\'ZKM 34, 225).-:- Шанский ЗСРЯ І 
4, 67; Фасмер І 404; Slawski І 280; 
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Holub-Kop. 137; БЕР І 239-240; Skok 
І 576-577; Bezlaj ESSJ І 142-143; 
3СС5І 7, 216-219; Bern. І 373-374; 
Zubaty St. а сІ. І 232-233.- Див. ще 
гибати, гнути.- Пор. губИти. 

[гиблs'ік] «ліс-кругляк» Ж; - резуль
тат видазміни деетимологізованої форми 
[віблЯк] «те.; кругла колода», утвореної 
від прикметпика [віблий (66лий)1 «круг
лий, циліндричний», під впливом слів 
*гибати «гнути», [гибкИйJ «гнучкий» і 
под.; пор. семантично близьке гибчас
тий Коровай «ОКруГЛИЙ КОроваЙ» Ж.
Див. ще вfблий. 

[гИвкати] «кричати» (про сову);
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до [хИвкатиJ «те.» (пор.). 

[rивтати] «ковтати», [.Jивт] «ков
таю>; -діалектний відповідник літера
турного ковтати з початковим r на 
місці к як у .Jила «Кила», .Jti.Ja «кика>> 
і под.; звукосполучення -ив- відбиває 
колишнє ненаголошене }, як у [сивзаJ 
«сльоза»; може розглядатись і як видо
зміна п. glytac нлитати».- Slawski І 
297, ІІ 274.- Див. ще глитати, ков
тати. 

[rИiaJ «м'ясо; vulva» 5І, [.JИ.Jавка] 
<<Penis» 5І; - результат видазміни фор
ми кИка (дит.) «М'ясо» З ОДЗВЇНЧеННЯМ 
к, яке тут, можливо, слід пов'язувати 
з афективно-емоційним забарвленням 
слова, характерним для ряду україн
ських народно-розмовних слів з І' (пор. 
.Jавtjля, .JИ.Jнути, і'ила, .Jол66ати).
Див. ще кнка. 

rи-rИ (вигук, що імітує звук сміху, 
плачу, кінського іржання), [гігlJ «ТС.», 
гигИкати «сміятися», гиготати, гиго
тіти «іржати», [гігікати] «реготати» Я, 
[гіготfти] «те.» Я, [гіготатиJ «іржа
ти»; -бр. гігfкаць «сміятися; іржати 
(про коней)», п. [hi ha] (імітація сміху), 
ч. hi11i «те.», hyhy (імітація іржання), 
слц. hihi (імітація сміху), вл. hi, нл. 
hihi «Те.»; - звуконаслідувальне утво
рення; розвинулося вторинна лише в 

тих слов'янських мовах, де як окрема 
фонема або її варіант виникло фрика
тивне (фарингальне) r.- Пор. хі-хі. 

[rиrлсі] «голка» Ж; - не зовсім ясне; 
можливо, утворене від п. igla «Голка» 
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з початковим r асимілятивного харак
теру (під впливом наступного r) або 
за аналогією до зменш. п. ст. g\lica і з 
наголосом, перенесеним під впливом укр. 
[игла].- Див. ще голка. 

[rИrнути] «умерти; здохнути; [кину
ти на землю]», [.Jе.JнутиJ «померти; 
здохнути» (Ме); - очевидно, результат 
видазміни первіснішої звукової форми 
[кИкнутиJ «ТС.» (пор. інші випадки того 
Ж типу: КИКа- [.Ju.Ja] «М'ясо», кила
[.JилаJ).- Див. ще кИкнути. 

rид «нечисть, бруд; мерзотник; [оги
да]», гидь «Те.», [гид6т1 «мерзотник» Я,. 
гидота, [гИжа] «гидота», гидкИй, гидлИ
вий, [гИдний, гИдостний Ж, гидЮчий], 
гИдИти, [гuдітиJ, [гидкувати] «гидува
ти» Ж, [гИднутиJ, гидувати, [гИдшати], 
[негидь] <<огидне» Ж, огИда, огИдник, 
огИдлИвий, огИдний; - р. [гид] «гад», 
[гИдить], бр. гlдзіць «викликати від
разу; нудити», п. ст. gid «огида; огидна 
людина», [gizd] «огида», [giidzic] «бруд· 
нити; соромити», ч. hyzditi «чорнити, 
псувати», ст. hyzd «бридкість», [hyzda] 
«огида», слц. hyd «свійська птиця; [па
разити (воші, блохи, блощиці)]», вл. 
hidiic «Відчувати відразу, ненавидіти», 
hida «ненависть», болг. гйздя «прикра
таю, оздоблюю», гИзда «красуня; ко
кетка; модниця», м. гизди «оздоблює, 
прикрашає», схв. гйздати «прикрашати, 
добре одягати», гИзда «Окраса, оздоба; 
пиха; модниця», слн. gizdav «дженджу
ристий, такий, що любить добре одяга
тися»; - псл. gydь (gyda?), gyditi з па
ралельними формами gyzdь, gyzda, з тим 
самим коренем, що й у псл. gad'Ь (укр. 
гад); іє. *gi'udh-/*gl'o(u)dh-, де -dh-,
можливо, лише детермінант; у такому 
разі споріднене з дінд. gatha- «Кал» 
(з тим самим вокалізмом); первісне зна· 
чення іменника - «те, що викликає від
разу, огиду», звідки первісне значення 
дієслова «викликати відразу, огиду», 
«гидувати»; протиJ)ежне значення в пів
деннослов'янських мовах розвинулося, 
можливо, ·як н:аслідок табуїстичного 
вживання відповідних слів,- щоб не 
зурочити: «робити гидким» зам. «при· 
крашати, робити привабливим», «ПІДО· 
та» зам. «окраса, оздоба» і nод.
Дзендзелівський УЗЛП 39-40; Маска-



rиджпі 

ленко УІЛ 31; Фасмер І 405; Супрун 
Веснік БДУ 1969/2, 68-69; Slawski І 
276; Skok І 542-543; 3ССЯ 7, 220; Bern. 
І 374; Ondrus. Sl. Wortst. 130-131; 
Petersson BSI. Wortst. 66; Pokorny483-
484.- Пор. гад. 

rиджrа (вигук, яким нацьковують 
собак), [геджа, гейджа Я, гидж Мо, 
гиджа Мо, гийджа Па, гича Мо, г6йджа 
Дз, Ме, гойджЯ Мо, гойжа Ме, гудж Мо, 
гуджа Г, Ж, гуджга, гуджЯ Мо, гужа, 
цjнджя Дз, гуч Мо, гучжа, ужа-ужа Л] 
«те.»; - n. hyzha, hu:i:ha, huz, huzia, 
huziu, huz, huziaha, huzha, hajzeha, 
uzie, вл. нл. hus «тс.», ч. huskati щьку
вати»; -неясне; вважається первісним 
вигуком, як і нвн. [huss, hussa] «TC.».
Slawski І 441. 

[rидза] «сила-силенна; гаман, калит
ка; наріст, гуля, пухлина» Я, [гизда] 
«кіJІЬкість; гаман, калитка» Я;- ре
зультат видазміни форми fкиса] «мішок, 
гаманець, гаман», можливо, в формі 
[кицаl (пор. гацати зам. гасати) з 
одзвінченням приголосних.- Див. ще 
киса. 

[rидзила] (згруб.) <<Penis» Ме; - не 
зовсім ясн_е; може бути пов'язане з 
[.rедзлоJ «укушене гедзем місце» або вва
жатися результатом афективної видо
зміни форми [.гила] «ТС.» (пор.}. 

[rидомнр] «Гидка, огидна людина»; -
складне слово, утворене з основ дієслова 
гидувати і іменника мир «народ, люди», 
отже, букв. «той, ким гидують люди».
Див. ще гид, мир.- Пор. гидосвітний. 

[ГИДОСвіТНИЙ) «ГИДКИЙ, ГИДОТНИЙ»; -
очевидно, похідне утворення від не від
битого словниками складного іменника 
-'гидосвіт, утвореного з основ дієслова 
гидувати і іменника світ як синоніма 
слова мир «народ, люди», тобто «той, 
ким гидують люди».- Див. ще rид, 
світ.- Пор. гидомИр. 

[rижавка] (бот.) «Кропива жалка, 
Urtica arens L.» Mak; - очевидно, ре
зультат метатези форми [жйгавка] 
«тс.».- Див. ще жИгалка. 

[rИжкИ] «Холодець із свинячих ні
жок, ніжки в холодці», [гйшкйJ «тс.», 
[гuшель] «гомілкова кістка; голінка»;
п. giia (ст.) «свячена вербова гілка; 
м'ясо біля ребер (переважно свиняче); 

гик 

гомілкова кістка, 11 кінець; [частина 
ноги тварини; холодець з волових ніг; 

свячений жир]», ч. hyzde «зад, гузка», 
ст. hyze (hyzde) «стегно, верхня частина 
стегна», нл. gizel «гомілкова кістка», 
болг. гtіжа «виноградний кущ», схв. 
гuча «ТС.», ЦСЛ. Гh.ІЖL\ «ГрОНО незріло
ГО винограду»;- псл. gy:la <*gyzja; -
споріднене з лтс. giiZa «стегно», лит. 
gr(Eys «Глотка, кадик; опуклість верх
ньої стегнової кістки, кістка в стегні»;. 
первісне значення «наріст, гуля»; іє. 
*geu- «схиляти, кривити, робити опук
лим».- Slawski І 281; Шустер-Шевц 
3тимология 1970, 85-86; БЕР І 281; 
3ССЯ 7, 224; Bern. І 374-375; Traut
mann 101-102; Walde-Pok. І 559; Po
korпy 393-395.- Пор. жИжкИ. 

[гИза] «Косоокий» Ж; - очевидно, по
в'язане з зиз(ий) «Те.»; початкове г за
мість з неясне.- Див. ще зйзий. 

[гИзнути] «гноїтися, наривати» Ж; -
п. [giidzic] «бруднити, псувати», [gizd] 
«бруд», ч. hyzditi «спотворювати, чор
нити», [hyzda] «огида», ст. hyzd «брид
кість», слц. hyzdit' «чорнФІти, знева
жати»; - псл. *gyzdnQti від *gyzdь, 
nаралельного до gydь (укр. гид(ь), гйди
ти), що виникло внаслідок чергування 
d : zd в суфіксі; отже, первісне значен
ня- «ставати гидким, огидним, спов

нятися гиддю».- Slawski І 276.- Див. 
ще rид. 

гик1 «шум, крию>, гйкати; - р. гик, 
бр. гік; -звуконаслідувальне утво
рення, очевидно, давньоруського періо
ду, не відбите пам' ятками через народно
розмовний характер слова; можливо, 
пов'язане з гук «звук»; зв'язок з дангл. 
cohhettan «кашляти», англ. cough «те.» 
(Zupitza GG 133) навряд чи можливий.
Шанский ЗСРЯ І 4, 72; Фасмер І 405; 
Веrп. І 374.- Пор. гук1 • 

[rик2 ] «товста довга жердина, якою 
рибалки напинають задній парус на 
човні» Дз, Мо; -очевИдно, запозичення 
з російської мови; р. гик «піврей, що 
йде вздовж судна від щогли» походить 
від гол. gijk «ТС.», елорідненого з дісл. 
geiga «Відвертатися назад».- Фасмер І 
405; Meulen 67-68; Matzenauer LF 7, 
178; Vries NEW 206-207. 
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гйюіти 

гикати Г, СУМ, [гИкатися] «заїка
тися, гикати» Ж, гик (виг.), гИкавка, 
{гйкавецьJ «заїка», [гикавцун Ж, гИкало, 
гйкавий Ж. гиклйвий Жl «тс.», [йкати 

икавкаJ, ікtіти, ікавка, [lкавкаJ «Відриж: 
ка; ридання» Ж. [загйкуватuсяJ «заїка

тися» Ж, заїкатися, заі"~а; - р. uкать, 
бр. fкаць, п. [ikacJ, ч. jiknouti, jiknouti 
«заїкнутися; гикнути», слц. hikat' «Гика
т~», Bf!. hikac «гикати; хлипати, ридати», 
[Jukacl «гикати», нл. hykas «гикати; 
ригати», болг. [йкам] «гикаю», м. ика 
«гикає», схв. іlцати ее «гикатися», йкав
ка «гикавка», слн. ikati (ikcati) «заїка
тися; ригати»; - псл. ikati, звукона
слідувального походження; - питання 
nозаслов'янських зв' язків не з'ясоване 
і складне для розв'язання через можли
вість паралельного розвитку; пов'язання 
з цсл. 111\'ІdТи «стогнати» (Skok І 705· 
Matzeпauer LF 8, 33-34), а ·також з двн: 
jёl1an «говорити», кімр. iaith «мова» 
(Stokes 223) викликає сумнів.- Фасмер 
11 124-125; Преобр. І 267; Machek 
ESJC 226; БЕР ІІ 62; Bezlaj ESSJ І 209. 

[гикіцьк:Іти] «дрібно ступати, куль
гаючи» Ж; - очевидно, похідне утво
рення від вигуку * гикіць на позначення 
відповідного типу ходи, не засвідченого 
наявними словниками; про вигукове по

ходження дієслова може свідчити харак
терна суфіксація (пор. ах-ка-ти, гей
ка-ти, ох-ка-ти тощо). 

lrила] «грижа, кила; репіs (Ме)», 
нагнати на когось .гилу (у грі на кризі 
з дерев'яною кулею) «Виграти очко, 
догнавши до берега кулю», [гила] «гри
ж_а, кила; гра з дерев'яною кулею», 
гилка «давня гра в м'яч; гра з дерев'я

ною кулею Ж», [.rилун] «самець з одним 
ЯДрОМ», fгuлун] «ЧОЛОВіК або тварина
самець з одним ядром; хворий на грижу; 
вареник з м'ясом», [.rелавийJ «хворий на 
грижу» Ж, [гилинуватийJ «те.», гилйти 
«бити м'яч під час гри в гилки; [грати 
в особливу гру з дерев'яною кулею; 
бити палицею дерев'яну кулю під час 
цієї гри]; бити, лупцювати; багато на
бирати, накладати»; -бр. [гілка] <<Пал
ка, якою підкидають м'яч», [гіліцьJ 
«бити м'яч палкою» (з укр. ?); -ре
зультат діалектної видазміни первісного 
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кйла ( <псл. *kyla) (назва хвороби); 
форма [.гила], що не з берег ла своrо основ
ного первісного значення, стала під
ставою до виникнення дальшої форми 
fгилаJ .. внаслідок природного для укра
ІJІСЬКОІ мови переходу r >г; зіставляє
ться також з гуля (Курк:ина Зтимология 
1971, 67-68); пов'язання гилйти з слн. 
gU!iti «здирати шкіру», р. жулить «Об
дурювати» (Bern. І 362) або з голий 
(lljinskij AfS!Ph 29, 166, 497) неперекон
ливі.- Фасмер ІІ 232; Slawski 11 163-
164.- Див. ще кИла. 

[гилеп] «бух» Па, [гилепнути] «впас
ти ударившись» Па, [гилепнутисяJ 
«Гепнутися» Ме; - звуконаслідувальне 
утворення, можливо, результат конта

мінації вигуків [гегепJ «бух, ляп» (під
силювальної форми від геп «те.») і ляп 
«Те.»; початкове ги- в гилеп зам. очіку
ваного *гелеп є природним наслідком 
його ненаголошеності.- Див. ще геп, 
ляп. 

гилЯ (вигук, яким відганяють гусей, 
качок, голубів), [гИла] «ТС.» Ме, гиль 
«ТС.»; - р. [гиль-гиль] (вигук, яким від
ганяють ~усей та ін.), п. [hyl hyl, а 
hyla, а h1la] «тс.»; - очевидно, резуль
тат видазміни первісного гулЯ (пор. 
[гуля-гучJ - вигук, яким женуть гусей), 
можливо, пов'язаного з дієсловом гу
лЯти; зміна фонетичної форми слова 
могла відбутися з метою дисиміляції 
щодо поєднуваного з вигуком слова 

гуси (пор. гиля, гуси; гиль, гуси), а також 
для відрізнення від вигуку гулі, вжива
ного виключно щодо голубів.- Див. 
ще гуля-гуч, гулЯти.- Пор. гулі. 

[ rильl «снігур» ВеНЗн, [гильJ «ТС.», 
[гuлнuцяJ «Горлиця, Streptopelia turtur 
L.» Мовозн. 1974/5, [гелницяJ «ТС.» тж;
р. [гиль, гель], бр. [гільJ «ТС.», п. gil, 
ст. giel, ч. hejl, hyl, слц. hyl; - неясне; 
пов'язується з р. [гиль] «дурниця» (.9ССЯ 

7, 221-222); вважається (Machek ESJC 
193) словом праєвропейського субстрату; 
варіант з І', очевидно, зумовлений поль
ським впливом.- Дзендзелівський Мо
вози. 1974/5, 89-90; Фасмер-Трубачев 
І 406; Slawski І 279 .. 

[гильнЯJ «Вовча тічка (зграя)», [гій
нЯ, гилькитнЯJ «ТС.» Ж, [гuльнuтuся] 



rимбИчитись 

«бігати зграями» (про вовків під час 
тічки); - бр. [гілём] «натовпом»;- по
в' язане з гулЯти (про тварин) «бути в пе
ріоді тічки»; форма гильнЯ замість гуль
нЯ мог ла виникнути в умовах діалект
ного укання із псевдоправильного *голь
ня, де заміна о в закритому складі 
голосним і (діал. и) видавалася природ
ною.- 9ССЯ 7, 221.-Див. ще гулЯти. 

[rимбИчитисьl «Задаватися, ламати
ся» ЛЧерк;- результат контамінації 
слів [.rемба] (знев.) «губа» (пор. вираз 
надути .rемби «набундючитися») і [гин
дuчитися] (від [гиндйк] «індию>) «велича
тися, задаватися».- Див. ще Гемба, 
індИк. 

[rимббля] «мамалига» ДзАтл ІІ, 
[J"'им66вда] «ТС.» ДзАтл ІІ; -неясне; 
можливо, пов'язане з уг. gбшЬііlуй 
«округлий, кулястий» (за округлою фор
мою мамалиги, приготованої у відповід
ній посудині). 

[rимейда] (чол. і жін. р.) «телепень, 
бельбас, дурень» Ме; - очевидно, по
ходить від п. gamajda «Вайло, телепень, 
тюхтій», утвореного від [gamac si~] «іти 
nовільно, важко і хитаючись» за допо
могою суфікса -ajda; корінь gam- зустрі
чається і в інших слов'янсьІшх мовах: 
ч. (мор.) [gamel'a] «дурень, тюхтш», 
[gamlac] «неохоче їсти», укр. J"'амлати 
«повільно, неохоче їсти», схв. gamlati 
«ходити, як качка», можливо, сюди ж 

належать псл. *gamь, *gom'Ь «Гомін, 
метушня», укр. гам, гомін; давніші 
спроби довести походження польського 
слова від гот. *gamaips <<Покалічений, 
поранений» (Korbut PF 4, 369; Karlowicz 
SWO 176; AfSIPh 3, 661; SW І 799) або 
вірм. gamadz «повільний» (Malinowski 
Rozprawy 17, 32) непереконлив і; не 
зовсім ясне укр. -ейда зам. п. -ajda; 
можна nрипустити вплив з ,боку мови 
ідиш, носії якої, сприймаючИ слово як 
німецьке, могли гіперично замінити ай 
дифтонгом ей; у такому випадку не ви
ключене припущення, що слово в го

вірку потрапило з польської мови не 
прямо, а за посередництвом мови 

ідиш.- Slawski І 253-254; Brйckner 
134.- Пор: гам, r'амлати, rбмін. 

[гимзfти] «кишіти» Ж;- р. [гимзuть] 
«кишітю>, [гим] «(рухомий) натовп; без-

rипко 

ліч мурашок, що кишать», п. [gimzac] 
«роїтися, кишіти»; - псл. *gymьziti 
(*gymьzёti), *gymьzati, пов'язане чер
гуванням голосних з *gьmьzati (s~) 
(укр. [г6мзатuся] «ворушитися, копоши
тися»); пов'язувалось також (Buga 
RR І 442) з лит. [gumйoti, gашйоtі] 
«іти, перевалюючись» (пор. лтс. gufiizat 
«те.»).- Фасмер І 406; Bern. І 367.
Див. ще гбмзатися. 

[гиндзувати] «битися, боротися, вов
тузитися; жартувати» Ж; - запозичен
ня з польської мови; п. [j~dzic si~J 
«гніватися, сердитися» nов'язане з j~dza 
«лиха, сварлива жінка; чарівниця, 
відьма; баба-яга», спорідненим з укр. 
яга.- SW ІІ 123, 177; Slawski І 577-
578.- Див. ще яга. 

[гинцувати] «зацьковувати когось до 
втрати дихання, до смерті» Ж;- оче
видно, пов'язане з п. [hecowac] «об'їж
джати (на полюванні) сплячого зайця», 
що походить від нім. hetzen щькувати»; 
ветавне н, мабуть, зумовлене впливом 
дієслова [гuньбуватися] ( = [гинцува
тиJ).- SW ІІ 25.- Див. ще гец.- Пор. 
гиньбува тися. 

[гинчати] «плакати, виіцати, скиг
лити» Ж. [гuнчати] «сміятися, шкіри
тися»; - 3апозичення з польської мови; 
п. j~czec «стогнати, охкати» споріднене 
з укр. ячати «кричати, галасувати (про 
багатьох людей); кричати по-лебеди
ному».- Див. ще ячати. 

r гиньбува тися] «цькувати когось до 
втрати дихання, до смерті» Ж;- по
хідне утворення від іменника * гіньба 
«гонитва, переслідування, влови», утво
реного від дієслова гонИти.- Див. ще 
гнати. 

[гипкб] (орн.) «одуд, Upupa epops L.» 
Шарл, [гіпко] «те.» Шарл;- звукона
слідувальне утворення від вигуку* (г)уп, 
що перед;:~вав крик цього птаха (пор. 
п. [hubek, hupek, hupka], лат. up-up-a, 
перс. pu-pa, нім. [hup-hup], вірм. ро
рор); звукова зміна вигуку в слові 
могла бути зумовлена пізнішими діа
лектними фонетичними явищами (напр., 
дещо лабіалізований характер ь1 лем
ківських і суміжних закарпатських го
вірок, що викликає часткове змішання 
ЬІ (и) й у).-Воїнств.-Кіст. 211; 
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Юuge-Mitzka 857.- Пор. годкб, дудкб, 
одуд. 

гир1 (вигук, що передає гарчання 
собаки), гИркати «гримати, nокрику
вати, бурчати», гИркатися «сперечатися», 
[гирчатиJ «гарчати»; - р. [гьtрчатьJ 
«гарчати; бурчати», бр. гЬtркаць «гар
Чати; бурчати, гримати»;- звуконаслі
дувальне утворення, що мог ло роовину

тися з початкового *hї; як максимально 
наближеної імітації собачого гарчання; 
значення «Лаятися, бурчати» (про лю

дей) - nереносні. -Пор. гар1 • 
[гир2 ] «чутка, слава, репутація» Ж, 

(гuр6вище1 «прнвселюдний сором; слава 
(недобра)» Ж, [гирещнийJ «славний, ві
домий» Ж. [гирішний, гирішлИвийJ 
«те.» Ж;- п. [hyr] «слава, розголос», 
слц. chyr «чутка; репутація»; - запо
зичення з угорської мови; уг. hfr «Звіст
ка, чутка; слава; репутація», hires «слав
ний» етимологічно неясне.- Дежз St. 
sl. 7, 164; MNTESz 11 116. 

[rир] (вигук, що імітує незрозумілу 
мову) Ме, [ .гир.rотатиJ «говорити не
зрозумілою мовою, джеркотати» Па, 
(.гИркати] «те.» Ме;- р. [герготатьJ 
«те.»; -звуконаслідувальне утворен
ня.- Пор. джерrати. 

[rИpalJ «волосся на голові, чуб» Ж, 
(гИрка] «верхня частина голови» Ж, 
[гuрівкаJ «скуйовджене волосся; комета» 
Ж, [гирун] «коротко острижена людина», 
[гИря] «те.; голена людина Бі», [гuрявщьJ 
«людина із скуйовдженим волоссям» Ж. 
[гирюватийJ «скуйовджений», [гuрявийJ 
«коротко острижений; голений Бі; ли
сий Бі»; - р. [гИря] «Коротка стрижка; 
nідстрижена людина, голова; морда, 
пика» (з укр.?);- неясне; можливо, 
пов'язане зп. [gira] (презирл.) «велика, 
незграбна нога, нога тварини», [giera] 
«тс.», слц. [hyra] «гуля», слн. gir «суК»; 
далі зіставляється з схв. гура «горб, 
наріст», слн. gйra «nотовщення з смоли», 
лит. gure!is «кулька», гр. 1up6\; «круг
лий, зігнутий»; непереконливе з семан
тичного nогляду пов'язання n. gira, 
giera з нім. ст. Gel1r «спис» (Karlowicz 
SWO 180; SW І 825), що передбачало б 
запозичення укр. [гИраJ з nольської 
мови; рум. hlrca «череп, голова», молд. 
хЬtркз «тс.» - з укр.- Куркина 3ти-
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мологня 1971, 66-67; Sk!wski І 280; 
Suprun PF 1962, 338-339; DLRM 362. 

[rИра2 ] (вигук, яким nідганяють 
коня), [гuрИтиJ «нести, тягти насилу», 
[гирувати] «з зусиллям тягти; спону
кати, збуджувати» Ж; - п. [hyro] (ви
гук, яким примушують коня подати 

назад); - можливо, через польське по
середництво запозичене з німецької мо
ви; нім. hierauf «На це; сюди вгору» 
утворилося з прислівника hier «тут», 
спорідненого з псл. sь «цей», укр. сей, 
і прийменника auf «на, вгору», спорід
неного з гр. uл6 «Під», дінд. й ра «напроти, 
до, nри»; nольське nосередництво було 

можливе лише в той період, коли в поль
ській мові вигук виступав у формі 
hyra і ще зберігав значення, властиве 
йому в німецькій мові.- SW 11 70; 
К!uge-Mitzka 36, 307.- Див. ще сей. 

[rйравець] «вид гриба» Ж;- неясне. 
[rйрдєв] «великий горщик на куле

шу» ж. [гИр.гев, гер.rев ЖJ «ТС. »;- запо
зичення з румунської мови; рум. hird~u 
«діжка, цебро» походить від уг. hordб 
«бочка», пов'язаного з дієсловом hord 
«Несе», СПОріднеНИМ З МаНе. xart- «ТЯГ
ТИ».- Scheludko 130; Cioranescu 401; 
DLRM 362; MNTESz 11 145, 146; Barczi 
126. 

[rирдиrати] «трясти» (про віз) Ж; -
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до [гуд6ркатиJ «гуркотати, по
грюкувати (дверима)» (пор.). 

[гИрзи] «термосіння, смикання» Я;
неясне. 

[гИрити] «занапащати, втрачати, роз
тринькувати» Ж, [гuратиJ «тратити, 
втрачати», [іирtітиJ «марнувати; нищи
ти; продавати за безцінь» О, [гИрявuй] 
«зіпсований, поганий», [гирJ (у виразі 
гиром ходити «занепасти, опуститись») 
Ж, [гирuцяJ «місце, в якому марнується 
добро» О, [гuрникl «марнотрат» О; -
запозичення з словацької і старочеської 
мов; ч. hyriti «пити-гуляти; бути бага
тим на щось» (заст. hyrati «Те.»), ст. 
hyriti «грішити, помилятися, блукати», 
слц. hyrif «пити-гуляти, розкощувати 
(марнотратно жити);, бути багатим на 
щось» в одному значенні зіставляються 
з лтс. garat «повільно рухатися; ледарю
вати», в другому виводяться від двн. 



гИрка 

irroп «блукати, вводити в оману; поми
лятися», пов'язаного з двн. irri «гнів
ний; (пізніше) заблуканий», спорідне
ним з лат. erro «заблудитися; помили
тися».- Machek ESJC 193-194; Юuge
Mitzka 328. 

гИрка (заст.) «сорт пшениці, Triticum 
durum Desf.», [гірка] «Triticum vulgare 
Vill.» Пі;- р. [гирка] «ТС.» (з укр.?), 
п. [girka] «те.» (з укр.?);- очевидно, 
похідне від гИря «коротко підстрижена, 
безволоса, гола голова», оскільки ця 
пшениця безоста; менш обгрунтоване 
пов'язання (Преобр. І 123) з п. gryka 
«Гречка» або рум. hri~ca «те.».- Даль 
І 351; SW І 830.- Див. ще гнра1 . 

[І'иртінка] «горлянка, горло»; -не 
зовсім ясне; очевидно, з первісного 
*гирланка (щодо звукової форми пор. 
[гиртан] (ВеЛ) замість гортіть) з :r', 
можливо, за зразком [.rap.raлo (.rap.ra
лa)J «горло», [.rарлЯнкаJ «те.» або п. 
gardfo «ТС.»- Див. ще ГОрЛО. 

[rирлИІ'а] «велика палиця з закарлю
кою», .Jepлli.ra, [.rирилuця Па, rирлuк 
Мо, .rирлйка До, .rирлйна До, .rйрло 
ЛЧерк, дирлйга, кирлйг ЖJ «те.»; -
р. [герлЬtга, ерлЬtга], п. [gierlyga] «ТС.» 
(з укр.); - запозичення з східнороман
ських мов; рум. cirlig «гачок (також на 
гирлизі)», молд. кьtрлйг «ТС.» походить 
від болг. К'Орлйг <<nалиця пастуха», по
хідного від того самого кореня, що й 
псл. krivь, укр. кривйй.- Мельничук 
Молд. зл. 166; Scheludko 120, 130; 
Vrabie Romanoslavica 14, 158; Фасмер 
І 402; СДЕЛМ 221; DLRM 153; Младе
нов 265; SW І 826. 

[rирлИч] «відведений від річки канал 
для поливання городини» Дз; - запо
зичення з молдавської мови; молд. 
гЬtрлйч (рум. girlici) «вузький хід, про
хід; шийка пляіuки» походить від схв. 
гjJЛtifї «шийка посудини; жерло гармати; 
мундштук люльки; верхня частина пан

чохи», яке є похідним від іменника 
г{JЛо «горло, шия», спорідненого з укр. 
горло.- DLRM 338.- Див. ще горло. 

гИрло, [гйрла] «провалля» Ж, [.rйрло, 
гірл6 Пі, ЖJ, ст. гьtрло, грьло (1448, 
1468); - р. гйрло; - запозичення з 
східнороманських мов;, рум. girla «гир-

пірчик 

ло; рукав (річки); річка», молд. гЬtрла 
«те.» походять, очевидно, від болг. 
гІьрло «горло».- Scheludko 130; Vrabie 
Romanoslavica 14, 148; Фасмер І 408; 
Преобр. І 123; СДЕЛМ 94, DLRM 338; 
Bern. І 369.- Див. ще горло. 

[гирлЯта] «личинки мошки Phryga
neae» ВеНЗн; - неясне; можливо, по
ходить від уг. hernyo «гусениця», hornyo 
«те.», що пов'язується з дієсловом hor
nyolni «робити зарубки, борозни» (отже, 
первісно «поборознений, зморшкува
тий»). 

[гнрснути] «кинутися, пуститися (біг
ти)» Я, [герс6нути1 «кинутися бігти, по
бігти чимдуж»; - очевидно, різна пра
вопнена передача двох форм того самого 
дієслова [гирсувати] «дряпати, крес
лити», вжитого тут переносно (пор. се
мантику дієслова дрЯпати «шкрябати-+ 
тікати»).- Див. ще гирсувати. 

[гирсушіти] «дряпати, креслити»; -
запозичення з румунської мови; рум. 
hir~li «цигикати; дряпати, шкрябати» 
походить від звуконаслідувального ви
гуку hir~ti (har~) на позначення тертя 
або дряпання двох поверхонь.- Sche
ludko ІЗО; DLRM 363; СДЕЛМ 476. 

[гиртбпи] «Яри, вибоїни» Ме; - запо
зичення з молдавської мови; молд. XЬlp
m6n «вибоїн а» (рум. hirtбp «Те.; улого
вина, яр») походить, очевидно, з болг. 
в'Opm6n «воронкоподібне заглиблення; 
гірська ущелина».- Мельничук Молд. 
зл. 166; Клепикова Карп. диал. и оном. 
54-92; СДЕЛМ 476; DLRM 363; БЕР І 
212.- Див. ще вертеп. 

(гирувати] «Міркувати, розміркову
вати», [гйряти] «те.» Я; -очевидно, по
в' язане з [гйра] «волосся на голові, чуб», 
[гйрка] «Верхня частина голови»; в та
кому разі первісне значення - «працю
вати головою, міркувати», як у п. glowic 
si~ «ламати собі голову, напружено ду
мати» від gtowa «голова»; непереконлине 
зближення з [.rерувати (.Jирувdти)J 
правити возом, кіньми» (Грінч. І 283, 
348).- Див. ще гИраl. 

[гнрчик] «хом'як, Ericetis frumenta
rius Pall.» ВеНЗн, [г6рчак1 «те.» ВеУг;
запозичення з угорської мови; уг. hбr
csб~ «те.», очевидно, походить від слц. 
chrcek, слн. hfcek чи схв. x{Jttaк «те.», 

509 



гирчИна 

що пов'язуються з псл. *d'Ьхоrь (укр. 
тхір).- MNTESz ІІ 157; Barczi 127.
Див. ще тхір. 

[гирчИна] (бот.) «живокіст лікар
ський, Symphytum officinale L.; живо
кіст серцевидний, Sympl1ytum cordatum 
L.» Ж; - очевидно, похідне від гіркИй, 
[гиркИй]; назва могла бути зумовлена 
терпким смаком кореня живокосту лі
карського.- Носаль 113--,114.- Див. 
ще гіркИй. 

гИря, гирьовИк; - р. гИря, ст. гьtря, 
гиря (XV-XVI ст.), бр. гіра, болг. 
гИри (тіЛЬКИ МН.) «ГіМНаСТИЧНі ГИрі» 
(з рос.);- очевидно, запозичення з пер
ської мови; перс. giran «Важкий» спорід
нене зав. gouru-, дінд. gurйl)., гр. papu~, 
гот. kaйrus «те.»; шляхи проникнення 
слова і безпосередня основа запозичен
ня не з' ясован і; приnущення про пра
слов'янське походження і зв'язок з 
р.-цсл. Г&\)р"Ь. «пухир», схв. гура «горб» 
(Потебня РФВ З, 164) викликає сум
нів.- Шанский 9СРЯ І 4, 82; Фасмер 
І 408; Преобр. І 124; Frisk І 221. 

[гирЯка] (лайл. у виразі а щоб тебе 
гиряка забрала) Ва; -очевидно, пов'я
зане з [гИря] «голена людина», вжитим 
як синонімічно-табуїетична назва смер
ті, зображуваної у вигляді кістяка з 
голим черепом (гирею).- Див. ще пІ
ра 1.- Пор. гИрити. 

[гись] (вигук, яким відганяють качок 
Л; вигук, яким підкликають курей), 
[гись-а-гись] (вигук, яким женуть овець) 
ВеБ, [гИсЯ] (вигук, яким відганяють 
гусей) Л, [гйся] (вигук, яким відганяють 
овець) Л, [агИсь, агИць Л, гuся-гись Па] 
«ТС.», [гісь] (те.; вигук, яким підганяють 
овець Шух; вигук, яким підганяють 
волів); - п. hysia (окрик на корову, 
що б'ється); - очевидно, звуконасліду
вальне утворення із свистячим приго
лосним, який міг імітувати характерне 
для деяких тварин погрозлине сичання 

(змій, гусей), що могло бути застосоване 
для лякання, отже, й відганяння худо
би, птиці; застосування в функції під
кликання мог ло зрідка виникати як 
переусвідомлення деяких випадків від
ганяння (заганяння до курника, на 
подвір'я, куди звичайно підкликають).
Пор. агуш, гесюге, гиш, киш. 
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[гитала] «вид гречаної крупи»; -
неясне. 

[гиталь] «стебло, товсте ребро листка, 
товстий прожилок листка»; -результат 
видазміни форми [гичаль] «тс.», спорід
неної з гИчка, очевидно, через зближення 
із словом [гитИна (гИта)J «дошка, що 
становить 1

/ 8 розпиляного і розколеного 
стовбура дерева; скіпки, дрань».- Див. 
ще rонт, гИчка. 

гИта, гитuна, гитйннє- див. rонт. 
[гнтруг] «порода риби, що водиться 

в гірських річках України» Я; - не
ясне; викликає сумнів написання; мож
ливо, помилка замість пструг «форель» 
(див.). 

[гиц] (вигук на позначення стрибка) 
Ж, гИцати «підскакувати при їзді верхи, 
підкидати (про віз під час їзди); гуцикати 
дитину», [гИцкати] «підстрибувати, пли
гати» Ж, [гИцнути] «тупнути (ногою)» 
Я, [гицил~Іти] «стукати, бити» Я, [гu
цилкаJ «вибій; борозна» Мо; - п. hyc 
(вигук на позначення стрибка), hycac 
«підплигувати», [chyc] (вигук на позна
чення різкого руху), ч. 11yckati «гойдати, 
колихати; пестити, гладити», слц. [hyc] 
(виг.), hycat' «бризкати, розкидати»; -
експресивне утворення, параЛельне до 

гецtі, гоц, гуц; фонетично й семантично 
непереконливим видається зближення 
(Slawski І 441) з схв. гііц (вигук, яким 
підкликають свиней), слн. g!cati «во
зити» (дит.).- Пор. гецьl, гоц, гуц. 

гИцель, гИцельство «ремесло гицеля», 
гицлювати, [гицлівка] «шкуродерню> Ж. 
[гицлЯрня] «те.», ст. гицель (XVIII ст.);
р. [гИцель], бр. гіцаль, п. hycel, ст. hecel, 
ч. заст. hycel; - через польське посе
редництво запозичене з німецької мови; 
нім. [hitze!] «гицель» пов'язане з hetzen 
щькувати».- Шелудько 27; Richl1ardt 
56; Фасмер І 408; Slawski І 441-442.
Див. ще гец. 

[гИцлик] «Шкіряний гудзик позаду 
підбора для зручнішого знімання чо
біт>>; - очевидно, пов'язане з гицель на 
підставі уподібнення знімання чобіт 
з ноги до знімання гицелем шкури со
баки.- Див. ще гйцель. 

гич (у виразі ні гич «зовсім нічого», 
і гич не до речі «(і) зовсім не до речі»);
болг. хич (із запереченням) «зовсім (не)» 
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(хич не зная «Зовсім не знаю»), м. ич 
«зовсім, нічого; ніскільки» (ич немам 
пари «зовсім не маю грошей»); - запо
зичення з турецької мови; тур. hi<;; 
(при заперечному дієслові) «ніщо, ні
чого; ніскільки, зовсім (не); абсолютно», 
як і полов. hic, крим.-тат. кар. hac 
«тс.», походить від перс. hij «Ніякий, 
ніщо».- Радлов ІІ 2, 1790, 1805-1806; 
Rasanen Versucl1 159-160. 

гИчка «ботвина; [качан кукурудзи]», 
[гuка] «ГИЧКа», гич, [гича, гичан ВеНЗн] 
«те.», [гичаль] «стебло, товсте ребро 
листка, товстий прожилок листка», [ги
чалля] (зб.), гичuна «Одне стебло ГИЧЇ», 
[гичнЯк] «картоплиння» Л, [гйччя] Л, 
Ж; - р. [гичьJ «огудина; ботвина», бр. 
[гічан] «гичка», п. giczol «голінка», giczal, 
giczel, [gical, gicol] «тс.», [gicz] «стегно, 
нога», ст. giczelnik «живокіст (лікарська 
рослина, застосовувана для лікування 
зламаної кістки ноги)», ч. (мор.) [hy
cala] «ТОВСТа Кістка», [hyca] «Качан ка
пусти»; - псл. (пн.) [gусь, gyca, gycelь], 
пов' язане, з одного боку, з *guk'Ь, *gucь, 
укр. [гук] «стрілка цибулі», бр. гук 
«росток», п. (каш.) [guc (guca)J «шишка, 
мозоль», схв: гука «наріст на тілі, на 
дереві», з другого,- з ,псл. *gyza, 
*gyielь «стегно, верхня частина ноги» 
(пор. укр. гйжкu «Холодець із свинячИх 
ніг»; пор. також укр. [гйшель] «голін
ка»); пояснення п. giczol як наслідку 
контамінації п. giia з piszcz~l «велика 
гомілкова кістка» (Otr~bski ZW 276-
277) непереконливе.- Козлова 7; Кур
кина 3тимология 1971, 67; Slawski І 
275-276; 3ССЯ 7, 219-220; Bern. І 
374; Zubaty St. а cl.II 99.- Пор. гИж
кй, гук5 • 

[гиш] (вигук, яким відганяють овець) 
ЛЧерк, [гйшаJ (вигук, яким відганяють 
птахів) Я; - р. [ишкоJ (вигук, яким 
відганяють овець), слц. hys, hysta (ви
гук, яким відганяють тварин), нл. hys 
(вигук, яким відстрашують птахів), 
м. иш (вигук, яким відганяють курей), 
схв. uш «те.>>; - псл. *іsь (*jьsь); -
можливо, звуконаслідувальне іміта
ційне утворення з шиплячим приголос
ним (пор. погрозливе сичання змій, 
гусей), що вживалось для лякання, 
отже, й відганяння тварин, як природ-

гіб 

ний у_цій функції сигнал.- Пор. агуш, 
rесюге, гись, киш. 

[гиш] (вигук, яким відганяють ку
рей) Дз; -очевидно, результат видо
зміни форми киш «ТС.» (див.). 

[гищйцє] (бот.) «папороть (лісова), 
Polypodium vulgare L.» ВеНЗн; - діа
лектна форма, якій, очевидно, мало б 
відповідати літ. *іщuця, похідне від 
(і)с(ь )кати; іменник утворено від діє
слова ще в той період, коли воно збері
гало значення «шукати»; назва відбиває 
давню віру в магічну силу квітки папо
роті, яка, нібито, розцвітає в ніч на 
Івана Купала і допомагає шукати 
скарби; слово могло виникнути внаслі
·док скорочення словосполучення [папо
роть-)іщйця.- Див. ще ськати. 

[гйя] (орн.) «яструб-курятник, шу
ліка, Astur palumbarius»; - запозичен
ня з угорської мови; уг. heja «Яструб, 
шуліка» вважається звуконаслідуваль
ним утворенням.- Верхратський ЗНТШ 
1898 lV 210; MNTESz ІІ 85; Barczi 118. 

гіацИнт (бот.) «Hyaciпthus orienta-
1is L.; (мін.) коштовний камінь, різно
вид циркону», [гацинт] (бот.) Пі, [гія
кинт, якинт, якинф, яцинт, яцина, 
яцько, яць] «Тс.» Mak, ст. гіацинm'О 
(коштовний камінь), гіяцинm'О «те.», 
гияцинm'О «синій єдваб», гуацинm'О «ТС.» 
(XVII ст.); - р. гиацйнт, заст. иакйнф, 
бр. гіяцьтт, др. акинm'О, акинф'О, 
п. hiacynt, ст. jacyn(k)t, ч. слц. hyacint, 
болг. хиацйнт, стсл. L\Іfuнь.ть., мГиNфь.; 
-через російське і польське посередни
цтво запозичене з німецької мови; нім. 
Hyazinth (мін.), Hyaziпthe (бот.) похо
дить від лат. hyaciпtlшs, яке зводиться 
до гр. М Xlv\to~ «Гіацинт, ірис» догреп.ь
кого походження; українські форми з к 
в середині слова запозичені книжним 
шляхом з грецької мови.- СІС 159; 
Шанский 9СРЯ І 4, 65-66; Фасмер І 
404; Жураускі Белар. лінгв. 1972/1, 
64-65; Boisacq 996; Frisk ІІ 952-953.
Пор. Яхонт. 

[rіб] (орн.) «сорокопуд, Laпius L.»;
очевидно, походить від уг. gebics (gi
bics, gibiz) «ТС.», яке пов'язують з пест
ливою формою Geb від особового імені 
Gabor «Гаврила»; у запозиченому слові 
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відбулась десуфіксація за українськими 
словотворчими зразками (пор. лелечич 
«лелека-самець» - лелека). - MNTESz 
І І 040-1041; Barczi 93. 

гібрИд, гібридизація;- р. гибрИд, бр. 
гібрЬtд, п. hybryda, hybryd, ч. слц. 
hybrid, вл. hybrida, болг. хuбрuд, 
м .. хибрид, схв. хіtбрид, слн. hibrid; -
очевидно, через німецьке або французьке 
посередництво (н. Hybride, фр. hybride) 
запозичено з латинської мови; лат. hyb
гida [(h)ibrida] «Гібрид, помісь», мабуть, 
запозичене через грецьку мову, де воно 

не збереглося, з якоїсь іншої, поки що 
не встановленої; форма лат. hybrida 
викликана помилковим зближенням з 
гр. oppt\; «зухвалість; насильство; втра· 
та, шкода».- СІС 159; Шанский 9СРЯ 
І 4, 67; Dauzat 395; Юеіn 753; Walde
Hofm. І 665-666; Ernout- Meillet І 302. 

[rівrати] «гелготати, крякати» ВеЗн, 
[.гів.гач] (орн.) «крутиголовка, Jynx 
torquilla L.», [.гів.Гор] «те.»;- очевидно, 
похідні утворення від звуконаслідуваль
ного вигуку *.гів ( <rел), що відповідає 
поширенітому [.гел].- Див. ще rелrати. 

гівн6, [гімн6], [гівнЯк] (ент.) «жук
гнойовик, Scarabaeus stercorarius», [гів
нЯр] «ТС.», [гімнЯк] «те. Ж; послід вели
кої рогатої худоби,(Ме)», [гівнЯнка] «по
гана хазяйка» Я, [гівнЮха] «ТС.» Я, [гів
нЯнuй] Г, Я;- р. болг. говн6, бр. гаун6, 
п. g6wno, ч. слц. hovno, вл. howno, нл. 
gowno, полаб. d'йna (род. в. одн. ), схв. 
г6вно, слн. · g6vno, цсл. гос мо ( <*rось.
мо);- псл. *govьno<iє. *g~ou-/*g!!ou-/ 
g!!u- з слов'янським суфіксом -ьnо; зви
чайно розглядається як пов' язане чер
гуванням голосних з р.-цсл. СІr<\сити 

«псувати, обтяжувати, завдавати непри
ємності», слн. ogaven «мерзенний, мер
зотний»; -споріднене з лат. bubinare 
«забруднювати місячним» ( <*bov-ino-, 
осксько-умбрське запозичення, Walde
Hofm. І 199), вірм. ku «гній», дінд. 
gatha- «кал, бруд», guvati «випорож
нюється», ав. ga'l'ta- «кал, бруд»; досить 
переконливе і пов' язання (9ССЯ 7, 77-
78; Brйckner AfSIPh 39, 7; Брандт РФВ 
22, 124; Hirt IF 37, 236) з іє. *g::ou-, *g!!оu
«рогата худоба», псл. gov~do, укр. [го
в'ядо] «тс.».- Фасмер-Jрубачев І 424; 
Slawski І 330; Schuster-Sewc 336; Bern. 
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І 339; Trautmann 81; Pokorny 483-
484.- Див. ще гид. 

rіпінт, гігантИзм;- р. болг. гигант, 
бр. гігант, др. гигас'Ь, гuгант'Ь, п. ч. 
слц. вл. нл. gigant, схв. гйгант, слн. 
gigant; - книжне запозичення з грець
кої мови, пізніше опосередковане ні
мецькою мовою (н. Gigaпt); гр. 1r1a\; 
(род. в. 1l1avтo\;) «гігант» пов'язане 
з Л1аvтє\; «Гіганти, міфічні велетні», 
очевидно, догрецького походження. -
СІС 159; Шанский 9СРЯ І 4, 67-68; 
Фасмер 404-405; Frisk І 305-306. 

гігіЄна, гігієніст, гігієнічний;- р. 
гигuена, бр. гігіЄна, п. higiena, ч. слц. 
ВЛ. hygiena, боЛГ. М. ХUгиена, СХВ. Xlt· 

гиjена, слн. higiena;- очевидно, запо
зичене з новолатинської мови (можливо, 
через німецьке чи французьке посеред
ництво); нлат. hygiena походить від 
гр. бjLЄLvci с. р. мн. «(щось) кориснедля 
здоров' я, здорові умови» (від u1Lєtvbv 
с. р. одн. «здоров'ю>), похідного від 
бjL'lj \; «здоровий», яке складається з 
основ 6- «добре», спорідненої з дінд. 
su-, ав. hu- «тс.», і jL'ljc_;, спорідненої з 
псл. ziti, zivь, укр. жИти, живИй.
СІС 159; Шанский 9СРЯ І 4, 68; Dauzat 
396; Bloch І 372; Boisacq 997, 120, 184; 
Frisk І 384, ІІ 954-955.- Див. ще жИти. 

гід;- р. болг. гuд, бр. гід, п. gid;
запозичення з французької мови; фр. 
guide «Гід, провідник» запозичене з іта
лійської або провансальської мови; іт. 
пров. guida «Тс.», в свою чергу, похо
дить, очевидно, від франк. *witan «По
казувати, знати», спорідненого з дангл. 
wїt «бачити», псл. videti, укр. вИдіти.
СІС 160; Шанский 3СРЯ І 4, 69; Dauzat 
379; Кlein 686.- Див. ще вид. 

гідравліка, гідравлічний; - р. гид
равлика, бр. гідрауліка, п. ч. слц. hyd
raulika, вл. hydrawlika, болг. хидрав
лика, м. хидраулика, схв. хидраулuка, 
слн. hidravlika; - очевидно, запозичен
ня з німецької мови; нім. Hydraulik, 
як і фр. hydraulique, англ. hydraulics, 
утворене за словотворчим зразком ін
ших латинсько-грецьких назв наук 

(типу лат. (з гр.) grammatica, mathёma
tica і ін.) від лат. hydraulicus (з гр. 
ббраuЛL хЬс;;) первісно «Належний до во
дяного органа», похідного від лат. hyd· 
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raulus «водяний оргаю>, що зводиться 
до гр. БбраuЛос;; «те.», складного слова, 
утвореного з основ іменників Uбшр «ВО
да» і аl>Л6с;; «сопілка, флейта; трубка, 
порожній стрижень», спорідненого з 
цсл. оу-мш, укр. вулик.- СІС 160; Шан
ский 3СРЯ І 4, 70; Kopalinski 409; 
Holub--Lyer 201; Dauzat 395; Bloch І 
372; Юеіn 754; Weise 437-438; Frisk 
І !86-187.- Див. ще гідро-, вулик. 

гідро- (перший компонент складних 
утворень типу гідроавіація, гідроб!}р, гід
ровузол, гідроелектростанція, гідро
енергія, гідролітак, гідрольодоріз, гід
ролщшинобудування, гідромодель, гід
ропамuв, гідроспоруда, гідростанція, гі
дрошахта); - р. гидро-, бр. гідра-, 
гідро-, п. ч. слц. вл. hydro-, болг. м. схв. 
хидро-, слн. hidro-; - результат виді
лення з запозичених складних слів 
грецького походження типу гідрогра
фія (нгр. ИброіраqJіа), в яких перший 
компонент ббро- «Бодо-» зводиться до 
основи іменника 1\бшр «вода», спор ідне
ного з псл. voda, укр. вода, і сполучного 
голосного о.- СІС 160; Kopalinski 409; 
Holub-Lyer 201; Frisk ІІ 957-959; 
Boisacq 998-999.- Див. ще вИдра, 
вода. 

гідрологія, гідролог, гідрологічний;
р. гuдрол6гuя, бр. гідрал6гія, n. hydro
logia, ч. hydrologie, слц. hydrol6gia, 
вл. hydrologija, болг. хидрол6гия, м. 
кидрологиjа, схв. хuдролдгиjа, слн. hid
rologija;- запозичення з західноєв
ропейських мов; нім. Hydrologie, фр. 
hydrologie, англ. hydrology утворені за 
словотворчим зразком латинсько-грець

ких назв наук на -logia, гр. -Лотtа 
(типу лат. (з гр.) philologia, physiologia) 
З ОСНОВ греЦЬКИХ імеННИКіВ uбшр «ВОДа», 
Ьбро- «водо-» (в складних словах) і 
М1о\; «слово; поняття; наука».- Шан
ский ЗСРЯ І 4, 71; Sl. wyr. obcych 292.
Див. ще гідро-, логіка. 

гіЄна (зоол.) «Hyaena», ст. уена;
р. гuена, бр. гіена, др. уена, п. hiena, 
ч. слц. hyena, вл. hijena, болг. м. хиена, 
схв. хиjена, слн. hij€ma;- запозичено 
в давньоруську мову з грецької і, піз
ніше, в українську мову з німецької; 
нім. Hyiine «гієна» походить від лат. 
hyaena «ТС.», яке ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. UCXLVa 
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«те.», похідного від u~ «свиня», спорІД

неного з пал. svinьja, укр. свинЯ; грець
ку назву гієни утворено від назви свині 
через зовнішню схожість щетинястої 
спини гієни із спиною свині.- СІС 165; 
Шанский 3СРЯ І 4, 71-72; Фасмер І 
405; Юuge-M itzka 322; Frisk ІІ 952; 
Boisacq 996, 1006 -1007.- Див. ще 
свиня. 

fгій] (вигук) «ОХ, ах» Ж; (вигук, яким 
підганяють худобу; вигук, яким відга
няють звіра; вигук у виразі гій на тебе 
«тьху на тебе»), [гійе) (вигук, яким під
ганяють худобу), гі (у виразі гі на 
тебе=гій на тебе), гійкати (гійн!}ти) 
(на когось) «залякувати когось голосною 
лайкою»; - р. [ги (гигu)J (бойовий клич 
при атаці; крик гучків під чао облави), 
п. ст. діал. hyj (вигук, яким підганяють 
коней), [hy) «TG.», ч. hyj (вигук, яким 
підганяють худобу; також у тяглі), 
слц. hijo, hio (вигук, яким підганяють 
коней), вл. нл. hi (вигук, яким підга
няють тяглову худобу); - псл. (пн.) 
*hyjь (вигук, яким, очевидно, підга
няли худобу, заганяли звірів). 

[гійвоЧ «крик, гвалт» Ва; - очевид
но, похідне від вигуку [гій) (первісно 
під час полювання, облави), !гійкати} 
«залякувати лайкою» (первісно «тюкати 
на звірів»).- Див. ще гій. 

[гійво~ч «велика грязь»; - неясне. 
гійса - див. rейс. 
гілка, (гілька, гіллЮка), гіллЯ, гіл

лЯка, гіллЯччя, [гілЮка] Ж, гільце «МО
лоде деревце, яке втикається в весіль
ний коровай», [гилuна} Ж, Ігuллfl} «гіл
ка», [гиллfl} «гілля», [гилЯка Ме, гuлька 
Ж), [гильце! «гільце» Ж, [голв'Яка] 
«гілка», [голєк) «те.» ВеБ, гілкуватий, 
гіллЯстий, гілчастий, [гільчастий, ги
лИстий Ж, гилЯвий Ж. гиліlстий, гиль
нИстий Ж, гильовuй, гильчастий, голЮ
чий Я}, гілкуватися, пагілШІ «ТОНКі гіл
КИ», [перегільчастий] «гіллястий», роз
гілення, розгілка, розгілля, розгілчастий, 
[розгілястий, розгільчастий, розгuляс
тuй, угілк6ваний, угилк6ван.ий]; - р. 
[гольй} «гілка, аук», бр. галлё (г6лле) 
«гілля; хмиз», др. голь «гілка», ч. hйl 
«Палиця; прут», ст: h6\ «ТС.», слц. заст. 
КН. hoJ' «ПаЛИЦЯ», СЛН. gб} «МОЛОДИЙ 
стовбур без гілок»; - псл. golь, пов'я-
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зане з golь «голий» (первісне значення 
«голий прут», пізніше «Гілка>)), пов'я
зане також із псл. (пн.) [galqzь] «га
лузь» (з іншим ступенем чергування); -
споріднене з вірм. kolr «Гілка, сук».
Фасмер І 434; Slawski І 252; Machek 
ESJC 190; 3ССЯ 7, 16-17; Bern. І 326; 
Meillet MSL 11, 185; Pedersen KZ 40, 
211.- Див. ще rблий .- Пор. галузь. 

гільза;- р. гuльза, бр. гільза, п. gil
za, [chiz1a], ч. [hy1zna, hy1zen], болr. 
гuлза; - запозичення з німецької мови; 

нім. НйІsе «Оболонка, гільза» пов'язане 
з дієсловом hehlen «приховувати», спо
рідненим з лат. co1or «колір, барва», 
celare «приховувати», гр. xaЛ6л•stv 
«Обгортати».- Шанский 3СРЯ І 4, 72; 
Фасмер І 406; Юuge-Mitzka 297, 319; 
Dauzat 212; Wa1de-Hofm. І 247. 

гільцr., гильце- див. гілка. 
[гільцем! (тільки у виразі [г. голий) 

«бідний; зовсім голий»); -форма орудн. 
в. від незасвідченого словниками слова 
*голець «бідняк; голяк», ужитого в під
сильному значенні поряд з прикметни
ком голий (пор. аналогічні звороти кі
нець кінцем, одним одна і ін.).- Див. 
ще гблий .. 

гімн, ст. гrмн.ьt, rмн.ьt (1627);- р. 
гимн., бр. гімн., п. hymn (рідк. himn), ст. 
hymna (imna), ч. слц. hymna «гімн» 
(hymnus «церковна пісня урочистого 
характеру», заст. hymn «ТС.»), вл. him
na, болг. химн, м. химна, схв. хамна, 
слн. himna; - очевидно, через поль
ське посередництво запозичене з латин

ської мови; лат. hvmnus «Хвалебна пісня 
на честь богів, гім.н» походить від етимо
логічно неясного гр. UJtvo~ «урочиста 
пісня».- СІС 165; Шанский 3СРЯ І 4, 
73; Фасмер І 407; Briickner 174; Юеіn 
758; Frisk 11 965; Boisacq 1001-1002. 

гімназія, гімназИст, гімназИчний, 
гімназіальний, гімн аз тн ий, прогімна
зія; - р. болг. гимназия, бр. гі,ннrізія, 
п. gimnazjum, [gimnazja, gimnazyjal, 
ч. gymnasium, слu. gymnazium, вл. gim
nazij, нл. gymпazij, gymпasioп, gymпa
sija, м. гuмназиjа, схв. гuмназиjа, слн. 
gimпazija; - через польське або німець
ке посередниптво (нім. Gymпasium, на
самперед, як назва школи, що давала 
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класичну освіту) запозичене з латин
ської мови; лат. gymпasium «школа фі
зичних вправ; місце зборів і розмов 
філософів» походить від гр. 1u /lV(iatov 
«ТС.», пов'язаного з прикметником "fUIL· 
v6c;; «голий».- СІС 165-166; Шанский 
3СРЯ І 4, 74; Фасмер І 407; K1uge
Mitzka 278; Frisk І 332-333; Walde
Hofm. ІІ 185.- Див. ще гімнастика. 

гімнастерка «військова сорочка», гім
насть6рка, зах. гімнастівка; - бр. гім
насцёрка; - запозичення з російської 
мови; р. гuмнастёрка походить від заст. 
гимнастёр «гімнаст» (отже, буквально 
«сорочка гімнаста»), утвореного, мuж
ливо, з нім. Gymnast «гімнаст» або 
п. gimnastyk «тс.» за допомогою суфікса 
-ёр (від фр. -eur); в українській мові 
безпосереднє запозичення гімнастьарка 
витискається закономірною для неї фор
мою гімнастерка з передачею фр. -eur 
як -ер (пор. фр. chauffeur - р. июфёр, 
укр. шофер і под.); зах. гімнастівка 
є калькою російського слова.- Шан
ский 3СРЯ І 4, 75; Фасмер І 407.- Див. 
ще rімшістика. 

гімнастика, гімнаст, гімнастИч-
ний; - р. болг. м. гимнастика, бр. 
гімнастьtка, п. gimnastyka, ч. слц. вл. 
нл. gymnastika, схв. гимнастuка, ели. 
gimnastika; - можливо, через німець
ке посередництво (нім. Gymnastik) за
позичене з латинської мови; лат. gymna
stica (ars) «гімнастична (майстерність)» 
походить від гр. "fU~tvcипx'Yj (•ЄxvYJ) 
«ТС.», ПОВ'ЯЗаНОГО З "fU!-!VO(; «ГОЛИЙ», СПО· 
рідненим з псл. nagь, укр. гиігuй (у зв'яз
ку із звичаєм давніх греків виконувати 
гімнастичні вправи голими).- СІС 166; 
Шанский 3СРЯ І 4, 75; Фасмер І 407; 
Юuge-Mitzka 277; Frisk І 332-333; 
Wa1de-Hofm. Il 185.- Див. ще 
нагИй. 

[:rіндзура] (бот.) «тирлич, Gentiana» 
Ж. [.генз!}ра, джuн.джор, джинджора, 
джінджура Г, Ж, джуджура Mak, дзін
дз6ра, дзіндзура Mak] «Те.»; - запози· 
чення з румунської мови; рум. [ghin
tura] <<тс.» є словотворчим варіантом 
форми ghintiana, що походить як запо
зичення від етимологічно неясного лат. 
gentiana «ТС.», пов'язуваного традицій
но з ім'ям іллірійського короля Gen-
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t(h)ius.- Scheludko 132; DLRM 332; 
Walde-Hofm. 1 592. 

гінекологІя, гінеколог, гінекологіч-
ний; - р. болг. гинекол6гия, бр. гіне
кал6гія; п. ginekologia, ч. gynaekologie, 
gynekologie, слц. gynekol6gia, вл. gyne
kologija, м. гинекологиjа, схв. гинеколд
гиjа, слн. ginekologija; - запозичення 
з західноєвропейських мов; нім. Gyni:i
kologie, фр. gynecologie, англ. gynae
coJogy утворені з гр. 1uv'lj (род. в. 1uvat
x6~) «жінка», спорідненого з псл. zena, 
укр. жінка, і Лотос;; «слово, (наукове) 
пояснення, наука».- СІС 166; Шанский 
3СРЯ І 4, 76; Sl. wyr. obcych 251; 
КІеіn 690; Frisk І 333-335.- Лив. ще 
жона, логіка. 

[гінтЯй] «гультяй», [гінтdй] «те.» 
Ж; - результат контамінації форм гуль
тЯй, ([гільтЯй]) і гін, гнати (див.). 

гіпербоJш, гіперболізація, гіпербо-
лізм, г{перболіст, гіперболічний; - р. 
гuпербола, бр. гіпербала, n. hiperbola, 
ч. слц. вл. hypeгbola, болr. м. хипер
бола, схв. хипербола, слн. hiperbola; -
запозичення з латинської мови; лат. 
hyperbole являє собою запозичене гр. 
іщєр~оЛ'lj «перехід; перевага; надмір
ність; гіпербола, перебільшення», утво
рене за допомогою префікса оnєр- <{пере-, 
через», спорідненого з дінд. upari «че
рез», двн. ubar, гот. ufar «ТС.», лат. 
s-uper «зверху, над», від основи дієслова 
~аЛ.Л.ш «кидаю; ударяю; гоню» (~оЛ'Уj 
,«кидання; удар»).- СІС 166; Шанский 
9СРЯ І 4, 76-77; Фасмер l 407; Frisk 
ІІ 966-967.- Див. ще бал1.- Пор. 
парабола. 

гіnноз, гіпнотарtu, гіпнотизація, 
гіпнотизер, гіпнотИзм, гіпн6тuха, гіп
нотИчний, гіпнотизувати,·- р. гипн6з, 
бр. гіпноз, п. hipnoza, ч. слц. hypn6za, 
вл. hypnoza, нл. hipnotizm «гіпнотизм», 
болг. м. схв. хипн6за, слн. hipn6za; -
запозичення з французької або англій
ської мови; фр. hypnose (з 1877), англ. 
hypnosis походять від нлат. hypnosis 
«ПрИСИПЛЯННЯ» (1829), утвореНОГО від 
rp. UЛVоШ «ПрИСИПЛЯ!С»,ПОВ'ЯЗаНОГО З onvo<;; 
«сон», спорідненим з псл. s'Ьn'Ь (*s'Ьрn'Ь), 
укр. сон. - СІС 168; Шанский 9СРЯ І 4, 
78; Фасмер І 407; Dauzat 396; Frisk ІІ 
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970- 971; Вoisacq 1004-1005.- Див. 
ще сон, спати. 

гіпопотам (зоол.) «бегемот, Hippo
potamus amphibius L.»;- р. гиппопо
там, бр. гіпапатам, п. hipopotam, болг. 
м. хипопотам, схв. хипопдтам; - запо
зичення з латинської мови; лат. hippo
potamus (hippopotamius, ·ios) походить 
від гр. lnлоnЬ•щю~ ( <lnnono•ti~-tto<;;) 
«Тс.», складного слова, яке виникло на 

основі словосполучення rnno~ no•aІJto~ 
«те.» (букв. «річковий кінь»), утворе
ного з іменника rnno\; «кінь» і nрикмет
ника no•aІJto<;; ~~:річковий», похідного від 
іменника no•af.J.6\; «річка», пов'язаного 
з nЄ•o~-tat «лечу», дінд. patiнati «рине»; 
МОЖЛИВО, ЩО Гр. t:ItЛO(; ЛО'Lа/ЛЮ~ Є не
ТОЧНОЮ калькою єг. pehemout «те.» (букв. 
«водяна тварина»).- СІС 169; Weise 
435; Frisk І 733-735; Boisacq 380-381, 
807; Lokotsch 24; Gesenius 95; W. С. 
Tille, Koptische Grammatik, Leipzig, 
L955, 326.- Див. ще АрхИп.- Пор. бе
гемот. 

гіпотеза, гіпотетИчний,· - р. гип6-
теза, бр. гіп6таза, n. hipoteza, ч. слu. 
hypoteza, вл. hypoteza, болг. м. схв. 
хипотеза, слн. hipoteza; - через поль
ське або німецьке посередництво (нім. 
Hypothese) запозичене з латинської мо· 
ви; лат. hypothesis походить від гр. 
oл61'temc;; «підкладка; основа; (основна) 
думка, тема;· припущення, гіпотеза», 
утвореного від дієслова 6no't[ftYJ~-tL «під
кладаю, кладу в основу; висловлюю, 

припускаю», що складається з префікса 
бnо- «під-», спорідненого з нім. auf «На», 
англ. up «угору», і дієслова •litч~-tt «кла
ду», спорідненого з псл. deti, dejQ «кла
сти, кладу», укр. дlти, діну.- СІС L 69; 
Шанский 9СРЯ І 4, 80; Фасмер І 407; 
Frisk ІІ 897-898, 971; Boisacq 969, 
1005.- Див. ще діти2 • 

гіпс, ІІ'іпс6вицяJ (бот.) «ліщиuя му
рова, Gypsophila muralis L.» Ж. гіпсу
ватщ - р. болг. м. ашс, бр. гіпс, п. вл. 
gips, ч. розм. gyps, gips, kips, слп. gyps, 
схв. гilnc, слн. gips; - запозичення з 
німецької мови; нім. Gips nоходить від 
лат. gypsum «гіпс», яке зводиться до гр. 
1офос;; «крейд<J., гіnс», запозиченого, оче
видно, з якоїсь семітеької мови (пор. 
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гебр. ga~is «кристал»).- СІС 170; Шан
ский 9СРЯ І 4, 81; Фасмер І 407; 
Кluge-Mitzka 258; Lokotsch 56; Frisk 
І 336. 

[гір] «парші навколо очей у річних 
і дворічних овець» Я; - неясне. 

[rірrалка] «горло» ВеУг, l.гіргачкаJ 
«Тс.» ВеУг; - результат не зовсім яс
ної (очевидно, афективної) видазміни 
форм f J'apJ'aлa, .Гар .Гачка] «ТС.».- Див. 
ще rapraлa. 

гіркИй, [гиркuй] Ж, гіренький, [гірк
лий], гіркотний, гіркуватий, [гірок] 
«гіркий», [гірчавий] «На смак подібний 
до гірчака, болотної рослини» Я, [гір
частий] «гіркуватий» Я, гірчИчний, 
Ігарко] «тяжко, важко» ЛЧерк, [гіркан 
(оленячий)] (бот.) «смовдь, Peucedanum 
cervaria», [гірканя] (бот.) «сосюрея, гір
к.ий корінь, Saussнrea amara (L.) D. С.; 
гриб Agaricus piperatus Scop.» Mak, 
{гірщ}ию] «тс.» Ж. Mak, [гиркdняJ (вид 
гіркого гриба) Ж. [гиркuня] «тс. Ж; 
Agaricus piperatus Scop. Mak», гіркість, 
[гіркованя] (іхт,) «гірчак, Rhodeus ama
rus», гіркота, [гірчавіньJ, гірчак (іхт.) 
«Rhodeus sericeus amarus (Вloch.); (бот.) 
Polygonum persicaria L.; Polygonum bis
torta L.; водяний перець, Ро1 ygonum 
hydropiper L.; неїстівний гриб Tyllo
pilus fe11eus (Bull.) Karst.; [свиріпа, Bras
sica campestris L. Mak; грицики зви
чайні, Capsella bursapastoris Monch. 
Mak; волошка східна, Centaurea oгienta
Iis L. Mak; Centaurea picris Pall. Mak; 
чистотіл звичайний, Chelidonium majus 
L. Mak; кучерявий горошок, Coronilla 
varia L. Mak; гадючник шестипелюстко
вий, Filipendula hexapeta1a Gilib. Mak; 
підмаренник, Galium L. Mak; чаполоч 
nахуча, Hierochloe odorata (L.) Wah1bg. 
Mak; хрінниця широколиста, Lepidium 
latifo1ium L. Mak; слабник водяний, 
Ma1achium aquaticum (L.) Fr. Mak; гір
куша нечуйвітрова, Picris hieracioides 
L. Mak; редька дика, Raphanus raphani
strum L. Mak; жовтий осот польовий, 
Sonchus arvensis L.; смілка приземку
вата, Silene supina М. В. Mak; гірчиця 
nольова, Sinapis arvensis L. Mak; на
стійка на гірких травах]», [гирчакJ (бот.) 
«гірчак Mak; вид грибів Мо», [гірчанка] 
«тирлич, Gentiana L.» Mak, гірчИця «гір-
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ка приправа до страви; (бот.) Sinapis 
L.; [ерука посівна, Eruca sativa D. С.; 
гриб Agaricus species]» Mak, [гирчuна) 
(бот.) «живокіст, Symphytum cordifo
Jium», [горець] (бот.) «тирлич» Mak, 
[г6реч] «гіркота» Ж, [горечавка] (бот.) 
«тирлич звичайний, Gentiana pneumo
nanthe L.» Mak, [горичка, горчавка] 
«ТС.» Mak, [гаркун] (бот.) «гадючник 
шестипелюстковий» Mak, [горчdк] <ше
їстівна дрібна рибка-колючка» Мо, гірк
нути, гіркніти «гіркнути», [гірчати], 
[гірчати] «ставати гіркішим», гірчИти, 
горенИти «бути гірким на смак; [ставати 
гірким Ж]», [гореніти] «тс.» Ж, згірк
лий, прогірклий; - р. горький, бр. 
горкі, др. горькьщ, п. gorzki, ст. gorki 
«Гіркий», [gorki] «гарячий», ч. hoi'ky 
«гіркий», (horky «гарячий»), слц. horky 
«гіркий», вл. h6rki, нл. gorki, полаб. 
d'ort'a, болг. гор'Ьк, м. горак, схв. 
горак, гбркіі, СЛН. g6rek, СТСЛ. rорЬ.К"h;
ПСЛ. gorьkь, прикметник, утворений від 
дієслова goreti «горіти»; первісне зна
чення «палючий, пекучий», звідки «Та
кий, що пече в язик», далі «гіркий» 

(пор. ірл. goirt «гіркий» від gorim 
«грію», спорідненого з псл. goreti); не
переконлива реконструкція (V aillant 
RES 9, 8-10; BSL ЗІ, 46) псл. *gьпkь, 
нібито, пов'язаного з дінд. gurй- «важ
кий, гр. ~apu~ «тс.».- Критенко Вступ 
528, 556; Шанский 9СРЯ І 4, 143-144; 
Фасмер І 445; Slawski І 323-324; Machek 
ESJC 177; Schuster-Sewc 325; БЕР І 
266; Skok І 591-592; Bern. І 332-333; 
Trubeckoj BSL 24, 133-134; Pokorny 
495.- Див. ще горіти. 

гірлЯнда;- р. болг. гирлfтда, бр. 
гірлЯнда, п. ч. слц. вл. gir1anda, м. гир
ланда, схв. гuрланд, гuрланда, слн. gir-
1anda; - можливо, через німецьке по
середництво (нім. Girlande) запозичене 
з французької мови; фр. guirlande по
ходить від іт. ghirlanda «гірлянда», 
що відбиває фр. ст. gar1ande, guerlande 
«коло», пов'язане з фр. ст. gar1ander 
«прикрашати, заквітчувати», нез'ясова
ного (можливо, германського) похо
дження.- СІС 170; · Шанский 9СРЯ І 
4, 82; Фасмер І 408; Юuge-Mitzka 
258; Dauzat 351, 380. 



гірнець 

lгірнецьJ «куртинний дубняк» Я;
болг. горr)н «дуб, Quercus L.», схв. 
гдрун «ВИд дуба»; - не зовсім ясне; 
болг. горун зіставляється з горЯ «горю; 
палю» або гора «Ліс», а також із прус. 
garian «дерево».- БЕР І 266. 

гірбшник- див. огірбшник3 • 

lripтaJ «палиця, що підтримує драб
кИ воза» ВеЗа, l.гірт] «Те.» ВеЗа; - за
позичення з німецької мови; нім. Gerte 
«жердина» споріднене з дангл. gerd 
«Лікоть (міра)», англ. gard «Те.», лат. 
hasta «СПИС».- Юuge-Mitzka 250. 

гірший, [горійишй], гірш (присл.), 
[гірше] «Краще; більше» Дз, [горій] 
«те.», гіриюти, [гіршИти] «обурювати» 
Ж. згірший «гірший», згірш (присл.), 
[незгірший] «непоганий», [несогіришй) 
«те.»;- р. заст. г6ришй, бр. г6риtьt, др. 
горьщиu, п. gorszy, ч. слц. horsi, вл. 
116rsi, нл. gorsy, схв. гора, ели. gбrij 
(заст.) «гірший; кращий», стсл. І'СІрии 
чол. р., rорь.ши жін. р.;- псл. *gorjьjь 
чол. р., *gorjьsi жін. р., форма вищого 
ступеня від основи прикметника *gorьkь 
«Гіркий», взятої без суфікса -ьk-; пер
вісне значення «гіркіший»; неперекон
ливі інші етимології, в яких псл. gorjьjь 
розглядається як первісний вищий сту
пінь, зіставлюваний з дінд. garryas-, 
вищим ступенем від guru- «важкий, 

прикрий» (Vaillant RES 9, 5-12), або 
3 Гр. XЄtpffiV «ГірШИЙ» (*xєp-Lwv: ПСЛ. 
"'gor-jьjь з іє. *gher-: *ghor-) (Machek 
ESJC 176; LF 72, 74-75).-Slawski І 
321; Skok І 591-592; Bezlaj ESSJ І 
163; Bern. І 334; Trautmann 79; Pokorny 
495.- Див. ще гіркИй, горе, горіти. 

гісоn (бот.) «Hyssopus officinalis L.», 
lгисс6п, гісеоп Mak, ісоп Mak, сусоп Mak] 
«те.»; - р. исс6п, бр. іс6п, др. rссоп'Ь, 
п. hizop, izop, ч. слц. hyzop, вл. izop, 
izopica, нл. hyzop іса, izop ka, стсл. 
rcon1>.; - запозичення з грецької мови; 
гр. uaawлoc;; «Гісоп» походить від гебр. 
ёzo_Q «Те.», можливо, запозиченого з 
аккадської мови.- Фасмер ІІ 142; 
Преобр. І 275; Boisacq 1008; Lokotsch 
45; Юuge-Mitzka 873; Gesenius 26. 

гість, [гістя] «гостя», [гістьба] «по
дорож; гостина» Ж. гостИна, гостИнець 
«ПОдарунок; [великий шлях; корчма]», 

гітара 

[гостИнникJ «господар готелю» Ж, [гос
тИнницяJ «готель» Ж, [гостівнИк] «той, 
хто охоче ходить на бенкети», [гостов
нИця] «готель» Ж. гостювальник «Гість», 
гостя, гостЯ (у виразі у гостЯ «в гості»), 
lгостьовuцтво] «гостинність» Ж, [гостеб
ний] «гостинний» Ж, [гостелИвий] Ж. 
гостИнний, ІгостівнИй Ж, гостний Ж. 
гостьовuтий Ж, г6щний Пі] «ТС.», гос
тИти «приймати гостей», гостИтися 
«вгощатися; гостювати», гостювати, 
[відг6стинu] «Відвідини-відповідь», по
гост «у Київській Русі - місце торгу 
і адміністративно-територіальна оди
ниця», [прйгістJ «привіт» Ж, lпригісникІ 
<<Подарунок від гостей, подарунок на 
пам'ять» Ж, [пригісне) «Те.» Ж, приго
щати «приймати, частувати гостей»; -
р. гость, бр. госць, др. гость «гість; іно
земець; іноземний куnець», п. gosc, 
ч. host, слц. hosf, вл. h6sc, нл. gosc, 
полаб. d'iist, болг. м. гост, схв. гост, 
слн. g6st, стсл. rость.; - псл. gostь< 
іє. *ghostis;- споріднене з гот. gasts 
«чужинець, чужоземець», двн. gast 
«те.», нвн. Gast «гість, чужинець, при
булець», лат. hostis початкова «чужи
нець, гість», пізніше «ворожий чужозе
мець, ворог (особливо батьківщини)»; 
зв'язок із гр. ~Єvо~ (;ЄvFoc;;, ~єrvo~) 
«чужий», алб. huai «Те.» (Kretschmer 
KZ 31, 414-415; Meyer EW 154) сум
нівний; думка про запозичення з гер
манських мов (Hirt PBrB 23, 333) 
не обгрунтована.- Критенко Вступ 521; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 149-150; Фасмер 
І 447-448; Slawski І 328; Briickner 
153; Schuster-Sewc 329; БЕР І 268; Skok 
І 595; Bezlaj ESSJ І 164; ЗССЯ 7, 67-
68; Bern. І 337; Trautmann 80; Pokor
ny 453. 

rісь - див. rись. 
ГІТара, гітарИст;- р. гuтара 

(заст. китара), бр. гітара, п. gitara, 
[kitara], ч. kytara (заст. guiterna), слц. 
gitara, болг. китара, м. гитара, схв. 
гilmap, гuтара, слн. kitara;- через ро
сійське або польське посередництво за
позичене з німецької або французької 
мови; нім. Gitarre ( <Gitarra), фр. gui
tare походять від ісп. guitarra, яке через 
латинське (лат. cithara «струнний му
зичний інструмент») або арабське (ар. 
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rfцаш 

kіШїrа «ТС.») і арамейське посередни
цтво було запозичене з грецької мови; 
гр. xttМ.pa «тс.» є запозиченням з неві· 
домого джерела.- Акуленко 142; Шан· 
ский 3СРЯ І 4, 83; Фасмер І 408; Kopa
linski 359; Юuge-Mitzka 259; Dauzat 
380; Bloch І 355; Frisk 1 850-851. 

f rіцаш] «ГОЛОВНИЙ ПИЛ Яр ПрИ розnи
ЛЮВанні дощок» Ж; - очевидно, видо
змінене запозичення з румунської мови; 
рум. hata;, «головний запряжний кінь» 
є похідним від hat «повід; віжка», по
в'язуваного із звуконаслідувальним ви
гуком hat (hat) на позначення несподі
ваного руху при ловінні, xaпaннi.
Scheludko 130; DLRM 357. 

гічка «веслова сnортивна шлюпка»;
бр. гічка; - запозичення з російської 
мови; р. гИчка утворенu від гиг «Легкий 
довгий вузький човен», що походить від 
нім. Gig «весловий човен капітана» або, 
як і нім. Gig, безпосередньо від англ. 
gig «легкий човен», спорідненого з нім. 
lgeigen] «рухатися в різні боки, хита
тися»; припущення про запозичення ан

глійського слова із скандінавських мов 
(Skeat 212) непереконливе.- СІС 172; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 83; Фасмер І 404, 
408; Matzenauer 166; Юuge-Mitzka 241, 
257; Fa1k---.:Torp І 309. 

frіяЧ «страх» Ж;- неясне; можливо, 
ПОХОДИТЬ від уг. ijed «ЛЯКаЄТЬСЯ», ОСО· 
бової форми етимологічно неяснега діє· 
слова ijedni «лякатися».- Barczi 133; 
MNTESz ІІ 196. 

Іrія2 ) «треба» Ж; - запозичення з 
угорської мови; уг. hija «нестаток»· по
в'язане з уг. ст. hi «недолік, бpaю.
MNTESz ІІ 112. 

!riяd] «зволікання, уповільнення», 
Ігійний) «довгий, довг&('ТИЙ» Я; - не
ясне; можливо, походить від уг. hШуе 
«незграбний, неповороткий» (також 
«дурний, потворний; німий»), пов'яза
ного з етимологічно неясним hUJni «охо
лоджуватися, стигнути».- Barczi 129, 
130; MNTESz ІІ 179. 180. 

Іrія] «Горілка» Ж;- неясне. 
!rіЯба] «Неможливо, даремно, марно», 

[гей-а6а] «ТС.» Ж; - запозичення з угор
ської мови; уг. hiaba «даремно, марно» 
nов'язане з прикметником hiu «дарем-
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rлаг6л 

ний», етимологічно неясним.- MNTESz 
ІІ 107; Barczi 118, 120, 122-123. 

[rлабИнаJ «Одвірок» Я, глабці «сани 
з кузовом, обшитим лубом)), [гла6частuй] 
(про віз, сани) «з ящиком, обшитим лу
бом; з голоблямю Ж, [глабкuй] «з ящи
ком, обшитим лубом», [гло6частийJ «з 
голоблями» Ж; - nохідні утворення 
від незасвідченого *глабати «охоплю
вати, з'єднувати, зміцнювати» (пор. п. 
glabac «обіймати, охоплювати, захоп
люватИ>>), ітератива від дієслова [гло
бuтuJ «зміцнювати (вал млина); зати
кати клоччям (ущільнювати щось)»; 
отже, первісне значення - «речі, якими 
охоплюють, обшивають».- Фасмер І 
413; Slawski І 291.- Див. ще rлоба. 

глава «розділ (книги та ін.); керів
ник; (кн. заст.) голова», lглавuцяJ «го
лова», Іглавuза] «ватажоК» Я, 6глав 
«зміст», озаглавити, [прuглавкиJ «деталь 
у млині» Ж; - р. глава «розділ; керів
ник», бр. глава «розділ», др. кн. глава 
«голова; розділ; керівник»; - через дав
ньоруську мову запозичене з старосло

в'янської; стсл. (цсл.) гл6&6 є законо
мірним відповідником до укр. голова; 
у значенні «розділ» стсл. гл6&6 є, оче
видно, калькою гр. хє~:рсі.Лаюv «ТС.», 
похідного від xєqJC:tA:ij «Голова».- Шан
ский ЗСРЯ 1 4, 83; Фасмер 1 408.
Див. ше голова. 

[глават І (бот.) «волошка синя, Centau
rea cyanus L.» Mak; - очевидно, резуль
тат видазміни деетимологізованої форми 
блават «ТС.», зближеноЇ З глава «ГОЛОва» 
під впливом назви [головатень] «волошка 
лучна, Centaurea jacea L.». - Див. ще 
блават. 

f глагоїтиJ «заспокоювати, мирити, 

втихомирювати» Ж, О, [глаFтиJ «ТС.» 
Ж, О, {глаітисяJ «узгоджуватися» Ж;
неясне; можливо, наслідок контамінації 

слів лагодити і гоїти з протетичним r 
перед л (пор. появу г перед початковим 
сонорним в інших словах південно
західних говірок - (г)ластівка, (г}ра

бак тощо).- Див. ще rбїти, лагодити. 
глаrбл, глаголиця, глаг6ль (назва лі

тери r), ІглагільJ «ТС.» Ж, глаголйчнuй, 
глаголйцькuй, глагдлатu «розмовляти», 
глаголіти «тс.», розглагольствувати;-



гладити 

р. глаг6л, др. (цсл.) rмrСІЛ"Ь.; -через 
давньоруську мову запозичене з старо

слов'янської; стсл. rлІІrОл"Ь. «слово, мова» 
споріднене з р. [голог6лить] «базікати», 
п. Glogoly (топонім), ч. заст. hlahol 
«мова», слц. кн. h1aho1 «дзвоніння (дзво
нів)», болr. глаг6л «дієслово», м. [гла
гол] «розмова, мова», схв. глагол, глагол 
«дієслово», слн. glagol «те.» і походить 
від псл. *go1go11>, утвореного подвоєнням 
того самого кореня, що й у суфіксаль
ному псл. *gol-s1> «голос»; сумнівне зі
ставлення з дінд. gargaral) «вид музич
ного інструмента» або дінд. ghargharal) 
«гримливий, булькітливий шум» (Bern. 
1 320; Mei1le1 Etudes 229; Machek ESJC 
!6G).- Фасмер І 430; Slawski І 292; 
БЕР І 245; Skok І 564-565; Bezlaj 
ESSJ І 144; 3ССЯ 6, 205.-Див. ще голос. 

гладити, гладнути, гладиюти, [гла
дик] «один з інструментів колісника» 
Я, гладйлка, [гладйло] «усе, чим можна 
гладити; те, чим воронують» Я, гладИль
ник, Ігладuльце] «інструмент для вигла
джування дерева» Ж. [гладиш] «яйце», 
[гАадuшl «товстун» Я, [гладженuця] 
«Тонка чесалка для льону або конопель» 
Ж, [гладйльниця ж, гладниця ЖJ «ТС.», 
[гладівнuк) «рубаною> О, [гладій] «ін
струмент для обточування ступиць», 
[гладінка) «чоловік або жінка з гладким, 
нерябим обличчям» Ж, гладінь, [глад6-
ня] <<Ошатна гарна жінка» Ж, гладун 
«гладкий чоловік», Ігладуля) «гладка 
жінка», гладуха «ТС.», [гладунка) (зоол.) 
«змія мідянка, Anguis fragilis; ящірка», 
[гладущицяl <<nриємна, облеслива, глад
ка жінка», [гладущі) «ЯЙЦЯ>> Я, [гладя) 
«рід ПЛОСКОЇ ВИШИВКИ» Я, гладкий, глад
КUЙ, гладЮчий «дуже товстий, глад
кИй», глад1інциа <<Те.», [вuглада) «глянець» 
Ж, [загладити] «знищити» ВеЗн, [за
глад) «загибель». ж, [заглада, загладь) 
«те.» Ж. [оглdда] «вихованість, добрі ма
нери» Ж; - р. гладить, бр. глdдзіць, 
др. гладuтпu, п. gladzic, ч. h13diti, слц. 
hladit', вл. hladziC, нл. glazis, полаб. 
glot'e «гладкий, гарний, гожий», болг. 
гжідя «гладжу», м. глади «(він) гладить», 
схв. г.rддити, слн. g1aditi стсл. rмди
ти; --· псл. gladiti, відіменне дієслово, 
утворене від псл. *gladu- <іє. *gladhu-, 
ще до розширення його суфіксом *-k1> 

гладіолус 

(пор. псл. glad1>k1>, укр. гладкйй); -
споріднене з лит. glodus «такий, що при
лягає», gl6dziu, gl6sti «гладити», лтс. 
glastu, g1astit «те.», прус. glosto «точиль
ний камінь», лат. glaber «гл:Злкий, без
волосий, лисий», двн. glat «гладкий, 
блискучий», нвн. glatt «гладкий», англ. 
glad «задоволений, радий».- Шанский 
3СРЯ І 4, 86-87; Фасмер І 409; Slawski 
І 287-288; БЕР І 246; Skok І 564; Bez
laj ESSJ І 143-144; ЗССЯ б, 111-116; 
Bern І 300; Trautmann 90. 

гпадИшка <<глечик для молока», [гла
дун, гладунець, гладуш, гладущик] 
«те.»;- бр. гладuщ, гладuщка, п. fg-la
dyszka] «Те.»; - результат зближення з 
основою глад-(ити) праслов'янської ос
нови laty чи latь на позначення глиня
ного посуду, збереженої в р. [латка] 
«глиняна сковорода, череп'яна миска», 
бр. латка «МИСКа>>, лаmушка, ладушка 
«Те.», др. лат?Jка «горщик», лад?Jка, 
латьt, лат?Jвь «те.», п. Batka] «горщик 
для молока», ч. діал. слц. Jatka «глечик, 
горщик для молока», болг. латвица 
«ГЛеЧИК», СХВ. [Jat] «ГЛИНЯНа посудиНа», 
[latica] «ТС.», слн. 1atvica «глиняна ско
ворода», стсл. Л<\Т"Ь.К<' «горщик»;-:-- псл. 

1aty (latь), можливо, споріднене з нвн. 
Letten «глина», двн. J~tto «те.», дісл. 
\~pja ( <*1apjon-) «глина; бруд», сірл. 
lathach «Намул»; менш переконливе тлу
мачення (Дзендзелівський R KJ L TN 15, 
123-124) як результату контамінації 
слів глек і гладкИй або зіставлення 
(Фасмер ІІ 465) з лит. luotas «Човен».
Трубачев Рем. терминол. 219-220; Bern. 
І 694; Юuge-Mitzka 436. 

[гладІ1шник] (бот.) «парило, Agrimo
nia L.; чистотіл, Chelidonium», [гладуш
ник] (бот.) «чистотіл»; - похідні )тво
рення від Ігладuшка] «глечик для мо
лока», Ігладущ, гладущикJ «Те.»; назви 
зумовлені використанням цих рослин 
для виnарювання глечиків (пор. інші 
назви цих рослин: [парило, глекопар, 
сметанник]).-- Див. ще тладйшка. 

гладіолус (бот.) <<Giadio1us imbrica
tus 1".»; -- р. гладu6лус, п. gladio1 us, 
g1adio1a, ч. g1adio1a, gladiol, слц. вл. 
gladiola, болг. глади6ла, схв. гладіюла, 
слп. g1adi61a; - запозичення з латин
ської мови; лат. gladiolus є зменшеною 
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формою від gladitls «меч, шпага», запо
зиченого з кельтських мов (пор. дірл. 
claid-eb «Шпага»); латинська назва рос
лини зумовлена формою листя.- СІС 
172; Шанский ЗСРЯ І 4, 86; Dauzat 
364; Walde-Hofm. І 603-604; Ernout
Meillet І 275-276. 

[гладун] (бот.) «остудник голий, Her
niaria g1abra L.» Mak, [гладунка] «ТС.» 
Mak;- бр. гладt)н «тс.»;- пов'язане з 
прикметником гладкий; назва зумовлена 
відсутністю волосків на листках цього 
різновиду остудника, на відміну від 
остудника волосистого, Herniaгia hiг
suta (пор. російські назви обох рос
лин: грьtжнuк гладкий- грьtжник во
лосистьtй).- Федченко-Флеров 390.
Лив. ще гладити. 

глажанка, глаза- див. логаза. 
ГЛазет (текст.), (глясет] «ТС.»;

р. бр. болг. глазет; - запозичення з 
французької мови; фр. glacet «глазет» 
пов'язане з прикметником glace «лиску
чий», похідним від дієслова gІасег «за
морожувати; наводити глянс, блиск, 

глазурувати», утвореним від glace «Лід», 
ЩО ПОХОДИТЬ Від лат. glaci~S «TG.», СПО· 
рідненог0 з дісл. klaki «замерзла земля»; 
форма глазет Зам. очікуваної *гласет 
nояснюється, можливо, проникненням 

слова через німецьку мову, в якій форма 
glasiert «глазурований» вживається та
кож у значенні «Jrайковий» (зам. gla
ciert).- СІС 172; Шанский ЗСРЯ І 4, 
88-89; Фасмер І 410; ССРЛЯ 3, 129; 
Dauzat 363; Walde-Hofm. І 603. 

[глазкИ] «залізні грузила, що при
кріплюються до невода»;- р. глаз 
«око», глаз6к «очко; коштовний камінь, 
напр., у персні», др. гла37:JК'Ь «кулька>> 
(глазкьt стекляньtи «скляні кульки»), 
п. glaz «великий камінь, відколотий шма
ток скелі», glazik «камінець», ч. ст. 
hlazec «вид каменю», м. Г лазна река 
(місц. назва) ·«Кам'яна річка» (тобто 
з кам'яним річищем); - псл. *glaz1> 
«куля (кам'яна}, камінь»; - походжен
ня не зовсім ясне; можливо, через поль
ське посередництво заnозичене з чесь

кої мови (ч. *h1az, hlazec «Камінець», 
первісно «кругла галька, вигладжена 
водою»); об'єднують також з псл. 
*glezьn1> «кісточка» (укр. [глезна] «тс.»), 
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припускаючи іє. *gel- «щось кругле, 
кулясте»; менш обгрунтовані спроби по
в'язати псл. *glaz1> із псл. *glad1>k1> 
через гіпотетичне *glad-z1> (Briickner IF 
23, 213), з псл. *ze!Qdь (укр. жолудь), 
*golva (укр. голова) через гіпотетичне 
*g'Ьl-az-'Ь (Iljinskij RSI 6, 215-219), 
із снн. g1aren «блищати, паJJати», двн. 
glas «янтар, скло» (Zupitza KZ 37, 397; 
Bern. І 301 ), з псл. *g] ~da ti (укр. гля
діти) (Jok1 AfS!Ph 28, J-2; 29, 14-
15), з лит. g1ёzпas «слабкий, хирлявий» 
(Machek ESJCS 143); непереконлива та
кож думка про походження від герм. 

*g1aza- «янтар» (Кірагskу GLG 172-
174).- Фасмер-Трубачев І 409-410; 
Шанский 3СРЯ І 4, 88; Slawski І 288-
289; Moszynski JP 35, 117; Machek 
ESJC 405; ЗССЯ 6, 117-118. 

глазур, глазурувати; - р. глаз!}рь, бр. 
болr. м. схв. глаз(Jра, п. g1azura (рідк. 
glazur ч. р.), ч. вл. glazura, слц. слн. 
glazйra; - запозичення з німецької мо
ви; нім. Glasйr «ГЛазур» утворене від 
Glas «скло», пов'язаного, як і англ. 
glass «ТС.», дісл. gШ~sa «прикрашати 
qимсь блискучим», з нім. g1iinzen «бли
щати», glinzen «Тс.», спорідненими з nсл. 
gl~dati, укр. глядіти, за допомогою ро
манського словотворчого елемента -ur(-) 
(за зразком нім. Lasйr «Лазур; глазур» 
<елат. lasurium «Лазур»).- СІС 172; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 89-90; Фасмер І 
410; Юuge-Mitzka 260.- Див. ще гля
діти. 

[rламбJ «качан капусти» ВеЗа; -
давнє запозичення з польської мови; 
п. glq,b «ТС.», як і ч. hloub, слц. hІйЬ, 
вл. hlub, нл. glub «тс.», споріднене з. 
дісл. kleppr «брила, грудка», klumba 
«дрюк», нім. Юumpen «брила», англ. 
clamp «купа» (з іє. *gel- «стискати, зби
вати; щось кругле»); непереконлине по
в'язання з п. kJq,b «бульба» (р. кл(Jбень) 
(Briickner KZ 43, 321), а також з псл. 
*giQbЬ (укр. глиб) (BrLkkner 143; KZ 
42, 345).- Slawski І 289-290. 

гланда; - р. бр. болг. гланда;
запозичення з французької мови; фр. 
glande «залоза, гланда» утворене від 
лат. g1andu1a «шийна залоза», зменше
ної форми від g1aпs «жолудь», спорідне· 
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ного з псл. ze1Qdь, :укр. жолудь.- СІС 
172; Шанский ЗСРЯ І 4, 90; Фасмер 
І 410; Преобр. І 227; Dauza t 364; W a1-
de-Hofm. І 604-605.- Див. ще жо
лудь. 

глас, глашатай, гласний, Івозгласи/ 
«вихваляння» Ж, [возгласИтися) «про
славитися» Ж, [возгласщjтuсяІ «обізва
тися» Я, [присоглашатиJ «схиляти на 
свій бік», [соглас) «згода» Ж. Ісогл6ска] 
«Одностайність» Ж; - р. глас, бр. глас, 
др. глас'Ь; -- через давньоруську мову 

запозичене з старосло в' янської; стсл. 
ГМС'h є закономірним південнослов'ян
ським відповідником до др. голос'Ь, укр. 
голос.- Шанский ЗСРЯ І 4, 90; Фасмер 
І 410.- Див. ще гблос. 

глевіти, глев&зий, глевкИй, глевкува
тий, глевтЮк, глевтЯк, глевтякуватий, 
глевчак, глев' Як- див. гливі ти. 

[rлеrул] «кладка між горами» Ко; -
не зовсім ясне; можливо, походить від 
рум. c1aditul «споруда» (-ul- означе
ний артикль), похідного від дієслова 
(а) c1adi, що є запозиченням із слов' ян
ських мов (пор. псл. klasti, kladQ «КЛа· 
сти, кладу»).- Cranjala 282; Kaluzn. 
15.- Пор. !(Ласти. 

[rлезеньJ (вид рослини) Ж; - мож
ливо, походить з колишнього *gІь-z
ьпь, утвореного від прикметника *g1ь
z-ьn'Ь «ГЛаДКИЙ, СЛИЗЬКИЙ» (пор. р. 
[глёзкий] <glь-z-'Ьkь «тс.»), спорідненого 
з укр. глИзявий «клейкий, в'язкий»; 
до слів з тим самим коренем належать 
також псл. gliva (укр. глИва), glina 
(укр. глИна), glist'Ь (укр. глист), де від
бито інший ступінь вокалізму (*glеі
зам. gli-).- Фасмер І 411.- Див. ще 
глИзявий.- Пор. глИва, глИна, глист. 

[rлезнаJ «кісточка (в нозі)» Ж. [глез
ноІ «суглоб у кістках» Я; - р. глёзна 
«голінка», др.· глезн'Ь «кісточка», глезна, 
глезно «тс.», п. glozna «голінка, ліктьова 
кістка» (cт.glozn «кісточка»), ч. h1ezno 
«кісточка», ст. hlezen, нл. glozonk «те.», 
болг. глезен «те.; Шишка; сук», м. глезен 
«КісТОЧКа», СХВ. глеЖШЬ (род. В. гАе
ЖІ-Ьа), слн. glezenj, [g1ezenj], ст. glezen, 
СТСЛ. Г4\ЕЗЬ.N.<\ «ТС.»; - ПСЛ. *g1ezn'Ь; -
очевидно, споріднене з лит. slёsnas 
(slesnas, s1esne) «кісточка», slёsna (s1ezna) 

rлейт 

«найвища частина стопи біля суглоба» 
при неясній відмінності початкових при
голосних, а також з дісл. klakkr «брила; 
пляма; хмарка» (з *glogno-) (Bern. І 
302; 3ССЯ б, 119), з яким зіставлялось 
і псл. *glaz'Ь (Persson Beitr. 792-
793; Pokorny 358), проти чого вислов
люється заперечення (Кiparsky GLG 
173); Махек (ESJC 167-168; пор. також 
БЕР І 248) зіставляє псл. *g1ez- з дінд. 
glaha- «гральна кістка», а литовські 
слова вважає запозиченими з слов'ян
ських мов.- Фасмер І 411; Sla\vski І 
286; Briickner 145; Skok І 569; Bez1aj 
ESSJ І 146-147.- Пор. глазкИ. 

глей, [глий Ж . .глей ЖJ, lглейовuна) 
«глиняста землю>, [глейникJ «вид чер
в' яка (Tubifex)» Ж. [глеїщеJ «глинище» 
Я, глейщик <~відвізник глею в шахті» 
Я, глейкий, глеюватий; - р. діал. бр. 
глей, п. g1ej (із сх.-сл. мов), схв. глеj 
«СОрТ ГЛИНИ»;- ПСЛ. (*g1ьjь] < *gJi-jo-, 
з тим самим коренем, що й псл. glina 
(укр. глИна), glist'Ь (укр. глист);- спо
ріднене з снн. k1ei «глина», дангл. cl~g 
«глина; мул», англ. clay, норв. [kli] 
«ТС.», гр. jAta «КЛеЙ», jAOla «ТС.», jAOt6(; 
«липка речовина, клей», лит. glyte «соп
ля», glite, glitis «слиз; клей; соплю>, 
лтс. gllzda «глина, синя глина».- Фас
мер І 411-412; Филии Происх. яз. 528-
529; Slawski І 282; Трубачев Рем. тер
минол. 218; 9ССЯ 6, 162; Bern. І 310; 
Юuge-Mitzka 375; Trautmann 92.
Пор. глИна, глист. 

rлей «клей деяких фруктових де
рев»; - результат видазміни первісного 
клей (пор. подібне слu. g1ej «клей» поруч 
з [klej] «те.»); нова форма збереглася 
поряд із первісною клей завдяки закріп
ленню за нею вужчого специфічного 
значення.- Slawski ІІ 200-201.- Див. 
ще клей. 

[rJJeйт] «палива; полив'яний горщик», 
[гліт] <<матеріал для поливи» Я; -
р. [глёт], п. g!ejta, рідк. g1ejt (ст. gleta, 
glita),. ч. klejt, слц. glieda «Тс.»; -
через польську мову запозичене з ні
мецької; нім. G1iitte «палива>> походить 
від g1att «гладкий», спорідненого з данг л. 
gl<:ed «блискучий; радий», англ. g1ad 
«радий», псл. g1ad'Ьk'Ь, укр. гладкий.-
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SW І, 833; Кluge-Mitzka 259.- Див. 
ше гладити. 

глек, глечик «глиняна посудина; 

груба самовара; грш>, жовтt глечики 

(бот.) «(жовте) латаття, Nuphar luteum 
Smith.>>; - р. (псков.) [гилёк] ( <*голёк 
чи з псл. gylьkь) «рукомийник (глек, 
пристосований для миття рук)>>, (пд.
зах.) [глек] «глек, кухоль», ст. голец «по
судина, вживана як міра сипких тіт, 
бр. гЛЯК «ГЛеЮ>, др. г'ОЛЬК'О, г'ОЛеК'О, 
глек'О, гольк'О, голк'О, п. [hlak, lakl 
(з бр.), [hlek) (з укр.): - псл. ех. 
[*gьlьkь, *gьlьсь), які, очевидно, є по
чаткова зменшувальними формами від 
ие збереженого псл. *gь!ь ( <іє. {*gu
los]); -пов'язане з гр. тсхuЛЬ~ «глек, 
кругла посудина для води або молока», 

jUAAa~ «ВИД чаші>>, jUrlACG~ «Мегарська 
чаша», тсхuЛ6~, тсхuЛо~ «округле фінікій
ське вантажне судно», дісл. ісл. kjбll 
«Корабель», дангл. сёоl, днн. двн. kiol, 
свн. kёl «ТС.>>, очевидно, також дінд. 
goJal) «округла посудина для води>>, 
яке вважається ще запозиченням з дра

відських мов (Mayrhofer І 349); дальша 
етимОJ1ОГ і я не з' ясована; позаслов' ян
ські відповідники виводяться від іє. 
*geu- «згинати, заокруглюватисю>, *geu
lo- «ЩОСЬ округле>> (Pokorny 396-397), 
у такому разі псл. *gьІьkь мог ло б бути 
виведене від іє. *gu-1-iko-s; проте ос
кільки подібні назви є і в інших мовних 
сім'ях - гебр. gul\a «округла посудина 
для оліЇ>>, ак. gullatu «вид посудиНИ>>, 
арам. guJJeta «глек для вина>>, ар. gulla 
«Глек, глечик», груз. (можливо, з ар.) 
kuJa «глек для вина з вузькою ший
кою»- і є думки, що гр. тсхuЛ6~ (Lewy 
Fremd\v. 151, 21 О) і дінд. golal) (Rosen 
I.esoпenu La'am ІІ (12) 21, за Майргофе
ром) запозичені з семітських мов, мож
на припускати, що йдеться про куль

турне слово східносередземноморської 
області (можливо, семітеького похо
дження), яке потрапило до германців 
і східних слов'ян, де йому надано міс
цевої форми за допомогою зменшуваль
ного суфікса -ьkь або -ьсь; менш віро
гідне з фонетичного поглядупов'язання 
З ПСЛ. *gJьtati «КОВТаТИ» (укр. глитати) 
<Sfawski І 421: Дзендзелівський RKJ 
t.TN lG, 123-124); з тих самих мірку-
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вань неприйнятні зіставлення з псл. 
[*glьjь), укр. глей (Bern. І 31 О) або 
з п. glen «скибка хліба>>, шо виводи
ться разом з *gьІьkь від кореня *g]u
(Briickner 141, 172); мало переконли
вим є також виведення (Семереньи ВЯ 
1967/4, 20) від гр. х6Лt1; «чашка».
Гавлова .3тимология 1966, 97-98; Фас
мер І 412; ·Филин Происх. яз. 528-529; 
Трубачев Рем. терминол. 218; ЗССЯ 7, 
192-193; BagaRR ІІ 295. 

{rлембеї] «менструацію> Ж;- не
ясне; можливо походить від уг. *h6nap
be1yeg (букв.) «місячний знаю> (пор. уг. 
hбnapszaш «менструацію> (букв.) «Мі
сячне число»), складного утворення з 
іменника hбnap «місяць (календарний)>>, 
утвореного з іменників h6 «місяць (ка
лендарний, первісно- назва небесного 
тіла)», спорідненого з мане. chaw «Мі
сяць (небесне тіло)>>, фін. kuu, морд. ков 
«те.>> і етимологічно не зовсім ясного nap 
«сонце, день», та іменника belyeg, запо
зиченого з тюркських мов (пор. уйг. 
biJik «ЗНаЮ>, тур. biJig «ЗHaHHЯ>>).
MNTESz І 277-278; Barczi 18, 126. 

[І'лемей] «провалля, долина; лісок» 
Ж; - очевидно, запозичення з румун
ської мови; походження рум. gJameie 
«курган», [glamliu) «скеляста верхови
на>> неясне.- Viпcenz 5. 

[глемей) «глиниста земля, суглинок» 
МСБГ, [.Ілемей ВеНЗн, МСБГ, глщtей 
МСБГ, .Ілимей МСБГ] «Тс.», [глимейку
ватийІ «Глеюватий, ГЛИНИСТИЙ» МСБГ;
очевидно, запозичення з німецької мови; 
нім. [Lehmerd(e)) «Те.» (літ. Lehшerdє) 
є складним словом, утвореним з Lehm 
«глина>>, спорідненого з лат. limus 
( <*loimos) «мут і Erde «земля», спо
рідненого з гр. Єра~є «На землю»: почат
кове І' і кінцеве й з' явилися в результаті 
контамінації з .Ілей «глей>>.- Юuge
Mitzka 170-171, 430. 

[глемуздатиl «незграбно щось роби
ти» Я, [заглемездий] «Неповороткий», 
[заглемезийІ «незграбний, неоковирний>>, 
[за.Іилим ездуватий Па; заглем езуватий 
ЯІ «Те.», [за.Jилимезда] «велика і не
зграбна людина» Па, [заглемедзок] «гру
бо зроблений предмет~;- п. [glemi~dzicl 
«вовтузитися, щось марудно робити», 
[gleшzicl «тс.», ч. hlemyzditi ~е «рухати-



гленутн 

ся, як слимак», hlemyzd' «слимаюІ, ст. 
hlem)·idi, hlemysc «те.»; - псл. (*gle
m<;>zdati, *g1em~(z)diti) «рухатися, як 
слимаю>, похідне від [*glemQzdь, g1e
m~zdь] «слнмаю>, пов'язаного з *g1e-m-, 
glё-m- «СЛИЗ», з тим самим коренем, що 
й у псл. *glen-ь (укр. !глінь] «ющ водо
ростей»), *g1ьjь (укр. глей);- спорід
нене з лтс. g1emzt <<базікати; повільно 
їсти», g1emza «невдаха, незграба; бя
зіка», які пов'язуються з лтс. gliemas 
«слиз», gliemezis «слимак», лит. g1emes 
«слиз».- Slawski І 283; Machek ESJC 
167; Fraenke1 156.- Пор. глей, глінь. 

[гленути) «ударити» Я;- очевидно, 
результат метатези звукової форми [лиг
щjтиl «ТС.» (див.). 

глиб, [глuбень) «глибінь», глибиші, 
глибИнка, !глибинЯJ, глибінь, [глИбка] 
«ЯМа», ІглИбоч, глибочень, глибочинЯJ, 
глибочінь, [глібина) Ме, [глуб] «глиб» 
Ж, !глубин6 Ж. глубочіньJ, глибокий. 
!гліб6кий] Ме, МСБГ, [глубийl «Глибо
кий» Ж, [глуб6кий, глюб6кий1 «ТС.» Ж, 
[глибuти], глибочіти, глИбшати, !вглуб
ливийl «такий, що охоче заглиблюється» 
Ж, воглуб.!lення «заглиблення» Ж, [воз
глибИтися] «Заглибитися» Я, заглИбина, 
заглИбник (тех.), заглибнИй (спец.), за
глИбити, [зtіглуб Ж, заглубина Ж, за
гл(Jбчастий Ж, заглубИтися ЖІ, :сав
глИбшки, зглИбити «осягнути розумом», 
[зглИбока), навглИбшки, незглибИмий, не
зглИбний «незбагненний», [незглубИ.мий] 
«ТС.» Ж, поглИбити, проглИбина «Заглиб
лення (місце)» Ж, [пр6глуб] «глибина», 
углИбка «заглиблення (процес)», углИб 
(присл.), углИбижИ, [углиб6ти) «зану
рюватися», [углубИтися] «заглибитися» 
Ж;- р. глубь, !гльtбь), бр. гльtб, [глу
бачаць], др. глубь, п. glqb, gl~boki, [d~
boki, glybocki], ч. h1ollb, h1uboky, [h1y-
boky), слц. hlb, h1boky, вл. hlubic, hlu
boki, нл. dlym, dlymoki, (glum, glub, 
gluboki], полаб. g1Qbйfe, болг. д'Олб6к, м. 
длаб «виїмка», длабок «Глибокий», ех в. ду
бИна «Глибина», дубок «глибоки}r», [гліt
бок, губок, гелбокJ, слн. globok, стсл. r·і\ж
БОКь, цсл.-схв. rі\Ь.БОКь (<*rльr;~~>ь);
псл. *g1уЬь (похідне від прикметника 
*gІуЬь, первісної форми прикметника 
*g1ybokь), g1~tbь, gl~tbokь, крім яких 

глИбати 

були також форми псл. *glьЬь і *gІьЬоkь, 

засвідчені слц. hlb, h1boky, схв. (чак.) 
!губок, гелбок];- найімовірніший зв'я
зок з іє. *g1eubh- «рити, видовбувати», 
різні ступені кореневого вокалізму яко
го в праслов'янських формах могли від
повідати первісно різним морфологіч
ним категор і ям; споріднене з лат. gl aho 
«лузаю, облуnлюю», двн. klubon «роз
щеплювати», дісл. kliafa «розколювати» 
(відповідають іє. *g1abh-, псл. *glyb-), 
гр. jAU(jXu «ВИдовбую», jAU/L/HX «ТЕ', ЩО 
видовбане» (відповідає іє. *glйbh-, псл. 
*g1ьЬ-); псл. g1Qb- відповідає індоєвро
пейській основі з нульовим вокалізмом 
і носовим інфіксом (*g1u-m-bh-); розви
ток значення у праслов'янській мові, 
як у спорідненому нім. Юuft (<розко
лина, щілина; провалля, безодня, гли
бінь»; менш вірогідні пов'язання з псл. 
*zе1Ьь (укр. жолоб), *globiti «видовбу
вати», іє. *gelebh-, звідки мало б бути 
g1ybokь під впливом vysokь (Schuster
Sewc 289-290; Fa1k-Torp І 3'61; Hujer 
LF 44, 26-30), а також з лит. gi1us 
«глибокий», ge1me «глибінь» (Mei11et 
MSL 14, 371).-Шанский 3СРЯ І 4, 97-
98; Фасмер І 415, 417-418; Slawski І 
289-291; БЕР І 253; Skok І 450-451; 
Bez1aj ESSJ l 149;,3ССЯ 6, 141-142; 
Bern. І 307; Meillet Etudes 265. 

глИба, глИбистий;- р. бр. глЬtба;
псл. (ех.) [glyba] < *glnba;- очевид
но споріднене з лат. gІёЬа «глиба; куль
ка», можливо, також з лит. gluшeris 
«кусок, окраєu.ь (хліба)», gluilizas «шу
тий», gluшas «Те.>> (Baga RR І 328); 
зводиться до іє. *g1(o)u- «пухнути».
Трубачев ВЯ 1957/5, 70; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 102; Фасмер І 417; Брандт РФВ 22, 
119; Bern. І 31 О; Persson Beitr. 933. 

[rлИбатиJ «важко махати крилами, 
повільно летіти; пастися по дсщу О; 
копати 0», [глинути] «сохнути, пропада
ти» О, [глибн(Jти] «втрачати сили» Ж. 
[глибнітиl «те.» Ж;- п. (ст.) g1пqc 
( <*g1ьbntІti) «грузнути, в'язнути, про
валюватнея в багно, болото», болг. глИ
бам «іду по болоту, багну», м. глиби ее 
«грузне, в'язне», схв. глИбати «брьоха
ти no болоту, грязюці»; - псл. g1ibati, 
r;охідне від g1і-Ь'Ь <<Трясовина, багно; 
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грузьке, липке болото>>, з коренем тим 
самим, що й у псл. glina (укр. глИна), 
*glьjь (укр. глей), glistь (укр. глист), 
*glenь (укр. глінь); пов'язується також 
(Skok І 450) з глиб, глибокий (псл. glyb
< *glub-).- Slawski І 283-284; БЕР І 
248-249; .3ССЯ 6, 124.- Див. ще глей, 
глИна.- Пор. глист, глінь. 

глИва «сорт груші, бергамот; гриб 
на дереві, губка; гриб Agaricus ostrea
tus J ack. Mak; гриб Ро! yporus Mich. 
Mak; Polyporus frondosus Fr. Mak; пе
чериця 0», [глИвка) «жовто-коричнева 
мурашка» Ж. [гливИця (волотяна)І (бот.) 
«неслія волотиста, Neslia paniculata 
Desv.» Ж. [гливнИчка] «вид гриба, Tu
bercularia» Ж, глИвий «сіра-жовтий, чор
но-жовтий» (про масть), [заглИвистий] 
ВеНЗн; - р. [глИва] «сорт груші, бер
гамот>>, п. gliwy «кольору цвілі, брудно
каштановий», ч. hliva «губка на дереві>>, 
слц. hliva, нл. gliwk «ТС.>>, схв. г.ІЬіlва 
«тс.; гриб», слн. gliva «гриб»; - псл. 
gliva (вид гриба), субстантивований при
кметник (пор. укр. глИвий) з коренем 
gli- ( <*glei-), тим самим, що й у псл. 
glina (укр. глИна), glistь (укр. глист);
споріднене з лит. gleives, gleives «слиз», 
gleiveti «покриватися слизом», лтс. glтve 
«цвітіння води, зелений слиз на воді», 
gJ їvet «покриватися слизом>>, двн. klї· 
Wa, kJїa «ВИСіВКИ», Гр. 1AOL6<;; «КЛеЙКИЙ»; 
первісне значення «ослизлий, клейкий; 
кольору слизу».-Фасмер І 412; Slawski 
І 285; Machek ESJC 168; Schuster-Sewc 
294; Bezlaj ESSJ І 148; ЗССЯ 6, 129-
130; Bern І 303; Schultze KZ 45, 189; 
Buga RR І 439; Trautmann 92; Boisacq 
150.- Пор. гливіти, глИна, глист. 

гливіти «псуватися (про сир)>> Ж, 
[глевіти] «ТС.>> Ж, [глевіти] «дубіти» 
(про варену картоплю) Ме, [глевоть] 
«глевкий хліб» МСБГ, [глевтЮк], глев
тЯк, [глевчак, глев' Як], глевкИй, глевку
ватий, глевтякуватий, [ гливкИй Ж. глив
тякуватий Ж, глевсівий]; - п. gliwiec, 
[glewiet] «псуватися» (про сир), ч. (мор.) 
(hlivet'] «ЖИВОТіТИ>>, СЛЦ. hliviet' «ТС.; 
гнити; лінуватися»;- похідне утворен
ня від псл. *gliva «вид гриба», субстан
тивованого прикметника з первісним 
значенням «с.тrизький, клейкий».-Slаws-
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ki І 285; Machek ESJC 168; Bern І 303-
304; Baga RR І 439.- Див. ще глИва. 

[гливлЯкJ (зоол.) «кажан, лилик, Ves
pertilio>> ВеБ; - очевидно, резу.тrьтат 
контамінації слів [лилЯк] «кажан>> і 
глИвий «сіра-жовтий».- Див. ще глИва, 
лилЯк. 

глИзявий «клейкий, в'язкий>>, lглИ
зяватий] «Клейкуватий, в'язкуватий» Я, 
[глИзький] «глевкий>> Л, [глtІжа] «урвище, 
підрите водою»; - р. [глёздать] «ковза
тися», [глёзкий) «гладкий, слизький>>; -
очевидно, похідне від псл. *glьzdati, 
спорідненого з дангл. glidan «Ковзати
СЯ>>, двн. glitan «тс.», дісл. gleor «роз
ставлений>> (про ноги); у такому разі 
первісна форма прикметника мала бути 
*глиздявий (*глиздавий); д могло зник
нути насамперед у позиції між прш·о
лосними прикметникавого утворення ти

пу *глизкий ( <*глиздкий); навряд чи 
правильно пов' язується з р. скользІшй, 
склёзкий (Bruckner KZ 45, 45; 48, 207).
Фасмер І 411; Преобр. І 125; Bern. І 
310.- Пор. глезень. 

Гликерія, Гликера, Ликера, [Гліке
рія, Ликерія, Ликеря, Лукерія, Лукера, 
Лукеря], ст. Г лукерїа «сладостная» 
(1627); -р. Гликерия, бр. Глікерьщ 
ч. G!ikerie, болг. Г ликерuя, стсл. І'мt
кєриrа;- через старослов'янську мову 
запозичене з грецької; гр. ГЛuхєр[а 
утворене від прикметюІКа 1Лuхєр6\; «со
лодкий>>, похідного від етимологічно 
неясного 1"-u х6<;; «ТС.>>.- Петровский 88; 
Суперанская 86; Илчев 135; Frisk І 
314-315.- Пор. гліцерИн, глюкоза. 

[глИматиІ <<Ковтати, жадібно їстИ>>; -
очевидно, псл. *glemati «тс.»; - у та· 
кому разі споріднене з лит. gleili:iti 
«згрібати; захоплювати; їсти, жерти>>, 
лтс. glemzt «Повільно їсти>>, лат. g\omus 
«галушка», свн. klemmen «ухопити кіг
тями, затиснути»; rли- зам. г.ле- зумов

лене впливом слова глитати.- Bern. 
І 301; Fraenkel 156. 

глИна, [глинарня] Я, lглинецьl «алю
міній>>, [глинИна) «Частка глини», [глИ
нисько] Ж, глИнище, [глuній) «алюміній» 
Ж, [глинь] «ТС.» Ж, глИнка «біла глина», 
[глинЯк) «глинище» Ж, глИнЯнка «бу
дівля з глини; [глинище)», глИнЯнИк 
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«горщик на глину; [глиняна миска Мо; 
глинище; продавець глини Я)>>, глИнис
тий, [глинкуватий) Я, глИняний, глИ
нЯстий, суглинок, суглuнистий;- р. 
др. болг. м. глИна, бр. гліна, п. нл. glina, 
ч. hlina, слц. вл. hlina, полаб. gl aino, 
схв. глИна (гІ-Ьіlла), слн. glina, стсл. 
ГNИМ, І'ЛИNЬ.N"Ь. «ГЛИНЯНИЙ»;- ПСЛ. g\i
na < *g1eina (із суфіксом -na < *-па 
і коренем тим самим, що і в словах 
глей, [гливіти], глист); - споріднене з 
гр. 1Лlvч «клей>>, дісл. klina «мастити, 
бруднитю>, і рл. glenaid «Зав'язає>>, 
кімр. glynu «зав 'язати, застрявати>>.
Шанский ЗСРЯ І 4, 92-93; Фасмер І 
412; Slawski І 284; БЕР І 249; Skok І 
569-570; Bez1aj ESSJ І 147; ЗССЯ б, 
125-126; Bern. І 304; Trautmann 92; 
Torp 57.- Пор. глей, гливіти, глист. 

[глИпати] «поглядатю>, [глипітиJ 
«те.>>, [глuмнути) «Глянути», [глип) 
(виг.); - р. [глипать) «дивитися, огля
датисю>; - псл. (ех.) [glipati];- спо
ріднене з свн. gШen «бути косим>>, 
glipfen «Ковзатися», снн. glepe (glippe) 
«тріщина, щілина», норв. gli'pa «бути 
відкритИм»; отже, первісне значення 
могло бути «мружитися, дивитися, лед
ве розтуливши повікю>; помилково ви
водилось від сгр., нгр. 1ЛЄлw «дивлюсЯ>> 
(Фасмер ИОРЯС 12/2, 227; ГСЗ ІІІ 48) 
або від дат. glippe «кліпати очима, ди
витисЯ>>, шв. glippa «часто відкривати>> 
(Bern. І 304; Vhlenbeck AfS1Ph 15, 
486).- Фасмер І 413; ЗССЯ 6, 127-128. 

[глИсник) (бот.) «паслін гірко-солод
кий, Solaнum dulcamara L.>>, [глистов
ник Mak, глистіtк, глистян Mak) «ТС.>>, 
[глисняк] «плющ звичайний, Hedera he
lix L.>> Mak, [глистникJ «фіалка трико
лірна, Viola tricolor L. Mak; чистотіл, 
Che1idonium majus L. Mak>>; - очевид
но, назви пов 'язані з глист; мотивація 
такого зв 'язку неясна. 

глист, [глИста), глИснИк «цитварне 
насіння» СУМ, Г, [глистованець] «ТС. >> 
О, [глистівникJ «полин, Artemisia>> Mak, 
(глистник] «Те.; папороть, Aspidium fi
lix mas. Sw; пижмо, Tanacetum vulgare 
L.>> Mak, [глистніtк) «пижмо» Л, [глис
т6к] Ж, глuстJіж «ГЛИСТ, ДОЩОВИЙ чер
В'ЯК>>, [глистіtнкаl «риба з глистами>>, 
глистуватий ~~схожий на глиста; [за-

глицар 

ражений глистами ЯЬ, [глuстіtвитиl 
«хворіти на глистИ>> Я;-р.глиста,глист, 
бр. гліст, п. glista, [glist), ч. hlist, hlis
ta, слц. hlista, вл. hlista, нл. glista, 
полаб. glaista, болг. глист, м. глиста, 
глист, схв. глИста, слн. glista; - псл. 
gli-stь < *glei-(s)to-s із тим самим ко
ренем, що й у глИна;- споріднене з 
ЛИТ. g\itus «СЛИЗЬКИЙ, ГЛаДКИЙ, ЛИПКИЙ>>, 
glyte «бурулька, соплю>, glitё, glit is 
«СЛИЗ, КЛеЙ>>, ЛТС. gJita <<СЛИЗ», gJist 
«ставати клейким>>, гр. 1Лi1"t"OV (1Лot6v), 
«слиз>>, лат. glis (род. в. glitis) «намул>>, 
glus (род. в. glatis) «клей>>, свн. kiister 
«клейстер>>, нвн. Kleister» «ТС.>>, данг л. 
<:et-clipan «ПрИКЛеЮВаТИСЯ», ДВН. kleta, 
klette «реп'ях>>, алб. ngjit «клею»; менш 
обгрунтоване пов'язання (Bern. І 304; 
Фасмер І 413) з свн. giitan «ковзатися», 
нвн. gleiten «тс.>>;- Шанский .3СРЯ І 4, 
93-94; Slawski І 284-285; Schuster
Sewc 293-294; БЕР І 249; Skok І 570; 
Bezlaj ESSJ І 147; ЗССЯ 6, 128-129.
Пор. глей, гливіти, глИна. 

глитати, [глотати] ж, [глищjти], 
глитай, глитайнЯ, глитайство, [гли
таня] «ГЛОТКа>> Ж, глотка, [глоm) <<КОВ
ТОК>> Ж, глотковИй, поглинати, поглИ
нути, проглинати, проглинутu;- р. 
глотать, бр. глЬtтаць, др. гл'Отати, 
п. ст. kltac, ч. hltati, ст. hltiti, слц. 
hltat', вл. hiltac (з ч.), болг. /ьлтам, м. 
голта, схв. гутати «ковтатИ>>,, слн. gol
tati, стсл. uоrлnЦJс.\Ти, n~rл-ьтити «ПО
глинати, поглинутю>;- псл. glьtati;
споріднене з лат. gl пtus «горлянка», 
g1пtio «ковтаю>>, двн. kela «горло», нвн. 
Keh1e «ТС·.>>, ірл. gelim «пожираю>>; іє. 
*ge\-/*g~el- «поглинатИ>>, паралельне до 
*gJ:er- «те.», до якого зводиться псл. 
*zerti, укр. жерти.- Шанский 3СРЯ І 
4, 96-97; Фасмер І 414-415; Slawski І 
297; Machek ESJC 169; БЕР І 301; 
Skok І 639; Bezlaj ESSJ І 159-160; 
3ССЯ6, 157-159; Bern. 1309; Pokorny 
365, 475-476.-Пор. жерти. 

[ rлицар] «палиця, якою мішають вап
но в творилі (при гасінні)», [глuцарня] 
«яма, в якій готують вапно; творило», 
[грuцарня] «те.>>;---'- неясне; можливо, 
пов'язане з [люсуватиІ «Гасити ва
пно»; своєї форми :_ зам. сподіваного 
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rлИця 

*люс(ув)ар- слово могло набути в фоне
тичних умовах однієї з південно-захід
них говірок (nерехід інтервокального 
-с- > -ц-, як у гасати - гацати і поя
ва початкового r перед сонорним, як у 
[г-ластівка] з дальшою зміною *глюцар 
в глицар під впливом семантичного 
зближення із словом глИця).- Див. ще 
люсувати. 

глИця «Голки, колючки деяких рос
лин, хвоя; дерев'яна голка; (щабель 

полудрабка Ме; жердина; кладка]>>, 
[глuчкаJ (назва худого вола; назва ху
дої тонкої жінки Мо);- р. [иглuца] 
«велика голка; жердина», п. iglica «ве
J1ИКа голка; шпилька для волосся; спи

ця для плетіння панчох; гостра верши
на гори, вежі; (ст.) тонка голінкова кі
стка», [glicel «Жердинки, що з'єднують 
зуби у бороні», ч. (jehlice] «голка; хвою>, 
слц. ihlica «голка; шпилька; предмет, 
подібний до голки>>, нл. jeglica «голочка; 
хвоїна>>, слн. iglfca «голочка>>; - псл. 
*jьgьlica, похідне від *jьgьla «голка», 
з первісним значенням «голочка>>, піз
ніше «голка (шпилька) особливого при
значення; тонюrй предмет, подібний до 
голкю>; пояснюється також (Machek 
ESJC 220-221) як похідне від псл. 
jьgo «ярмо» з первісним значенням «за
ноза у ярмі>>.- Парасунько Мовозн. 
1968/4, 51-53; Slawski І 443-445.,.-
Див. ще голка. 

Гліб, [Глібонl Я;- р. бр. Глеб, др. 
Г'Ол1і67J- запозичення з давньоскан
дінавської (найвірогідніше, давньошвед
ської) мови; дісл. Guoleifr (зіставлюване 
з нвн. Gottlieb) «нащадок бога» є склад
ним словом, утвореним з основ іменників 
guo «боп>, спорідненого з гот. gup, нвн. 
Gott, англ. god «ТС.», дінд. hu «окликати 
(богів)>>, псл. zьvati, укр. звати, і Ieifr 
(lefr) «нащадою>, похідного від · дісл. 
leifa «залишатисю>, спорідненого з гот. 
laiba «шматок; залишаю, двн. bi-lrban 
«залишатися», нвн. bleiben «ТС.», дінд. 
Iepayati «'vІаже>>, nсл. lьpeti, укр. лИп
нути, ліпИти.- Сл. вл. імен 206; Фас
мер І 411; Петровский 88; Paul КІ. Vnb. 
ЗО; Юuge-Mitzka 83, 265; Falk- Torp І 
83; J6haпnesson 737-738, 287-288.
Див. ще звати, лИпнути. 

глід (бот.) «Crataegus oxyacantha L., 
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CrataegLІs шonogyna J acq.>>, [глидuна 
Mak, глик Mak, гліг Ж, глідuна Я, глій 
Ж, глог Mak, глогівка Mak, глод], гло
дИна, [глодовина Mak, гложина Mak, 
глоі·на, глот Ж, Пі, гльод, грожИна 
ЕЗб 4) «те.», [глодdвка] «гостра трава з 
мітелками; тонконіг звичайний, Роа tri
vialis L. >>Ж, [глогйнькаІ «Ягода глоду», 
глодовuнець (ент.) «метелик РарШо cra
taegi>> Ж, [глогуватий1 «колючий, як 
глід» Ж, [оглід] «глід» Mak; - р. [глог) 
«дерен, CornLІs sanguinea>>, [глод, глёд) 
«глід», бр. болг. м. глог, п. g!Og, ч. слц. 
hloh, вл. hlohonc, нл. glog, схв. глог, 
слн. glog «тс. »; - псл. glogь (україн
ські форми з д типу глід вторинні, ви
никлі внаслідок дисиміляції); - спо
ріднене З гр. (іон.) jA6.aaa. «ЯЗИК», 
гр. jАШХЄG «ВУСИКИ КОЛОССЮ>, jAWXt\; 
«ГОСТрИЙ кінецЬ», jАШоаа., jlcm'I'ICX. «ЯЗИЮ>; 
іє. *g\Ogh-: *g\;:Jgh- «КОЛЮЧКа, ЩОСЬ 
гостре>>; отже, первісне значення- «КО
люча рослина>>; менш переконливі інші 
пояснення: виведення з *iglogь, нібито 
спорідненого з igьla (укр. голка, рос. 
игла) (Bruckner KZ 46, 199-200), з 
*dlogь, пов'язуваного з псл. (*dolka) 
«вістря, щетина, волос» (Wijk KZ 23, 
369), з первісного значення «білий сік» 
(Соболевский Slavia 5, 442), з праєвро
пейського субстратного слова, з якого 
начебто також походить гр. хр6.•а.tто<;; 
«глід» (Machek LP 2, 145, 152).- Кри· 
тенко Вступ 503; Фасмер-Трубачев І 
414; Slawski І 294-295; БЕР І 250; 
Skok І 571; Bezlaj ESSJ І 149; 9ССЯ 6, 
136-137; Bern. І 306; Pokorny 402. 

[глінь] (бот.) «вид водоростей, Alga» 
ВеНЗн; - р. [гленьJ «волога, сію>, п. 
glon (бот.) «A1ga>>, [glan] «те.; мул; по
слід гусячий, курячий», ст. glan (> g1an, 
glon) «каламуть, гуща» 1 ч. h1en «мул; 
слиз>>, слц. hІіеп «слиз, мокрота; мую>, 
вл. h1en «осад», схв. глен «СЛИЗ» (з ч.), 
слн. gleп «слина, слиз; мул; пліснява>>, 
р.-uсл. І'l\'tNn «мокрота, волога; сік; 
жовч>>; - псл. g1enь < *gloi-no- з ко
ренем, що виступає також у псл. glina 
«ГЛИНа>>, *gfьjь «ГЛеЙ>>, g\iva «ГЛИВа»;
сnоріднене з двн. klёnaп «мазати, кле· 
Іти», дісл. klina «Тс. »1 ірл. glenaid «ТУ· 
литьсю>, лит. glieti «мазати, ліпити», 
gШ~tis «Приліплюватися, тулитися», g1a-



гліпкати 

ist)·ti «мазати, розтиратrР>, glaistas «за
мазка>>, лтс. gliemas «клейка рідиню>, 
лат. glus (gluten) «клей, замазка»; менш 
переконливе зіставлення з гр. хЛ'lJб о~ 
«багно» (Machek ESJё 167; LP 5, 70); 
семантично непереконливе зближення 
з іє. *ge1- «стискати, збивати; щось ок
ругле, кулясте>> (Роkогпу 362); малоймо
вірне також припущуване первісне зна
чення «щось блискуче>> (Specht 144).
Фасмер-ТрубачевІ 412; Slawski І 285-
286; Bez1aj ESSJ І 146; 3ССЯ6, 120-
121; Вегn. І 303; Tгautmaпn 92; Fгаепkе1 
157.- Пор. глей, глИва, глИна. 

[гліпкатиІ (дідьками) «лаятися, кляс
ТИ» Ж; - неясне. 

гліцерИн; - р. болг. м. глицерuн, 
бр. гліцарЬ!на, гліцарЬ!н, п. gliceгyna, 
ч. g1усєгіn, слц. g1усегіп, вл. gliceгin, 
схв. глицеріlн, слн. glicerin; - очевид
но, запозичення з німецької мови; нім. 
Glyzeriп походить від фр. g1ycerine (з 
1842 р.), утвореного від гр. 1Лuхер6~ 
«солодкий», пов'язаного з етимологічно 
неясним -rЛux6~ «ТС.».- СІС 173; Шан
ский 3СРЯ І 4, 94; Фасмер І 413; Кluge
Mitzka 263; Dauzat 365; Frisk І 314-
315.- Пор .. Гликерія, глюкоза. 

[глоба] «зігнуте від природи дерево; 
залізний клин; клопіт, турбота», [гло
бар] «КОНОПаТНИК>>, [глобач) «ТС.», (гло
бок] «Малий клин між кіссям і залізним 
кільцем, яке охоплює косу й кіссю>, 

[глобйтиl «укріплювати клинами вал 
у млині; конопатити», [глобуватиl 
«кривдити», [заглібка) «дерев' яни й клин» 
Ж; - р. [глоба] «поперечна балка, жер
дина>>, п. [globik) «клиН>>, [globicl <<скріn
лювати, стискати, ущільнювати клина
МИ>>, ч. [hlobit') «товкти, бити; настир
ливо просити», ст. h1obiti «утверджува
ти, зміцнювати, забивати>>, слц. hlobif 
«забивати молотком; збивати щось із 
дерева», болг. глобЯ «збираю; скріп
люю>>, м. зглоби «збере, складе», схв. 
углдбити «Вставити, увіткнути>>, зглд
бити «те.»; - псл. globa, globiti; -
споріднене з прус. po-glaba «притуливдо 
серцю>, лит. glab6ti «Переховувати, хо
ватИ>>, g1ёbti «стискати, охоплювати», 
gl6bti «стИскати, обгортати, обіймати>>, 
лтс. glabat «пильнувати; закопувати, 

глбвень 

переховувати», дісл. klafi «ярмо>>, снн. 
k1ave «те.», двн. klaftгa <<сажень>>, 
нвн. Klafteг «те.»; іє. *gel- «стискати, 
збивати; щось кругле, кулясте».
Дзендзелівський УЗЛП 41; Фасмер І 
413; Преобр. І 126; Slawski І291; Bezlaj 
ESSJ І 148-149; ЗССЯ 6, 131-133; 
Tгautmann 91-92; Fraenke1156; Pokorny 
357-360.- Пор. голобля, суглоб. 

[глобатиl <<пастися там, де нема тра
ВИ» О; - п. wyglobiC «видовбатИ>>, болг. 
глоб «очна ямка», [глобна] «заглиблюю», 
[глабам] «ДОВбаю», СХВ. глабаmи «ГрИЗ· 
ти; фрезерувати», слн. glбbati «довбати; 
гризтю>; - псл. ""g1obti, g1abati «гриз
ти; довбатИ>>, пов'язане чергуванням rо
лосюrх із *zelbь ( <*ge1b-) «жолоб»; -
споріднене з гр. -rЛii<pffi «видовбую, ви· 
різую>>, 1Ласрu «Печера, гроr»; іє. *ge
lebh- «скребти, вш.;крібати порожни
ну».- Machek ESJC 168; БЕР І 250; 
Skok І 563; Bez1aj ESSJ І 149; Pokorпy 
367.- Пор. жолоб. 

r rлббє) <<Кусочок сиру» Ж;- неясне. 
глобус, глобальний; - р. бр. болг. 

М. СХВ. глобус, П. Ч. ВЛ. g1obus, СЛЦ. СЛІІ. 
g16bus; - можливо, через німеuьке по
середництво (нім. Gl6bus) запозичене 
з новолатинської мови; нлат. · globus у 
значенні лат. клас. globus terrae «земна 
кулю> споріднене з нім. Kolben < двн. 
kolbo «булава, качан; колба>>. - СІС 
174; Шанский 3СРЯ І 4, 95; Валькова 
РР 1967/2, 83-84; Фасмер І 414; Кluge
Mitzka 261, 388; Wa1de-Hofш. І 608-
609. 

[ г лобчастий] «голобельний, з голоб
лями>> Пі; - очевидно, давніше *оглоб
частий «ТС.>>, похідне від оглобля, від
nовідного поширенітому голобля (пор. 
подібне відпадіння префіксального о- в 
городній, город від давніших огородній, 
огород).- Див. ще голобля. 

rлова- див. вуглова. 
[rловачокІ «пуголовок» ВеБ;- за

позичення з польської мови; п. r glowa
czykl «те.» є зменшувqльною за поход
женням формою від [glowacz) «тС.>> (букв. 
«головач»), пах ід ного від glowa «голова», 
спорідненого з укр. голова.-SW І 848.-
Див. ще голо~>а.- Пор. пуголовок. 

[глбвень] «верхній брусок на одвір
ках>>, [главеньЯ, головень Л]«тС.>>, f.Jлo-
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веньJ «дошка, якою покривають паркан 
або частокіл поверх стовпів», [гловар] 
«верхній одвірок дверей і вікою>; - оче
видно, давніше *гл6бень «ТС.>> (пор. р. 
[глоба] «поперечна балка, жердина», 
[гл6бка] «балка, перекладина>>), пов'яза
не із заглобИти (згл6бити) «забити кли
ном, з'єднати» і видозмінене внаслідок 
деетимологізації, можливо, пов'язаної 
З ВПЛИВОМ П. gfowa «ГОЛОВа», ЦСЛ. Гl\c.\
Gl\.- Фасмер І 413; Slawski І 291.- Див. 
ще глоба. 

[rлодати] «гризти», [глидатu] «ТС.», 
{гладати] «гризти беззубими яснами» 
Ме, [глодЯнка] «Кам'яна сіль (яку да
ють худобі)», [глодун] «гризуН>> Ж; - р. 
глодать, п. ст. діал. glodac, ч. hlodati, 
слц. hlodat', вл. hlodac, нл. glodas, болг. 
гл6ждя, м. глода, схв. глддати, слн. 
glбdati, р.-цсл. rмдl\ти; - псл. glodati, 
не зовсім ясне; пов'язується з [глобати] 

(3ССЯ 6, 135; Schuster-Sewc 287); сум
нівні зіставлення з псл. *gladьkь 
(укр. гладкий) (Bern. І 306; Holub-Kop. 
124), з дісл. glata «знищити» (Bern. І 
там же; Фасмер І 414), з псл. glogь 
(укр. глід, гліг) і лит. gloda «знищенню> 
(Brilckner 143); укр. [глидати], очевидно, 
ВИНИКЛО під ВПЛИВQМ глитати.-Slаwskі 

І 291; Machek ESJC 168; БЕР І 250-251; 
Skok І 571; Bezlaj ESSJ І 149. 

{rлондати) «вільно блукати й пасти
СЯ>> Ж;- неясне; можливо, пов' язане 
з слц. [gl'ondat' sa] «мати слабість у 
ногах» через проміжне значення «іти 
розслаблено, повільно». 

r r лоском] «У великому достатку' дос
татньо, масамИ>> Ж; - результат фоне
тичної і семантичної видазміни прислів
ника [лоском] «навалом, безладно, роз
кидано», зокрема, через появу характер

ного для південно-західних говірок про
тетичноrо. г-.- Див. ще лоск. 

. [глота] «Тіснота, тиснява», [гліт] «ТС.», 
[глітний] «тісний, вузький», [глітно] 
«тісно, завізно» Ме, [глотИтиJ «тіснити, 
товпитися», [зглота] «збіговисько» Ж, 
[зглітно] «тісно» Ж. [нагліт] «натиск, 
тиснява» Ж, [переглотИтисяJ «стати віль
ніше, просторіше» Ж, [проглотИтися] 
«протиснутися» Ж; - болг. [гл6та] 
«зграя, стадо, натовп; домішки в кормі із 
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зерном», м. глотеж «сміття; [бур'янІ», 
глотка «см і тинка; нерівність», схв. глота 
«бідні люди; родина; домішки в збіжжі», 
слн. gl6ta «Натовп; висівки; бур'ян», 
цсл. rмтс1 «натовп»; - псл. [glota] (або 
*gьlota); - не цілком ясного походжен
ня, очевидно, пов' язане з і є. *gеІе
«стискати»; можливо, сюди ж р. [гл6-

таться] «Мірятисh, жеребкуватись» (у 
грі), дангл. cild «дитина», англ. child 
«ТС.»; менш імовірний зв'язок з дінд. 
ga~al) «натовп; безліч» (-n- < -ln-) 
(Fortunatov ВВ 4, 218; Младенов 102) 
або дінд. glaus «пака» (Fortuпatov там 
же).- БЕР І 251; Skok І 572; Bez!aj 
ESSJ І 150; ESSJ Uk. ё. 26-29; 
3ССЯ 6, 138-139; Bern. І 306; Persson 
Beitr. 64. 

[І'лбта] «діти» Ко, Шух;- запози
чення з румунської мови; рум. gloata 
«юрба, збіговисько; чернь» походить від 
болг. гл6та «зграя, стадо, натовп», 
СПОріднеНОГО З укр. глота «TiCHOTa>>.
Vincenz 1; DLR.М 340; СДЕЛМ 87; БЕР 
І 251.-Див. ще rлота. 

[rлубий] «голубий» Ж, [глубінка] «Го
лубінка (вид грибів), Agaricus russula» 
)f(; - результат фонетичної видазміни 
форми голубИй з перенесенням наголосу, 
викликаним, можливо, впливом п. ст. 

gof~bi «блакитний».- Див. ще го
лубИй. 

frлужданиJ «бадилля кукурудзи» Мо, 
[глужданняІ «ТС.» Дз; - не зовсі!Іf ясне; 
можливо, пов'язане з молд. глуга (мн. 
глужь, глуджь) «копиця збіжжя, куку
рудзи, конопель» (рум. gluga, glugi 
«тс.»), до якого безпосередньо зводиться 
укр. [r лЮrа] «копиuя снопів, очере
ту>>.- Мо 25.- Див. ще rлЮrа. 

rлуз «глум, насміх», глузи «глузу
вання», [глузовнuк] «глузлива людина», 
глузувати, глузлИвий, [глузувИтий] 
с<глузливий» Ж;- результат фонетич
ного спрощення форм [глузд] «глум, 
насміх», [глуздувати] <,глузувати», зна
чення яких моr ло ро,звинутися або в ід 
глузд «розум» через «дотепність, жарт», 
або від [глуздити] «бити» (первісно 
«відбивати r лузд, розум») через «відби
вати r лузд жартами; гл умом»; фонетичне 
спрощення глузд > глуз стало засобом 
виразнішого розгалуження значень 



глузавці 

слова глузд «розум» і сrлум».- Див. 
ще глузд, глуздити. 

[глузіівціl (бот.) «ВИд картопляної 
nлісняви, Rhizoboleae (захворювання 
картоплі)» Ж; - неясне. 

глузд «розум, сенG, €Відомість; (пер
вісно) мозок» (збережене у виразі глузди 
відбити?), [глузди] «нутрощі, тельбухи 
Л; розум Ме», безглуздя, безглуздий, без
глуздіти; - р. (nд.) [глузд] «розум, па
м'ять, МОЗОК», бр. глузд «розум, МОЗОК», 
глуздЬL «мозок»; -загальноприйнятої 
етимології не має; виводиться (Bern. І 
308-309) з псл. (ех.) [gluzdьl «мозок» 
< *gloud- «слизувата грудка» (слово 
МОГЛО ВИНИКНУТИ ЯК СИНОНіМ ДО ОСНФВНО· 
го mozgь у зв'язку з виглядом мозку), 
що пов'язане з такими словами того ~>а

мого кореня, як *gІьzьпь (укр. глезень), 
*glьjь (укр. глей), gliva (укр. глйва), 
glina (укр. глuна), glistь (укр. глист) 
*glenь (укр. глінь), а також укр. глИ
зявий, в основі яких лежить nоняття 
чогось слизького; у такому разі, оче
видно, споріднене з сни. klot «грудка, 
куля», свн. klo~ «Грудка» ( <пгерм. 
*klauta-), дінд. glaii}J «пака, купа», 
а також норв. klyse «слизувата грудка», 
син. kl as «ма аа»; через семантичну лан
ку «гладкий, ковзкий, слизький» може 
бути пов'язане також з р. [глуздuть] 
«ковзатися», [глудкий] «гладкий, слизь
кий», [глудь] «гладінь, ожеледь», лит. 
glaudus «гладко прилеглий», gludus 
«гладкий», glausti «щільно прикладати, 
пригорнутися», gludoti «лежати при
горнувшися», лтс. glauda «гладкість, 
гладінь», glaudlt «гладити, пестити», 
gluds «ГЛадкий, слизький»; менш імо
вірне зближення (Bern. І 308-309; 
Фасмер І 416) з двн. glau «розумний, 
розсудливий», гот. glaggwo, glaggwuba 
«точний», ді<;JІ. g!Qggr «розумний, ясний, 
гострий».- ЗССЯ 6, 155-156. 

[глуздитиJ «бити, стібатю>, «глузду
вати] «ГЛузуваТИ» Ж, [глузд] «ГЛуМ, На
СМіХ» Ж. СглуздЯк] «тупоумний» Ж, [глуз
дівнuй1 «глузливий» Ж, [глуздовdтий] 
«тупий, тупоумний» Ж, [заглуздувати] 
«забити комусь глузди (=зробити ту
поумним)» Ж; -очевидно, дієслово ви
никло на основі словосполучення заби
вати глузди (глузди відбити) або подіб-
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ного; із значення «відбивати комусь 
мозок (глузди), робити (биттям) тупим» 
мало як nереносне розвинутися інше -
«затуркувати (відбивати глузди); глу
зуючи, робити дурним», звідки пізніше 
значення «глузувати» з похідними.
Див. ще глузд.- Пор. глузувати. 

[rлузик] «дрібний вапняний дутик, 
що потрапляє в гончарний виріб», [глу
зюватий] «НеоднорЇДНИЙ, грудкуватий, 
з дрібними дутиками» (про глину); -
очевидно, походить від п. luz, 16z, [loz], 
«нещільність; порожнеча, пу~тота», що 
є запозиченням з німеuької мови; нім. 
los(e) «вільний, хисткий, розхитаний; 
(присл.) слабко, вільно», як і двн. 
дни. еви. los «вільний; неодружений; 
голий», споріднене з данг л. lёas «облуд· 
ний, брехливий», дісл. lauss <<хисткий; 
вільний», гр. Лuw «розв'язую», лат. sol
vo ( <*se-Iuo) «звільняю, розв'язую», 
дінд. lunati «відділяЄ>>; поява пристав· 
ного г перед початковим л характерна 

для деяких південно-західних говірок; 
у даному разі початкове г могло з'яви
тися і під вnливом прикметпика глИзя
вий.- Briickner 304; Юuge-Mitzk-a 
446.- Пор. люз. 

[глузом6р] (бот.) «вид картопляної 
плісняви, Rhizosporium (хвороба, що 
уражає зовнішню частину картоплі)» 
Ж;- складне утворення, першим ком
понентом якого є та сама основа, що й у 
[глузdвціJ, а другим - віддієслівна ОС· 
нова мор, пов'язана з морИти, мер
ти.- Див. ще глузіівці, мерти. 

глум, глумИльник, глумИтель, tглу
м6та] «висміювання», глумлИвий, глу
мИтися, [глумувdти], глумИти «вража
ти, нищити, псувати; (зневажати Ж]», 
[глумити! «Приголомщувати» Ме, [оглу
міти] «збожеволіти» Ж; - р. бр. болг. 
глум, др. глум-ь, ц. [glumJ «знущання, 
поневіряння», ч. ст. hluma «актор», 
м. глума «гра актора», схв. глума <<ве
села гра, комедія», ели. gluma «жарт; 
пустощі; водевіль, фарс», стсл. rA~t(Mn 
«базікання, хвастощі»; - псл. glum-ь 
«Жарт» < *gloum-; -Gпоріднене з дісл. 
glaumF «гучні веселощі», gleyma <<бути 
веселим; зволікати, забувати», дангл. 
gleam «Жарт, гра», .гр. XAЄU!J «Жарт, На· 
сміх», ХЛєuсі.~rо «жартую», лит. glaudoti 
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сжартувати~>, ст. gla~das «забава», gla_u
da стс.~>, лтс. glaudat «Жартувати»; ІЄ. 
*ghleu- «веселитися, жартувати»; дум
ка про запозичення з германських мов 

(К'".1parskyGLG 66) неприйнятна.- Шан
ский ЗСРЯ І 4, 99-100; Фасмер І 416; 
Slawski І 296; Machek ESJ С 170; Skok І 
573; Bezlaj ESSJ І 150; ЗССЯ 6, 147-
148; Bern. І 308; Trautmann 91; Fraenkel 
155; Младенов Годишник 13, 33-35.
Пор. глупий, глухИй. 

глупий «дурний; глухий», глупа ніч 
«П~івиіч»), глупуватий, [глуптtівий] Ж, 
глупак [глупачествоJ «дурість» Я, [глу
пина] '«глушина», глупота, [глупощіІ 
Ж, глупство, [глуптак]_, [зг-?!fпатис~] 
«стати безпорадним, зшяковtти», [не
глуп] «великий дурень» Ж, [неголоп] 
«ТС.» Ж. [оглупати (бесіду)] «оманою 
звернути розмову на щось інше» ~· 
оглупіти «стати дурюrм>> Ж; - р. глУ_
пьtй, бр. глуп!lк «дурень», [самая глу
пасьJ «північ» (про час), др. глупьtu, п. 
glupi, ч. hloupy, [hlupiti] «затінювати, 
заглушувати», слц. hlupy. вл. hlu~y, 
вл. glupy, болг. м. глуп, схв. глуп, 
с.лн. glйp, стсл. rмrnn; - псл. glup'Ь, 
очевидно, пов'язане з псл. glumь (укр. 
глум) і gluxь (укр. глухИй); первісно, 
очевидно, об'єднувало значення «~ур
ний» і «Глухий»; - споріднене з дtсл. 
gMpr «ідіот», лит. glusas «дурний»; не
обгрунтоване припущення п~о запо~и
чення з пгерм. *glopa-, д1сл. glopr 
(Bern. І 309), як і про зв'язок з лит. 
klubas «кульгавий» (Machek LP 1, 1~1-
132) або З ЛИТ. gl umti «ВТраЧаТИ ЯСНІСТЬ 
розуму» (Machek ESJCS 132); лит. g!Upas 
«дурний», лтс. glups «ТС.», мабуть, з бр. 
глуп (Skardzius 76).- Шанский ЗС~Я 
І 4, 100; Фасмер І 416-417; Slawsk1 І 
296-297; Briickner 145; KZ 45, 299; 48, 
186· Machek LF 69, 248; ScllUster-Sewc 
291; Младенов Годишник 13, 34-,--36; 
БЕР І 252; Skok І 574; Bezlaj ESSJ І 
150-151; ЗССЯ 6, 151-152; Pokorny 
451.- Пор. глум, глухИй. 

глупіИ (орн.) «Sula bassana Briss.» 
Шарл, [глупей] «ТС.» Ж; - р. олуш~
глупьrш «Sula»; - похідне утворення вІд 
глупий «дурюrй»; таку назву птах дістав 
зз надмірну довірливість і необереж-
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ність щодо людини (пор. його назви в 
інших мовах: р. олуша, похідне від 6лух, 
нім. Tolpel букв. «йолоп, дурень:.,, фр. 
fou de Bassan букв. «басанський ду
рень»).- Брокrауз-Ефрон 42, 909; Бу
лаховский Семас. зтюдьr 168.- Див. ще 
глупий. 

глухар (орн.) «Tetrao urogallus L.», 
[глушецьl «Те.>>; - р. глухарь, глух6й 
тетерев, бр. глушац, п. gluszec, ч. hlu
sec (tetrev hlusec), слц. hluchaii, болг. 
глухар; - похідне утворення від глу
хИй; підставою для назви було спосте
реження, що цей птах у певний момент 
під час токування глухне; характеристи
ка слова як власне російського (UJaн~ 
ский 3СРЯ І 4, 100-101) помилкова.
Фасмер І 417; Slawski І 297.-Див. ще 
глухИй. 

глухИй, глухуватий, [глушлuвий) «ог
лушливий» Я, [глуха] «тиф», [глуханя, 
глухачка, глуша Ж, глушканя] «ТС.», 
глухань «глуха людина», глухар, [глу~
ман Ж, Ме, глушак Я, глушан], глушко, 
глушман Г, Па, [глушмень ЖІ «ТС.», 
глухота, глуш, глушина, глушИтель, глу
шінь, глушка «глуха жінка; тиф», [глуИf
нЯІ «глуш», [глушовИна] «глуш, чагарІ» 
Я, глухнути, [глухувати) «бути Глухим» 
Ж, глушИти, глушіти, заглушливий, 
заглушка, заглушний ж. оглушливий, 
оглушнИй;- р. глух6й, бр. глухі, др. 
глухьш, n. нл. gluchy, ч. слц. hluchy, 
вл. hluchi, болг. глух, м. глув, схв. гл9х, 
слн. gluh, стсл. ri\orxn;- псл. glux'Ь 
«глvхий», *glьxщ~ti «глухнути» (пор. р. 
гл6хнуть, п. ст. (o)klnqc < *(o!glьchnq
ti);- споріднене з лит. glusnus «слух
няний, уважний», glusas «дурень, дур
нуватий», glusti «ставати дурн_им», ~аж
ливо ТаКОЖ З ЛИТОВСЬКИМИ ВІДПОВІДНИ· 

ками' з початковим k зам. g : лит. klus
nus «СЛУХНЯНИЙ», kJusas «ТрОХИ ГЛУХИЙ», 
klausyti «чути»; первісне зн~чення, о:е
видно, «той, хто слухає», дал1 «уважнии», 
потім «глухуватий, глухий» (за харак
терною рисою глухих, с~луханням з на

пруженою увагою); кр1м того, слово 
пов'язане з псл. glupь, оскільки поняття 
«глухий» і «дурюrй» часто змішуються; 
зіставлення з дісл. glupna «бути захоп
леним зненацька» (Loewenthal AfSlPh 
37, 388) непереконливе; сумнівне~також 



глухПня 

пояснення значення «глухий» префік

сацією *o-g1ьxnQti (Vaillant RES 22, 
43-44).- Шанский 3СРЯ І 4, 101; 
Фасмер І 417; Slawski І 295-296; Ma
chek ESJC 170; Brйckner KZ 45, 299; 
Младенов AfS 1Ph 37, 120; БЕР І 252; 
Skok І 572-573; Bez1aj ESSJ І 150; 
ЗССЯ 6, 146-147; Baga RR І 306; Fraen
kel 159, 265-266.- Пор. глупий. 

[глухИня] (бот.) «буяхи, лохина, Vac
ciпium uliginosum L.» Ж, Я;- очевид
но, результат видазміни назви лохИна 
«те.», зближеної з основою слова глу
хИй; безпосереднє виведення від цього 
слова (Machek J m. rostl. 179) викликає 
сумнів.- Див. ще лохИна. 

глухомань «глушина, нетрі»; -за
позичення з російської мови; р. глухо
мань виникло, очевидно, з давнішого 
глухмень «глуха пора», похідного від 
глух6іі «глухий», внаслідок його усві
домлення як складного слова, утворе

ного з глух6й і манИть.- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 101.- Див. ще глухИй. 

[глушИця] (бот.) «Глуха кропива, La
mium L.», [глухавк:а Mak, глушнИк:] 
«ТС.»; -реЗультат редукції словосnолу
чення глуха кропива; назва мотивується 

rим, що відповідна рослина зовнішнім 
виглядом нагадує кропиву, але не жа

литься (ніби не відповідає на дотик).
Див. ще глухИй. 

[rлЮrа] «копиця снопів очерету» 
Мо;- запозичення з молдавської мови; 
молд. гл!)га «каптур, башлик; копиця» 
(рум. gJ uga «Те.>>) ПОХОДИТЬ від ЛаТ. 
cuculla «відлога, каптур» (через форму 
gugla, що потім зазнала метатези,- пор. 
болr. г!)гла «відлога, каптур», що може 
відбивати давнішу румунську форму); 
лат. cuculla ,(cucul1us) є, очевидно, за
позиченням з іллірійської або галльської 
мови (пор. назву галльського боJКества 
Cucullatus), де відповідне слово було 
споріднене з дінд. kukulal:l «полова, 
стручки; озброєнню>.- DLRM 341; БЕР. 
І 292; Walde-Hofm. І 298-299; Er
nout-Meillet І 154; Mayrhofer І 218. 

глюкоза;- р. бр. глюкоза, п. gli
koza, glukoza, ч. слц. слн. gluk6za, вл. 
glykoza, болг. м. схв. глик6за; - запо
зичення з французької мови; фр. glucose 

глЯдати 

(з 1853 р., заст. glycose) утворене від гр. 
rЛuxiJ~ «солодкий», неясного походжен
ня.- Dauzat 365; Frisk І 314-315.
Пор. Гликерія, гліцерИн. 

[rлюч] (іхт.) «бабець-головач, Cottus 
gobio L.», [.rвич] «ТС.» ВеНЗн; - очевид
но, походить від п. [gloc] «те.», що від
повідає літературній формі glowacz «те.», 
пов'язаній з glowa «голова».- SW І 
847-848, 849.- Див. ще голова. 

глЯба- див. гіЯба. 
[rляr) «частина шлунка жуйної тва

рини,вживана для сквашування молока», 

[глякЖ, .Глі.гШух, .rлft.ra, .rлЯ.ru (мн.). 
.Гле.г, глек!)шник Ж • .гля.г!)шки (мн.), 
.гльо.г, кля.г Ж. кляк ВеУгІ «ТС.», [.глft
.ганець] «солодкий сир», [.г лft.ганка, кля
.ганець ВеУг] «те.», [.гль6.ганка) «кисле 
МОЛОКО» До, [КЛН.Г'адКа) «ЛОЖКа ДЛЯ КЛ Я
гу» Дз Терит. діал., [кляганець] «холо
дець» Дз Атл І, [клягівнИцяІ «посудина 
для глягу» Дз Доп УжДУ IV, [.глЯ.га
тu] «СКвашувати молоко; робити з молока 
сир», [rле.гатu, .гледжuтu, .гліtджuти 
Ж, клЯ.гатиl <<ТС.», [згледжитuся] «скис
нути» (про молоко) Ж;-р. [гляКJ (з укр.), 
п. [k1ag, k1ok, gleg, gleg], ч. (мор.) 
[glaga), слц. k1'ag;- запозичення з ру
мунської мови; рум. chiag ( <*cl'ag), 
аром., меглено-румунське cl'ag «ТС.» по
ходить від лат. (ех.) *clagum ( <*quag
lum), що зводиться до лат. coagulum 
«те.; закваска, фермент; кисляк», по
хідного від cogo ( <co-ago) «з'єдную, згу
щую, ущільнюю», утвореного з префікса 
со- «З-», спорідненого з дірл. еоп- «те.», 
і діЄСЛОВа ago «Жену, веду».- Дзендзе
ЛіВСЬКИЙ Терит. діал. 87-88; НЗ УжДУ 
13, 107; Клепикова 150-156; Сл. и балк. 
язь1козн. 192; Фасмер І 418; Cranjala 
280-284; Vrabie Romanoslavica 14, 
153-154; Pu~cariu 30; Walde-Hofm. 
І 242, 251-253; Ernout-Meillet І 
15-16.- Див. ще агент. 

[rлЯrи) «страва з баранини, олії, 
борошна, підливи з .перцем і зеленою 
петрушкою» Я;- неясне. 

[глЯдатиІ «шукати» ВеУг;- очевид
но, запозичення з словацької мови; слц. 
hl 'adat' «шукати» є Первісним ітеративом 
від псл. gl~deti (укр. глядІти) (пор. ч. 
ст. hladati «дивитИся; доглядати, шу
кати»); про запозичення з словацької 
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мови свідчить, крім місця поширення 
слова, також його наголос (пор. укр. 
глядати «шукати»); існує, проте, думка 
(Дзендзелівський УЗЛП 40-41), що це 
спільне східнослов 'янська-західносло

в'янське утворення.- Machek ESJC 
167.- Див. ще глядіти. 

глядіти «дивитися; доглядати; сте
жити; шукати», [гледlти], [глядати] «шу
кати; виглядати», [глЯти] «глянути» Ж, 
гля (ВИГ.) «ДИВИСЬ», глядь, (гляд] «ПО· 
гляд» Ж. глядач, [глядій] «наглядач» Я, 
[глЯдаюса] «торгівля», [глядИло] «дзер
кало», [гляділище] «видовище» Я. [гля
дінка] «догляд» Я, [глядьк6] «той, хто 
постійно дивиться», [глЯдний] «такий, 
що дивиться; обачний, розсудливий» 
Ж. [глядівнИй] «спритний, меткий», 
[вгляд] «увага», вИгляд, виглЯдини «Ви
глядання під час чекання», вUглядки 
«ТС.», [вИглядка] «висока будова, звідки 
далеко видно» Я, догляд, доглЯдач, догля
дальниця, доглядацький, зглЯнутися (над 
кимось), [зглядатися] (на щось) «огля
дати щось незвичайне» Ме, [згляд] «ПО
гляд» ж: (зглядь] «поблажливість; до
гляд» Ж, нагляд, наглядатель, наглЯ
дач, наглядацький, наглядовий, нагля
дом «назирці, слідом», нtіглядці «ТС.», 
[неглядка] «нероба, ледарка», ненаглЯд
ний Ж. неоглЯдний, [не6глядки] «не ог
лядаючисЬ», [неоглядком] «ТС.», непро
глЯдний, огляд, оглядальник, оглЯдач, 
[оглЯди] «огляд; оглядини нареченої» 
Ж. оглЯдини «ТС.», [оглядка] «огляд» 
Ж. оглЯдка, [оглядь] «потвора» Ж, [ог
ляднИй] «Обережний» Бі, перегляд, пере
глядач, переглЯдний «який легко пере
глядається» Ж, переглядовий, переогляд, 
підглЯдач, підглЯдник, піддоглядний «Та
кий, що перебував під наглядом поліції», 
піднаглядний «тс.», погляд, пр огляд, [про
глядь] «Огляд» Пі, розгляд, розглЯдач, 
розглЯдини «Оглядини нареченого», [роз
глЯдний] «обережний, завбачливий» Ж. 
споглядати, сп<Jглядальник, споглядач, 
споглядальний; - р. глядеть, бр. гля
дзець, др. гляд13ти, п. [glctdпctc, glctdac], 
ст. glctdac, gl~dac, ч. hledeti, hledati, 
hledati, hlidati, слц. hl 'adiet', hl 'adat', 
вл. hladac, нл. g1edas, glednus, болг. 
гледам, м. гледа, схв. гледати, слн. g1e
dati, СТСЛ. ГЛА\ДL\ТИ; - ПСЛ. *g1~deti < 
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< glend,ёtei; -споріднене з лтс. [g1eп
di] «шукай», *g1enst (*g1endet) «дивитися, 
шукати», nuog1enst «побачити, поміти
ти», свн. glinzen «блищати», нвн. G1anz 
«блиск», норв. glindra «мигати», [gletta] 
«заглядати», сангл. glenten «кинути nо
гляд», ірл. ing1ennat «стежать», atg1einn 
«показує»; іє. *ghlend- «блищати, диви
тися»; значення «дивитися» (звідки й 
«шукати; доглядати») розвинулося з пер
вісного «блищати» (так само, як у псл. 
zьreti, укр. здрtти, пор. також укр. 
зоріти «світити(ся)», зорИти «пильно 
дивитися»).- Шанский 9СРЯ І 4, 102-
103; Фасмер І 418; Slawski І 152; Machek 
ESJC 167; Schuster-Sewc 291-292; БЕР 
І 247-248; Skok І 568-569; Bezlaj 
ESSJ І 145-146; 9ССЯ 6, 122-123; 
Bern. І 303; Persson Beitr. 876; Traut
mann 92; Falk-Torp 325. 

[глЯдка] (бот.) «садова айстра, Caf
listephus chinensis Ness.»; -похідне ут
ворення від глядіти, як назва квітки, 
що має гарний вигляд; пор. подібне щодо 
семантики п. ст. hladon «гарний верхо
вий кінь» (очевидно, також з української 
мови).- SW І І 45.- Див. ще глядіти. 

[rлЯмати] «насилу їсти», [.глЯвати] 
«жувати, пережовувати» ВеБ, [зглrіма
ти) «Проковтнути, зжерти»; - очеви
дно, запозичення з польської мови; 
n. [glamac] «плямкати, недбало їсти», 
[glamka6, glamzac] «ТС.», як і схв. ст. 
діал. g1amazati «говорити багато й не 
до речі; обманювати», є, очевидно, ре
зультатом афективної видазміни псл. 
glemati, збереженого в укр. [глимrіти] 
«ковтати»; далі може бути зіставлене з 
лтс. glemzt «повільно їсти; плести ні
сенітницю», glemzat «тс.», лит. gleffizti 
«Їсти, жерти; захоплювати, хватати», 
glamzyti «м'яти, жужмити»; 'припущен
ня (Matzenauer LF 7, 181; Bern. І 306) 
про зв'язок з герм. *glam- (пор. дісл. 
g1am, glamm «гармидер, галас», glamra 
«галасувати», дат. glam «галас») не до
сить обгрунтоване; сумнівний розгляд 
укр. [.глЯмати] (Slawski І 281) як від
повідника п. g!amac.- Пор. глеме
дати. 

глЯнець, глянс, глянц, .гл.fтець, 
.глянс, .глянц, глянсувати, глянцувати, 
глянцювати, глянсований, глfтсовий, 
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глЯнцевИй, глянсуватий, глянцювrітий;
р. глЯнец, (заст.) глянц, бр. глЯнец, п. 
glans, рідк. діал. glanc, ч. слц. розм. 
glanc, болг. гланц, схв. гланц; - запо
зичення з німецької мови; нім. Glanz 
«блисю> споріднене з псл. *gl~deti, 
укр. глядіти.- Шанский 3СРЯ І 4, 
103; Фасмер І 418; Юuge-Mitzka 259.
Див. ще глядіти. 

[rльбrатиЧ «дзьобати» Ме, Па, [гльо
гач] (ори.) «дятел, Picus» ВеНЗн; -
слц. glog (вигук для передачі звуку від 
удару по твердому предмету); - зву
конаслідувальні утворення; звук г в 
слові [гльогач] замінив давніше r. 

[rльбrати2 ] «жадібно ковтати, не пе
режовуючи»;-звуконаслідувальне утво
рення, можливо, семантично пов'язане 
з [.гль6.гатиЧ «дзьобати». 

[rльон] (бот.) «вид примітивних водо
ростей, Algae D. С.» ВеНЗн, [rль6ни1 
«те.» ВеНЗн; - запозичення з поль
ської мови; п. glon «ТС.» є безпосереднім 
відповідником укр. [глінь] «ТС.» (див.). 

[rльондИти] «хлебтати» Ж, [.гльонтu
тиJ «те.» Ж;- неясне. 

[rльбцка] «дрібна галушка» Ме;
р. бр. клёцка, п. kluska, [kloska, klocka], 
ч. (мор.) [kluska], (ляське) [kluska], 
слц. [klocky]; -очевидно, запозичення 
з польської або словацької мови, де, як 
і в інших слов 'янських мовах, походить 
від нім. KloB «брила, грудка; галушка» 
( < еви. klo~ «брила, грудка»), спорід
неного з р. [глуда] «глиба, грудка»; 
звуження значення разом із словотвор
чими змінами відбулося вже при запози
ченні в слов'янські мови.- Slawski 11 
244-245; SW 11 366; Фасмер І 415-
416; Bern. І 309;- Юuge-Mitzka 378. 

гм (фонетично - носовий голосний, 
що вимовляється з закритим ротом і 
здебільшого з придихавим h; вигук на 
позначення роздуму, сумніву, подиву, 
несподіванки), гму «те.», гмИкнути, гму
кати, гмукнути;:__ р. бр. гм, п. ч. слц. 
hm; - давнє звукове утворення рефлек
торного характеру, яке досі не зазнало 
фонематичного оформлення; пор. нвн. 
hm (вигук на позначення сумніву), англ. 
h'm, ст. hum, фр. hum, hom, hem «те.», 
JІат. hem (на позначення подиву, радості, 
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смутку), дінд. hum, hum (оклик).- Шан
ский ЗСРЯ І 4, 103; Slawski І 421; 
Schwentner 16.- Пор. хм. 

[гматати] «давити; гнути; м'яти 0», 
[гматкuй] <<такий, що можна давити; 
гнучкий», ст. гматвшпи (XVI ст.);
запозичення з польської мови; п. gmat
wac «Плутати, безладно МіШаТИ», gmatac 
(рідк.) «ТС.», [gmatusic] «товкти, души
тю>, як і ч. hmatati «Мацати», слц. hma
tat', hmatkat' <<дотикатися, доторкатися 
(руками); мацати», походять від псл. 
(зах.) [*gьm-at-(v)a-ti] з тим самим ко
ренем, що й псл. *gьm-ьz-iti «кишіти, 
роїтися» (укр. [г6мзатися1 <<вертітися, 
копошитися»); інші пояснення, що вра
ховують лише польський матеріал,- з 
п. matac (Briickner 145) чи з контамінації 
п. matac і gmerac (Otr~bski ZW 278),
або виходять лише з чеських фактів, -
з matati при підсильному ch чи h 
(Machek ESJC 170),- менш задовіль
ні.- Оньrшкевич Исслед. п. яз. 241; 
ВеЗи 11; Slawski І 297-298.- Див. ще 
гбмзатися. 

[rмах] ккімната, покій, світлиця» Я, 
ст. в'О кгмаху (XVI ст.) «покій, кімната, 
горниця; велика споруда», до гмаху 
(XVII ст.); - бр. гмах «велика спору
да», п. gmach «великий будинок; (ст. 
також) квартира, кімната», ели. [gmah] 
«спокій; кімната»; - запозичене через 
польську мову з середньоверхньонімець
кої; еви. gemach «спокій, блаженство, 
вигоди, приємність; плекання», пізніше 
також «місце відпочинку, покій (кім
ната), квартира» (нвн. Gemach «Кімната, 
покій») утворене за допомогою префік
са ge- від дієслова machen у його nер
вісному значенні «формувати, виробля
ти» (звідки пізніше «робити»), спорід
неного з гр. /.tCXjtG «замішана, розім'ята 
маса, тісто», псл. mazati, укр. мІізшпи.
Тимч. 644; Slawski І 297; Кluge-Mitzka 
245-246, 452.- Див. ще rбур, ма
зати. 

[ rмерати] «щось довго робити» ВеЛ, 
[.гмuрати) «роздумувати, копатися» Ж. 
[гмuряти] «ритися,. копатися» Пі, [мИ
рати ЖJ <<те.; роздумувати)), [.Гнерати] 
«щось довго робити» ВеЛ, [.гнйршпи] 
«роздумувати Ж; копатися, ритися, 
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повільно шукати ВеБ», [.гнИряти] «пар
тачити, мляво працювати» Ж, [.гмерило] 
«той, хто повільно все робить, непаво
ротка людина, вайло» ВеЛ, [(нерило] 
«ТС.» ВеЛ, [(нИра] «ТОЙ, хто довго розду
мує)> Ж; - р. [гмьtр (гмур)] «Похмура 
людина, відлюдник», [гмь"ірить] «ХВО
ріти; ображатися; копатися, зволікати», 
ст. [гмьtрити, гмьtрати] «роздумувати, 
мудрувати», п. gmerac (gmyrac) «ко
патися в чомусь; (ст.) роїтися, кишіти 
(про комах, мурашок)», [gmer] «натовп», 
[gmyr] «те.», слц. hmyr «комаха, комаш
ня», hmyrit' sa «кишіти», болг. гщ}ра.м 
(з іншим вокалізмом) «занурюю»; - псл. 
*gьm-yr-ati, пов'язане з *gьm-ьz-iti, 
укр. гомзатися «вертітися, копошити
ся» (інакше 3ССЯ 6, 164);- очевидно, 
споріднене з лит. gilmurti, gumuroti 
«давити»; в українську мову, мабуть, за
позичене з польської мови, про що свід
чить r-, невластиве для української мови 
як відповідник псл. g; малоймовірне ви
ведення слова (Веrп. І 311; Korbut PF 
4, 405, 4 70; Karlowicz SWO 185) з нвн. 
[mahren] «мішати, копатися в чомусь», 
сн. meren < *gemeren «те.».- Оньrшке
вич Исслед. п. яз. 241; Slawski І 298; 
Фасмер І. 412.- Пор. rбмзатися. 

[rнап] «майстер, що виробляє сіряки 
й опанчі»; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. рідк. gnap «хлопець, 
парубок; наймит» (давніше також «ткач, 
сукнар») є результатом видазміни форми 
knap «ТС.», що походить від свн. knappe 
«юнак; зброєносець; підмайстер, nере
важно ткача-сукнаря, мірошника» (нвн. 
Knappe «слуга, найманець; зброєно
сець; гірник»), пов'язаного з нім. Knabe 
«хлопець».- SW І 856; Slawski ІІ 284.
Див. ще кпап. 

Гнат, Гнатко Ж. ст. Игнатіи (1414), 
Игнат'Ь (1419), Игнатко (1378); - р. 
Игнrіт, Игrіrітий, бр. Ігнат, Ігнацій, 
др. Игнатий, п. Ignacy, ч., слц. Ignac, 
болг. Игн.tіт, схв. Йгнат, ЙгІ-Ьат, Йг
нац, Ignacij, ели. Ignacij, стсл. Иг-ьмL\
тии;- через старослов'янську мову за
позичено з грецької; сгр. 'lтvci•to~ по
ходить від елат. Ignatius, остаточно не 
з'ясованого; тлумачиться як пов'язане 
з лат. ignotus «незнаний, невідомий», 
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похідним від ignosco «Не знаю» (Супе
ранская 78), з лат. ignatus «Не народже
ний»(?) (Петровский 118) або з лат. ignis 
«вогонь» (Илчев 219).- Сл. вл. імен 206; 
Skok І 710. 

гнати (жену'), ганЯти, гонИти, [га
нянИна], гін, [гіне] «тічка» Ж, гінка 
«смуга поля, що обробляється в один 
захват; [оранка в розвал ЛЧерк]», [гін
чий] (пес), [гон] «стебло» Я, гонець, [го
не] «тічка» Ж, гони, гонИтва, гонИтель, 
гонuтельстео, [гонИця] «корова в період 
парування; любострасна жінка; (ент.) 
Cyrinus natator Ж», гоній «людина, що 
відповідала за сплату податків селяна
ми», ганінник <<nастух на полонині, що 
переганяє овець під час доїння», гонка, 
гонок (тех.) «шатун», [гонці] <шаг они», 
гонча, гончак, [гончук) <<ГОНЧаК» Я, гон
щик, [гонЮх] «той, хто жене» Ж, [гоня] 
<<гони, переслідування», [гонЯйло] <<один 
з гравців у грі в плаз», гоньба, гінкИй, 
гінчакувrітий «високий; такий, що швид
ко росте», гонИшний (гонишна сітка 
«рибальська сітка, на яку наганяють 
рибу»), гонкИй, гончакувrітий «Високий 
і стрункий» (про людину), [женавий] 
«жвавий, моторний», [ганцем] <<nішки» Я, 
вИгін, вИгінщина «данина пастухові при 
першому вигоні худоби на пасовище», 
вигюінець, взгонка «перегін» Ж, возгонка, 
відгін, відг6нка, догін «Гонитва», дог6нка 
Ж. дог6ня, д6г6нь «те.», згін, згінник, 
згонини <<частки колосся й соломи, що 
падають разом із зерном під час віяння», 
заганflч «пастух», загін, загінка «смуга, 
ділянка поля, пасовища; [оранка в роз
вал ЛЧерк]», [загінник] Я. [загінчай] 
«погонич» ВеЗи, [загона] <<запальна лю
дина», загонщик, [загонЮчкаJ (гра), за
гонистий «Запальний», [здогоня] <<гони
тва» Ж. нагін, нагінець, нагінка, [наго
ня] «гонитва», навздогін, нrігонцем, наздо
гін, недагін <<залишок у кубі після 
перегонки горілки», [недогон] <<nропуск 
під час косіння» ЛЧерк, [недог6ни] «рос
лини, що відстали в розвитку від за
гального масиву» Ме, [обганflнка] «кін
цеве боронування навколо ріллі» Ж. 
обгін, огоня (спосіб оранки), огонь «ТС.», 
[6дгон] «Товстий J{анат для прикріп
лювання рибальських сіток» Мо, пrігін, 
пагонець, [пагонці] <<ПаГОНИ» Пі, пагіння, 
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пагоння, [паговіння] <<Пагінню>, перегін, 
перегон «пропущене через сепаратор мо
локо», перегони, перег6нник, [перегінка] 
«частиІІа овечої шкури(?)», перег6нка, пе
регінний, поганЯти, панЯти, панЯйлоч
ка «лозина, якою поганяють коня», [по

гон] «ВИГін-пастівеНЬ біЛЯ села; СЛіД» Л, 
погонич, пригон (спец.) «пригіи; кріпач
чина» Ж, [пригінчий] «наглядач», [при
ганич] «ТС.», nрогfн, [nр6гнанецьJ «ВИГНа
НеЦЬ» Ж. прогон «прогін», прог6ни, про
ганич, прог6нка, nрогОНЯ «Пр осі ка В ЛіСі», 
[прог6нь] «вигнання» Ж, прог6нистий, 
розгін, [розг6н] «витратИ» Ж, [розг6ниха] 
(жарт.) «та, що розганяє (епітет каші)», 
розганич (тех.) «маховик», розгонка, роз
гонистий, уг6н, [уг6нка] (дати угон
ку- про гончака) Ж, [уг6нщик] «бі
гун» Ж, [угінчивий! «меткий, жвавий», 
[угінчливий] «швидкий (про коня)», удо
г6нь «навздогін»; -- р. гнать (гонЮ), бр. 
гнаць (ганЮ), др. г'Онати (жену), п. gnac 
(gnam, ст. zощ~. ieniesz), ч. hшШ (zenu), 
слц. hnat' (.ienem), вл. hnac, нл. gnas 
(zenu, zenjom), болг. г6ня «жену», м. гони 
«жене», схв. гнати (женём, гнам), слн. 
gшШ (zenem), стсл. r'.,.Ndти (ЖfNж); -
псл. gьnati (zenQ) «гнати. (переважно 
худобу)»;- споріднене з лит. giftti, genil 
«гнати, жену», лтс. dzit, dz~пu, dziпu 
«ТС.», прус. guntwei «гнати», gunnimai 
«женемо», лат. (of)-fendo «штовхаю, вда
ряю», гр. 'l'te[vw ( <*g~hen-jб) «б'ю, сі
чу», дінд. hanti «б'є», ав. )ainti «ТС.», 
хет. kuenzi «ударяє», алб. gjanj «жену», 
ірл. gonim «раню»; іє. *g~hen- «б;:ти»; -
давня, судячи з прус. guntwei, прасло
в'янська форма gьnati замість споді
ваного псл. =~-gьпаtі (пор. лит. gifiti 
«гнати») пояснюється впливом з боку 
лабіовелярного за походженням *g
( <g~'h-) на сусідній редукований (Slaws
ki І 299); Махек, виходячи з різниці в 
значенні, схильний пов'язувати псл. 
gьnati лише з балтійськими відповід
никами, інші ж індоєвропейські розгля
дати як пов'язані тільки з псл.:. i~ti 
(укр. жати, жну) (Machek ESJC 171, 
728); сумнівне твердження Ільїнського 
про різне походження жену і гнати і 
зв'язок останнього з лит. gaunu «одер
жую» (J agic-Festschr. 296 і далі).-Шан
ский ЗСРЯ І 4, 103-104; Фасмер І 419; 

гнетар 

БЕР І 263-264; Skok І 574-576; Bezlaj 
ESSJ І 152; 3ССЯ 7, 196-197; Traut
mann 85; Pokorny 491-493.-Пор. жати1 • 

[rнепйти] «Ударяти, бити ногами абg 
руками по чомусь» Я;- неясне; мож
ливо, пов' язане з гнипіти «утискати, 
гнобити, мучити» як результат дальшо
го розвитку (конкретизації) значення.
Див. ще rнипfти. 

[rнести] «гнітити», гнітИти «дави
ти, бити; гнобити», гніт «прес; пригноб
лення», [гнет] «гніТ», [гнетухаJ «пропас
ниця», [гнетЮчка, гнітуха, гнітЮчкаl 
«тс.», [гнетінка] «головка сиру» Ж, гні
тЮчий, [вuгнітl «вижимки» Я, fвuгніток] 
«ТС.» Я, [загніток] «пригнічений», [на
гніток] «мозоль (на нозі)» Ж, [прuгнет] 
«Тиск» Ж, [прuгніт] «гноблення», [при
гнітокl «прес; пригноблена людина»; -
р. гнестu, бр. гнесці, др. гнести, n. 
gniesc, ч. hnisti (ст. hnesti), слц. hniest', 
нл. gnesis, полаб. gnite «місить (тkто)», 
болг. гнетЯ (гнета) «пригнічую, дав
·лю», м. гнете «набиває; пригнічує», 
схв. гІ-Ьести, слн. gnesti, стсл. rNести;
псл. gnesti (*gnetg); -споріднене 3 
двн. knetan «Місити, м'яти», снн. kne
den, дангл. cnedan «ТС.», нвн. kneten 
«давити, топтати, місити, масажувати», 
дісл. knooa «м'яти», прус. gnode 
( <*gnota-) «діжа»; іє. *gen- «стискати».
Шанский 3СРЯ І 4, 106; Фасмер І 421; 
Прео_бр. І 131; Slawski І 304; Macheki 
ESJ'C 172; 3ССЯ 6, 165-166; Bern. І 
311-312; Trautmann 93; Zubaty St. а 
сІ. ІІ 179; Кlнge-Mitzka 381; Pokorny 
370-371. 

[гнет] «раптом; зараз,відразу»,[гнеть, 
гнетько Жl «тс.»; - запозичення з поль~ 
ської мови; п. [hnet, hnetki, hnetka] 
(відповідно доп. літ .. wnet) походить від 
ч. hned, що є результатом видазміни 
ч. ст. inhed ( <*іnьgьdь- пор. спорід
нене стсл. им~r Дd, ИN."_r Дd), яке виник
ло внаслідок скорочення виразу іn'Ь 
godь, тобто «одного часу (з тим, коли 
сказано), відразу»._;_ Bri.ickner 627; SW 
VII 665; Gebauer І 584; Machek ESJC 
213.- Див. ще іно):J.і, fиший, ro):J.. 

[гнетарl «скупій, скнара» Ж; - по· 
хідне утворення від гнести «давити, 
стискати; тримати nід гнітом (пресом)», 
букв. «людина, що затискує (гроші в ку· 
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лаці, боячись їх випуєтити»).- Див. ще 
гнести. 

гнИда, [гнИдник] «вошивецЬ», [гнИда
вецьJ «те.» JI(, [гнИдавкаJ «вид гедзя, 
Bastvofilus equi (G. iпtestinalis (?)» 
ВеБ, гнИдАвий Г, Ж, гнИдавий Ж; - р. 
б<nлv. м. гнИда, бр. гніда, п. нл. gnida, 
ч. слn. вл. hnida, полаб. gnaidai (мн.), 
схв. гн.іlда, ели. gnida;- псл. gnida < 
балто-єл. *gninda; -споріднене з лтс. 
~nida, лит. glinda ( <*gninda), ісл. 
норв. діал. gnit, дат. gnid, шв. gnet, 
нім.(тірольське) [gneisJ «Луш1»; можливо, 
пов'язане з гнйти (псл. gniti), пор. як 
семантичну паралель р. [тля] «гнила 
річ»: р. літ. тля «рослинна воша»; 
допускалась також можJl'ивість первіс
ного значення «щось розтерте, щось ма

ле» (Persson Beitr. 94-96); інші відпо
відники: двн. (h)пі~, нвн. Nif3, Nisse, 
данг л. hnitu ( <*knida), алб. thёпі 
( <k!пida), гр. %ov[~ (род. в. %ovlбo~). 
вірм. anic, лат. lёns (род. в. leпdis). -
Шанский ЗСРЯ І 4, 106-107; Фасмер І 
421; Slawski І 303; Schuster-Sewє 296; 
3ССЯ6, 173-174; Bern. І312; Petersson 
BSl. Wortst. 60-66.- Пор. гнИти. 

[rнидиця] (бот.) «шолудивник, Pe
diculavis L.» Mak; - похідне утворення 
від гнИда: назва мотивується тим, що 
раніш відваром із цієї рослини виво
дили паразитів-комах із свійських тва
рин (Нейштадт 503); пор. назву рослини 
в інших мовах: р. вшИвка від вошь «ВО
ша», лат. pedicularis від pediculus «БО· 
ша».- Див. ще гнИда. 

[гнидник] (бот.) «грицики звичайні, 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 
(Monch.- Mak.)» Mak;- неясне. 

[гниловід] «болото, поросле травою 
і лісом», [гниловоди] (мн.) «болота, що не 
замерзають»; - складне слово, утворе

не з основ црикметника гнилИй і імен
ника вода; форму [гниловід] слід розгля
дати як виниклу з субстантивованої 
форми колишнього нечленного прикмет
ника гниловод'О «гниловодий», уживаного 
спочатку в складених виразах типу 

лtс'О-гниловод'О, луг'Ь-гниловод'Ь (тобто 
«З гнилою водою, на болоті»), які згодом 
зазнали скорочення.- Див. ще вода, 
гнИти. 

536 

гнИти 

[rнипJ «короткий шевський ніж», [rнИ
пець, книп] «ТС.», ст . .гниn'О (XVIII ст.) 
«тс.»; - п. knyp, рідк. gпер, [gnip, 
gnyp], ч. knejp, [gnypJ, ст. knyp, слц. 
[knajp] «ТС.», нл. knyp «Складаний ніж; 
серп; вістря ножа»; - запозичення з 
польської мови, в якій nоходить від 
нвн. Kneip, Kneif або нн. kщр «Те.» чи 
свн. gnippe «Ніж, кинджал», спорідне
них з англ. knife «ніж», лит. gnybti 
«Щипати».- Slawski 11 291-292; Юu
ge-Mitzka 381. 

[гнИпель] «ручка для повертання на
вою у ткацькому верстаті», [rнипель] 
«люшня» ВеЗа; - запозичення з німець
кої мови; нім. Kni.ippel «кийок, товста 
палиця» споріднене з Knopf «сук, наріст 
на дереві», англ. knob «те.»; менш імо
вірне припущення про зв'язок з нім. 
Knebel «ломака, кляп» (Шелудько 28).
Трубачев Рем. терминол. 136; Юuge
Mitilka 383, 384. 

[rнипіти] «гнобити, утискати; му
чити» Ж. [гніпйти] «те.» Ж; - п. [gni
p(c] «Те.»;- можливо, через польське по
середництво запозичене з середньониж

ньонімецької мови; снн. knlpen «щипа
ти» (нвн. kneifen «Те.») споріднене з гол. 
knijpen, лит. gnybti стс.», gnybis «щипок»; 
менш вірогідне з фонетичного погляду 
припущення про походження п. [gnipic] 
від укр. [гнипіти], а цього відп. gn~biб 
«гнобити» (SW І 860).- Юuge-Mitzka 
381. 

гнИти, гнИсти, гнилйчип;z.ися «трохи 
загнивати (про груші)», гноїти, [гнИла
вець] «хвороблива людина» Ж, гнилець 
(с.-г., мед.), гнилеча, гнилИзна, гнилиші 
«гниль (у дереві)» Я. [гнилИца] «ледарка» 
МСБV, гнилИця, [гнилИч] «гнилі стовбу
ри дерев» Ж. [гнилИча] «ледащо» МСБГ, 
[гнилИччя] (зб.) «згнилі дерева», [гнИли· 
ще] «гtшле місце (зокрема, вода)» 
[гнИлість] (хвороба ягнят) Я. гнйлка 
«гнилиця», гниллЯ, гнилота «гниль» Я, 
[гнилоша] «ледача жінка» Ж. гнилуха 
«гнила (заболочена) річка» Я. [гнилуша] 
«Гниле дерево Бі; третя чверть місяця», 
гнилЮк «згнила рослина» Я, гнилЮчка, 
гпилючок, гнилЯк «згнила рослина», гни· 
лАтина, гпил.Яччя,,гпиль, гнИлька (ент.) 
«Eristalis», гниттЯ, [гнИще] «гно:іще, 
купа гною» Бі, гн,ій, гнійнИк, гноївка, 
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гноfвнЯ, гноfсько, гн6їще, гнойовИк, гно
йовuсько, гнойовИця [гнойовка] «бока
вина у возі» Я, [гноЯJ «гній, сміття» Я, 
[гноЯвкаJ «гноїще» Ж, гноЯк, гноЯнка 
«Гнійний прищ; [боковина у возі Я]», 
[гноЯрка] «місце, де складають гній» 
МСБГ, гноЯрня, [гноЯтинаJ «Гній; гної
ще» Я, гнилИй, гнилуватий, гнилЯвий 
Я, гнильнИй, [гнитавий] «підгнилий; 
ледачий», гнійлИвий, гнійнИй, [гніЮчий] 
Я, гноlстий, гноюватий «nерегнійний», 
гноянuй «УГНОЄНИЙ», [гноЯчий] «ГНіЙ· 
ний» Я, [гнИло] «погано» Ва, згнИлий, за
гнивати, загнилuчити «Наповнити гнил
лю» Ж, [загніль] «початок гниття в де
реві» Я. загнИлий, перегній, перегнИлий, 
підгнuлий, прогній «місце на болоті, що 
не замерзає», [прогній] «перегній» Ж, 
прогноїна <<Трясовина, твань», [прогноїсь
ко] «угноєне минулого року поле» Ж. 
[прогноя] «місце з гноєм на тілі» Ж, про
гнИлий, угнилИчувати «давати визрівати 
(про гнилиці)», угноювати, угноювач, 
угноювальний; - р. гнить, бр. гніць, 
гнісці, др. гнити, п. gnic. ч. hnfti, слu. 
hnit', вл. hnic, нл. gnis, полаб. gnala 
«ЗГНИЛе», gni.ij «FНЇЙ», болг. гнИя «ГНИЮ», 
М. гние «ГНИЄ», СХВ. гfЬЇUnи «ГНИТИ», 
слн. gniti, стсл. rwити; - псл. gniti 
(*gnьjQ) належить, очевидно, до іє. 
*ghnei-, *ghnei-d(h)- «терти, розтирати» 
(можливо, розширення іє. *ghen-); -
споріднене з гр. xviєt «розпадається на 
дрібні частки», лтс. gщde «витерта або 
брудна шкіра», двн. gщtan «тертю>, 
даигл. gntdan «розтирати», нім. [gneis] 
«луш1», пізнє свн. gn!st «лупа, струп»; 
отже, розвиток значення такий: «терти 
(ся)> розпадатися (на порох), трухля
віти, гнити (про дерево)> гнити взага
лі»; до такого розвитку є численні па
ралелі, напр., лит. truenti «порохняві

ти» : гр. тр6rо «Стир аю», гр. 'фооа «Гнил
ля» : 'фоохrо «розтираю»; непереконливо 

поєднувалося з ав. gaitis «сморід», гот. 
guпds «виразка», гр. хаv1%Лч «Те.» (Pe
tersson BSI. Wortst. 62-63), які мають 
інші зв'язки.- Критенко Вступ 528; 
Шанский 3СРЯ І 4, 107-108; Фасмер І 
42І-422; Преобр. І ІЗІ; Slawski І 302-
303; Macbek ESJC 172; Ho1ub-Kop. 
246; БЕР І 256; Skok І 579-580; Bez1aj 

гнідИй 

ESSJ І 153; 3ССЯ 6, 176-177; Frisk ІІ 
І106-1107; Persson Beitr. 95; Kofinek 
LF 61, 50; Feist 226; Pokorny 436-437. 

[гнитИтися] «Крадькома кудись про
биратися, прокрадатися, прослизати» 
Ж; -очевидно, результат кантамі нації 
слів гщjти(ся) і нітитися (ди в.). 

гнів, [гніванка] «Гнів, сварка», [гнів
нИк] (у виразі він мій г. «він зі мною по
сварився»), гнівИвість «гнівливість», гнів
ний, гнівлИвий, гнівати «гнівити», гніва
тися, гнівИти, [прогнівлЯти], розгнів 
«лють»; - р. гнев «Гнів; [гниль]», бр. 
гнеу, др. гн'6в'"Ь, п. gniew, ч. hnev, слц. 
hnev, вл. hnew, нл. gпew, полаб. gnevoi 
мн. «сальні залози, м'ясо», болг. гняв 
«гнів», м. гнев, схв. гнев, слн. gnev, 
стсл. rwtcь. (р.-uсл. гмtсь. «гниль»);
псл. gnevь < *gnoi-vo-s; -очевидно, 
споріднене з гнИти (гній) (псл. gniti < 
*gneitei, *gnojь < *gnoros); розвиток зна
чення такий: «гниль, гній, отрута, от
руєна кров >гнів» (пор. як семантичну 
паралель болг. яд «гнів», а також нвн. 
(у Лютера) es tut mir fau1 «мені шкода, 
прикро» (букв. «мені гнило»); допускає
ться також зв'язок з псл. ognь «вогонь» 
(Мартьшов 9ИРЯ І 55-57) і з псл. *gne
Шi «розпалювати» (Kofinek LF 61, 53-
55).- Критенко Вступ 528; Шанский 
3СРЯ І 4, 104-105; Фасмер І 420; Пре-
обр. І 133; Machek ESJC 171; БЕР І 
257; Skok І 579; Bezlaj ESSJ І 152; 
Bern. І 312; Mikl. E\V 68.- Див. ще 
гнИти.- Пор. вогонь, гнітИти2 • 

гнідИй, [гнідан] «гнідий кінь», [гні· 
дащ] Я. гнідко «те.», [гнідуля] «руда ко
рова>> Ж; - р. гнедой, бр. гнядЬt, п. gnia
dy, ч. hnedy «коричневий», слц. hnedy 
«те.», схв. [gnjed], слн. gned «сорт вино
граду з синювато-червоними ягодами»;

псл. [gпеdь]; - етимологія не зовсім 
ясна; очевидно, утворене за зразком псл. 

bledь «блідий» від дієслова gnetiti «За· 
палювати» (укр. гнітйти (хліб) «підру· 
м'янювати вогнем»); первісне значення 
в такому разі - «який' має колір чогось 
обпаленого, за смаг л ого» (Kofinek LF 
61, 43-54); незадовільне з фонетичного 
поглядупов'язання з гр. хvТта (xv[craa) 
«пара, пахощі, запах», ісл. hniss «за
пах», лат, щdor «Те.; дим» (Bern. І 312); 

[Щ 



rніздівка 

непереконливе зіставлення з лат. (g)nae
vus «родимка» (Petersson Verm. Beitr. 
137); сумнівне твердження Нерінга про 
зв'язок із псл. *gnida (укр. гнИда), 
тобто з первісним значенням «який має 
колір воші» (Schrader Reallexikon І 
161); мало переконливе зіставлення (Ma-
chek ESJC 171) з ч. snedy «смуглявий», 
СТ. smedy <<ТС.» і ВИВедеННЯ ВСіХ ЦИХ форм 
з *mMy.- Шанский 3СРЯ І 4, 105; 
Фасмер І 420; Slawski І 301-302; 
Machek ESJCS 134; Skok І 578; Bezlaj 
ESSJ І 152; Откупщиков 119-120.
Див. ще гиітИти2 • 

гніздівка (бот.) «приворотень, ми
колайчики, Neottia Sw.»; - р. гнезд6в
ка, бр. гнязд6унік, п. gnieznik, [gniaz
dosz, ptasze gniazdo}, ч. hnizdovka, hniz
denka, слц. hniezdovka, [hnizdovnik] 
«тс.»; - похідне утворення від гніздо; 
назва зумовлена формою коріння росли
ни, схожого на пташине гніздо; в різних 
слов'янських мовах ця назва могла ви
никнути незалежно; про поширеність по
дібного семантичного зв'язку свідчать 
назви тієї самої рослини в інших мовах: 
нім. Nestwurz (букв. «гніздовий корінь»), 
лат. шdus avis <<nташине гніздо».- Ma
chek J m. rostl. 297.- Див. ще гніздо. 

гніздб, [гніздар] <<nташеня, що не ви
летіло з гнізда» Я, гніздИна «чарунка, 
чашечка», [гніздІвка] <<час звивання гніз
да» Я, Ж, гніздування, гніздЮк «козак, 

-~що осів на господарство; невдалий хліб», 
гніздЮх <<домовитий птах, що не кидає 
гнізда» Ж. [гніздИти] «бити весь час у те 
саме місце», гніздИтися;- р. гнезд6, бр. 
гнязд6, др. гн:І3здо, п. gniazdo, ч. hnizdo, 
слц. hniezdo~ вл. hnezdo, нл. gnezdo, 
полаб. gt'юzda «гнізда», болг. гнезд6, м. 
гнездо, схв. гнездо, слн. gnezdo, стсл. 
rмtзд~;- псл. gnezdo;- результат не 
з'ясованої поки що видазміни іє. *ni-sd
-o-s «гніздо», складного слова, утворено
го з префікса *ni- на позначення руху 
зверху вниз, спорідненого з псл. nісь, 
укр. ниць, низькИй, і нульового ступеня 
ОСН{)ВІ-І *sёd- (*sd-) «сидіти», що мали б 
дати псл. *nьzdo з первісним значенням 
«усаджування, сідання»; споріднене з 
двн. nёst «гніздо», нвн. Nest, лат. шdus, 
ірл. net «ТС.», вірм. nist «становище, 
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сидінню>, дінд. nt~a]J, nt~am «місце від
починку, стоянка, сітка»; початкове g 
пояснюється по-різному: зближенням з 
gnesti (укр. [гнести]) (Nehring IF 4, 
398; Bern. І 313), gn/Шti <<розпалювати» 
(укр. гнітйти (хліб) «підрум'янюватИ») 
(Nehring там же), *gnьs- «брvднити» 

(Vaillant IO~S 76), а також ~пливом 
хибної декомпозиції *vьn-nezdi-ti > 
> *vь-gпezditi (Vaillant Gr. comp. І 
92); е € спроба пояснити зближенням з 

*gпetati (Machek ESJCS 135); реконстру
юється також (Откупщиков 144-145) 
як *gnoi-z-dom з початковим значенням 
«Випалене в лісі місце для житла», 
пов'язане з псл. *gne-(ti) «палити, за
палювати», укр. [гнести]; менш пере
конливі думки про виникнення gпezdo 
під впливом нім. Geniste «гніздо» (Wa1-
de KZ 34, 508), з вихідного *nё(i)zdos, у 
якому *nё споріднене з гр. VТ)- «уни
зу, вниз» (Bern. І 313), з первісного 
*gnoi-zdo- <*gnoi-sd-o-s, тобто «сидіння в 
гною» (Младенов Baudouinowi de Courte
nay 23; Нахтигал 55).- Шанский 3СРЯ 
І 4, 105-1 06; Фасмер І 420; Slawski І 302; 
Machek ESJC 172; Schuster-Sewc 295-
296; БЕР І 255; Skok І 576; Bez1aj ESSJ 
І 152; 3ССЯ 6, 171-173.-Див. ще 
низькИй, сидІти. 

[гиість] «ніготь, пазур» Ж; -резуль
тат декомпозиції форми пагність «ТС.» 
з осмисленням початкового па- як пре

фікса за зразком паросток - рост6к.
Див. ще шізніrть. 

rніт, гніт Ж, [гнат] Пі, [.Гнат] Пі, 
гнотар «виготовлювач гнотів» Ж, .гно
тар «ТС.» Ж. гноттЯ «Лахміття, манат
тя», .Jн6ття «ТС.», ст. кгнот'Ь «гніт» 
(XVII ст.); - р. [гнат, кнот], бр. кнот, 
П. knot <<ТС.», [knoty] «ГОЛОВКИ ЛЬОНу, 
конопель», ч. knot <<rнit; тампон з мар
лі; вузол», слц. knбt <<гніт; тампон»; -
очевидно, через польське посередництво 

запозичене з середньоверхньонімецької 
мови; свн. knote «потовщення на части
нах тіла, нервах, рослинах; вузол, 
гніт» споріднене з нвн. Knochen «Кістка»; 
значения «Гніт>> набуте, очевидно, вже 
в польській мові внаслідок розширення 
значення німецького tлова, яке стосува
лось лише певного виду гнотів (пор. нвн. 



гнітйти 

Knoten «гніт гірничої лампи»).- Коби
лянський Мовозн. 1976/6, 33; Моска
ленко УІЛ 27; Фасмер І 422; Slawski 
11 287-288; Bruckner 240; Семереньи 
ВЯ 1967/4, 21; Юuge-Mitzka 383, 384. 

rнітйти1- див. гнести. 

гнітИти2 «підрум'янювати в печі 
(хліб)», [гнідИти] «ТС.», [гніт] «вогонь 
на припічку для підрум'янювання хлі
ба; рум'янець на хлібах, посаджених 
у піч Па, Ме», [загніт, зtігнітка ЖJ 
«ТС.», [пригніт] «загнічування (хліба)» 
Ж:; - р. [гнетья] «тріска для розпалю
вання печі», бр. [загнет] «загнітка, жа
рівник, вогнище при печі, куди вигрі
бають жар», [загнетак] «ТС.», др. гя'6-
ти «Запалювати», гн'6сти «ТС.», п. niecic 
~роздмухувати (вогонь)», ч. nititi, ст. 
nietiti, слц. nietit' «ТС.», схв. ст. упити
ти «ЗаПаЛЮВаТИ ВОГОНЬ», СЛН. netiti 
«роздмухувати (вогонь)», стсл. R."_ЗN'ІJ
тити «запалити»; - псл. gnetiti; - по
ходження не зовсім з' ясо ва не; зістав
ляється з прус. knaistis «головешка» 
(Срезн. І 528; Bern. І 312), з двн. gпitan 
«терти», дангл. gnidan «ТС.» (Fick KZ 
41, 201; Фасмер І 421), з псл. gniti 
«гнити, тлітю (Holub-Kop. 246), з лат. 
in-cendo «запалюю» (Machek ESJC 400); 
форма [гнідИти] зумовлена впливом при~ 
кметника гнідИй. - Бvлахаv Веснік 
БДУ 1972/2, 66-67; 3ССЯ 6: 167-168. 

гнобИти, гнобИтель, гнобlітельство, 
пригн6блювач;- п. gn~bic, ст. gngbic 
( <*gnobic); - псл. gпobiti, похідне з 
нульовим ступенем вокалізму в першому 
складі від іє. *genabh-/*gonabh- «тис
нути, давити» (інша форма тієї самої ос
нови В укр. гон66Ити «ГНОбИТИ», гоно
ба «набридання»);- споріднене з дісл. 
knefill <шаля, палиця», двн. knebil «пу
та, затичка», шв. knabb «кілою>, норв. 
knabbe «красти», knapp «вузький, тіс
ний, короткий», нн. knap «короткий, 
убогий, незначний», нвн. knapp «вузь
кий, тісний», можливо, також гр. ІVri~-tл
~w «кривлю, згинаю»; менш переконливе 

зближення з *gопь, goniti «переслідува
ти» (Slawski І 300-301) або виведення 
від іє. *ghabh- «брати» через інфіксава
ні основи *gonb-, *gnob- і под. (Otr~bski 
ZfS!Ph 33, 316-318).- Фасмер І 437; 

гнути 

Machek ESJCS 137; Bern. І 327.- Пор.. 
гонбба, гонббИти. 

[rн6йИти] «наполегливо просити»; 
Ба; - неясне; можливо, походить від 
нім. knien «стояти навколішках; ста
вати навколішки», пов'язаного з Кпіе 
«коліно» (двн. kniu, род. в. kniwes), 
спорідненим з дангл. сnёо, англ. knee, 
дісл. kne, гр. 16vu «коліно», лат. genu 
«ТС.»; нагадує розвиток значення в р. 

клЯнчить <<Настирливо просити, стояти 
навколішках»; форма [f'н6йИти] мала 
виникнути з первісної * кнИїти (> f'нИї· 
ти), можливо, за фонетичною аналогією 

до дієслівних форм типу гноіти (від 
гній), ло~ти (від лій) тощо.- Юuge
Mitzka 382. 

гнуздати, гнузда, гнуздечка, [гнуздеч
ка] Л, розгщjзданий;- р. взнуздать;
результат фонетичної видазміни колиш
нього *в'Ьн-уздати, утвореного з пре
фікса vьn- «В-» і основи іменника uzda 
«вузда».- Див. ще вузда, у2 • 

гнути, гинкИй Ж, [гнений] «гнутий; 
негодящий», гщ}тий, [гнуткИй] «гнуч
кий» Ж. [гщjчий] «ТС.», гнучкИй, [гИнциl 
«зігнувшись» Ме, вИгин, вигИнистий, згин, 
згинач, згИнці «ЗіГНУВШИСЬ», [загинати) 
«ЛИХОСЛОВИТИ» Я, загUН, [загинайко) 
«ТОЙ, ЩО ЛЮбИТЬ ЛИХОСЛОВИТИ» Я, [за
гuнка] «складка, вигин» Ж, [загнітко] 
«зігнутий» Ж, [загн6] «ТОЙ, що добре 
загинає (лихословить)» Я, загинальний, 
[загИнчастий] «зігнутий» Ж, [нагИнки] 
<<зігнувшись» Дз, [навпрйгінці] «ТС.» Па, 
незгИнний, обгиналки «боки плоскодон
ного човна», перегИн, перегИнщик, [прu
гинцем] «пригнувшись», [прИгинці] «ТС.», 
прогИн, прогинання, [прогнуттЯ], роз
гИн, розгинач, розгинальний, угИн;
р. гнуть, бр. гнуць, др. г'Ьнути, п. giqc, 
[gnctcJ, ч. hnouti «рухнути, поворушити», 
слц. hnut' «тс.», вл. hnuc «рухати», 
нл. gnus «рухати; гнути; доторкатися», 
болг. г'Ьпа «гну», схв. гішути «зруши
ТИ», слн. ganiti «рухати», стсл. с.,.
r.,.Nжти «Зігнути»;- псл. gьпQti < *gьb
ПQti; -споріднене напевне лише з лтс. 
gubt (gubstu, gubu) «СХИЛЯТИСЯ», ЛИТ. 
dvigubas «подвійний», [guЬUotis] «ЗГОР· 
татися, звиватися в клубок»; можливо, 

виникло шляхом метатези з іє. *bhug-
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ГНІОПИТИСЯ гбвда 

«згинати»: двн. biogan «гнути», нім. Ьіе- oboj, oboj, oboja (рідк. hob6j, hoboj), 
gen, дісл. bjiga «те.», дінд. bhuj;Ш ч. hoboj (чол., жін. р.), оЬое (с. р.), 
«згинати», гр. лтбааrо «згортаю» (Peder- слц. hoboj, болг. об6й, м. обоj, схв. 
sen MPKJ І 170-171; МеШеt LF 5, 333); дбоjе (жін. р., мн.), слн. бЬоа;- через 
менш переконливе зіставлення (Bern. німепьке посередництво (нім. НоЬ6е) 
І 366; Фасмер І 422-423; Skok І 576- запозичене з франпузької мови; фр. haut-
577; Pokorny 450) з дангл. geap «кри- bois «те.» (букв. «високе дерево», тобто 
вий», двн. goufana «Пригорща, жменю>.- флейта з високим звуком) утворене з 
Шанский ЗСРЯ І 4, 1ІО; Slawski І 274; прикметника haut «високий», що noxo
Machek ESJC І93; Schuster-Sewc 297; дить від лат. altus, спорідненого з нім. 
БЕР І 302; Bezlaj ESSJ І 142; ЗССЯ alt «старий», та іменника bois «дерево», 
7, 188-189; Persson Beitr. ІО5.- Пор. запозиченого з германських мов (пор. 
гибати, гИбіти, губИти. нім. Busch «кущ», англ. bush <<ТС.» ); 

[гнЮпитися] <<хнюпитися, nохнюп- франпузька назва hautbois співвідносна 
люватися» Ж. [гнЮпавий] «зігнутий» з фр. basson «фагот» (від bas «низький», 
Ж;- результат видазміни форми хнЮ- sоп <<звук», тобто «інструмент з низьким 
пити(ся), очевидно, через семантичне звуком»).- СІС 176; Шанский 3СРЯ І 
sближення з дієсловом гщ}ти(ся).- Див. 4, ІІІ; Фасмер І 423; Кluge-Mitzka 
ще хнЮпити. 3ІІ; Dauzat 95, 386; Bloch І 87; Walde-

') ( Hofm. І 3І-32, 33. 
го, (го-го-го вигук для привернення гов (вигук для привернення уваги, 

уваги), [г6га1 «людина з сильним голо- знак зупинитися), го-гов (вигук для при· 
сом» Я, [гог6нутиJ <<сильно крикнути» вернення уваги), [вговJ «угав, зупинка» 
Я;- f· го (г6-го, го-го-го) (при оклику), Ж, уг6вкати «заспокоїти, приборка
о. [ho (ho ho ho, ho hoj) (крик на худо- ти»;- п. how (вигук, що передає пабою
бу або на коней), слп. ho (h6) (крик на вання, неприємне відчуття; вигук для 
худобу, щоб зупинилась), вл. ho ho ho підняття худоби), ч. hou «увага!», слп. 
(крик на коней);- вигук інстинктивного hou (оклик); _ результат видазміни фо
походження, паралельний до нім. ho (ви- нетично подавженої форми вигука го 
гук заохочення), англ. ho «стій; стри- (го-о-о), вживаного як оклик, щоб звер
вай»;- пов'язаний з вигуками го-го (на нути увагу, через проміжну фонетичну 
позначення здивування) і гов (знак зу- форму гоу.- Див. ще го.-: пор. агбв, 
пинитися).- Slawski І 422; Schuster- угав. 

Sewc 299; Schwentner І9-20.- Пор. [rбвбиик] (іхт.) <<Пічкур, Gobio flu-
roв, ro-rб, хо. viatilis» ВеУг; -очевидно, результат 

[гобелки 1 (у виразі на г. (спалити, видазміни форми [к6блик1 <<ТС.» із зви
знищити) «до щенту, цілком»); -не- чайним для основи каб- переходом у 
ясне. варіант ковб- і з діалектною зміною 

rббза - див. хобз. к в r.- Див. ще кбблик. 
[гобшіти] «скоблити, скребти» Ж. [гбвбур] «вир»; - запозичення з ру-

[гоблюванка] <<стружка»;- ч. hoblovati мунеької мови; рум. [h6lbura] <<вихор, 
«стр угати», слц. hoblovat' «Те.»; -за по- • шквал; вир» є фонетичним варіантом рум. 
зичення з німепької мови; н. hobeln <<те.» літ. vбlbura <<ТС.», що походить від нар.
пов'язане з тим самим іменником Hobel лат. volvйla, пов'язаного з лат. volvo 
(свн. hobel) <<рубанок», від якого похо- «кочуся; кружляю», сnорідненим з гр. 
дить і гембель <<ТС.» (див.). ЄМrо «Обертаю, згинаю», дінд. vatatё 

[гббля] «висока жінка» Ж; - неяс- <<обертається», псл. valiti, укр. валu
не; можливо, пов'язане з [гоблати] ти.- DLRM 364, 939; Pu~cariu І79; 
«стругати» як вказівка на первісне зна- Walde-Hofm. ІІ 832-833.- Див. ще 
чення <<вистругана, тонка».- Див. ще валИти. 
ГоблаТИ. [rбвда) <<ГОра» ж; (г6вдя] <<НезаЙНЯ· 

гобой (муз.), гобоtст;- р. гобой, тий грунт» Ж; -запозичення з поль
заст. гобои (XVIII ст.), бр. габ6й, п. ської мови; п. [holda] «відвал, купа не-
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rовдаш 

родючої землі, породи, викинута з шах
ти» є діалектним варіантом до n. літ. 
halda «те.», яке разом з укр. [галда] «ТС.» 
походить від нім. Ha1de «схил пагорка; 
відвал, купа пустої породи».- SW ІІ 
10, 49.- Див. ще rалда1 • 

[rбвдаш] «бідолаха», [к6вдуш] «бід
ний мандрівник» Ж; -запозичення з 
угорської мови; уг. koldus «бідний; жеб
раю> вважається словом тюркського по

ходження: пор. дтюрк. qoldacї, уйг. 
qol')'ncї, qolt)'ucї «те.».- MNTESz Il 
524. 

[гбвдя] «ледача жінка» Ж; - неясне; 
можливо, результат видазміни форми 
[rолда]«незграбна, ледача коняка;дур
на жінка» або форми [гойда] «нехитра, 
байдужа, вайлакувата жінка» через фо
нетичне зближення з [говдя] «незайнята 
земля». 

[гбв'єдо] «рогата худоба», [говедо] 
«ТС.» (лайл.), [гов'Ядина] «худоба; м'ясо» 
Ж, [кав' Ядина] «ТС.» Ж; - р. [говЯдо] 
«Велика рогата худоба», бр. [гавЯдаl 
«ТС.», др. говяда «бик; рогата худоба», 
ч. hovado «скотина, тварина», слц. ho
vi:ido «велика рогата худоба, корова, 
віл; (лайл.) осел», вл. howjado «велика 
рогата худоба», нл. gowjedo, болг. го
веда «ТС.», М. говедо «ТС.; дуреНЬ», СХВ. 
гдведо «Велика рогата худоба», ели. go
ved(o) «те.», стсл. rQRA\ЖД ь. (прикм.) 
«властивий великій рогатій худобі»; -
псл. *gov-~d-o < іє. *g~ou-, *gllou- з 
не зовсім ясним суфіксом -~d-o (мож
ливо, праслов'янський новотвір, що ви
ник із суфікса -~(t). пор. *tel-~t-a «те
лята», *pors-~t-a «поросята»);- спорід
нене з лтс. guovs «Велика рогата худоба», 
дінд. gau]J (дав. в. gave) «бик, корова», 
ав. gaus «бик», вірм. kov «корова», 
гр. ~oli~ «бик», умбр. bum (лат. bovem) 
«бик» (зн. в.), лат. bos, bovis (з умбр. 
оск.) «бик», ірл. Ьо «ТС.», двн. kuo «ко
рова»; в українській мові форми [гов'єдо, 
говедоl є, очевидно, запозиченнями з 
словацької мовИ, як про це свідчать і 
місце їх поширення і фонетичні особли
вості; менш імовірне з фонетичного ог
ляду пов'язання псл. *gov~do з лит. 
galvijas «теля», нім. Kalb «ТС.» (Machek 
ESJC 181).- Трубачев Назв. дом. жив. 

rбвнар 

35-40; Шанский 3СРЯ І 4, 112-113; 
g>асмер І 425; Преобр. І 136; Schuster
Sewc 335-336; БЕР І 257-258; Skok 
І 596-597; Bezlaj ESSJ І 165; ЗССЯ 
7, 74-75; Bern. І 338; Trautmann 94; 
Specht 32-33; Walde-Hofm. І 112. 

говіти, говільник, [говія] «піст» Ж. 
говіння, рОзговини, [розговіни], зtіговини, 
[зtіговіни]; - р. говеть, бр. гавець, др. 
гов15ти, ч. hoveti «виявляти поблажли
вість, надавати, щадити», слц. hoviet: 
«ТС.», ВЛ. howic «ПротегуваТИ», болг. говея 
«говію», схв. гдвети «догоджати», ели. go
veti «хмуро мовчати», стсл. rQr:tти «ГО
віти»; - псл. *goveti; - споріднене з 
лат. faveo, -ёrе «бути доброзичливим, 
виявляти ласку», умбр. foner «святкові 
дні», дісл. ga, мин. ч. gaoa ( <*gawioo) 
«шанувати, благоговіти»; непереконливе 
з фонетичного погляду припущення 
(Mikl. Е W 75; Кiparsky GLG 29; Uhlen
beck AfSIPh 15, 487; Миккола РФВ 
48, 274) про запозичення з готської мови 
(гот. gaweihan «посвячувати, благосло
вити»); лит. gavёti «говіти», лтс. gavet 
«TG.» запозичені з слов 'янських мов.
Шанский 3СРЯ І 4, 111-112; Фасмер 
І 423; Преобр. І 135-136; Machek ESJC 
181; БЕР І 258; Skok І 597; Bezlaj ESSJ 
І 165; 3ССЯ 7, 72-73; Bern. І 338; 
Walde-Hofm. І 464; Persson Beitr. 729. 

[rовіти] «нидіти (про худобу), зни
кати, гинути, худнути, марніти» Ж; -
неясне; можливо, походить від етимоло
гічно неясного рум. (а) · gogi «Хворіти, 
слабнути, марніти»; форма [.Говіти] зам. 
сподіваної * .го(д)жити, очевидно, ви
кликана прагненням до відмежування 
від годйти (годЖf}), гожий і зближенням 
з семантично виправданішим у даному 
разі говіти «постиrи», тобто «худну
ти».- Пор. говІти. 

[rбвля] (орн.) «чорногуз, Ciconia» 
ДзАтл ІІ, [.говня, .говря, rов'я, .гова, .го
ваня, .гоя] «TG.» тж, [.г6ва] «сіра чапля, 
Ardea cinerea L.» ВеНЗн; - запози
чення з угорської мови; уг. gбlya 
«чорногуз, лелека» етимологічно не
ясне.- ДзАтл 11 128; MNTESz І 
1069. 

[rбвнар] «поламане старе дерево» 
BeYr; -очевидно, результат діалект-
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говорИти 

ної видазміни форми [канар] «товста гіл
ляка» (див.). 

говорИти, говір, говірка, [гов6р] «По
говір, говір» Ж. [говорило] (у виразі го
вори, г. «казала-балакала») Ж, говориль
ня, [говорінка] «буркітлива розмова Ж; 
базікання Я», говорун, говоруха, [гово
рушки] «лепетання дитини» Ж, говіркий, 
говірливий, говірний, говорливий, [гово
р!}щийJ «говіркий» Ме, говорЮчий, дого
вір, зговір, [зговорини] «ЗМОВИНИ», за
говір «Змова» Ж, [заговорок] «те.» 
Ж, [загов6рець] «Змовник» Ж, наговір, 
одговір «Відмовка», переговfрник «nарла
ментер», переговори, [перегов6рщик] <<nе
рекладач» Л, ЛЧерк, Дз, поговір, при
говір «приказка, прислів'я», приговір
ка «Тс.», приговарка «приповідка» Ж, 
{прогов6р] «договір» Ж. [розговір] «роз
мова» Ж. розговорки «розмови», [роз
гов6рливоJ Ж, уговір «умова», уговор 
«те.»;- р. говорить, бр. гаварьщь, др. го
ворити «кричати; говорити», п. goworzyc 
«балакати, базікати», [gaworzyc] «лепе
тати; балакати», ч. hovofiti, слц. hovo
rit:, вл. howoric «глухо» звучати; бушу
вати», болг. говоря «говорю», м. говори 
«ГОВОрИТЬ», СХВ. говорити, СЛН. govoгiti, 
стсл. r~R~р_ити «галасувати, кричати»;

псл. govoriti, [*gavoriti], nохідне від go
vorь [*gavorь] суфіксального утворення 
від звуконаслідувального gov- [gav-] < 
< іє. *gou-/gou- (пор. [г6вка] «розмова» 
МСБГ); первісне значення дієслова, оче
видно, «галасувати, кричати»;- спорід
нене з лтс. gaviJet «голосно весели
тися, співати без слів (також про со
лов'я)», gaurat «свистіти, бушувати», 
gauda «Нарікання», gaura «базікання», 
лит. gausti <<Шуміти; лунати (про дзво
ни)», двн. gikewen «Зватш>, дангл. cie
gan (з герм. *kaujan), двн. kuma «скар
га», гр. 16or;;; «стогін, скарга», "'(Оаш 
«скаржуся, оплакую», дінд. gavate «зву
чить», j6guve (з редуплікацією) «пові
домляю, кричу»; менш надійне зіставлен
ня З гр. po-ij «КрИЮ>, ірл. guth «ГОЛ9С», 
що передбачає іє. *g!!ou- (Meillet Etu
des 408; Pedersen Kelt. Gr. І 108), а та
кож з гр. '1'16pupor;;;, що передбачає пра; 
форму і є. *gh!!orubos (Machek ESJ С 
181).- Шанский 3СРЯ І 4, 112; Фас
мер І 424; Slawski І 263; БЕР І 258; Skok 
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І 597-598; Bezlaj ESSJ І 166; 3ССЯ 
7, 76-77; Bern. І 297, 339; Trautmann 
80-81; Pokorny 403.- Пор. вогорИти. 

[говтати] «уговтувати, уговкувати» 
Ж, оговтати «зробити nокірним; при
боркати», оговтатися «освоїтися», об
говтати «зробити покірним», обговта
тися «освоїтися», уговтати; - очевид
но, результат видазміни дієслова гов
кати, угавкувати «ТС.», похідного від 
вигука гов <<стій, годі, досить»; nерехо
дові суфіксального -к- в т, який міг ста
тися під впливом асиміляції до даль
шого т(и), очевидно, сприяв певний 
відрив слова в свідомості мовців від ви
гуку гов.- Див. ще гов. 

[І'овтиця І «гудзик» Ж; - очевидно, 
результат видазміни давнішого *ковти
ця, спорідненого з ковтки «сережки»; 
перехід к в г відбувся, можливо, під 
впливом семантично тотожного .г6мбиця 
«тс.».- Див. ще ковтати2.- Пор. ковт
кИ, ковтун. 

[roral) (зоол.) «чорна гадюка»;- оче
видно, запозичення з румунської мови; 
рум. рідк. g6ga «страховище, вова, хо», 
можливо, походить від алб. gogё «при
вид» (прізвисько румунів (аромунів) і 
християн у албанців-мусульман, яким 
могли також страхати дітей).- Vrabie 
Romanoslavica 14, 145; DLRM 341. 

[r6ra2 ] (дит.) «зерно, ягода» Ме, [.Го· 
.гатий] «зернистий»;- неясне; можливо, 
пов'язане з [.го.г6(д)зи (.го.г6(д)за)] 
«брусниця» (пор.). 

rбrель-мбrель, гоголь-моголь;- р. го
голь-м6голь, г6гель-м6гель, бр. гогаль
м6галь; -очевидно, запозичення з поль

ської мови; - n. kogel-mogel, [gogiel
mogiel] походить від нім. [Kйddelmud
del] «Мішанина, безладдя», остаточно не 
з' ясованого (можливо, від нн. koddeln 
«тримати брудну білизну» і Modder 
«гниль» або від нвн. [kuddel] «купа, мі
шанина»- про нитки, страви); форма 
гоголь-м6голь, очевидно, зайшла через 
російську мову, в якій виводиться від 
англ. hugger-mugger «безладдя».- Фас
мер-Трубачев І 425; Slawski І 327; 
Юuge-Mitzka 409. 

го-го (виг.) «ого»; - р. го (частіше 
го-го, го-го-го з придихавим г; вигук зди

вування), бр. го, п. ho-ho «ТС".», ч. hoho 



гоrбдза 

(вигук невдоволення, здивування, ра
дості), сJщ. hoho, Іюоо (вигук незгоди, 
невдоволення), вл. ho, hoho (вигуки зди
вування), нл. ho ho (вигук здивування, 
сумніву), схв. ho, hoho (вигук здивуван
ня, радості); - nервісний вигук для ви
раження емоцій, очевидно, споріднений 
з ог6; відомий також в інших індоєвро
пейських мовах: англ. лат. ho (для під
креслення здивування).- Slawski І~422; 
Rozwadowski J Р 5, 131; Schuster-Sewc 
299; Schwentner 19-20.- Пор. го, oro. 

гогодза, гог6з, rоrодза, rоr6дзи, 
.Jo.J6зu, rоrозкл; rоr6зник-див . .Jа
.Jацка. 

[гоголітиJ «блищати, світитися» (зо
крема про воду); - неясне. 

гоголь (орн.) «птах Anas clangula» 
Г, Ж. [огольJ «ТС.» Шарл; - р. гоголь, 
бр. гогаль, др. гоголь, n. ст. gogol «вид 
дикої качки», gogolica «водяна курочка, 
Gallinula chloropus L.», ч. Hohol, Ho
holici (топоніми), слц. hohol' «вид кач
ки, Bucefala», нл. Gogolow (топонім), 
болг. Гогалани (топонім), схв. gogolj 
(вид водяного птаха);- псл. gogolь; 
звуконаслідувальне утворення, пов' я
зане з гоготати і назвами подібних 
птахів іншИм ступенем вокалізму типу 
р. гсіга, гагара ( Собалевский РФВ 71, 
448; Brйckner KZ 48, 199; Torp 122; Po
korny 407) або редупліковане утворення, 
пов'язане з лит. gaigalas «качур», лтс. 
gaigala «вид чайки», прус. gegalis «НУ
рець», в основі яких можливе балт. *ga
ga1-, відповідне псл. *gogol- (Bern. І 
318; Trautmann 74; Топоров ІІ 187-
189); зв'язок з глаг6л (Bern. І 318; Traut
maпn 74) сумнівний.- Шанский 3СРЯ І 
4, 113; Филин Образ. яз. 210; Фасмер
Трубачев І 425; Slawski І 309; БЕР І 
258-259; Skok І 585; ОССЯ 6, 193-194; 
Булахавский Семас. зтюдЬІ 156; Otr~bski 
LP 2, 91. . 

[roroмaнJ «дурень» Ж; - запозичен
ня з румунської мови; рум. gogoman 
«ТС.» є похідним від [gog] «ТС.», яке, 
можливо, через посередництво сербо
хорватської мови (схв. гага- жартів
ливе прізвисько вихідців з півдня Юго
славії) походить від алб. gogё «привид» 
(прізвисько, яке албанці-мусульмани да
вали слов'янам, православним); пор. 

гоготати 

також алб. gog61, gogomel «опудало, 
потвора», походження якого не зовсім 

ясне.- Scheludko 131; Cranjala 348; Vra
bie Romanos1avica 14, 145; Cioranescu 
374; DLRM 341; Papahagi 497. 

[J'ОІ'ОJ?.~.:ГИСЯ) «ПИНДЮЧИТИСЯ, ВИСОКО 
нестися»jЖ., [.rо.rорний] «Гордий, бундюч
ний», [rоrиро.м] «бундючно, бундючливо» 
Па; - не зовсім ясне; можливо, пов'я
зане з рум. (а) se coconi «удавати з себе 
великого пана», похідного від coc6n (cu
c6n) «пан; поміщик, дідич», cucoana 
«пані», що походить від нгр. xox(x)ii>va 
«Заміжня жінка, дама»; r замість к в 
запозичених формах могло з'явитись 
чисто фонетично, р замість н, можливо, 
під впливом помилкового зближення з 
рум. coc6r «Журавель» («походжати гор
довито, якжуравель»).-DLRМ 163,202. 

[rбrосом] «півнеМ» (присл.) Я;- не
ясне; можливо, походить від п. рідк. 
kokosz «Півень» у діалектній мазуруючій 
формі *[kokosJ; nерехід первісних k 
(к) у r міг відбутися вже на грунті ук
раїнської мови, для якої, на відміну 
від польської, це явище характерне; 
наявність польського запозичення в го
вірках Харківщини може бути поясне
на TИl\j, що значна частина їх утворила
ся внаслідок переміщення українського 
населення з заходу.- Див. ще кбкош. 

гоготати «видавати сильні глухі і три
валі звуки; кричати як гусак; реготати», 
гогощjти, гоготіти «ТС.», гогіт «сильний 
і тривалий звук, шум; крик гусей; ре
гіт», [гоготало] (орн.) «дрімлюга, Capri
mulgus L.», [гоготеньJ «гелготіння, 
крию> Ж. [гоготняJ «тс.» Бі, гогітлИ
вий;- р. гаготать «реготати; гелго
тіти; кудкудакати; [іржати; жадібно 
їсти]», бр. гагатаць «гелготітю>, п. go
gotac «видавати белькітливий звук, кар
кати», ч. ст. hohtati «вити», слн. gogo
tati «гелготіти»; - псл. gogotati від 
gogotь, звуконаслідувального слова, 
утвореного за допомогою суфікса -оtь 
(укр. -іт), характерного в словах по
дібного типу (пор. гуркіт, стукіт); -
споріднене з .'ІИТ. gagёti «гелготіти», 
лтс. gagat «тс.», свн. gagen, gagern 
«ТС.».- Шанский ЗСРЯ І 4, 114; Фас
мер І 425; Slawski І 310; ЗССЯ 6, 194-
195; Bern. І 319; Trautmann 74-7.5. 
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rоrотіти 

[roroтfтиJ «кудкудакати, квоктати; 
щебетати» Ж; - результат видазміни 
давнішого * кокотіти «тс.», похідного 
від вигуку коко, що передає куряче 
сокотання (пор. [кокотіти] «лепетати, 
базікати», очевидно, через переносне 
вживання); перехід к в І' внаслідок 
одзвінчення відомий в українській мові 
і в ряді інших випадків.- Див. ще 
коко. 

[rоrошитисяJ «кокошитися, бундю
читися>> Ме, [roroш] «франт» О, [гогош] 
«гарний парубок» О, [гогошнийJ «гор
дий, пишний» О;- результат видазміни 
форми кокощuтися «ТС.» шляхом пере
ходу к в r, характерного в говірці для 
слів з афективно-негативним забарвлен
ням (пор. [raвaraJ «базіка», [rdвкати] 
«раз у раз кричати», [rи.мейда] «теле
пень» тощо); виведення від пізно засвід
ченого п. gogus «франт» (ОньІlІJкевич 
Исслед. п. яз. 241) викликає сумнів.
Див. ще кбкош. 

[годІ «рік», [гід] «ТС.», [года] «перед
шлюбна угода» О, [годU.льникJ «стінний 
годинник», годИна, [годин ар], [годИнка] 
«годинник», [годuн(к)и] «кишеньковий го
динник», годuнник, годинникар, годин
никарство, [годинJір) «ГОДИННИКар», [год
лйвістьJ «справедливість» Ж, [годовИк] 
«одноліток», [годовйни] «роковини», [га
довИще] «річний термін наймитів; рік 
Ж», гідний «Вартий чогось», [гідні свя
та] «різдво» ВеЗа, [годен] «здатний», 
[годйнний] «погідний» (про погоду), [го
динувсітий] «тс.», годний, [годяний] «яс
ний» (про погоду), годЯщий, гожий, [го
дuняно] «ясно» (про погоду) Я, годі, 
годИти, [гожИти] «вдаватися, щастити» 
Ж, [безгіддя] «Лихоліття» Я, [безгода] 
«Негода», [вгіддя] «умова» Пі, [вгідний] 
«Відповідний» Ж, [вгоденJ «придатний» 
Ж. [вдогіднийJ «задовільний» Ж. [ви
гіддя] «вигода, nривіллю>, [вИгідь] «ВИ
года» Ж, вИгода «Користь; [шинок на 
рибальських промислах] Я», [вигідли
вий] «зручний», вигоди, вИгідний «Корис
ний, прибутковий», вигідний «зручний», 
вtігодинитися, [вUгодити] «догодити», до
гідник, догідництво, [догідцяJ «прислуж
ник» Я, догода «догоджання», догідливий, 
догідний, догодливий, догодний, догодне 
«зручно», догоджати, [заг6да] «задово-
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год 

ЛЯННЯ» Ж, [загаді} «ЗаздалегідЬ» ж, за
годя «ТС.», (зг'іддяJ «МаЙНО», згода, згід
ливий «придатний; миролюбний» згід
ний «згодний; відповідний; придатний», 
згодлИвий «МИрОЛЮбНИЙ», Згодний «ЯКИЙ 
дає згоду; придатний», [згожийl «придат
ний», згідно, [згОді], згодна «вигідно», 
згодом, ізнегіддя) «ЛИХО», знегода «ТС.», 
[невгодаJ «нестатки, нужда» Ж, [невго
жайJ «нелюбий», невгодний, [невгожий] 
«такий, якого важко задовольнити, яко
му важко вгодити» Ж, [невдогода] «неза
доволення» Ж, [невдогоддя] «ТС.» Ж, [не
взгода] «обурення» Ж, [невзгодИна] «ЛИ· 
хо, нещастя; неспокійний час Ж», [не
виг'ідник] «незручний» Ж, [негід] «не
года» Ж. [негіда] «негідник», негідник, 
негідництво, н егідь, негода, [негодиця] 
«негода», [негодні] <<Непотрібні речі, мот
лох», негодій «нездатна людина», [не
гадь] «негода; непотрібні речі; бездоріж
жя Л», [негодйвий] «злий» Ж. негодя
ний, негодЯщий, негоже «Недобре», [не
згідникJ Ж, [незгідьJ «незгода» Ж, [не
згодлИвІ «нерішучий» Ж, [огідник] «ро
зумний, гарний» Ж. [огідний] «ТС.» Ж, 
LогідпатиJ «стати гідним; зм'якшити» 
Ж. перегод «певний час» (у виразі годом
перегодам «За певний час») Ж, перегода 
«перерва», перегодом, перегодЯ, [погідєJ 
«ПОГОДа» ж, погода, [погодИна) «ПОГОДа» 
Ж, [погодкаJ «флюгер», [пог6дник] «ТС.», 
погодок «На один рік старший або молод
ший від брата (аестри)», [погоддяJ «Спри
ятливий час», [погідливий] «погожий», 
погідний, Г, Ж, погодuнний, погожий, 
[погоді] «пізніше» Ж. [погоді] «те.» Ж. 
пригода, пригоддя «роздолля», пригод
ник «шукач пригод», пригодництво, [при
годИтися] «трапитися» Ж, [розгода] «не
згода» Ж, [розгодний] Ж, розгодИнити
ся, розпогодитися, угода «домовленість; 
догоджання», угодник, угодовець, угіден. 
«догідний, зручний», угідний, угоден, 
угодливий «ТС.; добрий Ж; вартий уваги 
Ж», угодний «догідний, зручний», уго
жий, угождdти, узгіднювати; - р. бр. 
год «рік», др. год'О «час; термін», п. gody 
«бенкет, учта; (заст) новорічні свята», 
ч. hod «Храмове свято; бенкет», слц. 
hod «урочистий бенкет; свято», вл. hody 
«різдво», нл. gody «Тс.», болг. годйна 
«ріК», М. година «ТС.», СХВ. гбд «СВЯТО», 



rод:жак 

слw. g6d «пора; стиглість; свято, річ
ниця», стсл. rе>д "Ь. «час»; - nсл. gоd'Ь;
споріднене з снн. gaden «бути відповід
ним, ласувати», двн. gi-gat «відповід
ний, СТОСОВНИЙ», даНГЛ. ge-gada «ТОВа· 
риш, дружина (чоловік)», свн. ge-gate 
«Тс.», нім. Gatte «чоловік (дружина)», 
НіМ. giitlich «СТОСОВНИЙ», ГОТ. gadilings 
«СВОЯК, рОДИЧ», ДВН. gatu1ing «ТС.», 
дфриз. gada «об'єднувати», англ. to
gether «разом, спільно», лтс. gadtgs 
«здатний; шановний; твердий», gadlt «По
трапляти, придбавати, з'являтися», ga
d!ties «знаходитися, з' являтися», ал б. 
ngeh ([ngae)J» «випадок, вільний час»; 
з іншим ступенем чергування- лит. 
guбdas «честь, слава; частування», лтс. 
giюds «честь, слава», гот. gops «добрий», 
дангл. god, двн. guot, нім. gut «ТС.», 
іє. *ghedh-/ghodh-, первісне значення 
«відповідний, стосовний; добрий», звід
ки «відповідний час; (-велике річне) свя
то; рік»; дінд. gadhya- «те, що має бути 
триманим», яке сюди, очевидно, нале

жить (інакше Фасмер І 426), вказує на 
попереднє значення кореня «тримати, 

міцно тримати, об'єднувати», звідки «вла
стивий, пристосований, відповідний, 
згідний»; менш імовірне первісне зна
чення «очікуваний день, очікуване свя
то» при nов'язанні з nсл. *zьdati (укр; 
ждати) (Mik1. EW 61; Baudouin de 
Courteпay PF 3, 471; Потебня РФВ 2, 
9); безпідставні спроби довестИ герман
ське походження (Hirt PBrB 23, 33), 
зв'язок з іє. *ghed- «досягати» (Vaillant 
RI~S 22, 26-27) або спорідненість з нім. 
Tag «день» (nгерм. *dagha-) nри переста
новці приголосних у псл. god'Ь (Machek 
ESic 173; Семереньи ВЯ 1967/4, 17); 
звукова форма год замість закономірні
шого гід, можливо, зумовлена впливом 
російської мови._:_ Шанский ЗСРЯ І 4, 
114-116; Slawski І 307; БЕР І 259, 
260-261; Skok І 583-585; Bez1aj ESSJ 
І 155; ЗССЯ 6, 191-192; Bern. І 316-
318; Jok1 Studien 62; Pokorny 423-424. 

[годжак] «димар» МСБГ, [годжЯк Дз, 
годзЯк Мо] «ТС.»; - р. очаг «ВОГНИЩе», 
болг. оджак «вогнище разом із дима
рем», м. очак «димар; вогнище», схв. 

очак «димар; камін»;- можливо, через 
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годувати 

молдавське посередництво (молд. хоЖЯк 
(оЖЯк) «димар») запозичене з турецької 
мови; тур. ocak «вогнище; пічка, ка
мін; горно; димар» виводиться від пер
вісного складного тюрк. yч-ajak, утво
реного з числівника уч «ТрИ>> та імен
ника ajak <<Нога»; отже, nочаткове зна
чення «триніжок (під яким розпалювали 
вогонь)»; тлумачиться також (Севортян 
422-425; Дмитриев 541) як похідне від 
тюрк. о: m «вогонь».-Дзендзелівський 
НЗ УжДУ 13, 65, 98; СДЕЛМ 472; Ши
пова 253-254; Фасмер-Трубачев ІІІ 
177; Радлов І 1134. 

[І'одза] «заразна висилка на шкірі» 
Ж; - неясне; можливо, походить від 
уг. kosz «бруд; парші, короста (на тілі)», 
пов'язаного з давнішим koszm6, kuszm6 
«ТС.», етимологічно неясним, можливо, 
пов'язаним з псл. kosm'Ь, kosa «волос
ся».- MNTESz І 588; Kniezsa 869. 

[rодзинка] (бот.) «первоцвіт, підсніж
ник звичайний, Galanthus niva1is L.» 
Mak; - неясне; можливо, результат ви· 
дозміни незасвідченого *козинка, яке 
могло виникнути на основі форм [козо· 
дрист, козьодрИст, козодриск і noдJ 
«Тс.», що з'явилися в результаті' видо
зміни деетимологізованої форми [ска
розріст] «Тс.». 

[rбдзя] «вінегрет»; - неясне. 
rодко - див. бдуд. 
[rбдло] «рід, плем'я; поріддя, кодло», 

cr. кгодло «гасло» (XVII ст.); - запози· 
чення з польської мови; n. godlo «умов· 
ний знак, символ, (ст. також) знак, гас· 
ло, родове гасло», споріднене з нл. godlo 
«загадка; прізвисько», godmo «ТС.» і по
в'язане з n. godzic (si~) «годитися, пого
джуватися» або з нл. godas «відгадува
ти», укр. гадати; українське значення 
розвинулось на грунті значення n. 
godlo «родове гасло».-:- Slawski І 306; 
Bri.ickner 148; Schuster-Sewc 238.- Пор. 
rедло, кодло. 

годувати, годівля, годівнИк, годівнИ· 
ця, годованець, [годованок] «годованець», 
[годовникJ «той, що вирощує» Ж, году
вальник, [годуванJ «годувальник» Я. [го
дуля] «пожива, корм», [годун] «годуваль
ник» (у загадці), [годунецьJ «ТС.», го
дівельний, безгодівля, вuгодованець, від
годівля, підгодівля, угод6ванець; - р. 
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гоже ль 

[годовать] «жити, перебувати десь цілий 
рік; вирощувати, вигодовувати, вихо
вувати», бр. гадаваць «вирощувати, ви
ховувати, переживати рік», п. hodowac 
«вироrцувати, виховувати» (з укр. або 
бр.), ст. godowac «бути на весіллі, бен
кетувати; відзначати свято; частувати», 
ч. hodovati «влаштовувати свято, бен
кет; бенкетувати», слц. hodovat' «бути 
в гостині, гостювати; [святкувати, від
значати свято]», схв. годовати «урочис
то відзначати, святкувати», слн. godo
vati «ВідзначаТИ іМеНИНИ», СТСЛ. NЕГС>
ДQGіІТИ «гніватися, обурюватися», rе>
ДОGіІТи «ДОЗВОЛЯТИ»;- ПСЛ. godovati, ПО• 
хідневід godь у значенні «свято, святко
вий бенкет», отже, первісне значення, 
очевидно, «частувати (на святковому бен
кеті)».- Slawski І 422-423; Briickner 
172; 3ССЯ 6, 190-191.- Див. rце год. 

гожель, гожzІль, гожій, г6жув, го
жур - див. бжог. 

[rбжма] «безперервно, весь час» Ж; -
очевидно, похідне утворення від го
дUти, що могло означати «пильно, без
перервно (щось робити для когось)», 
зокрема в можливому раніше звороті 
*гож.ма годити (пор. гуль.ма гуляти 
«весь час гуляти», ревма ревіти «сильно 
ревіти» і под); з української мови [г6ж
ма] запозичене румунською мовою (рум. 
hбjma «безперервно, nостійно»).- DLRM 
364.- Див. ще год. 

rбіти Г, Ж. [гій] «ліки» Ж, [г6йникJ 
«лікар, хірург» Ж. Пі, [гойнuцяJ щі
лющий засіб», [г6йкий] «лікувальний, 
цілюrций» Ж, гойний «ТС.», [гойовийJ 
(у назві гайове листя (бот.) «подорожник 
ланцетолистий, Plantago lanceo1ata L.»), 
гоістий, [загійний], невигойний, [нег6їс
тий1, незагойний, [незагої~ий] Ж;- р. 
[гоитьJ «доглядати, відгодовувати», бр. 
гаіць «гоїти», др. гоити «відгодовувати», 
п. goic «гоїти», ч. hojiti «лікувати» 
(особливо рани), слц. hojit' «ТС.», вл. 
hojic «лікувати», нл. gois «Те.», болг. 
гоЯ «відгодовую», м. гои «Відгодовує», 
схв. гд;ити «годувати, відгодовуватю>, 
слн. gojiti «вирощувати»; - псл. gojiti, 
слов'янський каузатив до *ziti (укр. 
жuти), як gnojiti : gniti або pojiti : 
: piti; отже, первісне значення слова-

046 

гойда 

«робити так, щоб жило, заживало»; -
споріднене з лит. gajus «такий, що легко 
гоїться; здатний довго жити», дінд. gауа
«дім і подвір'я; господарство», ав. gауа
«Життя».- Критенко Вступ 529; Фасмер 
І 427; Преобр. І 138; Slawski І 310-
311; Machek ESJC 174; Schuster-Sewc 
308-309; Skok І 585-586; Bezlaj ESSJ 
І 156-157; Бернштейн Очерк 1974, 283; 
ОССЯ 6, 195-197; Bern. І 319; Traut
mann 75; Зализняк ВСЯ 6, 38; Pokorпy 
467-468.- Див. ще жИти. 

гой (виг.) «ой, гей», [гой-гой] «гуляти» 
Я, [гой чи] '«вигук при співі, танцях» Ж. 
гой та дана «тс.» Ж. [гой-гой] «вигук, 
яким підкликають корів» ЛПол, гой
кати «кричати, гукати» ВеЗи, О, вигой
кувати «весело вигукуватИ>>; - п. hoj 
«ой, гей» (діал. також вигуки, якими під
кликають коней, виганяють овець), ч. 
слц. hoj (вигук хвилювання), вл. hoj 
(внг.) «вставай», нл. hoj (вигук здиву
вання); - псл. (пн.) [*hojь], вигук, 
близький до *hejь (укр. гей); в україн
ських говорах з ним міг формально 
зблизитися вигук ой, що набував фgрми 
гой (пор. [гобід] «обід»).- Schuster-Sewc 
308.- Пор. гей, ой. 

[гбйда1 J «нехитра, до всьоГо байдужа, 
вайлакувата жінка Мо; висока, худа 
людина Мо; легковажна, неохайна жін
ка Ва; висока, незграбна людина Ва; 
висока, швидка, легковажна жінка Я; 
висока жінка Ж; шлюха, розпутни
ця 0»; - очевидно, зворотне утворен
ня від дієслова гойдати(ся), тобто букв. 
«той (та), що гойдається».- Див. ще 
rбйщі2.- Пор. гбвдя, гбйса1 • 

гбйда2 (вигук на позначення гойдан
ня, зокрема у колискових піснях), [гой
дана, гайдаса Пі, гойдашаJ «тс.», гойда
ти, гойдалка, гойданКа «ГОЙдалка; ГОЙ· 
дання; {рідлемішки з кукурудзяногобо
рошна]», [гойделя] «гойдалка» До, [гой
дайка, гойдочка] «Те.»; ___:_ р. (пд. зах.) 
[гойдаmьJ, бр. гайдаць, гойдаць, п. 
[hojda] «гей, гей же; гойда», hojdac «гой
дати» (з укр. або бр.), ч. hojda (вигук 
радості), [hojdak] «колиска», слц. ho
jdat'; - результат :;~лиття вигуку гой з 
підсильною часткою -да (пор. у тій же 
функції п. -da : hejda «Гей же», hojda 



rбйджа 

«те.»); неприйнятне припущення (Грін
ченко І 299) про походження гойда від 
дієслова гойдати.- Slawski І 423-424; 
Machek ESJC 174.- Див. ще гой, да. 

гойджа, гойджЯ, гойжа- див. rи
джга. 

гойний «щедрий, розкішний», [гой] 
«радість, забава» О, ст. гойньtй «великий 
кількісно, немалий, щедрий, багатий, 
достатній» (1569); - запозичення з поль
ської мови; п. hojпy «достатній, багатий, 
(ст.) щедрий» походить від ч. hojny 
«те.», ст. hoj «достаток», спорідненого з 
р. [г6йнЬІй1 «Вродливий, гар ний», бр. 
г6йнЬt «пишний, хвалькувато щедрий», 
слц. hojпy «великий кількісно, багатий; 
частий», болг. м. г6ен «Відгодований», 
схв. гдjан, гдjаніі. «відгодований; добре 
оброблений», слн. gojeпec «вихованець», 
р.-цсл. rоиNми «багатий»;- псл. *gоjьпь 
«багатий, достатній, щедрий», пов'яза
не з іменником *gojь «достаток, багат
ство, щедрість», похідним від дієслова 
gojiti; необгрунтовані припущення (Bri.i
ckпer 172; Otr~bski SO 19, 426-427) 
про власне польське походження п. hoj
nv.- Slawski І 424; Machek ESJC 174; 
ЗССЯ6, 197-198; Веrп. J 319; Taszycki 
PF 12, 62.- Див. ще гбїти. 

[rойникJ (бот.) «Подорожник ланце
толистий, Plantago lanceolata L.» Маk;
похідне утворення від г6fти; назва зу
мовлена тим, що листки ланцеталистого 

подорожника вважаютьєя кровоспин

ним, антисептичним, загоюючим рани 

засобом.- Носаль 88.- Див. ще гбіти. 
[г6йса1J «непосидюча, метушлива жін

ка» Я, [гойсараІ «жвавий, непосидючий 
чоловік»; - похідні утворення від не
засвідченого укр. (півн.) [*гойсатиJ «ска
кати, бігати» (пор. пн. [гайсатьІ «те.»), 
яке могло бути запозичене з білоруської 
мови; бр. г6йсаць (гайсаць) «бігати, ки
датися, НОСИТИСЯ», МОЖЛИВО, ВИНИКЛО З 

п. hasac «Гасати, скакати, бігати, тан
цюватИ>> (пор. укр. гасати).- Slawski І 
409-410.- Див. ще гасати.- Пор. 
r6йда1 • 

(rбйса2 1 «Висока жінка» Ж;- оче
видно, результат контамінації форм [гой
да! «ТС.» і [г6йса1 «непосидюча жінка» 
(див.). 

35* 
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rбйса3 - див. гейс. 
[гойт J (вигук, яким нацьковують со

бак); - р. гаго (гогого) «крик мисливців 
при цькуванні зайця», п. hoho (hoho
hoho) «те.»; - очевидно, утворене з ви
гуку гой з приєднаним до нього елемен
том -m неясноrо походження, можливо, 
зредукованого з вигуконої підсильної 
частки та (пор. п. hojta-hoj).- Див. ще 
rо-гб, гой. 

[гокІ «степова загорода для худо
би»; - неясне. 

гол; - р. бр. болг. м. гол, п. go1. 
ч. слц. слн. g6l, схв. :>дл; - запозичен
ня з англійської мови; англ. goal «во
рота, гол; фініш, старт; мета, місце 
призначення» загальноприйнятої ети
мології не має; виводиться від дангл. 
*gal «перешкода», gaelan «перешкоджа
ти» (Юеіn 666) або від фр. gaule (з фр. 
ст. waule) «жердина», старого запозичен
ня з германських мов (пор. гот. walus 
«палиця», споріднене з укр. вал «uи
ліндр»); семантичний розвиток від зна~ 
чення «жердина» пояснюється тим, що 

старт і фініш змагань позначалися в дав
нину жердиною (Skeat 216; Dauzat 356; 
Feist 549; Walde-Hofm ІІ 730).~ СІС 
176; Kopalinski 364. 

[rолдаJ «незграбна ледача коняка Мо; 
дурна жінка», [J'6вда1 (знев.) «голова»;
неясне; можливо, пов'язане з п. [gol
dapa] «висока й незграбна жінка».
Пор. rовдя, г6йда1 . 

[rолданаJ «сорт слив» Ме;- запози
чення з молдавської мови; молд. гол
дала «тернослив» (рум. goldaпa «Те.») 
етимологічно неясне.- Мельничук 
Молд. 3Л. 165; СДЕЛМ 88. 

голдувати (заст.) «платити данину, 
бути в ленній залежності>), [J'олдувати} 
«те.; володіти нерухомою власністю», 
ст. голдовати, олдовати,, холдовати 
(1388, 1395, 1445), голд'Ь «ленна присяга» 
(1433); - р. заст. голд «васальна залеж
ність», бр. галдаваць «слугувати комусь, 
догоджати»; - запозичення з польської 
мови; п. holdowac (заст.) «бути в ленній 
залежності; схилятися; підлещуватися», 
паралельне до ч. holdbvati «виявляти 
глибоку пошану до когось», слц. holdo
va-e, вл. holdowac «те.»; є або похідним 
від hold «вияв ленної підлеглості» (від 
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свн. hulde, holde <mідлеглість, вірність 
того, хто перебуває в ленній залежності, 
щодо свого пана»), або безпосереднім 
запозиченням з німецької мови; свн. 
huldeп «підкоряти, змушувати до під
леглості; бути в ленній залежності» 
походить від свн. hulde, пов'язаного з 
свн. holde «друг, коханий; вірний слу
га», похідним від герм. hald- «Клонити
(ся), схиляти(ся)» (пор. нвн. Halde 
«СХИЛ горба», СПоріднене З ЛИТ. saJis 
«бік; місцевість»).- Гумецкая Исслед. 
п. яз. 224-225; Тимч. 546; Фасмер І 

428; Siawski І 425-426; Machek ESJC 
174; Кluge-Mitzka 313-314,318-319. 

[голенький] «світло-рожевий» Ме, 
МСБГ; - похідне від голий у значенні 
«кольору голого тіла»; пор. близькі зна
ченням р. телесньtй, п. cielisty (про ко
лір), в основі яких також лежить по
рівняння з голим тілом; зменшена форма 
прикметника застосована для відріз
нення від його основної форми, вживаної 
з іншим значенням.- Див. ще голий. 

голець (бот.) «овес голий, або голо
зерний, Аvепа sativa пuda L.»; - похід
не від голий; назва зумовлена потребою 
відрізнення цього сорту вівса з оголе
ним зерном від іншого, більш пошире
ного, т. зв. плівкавого вівса, зерна яко
го знаходяться в плівках.- УРЕ 10, 
247; Брокгауз-Ефрон 42, 659.- Див. 
ще голий.- Пор. галсій2 • 

[rолеЯ] «гілка» Я; -споріднене з гіЛ
лЯ (гілка) утворення від кореня гол
за допомогою малопродуктивного су

фікса -1;я (наявного, на пр., в укр. 
кол-ія, р. кол-ея від кол-о) з характерною 
для північноукраїнського діалектного 
ареалу рефлексацією ненаголошеного t. 
як е.- Див. ще гілка. 

[rолиІ'о]. «Пряслиця на веретено» 
ДзАтл 11, [rолічкоl«тс.» ДзАТл ІІ, [rо
лічка] «блочки у ткацькому верстаті» 
ДзАтл 11;- неясне; можливо, походить 
від давнішого *калічко «коліщатко»;- в 
такомуразі форма r6лuro виникла шля
хом зворотного словотвору від r6лічко. 

голий, [голеватий] «напівголий» Я, 
[голенЯJ «безпере пташеня» Я, [голене] 
«усяке збіжжя, крім вівса» О, голеча, 
{голuд] «голяк» я, голИзна, [голuкJ «го-
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лодранець; пожарище» Ж. [голина] «до
бірне збіжжя, крім вівса», [голuнка] 
«плід осоки» Ж. [голuня] «відкрите поле» 
ВеБ, [голuця] «те.; облізле хутро», го
лИш «бідняк; круглий гладкий камінець; 
[скошений зимою очерет]», [голuшниціJ 
«ВИд грибів» Ж. голій (заст.) «перукар», 
голота, [голотва) «ГОЛОТа» ж, (голтЯйJ 
«голодранецЬ» Я, [голун] «голяк» Ж. 
[голкжl «ТС.», [голЯ] (ж. р.) «гола верхо
вина», [голЯ] (с. р.) «голе пташеня», 
[ голЯга І «бідняк» Я, голЯк, [голЯка] 
«гола жінка» Я, голЯр «перукар», голЯр
ня «перукарню>, голь (заст.) «голота», 
[голькаl «безоста пшениця», голяка 
(присл.), гольцем (присл.), голИти, го
літи «оголятись», [голотuтиl Пі, до
гола, наголо; - р. гольtй, бр. г6лЬt, др. 
гольtй, п. нл. goly, ч. слц. holy, вл. 
holy, полаб. d' ola «лиса (голова)», болг. 
м. гол, схв. гб, гдла, голо, слн. gol, стсл. 
гола; - псл. gоІь; -споріднене з двн. 
kaJo «ЛИСИЙ, ГОЛИЙ», НВН. kahJ «ЛИСИЙ», 
лит. galas «кінець» (початкова «голий 
стовбур»), pagalys «поліно, кий», лтс. 
pagale «ТС.», з іншим нокалізмом (а, 
пор. укр. галузь), також лтс. gals «гла
денький, як лід», gala «Ожеледь»; ро
билися спроби пов'язання з лат. cal
vus «лисий» з глухим початковим при
голосним (Zupitza KZ 37, 389); непере
конливе пов'язання (lljinskij AfSJPh 
29, 166-167) з схв. гулити «обдирати 
шкіру».- Шанский ЗСРЯ І 4, 123; 
Фасмер І 433-434; Slawski І 314; 
Machek ESJC 175; БЕР І 261-262; 
Skok І 582-583; Bezlaj ESSJ І 157; 
ЗССЯ 7, 14-15; Bern. І 325; Trautmaпn 
76; Rozwadowski Studia 83-84; JP І 
141-142; Pokorny 349.- Пор. галузь, 
гілка, голінка, голова. 

[голйця] «друга сітка з великими 
вічками, яка оберігає основну сітку від 
розриву при великому вилові риби» 
Мо; - р. [голuца] «шкіряна рукавиця, 
під яку одягають вовняну»; -похідне 
від голий у значенні «позбавлений чо
гось, без нічого, сам», оскільки ця сітка 
не має в собі риби.- Див. ще голий. 

[голиш] (бот.) «шавлія, Salvia L.» 
Mak; - не цілком ясне; можливо, є по
хідним від голий у зв'язку з майже без-
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листими голими стеблами, властивими 
шавлії пониклій, Salvia nutans L.
Федченко-Флеров 825. 

голінка «гомілка», [голенuця] «ТС.» 
Ж, [голінниці] «гомілки в людському 
кістяку» Я, [голЯшка] «нога зарізаної 
вівці, теляти, вола» Я, [голіначJ щибата 
людина» Ме, голінастий, голінатий;
р. голень, бр. галёнка, др. гол1'>нь, п. go
len, ч. holen (holeno), слц. holen, болг. 
гален, схв. гален (голеница, голеrьача), 
слн. gol€m, стсл. re>л1JNь.;- псл. gо
Іень, очевидно, похідне від gol'Ь «голий» 
з первісним значенням «кістка, не по
крита м'язами» (пор. р. [голень] «Не по
крита гіллям частина стовбура дерева», 
п. ст. golanka «Зав'язь плоду після 
відпадіння цвіту», [golanka] «голінкова 
кістка в худоби»); непереконливі з фо
нетичного боку спроби пов'язання з гр. 
7Ьа.Лоv «западина, пригорщ», 1ut:ov «член, 
рука, нога» з припущенням впливу псл. 

koleпo «коліно» (Bern. І 320-321; 
Младенов 105).- Шанский 9СРЯ І 4, 
117; Фасмер І 428; Slawski І 311; Skok 
І 587; Bezlaj ESSJ І 158; 9ССЯ 6, 201-
202.- Див. ще rблий. 

голінний «хвацький, бравий, жва
вий; здатнИй до чогось; охочий до чо
гось», [голенний] «Тс.» Пі, [гольнійший] 
(вищий ступінь від голінний) Ж; - р. 
[голЯмо] «багато, дуже», п. ст. golemy 
«великий», ч. ст. holemy, болг. голЯм, 
м. голем «ТС.», схв. гдлем «великий, ве
личезний», [голиjе.ман] «ТС.» ( <*golem
ьnь), стсл. І'С>Л1JМ"Ь. «великий»;- псл. 
*golem-ьnь, похідне від golem'Ь (jjgo
l~mь?), можливо, колишньої форми діє
прикметника на -m-;- споріднене з лит. 
gaHHi «могти», galia «сила, здатність», 
galimas «можливий», ірл. gal «хороб
рість», кімр. gallu «Могти»; первісне 

значення golemьn'Ь, як і golem'Ь,- оче
видно, «великий», звідки через значення 
«дужий; здібний, спритний» сучасна се
мантика; форма голінний пізніша, з пер
вісної *голімний; зв'язок з гр. алосрЮ
Лtо<;; «Нікчемний, непридатний» (Bezzeп
bergeг у кн. Stokes 107) сумнівний так 
само, як і спорідненість з гр. /!БjаЛо
«великий», що передбачає перестановку 

приголосних у псл. слові (Machek ESJC 
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174).- Фасмер І 434-435; Slawski І 
311; Brйckner 149; БЕР І 262-263; 
Skok І 586-587; 9ССЯ 6, 202-204; 
Bern.I 320; Trautmann 77; Pokorny 351. 

rблка, [гла ж. егла ж, еглuця ж. иглd 
ж. иглuця ж. ігла, ігва, іг6вкаJ, голеч
ник, голкар, голкарня, [гОЛUННЯ) «ШПИЛЬ
КИ на сосні» Я, гольнИк, [іг6вникJ «голь
ник», [іг6льникJ, голкастий, голкуватий, 
голчастий; - р. болг. игла, бр. і голка. 
голка, др. игла, п. igla, [jegla], ч. jehla, 
[ihla, jahlaJ, слц. ihla, вл. jehla, нл. gla 
(заст. jegla), полаб. jagla, м. игла, схв. 
uгла, [jагла, иглаJ, слн. igla, igla, стсл. 
ИГ"Ь.ЛИN"Ь. «ГОЛОЧНИЙ»; - ПСЛ. *jьg'ЬJa;
різні форми рефлексів jь,- очевидно, 
наслідок аналогійних вирівнювань за 
однією з форм відмінювання, переходу 
jь- в -і в частині праслов'янських го
вірок або виникнення паралельної фор
ми псл. *jьgla (менш імовірний зв'язок 
з індоєвропейським наголосом,- Lang 
ёмF І 385-387);- етимологія не з'я
сована; найімовірніший зв' язок з прус. 
ayculo «голка» ( <*aigula або *eigula,
Trautmann 3), який проте ставиться під 
сумнів (Meillet BSL 24, 137; Machek 
Slavia 3, 595-596); малоймовірні з ог
ляду на фонетичні чи семантичні трудно
щі інші відповідники: пізнє гр. аТ?<ЛоL 
«вістря стріли» (Fick І 345; Pokorny 
15, 18); псл. *~ga (укр. яга), лат. 
aeger «Хворий; сумний» (Bern. І 423; 
Brйckner 189); дісл. igull «Їжак», нвн. 
Igel «тс.», псл. *е.Zь (укр. їжак) (Пре
обр. І 263-264); іє. *ioug- у кімр. 
gwnio «шити», дірл. con-oigim «ШИЮ» 
(Zupitza KZ 37, 392; Mikkola RSI І 
5-6); гр. О~ОЛ6<;; «МОНеТа», первіСНО 

«металічний прутик» (~ < іє. g~) при 
прийнятті слов. ь- і гр. о- за про
тетичні елементи (Meillet BSL 24, 54, 
137); пор. гр. ~ЄЛо<;; «стріла», ~єЛЬvч 
«вістря, зокрема голка», лит. geluonis 
«жало»; заслуговує на увагу виведення 

від псл. jьgo «ярмо» первісно як назви 
заноз:и в ярмі (Парасунько Мовозн. 
1968/4, 51-53; Machek Slavia 3, 593-
597; ESJC 220-221).- Фасмер-Тру
бачев І 443-445; Ш<;~хматов ИОРЯС 8/2, 
336-343; Slawski І 443-445; Schuster-
Sewc 441-442; Skok І 710; Bezlaj ESSJ 
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І 208; Топоров 59; Rozwadowski RSI 7, 
9-13; Lehr-Splawinski RSI 8, 152-156; 
Мейе ОЯ 66, 91; Wijk LiSI 1-2, 77-
84.- Пор. глИця. 

[rблка] «безоста пшениця», [голка] 
«те.» Mak, [гулька] «яра пшениця» Ме; -
запозичення з польської мови; п. golka 
(gotka) «безоста пшениця» походить від 
goly «голий» (gola pszeniєa букв. «го
ла- без остюків- пшениця»).- SW І 
869, V 420.- Див. ще голий. 

(rолббати] «колупатю> Ме; - оче
видно, результат видазміни форми [джо
л6батu1 «те.» з переходом дж в задньо
язичне r, можливо, під впливом колу
пати з початковим задньоязичним.
Див. ще джолббати. 

[rолобйряJ (с. р.) «земля, що не ро
дить» ВеНЗн;- очевидно, калька п. 
[goloborzeJ «голе, не заросле місце; поле 
на місці викорчуваного лісу», СКJ1адного 
слова, утвореного з основ прикметника 

goty «голий» та іменника Ьбr «бір, сосно
вий ліс», що означало первісно «голе 
місце в лісі; місце, голе від лісу»; змі
на значення відбулася при засвоєнні 
слова українською мовою; українська 
форма є діалектним варіантом, якому 
мало б відповідати літ. *голобір' я.
SW І 866, 869.- Див. ще бір, голий. 

[голобИти] «забивати» Ж;- очевид
но, результат незакономірної гіперис
тичної видазміни форми [гл6бuтu] «ук
ріплювати клинами (вал у млині)» nід 
впливом п. [globic] «укріплювати кли
нами» за зразком фонетичного співвід
ношення типу п. glowa- укр. голова.
Див. ще глоба. 

[rолббісь] (присл.) «У взутті без 
шкарпеток або онуч, на босу ногу» Ж, 
[гол6біскu1 «ТС.» Ж. Я, [гол6бівськuй] 
«озутий на босу ногу» Ме, [голобйський] 
«босий» Мо; - складний nрислівник, ут
ворений з основ прикметників голий і 
босий у формі, nохідній від колишніх 
невідмінюваних прикметників на -ь 
( <*1), належних до основ на -і- (пор. 
прислівник п. przybos «на босу ногу» 
аналогічного nоходження).-Нахтигал 
88.- Див. ще голий, босий. 

голобля, [огл6бля, огол6бляJ, [голо
бель] «запряжений у голоблі кінь» Ж, 
fголобелецьJ «тс.» Ж, голобельний:- р. 
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огл6бля, бр. агл6бля, п. holobla, [oholob
la] (з укр.), ч. ст. ohlobne «стовп», полаб. 
pre-globe «дишель плуга», схв. дглі5б
;ье «частина кросен»; - псл. *o-globja, 
пов'язане з globa «жердина» (укр. [гло
ба] «зігнуте від природи дерево; заліз
ний клин»), globiti «стискати, з'єдну
вати» (укр. [гл6бUтu) «конопатити»); 
форма голобля утворилася З бЛИЖЧОЇ ДО 
первісної огол6бля ( < огл6бля), із вто
ринним повноголоссям; непереконлине 

припущення про запозичення через 

польську мову з німецької - двн. ga
bala «вила; виделка», нвн. Gabeldeichsel 
«дишель з поперечним бр усом» (Грот 
Фил. раз. І 485; ІІ 325).- Дзендзелів
ський УЗЛП 41-42; Фасмер ІІІ 117-
118; Преобр. І 637; Ильинский РФВ 62, 
256; Брандт РФВ 22, 121; Потебня РФВ 
5, 125; Slawski І 426; Bern. І 305.
Див. ще глоба. 

[голобрИшJ «Пройдисвіт, шахрай; бід
няк, голяк» Ж, О; - не зовсім ясне утво
рення з основ прикметника голий і, 
очевидно, дієслова бptlтu; буквально 
могло означати «наголо вибритий» і пер
вісно могло стосуватися певної катего
рії людей, ознакою яких були голені 
голови.- Див. ще гблий. 

ГОЛОВа, [г6лаJ «ГОЛОВа» Ж, [головай] 
«пуголовок» ВеБ, [головай (-ковбан)J 
(іхт.) «місяць-риба, Orthagoricus mola» 
Ж. головdнь, головатиця (іхт.) .«дунай· 
ський лосось, Salmo hucho (здебільшого 
самиця)», головатка (ент.) «Комаха Co
nops» Ж, головач «головань; [снопик со
ломи для покриття даху ЛексПол; 
(зоол.) жук-гнойовик, Lethrus cephalo· 
tes F.; пуголовок; (іхт.) бичок, Cottus; 
дунайський лосось, Salmo hucho L. 
(самець)]», [головачка] «в'язка соломи 
для покриття даху Ж; дерево край лісу 
0», [головей] «головань; пуголовок», [го
ловень] (іхт.) «короп, Cyprinus L. Ж; аку
ла головата, Squalus cephalus», [голо· 
вень] «велика голова», головИзна «коп
чена голова свині Ж; голова тварини, з 
якої варять холодець Мо», [головuкJ 
«ватажок» Я, [головuца] «частина упря
жі, що надівається на голову коня» 
МСБГ, [головuця] «початок, джерело річ
ки; (іхт.) лосось дунайський, Salmo 
hucho L.», [головuчJ (іхт.) «лосось ду-
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найський», [головічкаJ (бот.) «купальниця 
європейська, вовча лапа, Trollius euro
paeus», [головка] ((качан капусти; части
на полоза, загнута вгору; частина гон

чарного круга; пасмо кінського волосу 
для ткання сита», головко «головань; 
назва вола», [г6ловль1 (іхт.) «короП» Ж, 
[головнuкJ «убивця; (іхт.) в'язь, Leucis
cus idus L.», головндцтво «карний зло
чин, убивство», [головнuця] «отвір у ске
лі, звідки б'є джерело» Ж, [головні] 
«верхні лутки над ворітьми» Я, [голов
ствення} «rоловосік (свято)», [голощjра] 
«ватажок» Я, [головухиJ «rоловоногі» Ж, 
[головчакJ (ент.) «метелик Hesperia» Ж. 
гол6вщuна (заст.) «убивство; карний зло
чин; плата за голову вбитого» Я. Бі, 
[голов'ЯJ (зб.) «голови (капусти)» Я, 
головатий, головчастий «головатий (рід 
орнаменту)», [голов'янuйJ, головувати, 
безгол ів~ я, безголов'я, [заголовач] «узго
лів'я» ВеЛ, заголовок «Назва КНИЖКИ», 
[заголовок] «подушка» ВеУг, [заголов' я] 
«узголів'я» Ж, наголів' я «частина вуз
дечкю> Ж, наголовач «частина хребта, 
на якій тримається голова», [наголовач] 
(зоол.) «пуголовок» ВеНЗн, наголовок 
«верх капелюха», наголову (присл.), обез
головлювати, [передголов' я] «чоло» Ж, 
поголів'я, [прuгол6вач] «узголів'я; по
ліно, що кладеться впоперек печі», [при
гол6вник] «кожна з чотирьох колод, на 
яких кладеться піч у гуцульській ко
либі», прИголовок «узголів'я; верхній 
поперечний брусок віконної рами», уз
голів' я, узголов' я; - р. голова, бр. гала
ва, др. голова, п. нл. glowa, ч. слц. hla
va, вл. hlowa, болг. глава, м. схв. гла
ва, слн. glava; - псл. *golva; - спо
ріднене з лит. galva «голова», лтс. 

galva, прус. galla (знах. в. galwaп), 
вірм. glu х (род. в. gl хоу) «тс.» ( < *gho
lu-); пов'язане чергуванням голосних 
з псл. *іь!vЬ «черепаха» (др. жел'Овь 
«ТС.») (пор. гр. хЄ.Лu\; «ТС.» < *gheJ-); 
первісне значення мало бути «шкаралу
ща, череп» (пор. череп : черепаха або 
лат. testa «шкаралуща; череп, голова», 
фр. tete «голова» : лат. tesHido «черепа
ха»); менш імовірні з фонетичного по
гляду пов'язання з псл. *gоІь, спо
рідненим з двн. calua «лисина» (Brfick
ner 144; Веrп. І 324), і з іє. *gel- «щось 
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кругле, кулясте»,- пор. цсл. жь.лм «ви· 

разка», р. желвак, дісл. kollг «кругле 
верховіття дерева, кругла верховина» 
(Persson Beitr. 66-67, 932-933; Zubaty 
St. а сІ. ІІ 128), які суперечать вірменсь
кому відповідникові (іє. g- замість gh-); 
ще менш імовір не пов' язання з лат. саІ va 
«череш (Machek ESJC 166-167).- Кри· 
тенко Вступ 525, 542; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 118; Фасмер І 429; Преобр. І 1v39-
l40; Slawski І 292-293; Schuster-Sewc 
288; БЕР І 244-245; Skok І 566-567; 
Bezlaj ESSJ І 144-145; ЗССЯ 6, 221-
222; Топоров ІІ 147-150; Petersson Ar. 
Arm. St. 116; Specht 85.-Пор. глава. 

[rолощіжня] «міра солі» Я, [головаж· 
ка] «грудка, головка (солі); міра солі»;
др. голважня «міра солі»; - очевидно, 
походить від свн. galvei, galbei «давня 
баварська міра для зерна, солі», яке, 
найвірогідніше, є запозиченням роман· 
ського походження,- пор. рето-роман· 

ське (пд.-тірольське) c;a1via «міра зерна»; 
більш сумнівне пов'язання з голий (р. 
гольtй) і вага, важити (р. [вага, важить]) 
( Фасмер І 428), яке має скоріше народно
етимологічний характер.- Селищев ВЯ 
1957/4, 61. 

[головайчик] (бот.) «конюШина чер
вонувата, Trifolium rubens L.» Mak, 
[головакl «конюшина лучна, Tгifolium 
prateпse L.», [головашки] (мн.) «коню
шина середня, Trifolium medium L.» 
Mak; - похідні утворення від голова; 
назви зумовлені, очевидно, тим, що кві
ти конюшини зібрані в округлу або дов
гасту голівку (Нейштадт 344); форма 
[головайчикJ, мабуть, виникла з первіс
ного *голованчик (фонетично головань
чик), що є здрібніло-пестливою формою 
від головань «головатий, з великою голо
вою»; пор. властивий південно-західним 
говіркам подібний перехід -нь- > -й
у ряді інших слів ([білейкийJ < білень
кий, [молодейкийl <молоденький і 
под.).- Див. ще голова. 

головатень (бот.) . «Echinops sphae
rocephalus L.; [волошка синя, Centau
rea cyaпus L.; волошка лучна, Centau
tea jacea L.» Mak], [головинка] «волошка 
лучна» Mak, [голо6інка] «ТС.» Mak; -
назви не зовсім ясні; можливо, пов'я· 
зані з прикметником головатий з огляду 
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на форму й розміри квітів, занадто ве
ликих щодо тонкого стебла; форма голо
ватень може бути зіставлена і з формою 
[глават] «волошка синю>, що є, очевидно, 
результатом вuдозміни запозиченої на
зви [блават] «ТС.».- Див. Ще ГОЛОВа. 

[головачі] (бот.) «коноплі звичайні 
(жіночі), Cannabis sativa (femina) L.» 
Mak, [головатки] «те.» Mak; - п. [glo
wacze], нл. glowace «Те.»; - псл. [*gol
vaci] (ми.) < *go1vakjoi, похідне від 
*golva «голова», мабуть, у зв'язку з тим, 
що приквітковий листочок жіночої квіт
ки обростає плід на жіночих коноплях 
у вигляді ковпачка (Федченко- Фле
ров 319), що робить його подібними до 
голови.- Див. ще голова. 

rголовешечки] (бот.) «горлянка пов
зуча, Ajuga гeptans L.» Mak;- неясне. 

[головйця] «дівич-вечір, гуляння мо
лоді на подвір'ї молодої ввечері напере
додні весілля»; -похідне утворення від 
голова, очевидно, пов' язане з весільним 
звичаєм покривати молодій голову.
Див. ще голова. 

головшJl «обгоріле поліно» Г, СУМ, 
[головенка] Ж. головешка «тс.», [головін
ник] «грубник, опалювач» Ж; - р. го
ловнЯ «обгоріле поліно», бр. галавешка, 
др. головьня, п. glownia, ч. h1avne, hla
veii, слц. h1aven, HJJ. glownja, болг. 
главнЯ, м. гламна, схв. глав1Ьа, слн. 
gJavnja, СТСЛ. ГЛdСЬ.NІ<І «ТС.»; - ПСЛ. 
*go1vьnja; - загальноприйнятої етимо
логії не має; виводиться від прикмет
пика *go1vьn'Ь (укр. головнИй) як по
значення передньої частини палаючого 
nоліна (Фасмер-Трубачев І 429-430; 
Slawski І 293-296; Briickner 145; ЗССЯ 
7, 12-13); пов'язується також з дінд. 
jurvati «спалює», ірл. gual «вугілля», 
двн. kol(o) «тс.» (Bern. І 325), з р. [галка] 
"поліно», лит. pa-galys «те.» (Ильинский 
РФВ 73, 292; Machek ESJC 167, який 
відносить сюди ж лтс. ga1ёt «палати»). 

[rоловня2] (бот.) «сажка, Ustilago 
(Pers.) Rouss.; зона, Tilletia Tu1asne» 
УРС, Г, Mak, [головенька] «сажка; ріж
ки, C1aviceps purpurea Tu1.» Mak, [го
ловуватий] «хворий зоною, сажкою»;
р. головпЯ (пьtльная) «сажка», п. glownia, 
glбwnia «сажка; зона», болг. главпЯ, 
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м. гламна, [главна], схв. глдвнuца «тс.»;
псл. *golvьпja, яке являє собою, оче· 
видно, результат перенесення тієї са

мої назви в значенні «головешка>> (не
догоріле поліно) у зв'язку з зовнішнім 
виглядом рослин, уражених цими хво

роботворними грибами, що скидаються 
на головню (пор. іншу назву тієї самої 
хвороби- сажка від сажа); допускає
ться також (Шанский ЗСРЯ І 4, 119) 
зв' язок із словом *go1va «голова» за 
зовнішнім виглядом пузирчастої {:ажки, 
яка своїми наростами нагадує голову; 
думка про запозичення слова в україн

ську і російську мови з польської (Шан
ский тж) викликає сумнів.- Stawski І 
293; ЗССЯ 7, 12-13.- Див. ще го
ловшJl. 

[головокрут] (бот.) щмин піщаний, 
He1ichrysum aгenarium (L.) DC.» Mak; -
неясне. 

[головолом] (бот.) «багно звичайне, 
Ledum palustre L.» Mak; - р. [голово
лом]; -складне слово, утворене з основ 
іменника голова і дієслова ломИти : 
: ламати; назва зумовлена, очевидно, 
тим, що ця рослина дуже отруйна і має 

запаморочливий запах (Нейштадт428).
Див. ще голова, ламати. 

голод, [голоддя] «голод», [голодівка, 
голод ів' я Я] «те.», голоднеча,· [голодник] 
«той, що голодує» Я, [голоднuця] «у чо
тириногої тварини частина тіла між 
ребрами і задніми ногами», [голоднівка, 
голодпЯпка] «тс.», [голоднЯ] «голоднеча», 
[голоднЯк] «голодний» Я, голодовка, [го
лодуха] «голод» Ж. [голодЮк] «голодую
чий», голодний, [голодати, голодuти], 
голодувати, впроголодь, зголодніти, над
голодь; - р. голод, бр. голад, др. голод'О, 
п. gl6d, ч. слц. hlad, вл. hl6d, нл. glod, 
полаб. glad, болг. м. глад, схв. глад, 
слн. glad, стсл. rмд '~>;- псл. *gold'Ь, 
пов'язане з дієсловом *zьldeti «Жадати, 
прагнути» (з іншим ступенем вокалізму), 
збереженим у схв.-цсл. жль.дtти, схв. 
жудjети «бажати, прагнути», і, можли
во, далі, з іє. *g.!!eJ- «колоти»; в разі 
прийняття можливості іє. чергування 
І : r, яке нерідко спостерігається, як 
дальші відповідники могли б розгляда· 
тися також дінд. gaгdha- «жадання, 
жага», gfdhyati «жада~. лит. gardus 
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«смачний», лтс. gards «те.»; менш імо
вірний зв'язок з nсл. *ZeiQdьkь (укр. 
зах. жолудок), *glьtati (укр. глитати), 
*zьrati (укр. жерти), який допускає 
Мах€к (LF 52, 342-344), що пов'язує 
псл. *goldь, *zь}dёti з іє. *g\1eld-, яке 
він вважає варіантом *g\1er-, *g\1еrd
«поглинати» (укр. горло).- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 120; Фасмер І 430; Slawski І 
294; Machek ESJC 1бб; Schuster-Sewc 
28б; БЕР І 245; Skok І 5б3-5б4; Bezlaj 
ESSJ І 143; ЗССЯ б, 199-200; Bern. І 
320; Trautmann 87-88; Fraenkel 13б. 

[голодець] (бот.) «ерофіла, Erophila 
verna (ст. Draba verna)» Ж, [голодень 
Mak, голоднИк Ж. голодок Mak} «тс.»;
п. glodek, mrzygl6d «те.», ч. hladovenka 
«те.; стокротка, маргаритка, Bellis», hla
domor «ерофіла», hladimor, вл. hl6d, 
hl6dnica, болг. [гладнич] «те.»;- похід
ні утворення від голод; назва зумовлює
ться народною прикметою, що поява на

весні великої кількості ерофіли, для 
якої є сприятливою засушлива весна, 
передвіщає неврожайний (голодний) рік; 
пор. інші назви ерофіли в різних мовах: 
ч. chudina (букв. «біднота»), nouze (букв. 
«нужда»), bida, слц. chudбbka (від chu
doba «бідність»), вл. chudobka, chu&lin
ka, нім. Hungerb!Umchen (букв. «голо-

доквітка»).- Machek ESJC 1бб; Jm. 
rostl. бб, 238.- Див. ще голод. 

[голодовина] «плід шипшини»;- оче
видно, результат видазміни незасвід
ченої форми *глодовина «те.», похідної 
від глід, глодИна, через зближення з сло
вом голод.- Див. ще глід. 

[голодраб] «голий, бідний, обірва
нець», [голодрабецьJ «те.», [голодрабий!;
складне утворення з основ прикметника 

голий та іменника драб «голодранець»; 
форма з суфіксом -ець, очевидно, є на
слідком контамінації з словом голодра
нець.- Див. ще голий, драб.- Пор. го
лодранець. 

[голодрабий] «Не обшитий лубом» (про 
віз), [голодрабецьJ «те.»;- складне утво
рення з лрикметника голий та іменни
ка драбкu, взятого без суфікса -к-.
Див. ще голий, драбкй. 

голодранець, голодраний;- n. [ho
lodrani.ec] (з укр.); -складне утво-

ГОЛОМОрОЗЬ 

рення з основ прикметника голий і діє
прикметника др6яий, можливо, безпо
середньо з синонімічної пари голий-дра
ний «зовсім голий, дуже бідний», де 
другий синонім підсилював і доповню
вав значення першого (пор. щастя-доля, 
біда-лИхо, [голuй-нtігий] · тощо).- SW 
І І 50.- Див. ще гблий, дерти. 

[rолбм] «глум» Ж;- очевидно, ре
зультат гіперистичної (видозміни форми 
глум, неправильно сприйнятої як запо
зичення з польської мови, причому п. 
[glum] «те.» було осмислене як *gl6m, 
тобто як відповідник української фор· 
ми з повноголоссям (пор. п. gl6d - укр. 
голод).- Див. ще глум. 

[голомовзий] «голомозий» (Ме), [го
ломовзик] «лиса людина, голомозько»;
бр. галамоуза «безрога тварина; плюга
ва людина»; - очевидно, результат кон

тамінації форм *голомозкий «лисий» і се
мантично не зовсім ясного *голомовзuй, 
спорідненого з р. [голомолза] «базіка», 
[голомолзить! «говорити нісенітниці» 
(первісно, можливо, «доїти порожнє ви
м' я», від др. гол'О «голий» і *м'Олзти «дої
ти», перен. «переливати з пустого в по

рожнє»).-Фасмер І 430; ЗССЯ б, 212.
Див. ще гблий, голомозий, .молозиво. 

голомозий «Лисий», [голомозкий! «при
дуркуватий» Па, [голомозuна] «лисина», 
[голомозько] «лиса людина»; - р. [го
ломозьtй] «ЛИСИЙ», [голомозгун] «Муд· 
рій», [голомозгач, голомозговник] «тс.»;
складне утворення з основ прикметника 

голий та іменника мозок; форма голо
мозий зам. фонетично закономірнішої 
голомозкий з'явилась, можливо, під 
впливом первісно відмінного за значен
ням голомовзuй (пор. р. [голомолза] «ба
зіка»).- Див. ще голий, мозок.- Пор. 
голомовзий. 

[rол6мор6зь] «оЖеледь; мороз без 
снігу» Г, ЛЧерк, [ голомарожа ВеБ, го
ломорожжя, голоморозuця, голомороззя, 
голоморозя ЛЧерк] «те.»;- р. [голомо· 
розuца] «тривалі осінні морози без сні
гу», п. ст. діал. golomrбz «ожеледь», 
ч. слц. holomraz «сухий мороз без сні
гу», м. голомразuца «Мороз без снігу; 
ожеледь», схв. голдмразuца «мороз без 
снігу при ясній 'погоді»; - псл. *golo· 
morzь (або похідне від нього *golo-
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шоrzь) складне утворення з основ при
кметника gol'Ь «голий» та іменника 
*morZ'Ь «мороз» у значенні «мороз на го
лу землю, мороз без снігу».- ЗССЯ 6, 
211-212.- Див. ще голий, мороз. 

(rоломшікІ «голе пташеня, яке ще не 
літає» ВеНЗн; - очевидно, результат 
видазміни незасвідченої форми *голо
пупак, похідної від [голощ/п] «тс.».
Пор. rалаnуп. 

[голомша] (бот.) «полба, Triticнm 
spelta L.; голий ячмінь О; бур'ян, що 
одурює 0», [голо.мшtlвий] «лисий; без
остий (про збіжжя, хліб); непоказний, 
миршавий МСБГ»; - р. (зах.) [гол6.мща] 
«голий ячмінь»; - похідне від голий; 
словотвір не ясний внаслідок утрати 
проміжних ланок; очевидно, утворене 
безпосередньо від прикметника *голо
.мий, *голоматий «позбавлений гілок, ву
сів» (пор. п:. [golomaty] «позбавлений 
гілок»), похідного від іменника *голо
м: я «частина дерева без сук ів; колос без 
вусів» (пор. р. [голо.мя] «частина дерева 
без гілок»); суфікс -ш(а) характерний 
у відприкметникових іменників з нега
тивним забарвленням на позначення вад 
(пор. лівша від лів-ий, р. клику-ша від 
клику-ч-ий і под.); менш вірогідний 
зв'язок -.мша в голомша з .мох (Фасмер І 
430).- Див. ще голий. 

голомшити «лупцювати, бити; ру
бати, нищити МСБГ», [го.мшити] «тс.», 
[голомшИти] «дурманити, запаморочува
ти» О, [заголомшити] «приголомшити; 
задушити» Ж. пригол6мшувати; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з ого
ломшити, голомшИвий «Лисий» як ви
разник первісного значення «бити по 
лисині (по голові)»; можна припустити 
також первісне значення голомшити 
«r.юлотити полбу» («вибивати голомш)І)>). 
-Див. ще голомша. 

[голошішний] «Користолюбний; за
хланний» Ж; ___:_ результат видазміни 
форми горопаtшіий «Те.; бідний» через 
зближення першого компонента з го
лий.- Див. ще голий, горопаха. 

голопуцьок «безпере пташеня; ди
тина»; - складне утворення з основ 

прикметника голий та іменника пуцька 
«чоловічий член» (див.). 
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голосюі:ці 

гблос, [голосuльниця] «та, що голо· 
сить», голосИна, голосівка (заст.) «голос
ний звук», [голосільник! «той, що голо
сить» Ж, голосільниця, голоснИк, [голос
нИця! «колода в бані гуцульської церк
ви, що займає вертикальне положення», 
[голоснЮкJ «гавкун» Ж. [голосуха! «го
лосиста жінка» (?), голосьба «зойки», 
[голослИвиііJ Я, голосИстий, голос1іІlй, 
голосИти, голоснішати, голосувати, від
голос, відголосок, зголошуватися, наго
лос, [неголос] «Неприємний звук» Ж, ого
лоска «оголошення, сповіщення», ого
лошення, підголосок, підгол6сник, по· 
голос, поголоска, поголосок, прИголосний, 
розголос, розголосник, розголошувач, роз
голосний «відомий», [уголоски] «запові
ді» Ж, уголос; - р. голос, бр. г6лас, др. 
голос'Ь, n. нл. glos, ч. слц. hlas, вл. hl6s, 
болг. м. глас, схв. глtk, слн. glas, стсл • 
rмc"h;- псл. *gols'Ь, іменникове утво
рення з суфіксом ·S'Ь ( <*-so-) від осно
ви *gol- «шум, голос», як і в лит. bai-sa-s 
«голос», gai'-sa-s «звук, звучання», дінд. 
bha~a «мова», які дехто (Fortuna tov 
AfSIPh 4, 578; KZ 36, 3; Briickner 144) 
вважає тотожними з псл. *gols'Ь; - спо
ріднене з ос. 'Valas «голос», ісл. kall 
«клич», kalla «кликати, співати», двн. 
kallon «багато і голосно розмовляти», 
і рл. gall ( <*galno-} «славетний», кімр. 
galw «кликати, закликати», можливо, 
сюди ж лат. gallus «півень» (Perssoп 
Beitr. 852, проти чого Walde-Hofm. І 
580), а також непевне лит. galsas «від-
гомін» (Kurylowicz Etudes indo-europeen
nes, 1935, 117; Pokorny 350); вИсловлено 
припущення (Machek ESJC 166) про 
віддієслівне походження *gols'Ь від псл. 
*golsati, інтенсивної форми з суфіксом 
-s- від основи *gol-.- Шанский ЗСРЯ І 
4, 120-1?1; Фасмер І 431; Slawski І 292; 
Schuster-Sewc 287-288; БЕР І 247; Skok 
І 564-565; Bezlaj ESSJ І 144; 3ССЯ 6, 
219-220; Bern. І 323; Tr autmann 77; 
Torp 42.- Див. ще глагол. 

[голоснИ:ці] «скроні» . ВеУг; - оче
видно, результат видазміни первісного 
*волоснИці «тс.» (первісно «бокова час
тина обличчя, на якій росте волосся»; 
пор. укр. вискИ, етимоЛогічно пов'язу
ване з волоссям, нависли.м над скронями); 



rолоть 

заміна початкового в- початковим г
зумовлена їх паралелізмом в діалектах 
як протетичних звуків (пор. воріх
горіх (оріх), вулиця- гулиця тощо) або 
уявленням про скроню як nов' яз ану з в у
хом частину тіла, крізь яку сприймаєть
ся голос (звук).- Див. ще волосся. 

(гблоть] «ожеледь» Я, [голотеча! «те. 
Я; голе місце», [голотечина! «Відкрите, 
голе місце» Ж, [голотuка, голотіч] «те.» 
Ж, [на голотечі] «ПрОСТО неба», [голотіч] 
«те.»; - р. [г6лоть) «ожеледь», [г6лодь], 
др. голоть, голоm'Ь, гол'Оmь «тс.», n. go
toc «голий простір», ч. ст. holet (род. в. 
holti) «іній, nаморозь», [ho1ot) «тс.», 
слц. ho1of «голота», сболг. голоть слід; 
кристал, кришталь», схв. (ст.) голот 
«кришталь» (очевидно, з цсл.); - псл. 
golotь, gol'Ьtь, похідне від gol'Ь «голий»; 
первісне значення, очевидно,- «голе 
місце взагалі» (пор. на голотечі, голо
тіч), пізніше «голе місие, вкрите льо
дом, ожеледь»; пор. лтс. ga1a, gala «тон
ка корка льоду, ожеледь, рештки снігу 
на дорозі», ga1as «гладкий, як лід», 
споріднені з псл. gol'Ь, укр. голий; пор. 
також р. гололедица, ч. ho1omraz «оже
ледь»; зіставлення на підставі р. [го
ладь] з цсл. жлtдrщd «ожеледь», укр. 
ожеледь, лат. ge1u «холод», нім. kalt 
«Холодний» (Потебня РФВ 3, 98) менш 
певне через сумнівність цієї форми як 
первісної.- Фасмер І 431-432; ЗССЯ 6, 
214-215. Bern. І 322.- Див. ще голий. 

[голоцванок] «безпере пташеня», [го
лоцм6нник] «те.» Я;- складне утво
рення з основи прикметника голий і 
двох варіантів неясного другого ком
понента, паралельне до голопуп, голопу
цьок, голоцЮцьок «те.». 

[голоцЮцьок] «пташеня, на якому ще 
нема пір'я; дитина», [голоцtЬпок] «голе 
пташеня; слабке щеня» Бі; -очевидно, 
результат фонетичної видазміни пер
вісного голопуцьок стс.», пов' яз а ної з 
деетимологізацією слова і зближенням 
в одному випадку його др уго го комnонен
та з цЮця (дит.) «собака».- Див. ще 
голоnуцьок. 

[голош6к] «ожеледь; лід, оголений від 
снігу» Я, Lголощ6к, голощік, голощuк. 
Па] «Те.»; - р. [голощёк] «лід бер сні
гу»; - очевидно, результат фонетичної 

голуб 

видазміни первісного *голиш6к, по
хідного від голий (голИш < лід > ) з 
пізнішим зближенням кінцевого -шок 
із словом щока.- Див. ще голий. 

[голоЮх] «рідка каша з крупи» ВеБ, 
[голоЮшка] «борщ солодкий з молоком» 
ВеБ; - результат злиття виразу !гола 
юха] (гола юшка) «незаправлена страва»; 
пор. [голий борщ] «рідкий борщ з небага
тьох складників».- Див. ще голий, 
юха. 

голуб, голубар, [голубася] (перен.) 
«голубка» Ж, голубенЯ, голубИна «ГО
луб, голубка», голубИця, [голубій! «лю
битель голубів» Я, голубівнИцтво, го
лубка, голубнИк, [голубці] «візерунок на 
писанці» Я, [голубця] «голубиця» Ж, го
лубчик, голуб'Я, [голуб' Яр), голуб'Ятина, 
голуб'Ятн.ик, голуб'Ятня, голубИний, го
лублИвий, голуб'Ячий, голубити, [голубнЯ
тиJ «голубити» Бі; - р. г6лу6ь, бр. го
луб, др. голубь, n. golqb, ч. ели. holub, 
вл. holb, нл. golub, golb, болг. г'Ьл'Об, 
м. гулаб, голаб, схв. голуб, ели. go16b, 
СТСЛ. Г~ЛЖЕЬ.;- ПСЛ. *go1Qbь;- ДаЛЬ· 
ша етимологія остаточно не встановлена; 
очевидно, розширення на -Ь- основи на 
-n-, яке nерейшло потім до ·-і- основ 

(Meillet-Vaillant R.ES 13, 101-102); 
виводиться від іє. *ghel- (у,!<р. жовтий) 
і зіставляється з лит. gulbё «лебідь», 
прус. gu1bis «те.», оскільки індоєвро
nейські назви голуба грунтуються часто 
на назвах кольорів (Bern. І 322; Meillet 
Etudes 271); можлива зміна значення 
«жовтий» на «голубий» пояснюється при 
цьому паралеллю лат. flavus «блідо
жовтий» : двн. Ь1ао «голубий»; висуває
ться також иікаве порівняння з лит. ge-
1umbe «(синє?) сукно» (Wa1de-Hofm. 
І 249; Specht 123; Petersson BS1. Wortst. 
5); дехто вважає спорідненим з лат. 
co1umbus «голуб», припускаючи дав

ній паралелізм k : g (Machek ESJC 175; 
Otr~bski Idg. Forsch. 156); менш імо
вірні припущення про запозичення з 
латинської мови (Семереньи ВЯ 1967/4, 
20-21; Schrader R.eal1exikon ІІ 514; 
Собалевский РФВ 71, 441) або з якоїсь 
доіндоєвропейської 'мови (Machek LP 3, 
103-104), про зв'язок з псл. *gа1'Ь «тем· 
ний», укр. галка (Brйckner 293), про 
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наявність у слові префікс а go- при корені 
*IQb- (Rudnicki SO 3-4, 289-290), 
про походження nсл. goiQbь від прик
метника goiQb'Ь «голубий», а не навпаки 
(Moszynski LP 35, 189).- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 123; Фасмер І 432-433; Slaws
ki І 312-313; БЕР І 301; Skok І 587; 
Bezlaj ESSJ І 159; ЗССЯ 6, 215-217; 
Бернштейн Очерк 1974, 269-270; Tra
utmann 101.- Пор. голубИн. 

[голубель] (іхт.) «головень, Leucis
cus cephalus L.» Ж; -результат ви
дозміни первісного *г6ловль (пор. р. го
л6вль, голаель «те.»), похідного від го
лова, через зближення з іншою основою 
(можливо, голуб, голуб-Ий - від кольору 
луски); первісна назва *г6ловль була зу
мовлена характерною особливістю ри
би - її великою головою.-- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 116-117; Фасмер І 429; Пре
обр. І 140; Маркевич-Короткий 68.
Див. ще голова. 

[голубень] (бот.) «Лохина, Vaccinium 
uliginosum L.» Mak, [голубець] «те.; яго
да лохини», голубИка, [голубиця Mak] 
«Те.»; - р. голубИка «лохина»; - похід
ні утворення від голубИй; назви зумов
лені кольором плодів (голубувата-си
ніх) і листя {сизо-зеленого знизу); менш 
вірогідне пов' язання з вихідним первіс
ним *holovobol, що передбачає занадто 
складне перетворення (Machek J m. rostl. 
179).- Шанский ЗСРЯ І 4, 121; Ней
штадт 34 І -342.- Див. ще голубИй. 

голубИй «блакитний, (про масть) тем
но-сірий», голубуватий, голубаня (назва 
темно-сірої корови), голубизн.а, голубtн.ь, 
голубtти, голубtшати; - р. голуб6й, п. 
СТ. gol~by (gol~ba maSC «ГОЛубувата З 
сивизною масть»), gol~bi «блакитний» 
(первісно «голубиний», як і в сучасній 
мові), слц. holubf «сірий, сіра-голубий» 
(первісно «ГОлубИНИЙ»), СХВ. голубасm 
«сизий»; - псл. *goiQb'Ь; похідне від 
goiQbь значення «такий (на колір), як 
голуб» пов'язане з синім полиском пі
р'я на шиї голуба; відповідників поза 
слов'янськими мовами немає; прус. go
limban «синій» є запозиченням із ста
ропольської мови (інакше Bern. І 322-
323).- Шанский 3СРЯ І 4, 121-122; 
Фасмер І 432; Бахилина 192-203; Slaw
ski І 313; ЗССЯ 6, 217.- Див. ще голуб. 

556 

голубок 

[голубИнець] (бот.) «водянка чорна, 
Empetrum nigrum L.», [голубець, голу
бель] «те.» Mak; - не зовсім ясне; ос
кільки частина синонімічних назв, а та
кож латинська мають означення «чор

ний» (це рослина з темно-червоними 
квітками і чорними ягодами), скоріше б 
можна було чекати пов'язання з синім 
(темно-синім) кольором, ближчим до 
чорного; очевидно, назва походить від 
голубИй з діалектним значенням «синій» 
(пор. р. [голуб6й] «синій, сіриЙ>>).- Ві
сюліна-Клоков 197.-Див. ще голубИй. 

[голубій] (бот.) «ЦИКорій дикий, пет
рові батоги, Cichorium intybus L.; вов
чуг козлиний, Ononis hircina J acq.» 
Mak; - nов' язане з голубИй; назва зу
мовлена переважно голубим кольором 
квітів (принаймні, цикорію).- Ней
штадт 581-582.- Див. ще голубИй. 

голубінка (бот.) (рід неїстівних гри
бів, Agaricus russula), [глубін.ка Ж, го
лубка Mak] «те.», [голубин.ка] «Гриб Aga
ricus alutaceus Pers.; Agaricus lepidus 
Fr.» Mak; -похідні утворення від го
лубйй; назви зумовлені частим синювато
фіолетовим кольором шапинки; пор. р. 
[голубец] «гриб синюха, сироїжка, Aga
ricus violaceus».- Зерова 161-167.
Див. ще голубИй. 

[голубкИ] (бот.) «орлики, Aquilegia 
vulgaris L.» Я; - р. голубок, голубкИ 
«те.»; - похідне утворення від голуб; 
назва пояснюється подібністю квітки 
рослини до птаха; пор. іншу назву тієї 
самої рослини орлики, р. [6рлики], бр. 
[ворлікі, г6рлікі] «те.», п. orlik, orlica, 
ч. ели. orlfёek, слн. orlica, orliёek; пор. 
також нім. Adlersblume «те.» (букв. «ор
лина квітка»); останній ряд назв зумов
лений впливом лат. Aquilegia «те.», 
сприйнятого як дериват від aquila 
«орел», хоча воно, очевидно, утворене з 

основ іменника aqua «вода» і дієслова le
go «збираю», пор. р. водосб6р «те.»; заміна 
назви орлики на голубкИ могла бути 
пов'язана з голубим ·кольором квітів 
одного з різновидів рослини.- Див. ще 
голуб. 

[голубок] (бот.) «гадюча цибулька, 
Muscqri Mill.» Mak;- пов'язане з го
дуб; мотивація назви неясна. 
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голубці (страва; одн. голубець); -
р. голубцЬt, бр. галубцЬt, n. holubce (з 
укр.), gol<tbki (калька з укр.), схв. [go
lubici] «вид галушок»;- очевидно, по
хідне утворення від голуб, зумовлене 
певною подібністю форми; сумнівний 
зв'язок з галушка (Ильинский RSI 6, 
19; Горяев 73); не може бути виведене 
також від нім. Kohlblatt «капустяний 
лист, голубець» (Преобр. І 142).-Шан
ский 3СРЯ І 4, 122; Фасмер І 432.-Див. 
ще голуб. 

[голяннща] «халява» Ж (у Желехів
ського помилково: «гомілкова (голін
кова) кістка»);- запозичення з росій
ської мови; р. голенuще «халява» похо
дить від голень «голінка».- Див. ще го
лінка. 

[голЯнча, -ати] (с. р.) «корж» Ж;
очевидно, nохідне утворення від голий 
(тут «без начинки»).- Див. ще голий. 

rоль-rоль (вигук, що передає ковтан
ня людиною рідини) Я, Ме, Па, [.r'оль
кати] «п'ючи, шумно ковтати рідину» 
Ме; - n. gulgotac «видавати звук, влас
тивий воді при переливанні», golgotac 
«лити в горло», gul gul (наслідування 
звуку ковтання води або її переливання), 
нл. glugotas (про рідину), болг. гулкам 
(про голос);- звуконаслідувальне утво
рення, співвідносне з вигуком бyль.
Slawski І 282, 377; SW І 867, 940.- Пор. 
буль, гулькати. 

[rольня] «Партія («голова») білої ри
би на дніпровських заводах (1000 штук)» 
Я; -неясне. 

[rольопа] (вульг.) «стегно» Па, [го
ль опа] «зад (у коня)»; - n. holopa «ве
лика кістка (в страві); велика (незграб
на) нога» (з укр.?), [holopki] «голі ніж
ки» (з укр.?); -очевидно, пов'язане з 
[Гали] (вульг.) «литки»; кінцева частина 
могла бути викликана контамінацією 
з жопа (пор. [жопіти] «сісти навпочіп
ки», [жіпнути] «те.»); зміна ненаголо
шеного а > о в першому складі є ре
зультатом зближення з голий. 
· гольтіnа «голота», [голтяба Я, голь

тяпа] «те.», гольтіпака «голяк, бідняк, 
обідранець», [гольтяпака] «те.»; - р. 
[гольтепа] «біднота; погано одягнена 
людина»; -похідні утворення від го
лий з не зовсім ясною словотворчою бу-

гомзатися 

довою; можливо, результат видазміни 
первісного * голотьба «голота» від [го
лоть], ускладненого суфіксом -ба; пор. 
р. [голодьба], голидьбd, [голотьба, гол
доба].- Фасмер І 434.- Див. ще голий. 

rбмба «гудзик» УЛГ, [.r'о.мбиця ВеЗн, 
Гомбичка Ж, го.мбичка] «те.», [.r'6.мбати
ся) «гратися в гудзики» УЛГ, [за.r'о.мба
ти] «Застібнути на гудзики» УЛГ, [роз
.r'о.мбати] «розстібнути» УЛГ;- ч. (мор.) 
[bombik, bumbik, bumbilek], слц. gom
ba, gombik, gombicka, схв. [го.мба], 
слн. [gomb] «те.»; - очевидно, через сло
вацьке посередництво запозичене з угор

ської мови; уг. gomb «те.» є, мабуть, зву
конаслідувальним утворенням.- Дзен
дзелівський УЛГ 49; MNTESz І 1071. 

[rомбичкй] (бот.) «стокротки, Bellis 
perennis L.» ВеУг; - результат перене
сення назви [.r'о.мбичка] «гудзик», зу
мовленого зовнішньою подібністю пу
п'янків стокроток до гудзиків.- Див. 
ще r6мба. 

[гомелуватий] «потворно кучерявий» 
(про сосну); - очевидно, результат ви
дозміни форми *о.мелуватий «Порослий 
омелою»; з~іна значення могла відбу
тися в умовах поширення слова з приди

хавим г на негакаючі говори, що затем
нило зв'язок із словом омела (див.). 

гомелЯс, гу.мілЯс- див. омелЯс. 
ГОМеопатія «ЛікуваННЯ мініМаЛЬНИМИ 

дозами речовин, які є збудниками по
дібних захворювань:~>, гомеопат, гомео
патИчний; - р. го.меопатия, бр. га.меа
патьtЯ, п. слц. homeopatia, ч. homeopa
tie, вл. homeopatija, болг. хо.меопатия, 
схв. хо.меопатиjа, слн. hоmеораtіjа;
запозичення з німецької мови; нім. 
Homбopathie утворене лікарем С. Га
неманом від гр. 6~-totoлci&вta. «подібність 
у стражданні», яке складається з основ 
прикметника ёi~-tOLD\; «подібний», спо
рідненого з псл. sашь, укр. сам, та імен
ника лсі'І'tо\; «страждання, хвороба».
СІС 177; Шанский 3СРЯ І 4, 124-125; 
Kopalinski 401-402; Dauzat 391; КІеіп 
738.- Див. ще шіфос, сам. 

[гомзатися] «вертітися, копошитися; 
капризувати 0», [г<J.мзuло] «неспокійна, 
непосидюча людина» Я, [го.мзйти} (безос. 
у виразі .мене го.мзйть «неприємно лоско
че на піднебінні перед блюванням») Ж, 
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[згомозtlтисяJ «прийти в рух, замету
шитися» Я; - р. [гомозuться] «крути
тися на одному місці; кишіти», [гомозuть] 
«метушитися, турбуватися», ст. гом'Оза· 
ти «рухатися, ворушитися, повзти», 

гом'Озити «тс.», бр. [гамзtцьJ «м'яти; жу
жмити одяг; робити неакуратно; марно 
тратити», [га.мзаць] «повільно їсти», п. 
(ст. діал.) giemzic «свербіти, лоскотати; 
кишіти», ч. hemziti se «Кишіти, повзати», 
ст. діал. hemzati (se), слц. hemzif sa 
«тс.», болг. г'ймжа «кишу, копошуся», 
М. (гомжи] «КИШИТЬ», СХВ. гамизаmи «КИ· 
шіти, роїтися», гамзити, слн. gomezeti, 
gom{a)zeti «те.», р.-цсл. rOM"hЗdTи «пов
зати, рухатися», rом"І.зити «те.»;- псл. 

*g'Ьшьzаtі (s~). *g'Ьm'Ьziti, *gym'Ьzati 
(укр. гимзіти), *gom'Ьzati (слн. gomazati, 
gomezeti), похідні. від *g'Ьm-, *gom
(пop. р. [гомотuть] «Галасувати», слн. 
gomot «штовханина, гомін, плутанина»); 
дальші за значенням, але споріднені та
кож р. гам, [гом] «галас, гомін», укр. го
мін; первісне значення скрізь «кишіти, 
роїтися», звідки потім у частини слів 
також «мішанина голосів, галас; лоско
тання»; - дальше походження не ясне; 

пояснювалося як звуконаслідувальне з 
іє. *ghem- (укр. гомін) (Ильинский РФВ 
63, 339-340; ИОРЯС 16/4, 1-29), ре
конструювалося в зіставлецні з свн. 
wimmen «кишіти», нвн. wimmeln «тс.» 
як маловірогідне іє. *g\!hem-: *gцhоm
«кишіти» (Stender-Petersen Ме!. Mikkola 
277-283), виводилося з іє. *g\1em- «іти» 
Ідінд. gamati «іде», гот. qiman «прихо
дити», нвн. kommen «тс.») (Потебня 
РФВ 3, 164), пов'язувалося з лит. [gu
mйoti (gumiioti)] «іти, перевалюючися 
з боку на бік» (Bi1ga RR І 442), виводи
лось від псл. *gьmyzь як видазміни дав
нішого гіпотетичного *g'Ьmysь «гедзь», 
що зводилось до іє. *g!!ou- «худоба» і 
*mus- «муха» (Trubaёev ZfSI 1958/5, 
677-679); малоймовірне приnущення 
про сnорідненість з нвн. krabbeln «лос
котати», ни. krameln «кишіти, повзати» 
(Machek ESJC 164-165).- Фасмер І 
435; Булахау Веснік БДУ 1969/1, 53-
55; Вьrrонная Белар. лінгв. 4, 64-67; 
Slawski І 277-278; БЕР І 301-302; Skok 
І 548-549; Bezlaj ESSJ І 160; ЗССЯ 7, 
193-195.-Пор. гимзіти, гомін, г6моти. 
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гомзонутн- див. гамселИти. 
[гомйrа] «брила» ВеНЗн; - очевид

но, похідне утворення від ІкімІ (род. в. 
кому) «ТС.» із збільшуваЛЬНИМ суфіКСОМ 
-ига (мабуть, з первісного -ика) і почат
ковим r- з r- замість к під впливом су
фіксального -r-; може бути зіставлене 
і з [гомuла] «брила, глиба».- Верхрат
ський ВеНЗн 64.- Див. ще кім. 

[гомнлаl] «брила, глиба» BeYr; -
болг. [гомUла] «могила», схв. гдмила 
«купа; натовп», слн. gomfla «кула землі; 
могила, курган; натовп»; - очевидно, 

як і в південнослов'янських відповід
никах, наслідок метатези первісного мо
гИла ( < nсл. mogyla), що в подібному 
значенні діалектна збереглося і в укра
їнській мові (пор. бойківське [.могИла} 
«купа; брила», насипав могилу пшениці; 
могила снігу тощо); непереконливе зі
ставлення болг. [гомuла) з гр. тЄ~-tw «Я 
наповнений» (Младенов 105).- Верх
ратський ЗНТШ 1899 IV 211; Фасмер
Трубачев ІІ 634-635; Brйckner 343; 
БЕР І 263; Skok І 588; Bezlaj ESSJ І 
160-161; ЗССЯ 7, 18.- Див. щемогйла. 

[гомилс\2] «висока незграбна люди
на», [гомuля] «висока довготелеса люди
на» МСБГ; - похідне утворення від го
мtлка як зворотне утворення з аугмента
тивним згрубілим відтінком і значенням 
«Гомілатий, кощавий, голінастий», тоб
то з «довгими голінками, кістками» 
(пор. голова «розумна людина, тобто лю
дина з головою»); форма гомила, мож
ливо, відбиває діалектну вимову ва
ріанта [ * гомела], паралельного до [го
мол/іка, гомолfіччяJ в умовах неясності 
словотворчого джерела форми гомtлка 
(див.). 

(rомнця) «Жалюгідна плазvюча істо
та (земноводне)» Ж; - очевидно, по
хідне утворення від того самого кореня 
псл. gom- (gьm-), що й [г6мзатися] 
«копошитися; (первісно також) повзати» 
(пор. [гомжuця] «ВИд слимака, Siliqua
ria:~>).- Див. ще г6мзатися. 

rомfлка1 сголінка», (гомtвкаJ «тс.~, 
lгомілатий} «кощавий» Я, [гомолЯкаJ 
«велика голінка» Я, гомолЯччя (зб.) 
«гомілкові кістки» Я; -очевидно, ре
зультат видазміни форми голінка через 
метатезу (*гонілка) і дисимілятивну за-
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міну зубного н перед дальшим л губним 
м; можливо, певну роль тут відіграло 
зближення з [гомілка] «головка сиру».
Див. ще голінка. 

[ГОМІЛКа2 ] «ГОЛОВКа сиру» Ж~ - р. 
[гом6ла] «брила, куля», [гом6лька] «ди
тяча соска», бр. {гамзуля] «великий шма
ток хліба», п. gomбlka «головка сиру», 
[gomбla, gomula] «ТС.», [gomola] «ку
ляста грудка чогось м'якого», ч. homo
le «щось конусоподібне», homolka «КУ
сок сиру», слц. homol'a «те.», вл. homo
la «волоть проса», homolka «баранець 
(про хмару); трюфель», homola «Верхо
вина, височина; конус; волоть», hom(u)
la «те.», нл. gomola «волоть проса», [go
molinka] «омела», схв. гдмоJЬа «те.; 
головка сиру», гдмо.ІЬ «UИбулинка тюль
пана (і ін. квітів)», слн. gomбlja «грудка», 
gomбlj «бульба; наріст, опуклість», р.
цсл. re>Me>M «брила, грудка»; - псл. 
gomola, споріднене з [*gomol'Ь] «без
рогий» (п. gomoly «Те.»), похідне від 
того самого кореня, що й i~ti, zьmQ 
(укр. жати, жму) і gQst'Ь (укр. густИй); 
-споріднене з лит. gamalas «брила, 
шматок», gamulas «тс.; безрогий», ga
muias «брила, здавлена маса», gomii1ys 
«брила», норв. kams «галушка з борош
на», kum1a «брила», Гр. jЄ/-Lffi «Я ПОВНИЙ», 
r6~-to\; «тягар; корабельний вантаж»; пер
вісне значення «щось стиснуте, здав
лене»; не переконливе пов' яз анн я (Ильин
ский РФВ 63, 338-341) з псл. *g'Ьm'Ьziti 
(укр. [г6мзатисяJ), gomon'Ь (укр. гомін). 
-Фасмер, І 435-436; Slawski І 316; 
Schuster-Sewc 317; Skok І 588-589; 
Bezlaj ESSJ І 161; ЗССЯ 7, 18-19; Bern. 
І 326; Persson Beitr. 79-80; Pokorny 
368-369.-Див. ще густИй, жати2• 

ГОМЇН, [гомінка] «ЗВуЧаННЯ розМОВИ», 
[гомощ}ха/ «балакуха», [голtіннuця] «Під
лога з резрнансом» Ж, [г6міт] «Гомін» 
Ж. [гум6ннява] «тс.» Ж, гомінкИй, го
мінлИвий, [гомонлuвий, гомонЮчий], го
моніти, безгоміння; - р. г6мон, бр. го
ман, п. ст. діал. gomon «гомін; сварка; 
клопіт», ч. заст. homon (можливо, з п.) 
<<сварка, суперечка», слu. [homon] «го
міт; - nсл. (пн.) [gomon'Ь], пов' язане 
із сх.-сл. gom'Ь: gam'Ь (р. [гом], р. укр. 
гам) та похідними від них утвореннями 
(укр. [г6міmJ, р. гомоmumь «ГОМОНіТИ»), 

rонrорИчка 

слц. homrat' «дзюрчати», псл. *g'Ьшьzіtі, 
укр. [гимзіти] «кишіти», [г6.мзатися} 
«вертітися», отже, первісне значення 
«рій, кишіння», звідки вторинне «міша
нина голосів, гомін»; - дадьша етимоло
гія непевна; можливо, звуконаслідуваль
не, споріднене з дісл. gaman «радість. 
веселощі» з іє. *ghem- (Ильинский РФВ 
63, 340-341); непереконливе припущен
ня (Stender-Petersen Mel. Mikkola 277-
283) про зв'язок із свн. wimmen «киші-
ти», нім. wimme1n «ТС.» (з і є .. * g!!hem-) :. 
малоймовірне також запозичення з гер
манських мов- дісл. gaman «радість, ве
селощі», англ. game «гра» (Bern. І 326-
327; Фасмер І 436).- Шанский ЗСРЯ І 
4, 125-126; Slawski І 315-316; ЗССЯ 
7, 19-20; Младенов СГЕ 47; Кiparsky 
GLG 27.- Пор. гимзіти, г6мзатися. 

[гомок] «купа землі, горб; піскувата 
землю>; - слц. [homok] «дрібний пісок, 
що nереноситься вітром»; - заnозичен
ня з угорської мови; уг. homok «пісою» 
походить з якоїсь тюркської мови (пор: 
алт. шор. каз. kumak «пісок», тур. 
kum «тс.»); малоймовірне з огляду на 
значення й географію пов'язання з 
псл. *gomola «брила» (укр.· гомілка «ку
сок сиру») (Slawski І 316).- ВеЛ 404; 
Machek ESJCS І 137; MNTESz ІІ 139; 
Радлов ІІ 1043. 

[г6моти] «блювання» Ж, [гомотuти
ся] «мати позиви на блювання» Ж, О, 
[гомотіти] «ТС.» О; - не зовсім ясне; 
може бути пов'язане з п. womit «блю
вотина>> як усне запозичення або з [гом
зrіти] «неприємно лоскотати піднебіння 
перед блюванням». 

гонг;- р. бр. болг. м. гонг, п. gong 
(заст. gongong), ч. gong (розм. gonga), 
слu. gong, схв. гонг, слн. g6ng; - запо
зичення з англійської мови; англ. gong 
(спочатку в англійській мові Індії) по
ходить від явансько-індонезійського 
gung (aguпg, egung) «гонг», яке, очевид
но, є звуконаслідувальним утворенням 
(пор. індонезійське gung «наслідування 
удару гонга»).- Шанский ЗСРЯ І 4, 
126; Lokotsch 44,; Кlein 668; Кluge
Mitzka 264. 

[rонrорнчка] (ент.) «сонечко, Cocci
nella>> ВеУг;- неясне; можливо, виник· 
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ло шляхом контамінації двох угорських 
слів gyonyoru «прекрасний, гарний, чу
довий» і gyongy «перлина; перловий, 
перлистий; прекрасний».- Пор. rен
rбритися. 

rонщі - див. конда. 
Іrонжджа] «гуля, наріст» (?) Я; -

очевидно, пов' язане з [.Г'6ндзуль! «твер
да грудка; вузол на мотузку»; пор. [.Г'он
дзолЯк! «прищ, гуля».- Див. ще rон
дз6ля. 

[r6ндзі] «Клапті порваної одежі» ДБ 
V; -очевидно, пов'язане з [.Г'ондз6лі! 
«брязкальця, дрібнички», [.Г'андз6лля! 
«дрантя, лахміття».- Див. ще rондз6ля. 

[rондзбля] «брязкальце, дрібничка», 
{.Г'6ндзоль, .Г'ондзолЯка! «тс.», [.Г'ондзолЯк] 
·«прищ, гуля», [.Г'андз6лля] «дрантя, лах
міття», [.Г'6ндзуль] «збита тверда грудочка 
у вовні» Ме, [.Г'6ндзиль, .Г'6ндзурь, .Г'он
·дзt)ря, .Г'6нзель, .Г'6нзиль! «тс.»МСБГ; -
видозмінене запозичення з польської 
·мови; п. konsola «підставка під дзерка
лом на стіні для дрібних речей, вазонів 
тощо; оздоблена підставка, постамент 
nід фігуркою на стіні», яке тут набуло 
значення «панські витребеньки; бряз
кальце, дрібничка, якісь непотрібні при
краси» (звідси переносне також «прищі», 
«лахміття», «грудки в вовні»), походить 
від фр. console (архіт.) «консоль; крон
штейн; вид столика», пов'язаного з sole 
·«дерев'яна підставка» від нар.-лат. sola 
з лат. solea «сандалію> або з лат. sola 
(мн.) «грунп, споріднених між собою; 
·слово виникло, очевидно, внаслідок кон-
тамінації фр. sole з дієсловом consolider 
«зміцнювати».- SW ІІ 447; Bloch І 
171; Dauzat 200, 672. 

[гондоли] «санчата для вптягування 
льоду з води»; -неясне; можливо, по

в'язане з тур. gonder «товста й довга па
лиця з металічним вістрям або гачком» 
як знаряддя, яким накладали лід на 
санчата; дальший розвиток слова міг 
пов'язуватися з перенесенням назви на 
санчата і зміною форми слова під впли
вом .Г'риндж6ли. 

[rонд6ля] «Журба» ВеУг;-запози
чення з угорської мови; уг. gondolni 
«думати, турбуватися» походить від ети
мологічно неясного gond «турботи, кло-
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піт».- Верхратський ЗНТШ 1899 IV 213; 
MNTESz І 1075. 

[rон6ба] «набридання, обтяжування, 
мука» Ж. [гонобuти] «гнобити; мучити» 
Ж;- ч. hanobiti «утискати», слн. go
noba «ШКОДа, згубність:~>, gonobiti «За
напащати, завдавати шкоди»;- псл. [go
noba] похідне від дієслова gonobiti, 
де перше о введено секундарно, мож

ливо, під впливом зближення з іменни
ком gопь від gьnat і; отже, первісною 
формою дієслова найімовірніше вважати 
*gnobiti (пор. укр. гнобИти), пов'язане 
з іє *genabh-/*gonabh- «тиснути, давити~, 
оскільки наявність двох о в суміжних 
складах суперечить законам індоєвро
пейського вокалізму; менш імовірне з 
огляду на значення спорідненого укр. 
гонобііти «влаштовувати; плекати» по
яснення гон6ба як похідного від gonь 
«гнання», gьnati «переслідувати» (Slaw
ski І 300-301).- Фасмер І 437; Bern. 
І 327.-Див. ще гнобИти.- Пор. гон6-
бйти. 

гонббйти«плекати, викохувати; влаш
товувати, робити, як слід; задовольня
ти, робити приємність, вживати на 
щось», [угон6ба] «задоволення»;- р. 
[гон6бuть] «нагромаджувати», п. [gano
bic] «старатися; збирати», ч, hanobiti 
«утискати; нагромаджувати:~>, слц. hono
bit' «нагромаджувати»; - псл. gonobiti, 
очевидно, вторинне похідне від первіс
ного *gnobiti (пор. укр. гнобііти), по
в'язане з іє. *genabh-;gonabh- «тис
нути, стискати, давити»; значення роз

вивалось, очевидно, так: «обмежувати, 
утискати, особливо з боку життєвих 
потреб; збирати майно обмеженням себе 
й родини в поживі; збирати взагалі; 
нагромаджувати; плекати». - Фасмер І 

437; Machek ESJё 161; Bem І 327.
Див. ще гнобйти.-Пор. rон6ба. 

гонор «пиха; (заст.) честь», [г6нір] 
«тС.», [гон6рство, гонірліівий Я!, гоно
рИстий, [гон.6рний, гон()р6вий!, гоноро· 
віітий, гонорувати, ст. гонор'Ь (1625); -
р. гонор «ПИХа; (заст.) ЧеСТЬ», бр. г6нар 
«честь; пиха»; -заnозичення з поль

ської мови; п. honor «честь, пошана», 
як і ч. заст. honor «честь», слц. (розм.) 
honor «ТС.», походить від лат. honor 
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«честь», ст. honos «тс.», нез' ясованого по
ходження.- СІС 179; Шанский ЗСРЯ І 
4, 128; Фасмер І 437; Slawski І 428; 
Walde-Hofm. І 655-656; Ernout
Meillet І 298-299. 

гонорар, гаnорарник (знев.); - р. го
норар, бр. ганарар, п. honorarium, ч. 
honorat, заст. honorar, слц. слн. hono
rar болг. м. хонорар, схв. хондрар;
через німецьке посередництво (нім. Но~ 
norar «гонорар») запозичене з латинсько! 
мови; лат. honorarium «добровільний 
дар за вчинену працю, винагорода за 

послуги» виникло внаслідок скорочення 
словосполучення honorarium donum (mu
nus) пс.» (букв. «Почесний дар, дар 
на чиюсь честь»), в якому прикметник с. 
р. honorarium (чол. р. honor?rius) «по
чесне» походить від етимологічно неяс

ного іменника honor ( <honos) «честь».
СІС 179; Шанский ЗСРЯ І 4, 128-129; 
Kopalinski 404; Кluge-Mitzka 315; Wal
de-Hofm. І 655-656; Ernout-Meillet І 
298-299.- Див. ще гонор. 

rонт «покрівельний матеріал у ви
гляді дощечок», rонт, r6нта, г6нта, 
[r6нот, r6нтя, г6нтя] «тс.», [rонталь] 
«залізний цвях для прибивання гонту», 
rонтар «покрівельник, що криє дахи 
гантом», гонтар, [rонт.Я.р] «ТС.», rонтu
на, [rонтянuця] «ялина, що гсщиться 
на гонт:~>, [rонтЯрка] «тс.», [гінтuна] 
«Відцентрово (у вигляді гонту) роз
колотий стовбур дерева» Ж. [гентu
на] «шматок дерева, грубо обробле
ний для виготовлення ложки, клепки, 
посуду», [гітuнка] «молода ялина» Ж. 
(гитuна] «колотвиця, скіпка, скалка, 
дрань», [гитuннє] «дерев' яна колода, 
розколена nосередині на чотири частини» 
Ж, [гuта] «дошка, що становить одну 
восьму розпиляного й розколеного стов
бура дерева», [гінтовuй] (гінтова дошка 
«дошка, відпиляна збоку від чверті 
стовбура дерева»), [rонтuти] Ж, ст. 
кгонт'Ь (1578); - р. гонт, [г6нот, г6-
нотьJ, бр. г6нта, · гонт; - запозичен
ня з nольськоі мови, n. gont, gonta (рідк. 
gunt), як і ч. діал. ст. hont, походить, 
очевидно, від свн. gant «балочне пере
криттю> (бав. gont «ТС.») як скорочення 
форми ganter «підкладка з балок або 
пнів», що походить від лат. cant(h)ЄFius 
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«балочне перекриття; в'язання даху; 
крокви», запозиченого з невідомого дже

рела; непереконлине виведення п. gont 
від лат. scandula «тс.» (Karlowicz SWO 
187; SW І 873).- Фасмер І 438; Slawski 
І 318; Walde-Hofm. І 155. 

гончарl,[ганчар, горчар Я], гончарня, 
гончарство, [гончарuще] «Місце, де ВИ· 
добувають гончарну глину» Я, [гончарка] 
«ГЛИНа, З ЯКОЇ ВИГОТОВЛЯЮТЬ nосуд» Я, 
гончарювати, гончарити; - р. гончар, 
бр. ганчар, др. г'Орньчар'О, г'Ор'Оньчар'О, 
п. garncarz, рідк. garczarz, [garcarz, 
ganczarz, gancarz, ganczarz], ч. hrncii', 
слu. hrnciar, вл. horncer, нл. gjarncar, 
болг. гр'Ончар, м. грнчар, схв. грнчар, 
ст. гр1Ьчарj, стсл. rpьN Ь.Чdрь.;- псл. 
*g'!nьcarь, пов'язане з *g'!nьсь «гор
щик» (пор. укр. [гарнець] «тс.»), похід
ним від *g'!nь «горно», з суфіксом -аrь 
латинсько-германського походження на 

позначення професій; в східнослов'ян
ських мовах -р- в середині слова зникло 
в результаті дисиміляції.- Трубачен 
Рем. терминол. 191-193, 336; Шанский 
9СРЯ І 4, 129; Фасмер І 438; J1реобр. І 
144; Slawski І 252; Schuster-Sewc 327; 
Bern. І 371.- Див. ще горно. 

[rончар2 ] (бот.) <<Плаун (п'ядич) зви
чайний, Lycopodium clavatum L.» Mak; 
- очевидно,пов'язане з гончар «майстер, 
який виготовляє посуд з глини»; моти
вація назви неясна. 

[гоня] (бот.) «тополя пірамідальна, 
Populus italica Moench. (Populus pyra· 
midalis Roz.)» Mak;- очевидно, пов'я
зане з гонИти, гнати (пор. пагін «Па· 
росток», виганЯтися «сильно виростати 
в височину», гінкИй «тонкий і високий, 
такий, що швидко росте вгору») з огляду 
на те, що цей вид тополі відзначається 
дуже швидким зростанням.- Див. ще 
гнати. 

[rонько] (бст.) щикорій дикий (пет
рові батоги), Cichoriuш intybus L.» 
Mak;- очевидно, пов'язане з гонИти, 
гнати; назва могла бути зумовлена за
стосуванням дикого цикорію як сильного 
сечагінного засобу.- Лік. росл. 272.
Див. ще гнати. . 

гоп (виг.), [гопа-гdпашеньки] ж. го
пати, гопкати, гопцювати, гопак (та-
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нець), [г6пи] «стрибки в танці (вдарити 
в гопи «Танцювати»)», гопки «стрибки 
в танці», стати гопки «стати дибки» 
(про коня), [гопка] (жарт.) «дитина»; -
р. бр. гоп (наслідування звуку при стриб
ку, танці), п. hop (вигук, що спонукає 
до стрибка; наслідування звуку від уда
РУ), ~· с.пц. hop (спонукання до стрибка; 
наС.ІІІДування звуку при стрибку), болг. 
хоп (наслідування звуку при стрибку, 
танці), схв. хоп, слн. hop «те.»;- на
явність вигуку у всіх трьох основних 
слов' янських мовних групах робить мож
ливим припущення про його виникнення 
в період, близький до праслов' янського; 
сумнівна думка про його походження 
від нім. hopp «ГОП» (Brйckner 172; Фас
мер І 438; Преобр. І 145).- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 129; Slawski І 428; Machek 
ESJё 176; Веrп. І 396; Ильинский 
ИОРЯС 20/4, 137.- Пор. геп, гуп. 

[гопачок (пестрий) l (зоол.) «павук
скакун, Salticus scenicus» Ж; - похідне 
утворення від звуконаслідувального ви
гуку гоп (про стрибки); назва зумовлена 
тим, що цей павук, полюючи на здобич 
(муху тощо), скаче їй на спину (пор. 
лarr. назву павука Salticus scenicus, 
букв. «стрИбун сценічний»).- Brehm І 
131.- Див. ще гоп. 

[гоплеля] «здоровило (про жінку)» 
Ме; -очевидно, результат видазміни 
етимологічно непрозорої форми [г6бля] 
квнсока жінка» через переосмис.тrення 
П як нібито утвореної з вигуку гоп і 
іменника [л еля] «Тітка».- Див. ще гббля. 

гоплЯ (вигук спонукання до стрибка); 
- р. оплЯ, бр. гопля, ч. hopla «те.»; -
запозичення з французької мови; фр. 
hop-la «гоп» утворене із звуконасліду
вального вигуку hop «те.», паралель
ного до укр. гоп, і вигуку la «ось таю>, 
пов'язаного з вказівною часткою la 
«туди, там», Що походить від лат. illac 
«там», пов'язаного з ille «ТОЙ», що є, мож
ливо, резу.11ьтатом видазміни давнішого 
ollus «те.» ( <*olпos), спорідненого з дірл. 
allus «обширний», стсл. АОNИ «минулого 
року», п. loni, ч. loni «те.».- Dauzat 
392, 424; Walde-Hofm. І 679-680, 11 
206-207.- Пор. гоп. 

гора «підвищення земної поверхні; 
[горище] ЛЧерк, Мо, Па»., гірнИк, гір-
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нИцтво, [гірнИця] «каменоломня», [гір
нЮк] «гірник» Ж. [гірня] «кам'яне ур
вище; каменоломня» Ме, гірнЯк, [гір' я] 
(зб.) «гори», [гірянИн] «гірник, верхови
нець» Ж. [горай] «мешканець гір» Я, 
горець, горИще, [горішнЯк) «Північний 
вітер; вітер з горішньої частини Дні
стра Дз, Мо», [горішнЯнинl «той, хто 
мешкає у горішньому кінці села; го
рянин», [горіща] «горище» Ме, [горниця] 
«поле, що йде під гору» О, [горЮн] «меш
канець високого правого берега Сейма» 
Ж. [горЯк] «удар м'ячем при грі в гілки 
(різновид гри в м'яч)», [горЯнець] «меш
канець гір» Я. горЯнин, [горянuця] «ГО
ра», гірнИй, гірнИчий, гірськИй, горИс
тий, [горіський] «горішній», горішній, 
[гороватий Я. гаровИй, горовИтий], го
ряний, [горішка] (присл.) «угору» Мо, 
[горі] «угору», [горіщ] (присл.) «вище» 
[горіщеl «те.», [гарувати] «підноситися 
вгору; брати верх над ким-небудь», 
[д'горі] «угору» )1(, [догірt-Шй] «такий, 
що підіймається», догорИ (присл.), згі
рок, згір'я, [згірний] «нагірний», [зг6-
ристийl «стрімкий, спадистий» Ж. згорИ 
«зверху; завчасу, заздалегідь», [згарка] 
«згорю> Я, зG2ір' я, [зG2ора Я, загорЯнин], 
загірний, нагір'я, [нагорок] <<пагорок» 
Ж. нагірний, [наг6ряний] «нагірний», 
нагору (присл.), [пагірок], пагорок, па
гористий, [перегорок] «пагорою>, перед
гір'я, передгірний, [підгір] «Підгір'я», 
підгірок «схил гори», підгір'я, [підгороч
ка] «невелике підвищення біля підніжжя 
гори», підгірний, підгірський, npuгip, 
npUгi рок, прИгорок, [сугір' я, с!}горок, 
узгір, узгірок, узгорок] КІ~ узгір'я, 
угорі (присл.), угору (присл.);- р. го
ра, бр. гара, др. гора, п. g6ra «гора; 
горище; [ліс на схилі гори]», ч. hora 
«гора», hura «горище; [гора}», ст. hбra 
«гора; горище», слц. hora «Ліс; гора», 
вл. hora «гора», нл. gora, полаб. d'ori1, 
болг. гора «ліс; (заст.) гора», м. гора 

«ЛіС», СХВ. гора, гора «ГОра; Ліс», СЛН. 
g6ra, стсл. ro pd; - псл. gora; - спо
ріднене з прус. garian «дереВО», лит. 
nugara «Хребет», giria «ЛЇС», [gire], ЛТС. 
dzira «те.», дінд. giriQ. «гора», ав. gairi-, 
сперс. gar, gїr «те.», можливо, також гр. 
гомер. ~орЄ1J\; «північний вітер» (первіс
но «вітер з гір»), гр. ат. ~орЄа\;, ~oppiiG 
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«ТС.», алб. gur «камінь»; - первісне зна
чення «гора»; значення «Ліс» розвину
лося пізніше через «Ліс на горі»; розбіж
ності в вокалізмі вказують на те, що 
первісно слово було нетематичне з ос
новою на приголосний (Trautmann 78; 
Meillet BSL 25, 144; Machek ESJC 176; 
Pokorny 477-478).- Критенко Вступ 
550; Шанский ЗСРЯ І 4, 129; Фасмер І 
4З8; Нагаев Трудьr Самаркандск. ун-та, 
1962. Новая серия, вьrп. 118, 1v81-
189; Slawski І З30-ЗЗІ; Schuster-Sewc 
З21-З22; БЕР І 264; Skok І 589-591; 
3ССЯ 7, 29-З1; Филии Образ. яз. 120-
121; Зализняк ВСЯ 6, З7; Мартьrнов 
Зтимология 1968, ІЗ-14; Толстой Сл. 
геогр. терм. 71-7З; Fraeпke! 15З. 

[ горамент І «присяга» Ж; - видvзм і· 
нене запозичення з польської мови; п. 
рідк. jurament «присяга» походить від 
елат. iuramentum «ТС.», пов'язаного з діє
словом iaro «присягаю, клянуся», по
хідним від іменника ius, iaris «право; 
привілей; влада; суд» (давніше ious 
«те.»), спорідненого з дінд. yol) «хай 
живе!», ав. yaoz-da-aaiti «зціляє, очи
щає (ритуально)».- Walde- Hofm. І 
7ЗЗ-734; SW ІІ 187. 

[горар] «лісник у горах»; - очевид
но, запозичення з словацької мови; 
слц. horar «лісник» пов'язане з hora 
«ліс; гора»; звуження значення в укра
їнській мові «лісник у горах» викликане 
впливом значення укр. гора (див.). 

горб, горбака «пагорою>, [горбаня] 
«Горб на полі» О, горбань, [горбач] «гор
бань; комар Ж», горбИна «горб», горбИн
rса, (горбоватина] «сіно з горбів» Ж, гор
бОвина «пагорок; опуклі(І!ТЬ», [горбуля] 
«горбань Я; обапіл МСБГ», горбастий, 
горбатий, [г6рбий] «горбатий, кривий» 
Ж, горбИстий, горбкуватий, горбова
тий, горбуватий, горбатіти, горбити, 
пагорб, пагорбкуватий; - р. горб, [г6-
роб], бр. горб, др. г'Орб'О, п. garb, ч. слц. 
hrb, вл. horb, нл. gjarb, болг. гр'Об «спи
на», м. грб «тс.», схв. грба «горб», слн. 
gfb gfba) «ТС.», · ЦСЛ. Гр'Ь.Б'Ь.; - ПСЛ. 
*g'bo; -споріднене з лит. gurbti «буй
но рости», ісл. korpa «зморшка», korpna 
«братися зморшками», прус. garbis, gra
bis «гора», лит. garbana «локон», ірл. 
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gerbach «зморшкуватий», вірм. kart• 
«вудка, гачою> (<*gfp-ti); іє. *gerb- «мор
щитися, вигинатися», похідне від *gеr
«крутити, вити».- Шанский ЗСРЯ І 4, 
ІЗО; Фасмер І 4З9; Slawski І 256; Schus
ter-Sewc 322; БЕР J 287; Skok І 610; 
Bezlaj ESSJ І 172; ЗССЯ 7, 199-201; 
Bern. ІЗ68-З69; Fraeпkel 1З5; Pokorny 
385-З87. 

[гбрббтка І «вид вовняної емугастої 
плахти або запаски» Я, МСБГ; - за
позичення з польської мови; п. [chor
bot] «мереживо, (жіночі) прикраси», ст. 
forbota, forbot, forboty, forbotki (мн.) 
«тс.» походять, очевидно, від ісп. far
pado «бахромчатий, торочкуватий».
SW І 760; Briickner 125. 

[І'орІ'ан] «гірська верховина» Ж;
запозичення з румунської мови; рум. 
gorgaл «могила, курган», можливо, по
ходить від др. курган'ь «тс.». - Шаро
вольський Зб. заходозн. 58; Scheludko 
ІЗІ; Vrabie Romaпoslavica 14, 145-
146; DLRM З42.- Див. ще курган. 

[І'орrач] (вид їстівного гриба); - не
ясне; можливо, пов'язане з рум. gogoa~~ 
(мн. gogЩ;i) «порхавка», яке на україн
ському грунті зазнало формальних і се
мантичних змін. 

frорrбля] «висока людина», [горг6ня] 
«дуже висока жінка» Я; - неясне; мож
ливо, пов'язане з формами в[ирrелаJ 
«здоровило», [вергела] «висока людина», 
фонетично видозміненими під впливоУІ 
[rорr6ля] «сук, наріст на дереві».-Пор. 
верrе .. 1а, rурrуля. 

горгонка (бот.) «патисон, Cucurbita 
Реро L.», [горг6пка] «ТС.» Mak, Я; -не
ясне. 

горготати «гриміти, гуркотіти», гор
;ютіти «те.»; [roproтdmи] «говорити не
зрозумілою мовою» ЛексПол; - звуко
наслідувальне утворення. 

rоргбші, .r'opr6шi- див. корк6ші. 
[гор-гуз] (приспів до пісні: «Гор

гуз, моя мила, за що ж ти мене била? 
Харк. губ.) Я; - можливо, запозичен
ня з тюркських мов;· пор. тур gбrgiiz 
«покажи» (букв. «дай побачити»), фор
ма сповукального способу від дієслова 
gбr «баЧИТИ, ДИВИТИСЯ». 

[rорд] (бот.) «калина цілалиста (чор
на), Vibшшum lantana L.» Mak, [гор-
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дИна, ордина Mak, гордівка Mak, гордо
вид Mak, гордовИк Я, гордовИна, вордо
вина Mak, хордовина Mak] «тс.», [гардо
вИна] «те.; калачики, проскурняк куче
рявий, Malva crispa L.», [городовина] 
«тс.» Г, Mak, [гордовать] «калачики», 
[гордовод] «ТС.» Mak; - р. [горд] «кали
на цілолиста», [гордовина, гардИна, гор
довик] «ТС.», бр. [гардавіца] «калачики», 
[гардовіца, зярдовіца] «ТС.», п. [hord] 
«калина цілолиста», [hordowina, ordo
wina, hordownik, ordownik, hordowid, 
ordowid] «тс.», ст. hordoт"vit «калачики» 
(з укр.); -неясне; спроба пов'язання 
з город (Brйckner 172-173) сумнівна.
Фасмер І 439; Преобр. І 146. 

[rордзоля] «картоплю> Ж. [.Jордзола, 
J'урдзоля] «тс.» Mak; - очевидно, ре
зультат контамінації форм типу [.rор
тохля, .Jардох] (з картопля, [картохля, 
картофля]) і бараболя (можливо, також 
[.Jондзоля] «брязкальце; гуля»).- Див. 
ще бараболя, rондзоля, картопля. 

гордий, гордівл{юий, гордлИвий, гор
довИтий, гордуватий, [гордЯчий] Я, гор
дИня, [гордИтель] Ж, гордівнИк, гордtй, 
гордість, [гордота], гордощі, [гордун], 
гордЯк, гордЯчка, [гордити] «гордувати, 
нехтувати», гордИтися, гордувати, [гор
жати] «Відкидати, нехтувати» Бі, [згtрд
лИвий] «зневажливий», [згірдний] «тс.», 
[згірдник], згорда, погордий, погордже
ний, погордливий, погорда, погорджаmи 
«НехтуваТИ», nогорджувати, nогордИти, 
погірдно; - р. гордьtй, бр. гордЬt, др. 
г?Jрдостьньtй, п. hardy (під впливом 
ч. hrdy), ст., діал. gardy «вибагливий», 
ч. слц. hrdy, вл. hordy, нл. gjardy, м. 
грд «потворний», схв. грдан, гf>дан «брид
кий, жахливий», ст. гfід «гордий; жа
хливий», слн. gfd «гидкий», стсл. rpn.д n. 
«гордий; жахливий»;- псл. *g'1"dь «гор
дий»; значення «страшний», звідки «огид
ний», у південно-слов'янських мовах 
вторинне, непереконливо вбачати тут 

початкова два окремих слова - псл. 

*gьrdь «ГОрДИЙ» і *grьdь «ОГИДНИЙ» 
(Osten-Sackeп IF 28, 419); - позасло
в'янські відповідники непевні; мало
ймовірний зв'язок з лат. gurdus «дур
ний, дурнуватий» (Фасмер І 440; Bern. 
І 370), яке пов'язують з гр. ~pct66(; 
«повільний, ледачий», а також з лит. 
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gurdus «повільний; слабкий; мовчазний» 
(Slawski І 405); дуже сумнівний зв'язок 
з псл. *g'1"Ьь (укр. горб), а через нього 
з gora (Bruckner 135), з псл. gruda (укр. 
грудка) (Pokorny 460-461) з огляду на 
семантичні труднощі; суl\_!нівне також 
зіставлення (Machek ESJC 183-184) з 
гр. x'AtбYj «розкіш».- Шанский ЗСРЯ 
І 4, ІЗІ; Фас~ер І 440; Slawski І 405-
406; Schuster-Sewc 322-323; БЕР І 288; 
Skok І 6ІЗ; Bezlaj ESSJ І 172; ЗСС Я 7, 
206-207. 

ГордІй;- р. Гордей, бр. Гардзей, 
стсл. Гордии;- через старослов'ян
ську мову запозичене з грецької; гр. 
Горбfщ;, ім' я, що належало фрігій
ському цареві, походить від назви міста 
ГЬрбtоv «Гордій» (найдавнішої столиці 
Фрігії); букв. «гордієць, мешканець 
м. Гордія»; етимологія фрігійської на
зви міста не з' я савана; очевидно, вона 
пов'язана з фріг. -gordum «місто» (пор. 
укр. [город] «місто»), що засвідчене в 
фріг. Maпegordum «місто Манеса».- Пет
ровский 89; Суперанская 77; Kretschmer 
Einl. 231.- Див. ще город. 

[rордобитьІ (бот.) «переступень, 
Bryonia L.» ВеУг; - неясне; можливо, 
пов' язане з гордий і [бИти] «бути» як 
назва отруйної рослини, що живе гордо, 
не підпускаючи нікого до себе (пор. 
інші її назви: нечіпdй-зtлля, перелаз, 
переступник); не виключена можливість 
формального впливу з боку [гордовать] 
«калачики», [гордовид] «калина цілолис
та». 

[гордовля] (лікарська, рожева) (бот.) 
«алтея лікарська, рожева, Althaea offi
cinalis L .; Althaea rosea Cav.» Mak; -
пов'язане з [гордовать] «калачики, про
скурняк кучерявий, Malva crispa L.», 
[городовина] «тс.»; близькість назв обох 
рослин зумовлена їх зовнішньою схо
жістю; пор. калачики «Malva crispa L.» 
і [«Althaea officinalis L.»].- Див. ще 
горд. 

гбре, [горевнuця] «та, що приносить 
горе» Я, [горецтво] ·«горе, журба», го
рювальник «той, що горює», [горЮха] 
«горопашна», [горЯка] «бідолаха», [го
ресний] Ж. [горювалий] «той, що зазнав 
горя» Пі, гор/Ошний «горопашний», го
рьований, горьовtій, горювати, [загорЮй-
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ко] Я; - р. горе, бр. гора, др. горе, п. 
ст. gorze, ч. кн. поет. hore, вл. horjo, 
нл. gorje, болг. горест (від р. горесть), 
схв. гдра ('гора) «епілепсія», слн. gorje 
«горе, плач», стсл. горЕ «горе»; - псл. 

*gor-je, пов'язане з goreti «горіти»; щодо 
розвитку значення пор. псл. *ресаІь 
«ПеЧаЛЬ» : pekQ «ПеЧу», дінд. s6ka!) «ПО
лум'я, жар; мука, смуток, горе»;- менш 
слушне порівняння з гот. kara «Скарга, 
скорбота», яке зіставляється з ос. za
run «співати», zar «пісня», гр. 17iPV\; 
«голос», гр. дор. 1apu\; «те.», ірл. gair 
«заклик, крию> (Горяев 75).- Шанский 
3СРЯ І 4, 131-132; Фасмер І 440; Slaws
ki l 322; БЕР І 265; Skok І 591; Bezlaj 
ESSJ І 163; 3ССЯ 7, 40-41; Веrп. І 
333.- Див. ще горіти1 • 

[горейка] «невелика ·в'язка льону» 
Л;- болг. [горенuца] «горстка коноп
лі»;- неясне. 

горжетка «Відокремлюваний хутря
ний комір»; - р. горжетка, бр. гар
ж§тка;- через російську мову запози
чене з французької; фр. gorgette«cтpiчкa 
капелюха, зав'язувана під підборіддям», 
пов'язане з gorge «горло», яке походить 
від нар.-лат. [gorga], gurga, що зводиться 
до лат. gurges «вир, безодня; горло», 
спорідненого з псл. *g'Ьcdlo, укр. горло; 
зміна значення сталася вже в російській 
мові через помилкове ототожнення з фр. 
gorgerette (також від фр. gorge) «косин
ка, яку жінки носять на шиЇ».- СІС 
180; Шанский 3СРЯ І 4, 133; ССРЛЯ 3, 
290; Dauzat 368; Walde-Hofm. І 627-
628.- Див. ще горло. 

[горзатися] «метатися, рватися, со
ватися» Ж, Пі;- р. ёрзать, бр. [ёр
зацьJ; -пов'язане з др. *ерга (пор. р. 
[ерга] «Неспокійна людина», [ёргать] 
~бити м'яч»), похідного від *ер(а) (пор. 
р. [ёр(а)] «пустотлива людина, розпус
ник»), що, найімовірніше, перебуває в 
зв'язку як форма з іншим ступенем 
вокалізму з псл. *oriti «спустошувати, 
руйнувати» (укр. роз-орИти); укр. г
зам. первісного й- є наслідком діалект
ного паралелізму цих звуків як проте
тичних (пор. [г!}лиця, Юлиця] «вулиця»); 
малоймовірний зв'язок з р. [ёлзшпь] 
(Преобр. І 216).- Фасмер ІІ 24; Ильин-
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ский ИОРЯС 16/4, 19.- Див. ще розо-
рИти. .. 

[горзИна] «в'язка хмизу Ж; пліт з 
лози Г»;- неясне. 

горизонт, горизонталь, горизонталь
ний, ст. горизонт?J (ХVЩ ст.); - р. го
ризонт, бр. гарьtзонт, п. horyzont, ч. 
слц. horizont, вл. horicoпt, болг. м. хо
ризонт, схв. хорuзонт, слн. horiz6nt; -
через польську або німецьку мову (нім. 
Horizбnt) запозичене з латинської; лат. 
horїzon, -ontis «Горизонт, небосхил» по· 
ХОДИТЬ ВіД гр. opt~{I)V, ·OVTO\; «ГОрИЗОНТ», 
що виникло в результаті скорочення 
виразу opl~wv :ю):хАО\; букв. «обмежуюче 
коло», в якому форма opl~wv є актив
ним дієприкметником теп. часу від діє
слова opl~w «обмежую», пов'язаного з 
імеННИКОМ орО\; «МеЖа, ГраНЬ», СПОрід
НеНИМ з оск. uruvu «кордон».- СІС 
180; Аку.аенко 140; Шанский 9СРЯ І 4, 
133-134; Фасмер І 441; Kopaliiiski 405; 
Кluge-Mitzka 316; Weise 437; Кlein 
743; Boisacq 716.- Пор. афорИзм. 

горИла (зоол.) <<Gorilla gina»; - р. го
рИлла, бр. гарьtла, п. goryl, ч. слц. gorila, 
болг. горИла, м. горила, схв. горИла, слн. 
gorila;- засвоєна новолатинська науко
ва назва; нлат. gorilla «горила» утворено 
В 1847 р. від гр. 10f)\A/..at (мн.) «ГОрИЛИ», 
вжитого в творі Ганнона «Периnл» (V ст. 
дон. е.), перекладеному з фінікійського 
оригіналу, як позначення жінок якихось 
диких людей, параслих шерстю,- оче
видно, сплутаних з людьми людинопо

дібних мавп; пов'язується з коренем gor 
«людина» у мовах Нижнього Сенегалу.
СІС 180; Шанский 9СРЯ І 4, 134-135; 
Шифман Финикийские мореходьr 66; 
Meillet-Cohen, Les langues du monde, 
1952, 737; Кlein 670. 

[горишіл] «нічний горщик» Я; - ви
дозмінене запозичення з польської мови; 
п. urynat «нічний горщик; (ст.) посудина, 
що вживалася лікарями для аналізу се
чі» походить від елат. ariпalis «сечовий», 
пов'язаного з u:riпa «сеча»; пор. р. заст. 

урИльник «нічний горщик», урИнник«тс.»; 
форма українського слова може nоясню
ватися як фонетичними причинами -
діалектною появою г перед початковим 
голосним і гіперичноЮ заміною нена
голошеного у звуком о (відштовхування 
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від «укання»), так семантичними -
зближенням із словами горнЯ, горщик 
і под.- Див. ще урИна. 

горИніж «догори ногами»; - резуль
тат видазміни давнішого *горініж (пор. 
горілИць), складного прислівника, утво
реного з прислівпика [горі] «догори, 
вверх» і' основи іменника нога в формі 
давніх невідмінюваних прикметників 
(пізніших прислівників) на -ь, належних 
до і-основ (пор. аналогічне стсл. см
вод~ «Вільний (вільно)» і под.).- Нахти
гал 88.- Див. ще гора, нога. 

[ горихвіст] (орн.) «горихвістка, Phoe
nicurus Forst.» Ж, горИхвістка «те.»; -
р. горйхв6стка, [горихв6ст], бр. гарьt
хв6стка «те.»; - складне слово архаїч
ного типу, утворене з основ дієслова 
горіти (у формі наказ. способу 2-ої ос. 
одн.) та іменника хвіст; назву данФ за 
рудий К@Лір хвоста; пор. болг. червено
опашка «ТС.» (букв. «червонохвістка»), 
схв. crvenorepka, єлн. rdeёerepka «тс.», 
нім. Gartenrotschwa.nzchen «те.» (букв. 
ссадовий червоний хвостик»), слц. zlto
chvost «горихвістка», {dymochvost1 
«ТС.».- Фавмер І 441; Булахавский ее
мас. зтюдБІ 163; БС912, 90; Ferianє Nazv. 
vtakov 203.- Див. ще горіти!, хвіст. 

горИцвіт (бот.) «адоніс, Adonis ver
nalis L.», [горuквіт] «те.»;- р. горицвет, 
бр. гарьщвет, п. gorzykwiat, ч. hofik
vet, болr. гороцвет, м. гороцвет, схв. 
гороцвёт;- псл. gorikvet'Ь;- складне 
слово архаїчного типу, утворене з основ 
дієслова горіти (у формі наказ. спо
собу 2-ої ос. оди.) та іменника цвіт 
(квіт); назву рослина дістала за яскра
вий колір квіток, що скидаються на 
полум'я; пор. інші назви горицвіту за 
цією ознакою: ч. ohniёek (букв. «вогни
ЧОК>>), вл. horivka, нім. Feuerblume 
(букв. «вогняна квітка»).- Бісюліна
Клоков 128; Шанский ЗСРЯ І 4, 135; 
БСЗ 12, 90; Machek Jm. rostl. 51.
Див. ще горіти!, квіт, цвіт. 

[горіздраl «Чванько, пихатий» Ж;
складне утворення з прислівпика [горі] 
«вгору, вверх» і основи дієслова здріти 
«дивитися», яке до складного слова -
в разі давності йога утворення ·-могло 
ввіИти в формі активногодієприкметника 
чол. р. однини *зьря ( <*zьr~) «той, що 
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дивиться» («зрячий»); у разі пізнішого 
походження складне слово могло бути 
створене за існуючими словотворчими 
моделями аналогічного типу, де точне 
граматичне значення другого компонента 

вже не усвідомлювалось.- Див. ще го
ра, здріти. 

[горізшіч] «навзнак» Г, Ж, !горізнач
ки] «те.» ВеЗа; -очевидно, результат 
контамінації прислівників горіліщь і нdв
знак з оформленням новавиниклого при
слівпика за зразком інших утворень на 
*-ь (типу голіруч, обабіч, віч-на-віч); 
пор. слц. doluznacky «ниць, лицем до 
землі», doluznak «те.».- Див. ще гора. 
знак.- Пор. горілИць, навзнак. 

горілИць, [горілuцеюІ Ж; - складний 
прислівник, утворений поєднанням при
слівника горі, «ВВерх, угору» і ОСНОВИ 
іменника лице у прислівниковій (істо
рично - прикметниковій) формі лиць, 
пов'язаній з поширеною в давній період 
групою невідмінюваних прикметників 
на -ь {і-основ).- Нахтигал 88; Вайан 
Руководство по старославянекому язБІ
ку, М., 1952, 239.- Див. ще гора, 
лице. 

горілка, [гарілка Бі, горівка, горі· 
лаш Я. горілиця, горілt}ха Я], [горілЯччяJ 
(зб.) Я, [горільняJ «гуральня», [горіль
нuцтво] «VураЛЬНИЦТВО» Я, горілчаний, 
[згорівка, зорівка Ж, орілкаІ, ст. го
рилка (1562), горtмка (1678), горtика 
(XVI ІІ ст.), горtмое вино «горілка» 
(151 І); - р. (пд.) ~горелкаІ, бр. гаралка, 
п. gorzalka, ч. koralka (від п. gorzalka), 
слц. [goralka, g{)rzolkal (з п.); - пов'я
зане з горітщ вважається утвореним за 
зразком п. gorzalka; можливо, основою 
для виникнення слова стало ск€>рочення 

якогось словоспелучення, вживаного на 

позначення горілки, типу горіле вино 
(пор. ст. горtмое вино) або *горіла(я) 
вода (пор. ч. ст. palena voda «горілка», 
звідки ч. palenka «тс.»); припущення 
про можливість виникнення п. gorzalka, 
отже, й укр. горілка, внаслідок кальку
вання раннього нвн. der brannte Wein 
(пізніше нім. der gebrannte Wеіп, нвн. 
Branntwein) «Горілка» (Фасмер І 440) 
не досить обгрунтоване; малоймовірна 
думка про утвореННЯ р. (?Ор елка] за 
зразком п. ROrzalka (Brйckner 151; Фас-
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мер І 440), природніше вважати його на
слідком українського впливу.-Дзен
дзелівський УЗЛП 43-44; Тимч. 568-
569, 581; Шанский ЗСРЯ І 4, 134; Slaws
ki І 322; Holub-Kop. 180.-Див. ще 
горіти1 • 

[горінИць] «горілиць» Ж, [горінець, 
горінИці Ж] «те.»; - результат видо
зміни форми горілИць під впливом фор~. 
ми [долінИць] «вниз лицем», утворено! 
з прислівників долі «внизу» і ниць «В~ из 
лицем», синонімічної з долtлИць; змша 
горілИць у горінИць с~ала можливою 
після затемнення первtсного значення 
ниць.- Див. ще горілИць, долінйць. 

горіти\ [гарячИти] Ж. гарячИти, га
рячітtJ, гарячкувати, [г6рячJ, «жара, спе
ка» Ж. [гориво (-ева)] «полум я, що силь
но горить; сила горіння» ж;. [гор~кl 
«паливо» Пі, [горюч] «ТС.» Пt, горюче, 
[гарЯчість] «спека; гаряча гол;:>ва» Ж. 
fгор.Ччка] «гарячка» Ж. гар, гаряч (зас;.) 
«особливий вид гарячого напою», гаряч
ка, гарЯчник (заст.) «ТОЙ, що готує й про
дає гаряч», [гарячнота] «спека, жара» 
Па, горілий, горЮчий, [горлИви~] «щи
рий» Пі, [горлИво] «ретельно, вщдан~» 
Я, Пі, гарЯчий, [гарЯчий] Ж, гарячко
вий, гарячковИтий, гарЯчлИвий, гарячку
ватий, згарище, згарок, [згарятина], 
згарячу, загар, [загорілий] «палкий>> на
гар, [ недагар] Пі, нед6гарок, [недогар' я], 
[6гар] «обпалений пеньою>, ог,арок, пере_
гар, п6гар «згарище», погорtле~~· nplf
гap, [nрИгара] «ШКірка На ТВердtи каШі>> 
Пі, [пригаринокl Ж. пригtірки, угар; -
р. гореть, бр. гараць, др. гор1Jти, п. 
gorzec, gorec, ч. horeti, слц. horiet', 
вл. horic, нл. gorjes, болr. горЯ, м. гори, 
схв. гдретu, слн. goreti, стсл. горtти;
псл. *goreti, *gorjQ, gorisr (з огляду на 
наявність метематичної форми дієприкм. 
стсл. го ржцт поряд з пізнtшою го рл.
ЦJИ припускається первісна належність 
дієслова до нетематичних основ);- спо
ріднене з лит. garёti «палити; випарову
ватись», лтс. gareties «вигоріти (про піч)», 
ірл. gorim, guirim «грію», гр. 1'7Єpof.Lc:tt 
«нагріваюсь», дінд. ghпшti «Світить, па

лає»; іє. *gUher- «Гарячий, теплий».
Шанский ЗСРЯ І 4, 132-133; Фасмер І 
441; Slawski І 322-323; Machek ESJC 
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177; Schuster-Sewc 324; БЕР І 266-267; 
Skok І 591-593; ЗССЯ 7, 42-43; Bern. 
І 334; Pokorny 493-495.- Див. ще 
гріти, жар.- Пор. горно. 

[гбріти2 ] «гуляти, веселитися, пити 
(в шинку)» Я; - неясне; можливо, зап о~ 
зичене з якоїсь із картвельських мов 
або грузинських діалектів,- пор. мегр. 
yor- «кричати, ревіти», чан. myor-, груз. 
myer- «співати», сван. уаг- «ТС.»; місце 
фіксації слова - Миргородщина, де. в 
XVIII ст. жила значна група грузиюв, 
серед яких могли бути й носії інших 
картвельських мов.- Климов 201. 

горІх, [горіховuнняl «Верхня, м'яка 
шкаралупа волоських горіхів» МСБГ, 
горіuшна горішник, [opixl, [орtхове] «ПО· 
даток го,ріхами» Ж. [орішення] (зб.) 
«горі.хові дерева», [орtшина] «горіхове 
дерево», [орішникl «кущі ліщ_иню> >fS• 
[орtшниця] (ЗООЛ.) «ВОВЧОК ЛІЩИННИИ, 
Myoxus muscardinus», [оІ?ішочник] «~ка~ 
ралуща горіха» Ж. [ворtх] ?К• [ворtш.и~ 
на] «ГОрішина» Ж:; - р. орех, бр. арзх, 
др. op1Jx?J, п. orzech, ч. orec~. ~лц. o~ech, 
вл. нл. worjech, полаб. vrexщ «горtхи», 
болг. ор ех, м. орев, схв. драх «волоський 
горіх (дерево й плід)», ели. 6reh,. р.-цсл. 
Орtх-ь.; - ПСЛ. orex;!'; -Н~ ЗОВСІ_М ясне; 
зіставляється з гр. ІXpurx (мн.) «рt~Н_?ВИД 
горіхів», алб. аі'с: «горіх», л,и~. rtes_u!as 
«горіх; горіх ліщиновий», rtesas, rtesu~ 
tys, (ех.) [ruosutys], лтс. riёksts «те.», 
прус. bucca-reisis «буковий жо.J_Іудь»~1 при цьому вважається, що балтшсью 
мови втратили початкове а- кореня 

(Фасмер ІІІ 151-152; Skok ІІ 562-563; 
Trautmann 241; Baga RR І 478; Spec~t 
62, 143, 146; Fraenkel KZ 63, 192; ~altt~ 
cosl. І 17; Miihl.- Endz. ІІІ 544); tснуе 
також думка (Трубачев Зтимология 
1968 64-65) про те, що початкове о в 
слов; янських мовах, як і поча~кове 
v в полабській, є префіксом (пор. Mtk~o
la IF 8, 302), приєднаним до осно_ви ДІє: 
слова resiti «(роз)в'язати», СПОРІ,д~еноl 
з лит. ries- у по.хідній назві r1esutas 
«гор іх», risti «зв'язувати, розв'язувати»; 
назва в такому разі мотивується тим, що 
ліщинові горіхи родять в'я~ками, куп
ками; г в українській мовІ вторинне; 
менш обгрунтоване припущення про до
індоєвропейське· (субстратне) походжен~ 
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ня слова (Fraenkel Gnomon 22, 238; 
Schrader Rea11exikoп І 442; Machek 
ESJC 418), як і мотивування зв'язкусло
ва З діЄСЛОВОМ resiti «ЗВіЛЬНЯТИ, відді
ЛЯТИ» тим, що горіх легко зривається 
(Ильинский ИОРЯС 20/4, 153).- Кри
тенко Вступ 548; ЗСБМ І 159-160. 

горіхівка (орн.) «Nucifraga caryoca
tactes L.», горішанка, [оріхар, оріхарка, 
оріхівка, орішанка, орішар, орішарка] 
«те.»;- р. ореховка, бр. арвхаука, п. 
orzech6wka, Ч. ofesnik, СЛЦ. oresnica, 
болr. орешар ка, ех в. драховка; - псл. 
[*orexov'Ьka, *oresar'Ьka (*oresan'Ьka)J, 
похідні від оrех'Ь «горіх»; свою назву 
птах дістав за те, що живиться букови
ми, кедровими горішками й rоріхами лі
щини.- Булахавский Мовозн. 1948 VI 
50; Страутман 94-96; Ferianc Nazv. 
vtakov 159-l бО.- Див. ще горіх. 

[горлач] (бот.) «дивина чорна, Verbas
cum nigrum L. Я; ластовень лікарський, 
Vincetoxicum officina1e Mnch.; ласто
вень медичний (цілющий) і чорний, Vin
cetoxicum medicum et nigrum» Mak, 
[горлачник] «Ластовень лікарський» 
Mak;- очевидно, пов'язане з горло; 
мотивація назви неясна. 

горлиця (орн.) «Streptopelia turtur»;-
p. г6рлица, др. г'Орлица, п. gardlica, 
ч. слц. hrd1iёka, болг. [г'Орлuца], м. 
грлица, схв. грлица, слн. gtlica, стсл. 
rр'Ь.АИЦL\;- очевидно, псл. *g"Т1іса зву
конаслідувального походження (пор. 
ели. gr1eti, grliti «туркати»- про гор
лиць); у такому разі d в чеській, сло
вацькій і польській формах з'явилося 
пізніше в результаті зближення з hrd1o 
(gardlo) «горло»; менш переконлива ре
конструкція псл. *g-ьrd1ica як похідного 
від *g"Тd1o «горло» - за формою вола 
горлиці (Bern. І 369; Преобр. І 147; Фас
мер І 441; ЗССЯ 7, 203-204).- Була
хавский ИАН ОЛЯ 1948/2, 1 І 2; Шан-
ский ЗСРЯ І 4,135-136; Machek ESJC 
183; Skok І 621-622; Bez1aj ESSJ І 178. 

горло, горлай, горлань, [горлахаІ «яма 
для зберігання зерна», горлач «Горлань; 
(орн.) голуб воластий, Columba guttu
rosa», [горлЯк] «те.», [горлачка] «гортань» 
Ж, [горлівка] «манера співу в тірольців» 
Ж, горловИк, горловИна, горлЯнка, гор-
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лrістий, горлатий, горловИй, [горлова 
яма] «яма у вигляді глечика для збері
гання зерна» Мо, горлЯний, горлати, гор
ланити, горлопан, горлопанити, [гар
лапан, гарлач, гарлЯнка, гарлатий, гар
ланити, гарлапанити, гарлати] Ме, 
підгорлина «підгруддя, підгорля», [під
горли_ця] «ТС.», підгорля; - р. горло, 
бр. горла, др. г'Орло, п. gardlo, ст. діал. 
garlo, ч. слц. hrdlo, вл. hordlo (horlo), 
нл. gj~rdlo (gjarlo), болг. гірло, м. грло, 
схв. грло, слн. gtlo, цсл. rр'Ь.ЛО; - псл. 
*g"Тdlo; споріднене з лит. gurk1ys «під
rорля, воло», ст. gurkle «горло», прус. 
gurcle «те.», гр. ~Ііратроv «провалля, 
безодня», лат. gurges «те.; (пізніше) 
горло», gurguiio «горло»; іє. *gцer-, 
* gцeid- «поглинати, ковтати» ( відбите 
у стсл. жрtти, укр. жерти), первісне 
значення «те, чим ковтають».- Шанский 
9СРЯ І 4, 136; Фасмер І 441-442; 
Slawski І 257; БЕР І 303; Skok І 621-
622; ЗСS:Я 7, 204-205; Bern. І 639; 
Meillet Etudes 316.- Див. ще жерти. 

[горлЯнкаЧ (бот.) «суховершки, Pru
nella L.» Ж;- р. горлЯнка, бр. гарлЯнка, 
гарлянік «те.»; -похідне утворення від 
горло; назва зумовлена тим, що сухо
вершки застосовують при лікуванні гор
ла; пор. назву [горляна помоч] «те.» -
Лек. раст. 289.- Див. ще горло. 

[rорлянка2 ] (бот.) «жабник польовий 
(грудна травка польова), Filago arven
sis L.» Mak; -очевидно, пов'язане з 
горло; мотивація назви неясна. 

[гормуз] «штучний корал із скла» 
ВеНЗн, [гормузu] «намисто» ВеНЗн; -
запозичення з румунської мови; рум. 
hurmuz «штучна перлина зі скла» (мн. 
hurmuzuri «Намисто з штучних перліш>) 
походить, очевидно, від тур. Hurmuz 
(назва міста над Перською затокою).
DLRМ 367. 

горн (духовий музичний інструмент), 
горн'іст; - р. бр. горн, ч. слц. horпa, 
болг. хорн, м. хорна, схв. хорн, слн. 
hornist; - через російську мову запо
зичено з німецької; нвн. Horn «ріг; вал· 
торна», двн. horn «ріг» споріднене з дісл. 
horп, гот. haurn, лат. cornu «те.», псл. 
*korva «корова», укр. корова.- СІС 180; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 137; Юuge-Mitzka 
316.- Див. ще корова. 



горниця 

rбрниця «кімната; горище», [гірниця} 
«те.», [г6рнишнийІ «Кімнатний» Я;- р. 
г6рница «(найкраща) кімната в селян
ському домі», др. горьница «Кімната 
в верхній частині будинку; кімната 
взагалі», болг. м. [г6рн·ица] «верхня кім
ната», схв. г6рница «горниця, мезонін», 
стсл. rop~NИЦL\ «кімната в верхній час
тині будинку»; - псл. gоrьпіса, похідне 
від прикметника gоrьпь «верхній» (др. 
горьпь «Те.»), пов'язаного з іменником 
gora ,~гора».- Шанский ЗСРЯ І 4, 137-
138; Фасмер І 442; Преобр. І 148; ЗССЯ 
7, 57.- Див. ще гора. 

Горно (тех.) «ПіЧ», горн, (гор Ж, горен, 
г6репь Л, г6рипь Л, г6рон ЖІ «те.», [гор
нар] «грубник, опалювач» Ж. [гарнець] 
«горщик», [горн.ешникІ «ганчірка, якою 
беруть гарячий горщик з печі», [г6рник] 
«піч, у якій випалюють горшки» ВеБ, 
горнИло, горновИй, горнЯ;- р. горн, [го
ронІ, бр. г6ран, др. г-орн-о, п. garnek 
«Горщик», ч. hrnec, слц. hrniec, вл. 
hornc, нл. gjarnc, полаб. gorndk, болг. 
г-орне, м. грне, грнец, схв. грне, гfJНац, 
слн. [gtnec] «те.», стсл. rр'Ь.N'Ь.;- псл. 
*g"'rп'Ь; -споріднене з лат. fornus «піч», 
дінд. ghppJ.I) «спека, жар», прус. goro 
«місце вогню»; іє. *gЦhr-no-; той самий 
корінь з іншими ступенями вокалізму 
також у словах горtтu, гріти, жар._:_ 
Кривчанська ДБ VII 111-115; Трубачев 
Рем. терминоJІ. 191-201; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 136-137; Фасмер І 442; V Slawski І 
259-260; БЕР І 304; Schuster-Sewc 326-
327; Skok І 591-593; Bern. І 371; Traut
mann 102; Walde-Hofm. 533.- Див. 
ще горfти1.- Пор. гончар, горщик. 

горностай (зоол.) «Mustela erminea», 
[горносталь]; - р. горностай, [горно
старь, гоностарьl, ст. діал. горносталь, 
бр. гарнастай, др. горностай, п. gronos
taj, [gгonostal], ч. hranostaj, [chramostyl, 
chramosteil], слц. hranostaj, болг. гор
ностай (з р.), СЛН. granoselj «ЛаСИЦЯ», 
graпozelj «те.»; - псл. gornostajь, gor
nostalь, очевидно, з первісного *goro
nostajь;- етимологія не з'ясована; мож
ливо, давнішою є форма *gornostalь, 
яка вважається запозиченням з давньо

німецької мови; дни. *harmestagl, *har
mastal «хвіст горностая» (можливо, вза
галі «хутро горностая») (пор. свн. her-

горобець 

mezagel <<.хвіст горностая») є складним 
словом, перший компонент якого є гер
манською назвою горностая (пор.двн. 
harm@ «горностай», споріднене з лит. 
sarmuo «ЛаСИЦЯ»), а другиЙ- імеННИК 
днн3,*tаgl, *tal «хвіст» (пор. двн. zagal 
«ХВісТ», ГОТ. tagl «ВОЛОССЯ, шерСТЬ», 
споріднені з дірл. dual < *doklo «ло
кою>) (Шапир ФЗ 1892/1-2, 19-21; 
Преобр. І 148); менш вірогідне пояснен
ня, що виходить з псл. *gornostarjo-, 
перша частина якого пов'язується з іє. 
*кarmno-, *кarmen- «горностай» (пор. 
ЛИТ. sarmuo, SerШUO «ЛаСИЦЯ», ДВН. har
ШO «Горностай»), друга -з лит. staras 
«хом'як» (Agrell BSL 42-44); інші 
етимології зовсім не обгрунтовані: з 
*gЦornost6-s «темний, темно-коричневий», 
*gцornat-stбjis «ТОЙ, що пожирає стай
ню (худобу)», *gцornosto-s «смердючий», 
* gЧoro-nas-tajo-s «гостроносий» (Loewen
thal AfSIPh 37, 378-379; WuS 9, 180), 
з *gor-(?) «жерти» і п. stac (псл. stati ?) 
(Briickner 158-159), із звуконасліду
вального *gornoztati (пор. нл. grono 
«мова», лит. garsas «звук» (Ильинский 
ИОРЯС 16/4, 7-8), із *gorno-stajь 
«ТОЙ, хто підноситься, стає вгору проти 
людини» (Holub-Kop. 132); малоймо
вірне також пояснення другої частини 
v псл. * gorno-stalь як спорідненgго з лат. 
Їnustella «ласиця» (Machek ESJC 183).
Шанский 9СРЯ І 4, 138-139; Фасмер І 
442-443; Брандт РФВ 22, 123; Sla'\\·ski 
І 351-352; Bezlaj ESSJ І 170; 9ССЯ 7, 
48-49; Bern. І 332. 

горобейник (бот.) «Lithospermum L.», 
[воробейник, воробець, горобець, горобель, 
горобонька, сім'я вороб'ячеІ «ТС.» Mak;
р. воробейник, воробьuное просо, бр. ве: 
рабейнік, п. wrбble proso, ч. ст. vrabt 
sirrie, болг. [врабчено семе], схв. врапсем~, 
врабчиjе семе, vrebce proso, ели. vrabJe 
sеше «те.»; - однослівні назви є резуль
татом стягнення складеної назви типу 
гороб'яче просо (гороб' яце сім' я), зумо~
леної просоподібним виглядом плодІВ 
горобейника; означення гороб'яче . пі~
креслювало нетотожність цих плодtв 1з 
звичайним просом.- Machek J ш. rostl. 
187-188. 

горобець (ори.) «Passer doшesticus», 
[горобей, горобель] «те.», горобенЯ, го-
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робка, [гороблИха, гороблИчка Я], го
робцюванн.я «Легковажне, розпусне жит
тя» Ж. [горобсИця] «горобчиха» Я, го
робчИха, горобчИця, гор об' Я, гороб' Ятник 
«вид яструба» Я, [веребей Л, веребец Л, 
ворабель Шарл, воробей Л, воробень, во
робець, воробИця, воробнЯ (зб.), вор66ок, 
воробчuха, вороб' Я], [вороб' Ячка] «горо
биний послід», [оробець Бі, оробейко Бі], 
горобИний, [горобИнячий], гороб'Ячий; -
р. воробей, (пд.) [вирябей], бр. верабей, 
др. воробии, п. wr6be1, [wrobe1], ст. 
wrob1, wr6b1, ч. слц. vrabec, вл. wrob1, 
нл. robel. [wrobel], болг. врабец, м. вра
бец, СХВ. врабац, СЛН. vrabec, СТСЛ. RJM· 
вин; - псл. *vorbьjь, *vоrЬьсь, (лехіт
ське) [*vоrЬ'Ь1ь]; -споріднене з гр. 
р6~tЛА-ос;; «рід птаха», лит. zvirblis «го
робець», лтс. zvifbulis «ТС.» (балтійські 
слова видозмінені контамінацією з ін
шими, очевидно, звуконаслідувальними 
словами на z-, лтс. z-, пор. лтс. zvaftdzi
nat «дзвеніти»); походження слова не
ясне; припускають (Преобр. І 96; Ma
chek ESJC 627) звуконаслідувальне по
ходження; укр. г- зам. первісного в-, 
очевидно, під впливом сприйняття ос
таннього як протетичного (типу в- у 

вівцЯ, вогонь, 8f}лиця) і заміни іншим 
протетичним придихавим г- (як у горіх, 

гострий тощо); сумнівна гіпотеза про 
nсл. *1vorb- (Шахматов ИОРЯС 17/1, 
288), а також про спорідненість псл. 
слова з гот. sparwa «горобець», двн. 
sparo, нвн. Sperling, данг л. spearwa «те.» 
(Machek тж).- Шанский ЗСРЯ І З, 
164; Фасмер І 352; БЕР І 178; Skok ІІІ 
615-616; Trautmann 342; Fraenke1 1328; 
Specht 146. 

горобііна (бот.) «Sorbus L.», [г6раб Ж. 
горба ВеБ, горбина ВеБ, горєбина Mak, 
гор6ба ВеНЗн, грабина Mak, ворбИна 
Ж, в6ріб, -рби (жін. р.) Ж. веребИна Л, 
орабИн.а Л, арабіна Л, орєб ВеНЗн, оро
бйна Г, Ж. оряба ВеНЗн, орЯбина Ж. 
ріба Ж, рябИна Ж, рЯбка Ж. храбина 
Mak, ярабU1іа Mak] «те.», горобИнівка 
«горобинова настойка», [оробинівка] «те.» 
Б і, горобИновий;- р. рябИна, бр. рабін.а, 
[га раб іна, араб іна, ярабін.а, верабіра], п. 
jarz~bina, [jarzq,b], ч. jerabina, jerab, 
слц. jarabina, вл. wjerjebina, нл. jerje
bina, схв. jаребика, кн. jаребйна, слн. 
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jerebika «те.», jerebina «плід rоробини»;
псл. *ar~bina, *er~bina, *er~bina або
з іншим ступенем вокалізму-r~Ьіnа, по
хідні від псл. *аr~Ь'Ь «куріпка; горобина», 
*ёr~Ь'Ь, *еr~Ь'Ь «ТС.» або ех. [*r~Ь'Ь] (пор. 
укр. рябИй); найвірогідніше, ранні 

псл. форми *are-m-b(h)-, *~re-m-b(h): 
*re-m-b(h) - з носавим інфіксом, по

в'язані з іє. *~r~-b(h)-, *oro-(b)h- на 
означення тварин або дерев темного 
або червоного кольору (в слов'янських 
мовах особливо про колір неоднорідний, 
строкатий); - споріднене з лит. jerube 
«рябчик», jeriibё, irbe, jerbe, [jarubё, 

jeru(m)be] «те.», лтс. irbe «куріпка», 
meza ifbe «рябчик (букв. «лісова куріп
ка»), двн. erpf «темний», дангл. eorp 
«тс.», дісл. iarpr «коричневий», iarpe «ряб
чию>, можливо, також гр. opqJv6c;; «тем
ний, темно-червоний»; з українських 
форм найдавнішими є, очевидно, орЯби
н.а (від *оряб), що зводиться до псл. 
*er~b-ina, а також рябИна (від псл. 
*r~bina) з іншим (нульовим) ступенем 
вокалізму першого складу; інші форми 
є вторинними з протетичними г-, в

або зближеними з словом горобець, [ве· 
ребей]; менш вірогідне зближення слова 
з лит. raibas, raїbas «строкатий» (Brйck
ner 200; Specht 115) або пов'язання при
пущуваного для слова вихідного *ja
r~bь з псл. назвою весни *jarь (Meillet
Vaillant RES 13, 101-102); так само 
мало переконливе відокремлення назви 

дерева горобИна від псл. *еr~Ь'Ь «рябчик» 
і пов'язання її в реконструйованій фор
мі *еr~Ь'Ь з лат. sorbus, нім. Eberesche, 
Aberesche «ТС.», що розглядаються всі 
як запозичення з передіндоєвропейсько

го субстрату (Machek ESJC 222-223; 
Jm. rost1. 114-115; LP 2, 155-156).
Фасмер ІІІ 534-535; Филии Образ. яз. 
197; Slawski І 506-507, 508; Skok І 758; 
Bezlaj ESSJ І 227; ЗССЯ 1, 73-75; 
Bern. І 274-275; Trautmann 104-105; 
Pokorny 334.- Пор. рябйй, рЯбчик. 

fгоробйнець] (бот.) «рогіз, Typha 
(Tourn.) L.»; - р. [оробинец] «Те.»;- не
ясне. 

ГОрОД (заст. розм.) «МЇСТО», город ( < 
( < огород,) [горідчик] «квітник біля ха-
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ти, обнесений огорожею» Па, городдя 
(зб.) «городи», [городжя] «огорожа» 
ЛексПол, [городИнІ «Місто», городина, 
[городИна] «тин, пліт, паркан», [городИ
нецьJ «мешканець міста; городовий ко
заю> Ж. [городИсько] «городище», городИ
ще, [городіль.чикl «той, що робить тини, 
плоти», [городнє] «овочі» ЛексПол, го
родник, городництво, городнИчий, [го
роднЯк] «сам осад», городовИк, [гор одовин а] 
«городина», [города, горда] «тс.» Я. [го
родовuчка] «мешканка Полтавщини, Ки
ївщини, Чернігівщини» Я, городок «міс
течко; вид гри», городЯнин, городЯнство 
«міщанство; городяни», [городЯнщина] 
«те.» Ж, [городьба] «плетіння плотів, 
обгороджування» Ж, горожа, горожа
нин, горожанство (зб.) «міщанство; го
родянство», городній, городовИй (іст.) 
«пов'язаний з городами (містами пн. 
України, де розташовувалося городове 
козацтво); (субст.) городовик (поліцай)», 
[ород] «Город», городній, городськИй 
(рідк.) «міський», городЯнський, горо
жанський, городИти, городникувати, [за
горідь] Ж. загорода, [загорда] «Загорода» 
Я. [загородець] «загороджене місце» Я, 
загороджувач, [зtігородище] «місце, де 
була загорода», загородка, загорожа, 
загороднИй, [обгорода], огород, угород 
(н.а вгороді), огорода, огородина, ого
родник, [огороднина] Ж. огородництво, 
огорожа, огороджувальний, [огор6дний], 
огородницький, [огородникувати], [пере
горідка] Ж, перегорода, перегородка, [пе
регорожа], перегородний, [підгороддя] 
«приміське село», [підгор6дня1 «ТС.», [під
городець] «мешканець приміського се
ла», [підгородЯнин] «ТС.», [підгородній] 
«приміський», прИгород «передмістя», 
[пріігорода] «гребля» Ж. [пригородок] 
«прибудова до хати» Ва, пригородпій 
«приміський», [розгородь] «перегородка; 
роз'єднання, розбрат» Ж; - р. город, 
бр. г6рад, др. город'О «огорожа, паркан, 
фортеця; місто; мур», п. gr6d «фортеця, 
замок; місто», каш. [Staro(o)gard], ч. 
слц. hrad «замок, фортеця», вл. hr6d 
«замок, фортеця; палац», нл. grod «ТС.», 
полаб. gord «стайня; стодола», болг. град 
«місто», м. град «місто; фортеця», схв. 
град «місто; фортеця; замок», слн. grad 
«замок, палац», стсл. І'JМД 'Ь. «місто, сад»; 

горопас 

- псл. *gord'Ь; споріднене з лит. gafdas 
«Загорода, кошара; загорожа», лтс. gards 
«відгороджене місце для свиней», дни. 
gard «загорода», двн. gart «область», 
гот. gards «дім», алб. garth, -dhi «огоро· 
Жа>>, фріг. -gordum «місто» (у Mane
gordum «місто Манеса»), хет. gurta
«TC.», тах. В kerciye «палац» (з *ghor
dhiom), дінд. grhal) «дім», ав. gdrdaa 
«печера»; іє. *ghor-dho-s, похідне від 
кореня *gher- «оточувати, охоплювати», 
отже, первісне значення - «обгородже
не місце»; сюди ж із палатальним по
чатковим *gh- р. (пн.) [зород] «місце, 
обгороджене для стогу сіна», лит. zar
das «жердина», прус. sardis «пліт, ого
рожа», фріг. -zordum «місто», а також 
ЛаТ. hortus «СаД()К», Гр. хбртоt;; «ОГОрОЖа» 
(з t зам. іє. dh) (Zupitza KZ 37, 389); псл. 
*gordn пов'язане також з псл. *zьrdь 
«жердина»; думка про запозичення з гер· 

манських мов (Zubaty AfSIPh 16, 420-
421; St. а ёl. ІІ 125; Feist 198) необ
грунтована; непереконливе припущен

ня (Кiparsky GLG 103-108) про запо
зичення з групи ceпtum до групи sa
tdm.- Шанский 9СРЯ І 4, 139; Фасмер 
І 443; Sl<!wski І 355; Machek ESJC 182; 
Schuster-Sewc 348; БЕР І 270-271; Skok 
І 602-604; Bezlaj ESSJ І 168; 9СС5І 
7, 37-38; Bern. І 230-231; Trautmann 
78-79; Pokorny 444.- Пор. град2, жер
дИна. 

гороїжитися «триматися зарозуміло, 
чванливо; підніматися, стовбурчитися», 

[гороіжний] «той, хто гордо поводиться, 
гордо загрожує; готовий до бою» Ж, [го

реіжний, горіжний] «ТС.» Ж, [гороі1жник] 
«Хвалько» Ж; - складне утворення з 

основ іменника гора і дієслова fіжитися] 
«Гордо поводитися, величатися, пишати

ся».- Див. ще гора, їж. 
[rорондейка] (бот.) «красоля, королів 

цвіт, Phaseolus coccineus L.»;- неясне; 
можливо, походить від назви села Го
ронда [Г"оронда] біля м. Мукачева. 

[горошіс] «горопаха» Пі; - не зовсім 
ясне; можливо, результат контамінації 
форм *голопас (пор. р. [голопас] «голяк, 
якому нема чого пасти, берегти»), як 
римованої антитези до волопас, і горо· 
naxa.- Пор. голий, горопаха, пасти. 
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горопаха, [горопашник Ж, горапаш
ливий Ж), горопашний, [горопашити 
ЖJ; -бр. гарапdшнік;- очевидно, дав
ніше *горепаха, складне слово, першим 
компонентом якого був іменник горе, 
другим -основа дієслова [пахати] «ню
хати», похідного від пах «запах», в свою 
чергу, пов'язаного з пахнути; отже, пер
вісне загальне значення слова- «ТОЙ, 
хто нюхав горе (=зазнав лиха)».- Див. 
ще горе, пахнути. 

[rороповфоrови] «Обценьки» ДзАтл І І, 
[гарапофо.JіJви, горовфо.Jови, гара.мпови, 
гарапови] «тс.» тж; - запозичення з 
угорської мови; уг. harap6fog6 «обцень
ки, кліщі, щипці» є складним словом, 
утвореним з дієrірикм. harape «кусаю
чий» від дієслова harapni «кусати», сnо
рідненого з мар. удм. комі kar- «ЇСти», 
та іменника fog6 «Кліщі», nохідного від 
дієс.пова fogni «тримати; хапати, бра
ти», спорідненого з мане. pawi «тримати 
узяти, схопити».- MNTESz І 934-935; 
Barczi 81, 113. 

[горос] «перемога» Пі;- неясне; мож
ливо, запозичення з угорської мови, 
пов'язане з тим самим уг. harc «бороть
ба, бій», до якого зводиться й укр. гар
цювати (див.). 

горбх (бот.) «Pisum L.» [горохвйна] 
«Горохова солома», горохвИння, [горо
хв'яниця До, горохвянка] «Тс.», [горо
хвяник, [горохівнйк] «акація» Ж. [горо
хлИна] «бадилля гороху» Мо, [горохли
ня] <<ТС.» ЛЧерк, [горохляник] «корж з 
тертим горохом» Ме, [горохлЯнка] «ба
дилля гороху», [гороховатка] «вид чере
пашки, Pisidiurn Ж; горохова солома», 
гороховИк «жук, який псує горох» Я, 
[гороховu.на] «горохова солома», [горо
ховИни ЖJ, гороховИння «тс.», [гороховИ
ще «поле з-під гороху», [горохолисько] 
«поле гороху» Ж. [горошанка] «стебло 
гороху МСБГ; чина весняна, Lathyrus 
vernus Bernh. Mak», [горошець] «горо
шок» Mak, [горошИня] «Стебло гороху)) 
МСБГ, горошИна, [горошИнець] «рід ка
меню (пізоліт))) Ж, [горошіння], горошок 
«Vicia L.», [орох], горохвяний, [горохня
ний] «гороховий» ЛЧерк, гороховий, [го
роховляний] «гороховий» Ж, горохува
тий «подібний до гороху, зморшкува
тий», [гордх'яний] «горохвяний>>, горош-
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ковий, [гор6шковатий, ор6ховий]; - р. 
горох, бр. гарах, др. горох'Ь, п. нл. groch, 
ч. hrach, слц. hrach, вл. hroch, полаб. 
gorx, болг. грах, м. грав «квасоля», схв. 
грііх «тс.», слн. grah; - псл. *gorx'Ь < 
<*gors'Ь;- фонетично йому відповіда
ють лит. gar~as «яглиця, Aegopodium 
podagraria L.>> (пор. також лит. garsva 
«те.»), лтс. garsa, garsa, garse, двн. gers, 
нвн. Giersch «ТС.>>, однак досі не з'ясо
вано різниці в значеннях; пов'язують 
також з дінд. ghar~ati «розтирає>>, ghr-5ta 
«розтертий>>, пояснюючи первісне зна
чення як «Щось розтерте>> (пор. семан
тичну паралель ЛИТ. zirnis «ГОрОХ>>, 
псл. *zьrno, укр. зерно : дінд. jщlа
«роздрібнений, спорохнілий>>) (Fortuпa
tov AfSIPh 4, 587; KZ 36, 37; Pedersen 
IF5, 54; Bern. І 231-232; Pokorny 439-
440); малопереконливе пов'язання з 
ізольованим дінд. hareQu- «Вид гороху>> 
(Machek Jrn. rostl. 127); слабо обгрун
товане припущення про субстратне до
індоєвропейське походження слова (Ma-
chek ESJё 182).- Шанский 3СРЯ І 4, 
141-142; Фасмер І 444; Slawski І 346-
347; БЕР І 275-276; Skok І 604-605; 
Bezlaj ESSJ І 169; 3ССЯ 7, 45. 

[гор<)хнути] «грохнути, грюкнутш> Я; 
- результат видазміни форми грохну
ти, очевидно, під впливом торохнути.
Див. ще грохати. 

ГорпИна - див. АгрипИна. 

горстка1 «пучок, сніпою>, [горсть] 
«ТС.>> Ж, [прИгірсть Ж, прИгірщ], прИ
горшня, прИгорщ, прИгорща;- р. горсть 
«жменю>, бр. [горсть], др. г'Орсть, п. 
garsc, ч. hrst «те.>>, слц. hrst' «кулак; 
пригорща; сніn», вл. horsc «жменю>, 
нл. gjarsc, полаб. gorsle, болг. гр'Ьст, 
м. грст, схв. грст, слн. grst, стсл. 
''Р'Ь.СТ~ «те.»; - псл. *g"1"stь < *grt-tr, 
похідне від тієї самої основи, що й 
*g"1"tati «гортатИ>>.- Шанский ЗСРЯ І 4, 
142; Фасмер І 444; Slawski І 260; 'БЕР І 
289-290; Skok І 625; Bezlaj ESSJ І 183; 
3ССЯ 7, 212-213.- Див. ще гортати. 

[горстка2 ] (бот.) «сорт сливи садової, 
Prunus dornestica variet.>> Mak, [горска] 
«Тс.>> Mak; - очевидно, результат видо
зміни деетимологізованої форми угор
ська (слива) «слива·угорка», зближе-



гортань 

ної з [горстка] «жменя».- Див. ще 
угри. 

гортань, [гортанкаl «кадик; горлян
ка», [гертань] «Гортань», [гертанка] «тс.» 
[гиртан] «Головка дихального горла»; -
р. гортань, [грьtтань], бр. гартань, др. 
г'Ьртань, п. krtan, ст. krztan, ч. hrtan, 
[hrtan, chrtan], слц. hrtan «горло», нл. 
gjars (> *g'Ьrtь) «тс.», болг. гр'ЬклЯн, 
гр'Ьклан, г'Ьртан, м. грклан, схв. гjж.ІЬан, 
слн. grtanec, стсл. гр-ь.т<.\нh., грh.Т<.\нh.;
псл. *g"'r-t-anь, похідне від іє. *g~er-, 
*g~era- «поглинати, ковтати»; -спо
ріднене з дінд. gartaQ «пожертий» (з ін
шим ступенем вокалізму); менш віро
гідне виведення від первісного *гр'Ьл
тать «горловий стовбур» (Погодив РФВ 
32, 273); сумнівний з.е'язок з лат. glatio 
«ковтаю, поглинаю» (спорідненим з укр. 
глитати) (Соболевский ЖМНП 1886, 
сент., 149; Фасмер І 444-445).- Шан
ский ЗСРЯ І 4, 142-143; Преобр. І !50; 
Slawski І 343-344; Machek ESJC 185; 
Skok І 621; Bezlaj ESSJ І 183; 9ССЯ 7, 
213-214; Bern. І 372.- Пор. горло. 

гортати, горюjти, згортка, згорток. 
[загорнина] «біла плахта» ВеУг, загор
тач, [загорпіuна] «ВерХНЯ ЖіНОЧа суКНЯ», 
[загортка] «ТС.», загорток, невnрогорт, 
[огортка] Ж. обгортка Г, Ж, підгор
та/І.ьніtк, підгортка;- р. (пд.-зах.) [гор
тать, горщjть], бр. гартаць, гарщjць, 
п. garnqc, [o-gartac], ч. hrnouti, слц. 
hrnut', вл. wuhornyc «закасати», нл. 
[garnus] «схопити», болг. пригр:Ьщам 
«обіймаю, пригортаю», м. пригрне ее 
«пригорнеться», схв. г{Jнути «згортати; 
іти натовпом», гртати, слн. gfniti; -
псл. *g"'rtati, *g"'rtnQti;- споріднене 
з лит. gurgulys «сплутані нитки; зграя 
птахів», гр. j&pjapa «купа, юрба», 
Сі1щ:щ; «Скупчення, натовп», а також
з іншим ступенем вокалізму - tijєlpro 
(tіjєрії>) «збираю», ti1opti «збори; пло
ща для зборів»; іє. *ger- «збирати».
Фасмер І 444; Slawski І 259; Machek 
ESJC 184; Schuster-Sewc 327-328; 
Bezlaj ESSJ І 179; Bern. І 72; Traut
manп 102-103; Pokorny 382-383. 

гортензія (бот.) «Hydrangea horten
sis»; - р. гортензия, бр. гартанзія, п. 
hortensja, ч. horteпsie, слц. horteпzia, 

гбрца 

болг. хортензия, схв. хортензиjа;
наукова назва, створена в латинській 
номенклатурі (нлат. hortensia XVIII ст.) 
на честь жінки французького годинника
ря Лепота Гортензії (фр. Horteпse); 
жіноче ім'я Гортензія походить від лат. 
hortёnsius (-а, -um) «с<щовий», пов'яза
ного з hortus «сад», спорідненим з псл. 
*gord'Ь «місто», укр. город.- Шанский 
9СРЯ І 4, 143; Dauzat 392; Walde
Hofm. І 660.- Див. ще город. 

[горулька] (зоол.) «пуголовою> ВеБ;
неясне. 

[горунка] (бот.) «гірчиця польова, 
Sinapis arveпsis L.; ріпак, Brassi.ca t;a: 
pus L.»; - похідне утворення вщ ТІЄІ 
самої основи гор-, що й гіркИй; назва зу
мовлена гірким смаком рослин.- Ma
chek Jm. rostl. 57-58, 59, 67.- Див. ще 
гіркИй, горіти 1 • 

[горуші] (бот.) «ріпак, Brassica пa
pus L.; [горпа] «те.; дика гірчиця, Si
napis arvensiS>> ЛексПол; - р. [гарлупа] 
«редька дика, Rapbanus raphanistrum 
L.», [група] «Те.»; - очевидно, спорід
нене з схв. ст. gorup <'гіркий», gorupaп 
«ТС.», пов'язаним з псл. gorьk'Ь «Те.»; 
назва зумовлена гірким смаком рос
лин.- Меркулова 9тимология 1965, 
154-155; ЗССЯ 7, 51.- Див. ще гіркИй. 

[горушка] (бот.) «суріпиця, Barbarea 
R. Br.» Ж;- др. горуха «гірчиця», 
болг. [гоР!}ха] «хрінниця, Lepidium L.», 
схв. горушица «гірчиця», слн. goriiha 
«морська гірчиця»; - псл. [goruxa] 
(зменш. [gorusьka, gorusica]), похідне 
від тієї самої основи gor-, що й gorьk'Ь 
«гіркий»; назва зумовлена гірким сма
ком рослини, від якого горить у роті.
Machek Jm. rostl. 67; БЕР І 266.- Див. 
ще гіркИй, горіти1 • 

[гбрца] (у виразі пускати ладку гор
ца «направляти човен проти вітру») Дз, 
[горцейJ «те.» Берл, [горцуватu] Дз, [6р
цястати] «Противитись»;- запозичено з 
італійської мови, можливо, через ново
грецьку (нгр. op'Laa «НаВіТрЯНИЙ бік»); 
в іт. ad orza «проти вітру» іменник orza 
«брас; снасть для по,вертання реї; лівий 
борт» походить від нім. (бав.) [lurzl «лі
вий, зворотний»; сприйняття нім. 1- як 
італійського означеного артикля пор. 
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іт. l'orza) призвело до його відпадіннх, 
менш вірогідне припущення про похо
дження слова від гол. lurts «Ліворуч» 
(Battisti-Alessio 2688).-Mestica 1074. 

!горшкодрай) «той, що лагодить 
горшки стягуючи їх дротом»; -неясне 
складне утворення з основи іменника 
горщок і етимологічно затемненого ком
понента драй.- Див. ще горщик. 

горщик, горща, горщок, [горшкарJ 
«гончар» Ж. [горщай] «ТС.» Я, [горщИ
ця] «горщик» Я, [гор ша] «горщик» Ж, 
[горшв) «рід тарілочки з невипаленої 
глини», горщівка «Глина на горшки»;
р. горшок (ст. ми. горщки), бр. гаршчок, 
др. горшьк"О, горшьчьць; -не зовсім 
ясне утворення від основи псл. *g"'!:n'Ь 
«піч»; реконструюється (Трубачев Рем. 
терминол. 192) як псл. *g'Ьrnьscьkь, 
похідне від прикметника *g"'!:nьsk'Ь «гор
новий, пічний»; випадіння н могло ста
тися в умовах важкого для вимовляння 

скупчення приголосних; малоймовірне 
припущення про зникнення -н- під впли
вом утворень типу р. барашвк (від баран), 
ка.мешек (від камень) (Bern. І 371), ос
кільки вони характерні лише для ро
сійської мови, а цей процес відбувся в 
усіх східнослов'янських.- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 143; Фасмер І 445; Преобр. І 
150.- Див. ще горно. 

[горЯчИна] «тризна» Ж, ДзАтл І, 
[горяшИна] «ТС.» ДзАтл І, [горачики] 
спечені балабушки, які їдять з тертим 
маком (поминальна страва); пиріжки з 
сиром» ЛексПол; - неясне. 

[горЯчка] (бот.) «татарське мило, зір
ки садові, Lychnis chalcedoпica L.»; -
похідне утворення від гарЯчий, [гарЯчий] 
або горіти; назва зумовлена червоним 
кольором квітів, що викликає асоціації 
з горінням, жаром, полум'ям; пор. інші 
назви тієї самої росJІини: укр. [грянь],
очевидно, від грань «жар; велике вугілля 
що тліє», п. plomienczyk, ч. plamencice, 
plamenecnice.- Словн. бот. 316; Ma
chek Jm. rostl. 78.- Див. ще горfтиl. 

[госа] (виг.) «гей>>; - п. [hosa] (ви
гук, приспів), [hasa] (вигук типу при
співу, зокрема в танцях); - неясне; 
можливо, афективне утворення, анало

гічнедо г6ц(а).-SW І 56.-Пор. гасатие 
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[rocaчJ «Гарячий віл»; - неясне; мож
ливо, пов'язане з тур. husye «чоловіче 
яєчко, тестикул»; у такому разі первісно 

могло означати вола, невдало (не пов
ністю) кастрованого. 

ГОсПіТаль, госпіталізіlЦLЯ, госпіталі· 
зувати, ст. госпиталь (XVIII ст.); - р. 
г6спuталь, заст. гошпuталь, ч. слц. hos
pitaJ «Церковна лікарня, притулок», вл. 
hospital, болг. хоспитал, схв. хоспuтал, 
слн. hospital «притулок, житло; ліку
вальне відділення в притулку»; - через 
посередництво російської мови запози
чено з голландської; гол. h6spitaal «гос
піталь» походить від елат. hоsрШїІе 
«притулок (для бідних, старих)», яке 
виникло в результаті скорочення виразу 
hospitale cubiculum «кімната для гостей, 
вітальню>; лат. прикм. hospШШs, -е 
«належний до гостя; гостинний» є похід
ним від hospes «господар; гість>>, спорід
неного із стсл. господь., укр. госпбдщ 
менш імовірна думка ( Фасмер І 445) 
про походження від нім. HospШil «при· 
тулок (для бідних, старих)».- СІС 181; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 146; Смирнов 92; 
Юuge-Mitzka 317; Dauzat 392; Walde
Hofm. І 660-663, ІІ 350-351.- Див. 
ще господь.- Пор. готель, шпиталь. 

[Господа] «господа>> Ж, l.rocn6дap Ж, 
.rосподИня ЖJ, [.rосподаркаІ «Господиня; 
господарство» Ж, [.rосподарство Ж, .rос
подарний Ж • .rосподарський, .rосподари
ти Ж . .rосподарювати ЖJ; - запози
чення з польської мови; п. g·ospoda «гос
пода>> і т. д. з початковим проривним 

g є безпосередніми відповідниками укр. 
господа і т. д. з початковим щілинним 
r.- Див. ще господь. 

господь, [г6спідь], господа, господар, 
[господарИха] «жінка господарю> Я, [гос
подарша] «тс.» Я, [господарія] (зб.) «ха
зяїн, землевласниК>> Пі, господарник, 
господарство, [господИн] Ж, господИня, 
[госпожа], [госпося] (зменш. від господИ
ня), [госпа] «пані>> Пі, [госпець! «пан» 
Пі, [осподар], господарний, господарчий, 
[господарити], господарювати, [госпо
дUти] «пануватш> Ж; - р. господь, бр. 
[гасп6да] «Господарство, садиба>> (пізні· 
ше значення, що розвинулося з пер.вісно· 
го др. *господа «панове>>, так само і в ін· 
ших слов'янських мовах), др. господь, 



господь 

п. ст. gospodzin «гQсподь», ч. ст. hospod, 
слц. hospodin «Тс.»., вл. hospoda «заїзд, 
нічліг; частування»,, нл. gospoda «корч
ма, готель», болг. м. г6спод, схв. ·госt1ідд, 
СЛН. gosp6d «ПаН», СТ.СЛ. ГQСІ1QДЬ..;- ПСЛ. 
*gospodь, дуже давнє складне слово з не 
цілком з'ясованою етимологією;- най
вірогідніше, споріднене з лат. hospes 
«гостинний друг, господар; гість, чужи
нець» і походить разом з ним від іє. 
*ghosti-pot-s, у якому першим компо
нентом є *ghostis «гість», що втратило 
-ti- всередині слова, як це нерідко буває 
в словах типу титулів; другим компонен
том є іє. *pot(i)s «пан, володар» (пор. 
споріднені лит. pats «сам; чоловік», 
лат. potis «могутній», гр. л6ац; «чоловік 
(дружина)», дінд. patil). «пан, чоловік»), 
що виступає нерідко в функції другого 
компонента складних слів, пор. гр. 
бва-лЬтча «пан, володар>> (букв. «пан 
дому>>), лит. viёs-pat(i)s «паю>, дінд. 
jas-patil). «пан дому», при цьому d за
мість t (пор. псл. *роtьЬёgа «Жінка, 
що втекла з-під влади пана, тобто чо
ловіка>>) слід, очевидно, пояснювати 
первісним приголосним характером ос
нови і викликаними цим формами з 
заміною t на d (перед дзвінкими при
голосними), що узагальнились; первіс
ним значенням, отже, мало бути «пан 
гостей>>, що пов'язувалося з давнім 
звичаєм, за яким гості користувалися 
захистом і опікою господаря дому, як 
і інші члени його родини (пор. той самий 
розвиток значення в лит. viёspatis «паю>, 
лтс. viesis «гість, чужинець>>, раніше 
також лит. viёsis «ТС.»); менш перекон
ливі інші пояснення: пов'язання з дінд. 
jaspatiJ), гр. б.sал6тч~ (Richter KZ 36, 
111-123; Meillet MSL 10, 139), немож
ливе з фонетичнJ:Іх міркувань; зведення 
як запозичення до незасвідченого гот. 
*gasti-faps (Кluge-Gбtze 187), лат. 
*hostipotis (Миккола РФВ 48, 274-276); 
виведення від господарь, яке розглядає
ться як запозичення з іранської мови 
(сперс. gospaпddar «Володар овець>>) 
(Корш Bull. Ас. Sc. De Petersbourg 
1907, 757-758); малопереконливе та
кож пояснення d замість t у псл. *gos
podь впливом слів *svobodь «вільний», 
*svoboda, *celjadь (Fraenke1 ZfSIPh 

гострий 

20, 51-89).- Трубачев Терм. родства 
182-184; Шанский ЗСРЯ І 4, 147-148; 
Фасмер-Трубачев І 446-447; Slawski 
І 324-326; Machek ESJC 177-178; 
Recueil ling. vde Bratis1ava І 1948, 97-
99; Schuster-Sewc 331; БЕР І 267-268; 
Skok І 593-595; Bezlaj ESSJ І 164; 
9ССЯ 7, 61-63; Бернштейн Очерк 1974, 
265-266; Иванов Зтимология 1971, 
302-306; Сл. И балк. ЯЗЬІКОЗН. 70-74; 
Krogmann Festschr. Vasmer 253-258; 
Zubaty St. а с1. ІІ 43; Meillet Etudes 
207; BSL 25, 143; WuS 12, 17-19; 
W~glarz SPAU 41, 313-316; Brйckner 
152; Bern. І 334-337; Trautmann 208; 
Pokorny 453; Schmidt KZ 25, 12; Torp 
292; Saussure IF 4, 456.- Див. ще гість. 

[гостець] «ревматизм суглобіВ>>, [гі
щйця] «зілля від гістцю» Ж. [гіщованець} 
«ТС.» Ж, [гостцьоватий] «ревматичний» 
Ж, [гОСЦЬОВатиu) «ЛОМОТНИЙ; ЦИНГОТНИЙ>> 
Бі;- п. gosciec «ревматизм», ч. [hostec], 
слц. [hoscec] «ТС.>>;- псл. (пн.) [gostьcь], 
зменш. від gostь «гість>> як табуїстична 
назва; менш переконливе припущення 

давнішого *костець (Бу лаховский ВЯ 
1956/4, 25) або псл. *gvozdьcь на підста
ві п. g(w)ozdziec «ревматизм>>, що на
справді розвинулось пізніше з gоsсіес.
Фасмер-Трубачев І 447; Потебня РФВ 
7, 68; Slawski І 326-327; ЗССЯ 7, 69; 
J agit AfS1Ph 7, 485.- Див. ще гість. 

[гостівннк] (бот.) «герань криваво
червона, любисток польовий, Geranium 
sanguineum L.>> Пі, [гостинник] «ТС.>> 
Mak;- пов'язані з гість (або [гостець] 
«ревматизм>>), гостИна; назви зумовлені, 
очевидно, якимись приписуваними рос

лині лікувальними або магічними влас
тивостями (пор. р. [ло.мотная трава], 
схв. здравшьак, слн. zdravicica «ТС.>>).
Див. ще гість, гостець. 

гострий, гострИльний, гострувdтИіі., 
[айстри Л, 6стрий], [острuвн.Ий] «го
стрильний, ТОЧИЛЬНИЙ>>, гостриК (ЗООЛ.), 
гострtlло «прилад для гостріння косю>, 
гострИльник, [гострій] «лезо», гострота. 
гоструха, гострЯк «вістря», вістря, [ос
тріньJ «гострота; вершина, вістрю> Ж. 
[острота] Ж, гострИти, [острuти Ж. 
остріти Ж]; - р. 6стрьtй, [вwстрой], 
бр. в6стрьt, г6стрьt, др. остр7>, п. ostry, 
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гострИця 

ч. слц. ostry, вл. w6try, нл. wotsy, болг. 
ост'Ор, м. остар, схв. оштар, слн. 6ster, 
стсл. ~стр'Ь.j- псл. оstгь < *osr-os; -
СПОріднене З ЛИТ. astrUS «ГО~ТрИЙ»:, c:r. 
astras, ЛТС. [astras) «ТС.», ДІНД. 3St'.ll) 

«КуТ; кант; вістря», asanil) «Вістря стрі
ЛИ, стріла», гр. сі хро~ «Гострий», сі xpov 
«вістря», лат. acer «гострий», acatus 
«тс.», вірм. aseln «голка», дірл. er 
( <*aкros) «високий», алб. tiiJ'вtв «терп
кий· КИСЛИЙ», іє. *аК-Г-ОS «ГОСТрИЙ».

ФаС1Мер ІІІ 166-167; Machek ESJC 
421; Skok ІІ 575; Wa1de-Hofm. І 7; 
Trautmann 15; Muhl.- Endz. І 144; 
Uhlenbeck 16.- Пор. осот. 

гострИця (бот.) «Asperugo L.», [ост
рuця] «тс.»; -р. острuца, бр. вастр~ща, 
п. ostre ziele, ч. ostrolist; - похщне 
утворе.ння від гострий, псл. ostr'ь; назва 
зумовлена тим, що листки гостриці по 
краях колюча-щетинисті.- Machek Jm. 
rostl. 187.- Див. ще гострий. 

[гостsІк) «худий віл, якого важко 
відгодувати»;- неясне. 

[гось-гось] «вигук для підкликання 
овець» ЛЧерк; - очевидно, результат 
видазміни функції вказівної частки ось 
у значенні «тут, сюди».- Див. ще ось. 

гот (мн. готи, давнє східногермансь
ке плем'я);- р. бр. болг. гот, др. 
г('О)тUІ-t'О «Гот; житель о. Готланда>>, 
гоmскиu, готскоu, *г'ЬтЬСК"О «ГОТСЬКИЙ», 
п. Got, ч. слц. слн. Gбt, схв. Гот, цсл. 
гQт.о.·ь.;- запозичено в давньоруську або 
ще в праслов'янську мову з готської; 
гот. guta «ГОТ», як і шв. gute «готлан
дець», дісл. gotar (мн.), пов'язане з наз
вою річки Gautelfr, складним словом, 
перший компонент якого gaut «початок 
річки, витік» перебуває в генетичному 
зв'язку з гот. giutan «лити», нвн. giessen 
«тс.».- Фасмер І 448; Собалевский РФВ 
64, 172.- Див.·· ще бігос.- Пор. го
тИчний. 

Сrотар] «межа, кордон», [хитар, хітар 
НедJ «тс.», [хотар] «усі землі, що нале
жать селищу», [готарити] «межувати», 
ст. хотар (1393); - слц. chotar «тери
торія села; ділянка; межа», схв. хёuпар 
«земельні володіння села», слн. [hatar] 
«межа; країна»; -запозичено з угор
ської мови, очевидно через словацьке 
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гот л б ва 

і через румунське (р.ум. hotar) посеред
ництво; уг. hatar «кордон, рубіж, грань; 
межа; ліміт» походить від уг. ст. hat 
«володіти, мати владу над чимось», спо
рідненого з хант. chat- «іти попереду (пе· 
ред кимось)»- Machek ESJC 203; Craл
jala 301; Skok І 660; Bezlaj ESSJ І 
192; MNTESz ІІ 71; Barczi І 15-116. 

готель, атель; - р. отель, бр. 
аталь, п. ч. слц. вл. hotel, болг. хотел, 
м. хотел, схв. хдтел, слн. hotel; -за
позичення з фр.анцузької мови; фр. hбtel 
«ГОТеЛЬ», СТ. ostel «ТС.» (ХІ ст.) ПОХОДИТЬ 
від лат. hospita!e (cubiculum) «кімната 
для гостей, вітальню>, до якого зводить
ся й укр. госпіталь.- СІС 181; Моска
ленко УІЛ 51; Dauzat 392.- Див. ще 
госпіталь. 

готИчний, готика; - р. готuческuй, 
бр. гатьtчньt, п. gotycki, ч. слц. goticky, 
вл. gotika, болг. готuчески, м. готика, 
схв. гдтички, слн. gбtski, gбtika; - за
позичене з 'французької мови, можливо, 
через російське або польське посеред
ництво; фр. gothique «готичний» (пер
вісно з негативним відтінком значення) 
походить (безпосередньо і через посеред
ництво іт. gotico) від лат. gothicus «гот
ський, пов'язаний з готами», утвореного 
від назви готів (лат. Gothi), які вважа
лися руйнівниками давнього Риму.
СІС 181; Шанский 9СРЯ І 4, 150-151; 
Kopalinski 367; Юuge-Mitzka 265; Dau
zat 368.- Див. ще гот. 

готівка, [готовuк] «готівка», [гота
вИзна Я. готовинаЖ] «ТС.», ст. готавизна 
(1482), готов-о «готівка» (1456);- бр. 
гатоука, п. gotбwka, gotowizna, [goto
wa], ч. hotovost, слц. hotovost', hotovi
zen, м. готовина, схв. готовйна, гота
вина, слн. gotovina «те.»; - результат 
лексикалізації словосполучення типу го
това pitt, плата (про гроші, готові для 
сплати); поширення подібної структури 
слова в трьох суміжних мовах - укра
їнській, білоруській і польській- при 
відсутності її в інших сльв'янських мо
вах робить можливим припущення про 
те, що українське і білоруське слова 
побудешано за зразКО!\1 п. gotбwka.
SW І 885, 886.- Див. ще готовий. 

[готлбва] «ланцюг із гаком для пере
везення дров» Ж. [гаклдве Ж, гаклови 



f(}ТОвальня 

Шух, гатл6ви Шух, готл6ве Ж] «ТС.»; -
неясне; можливо, пов' язане з гак. 

готовальня; - р. готовальня «гото
вальня; (заст.) яке-небудь кишенькове 
приладдя, покладене в баул або сумку», 
бр. гатавальня «готовальню>, п. заст. 
gotowalпia «будуар; туалетний столик 
(жіночий) з усіма речами для вбирання 
і зачісок»; - через російську мову за
позичене з польської, в якій є похідним 
від дієслова gotowac <<Готуватш>; сучас
ного значення слово набуло в росій
ській мові шляхом скорочення вира
зу чертежная готовальня.- Шанский 
9СРЯ І 4, 151; Даль І 388; SW І 885.
Див. ще готовий. 

готовий, готов, [готів, готівляJ, го
товість, готовність, готувач, гото
вити, готувати, виготовлЯти, заготі
вельний, заготівний, заготовочний, за
гот6вчuй, заготівля, заготівельник, за
готівка, заготівник, заготовач, заготов
ка, заготовлювач, загот6вщик, заготу
вач, напоготовt, підгот6вний, підго
товчий, підготовка, підгот6вник;- р. 
готовьtй, бр. гат6вьt, др. готовьtu, п. 
gotowy, ч. слц. hotovy, вл. hotowy, 
нл. gotowy; болг. готов, м. готов, 
схв. готов, слн. gotov, стсл. rQTQG'Ь.; 
- псл. gotov'Ь; - очевидно, спорід
нене з алб. gatё «готовий», gatuanj 
«Готую» (Meyer EW 121; Bern. І 337-
338; Кiparsky, GLG 28-29; Фасмер 
І 448-449); у такому разі gotov'Ь 
має бути похідним від псл. *got'Ь (пор. 
вл. hot «приготування»); далі, можливо, 
пов'язане з іє. *ga- «іти» (супін *gatu-) 
з вторинним скороченням кореневого 

а (Пор. НВН. bereit «ГОТОВИЙ» Від reiten 
«ЇхатИ верхи», fertig «готовий» від Fahrt 
«Їзда, подорож»); у такому разі первісне 
значення - «готовий іти»; менш певні 
відповідники - гр. vч-1атео~ «новий (но
во приготовлений)» (Младенов РФВ 68, 
378-382; J okl IF 49, 290-300), дінд. 
ghatate «ретельно займається» (Machek 
KZ 64, 265-266).---' Trubacev PF 18/2, 
153-156; Шанский 3СРЯ І 4, 151-152; 
Фасмер-Трубачев І 448-449; Slawski 
І 328-329; Мachek ESJC 178-179; 
9ССЯ 7, 70-72; БЕР І 268-269; Skok 
І 596; Bezlaj ESSJ І 165. 

rотуля -див. ватуйка, 
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гбцик 

lr6тypJ (орн.) «Fлухар, Tetrao uro· 
gallus L.», [готур] «ТС.», [.гатка] «Са
миця глухарю>, [готЯ] «пташеня глу
харю>, [готурити] «Воркувати, турко
тіти» (про голубів) ВеНЗн; -очевидно, 
звуконаслідувальні утворення. 

г6тьта - див. гаттЯ. 
гофрувати, гофрувальний; - р. гоф

рировать, заст. гофровать, г6фрить, 
бр. гафрьtраваць, п. gofrowac, болг. гоф
рuрам, схв. гофрирати, слн. gofrira
ti; - запозичення з французької мови; 
фр. gaufrer «гофрувати, відтискати ві
зерунки» є похідним від іменника gauf
re «Вафля; бджолиний стільник; гофру
вання (тканин і ін.)», ст. walfre «ТС.», 
що як запозичення походить від сфлам. 
wafer «вафля; бджолиний стільник», спо
рідненого з нім. W аЬе «стільник», we
ben «ткати».- СІС 181; Шанский 9СР Я І 
4, 152; Dauzat 356; Юuge-Mitzka 829, 
832, 843.- Пор. в<іфля. 

[rбхнути] «гавкнути»; -звуконаслі
дувальне утворення. 

гоц1 (вигук) «гоп», [гоца, гоца-ца Ме, 
г6цкиJ «ТС.», [гоцатиJ «вибивати; сильно 
стукати» Я, [г6цкати] «підкидати, пов
торюючи вигук гоц» МСБГ, гоцак «вид 
танцю з стрибками»; -бр. гоц (про стри
бок, удар, колихання), г6цаць «скакати, 
стрибати; [бити; стукати]», п. hoc «Гоп»;
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до гоп, гуп, гець, гиц; бр. гацаць 
«бігати, гасати», яке наводиться в uьому 
зв' язку (Slawski І 422), може сюди не 
належати (пор. укр. [гацати], пов'яза
не з гасати).- Пор. гець, rиц, rоп, 
гуц. 

[гоц2 ] «Водоспад» Я; -очевидно, ре
зультат субстантиваu.ії звуконасліду
вального вигуку гоц «GКік, гоп» (на по
значення стрибка); пор. семантично 
близьке укр. [скоки] «пороги в річці» 
від іменника скік «Стрибок», пов' язавого 
з вигуком акік (від скакати).- Див. ще 
гоц1 . 

[гбцик] (прізвисько малого на зріст 
чоловіка) Ва; - очевидно, похідне ут
ворення від вигуку ~оц, що позначае 
стрибання, через порівняння з дитиною; 
пор. [г6пкаІ (жарт.) «дитина», утворене 
від вигуку гоп (також на позначення 
стрибків).- Див. ще гоц1 • 
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гбцка 

[гоцка] «товчена картопля, заправле
на салом» Л; -очевидно, похідне утво
рення від [гоцати] «Вибивати; сильно 
стукати»; пор. бр. гоцаць «стрибати; сту
кати; бити, розбивати».- Див. ще гоц1 . 

[гоця] «жаба» (у дитячій мові) Ж; -
похідне утворення від вигуку гоц, ужи
ваного на позначення стрибків.- Див. 
ще гоц1 . 

[гочати] «іржати»; ~ очевидно, ре
зультат скорочення не відбитого слов
никами дієслова *гогочатu «Те.», по
хідного віД іменника гогіт (гоготу) «ір
ЖаННЯ», утвореного, в свою чергу, від 
звуконаслідувального вигуку гого, що 
передає кінське іржання.- Пор. го
готати. 

[гошнти] «чатувати на когось; щось 
дуже любити» Ж, [гошіти] «Те.» Ж. [го
шИтися] «готуватися; підбурювати» Ж, 
[гошітися] «ТС.» Ж; - р. [гошuть] «ГО
тувати; берегти», [гоношйть] «Нагрома
джувати, збирати», [гоношйться] «ГО
туватися», ст. гошити «Влаштовувати, 

робити»; - неясне; можливо, похідні 
утворення від *гоха «Їстівні припаси» 
(пор. р. [пригоха] «Те.»), яке може бути 
скороченою формою від основи ганошити 
(goпositi) (пор. р. [гоношuть]), етимоло
гічно не цілком ясної: перетворення з 
[гонобати] (Bern. І 327; Osten-Sacken IF 
28, 420), або запозичення з. готської мо
ви- гот. ganasjan «урятовувати» (Brii
ckner KZ 43, 307); менш вірогідне ви
ведення від гон'Ь як утворення, анало
гічного до копошИтися (Кiparsky GLG 
175).- Фасмер І 437-438; Филии Про
исх. яз. 592-593; J agic AfSIPh 6, 
284.- Пор. гоноба. 

гоя (вигук, приспів у пісні, тан
цях);- п. [hoja] (вигук спонукання, при
спів), ч. hoja (вигук спонукання), слц. 
hoja (вигук при хвилюванні); - очевид
но, результат злиття вигуків гой і а2 

(див.). 
fгбя-дЮндя] (вид танкової гри), [гоя, 

дюндя, гоя] (приспів під час цієї гри) 
Ujvary; - ч. (мор.) [hoja, dzundza, ho
ja] (приспів у тій самій грі), схв. hoja, 
djundja, hoja «те.»; - назва гри похо
дить від уживаного в ній приспіву, який 
разом з грою запозичено в словаків; 

слц. hoja, Dund'a, hoja походить від при-
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співу haja gyongyom haja (haja gyoпgy 
а haja) в угорській весняній грі обрядо
вого характеру, який складається з ви
гуку haja «Гайда; іди, ходімо», що є ва
ріантом вигуку haj, можливо, звукона
слідувального походження, і іменника 
gyongy(om) «перлина (моя); (мій) лю
бий, (моя) люба» іноді в супроводі вигу
ку а; менш обгрунтована спроба (Мак
симович Собр. соч. ІІІ 1877, 523) пояс
нити слово дюндя як ім' я західнослов' ян
ської богині, а вигук гоя (гойя) як сло
вацький за походженням.- MNTESz І 
1134-1135; Ujvary Pubiicationes Univ. 
Debrecen І961, І 1, 3-І І.- Див. ще 
rенrоритися.- Пор. жемчуг. 

граб (бот.) «Carpinus betuius L.», 
грабИна, [грабчак] «молодий граб», [граб
нИк] «місце, де росте граб» Ж;- р. бр. 
граб, п. нл. grab, ч. діал. слц. вл. hrab, 
полаб. grobe «грабовий гай», схв. граб, 
слн. [grab], а також ч. habr, ст. hrabr, 
болг о габ'Ьр, м. габер, схв. [грабар], слн. 
[graber], gaber; -псл. *grab'Ь, [grаЬr'Ь];
споріднене з прус. wosi-grabis «бере
ск~ет», лтс. Gruбbit;~a (топонім), дмакед. 
jpti~LOV «Деревина дуба; СМОЛОСКИП», 
умбр. Grabovius «бог дуба» (епітет Юпі
тера); іє. *grob(h)os (назва дерева), 
можливо, пов'язане з *gerebh- «розрі
затю>, оскільки граб від бука відріз
няється зубчастим листям, або з псл. 
*grebti «гребти» (на корм); непереконливо 
поєднував псл. *grab·ь з псл. *gora «ГО
ра» Младенов (AfSIPh 33, І 1-12); сум
нівне також пов'язання з лат. carpinus 
«граб» (Machek ESJC 153; LP 2, 152), 
як і з псл. grabij.~(-e) «граблі» (Rosta
fiiiski Symboia ad historiam naturalem 
medii aevi І, Krakбw, 1900, 14І).- Кри· 
тенко Вступ 521, 548; Шанский 9СРЯ І 
4, 152-153; Фасмер--'-Трубачев І 449; 
Slawski І 332-333; БЕР І 220; Skok І 
598-599; Bezlaj ESSJ І 134; 9CC5l 7, 
99-100; Bern. І 343; Trautmann 94. 

[грабак] (орн.) «деркач, Crex crex L.», 
[грабок] «тс.»;- очевидно, давніше * ря
бак (* рябок) (у діалектній вимові з твер
дим р *рабак, * рабок), похідне від ря
бИй; у такому разі назва зумовлена ря
бим пір'ям птаха; поява r перед почат
ковим р або має чисто фонетичний харак
тер (пор. [гластівка]< ластівка), або 



викликана народноетимологічним збли
женням з граб.- Воїнств.- Кіст. 42.
Див. ще рябИй. 

грабар «землекоп», грабарка «вели
ка лопата; візок для возіння землі; ар
тіль грабарів; земляна робота», грабар
ство, [гарбалкаJ «велика совкава лопата» 
Дз, [гарбарка] «лопата, якою викидають 
землю» Мо, грабарювати, ст. грабар'Ь 
(XVI ст.); - р. [грабарь], бр. грабар; -
запозичення з польської мови; п. grabarz 
походить від свн. grabaere «Землекоп» 
(нвн. Griiber «ТС.>>), пов'язаного з діє
словом graben «копати», спорідненим з 
ГОТ. graban «ТС.», СТСЛ. 111)-Гj}ІШЖ «ХОВаЮ» 
(померлого), укр. гребтИ.- Фасмер І 
454-455; Slawski І 333; Юuge-Mitzka 
266.- Див. ще грабати, гребтИ. 

[грабати] «обробляти землю граблями 
Ж; гребти; розгрібаТИ>>, грабастати, 
[грабитu] «грабувати» Ж, грабувdтu, 
[грабачкаJ «різновид рибальської сітки» 
ВеЗа, [грабежа] «грабіж» Ж, [грабаля] 
«той, хто згрібає сіно>> Ж. [грабачка] 
«жінка, що згрібає сіно або овес», [гра
бежник] Ж, грабuтель, грабіж, [гра
біжка], грабіжник, грабіжництво, [гра
бовuця] «збирання сіна; час цієї роботи» 
Ж, [грабовuці] «час збирання сіна» Я, 
грабунок, [грабежлuвuй] Ж, [грабеж
ний] Ж, [грабUвий] «грабіжницький>> Ж, 
[грабіжливий] Я, грабіжний, [граблUвий] 
Ж, [грабний] «грабіжницький» Я, [гра
бовuтий] «користолюбний>>;- р. гра
бить «грабувати; [гребти граблями]>>, 
бр. грабіць «грабуватю>, др. грабити 
«ТС.>>, п. grabic «згрібати (граблями); 
грабуватю>, ч. hrabati «згортати; рити
ся; дряпатю>, [hrabiti] «ТС.>>, слц. hrabat: 
«гребти, ритисю>, вл. hraba(: «Згрібати 
граблямИ>>, нл. grabas «ТС.», болг. грабя 
«грабую>>, м. граба «грабує>>, граби 
«краде» (дівчину), схв. грабити «гра
бувати; гребтю>, слн. grabiti «згрібати; 
нагромаджувати; грабувати», стсл. ГJМ
снтн «Грабувати, крастю>; - псл. gra
biti (*grabjQ), первісний ітератив до 
grebQ (greti) «гребтю>; -споріднене з 
лит. grбbti (давнім перетвореним ітера
тивом) «хапати, силоміць забираТИ>>, лтс. 
grabat (многократне дієслово до grabt) 
«хапати; згортати граблямю>, дінд. gra
bhayati «змушує схопитю>, каузативом до 

граблі 

grbhl:).ati «хапає, краде>>, ав. galdwпaiti 
«ТС.>>, а також з лит. grёbti «гребти; гра
буватю>, grabus «здатний до хапанню>; 
первісне значення «гребтися, дряпати, 
копатш>, звідки «хапати, схоплювати 
(напр., кігтями)>>; Бідокремлювання від 
grebq (greti) «гребтИ>> (Mei!Jet MSL 14, 
332-333; Веrп. І 347-348; Trautmann 
95-96; Pokorny 455-456) неперекон
ливе; малоймовірне пов'язання з *gabati 
(Machek ESJC 182).- Шанский 9СРЯ І 
4, 153; Фасмер І 449-450; S1:awski І 
333-334; БЕР І 269; Skok І 599-602; 
Fraenkel 165-166; Persson Beitr. 727-
728.- Див. ще гребтИ. 

lrрабати] «гребти, копирсати, гор
нути» Ме, І.rрабатися] «лізти, гребтися, 
видобуватисЯ>> Я;- п. [grabacl «Недба
ло копати землю, копирсатисЯ>>, [grabac 
si~l «лізти, видобуватися»; -очевидно, 
запозичено з польської мови; запозичен
ня відбувалося, незважаючи на наяв
ність укр. гребтu(ся), [грабати! «греб
ти(ся), копирсатисЯ>>, головним чином, 
у зв'язку із звуком g (r) на місці укр. г 
у польських словах, який на. україн
ському грунті надавав відповідним сло
вам більшої емоційної забарвленості.-:
Див. ще грабати, гребтИ. 

грабелькИ (бот.) «Erodium L'Herit.» 
Mak, РУСБот; - р. [грабельки] «дель
фіній, Delphinium consolida L.; грабель
ки звичайні, Erodium cicutarium L'He
rit.», бр. [грабелькіl «грабельки; герань 
лучна 1 Geranium pratense L.; герань 
болотна, Geranium palustre L.»; - псл. 
(ех.) [*grabьlьky]; очевидно, похідне від 
grablje «граблі>>; свою назву рослина 
могла одержати через зовнішню подіб
ність стебла до держака грабель, а пло
дів з їх плоданіжками - до зубuів гра
бель.- Нейштадт 364, рис. 178.'-- Див. 
ще граблі. 

граблі, грабкИ «пристрій до коси для 
укладання покосу; [малі граблі Ж!>>, 
граблисько «ручка грабель», [граб'в] Л, 
граблище, [грабельна Ж, грабuльно] «ТС.», 
[граблЯник] «свердли:к для прокручу
вання дірок у граблях» Ж, [грабци] 
«грабки» Л, [граб!}н, гребцul «те.» Л, 
[граб'Ята] «невеликі граблі» Я. гра
бельний, граблИстий; - р. грабли, бр. 
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rрабулець 

граблі, п. grabie, (каш.) [grableJ, ч. hra
be, слц. hrable, вл. hrabje, нл. grabje, 
полаб. groble, болг. [граба] «вила для 
сіна й соломю>, [грабли] «гребінь для че
сання вовни», схв. граб.ІЬе «граблі», 
слн. grablje; - псл. *grablj~ (пд.-слов.), 
*grablje (пн.-слов.), пов'язане з grabiti 
«Згрібати», пор. укр. [грабати];- спо
ріднене з лит. grebl~s «граблі», лтс. greb
lis, дісл. gref ( <*grabja-) «тс.», нім. 
(швейцарське) [grebel (grйbe1)] «моти
ка»; непереконлива реконструкція псл. 
*grabj~: *grabje (Bern. І 344; ЗССЯ, 
7, 97-98), оскільки балтійські пара
лелі вказують на наявність суфікса 
-1-, характерного для назв знарядь; 
польська, чеська і лужицькі форми без 
-1- пояснюються аналогійними вирів
нюваннями.- Шанский ЗСРЯ І 4, 153-
154; Фасмер І 450; Slawski І 334; Machek 
ESJC 182; Schuster-Sewc 339; БЕР І 269; 
Bezlaj ESSJ І 167.- Див. ще грабати. 

lrрабулець] «вогонь з трісок у гон
чарній печі» Ж; - неясне; можливо, 
походить від свн. *gruobeholz «пічні 
дрова», утвореного з gruobe «яма, піч» 
і holz «дерево»; .граб- замість сподівано
го .rруб-, очевидно, відбиває якусь діа
лектну німецьку форму,- пор. нвн. Gra
beп «рів, канава», а також п. gruba, 
[graba] «отвір печі, челюсті»; в україн
ські говірки слово мало прийти через 
польське посередництво, про що гово

рить характерна для польської мови пе
редача нім. Holz (пор. нім. Hemm-holz
п. ham-ulec «гальмо»).- SW · І 916.
Пор. гамулець, груба. 

гравій; - р. болг. гравий, бр. гра
вій; - через російську мову запозиче
но з французької; фр. gravier «гравій, 
пісок» походить від гал. *grava «Пісою>, 
відбитого в фр. greve «рівний, піщаний 
берег>>.- СІС 181; Шанский ЗСРЯ І 4, 
154; ССРЛЯ З, 351; РЧДБЕ 164; Dauzat 
373-374; Bloch І 347. 

гравілат (бот.) «підлісник, Geum ur
banum L.» [градзилат] «тс·.>> Mak;- р. 
гравилат; - запозичення з італійської 
або новолатинської мови; іт. gariofi
lata «гравілат>> або nізньолат. caryophyl
lata «ТС.>> nоходить від лат. caryophyllum, 
що зводиться до гр. харu6qюЛЛоv «гвоз-
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дика>> (букв. «горіховий' лисТ>>), склад
ного слова, утвореного з основ іменни
ків xtipuov «горіх>>, етимолuгічно не
ясного, і qJбЛЛоv «лист>>, сnорідненого 
з лат. folium «ТС.>>.- Фасмер І 450; 
Frisk І 794-795; Boisacq 1041.- Див. 
ще фоліант. 

гравірувати, гравіювати, граверний, 
гравірувальний, гравер, граверство, гра
вір6вка, гравірувальник, гравіювальник, 
гравЮра;- р. гравировать, бр. граві
равrіць, п. grawerowac, grawirowac, gra
wowac, ч. graver, gravura, розм. gra
virovati, слц. gravirovat', вл. grawer, 
grawura, болг. гравrlрам «гравірую», м. 
гравИра «гравірує>>, схв.гравИрати, слн. 
gravirati;- запозичення з німецької мо
ви; нім. gravieren «гравіруватИ>> відбиває 
фр. graver «ТС.>>, що .походить, очевидно, 
від гол. graven «рити, копати», спорід
неного з псл. *grebti, укр. гребтИ; 
менш вірогідне припущення про запози
чення слова з франсійського діалекту 
франкської мови, поширеної у середньо
вічній Франції (Dauzat 373).- СІС 181; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 154; Фасмер І 
450, 454-455; Юuge-Mitzka 266. 

гравітація «загальне тяжіння, вза
ємне притягання тіл>>, гравітаційний; -
р. болг. гравитіщия, бр. гравітацьLЯ, 
п. grawitacja, ч. gravitace, слц. gravi
tacia, м. схв. гравитациjа, слн. gravi
tacija; - запозичення з новолатин
ської мови; нлат. gravitatio, яке запро
вадив І. Ньютон (1642-1727), є похід
ним від нлат. gravitare «тяжітш>, що та
кож утворив Ньютон від лат. gravitas 
«Вага>>, похідного від gravis «важкий», 
спорідненого з дінд. gurui) «важкий; 
важливий, шановний», гр. І:Jарб<;; «важ
кий>>, гот. *kaйrus, -лтс. grїits «ТС.>>.
СІС 181; Юеіn 677; Walde-Hofm. І 
620-621.- Див. ще барій. 

[rparapl «сволок» Ж, [.rрrі.rарьДзАтл 
ІІ, .rpe.rapь, дрrі.rарь, дрrі.rаль тж, тра
.rар 0] «ТС.>>, ст. драгар'Ь (1627);- n. 
[ tragarz] «Тс.»; - очевидно, походить 
від нвн. (Kragen)trager «консольна бал
Ка>>, складного слова, утвореного з ос

нов іменників свн.· krage «шия; потили
ця; комір>> (нвн. Kragen «ТС.»), спорід
неного з лит. gurklcys «Воло; горла>>, 
ПСЛ. *g"!dlo, укр. горло, і СВН. trager 



rраrати 

«носій» (нвн. Trager «те.»), похідного від 
tragen «Носити», двн. tragan «ТС.», спо
рідненого з дангл. dragan «тягти», англ. 
draw, дісл. draga «Тс.», гот. gadragan 
<<тягти (сюди)»; у діалекті бойків слово 
з' явилось через посередництво польської 
мови.- Оньrшкевич Исслед. п. яз. 241; 
Юuge-Mitzka 398, 786.- Див. ще 
горло. 

[rраrати] «Крякати» (про качок, жаб) 
ВеУг; - звуконаслідувальне утворен
ня, паралельне до крЯкати (пор.). 

градІ, [гряд), градИна, [градівка) 
«круглий камінь завбільшки із звичай
ну градину» Ж, [градівнИк] «знахар, що 
керує градом», [градовИна] «градина» Ж, 
[градовИця] <<градова хмара» Ж; - р. 
болг. бр. м. град, др. град'Ь, п. нл. 
grad, ч. мор. [hrad'], ст. hrad, слц. hrad, 
полаб. grod, схв. гріlд, слн. grad, стсл. 
грдд '"Ь;- псл. gradn;- споріднене, мож
ливо, з лит. gruodas «замерзлі брили 
землі; льодова кора на снігу» (інакше 
Fraenkel 173), вірм. karkut <<град» (з 
метатезою із редуплікованого * ga-gro
do-), лат. grando, -inis «ТС.» (з іншим сту
пенем вокалізму й інфіксом); іє. *gro
dos; сюди не належить дінд. hradunib 
<<град» (інакше Machek ESJC 182) і гр. 
хаЛа~а. «ТС.».- Критенко Вступ 517; 
Фасмер І 450; Slawski І 336; БЕР І 271; 
Skok І 604; Bezlaj ESSJ І 168; 9ССЯ 
7, 101; Bern. І 344; Buga Aist. Stud. 
25; Trautmann 99; Pokorny 406. 

град2 (арх. поет.) «місто; огорожа»• 
ограда «Огорожа», огрdдка; - р. град. 
др. град'Ь; -запозичення з старосло
в'янської мови; стсл. (uсл.) грttд'"" «Те.» 
є прямим відповідником до др. город'Ь, 
укр. город.- Фасмер І 450.- Див. ще 
rброд. 

градація «nоступовість»; - р. болг. 
градация, бр. градацьщ п. gradacja, 
ч. gradace, слu. gradacia, м. схв. града
циjа, слн. gradacija; -запозичене, оче
видно, через російське і чере~ польське 
посередництво з латинської мови; лат. 
gradatio «Поступовість, посилення» є по
хідним від gradus «ступінь».- СІС 182; 
Шанский 3СРЯ І 4, 155; Holub-Lyer 
182; Kopalifl.s"ki 367-368.- Див. ще 
градус. 

[градИна] «город на полі Пі Мо· . ' . 
город на днІСтровських плавнях Дз· 

кінець поселення Пі»; - запозичення ~ 
молдавської мови; молд. грздИна «сад 
город» (рум. gradina «те.») походить віД 
болг. градИна «те.», похідного від болг. 
ст. град'Ь «сад», спорідненого з укр. 
город <<МісТО», город.- Див. Ще Город. 

градИрня «споруда для повітряного 
охолодження води; споруда для добу

вання солі з розчинів шляхом випаро
вування води», [граділня] «ТС.», градиру
вати <<ВИПаровувати СОЛОНУ воду ДЛЯ 
одержання солі»; - р. болг. градИрня, 
бр. градзірня, п. gradiernia, ч. gradov
na, слц. gradovna, вл. graderownia; -
запозичення з російської або польської 
мови, в яких походить від нім. gradieren 
«збагачувати соляний розчин», утворе
ного від елат. gradare <<Підносити на ви
щий ступінь», що є похідним від gradus 
«ступінь».- СІС 182; Шанский 3СРЯ 
І 4, 155; ССРЛЯ З, 354; Sl. wyr. obcych 
257.- Див. ще градус. 

rрадfль - див. rрядfль. 

[градкИ] «огорожа навкруги церк
ви»; - очевидно, зменшена форма від 
цсл. ГJМД '"Ь <<стіна, огорожа», споріднено-
го З укр. город «МіСТО» (ДИВ.). . 

градус, градусник, градуювати, ст. 
градус (XVII ст.), градус'Ь (XVIII ст.);
р. бр. болг. м. градус, п. ч. слц. gradus, 
схв. град, слн. grad; -запозичення з 
латинської м_ови; лат. gradus «крок, сту
пінь», пов'язане з gradior «ступаю», 
споріднене з ав. aiwigaraamahi <<nочи
наємо», лит. gridyti «ходити, блукати, 
подорожувати», стсл. гр~стн «іти», р. 
грястИ <<ТС.», іє. *ghredh- «крокувати» 
(інакше Fraenkel 171).- СІС 182; Шан
ский 3СРЯ І 4, 156; Фасмер І 451, 467; 
БЕР І 271, 277-278; Skok І 602; Walde
Hofm. І 615. 

lrражда] <<клітка; повітка, клуня» 
Ж, [грdжда] «Високий· дощаний паркан 
з дахом» Я, [гражда] <<садиба», [.rрежда] 
<<велика будівля» Ж; - запозичення з 
молдавської і румунської мов; молд. 
гражд <<хлів, стайнs:і», рум. grajd «ТС.», 
[grajda] «квадратний дім із двором все
редині» (Vincenz 12) походять від болг. 
ст. граждь <<Стайню>, спорідненого з укр. 
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сорожа, л. grodza «лерегорода для стри
мування води в річці», ч. hraz, слц. 
hradza «те.», вл. hradz «хлів», гот. garda 
«загорода, загін», дангл. geard «паркан, 
двір», лит. gardas «пліт, загорода».
СДЕЛМ 89; DLRM 344; БЕР І 270-
271.- Див. ще город. 

гражданка (шрифт); - п. grazdanka, 
ч. grazdaпka «Те.»; - запозичення з ро
сійської мови; р. гражданка е результа
том скорочення виразу гражданский 
шрифт як назви шрифту, що був ство
рений за Петра І шляхом видазміни 
церковнослов'янського; прикметник 
гражданский «світський, не належний 
до духівництва чи до війська» у росій
ській мові е церковнослов'янізмом, по
хідним від стсл. rpdЖДIINИN'1. «городя
нин». утвореного від rpdд ь. «місто».
Ушаков І 618; Kopalinski 372; Holub
Lyer 183.- Див. ще город. 

Іграза 1 «вила до гною» Ж; - неясне; 
можливо, пов'язане з !rpaca! «сапа>>. 

[гразло1 «гроно» Ж, [гразлИнаl (бот.) 
«nухирник, Sargassum bacciferum» Ж. 
/гразликJ (зоол.) «м'ясисте морське де
рево, молюск, Botryllus» Ж. [гра
злИнок] (зоол.) «Вид інфузорій, Uvel
la>> Ж; - очевидно, залишок давнього 
*gra~dьlo «Гроно», фонетичного варіанта 
основи *grozdьlo ( <*grazd-) «Тс.» з по
довженням кореневого голосного.

Див. що грбзло, rрбзно, грбно.- Пор. 
грань1 

грайворон - див. гайворон. 
грак 1 «гайворон, Corvus frugilegus 

L.», граченЯ, грачИха, грачИний, [грак
нути] «крикнути, гаркнути» Я;- р. 
[грак], грач, гракать «кричати вороном», 
бр. грак, др. гракати, грачу «каркати», 
п. [grak], нл. grakas «кзркати, свари
тися», болг. грача «каркаю, гаркаю», 
гракам «тс.», м. грак «каркання; граю>, 
схв. гракати «каркати, кричати», грак
тати «ТС.», грflк «карканню>, грака «ТС.», 
ели. grakati «каркати»; - псл. grakati 
«каркати», пов'язане з grajati «те.; смія
тися»; -споріднене з лат. gracillare 
«КУдкудакати», graculus «галка», ірл. 
grac «Каркання», двн. kragi!oп «базі
кати», лит. grбti «каркати», grioti, двн. 
krajan «те.»; іе. *gre-/gra- (*ger-) зву
конаслідувального походження.- Шан-
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ский ЗСРЯ l 4, 156, 165; Фасмер І 451, 
453; БЕР І 272; Младенов 108; Skok І 
605-606; Bezlaj ESSJ І 169; ЗССЯ 7, 
102-103; Bern. І 344; Юuge-Mitzka 
398; Walde-Hofm. І 615; Pokorny383-
385.- Пор. журавель. 

rрак 2 
- див. гряк. 

lгракувати] «герцювати, брати участь 
у герці, сутичці» Ж. ст. [граковати] 
«гарцювати» Пі; - неясне; можливо, 
результат видазміни ст. r расовати «Гра
бувати, плюндрувати».- Див. ще гра
сувати. 

lrpaлiJ «вила до гною» Я. Ж; - задо
вільного пояснення немае; зіставлялося 
з ч. ст. hrale «спис» (Mikl. EW 76), яке 
тепер разом з п. grele (krele) «палки для 
гри» виводиться від свн. gralle (grelle) 
«ВИЛа, СПИС», ЗВідКИ ПОХОДИТЬ і уг. ge
rely «спис» (Machek ESJC 182; пор. Ко
билянський Мовозн. 1976/6, 32); з дру
гого боку, виводилось від п. [grable] 
«граблі» (Bern. І 344-345). 

грам;- р. грамм, бр. болг. м. грам, 
п. ч. слц. вл. нл. слн. gram, схв. грам; -
запозичене через посередництво фран
цузької (фр. gramme) або німецької 
мови (нім. Gramm) з пізньолатинської; 
лат. gramma «невелика вага, 1/ 24 унції» 
ПОХОДИТЬ від Гр. jpci[t[.LO: «ПИСЬМО, лі· 
тера, графічний знак; 1 / 24 унції», пов'я· 
заного з трІіq)(о «пишу».- СІС 182; 
Шанский 3СРЯ І 4, 157; Фасмер І 451; 
БЕР І 272; Holub-Lyer 182; Dauzat 
371-372; Юuge-Mitzka 266; Юеіn 673; 
Frisk І 324-326; Boisacq 155.- Див. 
ще графіка. 

граматика, граматик «граматист», 
[граматикар] «те.» Ж, граматИст, гра
матИчний, ст. грамматика (XV ст.), 
граматЬtка (XVII ст.), гра.матика 
(XVIII ст.), rраматика, rрам.лштика 
(XVI ст.); - р. грамматика, бр. грама
тьtКа, др. граматикuя, граматикии, 

граматик'Ь, п. gramatyka, ч. слц. gra
matika, болг. м. граматика, схв. гра
матика, СЛН. gramatika, СТСЛ. ГJММ<\ТИ
КИІ<І;- запозичено з латинської мови, 
можливо, через польське посередництво; 

лат. grammatica «мовознавство, філоло
гія» походить від гр. ТРСХІЧ-.tапх~ 
(•Єхvч) «граматичне (мистептво), учен-
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ня про письмо і читання, граматика», 

в якому слово тPa~-t~-ta:пx-fj є формою 
жін. р. одн. від прикметника трщ.чщ
тtх6t;•«пов' язаний з читанням і письмом», 
похідного від тРсі!-L!Jд «літера», пов'яза
ного з lpciq)(u «пишу»; давньоруські і 
старослов'янські форми походять без
посередньо з грецької мови.- СІС 182; 
Шанский ЗСРЯ І 4, 157; Фасмер І 451; 
Briickner 155; Юеіn 674.-Див. ще 
графіка. 

граматка (заст.) «буквар»;- резуль
тат видазміни форми граматика, мож
ливо, під впливом [граматка] «записна 
або поминальна книжка», похідного від 
[грам:іта] «грампта, запис».- Див. ще 
граматика, грамота. 

[грамозд J «безладдя, безглуздю> Я, 
[грамуз1 «різні старі речі, сміття, безпо
рядок, безладдя» Ва, [грамузджа] «Хмиз», 
[грамузом] «усе разом, оптом» Ва;- р. 
гр6м6зд «купа непридатних речей», болг. 
[грамуда] «брила, велика грудка землі», 
слн. gramoz (gramoz) «щебінь, гравій»;
очевидно, похідне утворення від тієї 
самої основи *grom- (*gram-), що й псл. 
gromada, gramada, укр. громада; - най
ближче споріднене з лит. gramozdai 
«дрантя, лахміття», gramezdai, gremezdai 
«те.»; форми грамуз, грамузам є резуль
татом контамінації з гамуз «залишки 
листя, огудини на городі», гамузом «гур
том, усе разом».- Фасмер І 461; Fraen
kel 162-163.- Див. ще громада, rро
моздИти. 

грамота, [ грамата] «грамота» Ж, [гра
матка] «поминальна книжка; кишень
кова книжка Ж», грамотій, [грамотка] 
«лист», [грам6тник] «архіваріус» Ж, 
[грамотЮк{а)! «великий грамотій» Я, 
[грамотЯка] «Те.» Я, [грамітнuй], гра
мотний, безграмотний, ст. грамота «ПИ
семність; лист; акт; урядовий лист» 
(XV ст.);- р. болг. м. грамота, бр. 
грамата, др. грамота, п. gramota, [ra
mota] «Грамота; збірка поганих віршів», 
ч. gramotnost «Грамота», слц. gramot
nost' «ТС.», СТСЛ. rptІMOTd, rptІMdTd; -
через старослов'янську мову запозичено 
з грецької; гр. тpaf.tf.-LCX.'t(X. <<Письмена; за
пис; документи; писемність; грамота» 
є формою множини від іменника тpci[t!-LCX. 
«Лі тер а», пов'язаного з дієсловом трсіq)(о 
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«пишу».- Шанский ЗСРЯ І 4, 158; Фас
мер І 451; Bern. І 345.- Див. ще гра
фіка.- Пор. грам, граматика, графіт. 

[грамотИка] «товчений часник з сіллю 
і водою» Ж;- п. gramatyka «юшка з 
води, пива або вина і тертого хліба», 
gramatka, [gamratka] «те.», ч. [gramati
kaJ «хлібна юшка», [kramatyka] «вид 
юшки», слц. gramatika «горілка»; - оче
видно, до західноукраїнських діалектів 
запuзичено з польських або чеських діа
лектів; може бути споріднене зп. [gram
ka] «густа каша з борошна; в'язке бо
лото», що пов'язується з gram- «Напиха
ти» (Slawski І 337-338); за іншими при
пущеннями, це жартівлива назва, по
в'язана з граматикою (Karlowicz SWO 
189; Briickner 155; Machek ESJC 151), 
або запозичення з грецької мови (SW І 
898), у якій xpa~-tci<tOv «суміш» походить 
від хрсі1-1а «Те.; розведене водою вино», 
пов'язаного з дієсловом xєpcivvu1-1t «змі
шую». 

грамофон; - р. граммофон, бр. гра
маф6н, п. ч. gramofon, слц. слн. gra
mof6n, болг. м. грамофон, схв. грамо
фон; -запозичення з німецької мови; 
нім. Grammoph6n утворено з основ 
грецьких іменників тrci!-1!-LCX. «літера, 
запис, ПИСЬМО» і cpwv-fj «звук, ГОЛОС».
ШаНСКИЙ ЗСРЯ І 4, 157-158; Kopa
linski 369; Holub-Lyer 182.- Див. ще 
грамота, графіка, фон 2• 

[І'рамузлЯти] «Писати карлючка-
ми»;- афективно-експресивне утворен
ня, можливо, якоюсь мірою пов' язане з 
грамуз ·«безладдя».- Пор. грамозд. 

гран «аптекарська одиниця ваги 

(0,062 г)»; - р. бр. болг. гран, п. ч. слц. 
gran; -запозичене, очевидно, через по
середництво німецької мови (нім. Gran) 
з латинської; елат. granus «гран», по
в'язане з лат. granum «зерно, Rрупинка», 
спорідненим з дірл. gran <<зернятко», 
лит. zlrnis «горох», пс_л. *zьrno, укр. 

зерно.- СІС 182; Шанский ЗСРЯ І 4, 
158; Фасмер І 451; Machek ESJC 151; 
Holub-Lyer 182; Юuge-Mitzka 267; 
Wa!de-Hofm. І 618._:_ Див. ще зерно. 

грана - див. грань2 • 
гранат «плодова рослина, Punica gra

natum L., зернистий плід цієї рослини: 
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напівдорогоцінне каміння», гршиіта 
«те.», [.Гранат] «те., темно-синій колір» 
Ж. [гранатки] «намисто» ДзАтл ІІ, гра
шітник «Гранатове дерево, Punica L.», 
гранатові (бот.), гранатовий (про плід, 
мінерал, темно-синій колір), гранатний 
(про плід, мінерал), ст . .гранат «міне
рал» (XVII ст.), гранат (XVIII ст.);
р. бр. гранат «плід; мінерал», п. granat 
«гранатове дерево; синій колір; мінерал», 
ч. слц. granat «мінерал», granatove jab
lko, болг. гранат «мінерал», ех в. грдяат 
«плід; мінерал»;- запозичене, мабуть, 
через посередництво німецької мови (нім. 
Granatapfel «Гранатове яблуко», еви. 
granat «Те.») з латинської мови; лат. (ma
lurn) granaturn «гранат» (букв. «яблуко 
зернисте») є похідним від granum «зер
но»;латинська назва мінералу (granatum, 
букв. «зернистий») зумовлена тим, що 
цей мінер ал трапляється в вигляді чер
воних зерен.- СІС 182-183; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 159; Фасмер І 452; Hйtti
Worth 17; Slawski І 338-339; Machek 
ESJC 151; Holub-Lyer 182; Юuge
Mitzka 267; Dauzat 374.- Див. ще гран, 
зерно. 

граната <<розривний снаряд», [.гра
нат] «те.» Ж, гранатчик, ст. граната, 
.граната «розривний снаряд» (XVIII ст.), 
гранат-ь «те.» (XVII ст.);- р. бр. болr. 
м. схв. граната, п. granat, granata, ч. 
слц. granat, вл. нл. granata, ели. gra
nata; - запозичення з німецької або 
італійської мови; нім. Granate походить 
від іт. granata, утвореного на основі 
назви плоду granata «гранат» за подіб
ністю форми і структури.- СІС 182; 
Шанский 9СРЯ І 4, 159; Фасмер І 452; 
Преобр. І 154; Slawski І 338-339; 
Holub-Lyer 183; Юuge-Mitzka 267.
Див. ще гранат. 

грандіозний; .. - р. гранди6зньtй, бр. 
грандьіёзньt, ч. grandi6sni, слц. grandi6z
ny, болг. м. гранди6зен, схв. грандио
зан, ели. grandi6zen;- запозичення з 
німецької або французької мови; нім. 
grandi6s, фр. grandiose походять від іт. 
grandioso «розкішний, грандіозний», 
утвореного від лат. grandis «Великий», 
спорідненого ·з гр. ррЄvіJщ; «гордий», 
псл. gп2dь «груди», укр. груди.- СІС 
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граніт 

183; Шанский 9СРЯ І 4, 160; Фасмер І 
452; Holub-Lyer 183; Юuge-Mitzka 
267; Bloch 344; Walde-Hofrn. І 617-
618. 

гранИця1 «Кордон», lгрянИцяІ «те.», 
lгранИчник] «мешканець прикордонної 
території» Ж. гранИчний, lгрянИчний, 
грянИшнийJ, гранИчити «межувати; сва
ритися, сперечатися» Ж, lгрянuчити] 
«Гніватися, лютувати» Я. lгрянИчитuсяJ 
«розмежовуватися», відгранИчити, за
гранИця, [загранИчити] «визначити ме
жу», lогрянИчити] Ж. [обгранИчуватиJ 
Ж. погранИччя, пригранИччя, lрозгранИчеJ 
«розмежуванню> Ж, lузгрянИччя] «місце 
вздовж кордону», [узгрянИшнuкJ «той, 
хто живе біля кордону», lузграничанинІ 
«ТС.» Ж; - р. гранИца, бр. граніца, др. 
гранuца, п. нл. granica, ч. hranice, слц. 
вл. hranica, болг. м. граница, схв. гра
ница, ели. granica, стсл. грtІNИЦd:- псл. 
granica, похідне від granь (grana) «грань, 
край».- Шанский ЗСРЯ І 4, 160; Фас
мер-ТрубачевІ 452; Slawski І 339-340; 
Holub-Kop. 132; БЕР І 274; Moszyiiski 
JP 36/2, 109-1! І; ЗССЯ 7, 106-107; 
Bern. І 346.- Див. ще грань. 

гранИця 2 -див. грань3• 
[граничер І «прикордонник»· Мо; -

очевидно, запозичення з молдавської мо· 
ви; молд. грзничер (рум. graпicer) «те.» 
вважається східнороманським суфік
сальним утворенням від молд. границе 
(рум. graniti:i) <<границя», запозиченого з 
південнослов'янських мов (DLRM 345), 
але може бути й безпосереднім запози
ченням з південнослов'янських мов (пор. 
болг. граничар «прикордонниК>>, схв. 
грдяuчар, ели. granicar «те.», похідні 
від грдяица, graпica, споріднених з укр. 
гранйця).- Див. ще гранИця. 

граніт, гранітник «робітник, що обті
сує і полірує граніт»; - р. болr. м. 
гранuт, бр. граніт, п. ч. слп. granit, 
схв. грдяйт, ели. granit; - запозичено 
через посередництво німецької або фран
цузької мови (нім. Granit, фр. granit) з 
італійської; іт. granito <<граніт; зернис
тий» утворене від grano «зерно», яке по
ходить від лат. granum «ТС.».- СІС 
183; Шанский 9СРЯ І 4, 160; Фасмер І 
452; Holub-Lyer 183~ Dauzat 372.
Див. ще гран, зерно •. 



гранка 

[гранкаЧ «чашечка, в якій сидить го
ріх», [гранок] «гілка, сук» Ж; - р. 
[гранка] «горіхи, що зрослися докупи», 
ч. заст. [hrai'i] «гілка», вл. hran «Гроно, 
вусики (у рослин}», hranka «виноград», 
нл. gran, granka, «те.», болг. [грана! 
«Гілка», гранка «те.; жмут ниток», м. 
гранка «Гілка», схв. грана «Гілка, чере
шок», слн. grana «те.»; - очевидно, псл. 
grana, granь; - пов'язується з гроно, 
грозна, як форма з іншим ступенем чер
гування в корені (з подовженим о); 

зіставляється (Machek ESJC 182) з двн. 
gra~ «Паросток»; ототожнюється також 

(Skok І 608) з псл. granь «край, межа».
НоІuЬ-Кор. 132; БЕР І 273, 285; Bez
laj ESSJ І 170; 3ССЯ 7, 104-106; Bern. 
І 346.- Див. ще rрозно, гроно. 

гранка 2 -див. грань1 • 
[гранувати] «волочити, боронувати 

землю» Мо; - очевидно, пов' язане з 
гран.ь «ребро, кант», [гран.аl «ТС.».- Див. 
ще rрань1 . 

гранула «зерниста частка речовини», 
гранулЯтор «Пристрій для внесення в 
грунт граную), гранулЯція «Надання ре
човині форми гранул; сполучна тканина, 
що має зернистий вигляд; зернистість 
м'якоті плодів», гран.улювати «Надавати 
(речовині) форми граную>; - р. бр. болг. 
гран.ула, п. granulacja, ч. слu. granula, 
схв. гранулациjа, слн. granula; - за
позичено, очевидно, з німеuької мови; 
нім. Granulum (мн. Granula) «гранула», 
Granulati6n «грануляuія», granu!ieren 
«Гранулювати» зводяться (можливо, че

рез франuузьке посередниитво- фр. 
granule, granulation, granuler) до лат. 
granulum «зернятко», похідного від gra
num «зерно».- СІС 183; Шанский 3СРЯ 
І 4, 161; Kopalinski 371; Holub-Lyer 
183; Fremdwбrterbuch 222; Bloch 345; 
Dauzat 372.- Див. ще гран, зерно. 

ІгрануюкИ 1 «сорт великих твердих 
груш» Ж;- очевидно, nохідне від грань 
«ребро, край»; назва могла бути дана за 
ознакою гранчастої поверхні (пор. гра
н.івкй «Гранчасті яблука» ВеНЗн).- Див. 
ще грань1 

[гранчИти] «підсмажувати» (хліб); -
очевидно, результат контамінаuії форм 
!грін.чйти 1 «тс.» і граuь «розжаоене ву
гілля».- Див. ще грань2, грінка1• 

грань 

грань1 «ЛІНІя поділу, межа; ребро, 
сторона площини», [грян.ь] «грань» Я 
[грана] «ребро, край, грань; кант» ж: 
гран.йльник, гранувальник, гранувальня 
«Гранувальна майстерня», гранка «час
тина друкарського набору; грань, боко
ва площина многогранника; ячмінь дво

р~дний», [грант] «грань, межа» Я, [гра
пушка] «Глиняна форма для тіста» Я 
[гранчак] «шести- або чотирирядний яч: 
мінь» Ж, [гранЯ] «рубіж, межа» Пі, [гра
н.Як! «Призма», [гранйстий] «Гранчастий» 
Ж. [гранковатий ВеУг, гран.куватий!, 
гранчастий, гранувальний, гран.Ястий, 
[грян.частий!, гранИти, [гранкувати] «ро
бити грані», гран.увати «ТС.», безгран.ний, 
огран.ка «Грані, нанесені на камінь або 
скло; нанесення граней», обгранк6вува
ти, [одгрань] «розмежування» Ж. [при
гран.чак] «пірамідальна галька», [роз
гране] «межова лінія» Ж. [р6згран.ь] 
«пропуск, порожнє місuе» Ж; - р.-. бр. 
грань, др. грань «кут, зарубка на дере
ві», п. grafi «кут, грань», ч. hrana «реб
ро, край», слu. hrana «ребро, кант», 
вл. hraii. «ребро, край», нл. gran «тс.», 
болг. заст. грана «площина кристала», 
схв. грана «верхня площина»; - псл. 
granь; -споріднене з двн. grana «Бу
сики (у рослин)», нвн. Granne «остюк кQ
лоска», шв. gran «ялинка», ірл. grend 
«борода», алб. [krane] «жало»; іє. *gher-, 
*ghre-: *ghro- : *ghr<~- «виступати, ви
стромлятися, гостро закінчуватися».
Шанский 3СРЯ І 4, 162; Фасмер І 452; 
Меркулова 3тимология 1963, 80; Пре-
обр. І 155; Sl~wski І 340; Machek ESJC 
183; Schuster-Sewc 340; БЕР І 273-274; 
Skok І 608; 9ССЯ 7, 104-106; Bern. І 
346; Persson Beitr. 927; Po.korny 440. 

rрань 2 <<Розжарене вугілля, жар», 

[грана, гранЯк! «Те.»; - ч. hranice «ба
гаття», слц. hranica «тс.», схв. гранути 
«засвітити» (про сонце), с:Лн. graneti 
«світити»; - очевидно, пов'язане з тією 
самою основою псл. gr-, що й гріти: 

виведення чеської і словацької форм 

від гіпотетичного *gradfia (Machek ESJC 
182-183) залишається сумнівним.
Меркулова Зтимология 1963, 80; 
9ССЯ 7, 118; Moszyii.ski Jp 36/2, 111.
Див. ще гріти~ 
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грань 

[грань'1 ] (бот.) «ісландська цетрарія, 
Cetraria islandica (L.) Ach.; стикта, 
Sticta Schreb.», [гранИця] «ісландська 
цетрарія»;- очевидно, пов' язане з [гран
ка] «Чашечка, в якій сидить горіх», [гра
нок] «гілка, сук», гроно «китиця пло
дів».-Див. ще гранка2, гроно. 

lrpana] «борона» ВеУг, [.грапаІ «при
мітивна борона» Мо, ВеУг, [драпа] «Те.» 
тж, [.г'рапатиІ «волочити» ВеУг, ДзАтл 
І;- очевидно, запозичення з румун
ської і молдавської мов; рум. grapa 
«борона», молд. грапв «ТС.» запозичено, 
мабуть, через посередництво болгар
ської мови (болг. грапа «те.») з італій
ської; іт. grappa «гак, скоба» походить 
від двн. kr~pfo «гак, гачок»; рум. grapa 
вважається також стародавнім місцевим 
словом (Rosetti IL.R ІІ 80, 114) або виво
диться від алб. grep «Гачок» (D LRM 
344).- Дзендзелівський НЗ УжДУ 37, 
48; БЕР І 274; Vrabie Romanoslavica 
14, 146; СДЕЛМ 89; Юuge-Mitzka 
400.- Пор. гремпля, крамолі. 

[rpaca] «сапа; знаряддя для прополю
вання міжрядь, розпашник», [граса, гара
салкаІ «ТС.» Дз, [грас6вка] «обробіток про
саоних культур грасами» Дз, Мо, [.гра
ца] «сапа» Л, [.г'расуватиІ «розчищати 
доріжки; плужити, прополювати між
ряддя Мо, Дз», [грасувати] «плужити», 
[гарасуватиJ «те.» Дз, [.грацюватиІ «роз
чищати доріжки»; - р. [грацаІ «кігті 
для очищення грядок від бур'янів»;
запозичення з польської мови; п. grasa 
«Мотика, скребачка», [kracki] «гребінь 
для чесання льону», як і ч. krace «сап
ка», kratce, [grace], слц. graca «ТС.», 
походить від свн. kratze «скребачка», 
пов' язавого з дієсловом kratzen «скреб
ти, дряпати», спорідненим з шв. kratta 
«Те.», дісл. krota «гравірувати», алб. ge
ruaii, kruan «скребу».-Дзендзелівський 
St. s1. 10/1-2, 63; Шелудько 28; Slaws
ki І 335; Briickner 155; Machek ESJC 288; 
Юuge-Mitzka 401. 

граснруваТИ «ВИМОВЛЯТИ звук р на 
французький лад»;- р. грассИровать, бр. 
грасіраваць, п. grasejowac, болг. грасИ
рам;- через російську мову запозичено 
з французької; фр. grasseyer <<Гаркавити» 
·виводиться від gras «Жирний; густий» 
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грати 

(пор. avoir un par ler gras, uпе langue grasse 
«мати важкий язик»), яке походить від 
лат. crassus «товстий; густий; жирний», 
можливо, спорідненого з дінд. krtsnai) <Щі
лий», псл. *cьrstvь «твердий, міцний», укр. 
черствИй.- СІС 183; Шанский 3СРЯ І 
4, 162; ССРЛЯ 3, 373; Kopalinski 371; 
Dauzat 372; \\l'alde-Hofm. І 285.- Пор. 
черствИй. 

[грасувати] «Витоптувати (копитами 
землю)», .грасувdти «Те.; місити (землю) 
Ме; лютувати, спустошувати (про епі
демію); бешкетувати Ж», [грасоватиІ 
«носитися вночі (про духів)» Бі, [.r'pacal 
«яма для місіння глини; заміс глини» 
Мо, ст . .г'расовати, .І" рассовати «грабува
ти, плюндрувати» (XVII ст.); - запози
чення з польської мови; п. grasowac «ПО· 
ширюватнея (про хвороби); вештатися 
(з метою грабежу)» походить від лат. 
grassari «нападати; лютувати; вешта
тися», пов'язаного з gradus «крою>.
Дзендзелівський St. sl. 10/1-2, 63; 
Slawski І 341.-Див. ще градус. 

[rрата] «прут залізної решітки; кар
та (-на тканині)», грата «те.», .грати «за
лізна решітка», грати, [.гратки Ж, 
грать Бі, драти Пі, кратаІ «те.», 
[.граткаІ «огорожа зі штахету» Л, гра
т6ваний, [гратчаний БіІ, .гратчастий, 
гратчастий, [гратчdтий Біl, [.І" ратува
ти] «обносити гратами» Ж, [межи.г'рат
тяl «решітка», ст . .Грата, грата (XVII 
ст.); -бр. [крата] «гратчаста огоро· 
Жа»; - запозичення з польської мови; 
п. krata «залізні або дерев'яні прути, 
грати; карта на тканині», [garata] «те.», 
як і схв. [grata] «грати; (тех.) грохот», 
походить від іт. grata «грати, огорожа» 
чи елат. crata, grata «грати, огорожа, 
брама; решето», пов'язаних з лат. cra
tis «плетиво; огорожа, пліт», спорідне
ним з дангл. hyrdel «очеретяний пліт; 
огорожа», нвн. Hiirde «плетена загоро
жа», гр. хсіртаЛ(Л)о(; «кошик, короб»; 
зведення українських і польських форм 
до нім. Gerat «прилад; посуд» (Шелудько 
29) позбавлене підстав.- Richhardt 51; 
Slawski ІІІ 68-69; SW ІІ 533; Briick
пer 265; Веrп. І 608; Юuge-Mitzka 321; 
Walde-Hofm. І 285_:_286. 

грати, [игратиІ, гра, гравець, 
[грайкаІ «гра, партія гри; вид мухи,. 



rратя 

яка сильно дзижчить>>, tгралка] «музич
ний інструмент» Ж, [грало) «Те.; розва
жання, гра Ж», [граuець] «Гравець, му
зикант» Я, [гранка] «Гра» Ж, [граттЯJ 
«гра на інструменті; забава», грач, [грач· 
ка] «гра» МСБГ, [грашка] «іграшка», 
[грець] «музикант, гравець», грйще «З3· 
бава, гра, місце для гри», [грищовики1 
«учасники грища» Пі, [играль] «гравепь» 
Ж, [игровищеІ «гра; дитячий майдан
чик» Ж. [ігрсі, ігранка, іграч], іграшка, 
іграшкар, [ігрець!, ігрище, (ігронько] 
«музикант», грайлИвий, гральний, гра
uий, [гранковий! «гральний» Пі, грИстий, 
ігрИстий, [вИгра] «виграш», вИграш, вИ
грашка «забавка, іграшка», [межигрсіІ 
«інтермеццо» Ж. [найгравати! <<ЗІrуща
тися» Пі, [перегра] «гудіння бджоли» Ж, 
f прИгра) «Те.>> Ж, [прИгрив) «рефрен», 
f пригривати) «ПрИГраваТИ», [прйгривка) 
«прелюдія» Ж. [прігра! «гудіння бджо
ли» Ж. [програ] «Програш», програш, 
[розерги] «розиграш; перший день св. 
Петра; русалії, гулянки» Ж. [poзuгpul 
«ТС.» Ж. розиграш; - р. играть, бр. 
граць, др. игратu, п. grac, ч. hrati, 
слц. hrat', вл. hrac, нл. gras, полаб. jag
raic~ «гра»,· болг. игрrія, м. игра, схв. 
йграти, слн. igrati, стсл. иrрLІти;
псл. *jьgrati < *ьgr'ati;- споріднене з 
ЛИТ. aikstytis «Капризувати, пустуваТИ», 
лтс. aikst1ties «кричати», дінд. ejati «ру
хається», Ijati, ifigati «те.»; іє. *аіg
«різко рухатися»; зіставлення з дінд. 
yajati «вшановує з побожністю і жерт
вою» (Потебня К ист. зв. 4, 58-59) ма
ло переконливе.- Фасмер ІІ 116; Пре
обр. І 264; Slawski І 331-332; Младенов 
196-197; Machek ESJё 181; Holub
Lyer 197; Schuster-Sewc 337-338, 339-
340; Skok І 711; Bezlaj ESSJ І 208-
209; Bern. І 422; Matzenauer LF 8, 9-
10; Pokorny 13-14. 

[rратя J «старі речі, мотлох Г; кухон
ний посуд ДзАтл ІІ»; - запозичення з 
західнослов'янських мов; п. grat «старі 
речі, МОТЛОХ, драНТЯ», Ч. graty «МОТЛОХ», 
слц. [graty, graty] «посуд» походять 
від нвн. Gerat «посуд; начиння», що зво
диться до двн. girati «обговорення, тур
бота; устаткування», похідного від двн. 
rat «рада; наявні засоби; продовольчі 

графИн 

запаси», спорідненого з · стсл. рLІдити 
«турбуватися, піклуватися», укр. рада, 
радити.- Дзендзелівський УЗЛП 47-
48; Slawski І 341-342; Briickner 155; 
Macl1ek ESJC 151; Кluge-Mitzka 249, 
584.- Див. ще рада. 

граф, [грабя Ж, Пі, грабля Ж, грапІ, 
графііяя, [грапИня, грапиха Пі], [.графка] 
«Графиня» ЕЗб 4, [грапова Пі, гроуфкИ
uя ЕЗб 4] «ТС.», графівuа «дочка графа» 
Я, [граб'Яuка Я, грапіена Пі] ~<ТС.», 
[грапенко] «СИН графа» Пі, [грап6нич Я, 
грапчtjк] «Тс.», [грабчинаІ «графство» Пі, 
[грапчина Пі, грrіпщuuаІ «ТС.», [гроф
ський! ЕЗб 4, ст. грабя «граф» (XVII ст.), 
граф'О (XVIII ст.); - р. болг. м. граф, 
бр. граф, [грап'Ь], п. hrabia, grabia, 
graf, каш. lgrofJ, ч. hrabe, [gr6fl, слц. 
gr6f, вл. hrabja, нл. [grabja], схв. гроф 
слн. grOf; - форма граф запозичена, 
очевидно, безпосередньо з німецької мо
ви, форма грабя - через польську; нім. 
Graf, як, мабуть, і п. grabia, походить 
від двн. gravio, gravo «ватажою>, мож
ливо, спорідненого з гот. gagrёfis «рі
шення, постанова».-СІС 183; Шанский 
9СРЯ І 4, 162; Фасмер І 453; Преобр. І 
155; Slawski І 430; Briickпer 173; Machek 
ESJC 182; Holub-Lyer 197; Кluge
Mitzka 266-267. 

графа, графИти; - р. бр. болг. гра
фа, м. графа; -нове утворення, пов'я~ 
зане, очевидно, з ст . .Графія «знаряддя 
длЯ писанню> (пор. р. графь.Я «дошка для 
накладання друкарського аркуша»), яке 
ПОХОДИТЬ від Гр. T(Ji±qJO) «ПИШУ» ЧИ 
трснро;Тоv «ПИСЬМОВИЙ стіл».- Шанский 
9СРЯ І 4, 162; Фасмер І 453; Тимч. 
647.- Див. ще графіка, жереб. 

графИн; - бр. графін; - запозичен
ня з російської мови; р. графuн, ст. ка
рафин походить від фр. carafine (чи 
пов'язаного з ним нім. ст. Karaffine), 
яке зводиться до іт. caraffiпa, похідного 
nід caraffa «графин», · запозиченого з 
іспанської мови; ісп. garrafa «Те.» похо
дить від ар. garraf «черпак, ківш», по
в'язаного з дієсловом zarafa «черпати)).
Шанский 9СРЯ І 4, 163; Фасмер І 453; 
Преобр. І 155; Горяев 78; Machek ESJC 
241; БЕР І 230; Lokotsch 54; Dauzat 
140; Ю uge-Mi tzka 351.- Пор. карафа. 
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графіка 

графіка «м·истецтво малювання, пись
ма, креслення», графік «фахівець з гра
фіки; креслення, схема», графічний; -
·р. графика, график, бр. графіка, графік, 
п. grafika, grafik, ч. слц. grafika, grafik 
«фахівець з графіки», grafikoп «креслен
ня, схема», вл. grafika, болг. графика, 
графйк «фахівець з графіки», график 
«креслення, схема», м. графика, графи
чар, графикон, схв. графика, грі'lфи
чіір, . графикон, слн. grafika, grafik «фа
хівець з графіки», graficar «те.»; - мож
ливо, через посередництво німецької 
мови (нім. Graphik «графіка») запозичене 
з латинської; лат. graphica, graphice 
ПОХОДИТЬ від Гр. тpaqJLx-ij (TE'XVYJ) «ЖИ· 
вопис», пов' язаноrо з трсі(j)ю «Пишу», 
спорідненим з дангл. ceorfan «різати, 
карбувати», свн. kerben «карбувати», 
ПСЛ. *zerbь, укр. жереб (первісно «ПО· 
карбований кусок»).- СІС 184; Шанский 
3СРЯ І 4, 162-163; Фасмер І 453; Frisk 
І 324-326.- Див. ще жереб. 

rрафіт, графітистий; - р.· болг. гра
фuт, бр. графіт, п. ч. слц. grafit, м. 
графит, схв. графит, слн. grafit;- за
позичення з німецької або французької 
мови; нім. Graphit (звідки й фр. graphi
te) є штучним утворенням (1789 р.) від 
гр. тРсі(j)Ю «ПИШу».- СІС 184; Шанский 
9СРЯ І 4, 164; Фасмер І 453; Holub
Lyer 182; Bloch 345; Кluge-Mitzka 
278.- Див. ще графіка, жереб. 

графіті «стародавні написи, малюнки, 
надряпані на скелях, стінах, посуди
нах»;- р. граффйти, п. graffiti, схв. гра
фито:- через російську мову запозичене 
з італійської; іт. graffiti (мн. від graffi
to) «написи або малюнки, видряпані на 
стіні» пов'язане з graffi(a)re «дряпати», 
похідного від grafio «гостра паличка для 
писання у стародавніх греків і римлян», 
що походить від лат. graphium «ТС.», яке 
зводиться ДО гр. трсі(j)Ю «ПИШу».- СІС 
184; Kopalinski 368; Mestica 694.- Див. 
ще графіка. 

t·рафом:інія «хворобливий потяг до 
письменництва», графоман;- р. болг. 
графомания, бр. графаманія, п. слц. gra
fomania, ч. grafornanie, схв. графома
ниjа;- запозичення з французької мови; 
фр. graphomanie УТВОрене З ОСНОВ Гр. трсі<рФ 
«пишу» і 11- а. v і а. «божевілля, иотяг, при-
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гребінець 

страсть, шаленство».-СІС 184; Шанский 
3СРЯ І 4, 164; ССР ЛЯ 3, 376; Юеіn 675.
Див. ще графіка, манія. 

грація, граціозний; - р. болг. гра
ция, бр. грацьtя, п. gracja, ч. gracie, слц. 
gracia, вл. gracija, схв. грациjа, слн. 
gracija;- запозичення з латинської мови; 
лат. gratia «краса» пов'язане з ім'ям 
богинь краси Gratiae «Грації», утво
реним від основи прикметника gratus 
«приємний, привабливий; вдячний», спо
рідненого з дінд. g[I.lati, gp::IIte «співає, 
хвалить», ав. gar- «хвалити», лит. girti 
«хвалити, славити», лтс. dzirties «вихва
лятися», прус. girtv·ei «Хвалити».- Шан
ский 3СРЯ І 4, 165; Walde-Hofm. І 
619-620. 

rрашпан -див. грИшпан. 
гребати «зневажати», гребувати, [гер

бувати] «Те.»; - р. [гребать! «вереду
вати», [грёбать, гребовать! «те.», бр. 
грабаваць «зневажати, гидувати», ч. 11re
bati «СВарИТИ», СТСЛ. ОІ'р'~ЕdТИСЬ\ «УШІ
кати, утримуватися»; - очевидно, по

в'язане з гребтИ через проміжні зна
чення «скребти, чистити»; пов'язання з 
лит. gefbti «Поважати; хвалити» (Кар
ский РФВ 48-49, 431) недостатньо об
грунтоване.- Фасмер І 454; Преобр. І 
156; Machek ESJCS 147; 3ССЯ 7, 108-
109; Bern. І 348.-Див. ще гребтИ. 

[гребеток] (орн.) «щурик, береrівка, 
Hirundo riparia», [гребенЮк] «те.»; - по
в'язане з гребтИ; назва зумов.11ена тим, 
що щурик вигрібає для гнізд глибокі 
нори в схилах ярів і берегах річок.
Воїнств.- Кіст. 336.- Див. ще гребтИ. 

[гребенщИк] (бот.) «тамарикс, Tama
rix gallica>> Я; - р. гребёнщик «те.»; -
пов' язане з гребінь; назва зумовлена, 
очевидно, формою суцв.іття, яке нагадує 
півнячий гребінь.- Бісюліна-Клоков 
184.- Див. ще гребінь. 

[гребИшl (бот.) «образки болотні, Cal
la palustris L.»; - п. grzebieniec «те.»; -
очевидно, пов' язане з гребінь як назва, 
зумовлена подібністю суцвіття чи листа 
рослини до півнячого гребеня (пор. бр. 
[петушкі, пеунікі] «Те.»).- Див. ще гре
бінь. 

гребінець (бот.) «Гребінчаста цела
зія, півнячий гребінь, Celosia L.», [гре-



гребінник 

бенЮшка Ж. гребішок Mak] «Тс.»;- п. 
grzebioпatka, ч. [kohouti hreben] «тс.»;
похідне утворення від гребінь; назва зу
мовлена подібністю квітів рослини до 
півнячого гребеня.- Вісюліна - Кло
ков 149.- Див. ще гребінь. 

гребінник (бот.) «мушка, мушиця, 
смичка, смикавка, Cynosurus cristatus 
L.»;· [гравілат, Geum urbaпum L.]», 
[гребениця! «Cynosurus» Mak, [гребе
нячка] «тс.» Ж. [гребенець! «Гравілат» 
Mak, [гребенник, гребінь, гребник] «ТС.» 
Mak; - р. гребневИк «Cynosurus», гре
бенник, бр. гр§бнік, п. grzebienica, схв. 
[гребеница] «ТС».; -пов'Язане з гребінь; 
Cyпosurus названий так через rребнепо
д!бну форму приколоскового листочка; 
ВІдповідає значенню латинської назви 
(cristatus «гребінчастий»). - Нейштадт 
113. . 

гребінь «інструмент для розчісуван
ня; прядильний пристрій; наріст на 
голові деяких птахів; верхня грань чого
небудь; вид орнаменту на крашанці» 
[гребень] (хвороба коней) Я. [гребеннИкі 
«майстер, що робить гребінки» Ж, [гре
беноІ «гребінь для овечої вовни» ВеЛ 
[гребенЯр] «майстер, що робить гребінкю; 
Ж. [гребешик] «Гребінка» Я, гребінець, 
гребінка, гребіннИк, [гребінниця] «грубе 
полотно», [гребінщик! «Той, що виробляє 
гребінки» Я, [гребіш6к] «гребінець» Ж. 
[гребенатий], гребенИстий, гребенЯстий, 
гребінний, гребінчастий, гребінчатий, 
[гребінЯстий] Я; - р. гребень, бр. грв
бень, др. гребьнь, гребень, п. grzebien, 
ч. 11reben, с.;щ. hrebeii., вл. hrjebjen (у 
деяких птахІВ; вершина гори), нл. grjeb
jen, полаб. gribin, болr. м. гребен, схв. 
гребен, слн. greben, стсл. · грЕЕЕNІо.;
псл. *greby, род. в. grebene, похідне від 
grebQ «гребу».-Трубачев Рем. терми
нол. 77; Шанский 9СРЯ І 4, 165; Фас-
мер І 454; Mac!Jek ESJC 187; Holub-Kop. 
134; Schuster-Sewc 347; БЕР І 277· Skok 
І 599-601; Bezlaj ESSJ І 173; 9сся 
7, І 12-113; Bern. І 347; Откупщиков 
114; Moszynski JP 36/2, 115.- Див. ще 
гребтИ. 

гребля «загата», [греблЯнка! «баба, 
що торгує на греблях» Я, гребельний «за
гатний», греблянИй «те.», погребельне 

гребтИ 

«Мито за проїзд через греблю»; - бр. 
гр~бля «загата», др. гребля «рів, вал, 
окш», п. grobla «загата», ч. ст. hr6bё 
«купа; підвищення, могила», слц. hrob-
1'3 «насип, купа, могила», вл. hrjebja 
«загата», нл. grobla «рів, канал», схв. 
гребЛJа «викопана або накидана стежка; 
ярок, бор~зенка в городі», слн. gr6blja 
«Купа КаМІННЯ», СТСЛ. Гj}ОЕ/\1<1 «МОГИЛа 

рів»;- псл. *grebja, *grobja, похідн~ 
від grebQ «гр.ебу».- Slawski І 345-
346; Schuster-Sewc 346-347; 9ССЯ 7 
І 09.- Див. ще гребтИ. ' 

гребтИ «згрібати; веслувати», [греба
ти] «копати; гребти, веслувати» Ж. 
[гребстИ] «гребти» Ж, гребтИся «Гребти; 
рити_ся; [підлещуватися Я]», [гребеницяl 
«робІТниця, що гребе сіно» Я, гребець 
«~еслувальник; згрібальник сіна», [гре
бtжка] «курка, що гребе» Ж, [гребіля] 
«згрібач .сіна» Ж. [гребільник] «тс.» Ж, 
[гребінка] «ВОДа на дні КОВбані» Я, гр еб
Ка «весло; машина для згрібання сіна», 
[греблИця! «скребло, скребок», [греблица] 
«скребло» ЕЗб 4, [гребло] «скребло; зна
ряддя на зразок граблів», гребнЯ, [гре
бовИця! «згрібання сіна; час згрібання 
сіна», [гребок] «весло; стерна» Ж, [гре
бунІ «згрібальник сіна» Ж, [гребчик] 
«гребець» Ж. [гребщИкJ «тс.» Я, гріб 
«могила; домовина», гроб «ТС.», гробар, 
гробарик (ст.) «могильник», грабач «гро
бокопач» Я, гробИ «кладовище», гробкй 
«Те.», гробнИця, [гробовець! «могила», [гро
бовйцяІ «те.» Я, гробовеіще «кладовище», 
гребнИй, [гребовИцький] «пов'язаний із 
згрібанням сіна», [гробковuйІ «могильний» 
Ж, [гробнийІ «те.», гробовИй, [гребом] «гре
буч~(сь)» Я, вйгріб, вигрібнИй, згрібати, 
[згребло] «скребло», [з.Іребало] «скребни
ця для чищення худоби» Па, [з.Іребло] 
«Кінні граблі Па; скребло Ме», згрібаль
ник, [згріб' я] «клоччя», згрібнИй (про гру
бе полотно), [загреб] «випечений у попелі 
хліб» Ж. загреба «місце, де щось закопа
не; вид хліба; жадібна ліодина», загреб
ки «закінчення збирання врожаю», за
гребистий «яким можна добре гребти», 
загрібальник, [загрібачка] «коцюба», [за
грібок] «Невдало випечений хліб», загре
бущий «жадібний», нагробок, надгробок, 
надгробник, надгробний, огребки «за
лишки сіна, корму», [огрібачJ «коцюба», 
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гревет 

[6гріби] «залишки сіна» Ж. огребом «оби
ма руками», погребгц}тися «гребнути вес
лом», погреб «льох», погреб «похорон», 
[погребар] «могильник», погребuця «над
будова над погребом», погребuще «по
гріб», [погребнuк] «надбудова над льо
хом, передня частина льоху», [погребнЯ], 
rwгpiбruix «тс.», [погре66вини] «поминки», 
п6грі6 «льох», [погріб] «похорон», [по
грібач] «коцюба», [погрібнЯк] «надбудова 
над льохом»(?), погребrільний, погребний 
«похоронний», погребовий «похоронний; 
присутній на похоронах», погрібнИй 
<щьоховий;похоронний»,пригребиця«по
грібник», [прогребиця! «передня части
на льоху» Дз, угробити; - р. гpecmu, 
бр. грЗбці, др. гребсти, грети, грести 
«гребти, чесати», п. grzebac «ритися, 
гребтися», ч. ст. hresti «ховати», слн. 
hriebsi «копатися, ритися», вл. hrjebac, 
нл. grebas «шаркати; рити; Дряпати», 

болг. греба, схв. грепсти, слн. grebsti 
«гребти, розкопувати», стсл. грєЕж, rрє
ти;- псл. greti < *grebti, grebati;
споріднене з лит. grebti «Обробляти граб
лями», лтс. grebt «вискоблювати», дшв. 
grceva «копати», алб. krel1 «чешу»; іє. 
*ghrebh- «скребти, копати».- Шанский 
9СРЯ І 4, 167; Фасмер І 454; Преобр. І 
157-158; Slawski І 367-368; Machek 
~SJCS 142; Holub-Kop. 131; Schuster
.Sewc 346; БЕР І 276-277; Skok І 599-
602; Bezlaj ESSJ І 172; ЗССЯ 7, 109-
110; Bern. І 348; Fraenkel 165-166; 
Pokorny 455-456.- Пор. грабати. 

[rревет) «пісок із щебенем» Дз; -
очевидно, походить від фр. greve (*gre
vette) «грубозернистий пісок, гравій», 
яке зводиться до гал. *grave «пicoк».
Dauzat 374; Bloch І 347.- Пор. гравій. 

lrреrарний] «моторний, спритний», 
l.гре.Г6рний] «те.»; -неясне; можливо, 
запозичене з румунської мови; рум. gre
gar «стадний» (молд. грегар «те.»), яке 
при запозиченні могло набути значення 
«швидкий, рухливий», походить від лат. 
gregariпs «належний до стада», похідного 
від grex «Стадо, натовп, юрба», спорід
неного з гр. дор. сі-трЄ-та(; «збирач», 
псл. *g"!tati, укр. горщ}ти, г6рстка.
Wа!dе-Ноfт. І 622.- Див. ще гор
тати. 

590 

грейпфрут 

trperaтиl «квакати, крякати» Ж;
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до кректати, кр Якшпи, греготі ти 
«Кричати» (про лебедя) (пор.). 

r'регіт -див. грехіт. 
lrреrотіти] «кричати» (про лебедя), 

[греготатиl «шуміти, шипіти» Ж. [гри
готатиJ «шуміти» (про вітер) Я; - п. 
grzechotac, (grzegotac) «трkкотіти,· цо-. 
катати; кумкати» (про жаб), ч. заст. 
11fel1tati «клекотіти, стукотітю>, вл. 
hrjechtac «квакати; хрюкати»; -давнє 
звуконаслідувальне утворення.- SW І 
932; Slawski І 369.- Пор. гроготати. 

[rрезен 1 «виноградне гроно», [грезник} 
«ТС.» ВеУг; - р. [грезн6] «гроно», [грез
день] «два зрослі плоди горіха; цибули
на з зеленими паростами», др. грезн"6 

«гроно, виноградна ягода», грезно, грьзно, 

грьзн"6, грьзнь, грь «те.», болг. [грездейl 
«пробка, затичка», [грезд] «те.»;- псл. 
*grьzdьn-, пов'язане чергуванням голос
них з основою grozd-.- Фасмер І 455; 
БЕР І 278; 9ССЯ 7, 114.- Див. ще rроз
но, гроно.- Пор. rранка 2 • 

грейдер «машина для вирівнювання 
поверхні грунту»;- р. болг. грейдер, 
бр. грЗйдар, ч. grejdr, grader, слц. gra
der, схв. греjдер, слн. greder; _:_ запози
чення з англійської мови; англ. grader 
утворене від дієслова grade «нівелю
вати, вирівнювати, розкладати за ран
гом», яке походить від лат. gradus «сту
пінь, крою>.- СІС 185; Шанский 
9СРЯ І 4, 166; Юеіn 672.- Див. ще 
градус. 

грейпфрут «дерево групи цитрусових, 
помпельмус гроновидний, Citrus paradisi; 
плід цього дерева»;- р. грейпфрут, бр. 
гр3йпфр!}т, п. greipfrut, grapefruit, ч. слц. 
вл. слн. grapefruit, болr. грейп-фрут;
через російську мову запозичене з англій
ської;- англ. grape-fruit складається з 
іменників grape «Виноград, гроно вино
граду», що походить від дфр. grape, grap
pe «гак; гроно винограду», пов'язаного з 
crape, grape «збирати вrщоград», яке вва
жають германським запозиченням (пор. 
двн. krapfo «гак», франк. *krappo, нвн. 
Krapfen «Те.»), і fruit «плід, фрукт», що 
походить від лат. fructus «ТС.»; назва зу
мовлена, мабуть. тим, що цей плід росте 
гронами, як вюrоград.- СІС 185; Шан-



грек 

ский 9СРЯ 1 4, 166; БС9 12, 491; Kopa
lir\ski 372; Ho!ub- Lyer 183.- Див. ще 
фрукт. 

грек, грекдяя, [грека] «грецька мова» 
Ж, грецИзм, -гречанка, [гречва] «греки», 
[гречuзна! «грецька мова», [гречина] «тс.» 
Ж, [гречнЯ] «Греки» Я, Греція, [Греччи
на] «Греція» Я, [грещинаl «грецька 
мова» Я, грецмий, ст. грек'О (XV ст.); -
р. грек, бр. грж, др. грьк'О, п. Grek, 
ч. Rek, ст. Hrek, слц. Grek, вл. Grek, 
нл. Grjek- болr. гр'ОК, гьрк, м. грк, 
схв. Г'fж, слн. grk, стсл. гр~о.кь.;- запози
чене, очевидно, з латинської мови; лат. 
graecus «Грек» походить від гр. TPatX6~ 
«житель землі Граt"а в Беотії», яке піз-•· . 
юше стало загальною назвою греюв; 

походження назви землі невідоме.
Фасмер-Трубачев І 455; Преобр. І 156-
lfi7; Brйckner 156; БЕР І 288; Skok І 
612-613; 9ССЯ 7, 163; Bern. І 359-360; 
Frisk І 223. 

греміти, гремотати, гремотіти, гре
мучий - див. гриміти. 

[гремокІ (бот.) «дзвінець, Rhinanthus 
crista gаШ L.» Mak, [гремошник, грам
ки} «тс.» Mak, [гремуха] «талабан по
льовий, Thlaspi arvense L.» Mak; - р. 
[грем6к] «дзвінець», [гремtjшка, гре.муш
нttк, гpoмtdt, погрем6к] «ТС.», [гремуха] 
«талабан польовий», бр. (грамкіJ «дзві
нець»; -пов'язані з гриміти, др. 
грьм1Jти; назви дзвінця зумовлені тим, 
що достиглі плоди рослини,. які знахо
дяться в сухій чашечці, при nогойду
ванні від вітру звучать, як брязкітка; 
очевидно, за такою ж ознакою названо 

і талабан польовий, плід якого стано
вить стручок з насінням.- Нейштадт 
291-292, 502.- Див. ще гриміти. 

[гремпля] «ручний гребінь для роз
чісування вовню> Я, [.г'ремплі! «колесо 
з зубцями для розчісування вовни» Мо, 
[.г' рем плювати] «розчісувати вовну» 
Мо; - п. gr~p1a «карда, чесалка», grem
pla, gr~pe!, ч. kramp1e, слц. kramp1'a, 
нд. grample «ТС.»; - запозичено через 
польське посередництво з німецької мо
ви; нім. Krempel «Гребінь для вовни; 
кардочесальна ·машина», запозичене в 

літературну мову з нижньонімецької, 
є зменшеною формою від Krampe «гак», 

грехіт 

двн. kramph «ТС.», спорідненого з нвн. 
krumm «кривий», гр. трuл6~ «кривий. 
покручений», очевидно, також псл. 
grQbь, укр. грубий.- Мо 28; Slawski 
І ::>45; SW І 906; SJ. wyr. obcych. 260; 
Юuge-Mitzka 400, 403, 408; · Frisk І 
329-330.- Див. ще грубий.- Пор. 
кра мп лі. 

грена «яйця метелика шовкопряда», 
гренаж «заготівля грени»; - р. болг. 
грена, п. grena; -очевидно, запозиче
но з французької мови через посеред
ництво російської; фр. graine «сім'я, 
зерно; грена» походИть від лат. granum 
«зерно».- СІС 185; ССРЛЯ 3, 384-
385; Kopa1inski 372; Dauzat 371; Bloch 
344.- Лнв. ще гран. 

гренадер «солдат добірних частин у ба
гатьох європейських арміях»;- р. грена
дёр, ст. гренадир, гранадир (1698}, бр. 
грrтадзёр, п. grenadier, ч. grenadyr, 
слц. granatier, вл. grenader, болг. м. 
гренадuр, схв. гренадtір, ели. grenadir;-
чepeз посередництво німецької мови (нім. 
Grenadier «гренадер») заnозичено з фран
цузької; фр .. greпadier «гренадер; гра
натометник» пов'язане з grenade «грана
та», яке походить від лат. (malum) grana
tum (бот.) «гранат».- СІС 195; Шанский 
9СРЯ І 4, 167; ФасмерІ 456; Kopalihski 
372-373; Юuge-Mitzka 269; Dauzat 
374.- Див. ще граната. 

[гренийJ (у виразі грена неділя «зеле· 
на неділя»), [грЯнийJ «тс.», [гренуха] 
«пісня на клечальну неділю», [гренушка 
Ж. гренушкu Пі} «тс.»;- р. [грuн6йJ ([ гре
ная неделя] «Тиждень nеред петрівкою»), 
[гренуха] (старовинне народне свято), 
бр. [гряная (нядзеля)];- неясне; пов'я
зувалося з н. grйп «зелений» (Шелудько 
28; 9ССЯ 7, 117); зіставлялося також з 
грати, розигри «nерший день nетрівки» 
(Шелудько там же, примітка редактора). 

[грепнути] «важко впасти» Ж, [греп
нутися] «упасти, ударитися» Я; - оче
видно, результат контамі~шції форм геп
нути і грИмнути «тс.» (див.). 

[грехіт] «сміття, щебінь» Ж. [.грегіт] 
«Кам'янисте nоле; скеляста гора» Ж;- п. 
[grechot 1 «узбіччя, покрите гравієм», слц. 
[hrochot:] «мерзле болото на дорозі», [ro
chot', cl1roclюt'1 «Тс .», болг. грохота 
«кам'янистий схил», схв. грохот «ка-
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м'янистий грунп; -мабуть, запози
чене з польської мови, в якій походить 
від первісного звуконаслідувального ко
реня *gre(ch)-, паралельного до gгосh-.
Иллич-Свитьrч ИАН ОЛЯ 19/3, 229; 
SW І 905; БЕР І 285; Skok І 623-
624.- Пор. грохати. 

[rрецИло) «галун», [грицИло] «ТС.» Ж; 
- не зовсім ясне; можливо, утворене на 
основі вживаного у Закарпатті виразу 
грецький квас «галун» під впливом назв 
речовин на -ило (дубИло, квасИло). 

[грецул) «Шліфувальний брусок (з 
породи пісковиків) Ко; - не зовсім яс
не; очевидно, пов'язане з рум. gresie 
(grezie) «мінерал-пісковик; точильний 
камінь», яке зіставляється з алб. gёre
sё.- DLRM 346. 

[грецюватий) (у виразі грецювата 
вівця «вівця, що хворіє на вертіж, вна
слідок чого кружляє в агонії») Я, [гри
цювdтий] «Те.» Я; -пов'язане, очевид
но, з грець «удар, крововилив у мозок, 

параліч»; назва виникла, мабуть, на 
тій основі, що вівцю вважали ураженою 
ударом або паралічем.- Див. щегрець1 • 

rрець1 «апоплексичний удар, пара
ліч,>; - р. [грец] (лайл.) «диявол», [иг
рецl «нечистий дух, домовик; параліч; 
прйпадок крикливиці; блазень»; -по

хідне утворення від дієслова грати; 
назва зумовлена мимовільними незвич

ними рухами чи криками хворих; зву

кова близькість до болг. гр'ОЧ «спазм», 
схв. грч «ТС.», очевидно, випадкова.
Потебня К ист. зв. lV 60.- Див. ще 
грати. 

Іrрець2 ] «ратоборство, сутичка>), [ге
рецьJ «Те.»; -фонетичний варіант фор
ми герць, утворений, очевидно, під. впли
вом слів гра, грець «Гравець».- Див. 
ще герць. 

грець3- див. грати. 
гречка (бот.) «Fagopyrum Gaerth.», 

г. польова «грицики, Capsella bursa pas
toris (L.) Medic.», г. дика «щавель, Ru
mex acetosa L.», [грецщlв' є] «поле, де 
росла гречка» Л, [грецьк6вка] Л, гречд
нище, [гречИсько, гречІlще J, гречківка, 
[гречків'я] «ТС.», гречаник «Вид хліба», 
(гречаницяJ «гречана солома», гречанка 
«ТС.», греttИна «Зернина греЧКИ», f гре
чух) «комаха Anisoplia fruticosa; пиріг 

592 

гриб 

з гречк·и; дика гречка» Ж, [гречуха] 
«Гречка» Л, [гречушка] «млинець з греч
ки», [грецький] «гречаний», гречаний «з 
гречки; (про масть) укритий коричневи
ми крапками», ст. гречка. (1558); - р. 
гречка, греча, гречИха, бр. грвчка, п. 
gryka, hreczka (з укр.), слц. [hrecka] 
(з укр.), болг. гречиха (з р.);- пов'я
зане з грек, як назва рослини, що по

трапила до східних слов'ян через гре
ків.- Шанский .3СРЯ І 4, 169; Фасмер
Трубачев І 457; Преобр. І 156-157; 
Горяев 79; Slawski І 362-363; J Р 36/4, 
278; Brlickner 156, 173; Machek J m. rostl. 
88; Bern. І 359.- Див. ще грек. 

rречний «чемний, ввічливий», греч
ний, [гречий ЖJ «ТС.», [.Іреци] «добре»~ 
[.І рече, грече] «те.», [негречи] <<Непристой
но» Пі, ст. гречньtй «вихований, пристой
ний» (XVIII ст.); -, слц. [grecny] 
«те.»; - запозичення з польської мови; 
п. grzeczny «ТС.» утворилося внаслідок 
злиття виразу k rzeczy «до речі»; калькою 
n. grzeczny є укр. доречний.- Witkows
ki SOr 19/2, 209; Briickner 162; Slawski 
І 369.- Див. ще к, річ. 

гриб, [грибdр] «збирач грибів» Ж, 
грибнИця «частина гриба», .[грибовИк] 
«хвороба коней, пухлина» Я, [гриб6вис
ко] «місце, де f!остуть гриби» Ж, грибо
вІlще «те.», грибок, [грuбша] «грибниця», 
[грибастий] «грибоподібний», грибнИй, 
[підгрИбl (вид грибів) Нед; - р. гриб 
«гриб», [гриб, грИба] «губа (частина об
личчя)», бр. грьtб, п. grzyb, ч. hi'ib, слц. 
hrib, вл. hrib, нл. grib «гриб; пухлина 
у коней», слн. grib;- псл. gribn; -
етимологія затемнена, єдиної думки щодо 
походження немає; виводиться від * gl іЬ'Ь 
із зміною r > 1 (Slawski І 373; Moszyils
ki JP 36, 196), яке порівнюється з укр. 
глИва «гриб на дереві, губка», лит. glei
ma «слиз», gliёti «Мазати, ліпити»; по
в'язувалось із *skrip'Ь, укр. [скрип] 
«гриб» як позначения тугості (скрипу-

чості) грибів (Machek ESJC 188), з 
grebQ «гребу» як позначення того, що 
виростає (вигрібається) з землі (J akob
son Word 8, 387), з лит. greimas «вершки, 
сметана, слизистий осад» (Фасмер І 
457), griebti «збирати молоко» (про со
ковиту шапинку) (Brlickner 163; Holub-
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Кор. 134), з псл. *g"!bn «горб», норв. 
korpa (korp) «стара кора», ірл. gerbach 
«зморшка, складка» JPetersson Vg1. s1. 
Wortst. 12; Schuster-Sewc 341-342), з 
п. grzybiec «робитиsя старим або кри
вим» (Machek ESJC 188); лит. grybas 
«гриб», лтс. grlbas «неїстівний гриб» за
позичені з слов' янських мов.- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 169-170; Фасмер-Трубачев 
І 457 -458; Фил ин Образ. яз. 208; Мер
кулова Очерки 162-166; 9тимология 
1964, 93-94; Преобр. І 158; 9ССЯ 7, 
126-128; Bern. І 352. 

грИва «довге волосся на шиї і хребті 
тварин», [гривак] «сизий голуб, Co1umba 
pa1umbus L.», гривань «кінь з довгою 
гривою; довговолоса людина», [гривач] 
«тс.; дикий голуб», [грИви] «бахрома для 
обшивання плахт» Я, [грИвИцяJ «купка 
трави, не захоплена при косінні; вузька 
спокійна смуга води між сильними хви
лями Я; грива Ж», [грИвичка] «бордюр 
на клумбі з дерну», [грИвка] «пілка 
плахти; чорна вівця з білою шиєю 
ВеНЗн», [грИвна] «грива» ВеУг, [грив
нак] «СИЗИЙ голуб, Co1umba pa1umbus 
L.» Ж. [грИвн6] «грива» Дз Атл ІІ, [грив
н6к] «сизий голуб», [гривнЯк] (на3ва ру
синів з-під Перемишля і Ярослава) Ж. 
гривастий, гриватий, [гривксістий], за
грИвок, [загрИвий] «білий з чорною шиєю» 
(про вівцю) Ж; - р. болг. м. грИва, бр. 
грЬtва, др. грива, п. grzywa, ч. hfiva, 
слц. hriva, вл. hriwa, нл. griwa, полаб. 
greven (greiven), схв. грuда, слн. griva, 
стсл. rрикt\; - псл. griva, похідне від 
того самого іє. *g!!er- (*g~r-) «проковту
вати; глотка», до якого зводиться й псл. 
*g"'l'd1o, укр. горло; -споріднене з лтс. 
griva «Гирло ріки», grivis «Висока тра
ва», дінд. grlva «ШИЯ, ПОТИЛИЦЯ», ав. 
grїva- «потилиця», перс. gir~. гр. бЄрУJ 
«те.»; зв'язок з псл. grQdь, gr~da, gora 
(Moszynski JP 36, 197) малоймовірний.
Шанский 9СРЯ І 4, 170; Фасмер-Тру
бачев І 458; Преобр. І 158; Горяев 79; 
Slawski І 374; Briickner 163; Machek 
~SJC 189; Ho1ub-Kop. 135; Schuster
Sewc 341-342; БЕР І 281; Skok І 620; 
Bezlaj ESSJ І 177; 9ССЯ 7, 129-130; 
Bern. І 352-353; Mayrhofer І 353, ІІ 
556-557; Miihl.- Endz. І 658; Frisk І 
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367; Pokorny 474-476.- Пор. горло, 
грИвня. 

[грИвий] «сіра-жовтий, сірий в пля
мах, гнідий», [гривка] «гривий пес» 
ВеНЗн; -очевидно, запозичення з ру
мунської мови; рум. griv «сірий в пля
мах» походить від болг. грив «сірий, 
сивий», спорідненого з двн. gris «сірий», 
нвн. grau «ТС.» (Младенов 11 О) або по
в'язаного з нгр. 1Рі~о~ «сиво-білий», 
спорідненим з тими самими германськи
ми формами (БЕР І 280); запозичення 
могло бути сприйняте в українській 
мові як фонетичний варіант власного 
укр. глИвий.- DLRM 348; 9ССЯ 7, ІЗО.; 
Нерознак 208.- Пор. глИвий. 

грйвно - див. гриміти. 

грИвня «мідна монета в три або дв1 
з половиною копійки; золота і срібна 
монета», грИвна «металева прикраса на 
шию; [гривня Ж]», грИвеник, [грИвень! 
«п'ять копійок; п'ятнадцять копіі:ою• 
Мо, [грИ.мня] «гривня» Мо, [грИвеннийJ 
«трикопієчний», [ре.мня] «Гривня» Нед;
р. грИвна «грошова одиниця у вигляді 
злитка срібла; металева прикраса на 
шиї», бр. грьІуня, др. гривьна «намисто. 
каблучка, вага (золота, срібла)», п. 
grzywna «Штраф; монета; вага; нашийна 
прикраса», ч. ст. hfivna «грошова одини
ця», слц. hrivna «Одиниця ваги», вл. 
hriwna «Марка», полаб. grёiw(n)ё «гріш», 
болг. грИвна «грошова одиниця; брас
лет», м. гривна «браслет, каблучка», схв .. 
грйвна «ТС.», стсл. rрикЬ.Nt\ «намисто; 
браслет»; - псл. grivьna, похідне від 
griva «ШИя, потилиця»;- первісне зна
чення «намисто» доповнилось в окремих 

мовах значенням «Грошова одиниця» 

внаслідок звичаю робити намисто з мо
нет.- Винник 124-126; ШанскийЗСРЯ 
І 4, 170-171; Фасмер І 458; Преобр. І 

158; Slawski І 374-375; Machek ESJC 
189; Holuvb-Kop. 135; Holub-Lyer 199; 
Schuster-Sewc 343-344; БЕР І 281; Skok 
І 620; 9ССЯ 7, 1·30-132; Bern. І 352.
Див. ще грИва. 

Григорій, Григор, ГрИгір, [Гридк6 
Я. Грипашко Я], Гринь, Гринько, ГрИ
ньо, [Гринчук Я], Гриць, Грицай. 
[Грунь, Рагір, Риг6р], ст. Гриць (знев.) 
«Вживана шляхтою назва хліборобів-

593 



григотати 

українців» (XVII ст.);- р. Григорий, 
бр. Рьtг6р, др. Григории, п. Grzegorz, 
ч. Rehor, слц. Gregor, болг. Григор, 
слн. Gregorij, стсл. І'риrІ)рии;- за
позичено в східнослов'янські мови че
рез старослов'янську з грецької; гр. 
Г.отt6рюс;; (ГР1116рас;;) утворено від діє
слова 1P'IlTopєTv «Не спати, бути пиль
ним», пов'язаного з Є1::ір(J) «буджу», 
спорідненим з дінд. ja-ga-ra «не сплю», 
ав. )a-gara «ТС.».-Сл. вл. імен 206; 
Петровский 91; Frisk І 437-438. 

григотати - див. греготіти. 

гр йди, грuдка- див. грЯда 2 • 

гридь (іст.) «нижча верхівка княжої 
дружини», грИдень «охоронець князя» 
Ж. [грйдня] «приймальна кімната у кня
зівському палапі; казарма; гарнізон Ж; 
кімната для челяді Я», грИдниця «при
міщення для гриді; приймальна кімната 
у князівському палаці», [гриднЯк] «гри
день Ж; гарнізонний солдат Пі», [грид
нktий] Пі, Ж. [гриднякушіти] «бути 
гридняком» Пі, Ж, [гриднЯчити] «Те.» 
Пі, Ж; - р. (іст.) гридь «нижча кня
зівська др ужин а», грИдня (грuдница) 
«приміщення для гриді», бр. (іст.) 
грьtдзь, грЬtдніца, др. гридь «воїн», гридь
ница, гридьня, п. hrydnia «приміщення 
для сушіння зерна та інших nредметів», 
болг. грид «князівська дружина», грuд
ница «ПриміщеННЯ ДЛЯ ВарТИ»; - ЗаПО
з:1ЧеННЯ з давньоскандінавської мови 
варягів; дісл. grio «служба у когось, 
nраво на притулок» зіставляється з гр. 
Xciptc;; «Ласка, ПрИХИЛЬНіСТЬ, ВДЯЧНісТЬ, 
краса» (Falk-Torp І 346), з гот. grips 
«крок», а також з дінд. grhai) «дім» (Го
ряев 79).- Фасмер І 158; Преобр. І 
159; Briickner 162; Bern. І 352; Mik1. 
EW 78; J 6hannessoп 395. 

грИжа «хвороба; [журба, туга, тур
бота МСБГ; сум, терзання]», [грижа] 
«сум, скорбота» Ж, [грИжати] «годува
ти, доглядати» МСБГ, [грИжіти] «Те. 
МСБГ; здобувати щось із труднощами 
Ж», [грИжітиси] «журитися, турбува
тис:я» МСБГ, [грижувrітися] «те.>' МСБГ, 
[згрижrі] «турбота, печаль» Ж. [згриза] 
«ТС.» Ж. нагрИжник, [розгрижсіти] «з 
труднощами здобувати» Нед, [розгрu
:ж:лти] «Те.», [розрuжати] «роздобути, 
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грИзти 

ді~тати» Ме;- р. грЬtжа «хвороба; 
[бІль, ломота; рана, нарив]», бр. грЬtжа, 
др. грьtжь «хвороба», п. gry:iз «ТС.», 
болг. м. грііжа «турбота», схв. гріlжа 
«різь у животі; понос», слн. grfza «по
ное», стсл. rрмж(1;- псл. gryza< *gry
zja, похідне від gryzti «гризти»; при
пущення про запозичення з румунської 

мови (Vincenz 14) малоймовірне; навпа
ки, рум. grija «турбота, страх» (молд. 
грuжз «те.») є запозиченням з болгар
сько}" мови (DLRM 347; СДЕЛМ 90).
Шанский 9СРЯ І 4, 186-187; Фасмер І 
466; Преобр. І 163; Briickner 160; Мла
денов J 10; БЕР І 281-282; Bez1aj ESSJ 
І 178; 9ССЯ 7, 161-162; Bern. І 359; 
Mikl. EW 80.- Див. ще грИзти. 

[грііжник] (бот.) «грижниця, остуд
ник, Herniaria g1abra L. Ж; роЩJвик 
лікарський, Sanguisorba officinal is L. 
Mak; вероніка дібровна, Veroпica cha
maedrys L. Mak; зірочник лісовий, Stel-
1aria holostea L. Mak», [грижень] «сухо
ребрик стиснутий, Sisymbrium stric
tissimum L.» Mak, грйжниця «остудник», 
[грИзнuк] «грижниця сіра, Herniaria in
cana Я; перстач гусячий, Potentilla 
anseriпa L. Mak», [гряжник] «те.» Mak; -
р. грЬtжник «грижниця» [та ін.], грЬtж
ница «грижниця; перстач» [та ін.], [грьt· 
ж6вник] «грижниця» [та ін.], бр. [грьtз
нік] «грижниця»;- похідні утворення 
від грИжа, гріізти; назви зумовлені 
застосуванням цих рослин у народі 

для лікування різних хвороб; назви 
грижниці, які відповідають латинській 
назві цієї рослини (лат. herniaria по
хідне від hernia «грижа»), можуть бути 
пов'язані з тим, що в деяких місцях на
пар з цієї рослини п'ють при болях піс
ля важкої фізичної праці або підняття 
великої ваги.- Носаль 97, 167, 203; 
Лік. росл. 81, 198-200, 224.- Див. ще 
грИжа, грИзти. 

грижшін- див. гришшін. 
грИзти, гріізтися, [грііза] «сварка; 

сум, скорбота», [гризанИна] «сварка», 
[гризалка] «жувальні органи» Ж, [гри
зсіло] «те.» Ж. [гризачка] (бот.) «ріпа, 
Brassica Rapa; кавун, Cucumis citrullus 
ВеНЗю>, [гризеtтя] «дuкір» Я, [гризій] 
«сварлива людина» Я, гризнЯ, гризота 
«сум, скорбота; сварка», гризотнЯ, гри-



гризун 

з[;н, [гриз[;чка] «ріпа», [гризЮка] «свар
лива людина», [гризь] «Ломота; ревма
тизм; пупова грижа», [гризьба] «сум, 
печаль» Ж. гризь (вигук для позначення 
гризіння), [гризлИвий] «сварливий» Я, 
гризотний, гризучий, гризькИй, відгри
затися «ЛаЯТИСЯ», [сідгризкаJ «ЗЛа лай
ЛИВа репліка» Ж. [відгрИзокJ, [згриз] 
«сум, печаль», [згрИза, згризота] «те.», 
[нагризок] «обгризений кусочок» Ж. не
д6гризок, [недогризя] «недоїдене сіно» 
ВеЛ, огризdтися, [огриз] «залишаю> Ж. 
огрИзок «ТС.», [огрИзаJ «СУМ» Ж, [перегриз
киJ «недоїдене сіно» ВеЛ, [угрйза] «сум, 
скорбота», [угрИзкаJ «сварка; скорбота» 
Ж;- р. грьtзть, бр. грьtсць, др. грьLЗти, 
п. gr) іі::, ч. hryzti, слц. hryzf, вл. hryzai::, 
нл. gryzas, болг. гриза, м. гризе, схв. 
грuсти, слн. gristi «гризти; жалити, щи
пати», стсл. rрІІJсти;- псл. grysti<gryz
ti;- сnоріднене з лит. grauZti «гризти», 
лтс. graO.zt «ТС.», можливо, також з гр. 

~рЬ"хш «скрегочу зубами»; іє. *g~rugh-, 
*g!.!reu~h- «скреготати зубами», пов'я-

зуване (Kurylowicz Etudes indo-euro
peennes 13-14; Преобр. J 63; Frisk І 
410) з іє. -*g!.'rau- «молоти, кришити».
Шанский ОСРЯ І 4, 187; Фасмер І 466; 
Горяев 82; Slaw~ki І 364; Brii~ckner 160; 
Ho1ub-Kop. 134; Schuster-Sewc 354; 
БЕР І 282; Skok І 619; 9ССЯ 7, 160-161; 
Bern. І 359; Mikl. E\V 80; Fraenke1 164-
165; Frisk І 272; Pokorny 485 -486. 

r гризун 1 «мертвонароджена дити-
На>>; -пов'язане з дієсловом грИзти; 
первісно стосувалося, мабуть, лише 
мертвонароджених, які помирали від 
травм («нагризання»); можливе також 
пов'язання з [грйза] «сум, біль, скорбо· 
та».- Див. ще грИзти. 

грильЯж_ «сорт цукерок з підсмажени
ми горіхами»;- р. грильЯж, бр. грьtльЯж, 
п. grylaz, ч. gri!az, griliaz, слц. griliaz;
чepeз російську мову запозичене з фран
цузької; фр. gri]Jage «смаження, випалю
вання (руди, цегли і т. п.)» пов'язане з gril 
(gri!Je) «решітка для смаження; жаровня», 
дфр. grille ( < graї!e, greї!e) «те.», що по
ходить від лат. cratїcu!a «решітка, жаров
НЯ», пов'язаного з cratis «Плетінка», спо
рідненим з гот. haiirds «двері», дангл. hyr
de! «очеретяний пліт; огорожа», нвн. Hiir-

~12-38* 

гримІти 

de «плетена загорожа», гр. хІірта/,(Л)о\: 
«корзина».- СІС 185; ССР ЛЯ 3, 401; 
Шанский 9СРЯ І 4, 171; Sl. wyr. obcych 
261; Holub-Lyer 183; Dauzat 375. 

грим, гример, гримувати; - р.болг. 
м. гpиJrt, бр. грьtм; -запозичене через 
посередництво російської мови з фран
цузької; фр. grime «актор, що виконує 
роль смішного старика», походить від 
фр. grimer «надавати обличчю певного 
вигляду за допомогою штучних засобів» 

або від іт. grimo «зморшкуватий»; р. 
гримировать виводиться також бЕ:зrю
середньо від фр. grimer.- СІС 185; 
Шанский 9СРЯ І 4, 172; Фасмер І 458; 
Gamillscheg 500; Гuрнев 80; Unbegauп 
BSL 5012, 170; БЕР І 282; Dauzat 375; 
B1och 348. 

грИмак- див. грімак. 
гримаса, гримасник, гримасувати; 

р. болг. м. гримаса, бр. грьtмаса, п. gry
mas, ч. слц. вл. grimasa, схв. гримаса, 
слн. grimasa; - запозичене через по
середництво російської і, можливо, ні
мецької мови (нім. Grimasse) з фран
цузької; фр. grimace «гримаса, зморшка» 
через посередництво староіспансью :Ї 
(ісп. ст. grimazo «обличчя з· гримасою; 
маска») запозичене з германських мов 
(пор. дісл. grimo «страховище, привид», 
дангл. grїma «Те.; маска, шолом»).
Шанский 9СРЯ І 4, 172; Фасмер І 459; 
Holub-Lyer 183; Sl. wyr. obcych 261; 
Юuge-Mitzka 271; B1och 348; Dauzat 
375; Юеіn 680. 

грИмати -див. гриміти. 
гриміти, [греміти, гремотати, ёре

мотіти], грИмати «гриміти, кричати; 
ударяти», грИматися «Лаятися», грШІІ.· 
котітu, грИмнути «накричати на ко
гось; з шумом упасти», грИмнутися «З 
шумом упасти», гримотати «гуркотіти, 
гриміти», гримотіти, [гріматu] «гри
мати», [грімотатu] «тс.», [громічати] 
«гриміти» Я, [громохтіти] «сильно гри· 
міти» Ж. [грИмно] <<Шлункові гази» Ж, 
[грИвна] «тс.» Ж, [гримотніі, гримотніі
ваl, гріА1., [грімач] «буркотун» Пі, грім
нИця «блискавка з громом; свічка, яку 
запалюють під час грому; свято Стрі
тення», громнИця «Те.» Г, Ж, Я, Пі, [цї
мот] «стук» ЛексПол, [грім6та] «гри
мотіння» Я, [грімотніі), [громівкаl «яли-
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rрИнда 

на, вражена громом», [громовенЯJ «слаб
кий грім», громовИк «громовержець», 
громавИна «блискавка; електрика», гро
мовИця «гроза; громова стріла; белемніт», 
гримкИй, гримкотлИвий, гримлИвий, гри
мотлИвий, гримучий, [гремучий], грім
кИй, грімнИй, громовИй, громохкий, від
гримfлий, [згримотfти] «сильно вда
рити» Ж, загрИмати «застукати; затур
кати криками», загрімати «те.»;- р. 
греметь, бр. грьtмець, др. грем13ти, 
гр13М13ти, п. grzmiec, ч. hrmiti, слц. 
hrmiet', полаб. gramat, вл. hrimac, нл. 
grimas, болг. гр'ЬмЯ, м. грми, схв. грме
ти, слн. grmeti, стсл. грь.мtти;- псл. 
grьmiШ, grimati; - споріднене з лит. 
grumeti «гриміти», grameti «падати з 
грюкотом», лтс. gremt <<бурмотіти», прус. 
grumins «далекий грім», гр. XPё!li~m 
«зчиняю галас; іржу», двн. grim «лю
тий», gram «Те.»; іє. *ghrem-, *ghrоm
звуконаслідувального походження.
Шанский ОСРЯ І 4, 166-167; Фасмер І 
455-456, 460; Преобр. І 157, 160; 
Горяев 79; Slawski І 372-373; Bruck
ner 158, 162; Machek ESJC 189; Holub-
l(op. 135; Holub-Lyer 199; Schuster
Sewc 342-343, 350; БЕР І 284, 289; 
Skok І 623; · Bezlaj ESSJ І 178-179; 
9ССЯ 7, 163-164; Bern. І 360; MikJ. 
EW 77; Trautmann 97; Топоров ІІ 309-
311; Fraenkel 163; Pokorny 458-459. 

[rрИ:нда] «поличка; гряділь; шлаг
баум» Ж; -запозичення з румунської 
мови; рум. grinda «балка», grind€--i «час
тина воза; горизонтальна перекладина; 

частина плуга» походить від болг. ст. 
гр5Іда «балка, колода», спорідненого з 
укр. грЯда «жердина».- Scheludko 131; 
Vrabie Romanoslavica 14, 146; СДЕЛМ 
91.- Див. ще грЯда2 • 

[rрИнджа] «сніг з дощем» Ж; - не
ясне; можливо, пов'язане з рум. grindi
лa «Град». 

гринджоли (вимовляється r) «прості 
сани; низькі й широкі сани; маленькі 
дитячі санки», гринджолЯта «маленькі 
санки», [дранджоли, дранджолЯта, 
Ісрuнджоли Пі] «ТС.», ст. .Jринжола 
(XVII ст.), ..rриніоли, гринчола (XVIII 
ст.); - р. [крьтдж6льt], п. [grynzoly, 
gryndze, grenzoly, gr~ndzioly, hrendzaiy] 
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«низькі прості сани для соломи» (з укр.); 
-очевидно, походить від рум. gringioa
ra, зменшувальної форми від grinda 
«балка; жердина».- Див. ще rріінда. 

грип\ грипозний, грипувсипи; -
р. грипп, бр. грьт, п. grypa, ч. chfipka, 
слц. chripka, вл. gripa, нл. chripawa, 
болг. м. грип, схв. грuп, грuпа, слн. 
gripa;- запозичене, очевидно, з фран
цузької мови; фр. grippe «грип» є по
хідним від дієслова gripper «схоплюва
ти», що зводиться як запозичення до 

франк. gripan «хапати)), спорідненого з 
нвн. greifen «Тс.»; менш переконливе 
виведення фр. grippe від р. хрип 
(Schuchardt Slavod. 69; Gamillscheg 492; 
Фасмер І 459).- Шанский ОСРЯ І 4, 
173; Dauzat 375-376; Кluge-Mitzka 
271. 

гриn 2 
- див. гриф. 

[грііпа] «незграбна людина, товста 
жінка»; -неясне; можливо, результат 
переосмислення власної назви [ГрИпа], 
зменшувальної форми від АгрипИна, 
під впливом слова [гергепа] «незграбна 
людина». 

frpиc] «грубо змелений овес з ячме
нем, посипаний сіллю, для годівлі тва
рин; пшенична крупа Ж; висівки», 
[грИс] «висівки» Я, [грисЯк] «Вид хліба», 
[гриз! «Змішана з дертю і половою сіль, 
яку дають вівцям»; - п. [grys] «гру
бо змелене борошно з пшона; грубий 
пісок», [gryz] «те.», слц. gris (grisa, 
griska) «rрубе борошно (з манної кру
пи), манна каша», нл. gres «манна кру
па; пісок», [gris] «пісок; грубо змелена 
пшениця», [grys] «Те.», болг. грис «жи
то, змелене на крупу; манна каша», 

м. гриз «ТС.», схв. граз«манна крупа»; -
запозичено через посередниuтво поль

ської мови (в українську) з німецької; 
нвн. Grie~ «манна крупа; грубий пісок. 
гравій» походить від двн. grio~ «грубий 
пісок», спорідненого з псл. gruda, укр. 
груда.- Шелудько 28; Slawski І 363; 
Briickner 160; БЕР І 282; Юuge-Mitzka 
270.- Див. ще груда.- Пор. rруця. 

[rрит] «довжина пряжі ниток на 
ткацькому верстаті» Я.; - неясне. 

[гриу] «сорт пшениці, Triticum Vtil
gare» Пі; -- запозичення з румунської 
або молдавської мови; молд. гр'и1у (рум. 



rриф 

griu) «пшениця» походить від лат. gra
num «зерно».- СДЕЛМ 92; Pu~cariu 63; 
DLRM 348.- Див. ще гран. 

гриф 1 «фантастична крилата тварина 
з тулубом лева і головою орла; хижий 
птах», грифон «ТС.», [грип] «хижий 
птах~>, [грипенЯ] «пташеня», ст. грьtф'Ь 
«казковий птах», гриф «ТС.» (XVII ст.);
р. гриф, бр. грьtф, п. ч. gryf, слц. grif, 
болг. грифон «довгошерстий лягавий 
собака», схв. граф, грйфон, слн. grif, 
grif6n;- запозичене через посередниц
тво польської мови з латинської; лат. 
gryps (gryp(h)is), «гриф, грифон» похо
дить від гр. 1рu'ф «ТС.», утвореного з 
jU'ф «шуліка» під ВПЛИВОМ "[f!UЛ6 ~ «Кр И
ВОНОСИЙ; скривлений»; форма [грип] за
позичена, очевидно, черезпосередництво 

польської мови з середньоверхньоні
мецької, в якій форма gпf(e) походить 
від двн. gnf(o) «хижий птах», що зво
диться до того самого лат. gryp.- СІС 
185; Шанский 3СРЯ І 4, 173; Richhardt 
55; SW І 925; Kopalinski 374; Юuge
Mitzka 269; Frisk І 329-330. 

гриф2 «довга вузька частина струнних 
інструментів,_ уздовж якої натягнуті 
струни; (заст.) рукоятка шаблі», [грИ
пик] «частина скрипки, до якої прив'я
зані струни», ст. грифик зменш. від 
гриф'Ь «зуб підкови»;- р. болг. гриф, 
бр. грьtф, п. gryf <<гриф; ручка; зуб під
кови»;- запозичення з німецької мо
ви; нвн. Griff «схоплювання; ручка, 
рукоятка, гриф» пов'язане з дієсловом 
greifen «хапати», двн. grifan, спорідне
ними з дангл. gпpan, гот. greipan, лит. 
griebti «тс.», лтс. gribet «хотіти».- СІС 
185; Шанский 3СРЯ І 4, 174; Sl. wyr. 
obcych 261; БЕР І 283; Hiittl-Worth 
15; Кluge-Mitzka 269. 

гриф3 «печатка, штемпель із зразк0м 
підпису»;- р. гриф, бр. грьtф; -за
позичене через посередництво росій
ської мови з французької; фр. griffe 
«кіготь, захват; печатка, штемпель, фак
симіле» пов' язане з дієсловом griffer 
«хапати кігтями; дряпати», видозміною 
дієслова gripper «ТС.», яке зводиться 
як запозичення до франк. gпpan «ха
пати», спорідненого з нвн. greifen «тс.».
Шанский 3СРЯ І 4, 174; ССРЛЯ 3, 403; 
Dauzat 375.- Див. ще гриф2• 

rрИшшін 

грИфель; - р. грИфель, бр. грЬtфель, 
п. gryfe1, ч. rafije, слц. grifel'; - запо
зичення з німецької мови; нвн. Grfffel, 
двн. griffil < graf через посередництво 
старофранцузької мови (фр. ст. grafe) 
запозичене з латинської; лат. graphium 
«металева паличка для писання на вас

ковій дошці» походить від гр. 1рснрє'іоv 
«інструмент для писання», пов'язаного з 
дієсловом 1рсісрш «пишу».- Шанский 
3СРЯ І 4, 174; ССРЛЯ 3, 404-405; 
Юuge-Mitzka 271.- Див. ще графік. 

грицарня- див. глицарня. 
[грИцик] (орн.) «степовий дерихвіст, 

Glareola nordmanni Fisch.», [гриць] «ве
ликий сірий птах» Л; - очевидно, ре
зультат перенесення власного імені ГрИ
цик, зменшувальної форми від Григо
рій, переосмисленої як наслідування 
характерного крику цього птаха; пор. 

іншу його назву киргИк.- Булахавский 
Мовозн. 1948, 52; Фасмер І 459. 

грИцики (бот.) «гречка дика, Capsella 
bursa pastoris; [свербига східна, Bunias 
orientalis L. Ж; сухоребрик, Sisymbrium 
pannonicum Ж]», [грИцик] «вид рослини з 
їстівним стеблом», [грИцки] «осот сивий, 
Cirsium incanum Tisch.», [грицьки] «осот 
польовий, Cirsium arvense (L.) Scop .» 
Пі; -очевидно, результат видазміни на
зви гречка (дика) «Capsella» через її 
зближення з власним ім'ям ГрИцик, 
можливо, під впливом форми [грИшкаJ 
«гречка», що походить від молд. хрИиtкз 
«тс.»; на інші рослини назва могла бути 
перенесена за різними ознаками. 

грицИло- див. грецИ:ло. 
гриць- див. грИцик. 
rгричакJ (вид гриба) Ж; - очевидно, 

фонетичний варіант назви гірчак «боро
вик неїстівний, лускач, лисичка не
справжня».- Див. ще гіркИй. 

[гришка] «Гречка» Пі; -зворотне за
позичення з молдавської мови; молд. 
хрИшкз (рум. hri~ca) «Тс.» вважається 
запозиченням з української мови.
СДЕЛМ 474; DLRM 366.- Див. ще 
гречка. 

гришпак - див. дрешпак. 
[грйшпан 1 «фарба мідянка; мідна ір

жа» Я, [.Гріншпан] «Зелений наліт на 
мідному посуді», [.Ірlішпан] «синій ка
мінь» Ж. [грижпан] «віл певної масті», 
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ст. .rришпан'Ь «фарба мідянка», .rрьtш
пан'Ь, грuшпан'Ь «те.» (XVII ст.); -за
позичення з польської мови; п. grynsz
pan «мідна іржа», gryszpan «ТС.» похо
дить від нвн. Grunspan «фарба мідянка, 
оцтова-мідна сіль, або іспанська зелень», 
яке зводиться до свн. grfienspan (також 
Spangriin) (букв. «іспанська зелень»), 
що є калькою елат. viride hrspanicum 
«іспанська зелень».- Шелудько ЗО; 
Тимч. 648; SW І 926; Briickner 160; Sl. 
wyr. obcych 262; Юuge-Mitzka 275. 

гріб - див. гребтИ. 

[грідушкИ] «передня частина кепта
ря»; - неясне. 

[грізд] «пробка, чіп», [грозд] «ТС.»; -
болг. [грезд] «чіп у бочці», грездей «проб
ка на крані в бочці; втулка; сук на дере
ві»;- очевидно, пов'язане з псл. *grozd-, 
укр. гроно, болг. грозд (грозде) «гроно»; 
розвиток значень міг відбуватись так: 
«гілка» >«сук»> «дерев'яна втулка».
Фасмер І 460; БЕР І 278; Младенов 
ІІІ; 9ССЯ 7, 142.-Див. ще грбзно, 
гроно: 

[грім] (бот.) «грижниця гола, Hernia
ria glabra», [громик] «ТС.», [громовИк] 
«оносма, Onosma L.; синяк, Echium 
vu1gare L. Mak; синяк червоний, Echium 
rubrum Jacq. Mak»;- зв'язок назв із 
прямим значенням слова грім зумовле
ний, очевидно, тим, що рослини почина
ють цвісти в травні, під час перших вес
няних громів.- Нейштадт 457-458.
Див. ще гриміти.- Пор. громашик. 

[грімак] «Шматок льоду для ковзання 
з гори», [громак] «те.; зліплений з коро
в'яку і заморожений таз для катання 
Пі», [грuмак] «тс. Пі; шматок заліза для 
ковзання Ж»; - очевидно, результати 
семантичної і фонетичної (під впливом 
грім, гриміти) видазміни слова [гра
мак] «баский кінь», що пов'язується 
з тат. аргамак «скаковий кінь».- Бі 
106.- Див. ще громак1 • 

[грімізь6нчик] «ремез, болотяна си
ниця, Remiz pendulinus» Л;- резуль
тат видазміни форми ремез (пор. форму 
ремезьок «тс.»), зближеної з словами гри
},ttти, грім.- Див. ще ремез. 

грінка1 «Підсмажена скибочка хлі
ба; [невеликий шматок хліба, сиру, ка-
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вуна; виграш (у виразі грінку убити, 
спіймати)]», [гріня] <<підсмажена ски
бочка хліба» Бі, [грінчuти] «підсмажу
вати (хліб)»; - р. грен6к, бр. грЗнка, 
п. grzanka, слu. hrianka;-пcл. *grenьkь, 
*grenьka, похідне від grёti «Гріти, жа
рити»; з української мови запозичено в 
молдавську (хрИнкз) і румунську (hгіп
с~l\.- Москаленко УІЛ 47; Шанский 
9СРЯ І 4, І67; Фасмер І 456; Преобр. І 
І64; 9ССЯ 7, 118; СДЕЛМ 474; DLRM 
366.- Див. ще горіти, гріти. 

грfнка2 -див. гроно. 

[грfсвиця] «проміжна смуга між дво
ма рядами насаджень на бахчі»; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з болг. 
гресчица «нерозоране місце на полі», 
яке в такому разі навряд чи може бути 
зведене до греж(д) «Видовжений горб>> 
(БЕР І 278). 

грfти, грілка, вuгрівu «Час, КОЛИ Гріє 
сонце», [вИгрівки] «вигрівання (заго
ряння) на сонці» Ж. [загріток] «Теплота», 
[зогріток] «притулок», зігрівальний, 
зогрівальний, нагрів, нагрівальник, на
грівнuк, нагрівальний, нагрівнuй, неда
грів, огрівндй, огрійливий, обігрів, обі
грівач, огрівнИк, обігрівальний, обігрів
нИй, пригрів «місце, освітлене сонцем; 
[місце, що обігрівають]~>, [пригріrзка, при
грівнuк, розгрів Нед], розігрів, [угрівок] 
«Місце, де гріє сонце», [угріва] «ТС.»; -
р. греть, бр. грзць, др. грt,ти, п. grzac, 
ч. hrati, слц. hriat', вл. hrec, нл. gres, 
болг. грея, м. грее, схв. гpejamu, слн. 
greti, стсл. rрtти;- псл. greti, пов'я
зане з goreti «горіти»; - ту саму звукову 
форму кореня мають споріднені слова 
лтс. grёmens «печія, згага», алб. ngroh 
«грію».- Шанский 9СРЯ І 4, 168; Фас
мер І 456; Slawski І 365; Bri.ickner 160; 
Machek ESJC 187; Ho1ub-Kop. ІЗ4; 
Schuster-Sewc 340--341; БЕР І 279-
280;9ССЯ7, 116-117; Bern. I35I;Mik1. 
EW 78; Trautmann 79; Persson Beitr. 
129, 668; Pokorny 493-495.- Див. ще 
горіти1 • 

гріх, [грішuтель], грішник, гріхов
ний, грішний, [грішничий] Ж, [гріхува
тися] «усвідомлювати провину» Ж, грі
шИти, безгрішшя, [взгріх] «пропущене 
при оранці місце» Ж. [загрех, згрех, зо-



гріш 

гриех, зріх, ізгрех, узгрех, узрИх] «Те.» 
Л, огріх «погрішність, помилка; пропу
щене при оранці місце», погріх, погріш
ка, [погрішник], погріщність, прогріх 
«nромах, помилка», [розгрішенє] «від
пущення гріхів» Ж, Пі; - р. грех, бр. 
грзх, др. г{!6х'О, п. grzech, ч. hfich, 
слц. hriech, вл. hrech, нл. grёch, полаб. 
grech, болг. грях, м. грев, схв. грех, 
grrjeh, слн. greh, стсл. rрtл-ь.; - псл. 
grexn; - етимологія непрозора; най
більш імовірне пов'язання з лит. grai
zus «Крутий, викривлений», лтс. greizs 
«кривий» (Endzelin ВВ 27, 190; Ильин
ский ИОРЯС 20/3, 69; Slawski І 368; 
Fraeпkel KZ 70, 138; Skok І 617) або з 
гріти у розумінні «пекти (про сумління)» 
(Фасмер І 456-457; БЕР І 290); мало
переконливі спроби зіставлення з лит. 
grieti «Знімати пінку, збирати вершки» 
(Bern. І 350-351; Bгiickner 161-162), 
з дінд. bhresati «хитається, спотикається» 
(Charpentier AfSlPh 37, 46-48), з гр. 
хрЄо~ (хрєї:о~, хрЄш~) «борг, вина» (Пре
обр. І 164; Petr ВВ 21, 214; Schrader 
Rea!lexikoп 11 597), з лит. rikti «поми-
лятися» (Machek ESJC 188-18Ю.- Шан
ский 3СРЯ І 4, 168; Schuster-Sewc 341; 
Bezlaj ESSJ І 174; 3ССЯ 7, 114-116. 

гріш (заст.) «Півкопійки; гроші», [гро
шdччя] «гроші», грошва «те.», [грошева] 
«Купа грошей» Ж, грощеніlта, грошИна 
«Монета», [грошиство] «багато грошей» 
Ж, гроші, [грошник] «багач» ЕЗб 4, 
[rрош(ч)Итяр] «маклер» ЕЗб 30, [грошшіl] 
«гроші», грошевий, грошовИй, грошовИ
тий «багатий», безгрішшя, безгрошев'я, 
безгрошів'я, безгрішний, безгрошовий, ст. 
грош'О (XIV ст.);- р. бр. болг. м. грош, 
п. grosz «гріш, гроші», ч. слц. gros, 
вл. нл. kros, схв. грош, слн. gros; -
запозичене (можщшо, через посередниц
тво польської мови) з старочеської або 
давньоверхньонімецької;- ч. ст. gros 
(грошова одиниця), як і двн. grosch(e), 
походить від елат. grossus (dёnarius) 
букв. «товстий» (динар), спорідненого з 
корн. bras «товстий», дірл. bres «Тс.».
Кобилянський Мовозн. 1976/6, 33; Ко
ломієць Мовозн. 1975/6, 85; Москаленко 
УІЛ 23; Чернов ЛБ VII 31-32; Шанский 
ОСРЯ І 4, 179-180; Richhardt 55; Фас-

грогота ти 

мер І 462; Преобр. І 161; Горяев 81; 
Slawski І 352; Мельников S1avia 1967; 
ІОО; Machek ESJC 152; Holub-Lyer 
184; Holub-Kop. 118; БЕР І 286; Мла
денов 111; Bern. І 351; Mikl. EW 79; 
Walde-Hofm. І 623. 

гроб\ гробар, гробарик, гробач, гро
бИ, гробкИ, гробковИй, гробний, гробнИ
ця, гробовець, гробовИй, гробовuця, гро
бовИще - див. гребтИ. 

[гроб2 ] «вид весняної гри» Ж, [гроби] 
«пара дівчат або хлоппів, яка ловить 
інших під час гри в хрещика» Бі; - ре
зультат видазміни деетимологізованих 
форм [роб] «учасник гри в роби», [роби] 
«вид гри Г; відокремлена пара учасни
ків гри в хрещика Ж» під впливом фо
нетично близької форми [гроб] «Гріб».
Див. ще роб. 

гробак «черв'як; личинка комах», 
робак «Те.», робацтпво, [робачковатий] 
Нед; - п. grobak, robak, hrobak (з 
укр.); - результат видазміни форми 
хробак під впливом основи гроб- з пере
осмисленням, можливо, як назви мо

гильного черв'яка і з дальшою втратою 
початкового г внаслідок другої деети
мологізації.- Див. ще хробак. 

грог «напій з рому або коньяку з цу
кром і гарячою водою»;:..._ р. бр. болг. грог, 
п. ч. слц. вл. grog, схв. грог, слн. gr6g;
занозичене через російську мову з англій
ської; англ. grog походить від Grog(ram), 
прізвиська англійського адмірала Верно
на (XVIII ст.), який уперше наказав роз
бавляти матроський ром водою; прізвись
ко Grogram дана за назвою тканини 
grogram (виготовлюваної з шовку або 
суміші шовку і мохеру, вовни), з якої 
був зроблений генеральський плащ; ця 
назва походить від фр. gros grain, букв. 
«Грубе зерно», що складається з прикмет
ника gros «Товстий, грубий», який похо
дить від лат. grosus «товстий», та імен
ника grain «зерно», що зводиться до лат. 
graпum «зерно, крупинка».- СІС 186; 
Шанский 3СРЯ І 4, 175; Kopalinski 373; 
Holub-Lyer 184; Юеіn 682; Dauzat 
370.- Див. ще гран, І'рос, зерно. 

[гроготати] «Гриміти» Я. [груготпіти] 
«ТС.; бурчати» Пі; - очевидно, резуль
тат контамінації форм грохати і [грега-
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тати (греготіти)J чи гоготсіти (гуго
тіти).- Див. ще гоготати, греготіти, 
грохати. 

гроза «дощ із громом і блискавко!О; 
[погроза; громадина]», грізьба «погро
за», гр6зьбсі «Те.», грозовИй, грозянИй, 
грозИти(ся), згрізна «грізно», [згрізщjти
сяl «пригрозити», загроза, загрозливий, 
загрожувати, [нагрожуватися] «погро
жувати», [огроза] «загроза», погроза, по
грозливий, погрожувати, [пригроза] Ж. 
пригрожуватпи;- р. гроза, бр. гразсі 
«щось грізне, те, що наводить страх», др. 

гроза, п. groza «жах; гроза; суворість», 
ч. hruza«жax», сш.1.. hroza «те.», вл. hroza, 
нл. grozys, grozba, полаб. gri.izпa «гид
ка, бридка», болг. [гроза] «жах», м. 
гроза, схв. гроза, гроза, слн. gr6za «Те.», 
стсл. rрОЗ(1; - псл. groza «жах»;- спо

ріднене з лит. grazбti «погрожувати», 
лтс. «grezuot «те.»; менш переконливі 
зіставлення з лит. grasa «погроза», gra
sus «прикрий; холодний», gresti «погро
жувати, відстрашувати, викликати оги
ду» (Slawski І 353; Потебня РФВ 3, 91; 
Bern. І 354-355; Bri.ickner 159), з гр. 
1ор16~ «страшний» (Boisacq 154; Pokorny 
353; 9ССЯ 7, 141-142), з лит. gruffisti 
«погрожувати», псл. grnmeti, gromn (Pe
dersen KZ 40, 179) .- Шанский 9СРЯ І 4, 
175; Фас~ер І 460; Machek ESJC 186; 
Schuster-Sewc 352-353; БЕР І 283; Skok 
І 625; Bezlaj ESSJ І 182; Fraeпke1 165; 
Buga RR ІІ 217; Muh1.- Endz. І 651; 
Frisk І 322. 

грозд1 -див. грізд. 
грозд2 

- див. груздь. 

rгрозлоl «ГрОНО» Ж; -утворення з 
суфіксом -ь1о від основи псл. grozd-.
Див. ще гроно.- Пор. гранка\ грезен, 
гро:шо. 

!грозно] «Виноград; гроно (виногра
ду та ін.)», [грозніінка (бот.) «гронянка 
місячна, ключ-трава, Botrychium 1una
ria (L.) Sw.» Ж. [грознаток] «Те.» Mak, 
[грознИстийl «З великим квітучим гро
ном» Ж. [гроздовсіпшй] «rронистий» Ж;
р. гроздь, грозд (заст.), др. грозд'О, 
гроздь, грозн·п, грознь, п. ст. grozno, 
ч. hrozen, слп. hrozno, болг. м. грозд, 
схв. грозд, грозд, слн. groz:d, стсл. 
rрІ)ЗД -.., rpi)ЗNa; - псл. *gгоzdь(п-);-
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споріднене з лтс. grezns «півнячий гре
бінь», можливо, також гот. двн. gras 
«Трава», свн. gruse «паросток, пагін», 

як похідними від іє. *ghro-, *ghr(}- «рос
ти, вистромлятися»; після занепаду ь 
група приголосних здн в українській 
мові закономірно спростилася у зн.
Шанский 9СРЯ І 4, 175-176; Фасмер І 
460; Macl1ek ESJC 185; Ho1ub-Lyer 
198; Ho1ub-Kop. 133; БЕР І 283-284; 
Skok І 608;Bez1aj ESSJ І 182; 9ССЯ 7, 
142. -Див. ще гроно.- Пор. гранка2, 
грезен, гр6зло. 

громада «суспільство, група, товари
ство; великий предмет; купа», громаддя, 
громадина, громадище, [громаділка] «Кін
ські грабJІі», громадільник «ТОЙ, хто 
згрібає сіно», громадка «зграйка», гра· 
мсідськість, громадіінuн, громадіінство, 
[грімкИй] «високий, плечистий, дужий» 
МСБГ, [громсідно] «разом», громадити 
«згрібати», громадИтися «згрібатися; зби
ратисЯ>>, нагромаджувати, нагромад
ження, [огром] «громаддя», [огрома] «те.; 
величезна кількість» Ж;- р. громеіда 
«великий предмет; безліч», бр. грамсіда, 
др. громада «Купа; вогнище», rr. gromada 
«натовп; купа; група, клас», ч. слu. вл. 

hromada «натовп, купа», нл. gromada, 
болг. грамсіда «Купа, камінь», схв. гро
мада, слн. gromada, grmada, стсл. rpd
Mt\Дt\ «купа; вогнище»;- псл. gromada, 
gramada; -споріднене з лит. gramatas 
«купа», gramafitas «гр удка, купа», gruffis
tas «грудка землі», дінд. gramal) «натовп, 
товариство», лат. gremium «Оберемок», 
дінд. gramal) «натовп, община»; і.є. 
*grem- < *ger- «згортати, збирати».
Шанский 9СРЯ І 4, 176-177; Фасмер І 
460; Преобр. І 160; Slawski І 347-348; 
Ho1ub-Kop. 133; Machek VESJC 185; 
Ho1l!b-Lyer 198; Schuster-Sewc 350-
351; БЕР І 272; Skok І 606; 9ССЯ 7, 
103-104, 136-137; Bern. І 345; Fraen
ke1 162-163; Persson Beitr. 99; Frisk 
І 328; Pokorпy 382--383. 

[громакlJ «баский кінЬ»; - п. ст. hro
mak; -видозмінене запозичення з тюрк
ських мов; походить, очевидно, від тур. 
argamak «скаковий кінь» (пор. р. арга
мак з тат. аргамак «Те.»), яке зводиться 
до ар. мн. rimak, одн. ramaka (з артик· 
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лем ar ramaka) «поганенька коняка».
Фасмер-Трубачев І 84; Brйckner 468; 
Lokotsch 9; Горяев 5.- Пор. румак. 

громак2- див. грімак. 
[громаwик] (бот.) «печіночниця, He

patica nobilis Gars.»; -неясне; можли
во, пов'язане з грім, як назва рослини, 
що цвіте до першого весняного грому 
(розцвітає зразу ж, як зійде сніг).
Вісюліна -Клоков 119.- Див. ще гри
міти.- Пор. грім, громовИк. 

громИти, громИло, погром, погромник, 
[пригромИтпися] «Насунутися, зібратися 
натовпом», розгром; - р. громИть, бр. 
грамtць, п. gromic «громити», ч. ohro
miti «Вразити», ст. hromiti «вражати», 
СЛЦ. ohromit' «ПрИГОЛОМШИТИ», бОЛГ. 
громЯ (з рос.); - псл. [gromiti]; -по
в'язується з gromn «Грім» (Bern. І 353); 
проте не виключена можливість зв'язку 
з основою grom- «купа, натовп», збе
реженою в похідних утвореннях псл. 
gromada, схв. gromaca «ТС.», р. [громозд] 
«купа непотрібних речей, ворох»; у та
кому разі первісно могло означати «пе
ретворювати в руїни, в купу уламків».
Пор. гриміти, громада, громушина. 

громовИк- див. грім. 
[громоздИти] Ж. громіздкuй;-р. гро

моздИть, бр. [грамазда] «купа речей, 
мотлох», п. gromazdzic «Нагромаджува
ти», ч. hromazditi «нагромаджувати, зби
рати докупи»; - псл. gromozd- (gro
mazd-), похідне від тієї самої основи 
grom-, що й gromada. - Фасмер І 
461; 3ССЯ 7, 137.- Див. щегромада.
Пор. грамозд. 

[громотйти] «громадити» (сіно) Ж;
можливо, давнє похідне від тієї самої 
основи grom-, що й у словах грошіда, 
громадити (див.). 

[громушина] «грунт, усіяний дріб
ними камінцями»;- очевидно, похідне 
від громИти в первісному значенні «Пе
ретворювати в уламки, дробити».- Див. 
ще громИти. 

гроно «жмуток, китиця плодів або 
квітів», .гроно, .гр6на«тс.», [грінка] «гро
но горіхів; кошик соняшника», [гранИ
тися] «в'язатися в грона», гронітка 
«Botrychium Sw.; ключ-трава, Botry
chium lunaria (L.) Sw. Ж»; - р. [грона] 
«гроно», [гр6нка] «гранка горіхів», бр. 
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гр6нка, п. grono «гроно», каш. [grono] 
«куnа, стадо», болг. гр6нка «вид грона, 
щитовидне суцвіття», схв. гр(Jfьа (гр6FЬа) 
«китиця (ягід)»; - псл. grono, похідне 
від іє. *ghro-, *ghrd-, *gher- «рости, 
зеленіти, виступати, вистромлятися»; -
споріднене з двн. grana «вуса», шв. gran 
«ялинка», укр. грань; фонетичний варі
ант з початковим .г (укр . .гроно) е, оче
видно, полонізмом.- Slawski І 350-351; 
БЕР І 285; 3ССЯ 7, 139-140; Pokorny 
440.- Пор. гранка, 2 , грань3 , грезен, гроз
ло, грозно. 

Ігрбпа] «ПОЛ(")Нина» Ж;- п. [grapa] 
«балка, гора, скелястий хребет, круча», 
ч. [grapaJ «балка; неродюча земля», 
слц. [grapa] «неродюча земля», болr. 
гропа «яма для гасіння вапна», [грапа] 
«нерівність, вибоїна», схв. gropa «низь
ке місце, долина»; - запозичення з ру
мунської мови; рум. groapa «яма» похо
дить від алб. grбpa «яма, могила», по
в'язаного, очевидно, з псл. grobn «гріб»; 
зіставляється також (Machek ESJC 151) 
з іт. greppo «Обрив, схил» як «праєвро· 
пейське».- Шаровольський Зб. захо
дозн. 53, 58; Slawski І 341; Cranjala 
285-286, 444; БЕР І 274, 285; Vrabie 
Romanoslavica 14, 146; Nф1-Arma~ 

· та ін. Romanoslavica 16, 87; СДЕЛМ 
91.- Див. ще гребтИ. 

[rpoc] «отара кітних овець»; - запо
зичення з східнороманських мов; в ос
нові запозичення лежить або іменнико
ве значення молд. грос, рум. gros «ОС· 

новна частина загальної кількості», або 
прикметникове значення «Вагітний», 
властиве розмовному вжитку; молд. 

грос (рум. gros) походить вjд лат. gros
sus «товстий», спорідненого з дірл. bres, 
корн. bras «ТС.».- Scheludko 131; Шаро
вольський Зб. заходозн. 53, 55; Nф!.
Arma~ та ін. Romanoslavica 16, 87; 
Vrabie Romanoslavica 14, 146; Cranjali!. 
286; СДЕЛМ 91; Pu~cariu '63; Walde
Hofm. І 623. 

гросбух «Головна книга в бухгалте
рїі»;- р. гроссб!}х, бр. гросбух;- запо
зичення з німецької мови; нім. Gross
buch утворено з прикметника gross «вели
кий, крупний», спорідненого з днн. grot, 
данг л. grёat, англ. great «ТС.», дісл. grautr 
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«крупа», нвн. Griitze «те.», та іменника 
Buch «книга», спорідненого з англ. Ьоок, 
дангл. Ьос, дфриз. bok, дат. bog «ТС.», 
гот. boka «літера» і далі, з двн. buohha 
«бук», нвн. Buche «ТС.» у зв'язку з тим, 
що давн.і германці писали рунічні пись
мена на тонких дощечках бука.- СІС 
І86; Шанский 3СРЯ І 4, І78; Юuge
Mitzka ІО6, 272; Кlein І І59, І86.
Див. ще бук.- Пор. буква, гросмейстер. 

гросмейстер (звання шахіста вищої 
І<Валіфікації); -р. гроссмейстер, бр. 
гросмайстар, болг. гр6смайстор;- че
рез російську мову запозичене з німець
кої; нім. Gr6ssmeister утворено з прик
метияка gross «великий» та іменника 
Meister «майстер, фахівець».- СІС 186; 
Шанский 3СРЯ І 4, І78; ССРЛЯ З, 
422.- Див. ще гросбух, майстер. 

грот1 «печера в скелі»; - р. бр. грот, 
n. grota, слц. grotta (архіт.) <<Штучний 
грот», схв. гр6тло «ущелина, кратер, 
жерло, горловина»; - запозичення з 

французької мови; фр. grotte «грот» 
походить від іт. grotta «ТС.», яке через 
посередництво нар.-лат. crupta (лат. 
crypta) «коридор, грот» зводиться як 
запозичення до гр. XfJuлт'lj «критий хід, 
склепіння, тайник», похідного від 
хрuлтш «закриваю, ховаю», спорідне
ного з лит. krauti «класти одне на друге», 
укр. крИти.- СІС І86; Шанский 3СРЯ 
І 4, І78-І79; Фасмер І 461; Sl. wyr. 
obcych 261; Dauzat 377; Mestica 706; 
Кluge-Mitzka 273; Waide-Hofm. І 297; 
Frisk І І 29-30.- Див. ще крИти. 

[грот 2 J «кіш у млині», [грот6, грутJ 
ДзАтл ІІ; -очевидно, запозичення з 
чеської або словацької мови; ч. слц. 
hrot, як і схв. грдт, слн. gr6t «ТС.», 
мабуть, походять від двн. kratto «кор
зина>> (нвн. Kriitze «носилки, заплічна 
корзина»), спорідненого з дангл. cradol 
«колиска», англ. cradie «ТС.», дінд. 
grathnami «зв'язую».- Дзендзелівський 

Атл. ІІ 247; Machek ESJC І85; Кluge
Mitzka 400. 

гротеск «художній прийом перебіль
шення; вид друкарського шрифту»;- р. 
гротеск, бр. гратЗск, п. groteska, (по
лігр.) grotesk, ч. слц. вл. groteska, болг. 
м. гротеска, схв. грдтеска, слн. grotes-
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ka;- через rюсередництво французької 
мови (фр. grotesque) запозичене з італій
ської; іт. grottesca «Гротескний живопис» 
(первісно живопис, малюнки в гроті, 
печері) пов'язане з grotta «Печера; крип
та; склеп, грот».- СІС 186; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 179; Sl. wyr. obcych 258; 
Holub-Lyer І84; Dauzat 377; Кlein 683, 
379.- Див. ще грот1 • 

frрофкатиJ «рохкати» ВеУг, [..г'рьох
кати, .rрехкатиJ «ТС.» ВеУг; -звуко
наслідувальні утворення; можливо, дав
ні варіанти дієслова рохкати (див.). 

грохати, грохкати, [грохотітиJ Ж. 
[гр6хнутися1 «грюкнутися, з шумом упа
сти» Ж, [гр6хіт1; - р. грохать, п. gro
chot «грюкіт», ч. hrochati «трахкати, 
ляскати», ст. hrochot «грюкіт», болг. 
гр6хам «Грюкаю», м. гравне <<грюк
неться», схв. грохнути, грохдтати, 
ели. gr6hati «рохкати; бити», р.-цсл. 
rрохоть. <<регіт»;-псл. grохаtі;-очевид
но, споріднене з двн. krahhoп <<тріщати» 
(нвн. krachen «те.»), лит. girgzdtfti «те.», 
дінд. garjati <<реве», іє. *ger- звукона
слідувального походження; висловлю
ється також думка (Uhlenbeck 78; Мла-
денов І І І; Machek ESJC І 85; ::Х:СЯ 7. 
134-135) про пізнє власне слов'янське 
звуконаслідувальне утворення.- Шан
ский 3СР Я І 4, 179; Фасмер І 462; 
Преобр. І 161; Slawski І 369; БЕР І 285; 
Skok І 623-624; Bezlaj ESSJ І 180-181; 
Bern. І 353; Юuge-Mitzka 397.- Пор. 
rрухнути. 

грохот <<велике решето», грохотник, 
грохотИти;- очевидно, запозичення з 
російської мови;- р. грохот <<Велике 
решето» етимологічно неясне. 

груба <<кімнатна піч», [грубар] «опа
лювач» Ж, грубка, грубник <<опалювач; 
пригрубник (?)», [пригрубник] <<Ніша ко
ло груби», [пригрубок] <<виступ біля пе
чі», ст. груба «піч у кімнатах» (Х\/ІІІ 
ст.); - р. [груба] «Голландська або кім
натна піч; лежанка на печі; комин», 
бр. грубка «голландська піч»; - запози
чення з· польської мови; п. gruba <<ве
лика піч; копальня» походить від нвн. 
Grйbe (двн. gruoba) <шма» (у т. ч., оче
видно, і як місце для вогнища в примі
щенні), пов' яз ан ого з graben <<копати» 
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і спорідненого з гот. groba «яма, діра», 
псл. grebQ, укр. гребу; припущення про 
запозичення з румунської мови (Vincenz 
12) необгрунтоване. - Шелудько 28; 
Фасмер І 462; SW І 916; Кluge-Mitzka 
266, 273-274.- Див. ще гребтИ. 

грубий, грубезний, грубелезний «ду
же товстий», [грубеленний] «те.» Ме, 
[грубнИй] «товстий», грубуватий, [груб
частий] «товстуватий» Ж, [груба] «ва
гітна» Ме, Мо, Па, [грубар] «пузань» 
Ж. [грубарка] <<Товстопуза жінка» Ж, 
грубизна «товщина», грубина «те.», гру
бість, [грубовінь] «велика товщина» Ж, 
грубощі, [грубств6] «щось дуже товсте» 
Ж, [грубуля] «товстуха», грубИти «го
ворити грубощі», грубfти, грубfшати, 
грУбнути, грубшатt~, згрубілий, завгруб
шки, угрубшкu;-р. грубьtй «недостатньо 
оброблений; нечемний», бр. грубьt «те.», 
грубЬt «товстий», др. грубьtй «Неосвіче
ний, поганий, злий», п. gruby «грубий; 
ТОВСТИЙ», Ч. СЛЦ. hruby, ВЛ. hruby «ТС.», 
болr. м. груб «грубий», схв. грJб «гру
бий, гидкий, брудний», ели. grбb «гру
бий; великий, гарний; шорсткий», стсл. 
rрж&-ь. «Необроблений, неосвічений»; -
псл. grQbь, grubь; -споріднене з лит. 
grub1us «грубий, необтесаний», grubus 
«шорсткий, грудкуватий», grubti «грубі
ти», лтс. gruffiba «зморшка»; зіставля
ється також з еви. нвн. Krampf «судо
рога» (Bern. І 355; Фасмер І 462-463) 
або (очевидно, помилково) з двн. нвн. 
grob «грубий» (Osthoff Parerga І 353; 
Trautmann 99-100; Slawski І 356-357); 
іє. *grumb-, *ghrеu-Ьh.-Шанский 3СРЯ 
І 4, 181; Пр~обр. І 161; Briickner 159; 
Machek ESJC 186; БЕР І 286; Skok І 
626; Bez1aj ESSJ І 179; 3ССЯ 7, 145-
146; Fraeпke1 172-173; Pokorny 387. 

грубіЯн, грубіЯнство, грубіЯнити;
р. болг. грубиЯн, бр. грубіЯн, п. gru
bianin, ч. hrubian, grobian, слц. grobi
an, м. грубиjан, схв. грубйjан, ели. 
grobijan; - через посередництво поль
ської (і далі, можливо, чеської) мови 
запозичено з німецької; нім. Grobian 
«грубіян», ст. grobiaпus «ТС.» є жартівли
вим латинізованим утворенням від нім. 
grob «грубий», яке зводиться до двн. 
g(e)-rob, пов'язаного з (h)riob <<Шорст
кий», (h)ruf «струn», спорідненими з лит. 
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kraupus «жахливий»; на грунті слов'ян
ських мов німецька форма зазнала збли
ження з hruby, gruby, грубий.- Шан
ский 3СРЯ І 4, 180; Фасмер-Трубачев 
І 462; Slawski І 355-356; J akobson 
Word 1952, 390; Bern. І 355; Юuge
Mitzka 272. 

[груд] «пагорбок Г; підвищення на 
болоті, де косять сіно ЛЖит; сіно з су
хого лугу Л», груда «купа» (з р.), [гру
дИ] «сухе місце на болоті» Л, [грудок] 
«горбок Ж; острів на річці St. sl. 12», 
[грудовuй] (про сіно) «СКошений на мок
рому лузі з підвищеннями» Ж, [згрудокl 
«суха підвищена ділянка землі» Ж. [ог
рудок] «острів на річці» St. sl. 12; - р. 
[огруд] «купа, ворох; горб; могила», бр. 
груд «горб; сухий луг, суходіл», п. grqd 
«підвищення на (болотистому) лузі; під
вищення, заросле лісом», ч. (мор.) 
[hrud] «піщана дюна, підвищення на рів
нині», слц. hruda «Клаптик землі»; -
псл. [grQdь] «підвищення на землі», 
пов'язане чергуванням голосних з gr~da 
«гряда, грядка»; вважається також 

пов'язаним з груди; можливо, сюди ж 
належали раніше р. груда «купа; 1\fогила; 
копиця снопів; натовп», ч. hrouda «зем
ля» (у виразі rodna h.), слц. hruda, схв. 
груда «те.», ели. gruda (у виразі pod 
grudo iti «умирати»), які пізніше могли 
зазнати фонетичного зближення з gruda 
«грудка».- Дзендзелівський St. sl. 12, 
109-110; Фасмер І 466-467; Толстой 
122-128; Sla]Vski І 342-343; PF Х 319; 
Machek ESJC 186; 3ССЯ 7, 146-147; 
Топоров ІІ 285-287.- Див. ще грудь, 
гряда.- Пор. груда. 

груда «грудка, кусок; замерзла груд
ками земля», груддЯ «грудки землі, 
глини», [груде] «грудка» Ж, грудка, 
[груд6лє] «грудка» Ж. грудомаха «ве
лика грудка», грудЯ «грудка», грудко
вИй «у грудках; кусковий (про цукор)», 
грудкуватий, груднИй «грудуватий», 
[груднЯстий] «те.», грудуватий; - р. 
[груда] «грудка, замерзлий кусок землі», 
бр. груда «грудка», др. груда «купа, 
громада», п. gruda «грудка; мерзла зем
ля», ч. hrouda «груДка», слц. hruda 
«ТС.», болг. грудка «бульба, [голова 
(сиру)]», м. грутка «грудка», схв. груда 
«брила, грудка», слн. gruda «те.», стсл. 
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І'~Qr Дd «брила», р.-цсл. rр8дик «крап
ЛІ»; -псл. gruda; -споріднене з лит. 
gr~sti «т~вкти», graudus «крихкий, лам
кию>, grudas «зерно», лтс. gп1ds «ТС.», 
дісл. gr~utr «крупа, каша», двн. gruzzi, 
нвн. Grutze «ТС.», дангл. griot «пісок» 
двн. griOz, нвн. Griess «Те.»; іє. *ghreu-: 
*ghrou-d- «кришити»; питання про на
лежність сюди р. гиjда «Купа; могила; 
натовп» потребу.є дальшого дослідження; 
можливо, тут ВІдбулося зближення псл. 
grud- і grQd-.- Ш~шский ЗСРЯ І 4, 
181; Фасмер І 463; Преобр. І 161-162; 
Slawski І 359; Briickner 159-160; БЕР І 
286; Skok І 626-627; ЗССЯ 7, 146-
148; Веrп. І 357; Fraenke1 173-174· 
Trautmann 99; Specht 159-160.- Пор: 
груд. 

[грудашник] (бот.) «кучеряві кала
чики, проскурняк, Ma1va crispa L.» 
~ak, [~руднишник] «ТС.» Mak; - похідне 
ВІД груди; назва зумовлена тим, що рос
лина вживається при кашлі, катарах, 

захриплості.- Носа,тrь 181.- Див. ще 
грудь. 

грудень «останній місяць року; [ли
с:опад]>>, ст. грудень «одинадцятий, піз
юше дванадцятий місяць року» 
(ХУ ст.);- р. [грудень] «листопад», бр. 
грудзень «грудень», др. грудьнь «листо
пад», п. grudzieri «грудень», ч. ст. hru
den, слц. hruden,cxв. ст. грудан, ели. gru
den «ТС.», СТСЛ. rpor Д h.Nh. «ЛИСТОПад»; -
псл. grud-ьп-, утворене вiдgruda «грудка, 
мерзла земля»; назва мотивується тим 

що в цей час земля замерзає.- Кочер: 
ган Мовозн. 1967/1, 60-61; Ho1ynska
Baranowa 71; Фасмер І 463; Преобр. І 
162; Slawski І 359-360; Шаур Зтимоло
ги~ 1971, 98; Bern. І 357.- Див. ще 
груда. 

[груднИця] (бот.) «Собача кропива 
сердечник, Leonurus villosa L. · Leonuru~ 
cardiaca L.; приворотень, Alchimilla 
v~lgari; L. Mak»; - похідне утворення 
ВІД груди; назви зумовлені, очевидно, 
тим, що собача кропива застосовується 
в народній медициві при хворобах сер
ця, •а приворатень -при катарах ди

хальних шляхів.- Носаль 26 210-212· 
Нейштадт 472.- Див. ще грудь.. ' 

[грудинка] (бот.) «рутка лікарська, 
Furnaria officinalis L.» Mak; - пов'я-
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зане з груди; назва зумовлена, мабуть, 
тим, щ? росл~на вживається при тубер
ку~ьозІ легеюв.- Носаль 55.-Див. ще 
груди. 

rрудь, груди, [груда] «хвороба коней, 
мокрець» Я, [грудай] «Той, хто має ве
ликі, груди» Я, [гJ?уддя] «груднина» Я. 
груди_на «гру~на юстка; великі груди», 
грудинка, [грудник] «грудна клітка; гру
динка» Ж. груднііна «груди; грудина; 
[грудинка Ж]», груднИця «запалення 
грудних залоз, мастит; грудина; [гру
динк~ Ж]», [груднЯк] «нагрудник» Я, 
грудастий, грудИстий, груднИй, груд
нистий «-:рудастий», [межигруде] «друге 
груд,не юльце у комах» Ж. нагрудник, 
[огрудд_в] «грудна клітка» Ж. [огрудини] 
«жшочt груди» Ж, [огрудники] «те.» Ж. 
[п~редгрудв] «нашийник (частина упря
ЖІ)» Ж. підгруддя, погруддя «бюст 
(скульптура); верхня частина тіла; 
грудна клітка», [пригрудча] «немов
ля»; - р. грудь, бр. грудзі, др. грудь, 
п. ст. gr~dzi, ч. слц. hrud', вл. hrudi, 
бо~г. гр'Ьд, м. гради, схв. грgди, ели. 
g:od; - псл. *grQdь; -очевидно, спо
рІДнене з [груд] «пагорбок; nідвищення 
на болоті», лат. grandis «великий, ве
личний», гр. ~pЄvfu\; «гордістЬ» з іє. 
* u dh ' g~ren - «надиматися, набухати»; менш 
переконливі зіставлення з лит. graпdis 
«ланка в ланцюгу» (Zubaty St. а сІ. І 2, 
98), з вірм. argand «утроба матері» (Pe
dersen LP І 1-2), з гр. хоvбро\; «хрящ» 

(Machek ESJC 186), з лит. krutls «гру
ди», лтс. kruts «те.» (там же; Otr~bski 
Idg. Forsch. 1 15).- Шанский ЗСРЯ І 
4, 182; Фасмер-Трубачев І 463; Пре· 
gбр. І 162; Slawski І 342-343; Schuster
Sewc 353; БЕР І 288; Skok І 626; Bez1aj 
ESSJ І 180; ЗССЯ 7, 148-149; Bern. І 
356; Топоров ІІ 285-287.- Пор. груд. 

груз 1 «вантаж», гружtівина <<Трясо
вина», [гружало] «болото» Ж, грузИло 
«рибальська жердина Г; рибальський 
груз; лот, висок Жt», [грузіільчик] «рн
б!лка, що придавлює невід» Мо, [гру
зtвка] «вид рибальської вудки» Я 
[грузкіі] «тс.»·Я, [грузіЯl «багно, болото>: 
Я, грузло «частина глини для виготов
лення однієї посудини» Ж, грузовИк, 
[грузrJвина] «болото» Ж. [груз6таJ, груз-



груз 

чИк Г, Я. [грузЯвина], [грузь] <<Трясови
на; густа грязюка», [грюзь] «грузило з 
каменів, прив'язаних до невода», [гру
зИстий1 «важкий» Я, грузлий, грузний, 
грузьюlй, [гружавіти] «Грузнути», [гру
жати] «розмішуваТИ», [груЖлJіти) «ВТОП
тувати, вдавлювати», грузИти «місити» 
(розм'яклу землю), грузнути, перегруз
ка, розгрузка;- р. бр. груз, др. грузи
тися «погрузати», п. grqz «багно», grq
zyc «ЗанурюВаТИ», Ч. hrouziti, СЛЦ. hrll
zitf «ТС.», НЛ. gruzk (іхт.) «Пічкур», СХВ. 
[gruzit} «занурювати», ели. groziti «ПО
ринати, занурюватися», стсл. nоrржзити 

«занурити, заглибити»; - псл. *grQZ'Ь, 
пов'язане чергуванням гол0сних з 
gr~z- (укр. грязь, грЯзнути);-найближ
че споріднене лит. gramzdeH «Пори
нати», gramzdus «глибоко загрузлий».
Шанский 3СРЯ І 4, 182___..:183; Фас
мер І 463; Преобр. І 162-163; Slaw
~ki І 343; Holub -Кор. 133; Schuster
Sewc 347-348; Bezlaj ESSJ І 182-183; 
ЗССЯ 7, 150-151; Bern. І 356; Traut
mann 97 -98; Fraenkel 169.- Пор. гр.Яз
нути. 

груз 2 «бита цегла, щебінь», [грузалок] 
«грудка» ЛексПол, [.Грузло] «грудка, ку
па», [грузлатий] «залозуватий, із зало
зами» ж:, ст . .грузоль «залоза» (XVI ст.);
запозичення з польської мови; п. gruz 
«уламки муру, скель, руїни; щебінь», 
gruzel «грудка; (ст.) болячка», ст. gruzla 
«грудка; болячка; гуля», [gruzel] «за
лоза», як і їх відповідники вл. hruzl 
«грудка, брила», нл. gruzla, [gruzd1a] 
«ТС.», болг. груза «грудка (сиру)», по
ходять, можливо, від того самого кореня, 
що й псл. gruda, укр. груда, і найближче 
споріднені з лит. grauZ.as «Крупний гра
вій», лтс. gruzi (мн.) «Г}'>уз, гравій», 
grausJi «груз; руїни», які зводяться до 
дієслова лит. grauZ.ti «Гризти, жерти», 
лтс. grailzt «ТС.», спорідненого з псл. 
gryzti, укр. грИзти.- Тимч. 649; Slaw
ski І 361-362; Schuster-Sewc 353; БЕР 
І 286; 3ССЯ 7, І 58; Куркипа Зтимоло
гия 1971, 77; Fraenkel 164.- Див. ще 
грИзти, груда. 

груздь (гриб) «біляк, Agaricus pipe
ratus», грузд Ж, [груздей МСБГ, груз
дінь, грузіль Ж. груждель] «ТС.», [гроздJ 
«грузд, Lactarius resimus» Л, ЛЖит, 

грум 

[груз] «вовнянка, Agaricus vellereus Fr.» 
ВеБ, [.грудзl «ТС.» ВеБ; - р. груздь, бр. 
грузд, груздзь; -можливо, пов'язане з 
груда, через те, що росте на грудках; 
зіставляється також (Шанский 3СРЯ І 
4, 183; РЯШ 1967/6,56, 128; Откупщиков 
146) з лит. gruzdus «Ламкий, хрусткий», 
спорідненим з псл. gruda, укр. груда; 
менш переконливе зіставлення з лит. 
gruzd{mti «диміти» (Преобр. І 162; По
тебняРФВ З, 92; Горяев 81) за тією оз
накою, що цей гриб і дим гіркі.- Филин 
Образ. яз. 23, 280; Меркулова Очерки 
175-176; Фасмер І 463-464; 3СС9І 7, 
158.- Див. ще груда. 

грузИн, Грузія; - р. болг. грузИн, 
р. ст. гурзи «грузини», бр. грузін, п. 
Gruzin, ч. слц. Gruzin, вл. Gruziniaп, 
м. Грузин(ец), схв. Грузиjанац, ели. 
Gruziпec; - утворення на основі тюрк. 
gurdzi «грузин», яке, можливо, похо
дить від перс. gurg «вовк».- Абаев 
Пробл. ист. и диал. 14; Фасмер І 464; 
Никонов 111. 

[rруля1 «картопля», [rрулина] «кар
топлиння», [.грулисько] «місце, де росте 
картоплю>, [.груляник] «Коржик-'з тертої 
картоплі», [.грулJінка] «карто~линня», 
[.груль6вина] «ТС.»;- п. [grula} ' «Кар
топлю>; - очевидно, походить від слц. 
grul~. яке є видозміною форм [grumpla, 
krump1a] «ТС.», що виводяться, як і ч. 
[krumpl'a, grumbir], схв. крдмпuр, слн. 
krompir «ТС.», з нім. Grundbirne (одна 
з назв картоплі, букв. «земляна·груша»), 
утвореного з іменників Grund «грунт» і 
Birne «груша», яке походить від лат. pirus 
«ТС.», що є доіндоєвропейським середзем
номорським словом:- Slawski І 360; SW 
І 921;Machek ESJC 297; Юuge-Mitzka 
78-79.- Див. ще грунт. 

грум «слуга, що супроводжує верш

ника або екіпаж; хлопець-лакей»; - р. 
бр. грум, п. слн. gгum, groom, ч. слп.. 
groom;- запозичене через російську мо
ву з англійської; англ. groom «конюх» 
придворний; (заст.) слуга», санг л. grom(e) 
«хлопець» походить від дфр. grome (gro
met, groumet, gourmet) «слуга, паж» не
ясного походження.- СІС 186; Шанский 
3СРЯ І 4, 184; Kopalinski 373; Holub
Lyer 184; Юеіn67І, 682; Dauzat 370,376. 
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грумічати 

[rрумічатиJ «Сердито бурчати, свари
ти», [грумотіти] «гуркотіти»;- оче
видно, результати контамінації форм 
(громічати] «гриміти», гримотіти «гур
котіти» з [гр!fіщти] «грюкати».- Див. 
ще -гриміти, rрюк. 

[груп] «пагорбок, гірка», [грунь] «вер
шина, хребет гори», [rрунь] «те.», [гиl
нище] «СКалля» Ж, ст. грунь (XIV
XV ст.);- п. [grшl. (groii)J «Гора, вер
шина гори; стрімкий схил; поле, гірська 
поляна», ч. [grun], слц, grun; - очевид
но, запозичення з румунської мови; 
рум. gruiu «пагорб, вершина пагорба» 
походить від лат. grunium «свиняче 
рило», спорідненого з гр. тр6~w «хрю
каю», двн. нвн. grunzen «хрюкати», 

пор. паралельну назву болг. р'Dт «па
горб, підвищення», схв. pm «ТС.», з 
псл. rьtь «морда, рот»; менш переконли
ве пщз'язання з псл. granь (укр. грань) 
(Slawski І 340; Craлjala 137; Karlo\\·icz 
SGP І 454) або 3 псл. grQdь, укр. грудь 
(Фасмер І 464).- Клепикова Карп. диал. 
и онам. 93-114; Худаш Досл. і мат. V 
147; Кобилянський Гуц. гов. 83; Мовозн. 
1967/6, 45-46; Golqb Onomastica 5, 
293-294; Machek ESJC 152; Mik1. EW 
423; Vrabie Romanoslavica 14, 146. 

[rрундаль] «груба людина», ст . .г"рун
дал"О «фахівець грубого ремесла» (XVII 
ст.); -запозичення з польської мови; 
п. grunda1 «землероб, простак; людина 
високого зросту», [gronda1, grunta1] «те.» 
походить від нім. ст. Grunde1 «пічкур; 
дурень», пов'язаного з Grund «дно, 
грунт».- Тимч. 649; Brilckner 101, 
160.- Див. ще грунт. 

[грундзювати] «Міцно зв'язувати», 
[rрундзювати] «те.», [rрундзюватий] 
«вузлуватий; мудрований», [rрундзьова
ний] «те.»; -очевидно, походить від рум. 
grunz «грудка» (молд. грунз «ТС.»), яке 
пов'язується з алб. grundё «Висівки», 
спорідненим з лит. grendziu «тру», гр. 
xovc5pot,; «Крупа, зерНО», дангл. grindan 
«терти, молоти», нвн. Griпd «Висип, 
струп».- Sche1udko 131; СДЕЛМ 91; 
DLRM 349; Юuge-Mitzka 271.- Пор. 
грунт. 

грунт «верхній шар землі; (заст.) 
земельний наділ; тверде дно; гірська по-
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рода; основа», .г"рунт «ТС.», [грунтівка] 
«садиба», [r рунтівка] «те. Г; жінка або 
дружина з земельною власністю Ж», 
[rрунтовuк] «землевласник, поміщик» Ж, 
[грунтовuще] «садиба», [rрунтовuщеJ 
«ТС.», грунт6вка (спец.), грунтовний, 
.г"рунтовний, грунтувати «стверджувати 
доказами; робити грунтовку», rрунту
вати «ТС.», грунтуватися «базуватися, 
спиратися», безrрунтий «безземельний, 
який не має садиби», безгрунтовний 
«безпідставний», безrрунт6вний «ТС.», 
обгрунтувати «аргументувати», підгрун
тя «шар землі під грунтом», пригрун
товий, ст. J"рунт, грунт «земля, поле, 
фундамент» (1322); - р. бр. грунт, п. 
grunt «земля; дно; фундамент», ч. слц. 
нл. grunt «фундамент; садиба», болг. 
гр унд «фон при фарбуванні», грунт «ТС.», 
схв. грунт «земельний наділ; фон при 
фарбуванні», ели. grunt «земля, має
ток»; - можливо, через старочеське по

середництво запозичено з середньоверх

ньонімецької мови; еви. Grunt «дно; 
земля; фундамент» споріднене з дни. 
дангл. grund «дно, прірва; земля, рів
нина; глибина, море», гот. afgrundїpa 
«прірва», нвн. Grind «висип, струп», 
дангл. grindan «Терти», лит. grendZ.iu 
«тру», лат. frendere «дробити, молоти», 
гр. xpa[vw «Торкаюсь, намазую», XOYO
pot,; «крупа, зерно», можливо, також псл. 
grQZ-, gr~z (укр. грузнути, грЯзнути).
Гумецкая Пробл. ист. и диал. ПЗ-114; 
Шелудько ЗО; Фасмер І 464; Slawski 
І 360-361; Briickner 160; Кluge-Mitzka 
271. 274.- Пор. груз1 . 

[rрунталя] «плетений з дерези жгут 
на верхньому краї загорожі»; - не
ясне. 

грунь- див. груп. 

[грунькати] «рохкати, хрюкати» 
ВеУг;- звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до [хрунькати], хрЮкати, 
[кругунькати] «ТС.» (див.). 

група, групівщИна, групувати, під
група, угруповання; - р. группа, бр. 
болг. м. група, п. ч. заст. слц. grupa, 
схв. група, слн. grupa;- запозичення 3 

французької або німецької мови; нім. 
Gruppe через посередництво французь
кої мови (фр. groupe) запозичене з іта
лійської; іт. gruppo походить від пров. 



грухнути 

grop «вузол», gropar «зв'язувати», яке 
зводиться до галлороманського co-re
pare (пізніше croppare), що утворилося 
з лат. со- «З-». (префікс) і основи іменни
ка rёр «канат, мотузка»; менш перекон

ливе пов'язання (Юеіn 683) з пгерм. 
*kruppa «Кругла брила, маса».- Шан
ский 9СРЯ І 4, 185; Фасмер І 464; 
St. wyr. obcych 261; Ho1ub-Lyer 184; 
Юuge-Mitzka 273; Dauzat 377. 

грухнути «Грюкнути» Ж, ст. гр ух
пути «рознестись, почутись, загриміти» 
(XVI ст.); -очевидно, запозичення з 
польської мови; п. gruchпqc «грюкнути
ся, брязнути, гепнутися; жбурнути», 
пов'язане з gruchot «гуркіт», є звукона
слідувальним утворенням, спорідненим 
з болг. грухам «стукаю», схв. грухати 
«стукати, гриміти», можливо, також з 
укр. грохати, гр6хіт.-Тимч. 620; 9ССЯ 
7, 154.- Пор. грохати. 

[rруця] «рід страви з гороху з крупа
ми і салом» Я; - бр. груца «товчений 
ячмінь»; -запозичення з польської мо
ви; п. gruca «каша, крупа, вівсянка» 
походить від нім. Griitze ( < двн. gruzzi) 
«крупа, каша», спорідненого з лат. ru
dus «розбите каміння, щебінь», лит. 
grйdas «зерно», псл. gruda, укр. гpyдa.
Slawski І 357, 363; Briickner 159; К!uge
Mitzka 275-276.- Див. ще груда.
Пор. rрис. 

груша (бот.) «Pyrus», [грушанка] «мус 
із груш, грушевий cyn» Ж, [грушевипа] 
«грушеве дерево», грушИпа «Те.; груша», 
[грушИця] «груша», грушівка «грушева 
наливка; сорт яблук; вид плахти», груш
ка «груша», [грушкИ] «рід візерунка на 
крашанці» Я, [грушківкаJ «сорт яблук» 
Я, [грушпИк] «вино з груш» Ж. [грушпя] 
«грушове дерево» Ва, грушнЯк, [грушшЯ] 
(зб.) «дерева і плоди груш», [грущапик] 
«Пиріг з грушами», [грущапка] «страва з 
розтертих груш», [грущuпа] «поганенька 
груша», [игрушаЖ, йгруша Кур], [груш
коватий] «зарослий дикими грушами» я. 
[грушуватий] «ТС.» Я, грушкувdтий «схо
жий на грушу», [грущатий] «ТС.» Я;
р. бр. др. груша, п. grusza, gruszka, 
[krusza], (каш.) [kresa], ч. слц. hruska, 
вл. kruswa, krusey, нл. krusa, ksuska, 
полаб. grausiH, болг. м. круша, схв. 
кріjшка, ели. hrйska; - псл. grusa 

грюк 

( <*grousja) : krusa ( < *krousja); оче
видно, похідні утворення від псл. grusiti 
( <*grousiti) «дробити, товкти», krusiti 
(<*krousiti) «ТС.»;- споріднені з лит. 
kr(i)ause «груша», лтс. krausis «ТС.», прус. 
crausios (мн.) «груші»; менш перекон
лива думка про балто-слов'янське за
позичення з іранських мов; пор. курд. 
koresi (kureSi) «груша» (Bern. І 358; 
Trautmann 140).- Критенко Вступ 5 І 1, 
514; Шанский 9СРЯ І 4, 186; Фасмер
Трубачен І 465-466; Преобр. І 163; 
Slawski І 361; Briickner 160; Skok ІІ 
215-216; Bez1aj ESSJ І 205; 9ССЯ 7, 
156-157; Fraenke1 296. 

грушанка (бот.) «всезелень, Pyrola 
L. (багаторічна трав'яниста рослина)», 
[грушипка Mak, грушочка Mak] «ТС.», 
грушапкові; - р. грушанка, п. gruszycz
ka «ТС.»; - похідне утворення від гру
ша; назва зумовлена схожістю листя 
грушанки і груші; літературна назва 
може бути калькою лат. Pyrola (Piro1a), 
похідного від pyrus «груша». - Ней
штадт 428.- Див. ще груша. 

[грушка] «обрядова забава над по
мерлим» Я;- похідне від груша; назва 
зумовлена грушоподібною формою ло
патки, вживаної в цій грі.- Ду дек 
ЕЗб 31-32, 266.- Див. ще груша. 

rрушпан\ ryшnan- див. букс. 
[rрушпан2 ] (бот.) «брусниця, Vacci. 

nium Vitis idaea L.» Mak; - результат 
перенесення назви [rрушпап] «самшит, 
Buxus sempervirens L.», зумовленого 
подібністю листочків обох вічнозеле
них рослин.- Див. ще букс. 

[':руяти] «каркати» (про крука), 
[груїти] «ТС.» Ж; -звуконаслідувальне 
утворення; може розглядатися або як 
похідне від незасвідченого вигуку *гру
гру, варіанта кру-кру, або як варіант 
основи від того самого звуконасліду
вального кореня, що й др. граяти «кар
кати», укр. грак.- Пор. грак1~ 

грюк (вигук на позначення стуку), 
грюк «стук, гуркіт», [грЮкава] «шум, 
стук, гуркотня; часта стрілянина» Ж, 
[грЮкалка] Я, [грЮкало] «Людина, що 
сильно грюкає», грюкапuпа, грЮкіт, 
[грЮкпява, грюкотпіча], [грук] «грюк», 
[грукучий] «такий, що грюкає», грЮкати, 
грюкотdти, грюкотіти, [грючdти Я], 
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rрявчати 

[грукатиJ «Сильно стукати» Пі, [груко
тітиJ Бі, [гручати] «грюкати», [6д
грюк1 Ж; - р. [грЮкатьJ, бр. грукаць;
східнослов'янське звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до п. gruchac, 
gruchnqc «Грюкнутися; брязнути», ч. 
[hrouchatiJ «Тріщати», болг. грухам «сту
каю, ударяю», схв. грухати «стукати, 
тріщати, гриміти»; можливо, походить 
від того самого звуконаєлідувального 
кореня, що й лит. griauti «гриміти», 
лтс. graut «звалювати, кидати», лат. 
ingruo «Вриваюся, кидаюсю>.- Фасмер 
І 465; Преобр. І 164; Slawski І 357; 
БЕР І 287; Skok І 623-624; ЗССЯ 7, 
154-155; Bern. І 358. 

rрявчати, грянжіти -див. крявчати. 

грЯда1 «Грядка; [острів у плавнях; 
частина острова, не затоплювана водою; 

місце на річці з високими хвилями (у 
вузькому руслі)}», гряда «смуга гір», 
грЯдка «ділянка землі для вирощування 
гор0дніх культур; [острів у плавнях; 
ряд снопів для молотіння]», [грядовuпаJ 
«місце під грядки для овочів» Я, [гря
довипа] «овочі з грядок», [гряд6шпик1 
«Город» Ж, [грядкувати] «сапати, поло
ти город» Ва; - р. гряда «гірське пасмо; 
смуга хмар; ділянка землі для вирощу
вання городніх культур», бр. града 
«те.; смуга лісу», п. grz~da «Гряда»; ч. 
hrada «грядка», слц. hriadka, вл. hrja
da, нл. g.reda, полаб. gfQda «ТС.», болг. 
[гредаJ «видовжений горб», м. греда, 
СХВ. гр еда «Скеля; відмілина», СЛН. 
greda «грядка»; - псл. gryda «підвищен
ня», пов'язане чергуванням голосних з 
grQdь «ТС.» (укр. груд «пагор0ок, підви
щення на болоті»); очевидно, через зна
чення «насип», «настил з колод, поміст» 
пов'язане з gr~da «жердина».- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 188- 189; Фасмер І 466-467; 
Толстой Сл ... геогр. терм. 122-128; 
Slawski І 371-372; Machek ESJC 186-
187; Schusteг-Sewc 345-346; ЗССЯ 7, 
120-122; Moszynski 1956/2, 1 16; Persson 
Beitr. 448.- Див. ще груд. 

[грЯда2 } «Жердина в приміщенні для 
розвішування речей», [грЯдка} «ТС.», 
[грядкИ} «поздовжні перекладини в са
нях» Я, [грЯди] (мн.) «дерев'яний при
стрій над піччю для сушіння» Ж. [грu-
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ди} «ТС.» Ж. [грuдкаJ «жердка» Ж; - р. 
[гряда} «перекладина», [грЯдка} «жер
дина в приміщенні, у возі і под.», п. 
grz~da «перекладина для курей», ч. 
hrad, hrada «те.», слц. hriadka «жер
динка», вл. hrjada «балка», нл. greda 
«перекладина для курей», болг. гредrі 
«балка», схв. греда, слн. greda, р.-цсл. 
rpA\дd; - псл. gr~dn, gr~da; - спорід
нене з лит. grifidas «дошка в підлозі», 
grinda «ТС.», лтс. grida «підлога», дісл. 
grind «огорожа, рама, решітка», лат. 
grunda «покрівля»; і є. * ghrendh- «бал
ка».- Шанский ЗСРЯ І 4, 188-189; 
Фасмер І 466-467; Преобр. І 165; Slaw
ski І 371; Machek ESJC 186; Schuster
Sewc 344-345; БЕР І 277; ЗССЯ 7, 120-
122; Persson Beitr. 292-293; Pokorny 
459-460. 

[грядйло] «дзеркало» ДзАтл І 28; -
результат дисиміляції форми [глядuлоJ 
«ТС.», похідної від глядіти (див.). 

гряділь «видовжена вперед верхня 
частина (дишло) плуга», граділь, [гре· 
діль] НЗ УжДУ 37 «те.»; - р. грЯ
диль, [гредuль, градtіль], п. grzqdziel, 
gr~dziel «гряділь; вилоподібне дишло 
СОХИ», Ч. hff deJ «ВаЛ», СЛЦ. hriadeJ' 
«те.; гря,ділЬ», болг. гредел «гряділь», 
схв. греде;ь, ели. gredelj «Те.»; - псл. 
*gr~delь, похідне від gr~da «переклади
на»; - найближче споріднене з двн. 
grintil, grindil «гряділь, балка», дангл. 
grindel; з меншою підставою вважаєть
ся германським запозиченням (Фасмер 
І 467; Кiparsky GLG 236-237; Bern. І 
349); Махек і Трубачов вважають, що 
германські відповідники є запозичен
ням із праслов'янської мови.- Дзендзе
лівський НЗ УжДУ 37, 41-42; Преобр. 
І 165; Slawski І 365-366; Brйckпer 156; 
Machek ESJC 188; Holub-Kop. 135; 
БЕР І 278; Skok І. 614; Bezlaj ESSJ І 
174; ЗССЯ 7, 122-123.- Див. ще 
грЯда2 • 

[грИзнути} «грузнути» Ж, [грязпu
ти] «бруднити» Ж, [грязИтиJ «те.», грязь, 
грязИво «грязь», [грязИлоJ «болото, тря
совина» ВеУг, грЯзі (мед.), [грязовИпа] 
«болото, трясовина» 'Ж, [гряз6та], гря· 
зЮка, [грязЯ] «грязь», грЯзпий «брудний», 
грЯзькИй «брудний Г; [грузький ЖJ», 



гряк 

грязьовии, [розгрязuти] «розмісити»; -
р. грЯзнуть, бр. гразнуць, др. грязну
ти, грязtіти, грязь, п. grz~znq,c, ч. ст. 
zahraznuti, слц. hriaznuf, нл. greznus, 
схв. грезнути, ели. grezniti, стсл. 
uогрh\знжти;- псл. gr~zш2ti, пов'язане 
чергуванням голосних з grQzь «груз»; -
спо]!>іднене з лит. griffisti «грузнути», лтс. 
grimt «ТС.», можливо, також гот. grammi
pa «Вологість», лат. gramiae «гній в оці»; 
іє. *grem-.- Шанский ЗСРЯ І 4, 189; 
Фасмер І 467-468; Преобр. І 165; 
Slawski І 372; Brйckner 162; Machek 
J;:SJC 188; Holub-Kop. 134; Schuster
Sewc 246; Skok І 615; Bez1aj ESSJ І 176; 
ЗССЯ 7, 125; Bern. І 350; Wa1de
Hofm. І 617; Feist 391; Pokorny 405.
Пор. груз. 

гряк (вигук для передачі звуку від 
падіння, удару), [грак] «те.», грЯкати 
«стукати, грюкати», [грякотати] Бі, 
догрЯкатися «достукатися, досягти»; -
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне до грюк (пор.). 

грИний - див. грений. 

грЯнути «гримнути, раптово зазву
чати; [ударити, уJІ:аритися, упасти]», 
нагрЯнути «раптово надійти»; - р. грЯ· 
нуть, нагрЯнуть; -єдиної етимології 
не має; пов'язується з псл. *gr~dnQti 
«піти», похідним від gr~dQ «іду» (Горя
ев 82; Bern. І 349-350; Преобр. І 165-
166; Фасмер-Трубачев І 468) або з псл. 
*grьmпQti «гримнути» (Mik1. EW 77; 
Саболевский RS1 7, 200-201; J akob
soп Word 8, 387; Vaillant MSL 52, 165); 
можливо, безпрефіксна і префіксальна 
форми мають різну етимологію, і лише 
пізніше їх основи фонетично збіглись.
ЗССЯ 7, 123.-Див. ще гриміти, грястИ1 • 

[грянь] «зірки садові, татарське ми
ло, Lychnis chalcedonica L.»; - очевид
но, запозичення з словацької мови; пор. 
слц. hrianka «суха квітка», пов'язане з 
дієсловом hriat' «гріти» (давніше, ма· 
буть, «обпалювати, піджарювати, ви· 
сушуватю>, пор. hrianka «грінка»); се
мантика «загоряння» відбита і в іншій 
назві цієї. рослини- [загара].- Див. 
ще гріти. 

[грЯпнути] «раптово впасти, бухнути» 
Ж. [грЯпснути] «ТС.» Ж; - звуконаслі-

гу 

дувальне або афективне утворення; мож
ливо, виникло шляхом контамінації 

форм грЯкнути, гепнути, хрЯснути. 
[грястИЧ «швидко з шумом бігти, 

їхати; поважно іти або їхати»; -др. 
грясти, п. ст. gr~da (нешвидкий біг 
коня), болг. [гредам] «іду», схв. грести 
«іти», ели. gredem «іду»; - псл. gr~sti < 
< *gr~dti інфіксавана форма основи 
*grid- (> *gri·n-d-); -споріднене з лит. 
gridyti «ХОДИТИ»,. ГQТ. grid «КрОЮ>, СВН. 
grit «ТС.», лат. gradi0r «ступаю»; іє. 
*ghredh-.- Шанский ЗСРЯ І 4, 190; 
Фасмер І 467; П19еобр. І' 166; БЕР І 
277-278; Skok І 615; Bezlaj ESSJ І 
175; ЗССЯ 7, 123-124; Bern. І 349-
350; Trautmann 98; Pokorny 456-457. 

грястИ2 «іти, наступати, наставати», 
грядущий «прийдешній»;- р. грястu, 
грядущий; -запозичення з церковно
слов'янської мови; стсл. Гj)h\СТи спорід
нене з укр. [грястuЧ (див.) 

грЯстиця «Метлиця, купчанка, Dac
tylis g1omerata»; - неясне; можливо, по
в' язане з [грясть] «зміст», [грястнuй1 
«змістовний, важкий», [згрястuти] «зі
брати, резюмуватю>; назва могла бути 
мотивована тим, що рGслина має густу 

колосовидну волоть із скупченими в 
гронця колосками.- Див. ще грясть. 

[грясть] «зміст» Ж, [грястнuй] «зміс
товний, важкий», [згрястuти] «зібрати, 
резюмувати» Ж; - не .зовсім ясне; оче
видно, походить від псл. *gr~dtь, пов'я· 
заного з grQdь «груди».- Див. ще 
грудь.- Пор. огрЯднИй. 

[грЯхнути] «прозвучати, пролунати» 
Ж, [гряхотіти] «грюкотіти»; - резуль
тат контамінації форм грЯкнути, грух
нути, трахнути.- Див. ще грухнути, 
гряк, трах. 

[грь6пнути] «впасти» МСБГ;- оче
видно, результат контамінааЛ форм 
[грепнути] «важко впасти» або грИм
нути «З шумом упасти» і тьопнути «ба
бахнути, ударити» (див.). 

гу (оклик; вигук під час співу, вигук 
для відтворення гудіння вітру); - бр. 
гугу «гомін, галас», п. hu (вигук від пере
ляку, здивування, холоду; вигук для 

відтворення крику сови), ч. hu, hu 
(оклик; вигук від. холоду; вигук для 
відтворення гудіння), слц. hu (вигук), 
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вл. hu «ух», нл. hu (вигук переляку, 
відрази), схв. hii (вигук гніву, від хо
лоду), ели. hu (вигук від c:rpaxy, неспо
діванки, холоду); - псл. *hu, звукона
слідувальне утворення і рефлекторний 
вигук, паралельний до нім. hu (вигук 
здивування, переляку), шв. hu «ТС.», 
лат. hu (вигук гидливості), рум. hu (ви
гук від морозу).- Slawski І 430-431; 
Skok І 692; Ko.finek 192; Schwentner 
19.- Пор. гук\ ху. 

гуано «добриво з пташиного послі
ду»; - р. бр. болг. гуано, п. guano, ч. 
слц. guano, схв. гуано, слн. guiiпo, gva
no; запозичене через російську і поль
ську мови з німецької (нім. Guano), 
в яку увійшло з іспанської; ісп. guano 
«ТС.» походить з індіанської мови кечуа 
(кеч. huano «гній, пташиний послід»).
СІС 186; Шанский 3СРЯ І 4, 190; Фас
мер І 468; Преобр. І 166; Kopalinski 
375; Кluge-Mitzka 276; Holub-Lyer 
184. 

гуаш «Вид фарб; живопис такими 
фарбами»; - р. гуашь, бр. болr. гуаш, 
п. gwasz, guasz, ч. gouacl1e, kvas, слц. 
gvas, болг. гваш, схв. гваш; - через 
російську мову запозичено з французь
кої; фр. gouache походить від іт. guazzo 
«водяна фарба; мокрота, калюжа», яке 
зводиться до лат. aquatio «добування 
води; водопій; калюжі», похідного від 
aqua «вода».- СІС 186; Шанский ЗСРЯ 
І 4, 190; Holub-Lyer 276; Dauzat 368; 
Кlein 671.- Див. ще акваріум. 

губа1 «край рота; рот» Г, Ж, [губальJ 
«людина з великими губами» ВеНЗн, 
заст. губан, губань «ТС.», губенЯта «губ
КИ» (у людини), [губи] «складки хустки» 
Я, губИще, [губрій] «губань», [губріЯка] 
«те.», губці «губки», [губастий] Ж, губа
тий, огублений, пригубити; - р. бр. 
губа, п. g~ba «обличчя, рот», ч. слц. huba 
«морда, рот», вл. huba «уста, губа», нл. 
guba, болг. [гі,ба] «те.», схв. губа «морда, 
рило», ели. gobec «морда»; - псл. gQ
ba; -загальноприйнятої глибшої ети
мології не має; очевидно, тотожне з псл. 
g9ba «гриб» (Brйckner 138-139; Slawski 
І 271 -272; БЕР І 298; Trautmann 101; 
Fraeпkel 146-147; Persson Beitr. 81-
82); менш переконливо зіставляється з 
лит. gembe щвях, сучок; ст. вістря, ви-
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ступ», гр. Ttxf.t(jXXt «щелепи» (Pedersen 
KZ 36, 334; Bern. І 340; Machek ESJC 
189). - Шанский ЗСРЯ І 4, 190-191; 
g>асмер І 468; Преобр. І 166; Schuster
Sewc 354-355; Skok І 628; Bezlaj ESSJ 
І 155; ЗССЯ 7, 78-80.- Пор. губа2• 

[губа~] «губка, гриб» Г, Ж, губка 
«гриб на дереві», губка водяна «Spongia 
fluviatilis», губка морська «Spongia offi
cinalis», [губійка] «губка прісноводна, 
Spongilla» Ж. [губчакu] «морська губка» 
Ж, [губ'Як1 «жук-грибоїд, Boletophagus» 
Ж, [губ'Яка] «гриб на дереві, трут», 
[губ' ЯкИ] «гриби» Л, [губ'Яча] «тс.» Л, 
[губковатий] Ж. губчастий СУМ, Ж, 
губчатий; - р. губа «губка, гриб», бр. 
губа «трут», др. губа «губка, гриб», п. 
gq,bka «губка, Spongia», ст. g~ba «те.», 
huba «гриб на дереві, пеньку» (з укр.), 
ч. houba «гриб, губка», слц. huba «те.», 
вл. hubica «Гриб на дереві», нл. gubica 
«ТС.», болг. гіба «гриб, губка», м. габа 
«те.», схв. губа «гриб на дереві, губка», 
ели. gбЬа «гриб, губка», стсл. ГЖБd 
«гриб»;- псл. gQba «губка»;- лит. gum
bas «гуля, наріст», лтс. gumba «пухли
на, підвищення, купа, зморшка», дісл. 
kumpr «гуля», афг. тumba «ТС.», сперс. 
gumbad <<Опуклість»; заслуговує на ува
гу пов'язання (Pedersen MPKJ І 165-
166; Machek ESJC 179) з двн. gwamb 
«губка», гр. (J(ропо\;, аnбпщ;, лат. fun
gus «те.». - Шанский ЗСРЯ І 4, 192; 
Меркулова 166-168; Фасмер І 468-469; 
Преобр. І 166; Slawski І 265; Schuster
Sewc 355; БЕР 297-298; Skok І 628; 
Bezlaj ESSJ І 154; ЗССЯ 7, 78-80; 
Bern. І 340; Mikl. EW 71; Trautmann 
101; Fraenke1 176.- Пор. rуба1• 

губа3 «затока»; - запозичення 3 ро
сійської мови; р. губа, бр. губа «тс.» 
походить від др. губа «затока», що, ма
буть, є результатом видазміни значення 
губа «рот, уста» подібно до п. ст. g~ba 
«Гирло річки», др. успіье; пор. лтс. 
gumbs «затока, бухта», пов' язуване з 
gumba «пухлина, зморшка»; менш пере
конливе пов'язання (Bern. І 360; Пре
обр. І 132, 166; Карский РФВ 47, 166-
167; Шанский ЗСРЯ І 4, 191) 3 р. гу
бИть, сугубЬtй 3 припущенням первіс-



губа 

ного значення «складка, вигин».- Фас
мер І 469.- Пор. губа\ гнути. 

[губа'1J «вид кожуха без рукавів», 
[губаня] «те. Г; одяг у словаків Ж», 
[губка] «кількість прядива, знята з мо
товила за один раз Л; міра полотна; 
кількість ниток в основі, необхідних 
для цієї міри; пілка вовняної тканини 
на одну половину запаски»; - СJЩ. gu
ba; - запозичення з угорської мови; 
уг. guba «кошлатий сіряк» загально
прийнятої етимології не має; тлума
читься як звуконаслідувальне утворен
ня або як результат метатези фінно
угорського кореня bog «вузол». - Ma
chek ESJC 118; MNTESz І 320-321, 
1100. 

[губаня (жовта)] (бот.) «зеленчук 
жовтий, Galeobdolon luteum Huds.» Ж;
похідне утворення від губа1 ; назва мо
тивується тим, що ця рослина нале

жить до родини губоцвітих.- Бісюлі
на-Клоков 389-390; БС3 16, 620.
Див. ще губа1• 

губернатор, губернаторство, губер
нія, губерня, губерець «губернський чи
новник», ст. кгубернатор"О (1497), гу
бернатор"О (XVII ст.) «намісник, пра
вителЬ»; - р. болг. м. губернатор, бр. 
губернатар, п. gubernator, ч. слц. еЛи. 
guberпator, схв. губернатор;- запози
чене через польську мову з латинської; 
лат. gubernator пов'язане з дієсловом 
gubernare «правити», яке походить від 
гр. xu~єpv6.w «керую».- СІС 186; Шан
ский 3СРЯ І 4, 191; Фасмер-Трубачев 
І 469; Kopaliiiski 375; W alde-Hofm. І 
625.- Див. ще кібернетика. 

губІіти «знищувати, втрачати», гу
бйтися «Втрачатися; втрачати самовла
дання», губйтель, губйтельство Ж, гу
бйтельний Ж, загуба «загибель», згуба 
«загибель, втрата», згубник, згублйвий 
СУМ, Ж. згубний, [изгубниця] Ж. не
вигубний, [обгубйтися] «загубити все», 
[погуба] «погибель», погубйтель, погуб
щик Ж, [розгуба] «роззява; розгубле
ність»; - р. губйть, бр. губіць, др. гу
бити, п. gubic, ч. hubiti, слц. hubit', 
вл. hubic, нл. gubis, болг. губя «гублю», 
м. губи «губить», схв. губити, слн. gu
biti, стсл. І'оrвити;- псл. gubiti <*gou-

rуrля 

biti, каузативна форма до *gybш;!ti 
«гинути».- Шанский 3СРЯ І 4, 192; 
Преобр. ) 166-161; Slawski І 376; 
Schuster-Sewc 355-356; БЕР І 291-292; 
Bezlaj ESSJ 185; 3ССЯ 7, 166; Bern. І 
360-361.- Див. ще гИбіти. 

[губушник] (бот.) «оман британський, 
Inula britaпnica L.» Mak; - неясне. 

гувернер, гувернантка:- р. гувер
нёр, гувернантка, заст. гувернанта, бр. 
гуеернёр, гувернантка, п. guwerner, gu
wernantka, ч. guvernant, guverпantka, 
слц. guvernantka, вл. guwerner, болг. 
гувернь6р, гувернантка, м. гувержінта, 
схв. гувернанта, гуверндлта, гуверніт
тица, гуверндлтка, слн. gouvernanta, 
заст. guvernantka;- запозичення з фран
цузької мови; фр. gouverпeur «Керуючий; 
губернатор; гувернер, вихователь», gou
vernante «гувернантка, вихователька, 
економка» пов'язані з дієсловом gouver
ner «правити, керувати», що походить 

від лат. gubernare «правити».- СІС 186; 
Шанский 3СРЯ І 4, 192-193; Фасмер 
І 469; Kopalinski 376; Holub-Lyer 184; 
Dauzat 370.- Див. ще губернатор, кі-
бернетика. . 

[ryraл] «кегля» ЕЗб ЗО;- ч. kuiel 
«булава», kuzelka «кегля», схв. кугла 
«куля, кеглю>; - походить від нвн. Ku
gel «куля» (пор. снідерл. koghele «палка 
з кулястим кінцем»).- Machek ESJC 
310; Кluge-Mitzka 410.- Див. ще ку
ля.- Пор. кужіль. 

[rуrель] «баба Ж; їжа з курятини, 
квасолі, цибулі та ін. Л», [rуrаль Л, 
rуrоль Л] «ТС.», кугель «єврейське со
лодке тісто» Бі; - р. [гугель] «єврей
ські хлібці, булочки», бр. [гугель, ку
гель] «ТС.», п. gugiel «єврейське святкове 
печиво», kugiel «те.»; - запозичення з 
мови ідиш; ід. gugel «солодке печиво» 
походить від нвн. Gйgel «вид бісквіта; 
капюшон», Gugel-hupf «баба».- Slawski 
ІІІ 320-321.- Див. ще rуrля1 • 

[ryrляlJ «гуцульський верхній одяг 
з капюшоном», [ryrлi] «мішок, одягну
тий на голову як башлик», [rуr6вник1 
«капюшон» Ж;- п. [gugla], болr. м. гуг
ла «висока селянська шапка», схв. [gug
la], ели. [gugla] «Шапка; футляр, по
кришка»; - запозичення з німецької мо-
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ви; ранньо-нвн. gugel «капюшон», ku
gel «ТС.» походить від лат. cucula «тс.», 
яке вважається запозиченням з галль

ської мови; спроба виведення україн
ської форми від рум. gluga «капюшон» 
(Кобилянський Гуц. гов. 83; Vincenz 
9) або від тюрк. kokola чи нгр. хоvхЛ[ 
(Mikl. EW 80) позбавлена грунту.
БЕР І 292; Paul DWb 261; Walde-Hofm. 
І 298. 

[rуrля2 ] «гуля, наріст», гугля «те.», 
[J'yJ' люватий] «ПОКрИТИЙ гулями»; - р. 
[гугля] «гуля» (з укр. ?), п. [guga] «те.», 
слц. [guga] «опух>>; -результат видо
зміни форми J'!}ля, можливо, під впливом 
J'уJ'ель «баба, печиво» або п. guga «гудз; 
опуклість>>; недостатньо обгрунтованим 
є безпосереднє зіставлення (Фасмер І 
470 та ін.) з лит. guga «гуля, горб>>, 
guginti «випинатю>, gai:igaras «гребінь 
гори», дісл. kjuka «грудка».- Куркина 
9тимология 1971, 68.- Див. ще tуля. 

[rуrля3 ] «Жіноча зачіска» Ва, До; -
очевидно, пов'язане з [J'!}J' ля! «гуля» 
(за формою зачіски).- Пор. rуrля2 , 
tуля. 

гугнИти «розмовляти в ніс», Ігугнати 
Г, ВеЛ], гугніти, [гугнути ВеЛ], гуг
нЯвити, [гугнflвіти Ж!, гунЯти Г, Дз, 
нтjгнати, вугнотати! «Те.», !гугнавець] 
«гугнявий» r, ж. гугнЯвка, [гтjнькаl 
«та, що говорить у ніс», [вугнавець Г, Ж, 
втjгнавка Г, Ж. вигнавий ВеЛ, гугнавий 
Г, Ж, гугнйвий], гугнЯвий, [гунЯвий, 
гунькавий Я, вугнавий, вугноватий, ву
гнотавий ЖJ; - р. гугнЯвить, бр. гуг
нЯвіць, др. гугнати, п. g~gac «гугня
вити; гоготати», ч. huhnati «гугнявити», 
слц. huhi'iat', chuchnat', болг. гігна, 
м. ганголи, схв. hunkati «ТС.», ели. gog
njati «ЗаЇКаТИСЯ>>, СТСЛ. ГЖГ'Ь.NИR'Ь. «ГУГ· 
НЯВИЙ>>; - ПСЛ. gC,?g'Ьllati; - МОЖЛИВО, 
споріднене з гр. ТбпЬsw «бурмочу, мим
рю», дінд. gafijati «бурмоче»; іє. *gou-(n-) 
«Гукати» звуконаслідувального похо
дження.- Фасмер І 470; Преобр. І 
167; S:taw~ki І 272; Briickner 139; Ma
chek ESJC 189-190; БЕР І 298; Skok І 
694; Bezlaj ESSJ І 156; 9ССЯ 7, 81-
82; Веrп. І 341; Walde-Pok. 4, 535; 
Mayrhofer І 337.- Пор. гуготіти. 

гуготіти «одноманітно, глухо зву
чати», !гугнати] «воркувати:>> ВеЛ, [гуг-
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піти] «глухо звучати; воркувати» Ж, 
[гугнотіти] «воркувати» ВеНЗн, гуго
ніти «гуготіти; [глухо гудіти; воркува
ти» Ж. Пі]», [гугіт] «гудіння», [гугон] 
«глухий звую> Ж; - звуконаслідуваль
ні утворення, близькі до вигуку гу.
Див. ще гу. -Пор. гоготати, гугнИти, 
гуті ти. 

[гугурІ (орн.) «великий пугач, Bu
bo maximus» ВеУг, [гугурец] місовий 
пугач, Otus vulgaris>> ВеУг; - запози
чення з румунської мови; рум. huhurez 
«пугач» походить від звуконаслідуваль
ного дієсл0ва huhura «пронизливо кри
чатю>; форма гугур виникла в резуль
таті зворотного словотвору від гугурец, 
осмисленgго як зменшено-суфіксальне.
DLRМ 367. 

гудж, гтjджа, гуджга, гуджЯ, гужа, 
гуч, гучжа - див. гиджrа. 

[гуджу] «Вигук, яким відганяють 
свиней» Мо; - результат видазміни зву
кової форми ач!} «те.» під впливом гуджа 
і под. «гиджга».- Див. ще ачу, гиджrа. 

[rуджулай] «Жук-гнояк, Geotгupes 
stercorarius L.>>, [J'уджулей, J'уджулай· 
ка, J'уджулея, J'уджулейка, J'уджулія 
Ко, J'удж!}лька, J'тjжела ВеУг, J'!}желиця 
ВеУг, J'ужуль ВеНЗн, J'ужулька ВеНЗн, 
ВеУг, J'іжелuця ВеНЗн] «те.>>;- запо
зичення з румунської мови; рум. guju
lie «комашка>>, очевидно, є варіантом 
форми glzulie «те.>>.- Vincenz 7.- Див. 
ще rадзуля. 

[rудз] «гуля; вузол, nотовщення», 
J'!}дзик, гудзик, ІJ'удз6к] «невеликий гудз, 
пухлина>> Ж, [J'удз6ла! «картоплю>, [J'у
дз6лв! «вузли, гулі» Ж, J'удзь «rудз; 
ГУДЗИК>>, гудзь, [гуз ] «ТС.», [J'уз] «ВУЗОЛ», 
[J'узва] «Гулю>, !J'узуля] «ТС.>>, [J'узе] «гуд
зики; гулі» Ж. [J'узик] «гудзию> Ж, 
[J'узь] «гудзь Ж; гуля Л», {гуцик! «гуд
зик» Бі, [гуц6к] «те.» Б і, [J'уцьки] «мала 
картопля» Ж. [J'уць6кl «гудзик» Ж. 
[щjзік] «Те.» Кур, гудзикуватий «схожий 
на гудзик», [J'удзатий] «вузлуватий>> Ж, 
[гудзувСітий] «те.», [J'удзуваmи] «міцно 
в'язати» Ме, [уJ'удзЯний] «весь у гудзи
ках>>; - р. [гузик] «гудзик», [ктjзикІ, бр. 
гузік«тс.», n. guz «гудз; великийгудзию>, 
guzik «гудзик»; - nсл. · guzь «вузол; 
гуля, пухлина», очевидно, варіант наза
лізованої основи gQZ'Ь «те.; задня части-



І'уд3атися 

на»; -лит. [gauzel «голова», gauztis 
«звиватися в клубок», лтс. guza <<Воло; 
потилиця; куприк», guza «сідниця, стег
но»; збереження початкового g (r) в 
більшості українських форм, як і зміна з 
в дз, зумовлене експресивним характером 

відповідних слів (подібно до .гуля); ча
стково І' МОГЛО бути підтримане ВПЛИВОМ 
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ, З ЯКОЇ, МОЖЛИВО, СЛОВО 
.гудзик було запозичене.- Дзендзелів
ський PKJ LTN 15,127; Slawski І 281, 
380-381; Фасмер ІІ 402; ЗССЯ 7, 91-
92. - Пор. гуза. 

rудзатися -див. rуздратися. 
[І'удзички] (бот.) «гвоздики садові, 

Dianthus caryophyllus L.» Mak; - оче
видно, результат зближення форми гвоз
дИки (гвоздИчки) з .гудзики за фонетичною 
подібністю назв.- Див. ще гвоздИка. 

rудзЮ - див. коця, коць6. 
гудина - див. огудина. 
гудИти «ганити» Г, Ж. [гудкати] 

«базікати, плести чутки», [гудкувtітиl 
«ТС.» Ж, [гудИло] «ОГУДНИК>> Ж, [гудяч) 
«тс.» Я, [гудьба] «ганьба», загуда «огу
да», [згуда] «ганьба, висміювання», огу
да, огудник Ж, [огудий] «Вартий осуду, 
поганий» Ж, ·погудка «нарікання; [осуд]», 
розгудити «розлучити, відвернути на
клепами», [розгудець] «наклепник», [роз
гудця] «той, хто викликає розрив угоди 
наклепами або відраджуванням» Ж; -
р. [гудитьl «ганьбити», [еудuтьl «обду
рюватИ>>, бр. [гудзіць] «гудити», др. гу
дити «Ганьбити, обвинувачувати», ст.сл. 
r~r дити «ганьбити»; -очевидно, ре
зультат видазміни деетимологізованог~ 
дієсловакудити «гудити, ображати, псу
вати» і зближення його з дієсловом 
гуд'Бти «гудіти, грати»; припущення 
первіснGго зв'язку з гудіти, псл. gQdQ, 
gQsti ( Фасмер І 470-471; ЗССЯ 7, 80; 
Bern. І 340_:_341) або запозичення з 
литовської мови (Москаленко УІЛ 31) 
менш переконливі.- Brйckner KZ 46, 
233.- Див. ще гудіти, напрокудити. 

гудіти, густИ, · гуд, !гуда] «музика, 
гра» ЕЗб 4, [гудак] «музикант, скри
паль», [гудатарь] «той, хто гуде» Я, 
гудець «тс.», [гудик] «нехрущ червневий, 
Amphimallon solstitialis L.» Ж, [гудИм] 
«той, хто гуде» Я, [гудuмець] «вовк», 
[гудійl «той, хто гуде>> Я, гудок, [гудьба] 

гуж 

«музика» Ж. [згудіти] «почати сильно 
звучати» Ж; - р. гудіть, [густИ}, бр. 
гусці, гусць, гудзець, др. густи, гуд'Бтu 
«Грати на струнних інструментах», п. 
g<;dzic «грати», ст. gqsc «тс.», ч. housti, 
слц. ht'ist', вл. hudzic, болг. [г?JдувамІ 
«граю на гуслях, скрипці», [гудЯ] «тс.», 
схв. гудети «грати на струнних інстру
ментах; гудіти», слн. g6sti «Грати на 
скрипці», етсл. rжсти;--,- псл. gQdQ, gQ
sti < *gQdti; -споріднене з лит. gai:isti 
«Шуміти, дзвеніти», лтс. giшdas «nлач»; 
і є. *gu-n-d- інфіксований різновид основи 
*gou-d-, *gu-d-, похідної від кореня 
*gou-, *gu-, до якого зводиться й го
вір.- Шанский ЗСРЯ І 4, 193-194; 
Фасмер І 470-471; Преобр. І 167; 
Slawski І 267; Brйckner 137; Machek 
ESJC 180; Suchster-Sewc 356-357; БЕР 
І 299; Младенов 118; Skok І 637; ЗССЯ 
7, 80, 85; Вегп. І 340-341; Trautmann 
80; Baga RR ІІ 352.- Пор. гудити, 
гусла. 

[гудльоватиl «погано щось робити; 
бідувати» ВеЛ, [гудляl «плутанина, без
ладдя; погана робота»; - запозичення 
з чесь.кої мови; ч. hudlovati «погано 
працювати; знущатися», hudlar «партач, 
халтурник» походять від нім. [hudelnl 
«Ш>гано працювати; знущатися», пов'я
заного з свн. hadel «лахміття», нвн. 
Hader «Ганчірка, лахміття», спорідне
ними з лат. cento «Жебрацький одяг», 
дінд. kantha «залатаний одяг».- Ma-
chek ESJC 189; Юuge-Gotze 290; Юu
ge-Mitzka 279; Matzenauer 177; Wal
de-Hofm. І 200. 

гудрон. гудронувtіти; - р. бр. болг. 
гудрон, п. gudron, ч. gudron, goudron, 
слц. слн. gudrбn, схв. гудрон; - через 
російське посередництво запозичено з 
французької мови; фр. goudron «дьоготь, 
смола» є результатом видазміни форми 
catram «тс.», яка походить від ар. qat
ran < qatїran.- СІС 187; Шанский 
ЗСРЯ І 4, 194; РЧДБЕ 169; Dauzat 369; 
Gamillscheg 487.- Див. ще катран3• 

гуж «ремінь для кріплення Голоблі 
до хомута; [капиця Л]», [гужва] «розпа
рена гілка для зв'язування», [гужuще] 
«вірьовка для ув'язування снопів на 
вез і» Л, [гужівка] «те.; мотузка, канат», 
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rужак 

[гужевнЯ] «частина плуга», [гуж6в] «роз
nарена гілка д;~~я зв'язування; залізний 
ланцюг, що з'єднує плуг з колесами», 
гужем «кіньми, на возах», [гужавий] 
«сильний; твердий, жилуватий» Я;- р. 
бр. гуж «ремінна петля хомута», п. gq,z
wa (gq,zew, g'liewka) «гнучка лозrша; 
ремінь ціпа», ч. houiev, [houzl «джгут», 
слц. huzva «те.», болг. г'Ьж, г'Ь-жва 
«джгут; чалма», м. гужва «кільце, спле
тене з соломи, дубців; петля, яка замі
нює кочет на човні», схв. гfjжва «джгут», 
ели. g6z «гуж, зв'язка»; -псл. *gQzь, 
gQzьva, очевидно, фонетичний варіант 
основи Qіь «вуж», подібно до гусінь -
усениця; спроба розірвати обидві основи 
і пов'язати *gQzь з дісл. kengr «гак, ви
гин», сангл. caпgle «огорожа» (Фасмер І 
471; Holthausen Awn. Wb. 151; Peters
son IF 24, 265-266) здається зайвою.
Шанский 3СРЯ І 4, 194-195; Фасмер
Трубачев І 471; Slawski І 267-268; 
Brйckner 137; Bernard Ез.-етн. изсл. 
353-355; Skok І 641; Jakobson Word 8, 
388; 3ССЯ 7, 93-94; Bern. І 563; Mikl. 
EW 56.- Див. ще вуж.- Пор. вужва. 

гужак «ВУЖ» ЛЧерк; -фонетичний 
варіант форми ужtік, вужtік, виклика
ний очевидно, паралелізмом слів типу 
гужевка - вужевка.- Див. ще вуж.
Пор. вужва, гуж. 

гуза «корма, задня частина човна; 
sад», [гузер] «окоренок дерева; нижня 
частина снопа; місце, де зав'язаний мі
шок; основа, низ» Ж, [гузеро, гузuрь, 
гузір] «те.», [гузuцяJ «зад Г, Ж; сидіння 
(стільця) Ж», [гузівка] «зад» Я, [гузівник 
«закруглена частина гармати», [гузіри
не] «залишки снопа після обмолоту» Ж, 
гузка «тупий кінець яйця; задок птаха; 
нижня частина очіпка», [гузли] «каль
сони» Ж, [гузнЯйка] «зад» Я, гузнtlця, 
гузно «ТС.», гузнЯнка «пряма кишка», 
еуз6к «задня тупа частина» Ж, гузuчний 
«відхідниковий, анальний», [гузнtітийІ 
«Товстозадий», [гузерувати] «обрізати 
під корінь» Ж. [межигуззяJ «задня час
тина промежини» Ж, [огузка) «задня ча
стина ч6гось», огузок, огузкуватий, [прИ
гузок) «зад» Ж, [узеровuння] «кінець сно
па» ВеЗи; - р. гуз «нижня частина сно
па; окоренок дерева», гузно «зад», бр. 
гуз, др. гузно, п. [guza] «зад, тил», ч. 
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huzo «куприк у птаха», слд. huzrit' sa 
«Неспокійно сидіти, соватись», вл. hu
zac SO «ТС.», бОЛГ. [г'ОЗ) «ЗаДОК ВОЗа», 
г'Ьзер «зад», м. газ «зад», схв. гgз «зад», 
гуза «ТС.», ели. gбza, gйza «те.»; - псл. 
*gQzь (*gQzrь) і, можливо, *guzь; -
у разі припущення варіанта псл. *guzь 
етимологічно ототожнюється з п. guz, 
укр . .гудз та їх відповідниками в інших 
мовах; сюди ж лит. [guniysJ «Воло», 
прус. gunsix «гуля», можливо, також 
гр. топроt;; «наріст на дереві», топбЛщ 
«Круглий», дісл. kokkr «грудка»; деякі 
дослідники (?ubaty St. а cl. ІІ 38-39; 
Machek ESJC 193; Skok І 640) тотож
ність псл. *gQZ'Ь і *guzь заперечують.
Дзендзелівський St. sl. 10/1-2, 76-77; 
Фасмер-ТрубачевІ 471-472; Преобр. І 
168; Slawski І 380-381; Brйckner 164; 
БЕР І 300; Bezlaj ESSJ І 166; 3ССЯ 7, 
91-92; Bern. І 342-343; Mйhl.- Endz. 
І 685; Trautmann 102; Persson Beitr. 114, 
465.- Див. ще rудз. 

[rузатися І «гаятися, зволікати» Ж, 
[гузувtіти] «баритися, гаятися», [~узкати] 
«незграбно плигати» Ж; - р. [гузатьl 
«повільно щось робити», [гуза] «нероз
торопна людина», п. guzdrac si~ «повіль
но робити, марудити», слц. [huzrit' (sa)l 
«неспокійно сидіти», вл. huzac so «те.», 
болг. [г'Озуря ее] «задкую», [г'Оз!)рча ее] 
«гаюсь», схв. огужати «марудити», слн. 
[guzati se] «повільно йти, лізти»;- псл. 
gQzati «соватися», похідне від gQza 
«Здд»; - споріднене з лит. glizoti «си
діти або стояти зігнувшись», лтс. gaznet 
«сидіти навпочіпки; зволікати час».
Фасмер І 472; Slawski І 381; Bruckner 
164; БЕР І 293; 3ССЯ 7, 91.- Див. ще 
гуза. 

[гузджениця] «вуздечка>> ВеЛ, [уз
дінницяJ «ТС.» ВеЛ; - очевидно, запо
зичення з польської мови; п. uidzienica, 
як і ч. uzdeпice «ТС.», походить від псл. 
uzda.- Bruckner 597.- Див. ще вузщі. 

[rуздратися] «Возитися, не вправля
тися» Ж. [.гудзатися] «возитися, тяга
тися» Я; -запозичення З польської мо
ви; п. guzdrac si~ «робити занадто по
вільно, марудити», ст. kustrac si<; «ТС.» 
споріднене з слц. [hlizrit' (sa)] «Берті-· 
тись, неспокійно сидіти», укр. [гузатися] 
«гаятися, зволікати» (див.). 



rузелець 

[rузелець] «чорна гадюка, Pelias be
гus»; -похідне утворення від !.rузий] 
«куций»; назва мотивується розмірами 
гадюки. -ВеЛ 408.- Див. ще tузий. 

[rузий] «куций, короткий»;- запо
зичення з польської мови; п. guzy «те.» 
має те саме походження, що й укр. [гу
зок! (див.). 

[rузннти] «казати дурниці, брехати, 
задаватися» Я;- п. [guzlac] «безпри
чинно весь час лаяти»; - очевидно, по

в'язане з гузно.- Див. ще гуза. 
[гузок] «Невеликий віл з малими ро

гами»; - р. кур-гузьtй «куций», п. [guzy] 
«Куций, безвухий, безрогий», болг. [гуз] 
«безхвостий»; --похідне від псл. *guzь 
«зад», що було варіантом *gQzь «ТС.».
Фасмер ІІ 424; Slawski І 383. -Пор. 
rузий, куций. 

гузЯ, гудзЯ - див. гиджга. 
гук1 «звук; крик, гомін; грю~іт; 

водоспад; трубка волинки Г; шюря
на волинка, контрабас Ж»,[ гукавщИна] 
«сильний крию> Я, [гукотія! «крики», 
[гукотнЯ] «те.», [гучало] «місце в річці, де 
клекоче вода», [гучка] «загонич на по
люванні» Ж. [гучок] «те.; види іграшок; 
вид мухи, -Musca vomitoria», гучлИвий, 
гучнИй, гукати «кликати, кричати», гу
чати, гучніти, гучнішати, вИгук, від
гук «Відзив; відголос», [згук] «звук», 
[згучати], пер егук, погук; - р. гук «Г.'Іу
хий переривчастий звук; [волинка, коб
за]», бр. гук «стукіт, гуркіт; розмова», 
п. huk «глухий відголос; гул, крик», 
ч. houkati «гудіти; гукати:>>, слц. huk 
«звук», болг. гукам «воркую», м. гука 
«воркує», схв. гук «воркування», хук 
«галас, грюкіт», ели. gukati «Кричати»;
псл. *gukь (*hukь, *xukь), gukati (*huka
ti, *xukati) похідне від звуконасліду
валмюго вигуку gu (hu, xu).- Шанский 
ЗСРЯ І 4, 195; Фасмер І 472; Преобр. І 
168; Sla\vski І 432-433; Bruckner 173; 
Machek ESJC 179; БЕР І 293; Мла
денов 114; Skok І 628; Bezlaj ESSJ І 
186; ЗССЯ 7, 169; Bern. І 361.- Див. 
ще гу.- Пор. гук2 • 

гук2 (вигук на позначення сильного 
стуку, гуркоту), [гуку] «Те.», гукати, 
гукнути, гукощ}ти; - звуконасліду
вальне утворення, можливо, пов'язане 
з вигуком гу (див.). 

гу лакИ 

[гук3 ] (орн.) «бугай, пугач, Botaurus 
stellaris L.», [гугукало Шарл, гукало] 
«Те.», [гукарня] (ори.) «пугач, Bubo ma
ximus», [гупало! «водяний бугай», [гоп
кало] «те.» Ж. [гупко] «одуд, Upupa (L.)» 
Ж. tгучок!; - п. hukal, [hukala, huka
fo] «те.», схв. hupac; - звуконасліду
вальні утворення за характерним кри
ком відповідних П'Fахів, що нагадує 
звукосполучення гу.- Skok І 695.
Пор. гу. 

гук4 (ент.) «жук скарабей, Scara
baeus»; - не зовсім ясне; можливо, зву
конаслідувальне, але не виключена і 
можливість давнього зв'язку з основою 
жук (ранньо-псл. *gouk- : *geuk-, Ber
neker IF 10, 156; Iljinskij AfSlPh 29, 
496-497).- Пор. гу, жук. 

[гукати1 ] «штовхати»; - р. !гукнуть} 
«ударити», бр. [гукацца] «ударятися»; -
очевидно, пов'язане з гук «грюкіт» і пер
вісно означало «Грюкати, стукотіти».
Див. ще гук1 . 

[гуюіти2 ] «запліднювати (свиню)», [гу
ксітися] «Паруватися; бути в періоді 
тічки» Ж. !гукар] «самець свині» BeYr, 
[гук] «ТС.» ВеНЗн, [гукля] «Гуляща жін
ка»; -очевидно, запозичення з поль

ської або чеської мови; п. [hukac si~] 
«спаровуватися», [huczyc si~J. ч. houkati 
se, слц. hukae sa «те.» пов'язуються з п. 
hukac «КЛИКаТИ», Ч. houkati <<TC.».-r 
Slawski І 433; Machek ESJC 179.- Див. 
ще гук1.- Пор. гуртнти. 

[гуком] «багато», [гук] «те.; велика 
кількість; купа» Ж; - п. huk «те.»; -
неясне. 

гуку - див. гук2• 
гул «Гудіння»; - р. бр. гул;- за

гальноприйнятого пояснення не має; зі
ставляється з дісл. gaul «виття» (Matze
nauer LF 7, 204; Bern. І 361); допус
кається також зв' язок з говір (Bern. 
І 361).- Шанский 3СРЯ І 4, 195; Фасмер 
І 472; ЗССЯ 7, 173. 

гулавець, гулавий .:_див. гуль. 
[гулакн] «продовгуваті пампушки на 

олії» Jl, [гулякй] «Великі вареники, на
чинені маком, грушами чи ягодами» Л, 
ЛЖит;- неясне; можливо, пов'язане з 
гуля(.rtJля) у давнішому значенні «грудка 
(тіста)», [гулсітий] «Надутий, розпухлий». 
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rулати 

[rулати] «бути в силах, бути спро
можним»; - неясне. 

[гулатий] «Надутий, розпухлий» Ж;
очевидно, пов'язане з Гуля.- Див. ще 
rуля.- Пор. гулакИ. 

lгулнбіда] (орн.) «малинівка, віль
шанка (?), Erithacus rubecula L.» МСБГ, 
[гульбіда] «воловеочко, TrogJodytes trog
lodytes L.» Шарл;- складне утворення з 
основи дієслова {гулuти] «дурити; зама
нювати» та іменника біда, паралельне 
ДО [дурибаба] «ЕОЛОВе ОЧКО», [дурисвіт) 
«те.».- Див. ще дурець2 • 

[гулий1 ] «безрогий», .гулий «Те.; без
ногии, безрукий До», [.гула] (зб.) «моло
ді телята з гулями замість ріжків» Я, 
[.гулій] «людина з відмороженими паль
цями на ногах» Я, [гулавий] «Коротко
рогий» Ж. [.гулавий] «Те.; з відмороже
ними па.пьцями або руками» Я; - р. 
(гулай] «однорогий бик» (з укр.?), п. 
guly «який має плоскі роги (?)»; - оче
видно, пов' язане з гуля, .гуля; зв' язок 
із схв. гулити «Обдирати» і вірм. gul 
«тупий, обрізаний» (Младенов РФВ 68, 
383), як і ос. [gulu] «безрогий» (Абаев 
Пробл. ист.~и диал. 13-14), потребує 
обгрунтування.- Фасмер ІІ 65; Skok І 
632.- Див. ще rуля. 

[гулий2 ] (орн.) «вільшанка, малинів
ка, Erithacus rubecula L.»; - неясне. 

[гулнти] «гудити, глузувати, дурИти», 
[вUгулити] «видурити» Ж. [відгулити] 
((Відволікти, відвернути», [загулити] «за
вести, заховати», [нагулити] «навиду
рювати (чого-небудь у людей); надиба
ТИ» Ж. [нагула] «задирака; простак; йо
лоп» Ж. [нагулькоl «Те.» Ж. [t-іагулистий 
Ж. нагульковатий ЖJ, [огулuтиl «обду
рити» Г, Ж, [огулИтися] «прорахувати
ся, зазнати втр-ати» Ж; -др. гульньtu 
«чарівний»; -очевидно, пов'язане з 
[гуль] «йолоп, дурень»; під сумнівом за
лишається пов' язання (Bern. І 362; 
ЗССЯ 7, 170-171) з р. жулить.- Див. 
ще гуль. 

[rуліздзЯ] «коліща»; -очевидно, ре
зультат видазмінИ форми *колісча піс
JІя таких переходів: *колісцЯ > *ку
лісцЯ > * .ryлicцft > .гуліздзft.- Німчук 
Пр. ХІ діал. н. 154.- Див. ще колесо. 

гуліка ти, гулюкdти, гулЮкати- див. 
гулЯка ти. 

616 

rуля 

гуля 1 «Голуб» (дит.), гулі «те. (мн.); 
вигук, яким кличуть голубів», гуль 
«вигук, яким кличуть голубів», гуль
гуль, гулі-гулі «те.»; - р. гуля «Голуб», 
гуль-гуль, гуля-гуля «вигук, яким кли
чуть голубів», бр. гуля, гулю-гулю, болг. 
[гул-гул] «ТС.», [гуля] «Курча»; - мабуть, 
звуконаслІдувальне утворення, пара
лельне до швейц.-нім. gUl «півнячий 
крию>, ельзаського gulli, комі gul'u «ГО· 
луб».- Фасмер І 473. 

гуля2 (орн.) «сова яструбина, лелет, 
Surnia ulula L.»; - звуконаслідуваль
не утворення за характерним криком 

цього птаха, близьким до звукоспо
лучення уль-уль-уль.- Птиць1·СССР 362. 

[гуля3 1 «вигук, яким відганяють гу
сей» ВеЗа; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. hula «Те.», паралель
не до hyla, укр. гИля «те.», пояснюється 
як результат злиття звуків hu і la.
Slawski І 434.-Див. ще гу, ля.-Пор. 
гИля. 

rуля «гудз, нар іст; [вид зачіски у ви
гляді закрученої коси Па]», гуля «гудз», 
[.гулі] «дифтерія» Я. Ме, [.гульомаха] 
«велика гуля» Я. [гулюмаха] «ТС.», .гу
люватий «З гулями» Ж. гулюватий, 
гулЯстий, [.гулжтий ЯJ «те.»; - р. діал. 
бр. гуля «гудз, наріст», п. gula «наріст, 
жовно», слц. gul'a «куля, кулька», болг. 
гулuя «Капуста (кольрабі)», влашка гу
ЛUЯ «картопля», схв. [gula] «горб»; -
псл. *gulja < *goul-; -ступінь чер
гування *geul- представлений у схв. 
ЖJ.ІЬ «МОЗОЛЬ», СЛН. zu}j «ТС.»; - спорід· 
нене з дінд. goHi «гулька, круглий глею>, 
gola «куля, кулька», дісл. kala «гудз», 
двн. kule «кулька», нвн. Kaule «те.», 
лит. guga «горб», gungle «гуля»; і є. *gеu
«схиляти, кривити, робити опуклим»; 
збереження початкового про?ивного r 
в говорах зумовлене експресивним за

барвленням слова (пор . .гудз) і, можливо, 
підтримане впливом польського відпо
відника; пов'язання з п. kula, укр. 
куля (Karlowicz SWO 324; Brйckner 
163), як і з схв. гулити «здирати шкіру» 
(Преобр. І 169; Bern. І 362), викликає 
сумнів.- Фасмер І 473; Преобр. І 169; 
Slawski І 376; БЕР І 293; ЗССЯ 7, 169-
170; К:уркина Зтимология 1971, 67~68; 
Ondru~ Sl. Wortst. 131.- Пор. tуrля2• 



гулявнИк 

[гулявнИк] (бот.) «сухоребрик, Sisym
brium officina1e L.» Я, [гулявИцяJ «ТС.» 
Я; - р. гулЯвник, бр. гулЯунік, ч. hu
levnik (з рос.); -неясне; зв'язок з .гу
ля (Machek J m. rostl. 69) малоймовір
ний.- Меркулова Очерки 82; Machek 
ESJC 190. 

[гуля-гуч] (вигук, яким відганяють 
гусей); -складне утворення з вигуків 
гуля3 і гуч1 (див.). 

[гулЯкати] «кричати», [гулікати] «ТЮ
кати, улюлюкати» Ме, [гулюкати] «ТС.» 
Ме, [гулнжати] «голосно ганьбити» Ж, 
[гулькнути] «Крикнути, рохнути»; - р. 
улюлкп_сать, бр. улюлнжаць, ч. hн1akati 
«ВИкрикувати, галасувати», [hн1aciti] 
«ТС.», слц. hulakat: «Тс.»; - очевидно, 
похідні утворення від вигуку [гуля] 
(*гулю, *гулі), яким відганяють або 
цькують гусей та ін.; пор. n. ст. hul 
(вигук, яким відганяють вовка).- Slaw
ski І 43,4; Machek ESJC 190.- Див. ще 
гуля3• 

[гулякИ] «ялові корови, переважно 
молоді» ЛЖит; - не зовсім ясне; може 
бути зіставлене і з дієсловом гулЯти 
і з прикметником гулий1 (див.). 

гулЯти «Ходити; розважатися, гра
тися; не працювати; бути в періоді тіч
ки; [танцювати]», гулЯтися «Гратися», 
гулі (дит.) «гуляти», гулЯтоньки, гулЯ
точки «ТС.», гулі «ГУЛЯННЯ», [гулай] 
«бродяга, нероба» Я, [гулЯйко] «ТС.» Ж. 
гулЯка, [гулЯльня] «гульбище», гулЯнка, 
[гулЯтика] «пиятика», [гулЯчка] «Не
робоча худоба» Я, гульба, [гульби Я, 
гульбини], гульбище, [гульбощі, гулька], 
гульки «Гуляння», гулмЯ, [гулявИй1 (про 
худобу) Я, гулЯщий, гульлИвий «роз
гульний», [гульовИй] (про худобу, яка 
перебуває на випасі) Я, Дз, гульма (при
слівник при івфінітиві гулЯти як під
силення), вИгул, вUгулмий, відгул, [від
гулень] «свійська коняка, що відбилася 
в табун диких коней», загулfипи «поча
ти багато гуляти;· заглушити горе, бі
ду», загул, [загулЯтися] «до втоми натан
цюватися» Ж. нагулювати (худобу) «пас
ти на доброму кормі», нагулЯти «багато 
прогуляти; погладшатю>, нагул «уго
дованість худоби; привілля», [обгулЯти
ся] «програтися», [6дгулень] «ЛОШа свій-
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rуляш 

ської кобили від дикого жеребця» Ж. 
перегул «тимчасовий відпочинок (про 
землю)», погулЯнка «гуляння; перебу
вання в гостях», погулЯння «Гулянка; 
полювання; війна; гульба», пригулfипи 
«Придбати гуляючи; прижити» (дити
ну), [прuгулень] «свійська коняка, що 
відбилася в табун диких коней», прогул, 
прогулянка, [прогулька] «гулянка?», про
гулмик, прогульний, [пр6гульком] «то 
з'являючись, то зникаючи», розгул, роз
гулля, розгуляний, розгулмий; - р. гу
л Ять «Ходити; забавлятися», бр. гу
лЯць «бути вільним від праці; прогу
люватися; брати участь у якій-небудь 
грі», п. hulac «гуляти, веселитися» (з 
укр.), ч. hulati «Кричати, викрикувати 
з радощів», слц. hul'at: «тс.», болг. гу
лЯя «гуляю, пи ячу, веселюсь» (з рос.);
єдиного пояснення не має; виводиться 

(Slawski І 433-434) від вигуку гуля, а та
кож (Bern. І 361-362; Brйckner 173) від 
основи гул-; зіставляється з схв. гулити 
«обдирати; пиячити» (Потебня РФВ 3, 
163), з цсл. ГУ'ЛЬ.NЬ. «Чарівний» (Соболєв
СКИЙ РФВ 70, 78-79; Jakobson Word 
8, 387), з лит. guleti «лежати» (Преобр. І 
169), припускається первісне значення 
«бити в гулю» (тобто в кулю, м'яч, гра
ти в м'яча), звідки «Гратися, забавля
тися» і т. д. (Львов Зтимология 1963, 
110-115).- Шанский ЗСРЯ І 4, 195-
196; Фасмер-ТрубачевІ 473-474; ЗССЯ 
7, 171-173. 

гулЯш «м'ясна страва»; - р. бр. гу
лЯш, п. gulasz, ч. слц. gulas, болг. гу
лаш, ·м. гулаш, схв. гулаш; - запозиче
но, очевидно, через посередництво ні
мецької або французької мови (нім. 
Gй1asch, фр. goulache) .з угорської; уг. 
gul yas походить від .складної назви 
gulyashйs (букв. «чабанське м'ясо»), утво
реної з іменників gulyas «чабан» і ети
мологічно неясного hйs «м'ясо».- Мос
каленко УJЛ 58; Шанский 9СРЯ І 4, 196; 
Балецкий St. sl. 9, 338; Slawski І 376-
377; Sluszkiewicz JP ЗІ', 197; MNTESz ІІ 
172.- Див. ще rуляш. 

[rуляш] «чабан» ЕЗб 4, !.гуляшка] 
«дружина чабана» ЕЗб 4; -запозичення 
з угорської мови; уг. gu1yas «чабан» є 
похідним від gulya «стадо», етимологіч
но не зовсім ясного.- MNTESz І 1105. 
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гуль 

\гуль] «Йолоп, дурень» Ж:. [гулавийІ 
«божевільний» Ж, Шух, [гулdвець] «Те.» 
Шух; - п. gulaj «незграба, нездара»; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з [гу
лИти) і успадковане вже з праслов'ян
ської мови; в карпатських говорах могло 
бути підтримане впливом з боку уг. 
hillye «дурний; кретин; йолоп», що є по
хідним від дієслова hiil «охолоджувати
ся, застигати» невідомого походження.
MNTESz ІІ 179, 180.- Пор. гулйти. 

гульвІса «гуляка, нероба, негідник»; 
- р. [головес, головесина] «Гульвіса»; -
очевидно, результат видазміни давні
шого *головіса «ТС.», утвореного з основ 
прикметника *голий і дієслова -ві сити 
(пор. [віса] «тягар»); щодо значення 
пор. р. [вислЯй, вислЯйка, вислуха, вис
лена, вислЯга] «ледачий волоцюга, гуль
віса; жінка легкої поведінки», [вислЯй
ничать] «в'язнути до когось, зачіпати, 
безнастанно лащитися, виснути на шиї; 
гультяювати», а також р. повеса «гуль
віса», п. wisus «те.»; зміна форми відбу
лася внаслідок зближення з основою 
дієслова гулЯти (гуль-ба, гуль-нЯ то
що). -Див. ще вйсfти, голий, гулЯти. 

гульден «грошова одиниця в деяких 
європейських країнах»;- р. гульден, бр. 
гульдан, п. слц. gulden, болг. гулден, схв. 
гулден, слн. gulden;- запозичення зніме
цької мови; нім. Gulden виникло на осно
ві словосполучення свн. guldiп pfenпinc 
«золотий пфенінг» (снідерл. gulden flo
rijп «Те.»); форма gulden відповідає нвн. 
golden «золотий», пов'язаному з Gold «зо
лото», спорідненим з псл. *zolto, укр. 
золото.- СІС 187; Шанский ЗСРЯ І 4, 
195; Kopalinski 376; Юuge-Mitzka 
276.- Див. ще золото. 

[гулькатиІ «поринати; скакати, пли
гати» Ж. гулькнути «Пірнути, раптом 
зникнути, з'явитися; кинутися, ринути 
(про рідину)», [гульнути) «ТС.» Ж:. гульк 
(вигук на позначення несподіваної дії, 
раптової появи або швидкого руху в 
якесь середовище); -очевидно, звуко
наслідувальне утворення, паралельне до 
п. gulgotac «булькати» (про кипіння або 
переливання води, про звуки при поло

сканні горла), болг. гул (гул-гул) (вигук 
на позначення звуків при вилиІіІанні рі
дини з вузької посудини), гулк.ам. «буль-
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кати»; р. пд. [гульк] «миттю, негайно», 
як і п. [hulknq,c, hulnq,c], мабуть, є за
позиченнями з української мoви.-Slaws
ki І 377; БЕР І 293. 

[rульнийІ «єдиний» Ж. [.гуннuй] «тс.»
Ж;- неясне. 

гультіпака «голодранець; гультяй»;
результат видазміни форми гольтіпакд 
під впливом основи гулЯти.- Див. ще 
гольтіПа. 

гультЯй, [гільтЯй, гільтЯйство, гіль
тай Ж, гільт&інк.о Ж. гольтЯй, гультай, 
гультайство Бі, ВеБ, гультяfще], гуль
тЯйство, [гультяЯнк.о] Я. [гультаїтиІ 
«Вести розгульний спосіб життЯ>? Ж, Бі, 
гультяювати, розгультЯїтися; - р. бр. 
[гультай] «ледар, нероба», п. слц. hul
taj (з укр.), п. ст. holtaj «те.»; -похідне 
утворення від основи прикметника го
лий з пізнішою .заміною о (і) голосним 
у під впливом основи гулЯти; безпосе
реднє виведення від гулЯти (Фасмер І 
4 73; Bruckner 173) непереконливе.- Со
болевский Slavia 5, 448; Slawski І 435-
436.- Див. ще голий. 

гума, [.Гума], (гумія] «гаряча смола; 
каучук» Я, гумка, гумовИк, гумувати, 
ст . .гум «Камедь, глей» (XVI ст.); -бр. 
болг. м. гума, п. ч. слц. вл. guma, нл. 
gumij, схв. г'[рtа, слн. glima, glimi; -
запозичення з середньолатинської мо
ви; елат. gumma, gummi «камедь, кау
чук» утворилося від давнішого лат. 
cummi «камедь», що походить від гр. 
х6).1).Н «те.», яке зводиться до єг. kemai, 
kema.- СТС 187; Holub-Lyer 184; Ma
chek ESJC 152; БЕР І 294; Skok І 632; 
Walde-Hofm. І 306; Frisk І 909; 
Schrader Reallexikoп І 417. 

гуманІзм, гуманіст, гуманістИчний, 
гуманітарний, гуманний; - р. гума
нUзм, бр. гуманізм, п. вл. humanizm, 
ч. humanismus, слц. humanizmus, болг. 
хуманИз'Ом, м. хуманИзам, схв. хуманu
зам, слн. humanizem; - запозичено че
рез російську і через польську мови з 
німецької; нім. Humanismus походить 
від лат. humanus «Людяний», похідного 
від homo «Людина, чоловік», пов'яза
ного з humus «земля» (отже, первісне 
значення -«земний») і спорідненого 3 

гот. guma «людина», дангл. guma, двн. 
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gomo, ЛИТ. СТ. ZffiUO «ТС.», Гр. xl'tovlO~ 
«народжений від богині Землі; тубіль
ний».- СІС 187; Шанский 3СРЯ І 4, 
196-198; Фасмер І 474; Kopalihski 
407; Holub-Lyer 199; Юuge-Mitzka 
320; Wa1de-Hofm. І 655, 665,- Див. 
ще гумус, землЯ. 

гуменник (орн.) «Польова гуска, Aпser 
faba1is Lath.»; - р. гуменник;- nохідне 
утворення від гумн6; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що птах часто живиться 

зерном на гумнах.- Див. ще гумн6. 
гуміарабік «Камедь, що витікає з 

стовбурів африканських і аравійських 
акацій; клей»;- р. гум.миарабик, бр. 
гуміарабік, ч. arabska guma, слu. gum
miarabikum, болr. г!}ми-арабикум, схв. 
гуммиарабика, гумарабика, слн. gumi
arabikum;- запозичено через російську 
мову з німецької нім. Gummiarabikum 
«гуміарабік, аравійська камедь», як і 
англ. gum-arabic, фр. gomme arabique 
«ТС.», походить від лат. gummiarabicum 
«арабський клей», що складається з імен
ника gummi(cumi) «деревний клей, ка
медь» і прикметника arabicum «араб
ське», похідного від Arabia «Аравія».
СІС 187; Шанский 3СРЯ І 4, 198; Ho-
1ub-Lyer 184.-Див. ще араб, гума. 

[гумкотітиJ «мугикати»; - звукона
слідувальне утворення, паралельне до 
мугИкати (пор.). 

гумнб «тік з будівлями», [гуменник! 
«сторож гумна», гуменний «[те.]; (заст.) 
прикажчик на току поміщика», [г{Jмнu
ще! «Місце, де було гумно» Г, Л, [загу
.мення, загуменок, загумінок, пригуме
нок]; - р. бр. гумн6, др. гумьно, п. 
gumno, ч. слп. humno, вл. huno, нл. gu
mno, полаб. d~imne, болг. м. г!}мно, 
схв. г!}мно, г!}вно, слн. gбmno, стсл. 
r~rMh.N~; - псл. gumьno; - етимоло

гія непрозора; можливо, давнє утворен
ня з коренів *gu- < *gou- ( < іє. *gцou-) 
(пор. псл. gov<;do «рогата худоба», укр. 
[г6в'єдо] «ТС.» і mьn- (псл. mьщ~. m<;ti, 
укр. мну, м'Яти); у такому разі назва 
пов'язується з первісним способом моло
тіння за допомогою худоби, що топтала 
снопи; недостатньо обгрунтована ре
конструкція (Откупщиков 3ИРЯ V 88-
90) псл. *gubьna, похідного, нібито, від 
gubiti «губити».- Шанский 3СРЯ І 

гундер 

4, 198-199; Фасмер-Трубачев І 474; 
Slawski І 377-378; Brйckner 163; Ma
chek ESJC 190-191; Ho1ub-Kop. 136; 
Schuster-Sewc 360-361; БЕР І 294; 
Младенов 114; Skok І 633; Bez1aj ESSJ 
І 186; 3ССЯ 7, 173-175; Веrп. І 362; 
Pokorпy 483; Погодин СледЬІ234.- Див. 
ще гбв'єдо, м'Яти. 

гумор, гумореска, гуморйст, гуморИ
стика, гуморальний, гумористИчний, ст. 
гумор «Характер, вдача; соки в організ
мі» (XVII ст.); - р. Юмор, бр. г!}мар 
«гумор», гумор «Настрій», п. ч. слц. вл. 
humor, болг. м. х!}мор, схв. хумор, 
слн. humor; - запозичено через посе
редництво польської мови з латинської; 
лю. hamor «волога» (в середньовічній 
медицині також «соки організму, що 
впливають на настрій») є похідним від 
дієслова amere (із вторинним h) «бути 

вологим» ( <*ag\Jmor), спорідненим з 
Гр. Ujp6~ «ВОЛОГИЙ», ві рм. оус «СВіЖИЙ», 
дісл. vQkr «Вологий». - СІС 187; Kopa
liflski 408; Slawski І 436; Bruckner 173; 
Holub-Lyer 199; Walde-Hofm. І 664, 
ІІ 815. 

гумус «перегній»;- р. бр. гумус, 
п. ч. слц. вл. humus, болг. м. схв. ху
мус, слн. ht'imus; - запозичено через 
посередництво російської і польської 
мов з латинської; лат. humus «перегній, 
земля, грунт» походить з homos, з яким 
пов'язане і homo «Людина», і спорід
нене з гр. Xct)..tctL «На землі», лит. zёmё 
«земля», псл. zemja, укр. землЯ.- СІС 
188; Kopalirtski 408; Holub-Lyer 200; 
Walde-Hofm. І 665; К/еіn 750.- Див. 
ще землЯ.- Пор. гуманізм. 

[гунатиJ «Відгукатися (про звук), лу· 
нати», [гунйти! «Гудіти» Пі, гунути «за
гудіти, крикнути; кинутися», [гуна! «лу
На>>, !гуніtвщина! <;сильний крию>; - оче
видно, пов'язане з гудіти, густИ (nсл. 
*gQd-ti <*gond-); первісною могла бу
ти форма гунути з. *gQ( d)nQti; форми 
гунdти, гуна могли виникнути пізніше 
під впливом лунати, луна.- Див. ще 
гудІти. 

[гундер} «тичка·, до якої прив'язують 
неводи, сіті у воді» Мо, [гундера, кун
дера] «Те.» Дз; _.:._очевидно, походить 
від тур. gбпder «тонка жердина, тичка; 

619 



rунджер 

товста і довга палиця з металевим ві
стрям або гачком». 

[rунджер] «кучер (волосся)» ВеБ; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. k<;dzior «Тс.» походить від псл. 
*kQdrь [* kQderь], якому відповідає укр. 
[к_t}дер]; в українській мові запозичення, 
мабуть, змінило свою форму під впливом 
кучер.- Slawski І І 126; Brl.ickпer 225, 
282.- Див. ще кудер. 

[гунджЮк] «один з мотузів, якими під
в'язують полотнищасіток морського не
вода до рами» Дз; - запозичення з ту
рецької мови; тур. gl.incйk «Шматок шкі
ри, в яку загортають парус» є похідним 
від gоп «шкіра», спорідненого з туркм. 
гоІ-t, аз. каз. ног. коІ-t, тат. башк. кун, 
узб. кун, тув. хам «Шкіра», чув. ч.Єн 
«сирицева шкіра»; зміна значення, ма
буть, відбулася вже в українській мові 
через семантичну ланку «мотузок із 
шкіри».- Радлов ІІ 1587, 1591; Его
ров 323. 

ігундбсий] «гугнявий» До, [гунд6с] 
«ТС.» Я, [гундосити] «ГУГНЯВИТИ» (Ме); -
р. [гунд6с] «жебрак, прошаю>, [гундсіс] 
«гугнявий», [гундоска] (чол., жін. р.) 
«гугнявий», _!гундосить] «гугнявити; 
жебрати, випрохувати»;- неясне; мож
ливо, давніше *гугноносий, утворене 
з основ дієслова гугнИти або прикмет
ника гугнЯsий та іменника ніс; пор. та
кож п. ст. g<;goglosy «гугнявий, з гуся
чим голосом», утворене з основ звуко

наслідувального дієслова g~gac «гелго
тати (про гусей); (ст.) гугнявити», спо
рідненого з nсл. *gQgьnati, укр. гугнЯ
вий, та іменника glos, спорідненого з 
укр. голос. 

[гуннти] «гудити, ганити» Пі; - оче
видно, результат контамінації форм гу
дити і ганити (див.). 

[rунт] (заст.) «Собака» Л, [гунство] 
«негідництво», [гунственний] «собачий, 
негідний», [гунственський] (гунствен
ська душа) Пі; -очевидно, пох·одить 
від нвн. Hund «Тс.», спорідненого з гот. 
hunds, гр. XU(!)V, лит. suб «ТС.», укр. су
ка.- Фасмер - Трубачев ІІІ 798; Юu· 
ge-Mitzka 320; Walde-Hofш. І 152-
153; Юеіn 746.- Див. ще сука. 

[гунцвот] «негідник, шельма», [гунц
воти] «волосся, зачесане і завите на скро-
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нях (інакше муцики)» ВеЛ, [гунцв6л] 
«негідник, шельма», [гунцут] «Тс.» ВеЛ, 
[гунцвоство], [гунцуват] «бешкетник, 
брехун» МСБГ, [гунцувот] «ТС.» тж; -
бр. [гунсвот] «негідник; ледащо», п. 
huncwot «гультяй; негідник; ледащо», 
ч. huncvйt, hundsfut «тс.», схв. huпcut, 
huпcvut «ледащо», слн. hoлcvet «тс.»;
через польську мову запозичено з ні
мецької; нвн. Hйndsfott «негідник, ка
налія» утворилося з Hund «Собака» і не
вжнваного тепер fott (інша, закономір
ніша форма - fotze) «cunnus», спорід
неного з свн. votze, снн. vut, гол. -vot 
(у hondsvot «негідник»), ісл. fytta «1;с.», 
дінд. pilyati «гниє, смердить», гр. л:іНtш 
«ГНОЮ», лтс. puter «гнилий, трухлявий»; 
первісне значення прізвиська було <<Cun
nus canis»; - звукова форма [гунцут] 
могла бути запозичена з угорської мови 
(yr. huncut «nустун; шахрай, шельма» 
того ж походження).- Шелудько 28; 
Потебня РФВ 1879 V 263; Slawski І 

436-437; Brйckner 173; Machek ESJC 
191; Holub-Lyer 200; Skok І 694; 
Bezlaj ESSJ І 206; MNTESz ІІ 167; 
Юuge- Gotze 332; Vries 145-146; Jб
hannesson 566.- Див. ще гунт. 

rуня 1 «верхній сукняний одяг, сіряк; 
[маска, машкара, личина Бі]», гунька, 
[гунча] «гуня» ЕЗб 4, [гунЯник] «одягне
ний у гуню>> Ж; - р. [гуня] «Вид одягу; 
старий одяг», бр. гунька, др. гуня, гу
на «старий одяг», п. gunia ««верхній 
одяг з грубого сукна; грубе сукно», 
ч. houne «попона; ворсиста матерія», 
слц. huna «тс.», болг. гуна (гуня) «сіль
ський верхній одяг», м. гу1-ь:1 (гуна) 
«ВИд верхнього одягу; вовняне покрива

ло», схв. гуІ-Ь «ТС.», слн. gunj «ворсиста 
матерія»; - псл. gunja, запозичене з 
невстановленої мови; найімовірніше по
в'язання з пізньолат. gunna «кожух» 
неясного, можливо, кельтського (Ho
lub-Kop. 130; Sachшatov AfSIPh 33, 
95) походження; вважається також пра
європейським (Holub-Lyer 196); менш 
імовірні припущення (Фасмер І 475) 
про запозичення з дперс. gaunya «КО
льорова» від ав. gaona- «Волосся; масть, 
колір» (пор. ос. тun «вовна»), виведення 

( Фасмер ГС3 І 51; Machek ESJC 179-
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180) від дінд. goni «мішок», пов'язаного 
з gaul) «бик, корова», або зіставлення 
(Moszynski JP 36/3, 198-200) з лит. 
gaurai «волосся на тілі».- Фасмер-Тру
бачевІ 475-476; Преобр. І 170; Slawski 
І 378-379; Brйckner 163-164; БЕР І 
294; Skok І 634; Bezlaj ESSJ І 187; 9ССЯ 
7, 175-177; Bern. І 363. 

[гуня2 ] (орн.) «різновид малих глу
харів, Tetrao urogallus L.» Ж; - не
ясне; можливо, звуконаслідувальне; 
пор. р. [гунuть] «говорити, мовити»; 
звуки токування глухарів можуть ски
датися на швидку нерозбірливу мову. 

[гуньба] (бот.) «буркун, Melilotus 
Adans.» Г, Бі; -очевидно, заnозичення 
з російської мови; р. [гуньба] «ТС.», 
можливо, стосувалося сnочатку лише 

буркуну жовтого або лікарського (Me
Iilotus officinalis Desr.) і було nов'язане 
з [гуньба] «дрібна висипка в роті немов
лят (пліснявка), чиряки»; ця назва бур
куну жовтого мотивується тим, що він 

застосовується від наривів, чиряків то
що; р. [гуньба] «Висипка, чиряки» по
в'язується з [гунЯвьtй] «ЛИсий, плішивий 
від ко.тш:шніх паршів, золотушної ви
сипки», що виводиться від гуня, гуна 
«поганий, старий, зношений одяг» (з 
облізлим хутром), спорідненого з· укр. 
гуня «сіряю>; зіставляється також (Мер· 
кулова Очерки 140-141) з р. [гунить] 
«Говорити» як назва дитячої хвороби, 
причина якої зводилась до наговору, 
злого ока тощо; сумнів (Фасмер І 476) 
відносно зв' язку р. гунявьtй з гуня не· 
обгрунтований.- Bern. І 363.- Див. 
гуня1 . 

гуп (вигук для передачі глухого зву· 
ку від падіння, удару), [гугуп] «Те.» 
(підсилювальна форма), гупати «тупа· 
ти; глухо стукати», [гупонІти] «глухо 
звучати» Ж, гупотіти «швидко тупати; 
швидко глухо стукати», [гупчити] <<Луп
цювати кулаками по спині» Ме, [гуп
шанити] «бити, лупцювати» МСБГ, гуп 
«Гупання», гупотнЯва «тупіт, стукотня
ва»; - п. hup (вигук при плиганні), ч. 
слц. hup «те.»; -звуконаслідувально
зображальний вигук, очевидно, пов' я
з а ний з гоп; малоймовірна думка (Brilck
ner 172) про можливість німецького 

гур 

впливу.- Slawski І 428; Machek ESJC 
1 76.- Пор. ron. 

[гупалка] «іграшкова дудка з бузини 
для стріляння»; - очевидно, результат 
видазміни форми пукалка «ТС.» під впли
вом звуконаслідувальної основи гуп.-
Пор. пук2 • 

[гупало! (орн.) «Водяний бугай» (інак. 
ше: гук, гукало, гугtjкало), [гопкало) 
«ТС.», [гупк6] (орн.) <mдуд, Upupa»; -
п. [hupalo, hupala, hupal] «Водяний 
бугай» (з укр.), схв. hupkac «одуд», слн. 
hupac «те.»; - походить від звукона
слідувального вигуку гу, очевидно, ще 

праслов'янського походження; пор. по
дібні звуконаслідувальні назви птахів 
в інших індоєвропейських мовах: нвн. 
(Wiede)-hopf «одуд», [hupphupp], гол. 
hoppe, лат. upupa, фр. huppe «ТС.».
Див. ще гу, гук1 , rук2 • 

[гупля] «Коловорот, лебідка»; - не
ясне. 

[гупцем] «Юрбою, купою» Я. ст. гу
феЦ"Ь (XVIII ст.- гуфци), зменш. від 
гуф·ь «Громада, купа, відділ» (XVI ст.);
п. hufiec «військовий загін; юрба, купа 
(людей)», huf «Те.», ч. houfec «купка (лю
дейj, невеликий натовп», ст. hйf «загін; 
юрба», слц. hйfec «невеликий натовп»; -
через польську і чеську мови запозичено 
з німецької; свн. hafe «Штабель, стіс; 
група людей (особливо, озброєних)», 
звідки нвн. Haufen «купа, брила; на
товп, зграя», споріднене з двн. hnfo, 
снн. hape, дангл. hёар «ТС.», лит. kзїі· 
pas «купа», псл. kupa, укр. купа; не
правильне пов'язання (Яворницький 
169) з вигуком гуп.- Тимч. 634; Slaw· 
ski І 432; Machek ESJC 179; Holub
Lyer 196; Кluge-Mitzka 293.- Див. 
ще купа. 

гур (вигук для передачі гуркоту, сту
ку), гур-гур «ТС.», [гурр-гур] (вигук 
для передачі воркування і гуркоту), 
гуркало «Вид іграшки, що дзижчить; 
[неспокійна людина, домовик; малий во
доспад; гомілкова кістка 1», гуркіт, гур
котнеча, гуркотнЯ, гуркотнява, [гур· 
кот/я] «гуркотня'» Я. [гурк6та] «сту
кіт, гуркіт; муркотання», [гуркотій] 
«неспокійна людина, що стукотить», [гур
котлuвець] (орн.) «лісовий, дикий голуб, 

621 



гура 

Columba oenas L.», [гуркотлuвочкаІ «яка 
воркує» (про голубку, також переносно), 
гуркітлИвий, гуркотлИвий «який гур
котитр; [який воркує]», гуркати «сту
котіти, гуркотіти; [хурчати: воркувати]», 
гуркнути «грюкнути; (крикнути басом]», 
гуркотати <(гуркотіти; воркувати», гур
котіти «робити гуркіт>>, [гурготіти] 
«ТС.», [гурлйкатиІ «воркувати>>, гурчати 
«густи, дзюрчати; воркувати; гарчатш>;

р. [гург] (вигук для передачі грому), 
[гургатьІ «стукотіти, гриміти; бурчатю, 
[гуркать! «звати; говоритю>, п. hurkot 
«гуркіт, стукіт», hurkctac «гуркотіти, 
стукотітю> (можливо, з укр.), hur-hur 
(вигук для передачі гарчання собаки), 
(каш.) [gurgcetl «бурчанню>, ч. (1\Іор.) 
[hurgat] «воркувати», слІ.І. [hurkat] «ТС.», 
[hurt] «гуркіт>>, вл. hurkac «Воркуватю>, 
нл. hurkas, churkas, hurkotas, слн. gш
gati «Тс.»;- звуконаслідувальні утво
рення до об'єктивно різних звуків; по
дібні (споріднені або паралельні) утво
рення є також в інших індоєвропейських 
мовах: лит. gurgti «булькотіти; бурчати 
(про живіт)», лтс." gurkstet «тріскотіти, 
сичати, скрекотатю>, нвн gurren «вор
кувати; мурчатю>; близькі значення ма
ють також слова з деякИми іншими го
лосними або початковими приголосними 

звуками типу гар, гир, вуркотати, тур
котати.- Фасмер І 476; Sla,vski І 437-
438.- Пор. вуркотати, гар, гир, туркати. 

[гура1 ] «маса, юрба>>, lгурєl «багата>> 
МСБГ; -не цілком ясне; зіотавляється 
(І(уркина Зтимология 1971, 66) з схв. 
гу ра «горб, нар іст>>, гу рити ее «стиска
тися, корчитися», слн. gйrа«потовщення 
з смолю>; можливо, в основі лежить укр. 
[гурбаl «натовп, юрбю>, що змінило фор
му під впливом п. g6ra «Гора; купа; на
товп, юрба; стіе>> (пор. [гура] «купа»). 

[гура~] «густа ~ітка для виловлюван
ня дрібної риби Дз; спосіб ловити ри
бу неводом Mm>, [гурник] «рибалка, 
який ловить рибу цим способом» Мо; -
очевидно, заnозичення. з румунської мо
ви; рум. gйra «рот, паща; отвір; гирло>> 
походить від лат. gula «Паща, глотка, 
горло», спорідненого з дінд. gp;HJ.ti «по
глинає>>, двн. kёla «Горло, шия».
DLRМ 350; Papahagi 507; Pu~cariu 64; 
WaJde-Hofm. І 625. 
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Ігурака] «піднявши руки вгору>> (ло
вити, напр., м'яч);- суфіксальний при
слівник, утворений від іменника гора 
за зразком прислівників типу голяка, 
пішака і под.; форма гурака зам. споді
ваної горака відбиває, очевидно, діалект
ну вимову ненаголошеного о як у.- Див. 
ще гора. 

ІrуральJ «дрючок, ломака, булава; 
стегно, задня частина туші>> Ж; - оче
видно, походить від рум. [gurar] «дрю
чок для провертання вала в ткацькому 

верстаті>> неясного походження; кінцеве 
ль (зам. р) виникло або внаслідок диси
міляції, або за аналогією до слів із су
фіксом -аль. 

[rуральня] «винокурня, горілчаний за· 
вою> Ж. гуральня, [rулЯрняІ ЛЖит «ТС.», 
гуральництво «винокурінню>, гуральник 
«робітник на гуральні>>, [.JоральняІ Ж, 
[.Jоральник] Ж;- запозичення з поль
ської мови; п. gorzelnia, (ст., діал.) 
gorzalnia «ТС.>> пов'язане з *gorzaly «ГО
рілий>> (пор. п. ст. gorzalosc «зона; силь
на сверблячка>>), gorzec «горітю>, спо
рідненими з укр. горілий, горіти; у за
мість о в частині форм відбиває укання 
в ненаголошеній позиції.- Richhardt 
І 17; Slawski І 322.- Див. ще горfти.
Пор. горілка. 

[гурараІ «великий шкіряний мішок 
на підводах для збереження товарів від 
дощу» Я; - неясне. 

гурба «натовп», [гурмаІ, Юрба, Юрма 
«ТС.>>, Юрбище, Юрмище, [гурм6м] (присл.) 
«юрбою», Юрбитися, ЮрмИтися, ст. 
гурм'Ь «купа, громада, юрба>> (XVI ст.);
р. гурьба «Натовп, юрба>>, [гурма], бр. 
[гурма] «те.>>, п. [hurml «отара; громада; 
велика кількість; натовn>>, [hurma] «ТС.>> 
(з укр.), hшmem, hurm& «юрбою>>, ст. 
hurm «замішання, галас; натовп; за
гін>~; - запозичення з тюркських мов; 

узб. кумик. йигирма «двадцять>>, уйг. 
тат. діал. ;ігір.ніі, тат. чулим. іігірбіі, 
ног. джійрма, тур. yirme, jirmi, кирг. 
тат. діал. ойр. телеут. jirmii, каз. ка
рач. ККалп. zyjyrma «ТС.», ЯК. sUrba 
«стадо>>, каз. джійр.ма ~<невеликі стада 
худоби, на які поділявся калим, що пере· 
давався від нареченого батькам нарече
ної під час весіллю>, вважається похід-
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НИМ від ОСНОВИ *ziglir. (*zigir) «ПОДВОЮ
ВЗТИ»; близька до наведених форма як. 
iirba «невелика кількість худоби» виво
диться від кореня iir «гнати»; щодо 
розвитку значення пор. табун < тюрк. 
tabun «стадо» < монг. tabun «n'ять»; 
менш обгрунтовані спроби виведення 
(Bern. І З79) через польське посеред
ниитво від свн. hurm (gehurme) «Наступ 
ворога>>, пов'язання (W~dkiewicz MRJ 
272-27З) з рум. iirma «слід, слід ногю>, 
зближення (Ильинский РФВ 6З, З41) 
з р. г6вор або (Фасмер І 476-477; 
ЗССЯ 7, 177-178) із схв. гурати «штов
хатИ>>.- Мельничук у зб. «Слово і трущ> 
К., 1976, 16З-167; Фасмер-ТрубачевІ 
476-477; Karlowicz SWO 219; Rasanen, 
Materialien zur Morphologie der tiirki
schen Sprachen 79. 

[гурбол6вка] «колотівка, мішалка; 
непосида>> ВеУг; - неясне. 

rурrулИця - див. rерrелйця. 
frypryля] «гулю>, [.Jyp.J(Jлa] «сук; на

ріст на дереві», [.Jор.J6ля] «ТС.>>, [.Jор.Jо
лЯстий] «сукуватий»; - очевидно, запо
зичення з румунської мови; рум. gurgiii 
«Сосок; шийка (пляшки і под.); носок 
(постала); гостроверхий пагорок; верх 
пагорка або горю>, gurguiala «пухлина 
на руці» (пор. також аром. gurgul'a 
«м'яч, куля; грудка, згусток») пов'язу
ються з лат. gurgulio «горло, глотка>>, 
похідним від gurges «безодня, провалля; 
паща, глоткю>, спорідненого з лит. gur
klys «ВОЛО>>, СТ. gurkJe «ГОрЛО>>, прус. 
gurcle «ТС.>>, гр. ~cioaitpov «безодня, про
валлю>, псл. *g""rdlo, укр. г6pлo.
Scheiudko ІЗІ; DLRM З50; Pщ;cariu 
64; Walde-Hofm. І 627.- Див. ще 
горло. 

[гургуцІ (вигук для відтворення зву
ку від падіІJня); - очевидно, результат 
злиття вигуків гур і гуц (див.). 

[ гурйти 1 «гудити, ганити, глузувати; 
морочити обіцянками, спокушатю> Ж. 
[загурити] «забавити (напр., розмова
ми), примусити забути попереднє>>, [за
гуритися] «забавитися чимось і забути 
про потрібне>>, [загурЯти, загурЯтися], 
[загуряІ «Забавка, розвагю> Ж; - р. [гу
ритьсяІ «винитисю> (?) (Даль І 408), 
схв. гурити ее «гнутися, горбитися», 
слн. giirati «мучити»; - псл. [guriti] 

гурка 

( <іє. *ghou-r-), очевидно, пов'язане чер
гуванням голосних з псл. *zuriti ( <іє. 
*gheu-r-), укр. журuти(ся); - спорід
нене з дінд. ghбrai) «страшний, жахли
вий, навальний», гот. gaurs «обурений; 
зажурений», gaurjan «журити, засмучу
ватю>, двн. gбrag «жалюгідний, убогий>>, 
і рл. giire «хворобливий стаю>; зіставляє
ться також (Bezlaj ESSJ І 187) з гр. 
jUpo~ «викривлений, сутулий; круглий>>, 
лит. gauras «волосся, шерсть>>; допустиме 
зближення (Фасмер І 477, ІІ 68) із схв. 
гурати «штовхатю>, р. [огурЯтьсяJ «від
караскуватися від роботи, бути впертим 
з лінощів», [огурь, огурник] «упертий>>, 
спорідненими з шв. kбra «гнати, поспі
шатю> ( < пгерм. *kaurїan < іє. *gou-r-), 
куди, можливо, слід віднести й слн. 
giirati «зношувати, зазубрювати, притуп
лювати, напружувати».- Фасмер ІІ 68; 
Преобр. І 2З8.- Пор. журИти. 

Гурій, Гурик, Гурко, ст. Гурій: 
пр(ис)норавен'Ь (1627);- р. Гурий, бр. 
Г(Jрьtй, Гур, болг. Гури, Гурий, стсл. 
~~~у-ри~а; -через старt>слов'янську і 
грецьку мови (гр. Гоuріщ;) запозичене з 
гебрайської; пов'язується з гебр. gur 
«левеня; маля хижої тваринИ>>, спорід
неним з ар. ~arw (~irw, gurw) «щеня; 
мала хижа тварина>>.- Сл. вл. імен 
207; Петровский 91; Суперанская 77; 
Gesenius 151. 

гурія (мн. гурії «міфічні вічно юні 
діви мусульманського раю>>);- р. г(Jрия, 
заст. хурии (І 8З5), бр. г(JрьtЯ, п. hurysa, 
ч. слц. huriska, болг. г(Jрия, х(Jрия, м. 
хуриjа, схв. хуриjа, слн. hiirija, huris
ka;- запозичене, очевидно, з німецької 
або французької мови; нім. Huri, фр. 
houri походять від перс. hoOri(harї) 
«Тс.>>, яке зводиться до ар. hoOr (har) 
«чорноокий», спорідненого з гебр. l)ar 
«біла тканина>>.- СІС 188; ССРЛЯ З, 
489; Шанский ЗСРЯ І 4, 199; Kopalinsкi 
408; Holub-Lyer 200; Dauzat З93; Юеіn 
746. 

[rуркаЧ «кров'яна ковбаса>> BeYr; -
слц. hurka «ліверна ковбаса>>; - запози
чення з угорської мови; уг. hurka «ве
лика ковбаса; товста кишкю> є похідним 
від основи іменника hiir «кишка» неві
домого походження.-МNТЕSz ІІ 169-
170. 
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!гурка2 ] «кісточка або зерно гороби
ни» ВеНЗн; - очевидно, результат ви
дозміни давнішої назви плоду *горбька, 
утвореної від [горба] «Горобина» (як 
слИвка від слИва, грушка від груша); 
сучасної звукової форми слово набуло 
після занепаду ь і пов'язаного з цим 
випадіння б; голосний у (<о) зберігся 
як діалектна особливість, можливо, зав
дяки деетимологізації.- Див. ще го
робИна. 

гуркати «Відразу видавлювати молоко 
з усього вим'я» (про доїння); - неясне; 
можливо, пов'язане з гуркати «стуко
тіти, хурчати», гур (див.). 

гурман 1 ; - р. бр. болг. гурман, ч. 
слц. gourmand, м. гурман, схв. гурман, 
слн. gurman; - заnозичення з фран
цузької мови; фр. gourmand етимологіч
но неясне; можливо, пов'язане з goнr
met «ТС.», похідним від фр. ст. gromme, 
яке означало спочатку слугу, особливо 
в торговця винами (Dauzat 370); деякі 
етимологи (Bloch І 342; Кlein 671) цей 
зв'язок запереЧують.- СІС 188; Шан
ский 3СРЯ І 4, 199. 

fгурман 2 l «топка (невелика форма для 
набивання в неї солі)», [гурманка] «тс.; 
велика грудка- овечого сиру» Ж, ВеЗн, 
[гурманча l «топка» ВеНЗн, [германик] 
«ТС.» ВеБ; - неясне; можливо, запози
чене з тюркських мов; пор. узб. [кур" 
мача] «чашка з вушками (для молока)», 
каз. кор «закваска (також - кумисна)», 
чаг. курма «дерев'яна чашка»; назва по
судини для сквашування молока могла 

бути перенесена на виготовлюваний у 
ній сир певного розміру; ту саму посуди
ну вживали, мабуть, для солі. 

[гурманом] (присл.) «разом, купою, 
юрбою>>, [в-гурман] «ТС.»; - очевидно, 
результат взаємодії слів гурма «юрбю>, 
гурмом «юрбою>> і [гурман] «топка (не
велика форма для набивання в неї солі)>>; 
первісне значення прислівників могло 
бути «ущерть (солф; формальна близь
кість їх до слів гt}рма, гурмом могла 
зумовити й зближення значення.- Див. 
ще гурба, гурман 2 • 

[гурманча] (зб.) «котики на дереві>> 
ВеНЗн; - неясне. 

[гурний l «rордий>> ВеЗн; - очевид
но, запозичення з польської мови; n. 
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gбrny «верхній, високий; (перен.) підне
сений; (ст., діал.) гордий, чванливий, за
розумілий>> є похідним від іменника gбra 
«Горю>, спорідненого з укр. гора (див.). 

[гурочкі] (бот.) «латаття біле, Nym
phaea L.>> Л, [гИравкиІ «ТС.>> Л;- пов'яза
не з огірочки «малі огіркш>; перенесення 
назви зумовлене подібністю пуп'янків 
латаття до огірків.- Див. ще огірок. 

гурт1 «група, компанія; натовп; ста
до; (при сл.) багато», гуртівнИк <<Пого
нич худоби; оптовий торговець>>, [гур
тівнЯ] «гуртова, оптова торгівля, гур
товий магазию>, гуртківець «член гурт
Ка>>, гуртківщИна «збирання в гуртки; 
відстоювання інтересів гуртка>>, [гур
тове] «сумю>, [гуртовИцаJ «спільне ко
ристування полем для випасу худоби 
після збору врожаю» МСБГ, [гурт6вкаІ 
«кімната для ночівлі приїжджих; гур
това робота в полі>> Мо, [гуртовник] 
«гуртівнию> Ж, гурток, гуртовИй, гур
тувати, гуртом «разом; оптом>>, ст. 
гурт (XVII ст.);- р. [гурт] «Стадо», 
бр. гурт «група, компанія; натовп; ста
до>>; - запозичення з польської мови; 
п. hurt «Гуртова торгівля; стадо; [пере
носна огорожа для худоби в полі]>>, 
як і вл. hбrdy «Плетена огорожа>>, по
ходить від двн. hurt (нвн. Hilrde) <<nле
тена огорожа для овець>>, спорідненого з 
гот. haйrds «двері>>, гр. хсір-rаЛо<;:; «КО
шию>, сінд. kata ( < *krta) «матю>, прус. 
corto «Пліт>>; непереконлине пов'язання 
(Mikl. EW 84; Matzenauer 178) з тур. 
jurt «намет>>.- Шелудько 28; Richhardt 
56; Шанский 3СРЯ І 4, 199-200; Фас
мер І 476; Преобр. І 70; Slawski І 439; 
Brilckner 174; Schuster-Sewc 323; Bern. 
І 379; КІ uge-Mitzka 322. 

гурт2 «ребро монети; виступ на фаса
ді будівлі>>, гуртик «виступ на фасаді 
будівлі>>; - р. гурт, гуртик «ТС.>>, п. 
gurt «те.; [пояс]; пояс в упряжі; пояс 
для перенесення меблів»; - запозичен
ня з німецької мови; нвн. Gurt «пояс; 
гурт>> споріднене з англ. gird «оперізу
ватю>, дангл. gyrdan, дісл. giroa «ТС.>>, 
гот. gairda «ПОЯС>>, garda «загорожа>>, 
двн. garto «СаД>>, псл. *gord"Ь «город>>, 
укр. город.- СІС 188; ССРЛЯ 3, 491-
492; SJP ІІ 1367-1368; Юuge-Mitzka 
233, 277.- Див. ще город. 



гуртИти 

[rуртнти] «бути в статевому збуджен
ні (про свиню), паруватнея з кнуром 
(гурчати за корнозом)» ВеНЗн, [гурча
ти] «паруватися (про свиню)»; - п. 
[hurtac] «злягатися, паруватися»; -не
ясне; можливо, звуконаслідувальне 

утворення, паралельне до [гукати] «За
пліднювати», [гукатися] «паруватися» 
(пор.). 

[гусакlJ <<Нутрощі забитої тварини, 
лівер»; - р. [гусь, гусак, гусёк] «Те.»; -
пов'язане з гусь; назва зумовлена схо
жістю форми вийнятих нутрощів заби
тої тварини до форми гусака, що ле
тить.- Фасмер І 477; Горяев 85; Даль І 
410.- Див. ще гусь. 

гусак2 (заст.) «довга колодка для зако
вування ніг кількох в'язнів»;- п. husak 
«колодка для шиї» (з укр.); - пов'яза
не з гусь; назва зумовлена, очевидно, 

тим, що люди, на яких одягали таку ко

лодку, ходили подібно до гусей.- Див. 
ще гусь. 

[гусак3 ] «дерев 'я ний бутель для го
рілки Мо; чверть відра горілки Я»; -
пов'язане з гусь; назва, очевидно, ви
никла за подібністю бутля з довгою 
шийкою до гусака.- Див. ще rусь.
Пор. геньцюр. 

[гусак4 ] «порожниста цеглина»; - по
в'язане з гусь; можливо, назва є каль
кою п. gqsior «Гусак (назва кожної з че
репиць, що охоплюють ребро даху; 
жолобчаста черепиця; частина черециці, 
що виступає)»; польська назва виникла 
за подібністю черепиці, розташованої 
вздовж рогу даху, до ключа гусей у не
бі.- Див. ще гусь. 

rycap «У царській і деяких іноземних 
арміях - військовий з частин легкої 
кінноти, що носив форму на угорський 
зразок; вид танцю; дитяча гра (гусари на 
коні)», гусарИн «гусар; син гусара» Г, 
Ж, гусарка «жінка гусара; куртка гу
сара; вид теплої кофти», ст. гусария «важ
ка кавалерія в Польщі» (XVII ст.);
р. бр. гусар, п. husarz «солдат важкої 
кавалерії в старій Польщі>>, ч. слц. hu
sar «угорський або по-угорському одяг
нений кавалерист», болг. хусар «гусар», 
м. хусар «Солдат легкої кінноти; старо
винний кавалерист», схв. x[Jcap «гусар», 
husar «легкоозброєний вершник; роз-

rусениця 

бійнию>; - запозичено, очевидно, че
рез польську і російську мови з угор
ської; уг. huszar «солдат легкої кіннотю>, 
найвірогідніше, походить від схв. hu
sar (засвідченого вже в ХІІІ ст.), яке 
через форму*хQsаrь зводиться до гр. 
(віз.) XOVO'cipLO~ «ГрабіЖНИК, розбійНИК>>, 
що виникло з контамінації гр. (віз.) 
xwcrcipto~ «солдат, висланий у розвід
КУ>>, ПОВ'язаНОГО через XWO'tci «Засідка, 
чатю>, xoocrt~; «спорудження валу» з 

хЄw «насипаю землю; ллю>>, спорідне
ним з гот. giutan, двн. giezan (нвн. gie
~en) «ЛИТИ», дісл. gi6ta «КИДаТЮ>, і СЛ. 
XQsa «розбій, грабіж; загін ворожого 
війська>>, що походить від гот. hansa 
«груnа, загію> ( <пгерм. *hans6 «натовп, 
зграя; рій>>, спорідненого з лат. scandu
la «гонт», дірл. xandred «розпорошення»; 
можливий також вплив елат. cursarius, 
сгр. xoupcrcipto~. XO?Jpcrcip1]1; «Корсар» 
(пор. схв. kursar, giisar «розбійник; кор
сар>>); пов'язання уг. huszar з уг. hйsZi 
«двадцять» (Фасмер І 477; Преобр. І 
171) неправильне.- СІС 188; Акуленко 
140; Тимч. 630; Шанский 3СРЯ І 4, 
200-201; Фасмер-Трубачев І 477: 
Sla\vski І 439-440; Briickner 174; Unbe
gaun BSL 50/2, 170; Hiittl-Worth 19; 
Barczi 129; MNTESz ІІ 174; Boisacq 
1057, 1072; Юuge-Mitzka 288. 

[гусаш] (заст.) «монета сороківець» 
(двадцять копійок або сорок крейцерів); 
_:__ запозичено з угорськrої мови, можли
во, через посередництво румунської (рум. 
hйsa~ «монета в двадцЯть крейцерів»); 
уг. huszas «ТС.>> походить від hйsz «два
дцять», спорідненого з мане. chus, комі 
удм. кьtзь, морд. (ерз., мокш.) комсь 
«ТС.>>.- DLRM 368; MNTESz ІІ 173-
174; Barczi 128. 

гусениця (ент.) «личинка (комах)», 
[вузнЯІ «гусениця ведмедиці, Arctiю> Ж, 
[усеницяІ, гусеніічник «гусеничний їз
дець, Microgaster» Ж, [гусельняІ «гусе
ниця» ЛЧерк, [госельня ЛЧерк, осельня 
Ме, ЛЧерк, васельник ВеБ, гусельниця, 
гусільниця СУМ, Ж, восельниця ВеБ, 
вусільниця, усельниця J?еБ, усfльниця Ж, 
вусельник, усілка Ж. усіль ЖІ «те.», 
гусінь (зб.), [гусень, щjсень ЖІ «ТС.>>, 
гусеничний; - р. гt)сеница, бр. вусень, 
др. ус'tница, гуС13н,uца, ІL g~sienica, 
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rуснмець 

[gqska, gqsionka, Wqsuпa, wqsianka, Wq
siel, wqsielnica], ст. wqsionka, wqsienica, 
ч. housenka, [housenice], слц. husenica, 
{husanica, husenkal, вл. husanca, нл. 
gusefica, полаб. vQsanaica, болг. в'йсени
ца, м. гасеnица, схв. гусеница, gusjena, 
слн. gosenica, стсл. rжct ницс1, цсл. 
0Y'C1J NЬ.Ц1.., oy-ct NЦ4, ЮС6NИЦ4; - ПСЛ. 
gQsenica: *Qsenica є похідним від *gQse
na : *Qsena, що зводиться до QSn : VQS'Ь 
«вус» як субстантивований прикметник 
(пор. СТСЛ. GЛ<ІСt N1.. «ВОЛОСЯНИЙ» Від 
GЛ4С1.. «волос») з первинним значенням 
«космата, кудлата» (риса, характерна 
для багатьох різновидів гусениць); фо
нетичне явище переходу протетичного 

v- (ц-) в g- (через *gu-) спостерігаєть
ся і в інших словах: пор. псл. *gQzь: 
VQZЬ, укр. гуж, гужвсі : ужва, вужівка; 
менш переконливе nояснення заміни v
звуком g- впливом з боку стсл. rоу-шт6-
риц4 «ящірка» (Фасмер І 477; ~kok І 
635) або псл. gQSЬ (Vaillant RES 18, 
77).- Шанский .3СРЯ І 4, 201-202; 
Фасмер-'-Тр убачев І 477; Slawski І 

265-266; Brйckner 137; Machek ESJC 
180; Schuster-Sewc 363-364; БЕР І 304; 
Bern. І 341.- Див. ще вус. 

[гусИ:мець] (бот.) «різуха шорстка, 
Arabis hirsuta Scop.», [гусЯтnик] «Те.» 
Ж; - u. g~siбwka, ч. husenik, housenik 
«ТС.»; - не цілком ясне; очевидно, по
в'язане з гусь (рослина, як малоцінна, 
згодовується гусям); чеські назви вва
жають створеними за зразком польської 
і німецьких (нвн. Gansekraut букв. 
«гусяче зілля», Gansekresse букв. «Гуся-

чий (крес)-салат»).- Machek ESJC 191; 
Jm. rostl. 67-68.- Див. ще гусь. 

[гусИнець] (бот.) «зірочки низенькі, 
Gagea pusilla Schult.», [гусЯтник] «тс.; 
зірочки жовті, Gagea Iutea»; - р. гусu
ньtй лук, бр. іусіnая цьtбуля «ТС.»; - по
хідне утворення від гусь; назва зумовле
на тим, що деякі різновиди гусинцю 
(зокрема Gagea 1utea) паїдаються гусь
ми.- Пі 61; Нейштадт 157.- Див. ще 
гусь.- Пор. гусЯтник. 

гусИт «Послідовник чеського рефор
матора і борця за незалежність Чехо
словаччини Яна Гуса»;- р. гусИт, бр. 
гус'іт, n. husyta, слц. husita, вл. нл. 
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husit, болг. xycum, схв. хусит, ели. 
husit;- запозичення з чеської мови; ч. 
husita утворено від Hus, власного імені 
Яна Гуса (XIV-XV ст.).- СІС 188; 
Шанский .3СРЯ І 4, 202; ССРЛЯ 3, 494. 

[гуски 1 (бот.) «латаття, білі водяні 
лілії, білі глечики, Nymphaea alba L.», 
[гуска] «ТС.» Mak; - переносна назва, 
пов'язана з гусь і зумовлена схожістю 
кольору квіток латаття з білим кольором 
гуски.- Нейштадт 245-246; Меркулова 
Очерки 32.- Див. ще гусь. 

гусла «старовинний струнний музич
ний щипковий інструмент, подібний до 
цимбал; [скрипка]», [гусли] «гусла» Ж, 
гуслі, [гусльІ Ж «ТС.», [гусевнuця] «місце, 
де зберігають гуслі», [гуселникІ «скри
паль» ДзАтл І, гуслИст «гравець на 
гуслях» Я, гуслЯр «ТС.», [гуслЯшJ «скри
паль» ДзАтл І, [гушлі] «скрипка» Ж, 
гусельний, гуслЯрnий, [гуслЯтиІ «грати 
на скрипці» ДзАтл І; - р. гусли «гуслі», 
бр. гуслі, др. гусль, гусли, n. g~s1 «тс.», 
ч. housle «скрипка», слц. вл. husle, 
нл. gusle «тс.», болг. гісла «гуслі», м. 
гусла, схв. гусле «ТС.», слн. gбsli «скриn
ка», стсл. rжсли «гуслі»; - nсл. gQsli, 
gQslь ( <*gQd-slь) є похідним від діє
слова gQsti ( <*gQd-ti, gQdQ) «Густи (гра
ти на струнному музичному інструмен
ті)», до якого зводиться укр. густu.
Шанский .3СРЯ І 4, 202-203; Фасмер І 
477;Jlpeoбp. І 171;Slawskii 274;Machek 

. ESJC 180; Holub-:Кop. 130; Schuster
Sewc 364-365; БЕР І 296, 304; Bezlaj 
ESSJ І 163; .3ССЯ 7, 84; Bern. І 340-
341.- Див. ще гудІти. 

гуслЯнка- див. густИй. 
[rуст! «Смак (перен.); бажання» Ж, 

[rуст6вний] «зі смаком» Ж;- бр. густ 
«Смак (перен.)», п. gust «смак, уподо
бання», ч. слu. gusto, схв. густ, слн. 
gйsta «те.»; - очевидно, через польську 
мову запозичено з латинської: лат. gus
tus «смак» споріднене з дірл. gus ( <*gus
tu) «сила, схильність»,. гот. kustus «ВИ
пробування, проба», дангл. costian «куш
тувати», двн. koston, нвн. kosten «ТС.», 
від якого походить укр. куштувати.
Slаw_;;kі І 380; Brйckner 164; Machek 
ESJC 152; Holub-:Кop. 118; Sl. wyr. 
obcych 263; Юuge-Mitzka 396; Wa1de
Hofm. І 628-629.- Пор. куштувати. 



rустера 

густера (іхт.) «ласкир, плоскир, Blic
ca bjoerkпa L.», [густер І «дрібна рибка» 
Мо, [густtІраl «Вид коропа, Abramis 
blicca» Ж, густИрка «Ласкир», [густря] 
«Те.»;- р. густера «риба з родини коро
пових, Blicca bjoerkna; селява, тараня, 
Abramis Ьlіссю>, бр. гусцёрка, п. [gu
scioгa, guszczora, guszczer' gosciur J 

«риба з родини осетрових», ч. hustera;
нeяcнe; виводиться (Шелудько 28; Фас
мер І _478; Горяев 85) від нвн. Gilster 
«ТС.», яке, в свою чергу, вважається за

позиченням із слов' янських мов (Б ерг 
Сов. зтнография 1948/2, 62; Dunckeг, 
Die Fische der Nordmark 353); маловіро
гідне припущення зв'язку з густИй 
(Даль І 1014); може бути засвоєним сло
в'янами і германцями доіндоєвропей
ським субстратним елементом.- Коло
миец Общесл. назв. рь1б 75-78; Matze
nauer 171; S\\1 І 942; Ledeг 85-87. 

густИ -див. гудіти. 
густИй, густавий «досить густий» Ж, 

густелезний Я, густуватий, [гуслйнка] 
«солодке молоко, зварене і прокисле}>, 
lгуствина] «хаща, густий ліс», [густежІ 
«хаща» Л, густина «щільність, густота», 
[густuняІ «густий ліс» Бі, [густинЯІ 
«густота», густість, густота, [густЯж] 
«Хащі» Л, [гущІ «гуща», гуща «осад, 
поденки; хащі; [каша, пюре ЖІ», [гу
щава] «густі хащі», гущавина, гущавінь 
«ТС.», гущавнuк «густий чагарнию>, гущак, 
[гущвина ВеЗа] «ТС.», [гущикйІ «лісова 
хаща», гущИна «хаша; густота» Г, Ж, [гу
щинь] «гущавина» Ж, [гущuнЯ Г, Ж, гущо
вина, гущfІ ЛІ «ТС.», гrІснути «робитися 
густішим», [густИти] «робити густішим», 
густіти «гуснути», густішати «ТС.», гус
то, згуслий, ::Jгусток, згущувач (тех.), 
.·щ}ста (присл.), згущувати;- р. гус
той, бр. густЬt, др. густьtй, п. g~sty, 
ч. слц. husty, вл. husty, нл. gusty, по
лаб. g9sta (с. р.), болг. г'Осm, м. густ, схв. 
гgст, ели. g6st, стсл. rжсть;- псл. 
gQst-ь є, очевидно, первісним пасивним 
дієприкметником з суфіксом -to- від 
основи *gom- > gQ- (пор. з іншим сту
пенем ВОКалізму ПСЛ. *z~ti, zЬШQ, укр. 
жати, жму); з тим самим первинним 
вокалізмом псл. *gomola «брила, кулька» 
укр. [гомілка] «круглий сир (з кмином)»; 
- споріднене з лтс. gumt, gumstu «на-

гусь 

бухаТИ», гр. jSf!W «Я повен», jS~tOG : 
то ~ю r;; «тягар; корабельний вантаж»; пер
вісне значення «стиснутий,здавлений > 
> густий»; при цьому можливий також 
зв'язок з ч. hutny «Масивний» (Machek 
ESJC 191; Holub-К.op. 136-137; Ho
Iub-Lyer 200; Brilckner 139); семантич
но неприйнятне пов'язування з псл. 
*gQz-ь : guz-ь, укр. гуза (Bern. І 341; 
Trautmann 101-102; Brйckner 139), як 
і з лит. ст. ganstus «багатий», лтс. guosts 
«Велика кількість, стадо» (Specht KZ 
55, 20-21; Фасмер І 478) або з лит. 
grufizti «стискати; ламати» (Vaillaпt Gr. 
comp. ІІ 573).- Шанский 3СРЯ І 4, 
203; Slawski І 272-273; Schusteг-Sewc 
365-366; БЕР І 305; Bezlaj ESSJ І 164; 
3ССЯ 7, 87; Perssoп Beitr. 933-934.
Див. ще гомілка2 , жати2 • 

[густрик] «дуля» (вульг.); -неясне. 

[гуся] «кстик на дереві» ВеНЗн, [гу
сята, гусятка, гусяткuІ «Тс.» ВеНЗн;
переносна назва, пов'язана з [гусЯ] «гу
сеню>, очевидно, за ознакою пухнастості 
(пор. семантично близьке котик «кошеня 
(з м'якою шерстю); цвіт верби (такий са· 
мий м'який на дотик)»).- Див. ще гусь. 

[гусЯта] «шкірна хвороба»; - пере
носна назва, пов'язана з гусь, очевидно, 
за подібністю хворо·і шкіри до гусячої; 
пор. вираз гусяча шкіра (про шкіру, 
шерехату від холоду, збудження) і його 
відповідники р. гусиная кожа, п. g~sia 
sk6ra, нвн. Gansehaut, англ. goose
flesh, в основі яких лежить порівняння 
із шкірою обпатраної гуски.- Див. ще 
гусь. 

[гусЯтник] (бот.) «nерстач, гусячі 
лапки, Potentilla anserina L.», [гусЯт
ниця Дз, гусЯчкаІ «те.»;:.__ р. гусЯтник, 
гусuница «те.»; - назви, пов'язані з 
гусь, як гадають, з огляду на те, що рос

лину охоче їдять гуси; до мотивації 
назви могло долучитися й уподібнення 
листя рослини до гу<1ячих лап (пор. 
нвн. Gaпsefingerkraut «ТС.», букв. «зілля 
гусячі пальці}>).- Нейштадт 323-324.
Див. ще гусь.- Пор. гусИнець. 

гусь (жін. р.; частіше мн. гуси), 
гусак, гуска, гусенЯ, [гусиця] Я, гусівнИк 
«ТОЙ, хто розводить гусей», гусій «Пас
тух гусей», [гусЯрІ «гусь-гермафродит; 
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гута 

пастух гусей», [гусір] «те.», гуснИк «хлів 
для гусей», [гусочка] «крендель» Ме, гусЯ 
Г, Ж, гусЯтина «м'ясо гуски», гусЯтник 
«пастух гусей; хлів для гусей», гусЯтни
ця «вид каструлі; та, хто пасе гусей», 
гусАчка «гусячий послід», гусйний, гу
сячий, гусЮ (вигук для підкликання гу
сей), гусь «Те.»; - р. бр. гусь, др. гусь, 
п. g~s, ч. husa, ст. hus, слц. вл. husy, 
нл. gus, nолаб. gQs, болг. г<Ьска, м. гус
ка, схв. гуска, слн. g6s;- nсл. *gpsь ( < іє. 
*ghans-) замість сподіваного *z9sь най
вірогідніше пояснюється відомим і в ін
ших випадках паралелізмом іє. g і g у 
відповідних коренях (пор. р. огород
[озор6д]), тому немає потреби в поясненні 
початкового g факультативною дисимі
ляцією первісних задньоязикових па
латальних у велярні перед інтервокаль
ними свистячими приголосними (Meillet 
Etudes 178); малоймовірне пояснення 
аналогією до звуконаслідувального ви
гуку re-.Je (Skok І 635-636), впливом з 
боку германських мов, пор. двн. gans 
«гусь» (Фасмер І 478; БЕР І 304; Traut
mann 365; Pokorny 412) або припущення 
про запозичення з групи кентум (Юpar
sky GLG 103-108);- споріднене з двн. 
gans «ТС.», дінд. hanisa, Гр. X-fJV, ЛаТ. 
anser, лит. zq,sis, лтс. zoss (zuoss).- Шан
ский 3СРЯ І 4, 203; Slawski І 2

1
73; 

Brйckner 139; Machek ESJC 191; Holub
!(op. 136; Holub-Lyer 200; Schuster
Sewc 366-367; Bezlaj ESSJ І 163; 3ССЯ 
7, 88-89; Топоров ІІ 152-153; Specht 
235. 

гута «скляний завод; [хата, курінь 
ЖІ», [гутиско] «місце, де був завод» 
Ж. [гутисько], гутИще «ТС.», гутнИк 
(заст.) «майстер на скляному заводі», 
ст. гута «скляний або металевий завод» 
(XVII ст.); - р. гута (тех. заст.) «на
віс, сарай, хата з піччю (для виготовлен
ня скла тощо)», бр. гута «скляний 
завод»; - запозичення з польської мо
ви; п. huta «скляний або металургійний 
завод», як і ч. hut' «металургійний за
вод», слц. huta «ТС.», схв. [huta] «хата», 
походить від двн. hutte, hutta (свн. hйt
te) «хата, курінь, халупа; скляний або 
металургійний завод», нвн. Hйtte «ТС.», 
спорідненого з гр. хєuдw «ховаю», мож-
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гутаперча 

ливо, також з псл. *kQtja, укр. [куча] 
«клітка (для курей); саж; хлів».-Дзенд
зелівський УЗЛП 45-46; Шелудько 
28; R ichhardt 56; Фасмер І 4 79; Slawski 
І 440-441; Brйckner 174; Machek ESJC 
191; Bern. І 379; Юuge-Mitzka 323.
Пор. куча. 

fryтa] (бот.) «айва, Cydonia v-ulgaris 
Pers.» Дз, [rутеяІ «айвовий кущ>> Ж, 
[rутуля] «айва» Мо; - р. [гутей] «де
рево і ПJІід айвИ>>; - очевидно, :іІапози
чення з румунської мови; рум. gutuie 
«айвю> пов'язують з лат. cotoneus (ma
lus) «ТС.>>, яке виводять через етруське 
посередництво від гр. xuбoovLOv «айвю>; 
до того ж кінцевого джерела зводиться 
і слц. kutna, слн. kutina «ТС.>>; румунська 
форма, очевидно, зазнала впливу з боку 
схв. гді}fЬа «ТС.».- Дзендзелівський НЗ 
УжДУ 13, 65; Scheludko 130; Vrabie 
Romanoslav-ica 14, 147; DLRM 351; 
Ernout-Meillet І 147.- Пор. гдуля, 
дуля. 

гуталін «мазь лля чищення взуття>>;
р. гуталИн, заст. гутталИн, бр. гута. 
ліп, схв. гутолин;- не зовсім ясне; роз
глядається як утворене від лат. gutta 
«крапля>>, яке зіставляється з вірм. kaf 
(kat'n) «ТС.>>, за допомогою суфікса -(л )ін 
(на зразок вазелін, ланолін).- Шанский 
3СРЯ І 4, 204; Meillet BSL 21, 201; 
Ernout-Meillet 420; Walde-Hofm. І 
629.- Пор. вазелін, гутаперча. 

гутаперча «тягуча речовина з затвер

ділого соку деяких рослию>; - р. бр. 
болг. гутаперча, п. gutaperka, ч. слц. 
gutaperca, вл. gutapercЬa, м. гутапер
ка, схв. гутдлёрка, гутдпёрча, слн. gu
taperca; - запозичено через посеред
ництво російської мовJJ з англійської 
або німецької; англ. gutta-peгcha (нім. 
Guttapercha) походить з малайської мо
ви, в якій воно складається з getah «сік 
рослин, деревна смола», що змінило 
свою форму, очевидно, під впливом 
лат. gutta «краплю>, і petcah «вид дере
ва, J onandra gutta Hocker>>, яке містить 
у собі сік, що застигає у вигляді смоли; 
помилкове пов'язання (Brйckner 163) 
з лат. gummi «камедЬ».- СІС 188; Шан· 
ский ЗСРЯ І 4 204; ССРЛЯ З, 507; Фас
мер І 479; Преобр. І 172; Sl. wyr. obcych 



rутати 

263; Machek ESJC 152; Holub-Lyer 
184; Кlein 689; Юuge-Mitzka 278; Lo
kotsch 56.- Пор. гуталін. 

[гутатиЧ «гойдатИ>> МСБГ, [гутат] 
«колихати, бавити дитину>> Л, [гутатац
це] «гойдатисю> Л, [гутаться] «ТС.>> Л, 
[гуталка] «Гойдалка>> Л, До, [готукалка 
До, гутателя Л, гутеля Л] «те.>>; - р. 
[гутатать] «колисаТИ>> (дитину), бр. 
гутаць «гойдати, заколисуватю>, гутацца 
«Гойдатися на гойдалці>>; - не зовсім 
яс.не; можливо, результат видазміни фор
ми гойдати або [гуцати]; через проміж
не значення «забавляти, заговорюватю> 
може бути пов' язане також з [гу тати] 
«З2тримувати непотрібними справами, 

перериватю>.- 9ССЯ 7, 179.- Пор. гу
тати2. 

[гутати2 ] «Затримувати непотріб-
ними справами, переривати, гаятю> Ж;
очевидн:о, похідне від основи гут- «го
ворити, балакатю>, тієї самої, що і в 
[гутапкаІ «розмова, балачка», [гутірІ 
«розмова>>, гут6рити, слц. hutat' «Га
дати, замислюватися».- Див. ще гу
тонйти, гут6рити. 

[гутйраІ «великий згусток, грудка, 
купа» Ж; - болг. гута «Гуля на голові; 
подагрю>, гутка «грудка>>, гутура «пух
лина від удару», схв. гута «Наріст, 
гулю>; - очевидно, похідне від основи 
gut- (пов'язуваної, як і гуля, з іє. 
*gou- «Заокруглюватисю>), оформлене 
збільшувальним суфіксом -ира.- БЕР І 
296. ' 

гутіти «шуміти, гудіти, сичати, ши
піти; (про тетерука) кричати, токуватИ>>, 
гуготіти (підсилювальний варіант) «ВИ
давати глухий шум>>; - р. [гутатьІ 
«Кричати по-совиному>>, ч. [hiitati] «тру
бити в ріг>>, нл. hutas «вити, кричатю> 
(про сову); - можливо, похідне від пра
слов'янського вигуку *gu-; Мошинський 
(JP 37/5, 368) відносить гутіти і семан
тично пов'язані з ним слова слов'ян
ських мов з коренем gut- до іє. кореня 

*goL1- «кричатю>.- Machek ESJC 192. 
[гутонйти] «Говорити; згадуватю> ЕЗб 

4, [гутанкаІ «розмова, балачка>>; -по
хідні утворення від тієї самої основи 
гут-, що й гутати2 , гуторити (див.). 

rуц 

гуторити «розмовлятю>, [гутірJ «роз
мова, бесіда>>, гутірка «ТС.>>, [гуторний] 
«Жартівливий, веселий>> Бі; - р. [гут6-
рить, гутарить, гутор, гут6ра, гу
тарка], бр. гутарьщь, гутарка, слц. 
hiitorit', hiitor; - праслов'янська фор
ма здебільшого реконструюється у ви
гляді іменника *gutoгь, що розгляда
ється як складне утворення з основ 

gu-/gov-, тієї самої, що і в govor-ь 
«говір>> та р. торот6рить (Фасмер 
І 479; Fraenkel Glotta 4, 33; Bern. І. 
364) або як результат контамінації р. 
говорИть і торот6рить (Преобр. І 172); 
більш переконливим є пов'язання з слц. 
hutat' «Гадати, замислюватися» (Ondrus 
Slovenska rec 1970/6, 332-340), укр. [гу
тати] «ГаЯТИ>>, [гутанка] «розмова, ба
лачка>>; залишається відкритим питання 
про зведення основи гут- (ели. hiit-) 
до іє. *gou- (того самого, що і в говір) 
чи до псл. *gpt- < *gont-, яке пов'язує
ться з gonjQ, g-ьnati і вбачається також 
у запозиченому уг. gondolni «думатю> 
(Ondrus там же).-3ССЯ 7, 179-180. 

[rутурай] «нежить>> ДзАтл ІІ;- заnо
зичення з румунсько·і мови; рум. guturai 
«ТС.>> виводиться від лат. *gutturalium 
«Горлове>>, похідного від guttur «Горло», 
очевидно, спорідненого з ни. :Кoden «під
боріддя; черевце>>, нвн. [ Koder J «підбо
ріддя; ВОЛО», дангл. ceod(a) «МіШОК, 
торбина>>, гот. qipus <<Шлунок, пузт.
VrаЬіе Romanoslavica 14, 147; DLRM 
351; Walde-Hofm. І 629. 

гутЮ (вигук, яким цькують вовка), 
тю <<ТС.>>; -неясне; можливо, пов'яза
не з р. ату (вигук, яким цькують зай
ця); зустрічається такоЖ із зворотним 
порядком складів тюгу (пор.). 

[гуфлйнка] <<гачок на ланцюгу>> (ча
стина предмета, що називається готл6-
ве, - ланцюга з гачком для тягання ко

лод) Ж; - не цілком ясне; можливо, 
походить від свн. haftel (їП) «застібка, 
гачою>. 

гуфналь, гухналь - див. ухналь. 

[rухнути] «гавкнуtш> Я; - звукона
слідувальне утворення. 

гуц (вигук при підстрибуванні), 
ігуць, г!}ца Ж, гуці Ж, гуцюцЮ, гуць-
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гуці] «ТС.», [гуцанка] «Гойдалка>> МСБГ, 
[гуцяІ «колиска_>> Ж. [гуцянка] О, гуцати 
«підкидати на руках (дитину)», [гуци
J'атиІ Ж, гуцuкати, гуцкати ~ «те.~, 
[гуцатиси] «гой,датися на го~далцt» 
МСБГ, [гуцнутиJ «упасти на кош,на» Я, 
[гуцнутисяІ «ударитися>> Я, [гуцукат~І 
«підкидати, гуцатю> Ме; - звуконасш
дувально-зображальне ~лово, близьке _до 
гець, гИцати, гоц, n. h~s (вигук при ПІд
киданні вгору), hustac «колисати», мор. 
hustat' «те.», рум. hйta (проrойдання).
Пор. гець, гИцати, rоц, rутати1 • 

гуцул «українець з гірських районів 
західних областей України», [г6цул] «ТС.» 
Ж, [гуцулка] «жителька Схі~них К.арпат; 
танок; вид сорочки», гуцулок «Невели

кий гуцульський кінь>>, гуцулЯк «т;.; 
короткий кептарию>; - р. бр. гуцул: 
п. Hucul «гуцул», hucul «гуцульськии 
кінь», ч. слц. Hucul «гуцул>>, hucul «ГУ
цульський кінь»;- пов'язувалося з рум. 
hoj-ul «злодій, розбійник, опришок» 
(Гнатюк ЗНТШ 123-124, 14-1~, _45; 
Кобилянський Гуц. гов. 15; CranJala 
300), з назвою тюркського племені уци 

(Wahilewic ССМ 18З9, 67), з дієсловом 
кочувати через форми *кочул, *гочул, 
*гоцул (Gol~biowski Lud polski ІЗ; К.o
rzeniowski К.аrрассу gбrale, передмова), 
з дієсловом гуцати (Шух І 25-26, З2) 
і навіть з гот. guta «ГОТ» (Фасмер І 479 
за усним повідомленням Развадовсько
го); жодне з цих пояснень не може бут~ 
визнане переконливим.- К.обилянськии 
Діалект і літ. м. 141-151. 

[гуцЮІ (вигук, яким відганяють сви
ней) Дз, [гуйцІ «ТС.» Ж; - результат 
афективної видазміни фонетичної фор
ми lацЮІ «ТС.».- Див. ще ачу, цю. 

rуцьки, J' уць6к - див. rудз. 

гуч1 (вигук; яким відганяють гусей 
Г ВеУг лошат Дз), гуча (вигук, яким 
пJдганя~ть лошат) Мо, гуч-гуч (вигук, 
як нм підкликають лошат, коней) Мо, 
гучки-гучки «Те.» Мо, [гуч] «лоша-сису
нець» Мо, [гучик] «те.» Дз, Мо; - оче
видно, пов'язане з -гуш (агуш); мо:к
ливо, видозмінене під впливом луча 
(вигук, яким відганяють телят).- Див. 
ще агу 1 • 
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гушматок 

гуч2 , гучжа- див. гиджга. 

[гуч-кара] (вигук, яким відганяють 
овець) Мо; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане як запозичення з крим.-тат. 
полов. ickary (ickiirй) «Всередину». 

І rуш] «Гуля; ВОЛО», [J'уша] «ТС.» 
Scheludko, [ J'ушіІ «гулі, жовна; дифте
рит» Ж, [ J'ушуватийІ «Покритий гуля
мю>; - болг. гуша «ВОЛО>>, схв. г'і)ша 
«те.; глотка>>; -запозичення з румун

ської мови; рум. gй~а <<Воло; [пухлина]» 
загальноприйнятого пояснення не має._
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 
128-129; Scheludko ІЗІ; Vrabie Ro
manoslavica І4, І47; БЕР І 297; Bern. 
І З6З; Рщсагіu 64; Walde-Hofm. І 596; 
Ernout-Meillet І 274. 

[гушкаІ (бот.) «осика, Populus tre
mula L.>> ВеНЗн; -очевидно, виникло 
з [гусика] «ТС.>> Mak як зменшувальне 
утворення (пор. nодібне співвідно
шення п. osika - [oska] «ТС.>>); поява 
ш могла підтримуватися необхідністю 
уникнення збігу з гуска.- Див. ще 
осИка. 

lrушкірІ «чихання, нежить, просту
да>> Ж, [гуштuр] «нежить>> Д;зАтл ІІ, 
[J'уштірІ (у виразі J'уштір спав (-упав) 
«заклало горло>>) Ме, [J'ущірІ «пропасни
ця від простуди» Ж; - запозичення з 
румунської мови; рум. gй~t.er «язичок; 
горло; запалення горла, ангша», в свою 

чергу, запозичено з слов'яцських мов; 
. пор. болг. гущер «ящірка; круп», схв. 
гуштёр «Те.; запалення горла»; __ псл. 
gusceгь «ящур>> загальноприинятоt ети
мології не має· очевидно, є результатом 
контамінації ~сл. jascerп «ящур>> і g!;?zь 
«вуж>>; як позначення певної хвороби 
виникло, очевидно, переносно.- Дзен
дзелівський Атлас ІІ 148; Vincenz 2; 
Vrabie Romanoslavica І4, І47; СДЕЛМ 
93; DLRM З5І; БЕР І 297; Skok І 
638. 

[гушма] «купою, грудою, юрбою» 
Ж;- очевидно, походИть від крим.-тат. 
хуш «разом, в один ряд>>, до якого до~а

но суфіксальне -ма за зразком прислш
ників типу дарма. 

[гушматокІ «позбавлені кострипі во
локна конопель>>; - не зовсім ясне; оче-



гушнИк 

видно, пов' язане з етимологічно не з' я
сованим схв. гуше «найтонші волокна 
конопель, зв'язані у вузол» (Skok І 638; 
БЕР І 297). 

[гушнИк] (бот.) «водопериця, Myrio
phyllum spicat11m L.» Ж; - очевидно, 
пов' язане з r!}ша «гуля»; назва могла 
бути зумовлена тим, що восени на стеб-

rушнИк 

лах водопериці (водяної рослини) з'яв
ляються продовгуваті бруньки, які по
тім відпадають на дно водойми, а на
весні проростають; пор. бр. [шЬJшачкіJ 
«водопериця», шЬJшнЯк «ТС.», похідні 
від шЬtшка «гуля; шишка».- БС3 44, 
344; Бісюліна-Клоков 228; Нейштадт 
404-405. 



Інформ. бланк N. 1580. 

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР 

ИНСТИТУТ ЯЗЬІКОВЕДЕНИЯ им. А. А. ПОТЕВНИ 

ЗТИМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ 

УКРАИНСКОГО 

ЯЗЬША 

В СЕМИ ТОМАХ 

Том 1 

А-Г 

СОСТАВИТЕЛИ 

Ростислав Васильевич Болдь1рев, Вера Титовна 
Коломиец, Афанасий Прокофьевич Критенко, 
Татьяна Борисовна Лукинова, Александр Саввич 
Мельничук, Геннадий Иванович Никулин, 
Гриrорий Петрович Пивторак, Александр 
Данилович Пономарев, Нина Серrеевна Родзевич, 
Неонила Петровна Романова, Орест Борисович 
Ткаченко, Алла Николаевна Шамота 

(На украин.ском язьtке) 

Киев, издательство «Наукова думка» 

Затверджено до друку 
вченою радою І не тит ут у мовознавства 
ім. О. О. Потебні АН УРСР 

Редактори 

В. Є. Дудко, Л. П. Марченко 

Оформлення ху дожни ка 

В. М. Флакса 

Художній редактор 

Л. І. Андрієвський 

Технічний редактор 

М. А. Притикіна 

Коректори 

Н. О. Луцька, Л. В. Малюща; 

Л. П. Стеценко 

3д3НО до набору 31.10.78. ПІдn. до друку 07.04.82. Формат 70ХІОО/Іб. Папір друк. N• І. Літ. гари. Вне. 
друк. Ум. друк. арк. 51,35. Ум. фарбо-відб. 54,15. Обл.-вид. арк. 56,63. Тираж 12000 пр. Зам. 8-539. Ціна 
З крб. 90 коп. ' 

Видавництво «Наукова думка:., 252601, Київ, МСП, Репіна, з. 

Книжкова фабрика ім. м. В. Фрунзе, 310057, Харків, Донець-Захаржевського, б/8. 



nоМІЧЕНІ nомилки 

р~~~~ І Колонка І Рядок І Надруковано Треба 

110 права 9 зн. Ьёg- ьеg-

164 права ll зг. бе кеш бе кеш 
171 права 8 зг. брёза бреза 

198 права 4 зг. ЬіеІіс ьі~Ііс 
214 ліва 9 зг. bluzgac bluzgac 
- ·- 23 зн. bluz(g)nцc bll!z(g)nцc 
242 ліва І 1 ЗГ. Ьас ... bojac ьас ... bojac 
- - 21 зг. bha у atf5 hhayatё 

255 прав<І 27 зг. орuч 6 ріlц 
296 ліва 10 зн. Kopalinski Kopalinski 
354 ліва І зн. wгjeseno v.тjeseno 

355 пр;зва 2 зг. версія верші 

358 . ліва 20 зн. І e[Sa vi'rsa 
432 ліва 2 зг. \\·patrzyc \Vpatrzyc 
435 ліва 27 зг. .sнcler sudcr 
447 ліва 16 3Н. r r 

І 
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