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Второй том словаря содержит слова на буквьr Д-К (копці), в нем дается
зтимоJюгия и характеризуется состояние зтимологической разрRботки
всех
зафиксированньrх в ХІХ и ХХ вв. слов украинского литературного язьша
и диалектов, за исключением тех производньrх форм, которьrе наиболее регу
лярно образуются от приведенньrх в словаре, и устарельrх или узкоспециаль

ньrх терминов иноязьrчного происхождения. Рассматриваются также зтнонимьr
и распространенньrе на Украине собственньrе имена людей.
Рассчитан на язьrковедов, спецналистав смежньrх отраслей науки, преподава
телей и всех интересующихся происхождением слов.

Другий том словника містить слова на літери Д-К (копці), у ньому по
дається етимолоГІя r характеризується стан етимологічної розробrш всіх за
фіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів,
за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов'язаних із на
веденими в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного
походження. Розглядаються також етноніми і власні імена людей, поширені
на Україні.
Розрахований на мовознавців, фахівців суміжних галузей науки, викладачів
і всіх, хто цікавиться походженням слів.
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ВІД РЕДАКЦІйНО! І\ОЛЕГП
Над укладанням 2-го

тому

Етимологічного

словника

української

мови

працював авторський колектив у такому складі: Н. С. Родзевич (уклала статті
д- дебют), Т. Б. Лукінова (деб'я- достойний, а також статті ждюхати і жил

ляр), Н. П. Романова

( достота- єзул та Іліан- каня з), О. Д. Паномарів
(єй- жюрі), О. С. Мельничук (з 1- забузирить, кастити-кет з, а також статті

д, дворянин, де 2 , дендера, де-не-де, дерипліт, дешпетуватu, дєдина, дєдя, джа
мурний, джегер, джємори, джиіира, джоло, дзвінець, дзвоник, дзюндзя, дибати,

дість, доводитися, довтіп, довтот у, додик, дозолити, досталь, достаток, досто- 2,

dотеп, доти, іJотіль, дохнути, до-щерця, драгаль, драгіль, дразка, драконівський,
драничка, дратувати, дреговичі, дриt ал а, дриглик, дризнути, дрикиць, дримба 2,
дрuн, дриндати, дристун, дровітня, дудзуман, дудлити, дуель, думітувати, евен,
евенк, егіда, експозиція, експропріація, ексцентричний, енець, ербій, ескалатор,
ескімос,

естрагон, євнух,

жентиця,

жеребінка,

єгер,

жарнівка,

жарновець,

жахлий, жби, желізак,

жерій,

жесткий, живиця, живокіст,
жижаки,
жижуха,
жизвий, жимена, жимок, жмайло 2 , журавельник, журавець, забути( ся), зави

ритися, завідни й, заводи, загара 2, загова, заголоба, заденок, зазол, зайви, заки,
закіль.

замандюрити, заповіт, заполонити, запроторити,

заскорузлий,

щина,

затавати,

затяти,

заталь, затого,

затьмарити,

заузок,

затомість,

заригувати,

затон,

захарапчити,

зарінка,

затонистий,

зашидіти,

затуль

защколобитисл,

зашкруміти, защіпка, збуй, збулгачити, збур;иати, збурмати(ся), збушок, звад
ник, зверть, зволікати, .згацькати, згоді, згріб'я, здебільшого, земняк, .зимами

рок, зікри, гіхати, злигодні, зодія, з-перед, зратитися, зрок, зсіль, зтіль, зубці,
зувічити, зцюль, зчеховзь, зюбрувати, зябнути, іванчик 1, івасі, измені, ікавка,
илець, ільтиця, ильще, імати, инджибаба, инкол,

ириця 2, ирtщя з, іспанка, ічія, ішов, їживник,

Інна, ірвант, ирень, иржій,
їз, їль, їсти, кабан 2, кавакати,

кавер, кавуля, кадовб, калачики, калека, калічки, каманак, камінка, ка,и'яниця,
канархати, канат, канва, канделябр, кандидат, канікули, каністра, каніфоль, ка
нов, канотt, канонада, канонерка, канонір, кантичка, канцелярія, К(тцлер, као

лін, капець 2, капітальний, каракавка, каракати 1 , касація, киба 1, кибалка, кий 2,
кuндибал 1, кuндuбал 2 , кицяти, кишора, киях, кість, кладник, клекацка, клень,

клепавка, клесувати, клець, клива, кліnати, клонц, кляпець,

кльомзати, кню

nіти, ко вб а, ковбаня, ковеза 1, ковеня, кеверкот, ковмо, коворот,· ковтати 2• ко

в'яЗа; коза

2,

коза

5;

коза в; козак.ин. козел

2,

коїти

1,

коїти

2,

кой, колдибахнути,

тсолокоцеіі, кольза, комарник, комбінезон, комір, ко.Іtіть, комонь, комора, ком
пактний, компанія, компенсація, контетенція, комплекс, комплект, комплекція,
ко.иплімент,

Nати,

компостер,

конверт,

компроміс, комунікація, комюніке, канар, канара, ко
коник 1, коник 2, кони<tек. коноплі. коноплянка,

конденсувати,

консерва; консервативний, консерваторія, конспірація. констатувати,

конститу

ція, консгрукція, консультація, кант 1, кант 2, контекст, контентувати. контроль,
конура,

конус,

концентрат,

конфета, конфетті,

концентричний,

конфіденціальний,

копати,

копирснути,

конфісю;вати, концентр,
копорснутися,

копці),

В. Г. Скляренко (забундоситися- зановат), Г. П. Півторак' (заноза- ілем),
О. Б. Ткаченко (кап -ІСарапавка, а також статті давимука, дардан, дебuла,
еізом, екіпаж, екстерн, ерлець, жолопати, калабурці, карауша, кар-карезний,
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Від редакційної колегії
кивайло, киликати, кимбрина, кинипа, кипень, Кирик, кисир, кистець, киця 2 , киче
ленок, кииtло, киянець, ківшиця, кілець, кінато в, кіпшіти, кір 2, класифікація, клев
рет, клегиня 2, клейонка, клейгов, клиби, кліщинець, кліщі, клопівник, клубники,

ключик, клямати, кнікс, кнюх, ковалик, ковбир, ковдня, ковдоба, ковиртати,
ковтях, козак 4, козлинник, козник, козодрист, козулька, козьоло.", кой-, кока
тень, кокош 2 , калан, кол ея, коловорот, колодюх, коломітний, коло тати, коло

течка, колошкати, колюби, кольо, комашня, каменя, комперя, комушка, конд
ричитись, конд у ри, конка, конодрист, конозити, контора, копаш 2 , копінь, копка 2 ,
копотіти), В. Т.

Коломієць

( карапудитись- кастет,

а

також

статтю

кар),

А. П. Критенко (кета- коблик) і Р. В. Болдирєв (кобли.ча- копут).
У роботі над доопрацюванням і редагуванням тому брали участь як поміч

ники редактора О. М. Гаркавець і Т. Г. Линник.
Над технічною підготовкою машинопису тому працювали В. А. Ткаченко,
Т. А. Харитонова, Т. О. Черниш, Т. І. Баранова.

Том рецензували чл.-кор. АН СРСР О. М. Трубачов і співробітники керо

ваного ним сектору етимології і ономастики Інституту російської мови АН

СРСР, а також В. В. Німчук, якому належить розробка вмішених у томі статей
дерикучник, дуби 2, єзвіро, жандарик і жилляр (останнє- разом з Т. Б. Лукі
новою).

А
[д] (прийменник з дав. в.) «до, к»,
[ід, од СМ ІІІ] «Тс.»;-очевидно, резуль

тат функціональної і фонетичної взає
модїі прийменииків к і до; безпосереднє
виведення [д] з до (Ogonowski Studien
59) помилкове.- Мельничук СМ І І І
141.-Див. ще до,

к.

да 1 «і, та (єднальний спол.); але, та
(протиставний спол.); та (частка)»;
р. да «і, але; так (стверджувальна ча
стка)», бр. дьt «і, але», др. да «і, а; то;

якщо», п.

[da]

(виг.) «гей, ой; і, а>>, ч. ст.

слu. da «Так», вл. da «НУ, отже; же>>,
нл. da «там, тоді; так; отже; теж», болг.

да «ТаЮ>, М. да «ТС.; а», СХВ. дй, (да)
«так; а; (частка) ну й, аякже», слн.
«таю>, стсл. Дd «так; і; але»;- псл.

da
da,

очевидно, з первісним значенням «таю>,

звідки пізніше значення «і, але», виво
дять від займенникового кореня іє.

(пор. прус. din, dien (зн. в. одн.)
«його, ЇЇ», ав. dim «ТС.», dit «Те»), що збе

*do-

.рігся також у прийменнику псл.

do,

укр. до і компонентах деяких прислів
ників (напр., укр. куди, тоді тощо);
псл. da, можливо, виникло з застиглої
форми первісного орудного або від
кладиого відмінка;- споріднене з лат.
do-nec «доки», quan-do «колись, бо»,
а такоЖ гр. б·q «от~е; ~ісля того, як»,

1Jб'll «уже>> ( <іє. *de-/do-); зіставляють
також (Slawski І 135; Briickner 3; БЕР І
309-310; стриманіше Фасмер І 480)

значенням, близька до хай); (спол.)
«щоб; що; так що; з того часу, як; якщо»,
слн. da (спол.) «щоб; що; поки», стсл. Дd
«хай; щоб»;- псл. da «хай», первісно,
мабуть, форма 2 ос. одн. наказового
способу дієслова da-ti «дати» (пор. п.
ст. da «дай» <іє. do «ТС.»); як семантичну
паралель пор. давай підемо «ходім»;
функція да (da) як сполучника розви
нулася лише в південнослов'янських
мовах (р. дабьt слід розглядати як цер
ковнослов'янізм); разом з тим, не мо
же бути остаточно відкинута й думка
(Slawski І 135; Briickner 3; БЕР І 309310; 3ССЯ 4, 180; Sl. prasl. ІІ 323-325;
Vondrak ІІ 515-519; певною мірою Фасмер І 480) про походження да «хай»,
як і да «і, але>>, від займенникового ко

реня

* do

і розвиток його функції з по

чаткового значення «так».- Ткаченко
СМ lV 144-145; Мельничук СМ ІІ
144-145; Шанский 3СРЯ І 5, 4; Фас
мер І 480; Skok І 369-370; Fraenkel IF

43,

304-305.-Пор. да 1 .
[да 3 ] (частка, щовживається з числів

никами

й

займенниками

як

показник

неозначеності: (да зо три рок:иІ, (давід
ки] «звідки(сь)» О, [дdгдеІ «де-небудь,
десь, кудись» Ж. (дdдеІ «тс.», fдадекой]
«інколи»,
[дадеколиІ
«ТС.»,
[дІіеден]

Шанский 3СРЯ І 5, 3-4; Machek ESJC

«Хто-небудь», [даінко.м] «зрідка», [дd
каде] «куди, декуди» ЕЗб 4, [дdкий]
«деякий»
Ж.
[дdкілько] «декілька»
ДзУЗЛП, [дакоди] «іноді», [дdколиІ «КО
ли-небудь, колись, деколи» Ж. [дdкот

109; Skok І 369---'-370; Bezlaj ESSJ І 93;
4, 180-181; Sl. prasl. ІІ 323326; Pokorny 181-183.- Пор. да2 , до\

рийІ «хто-небудь», (дdктоІ

ЗССЯ

[дакудtіІ «куди-небудь, кудись», [дdхтоІ
«хто-небудь, дехто, хтось», (дdчийІ ще

до2.

чий»ДзУЗЛП, [дdштоІ «що-небудь, щось,

да 2 (частка, рідк. заст.) «хай»;- р.
да «Хай», дабьt (заст.) «щоб»,
др. да
«хай»; щоб», п. ст. da «хай», нл. da-si,

дещо», [дdщоІ «ТС.», [дdякІ «як-небудь,

da-s ( <*da-ti) «хай», болг. м. да «хай;

котрийсь»,

з псл.

da

«хай, щоб» (укр.

да «тс.»).

що?», схв. да (частка із спонукальним

«дехто» Ж,

якось»;- слц. da- (daco «щось», dajako
«ЯКОСЬ, ЯК-небудь», dajeden
«ЯКИЙСЬ,

dakade «подекуди» тощо);
задовільної етимології не має; пояснює-
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да-ба

дав1

лЮка] «давка їжа» Па, [давлЮчка] «при

ться як наслідок обниження артикуля
ції е в де-(хто) і под. і переходу е в а

лад для видавлювання меду з воску» Я,

(Зілинський RSI 9, 240, 244j Тимченко
Курс історії укр. язика 125), виводиться

лі Ж; давка їжа Ме», давок,

з прислівника *к'Ьда (Німчук НЗ УжДУ

1958, 48),

вважається генетично пов' я

заним із спол. да 1

(Sl. prasl.

ІІ

323, 325);

[давлянка] «груша, що застряває в гор
[давун]

«вбивця», [давучка] «терпкий фрукт>>,
давкйй, давлЮчий, дdема, [задава] «гачок

мо

для казанка в тринозі; жердина з гаком
для притискання колісного обода; пі

ви, де також не має переконливого пояс

дойма для затискання дерева», [задавій

нення: виводиться з

ко] «душитель, куркуль», [задавка] «диф
терит» Ж, [задавлЯчка] «ТС. Ж; ангіна,
жаба», удав, удdека (мед.);- р. давИть,
бр. давіць, др. давйти, п. dawic, ч. daviti,
слц. davit', вл. dajic, нл. dajis, dawis,
полаб. dove «давить», болг. давя, м. дави,
схв. дdвити, слн. daviti, стсл. д11вити;
псл. *daviti;- споріднене з лит. dбvyti

можливо,

запозичене з словацької

bodaj через проміж
ну ланку poda- (Machek ESJC 79).- Бу
лаховський Пит. походж. 206; Дзен
дзелівський УЗЛП 151-154.
[да-ба] «та ба, та де там»;- результат
об'єднання сполучника [да] «Та, але»
і вигуку ба.- Див. ще ба, да 1 .
ДавИд, ст. Давьtд'Ь (1392-1393), Да
вид (1446), Даvід'Ь «добль рукою, або
кротость, в-ьзлюбленньr(й)» (1627); - р.
ДавИд, ДавЬtд, бр. ДавЬtд, др. Давьtд'О,
Давид'О, п. Dawid, ч. слц. David, болг.

ст. ДавИд, слн. David, стсл. д.шид "'•

Д6вмд 'Ь; -запозичено через старосло
в'янську мову з грецької; гр. даuі8,
да~іЬ, даuві8 походить від гебр. Dai)Їd

«улюблений»; для стсл. Д,dвмд 'Ь припус
кають такоЖ (Фасмер І 481) зв' язок че
рез тюркські мови (пор. тур. тат. кипч.
Davud) з ар. Daud, очевидно, пов' яза
ним з rебрайським ім'ям.-Сл. вл.
імен 207; Беринда 200; Фасмер І 481;

Петровский 91; Суперанская 77; Илчев
153; Кореспу Pruvodce 53-54; Gese-

nius 180-181.
[давимука] «скнара» Ж;- неясне; се
мантично у своєму теперішньому пов' я
занні з діесловом давИти і іменником
;щjка (букв. «той, хто давить муку»),
можливо, виникло з первісного *да
ви.мукd, що могло скластися як контамі
нація кальок двох польських складних

слів на позначення скнари

- dusigrosz

(букв. «давигріш») і liczykrupa (букв.
«лічикрупа»), звідки *давикрупа і піз
ніше *дави.мука.
давИти, давщjти, давощjти, давИ
тися, дав «давка, метушня» Ж, [дdва]
«хвороба горла», давИло «прес», давИль

ник, давИльнЯ, давйльце «жом», [давйль

ця] «щипці для роздавлювання горіхів»,
[давйтель] Ж, [давйця] «дифтерит» Ж.
[дав ій] «ТС». Я, давка, давкотнЯ, [дав-
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«гнобити, мучити», фріг. бсіщ; «ВОВК», ав.

dav-

«давити,

«змучений»,

гнобити», гот. af-dauфs

можливо,

«умирати», двн.
death «смерть»,

також
diwan
touwen «ТС.», англ.
нвн. Tod «Тс.»;
іє.

*dhau«давити»,
можливо,
також
*dheu- «Зникати, помирати».-Шанский
3СРЯ І 5, 4-5; Фасмер І 481; Slawski
І 147; Rrйckner 85; Machek ESJC 112;
Schuster-Sewc І 143; Olesch І 208;
БЕР І 313; Skok І 384-385; Bezlaj
ESSJ І 96; 9ССЯ 4, 198--199; Sl.
prasl. ІІ 362-364; Feist 4; Pokorny
235, 260.
[даві] «сьогодні вранці; недавно, до
піру, колись Ж, ВеЗн», [дdеіда, дdеіки]
«ТС.» Ж, [здавішня] «зрання» Ж;- р.
дdееча, [даве] «нещодавно», др. дав13
«вчорз, нещодавно», вл.

jeto ( <*dave-to),

нл.

dejeto, ст. dadajto ( <*dave-to)

«раніше», полаб. dбvaa «щойно», болг.
одеве «недавно», слн. davi «сьогодні

вранці», стсл.

д11вt;- псл.

dave,

по

в' язане з

davьn-ь;- спорід!Іене з лат.
du, dudum <<Нещодавно, тільки-но»,
гр. б'ljv( <br±v) «довго, давно», дінд.
duraJ1 «далеко», вірм. tew «довгий

час»." хет. tuwa

«вдалині»;

іє.

*du-

«протягати»
(стосовно
простору
і часу).- Шанский ЗСРЯ
І 5, 4, 5-6;
Фасмер- Трубачев І

(*dou-,

dva-)

480-481; Преобр. І 172-173; Slawski
І 139; B~zlaj ESSJ І 95-96; ЗСС5!
4, 198; Sl. prasi. 360-361; Ondrus
S!. Wortst. 125; Bern. І 181; Buga
RR 11 679; Walde- Hofm. І 378;

да кус

давник

381;

Frisk

Pokorny

219.

-Пор.

давній.

[давник]

(бот.)

«сідач конопляний,

Eupatorium cannabinum L.» Mak;-

не

ясне.

давній, давнезний, [давнuй] Ж. дав
нішній,JdавнЯшній], [давйна] «давнина»,
давнина, дdвність, давнота «давність»
Ж. давнйти «робити давнім», давнй.м
давн6, давніш, давно, віддавна, відне

давна,

донедавна,

[здdвній]

«давши»,

здавніти,
здавен
СУМ,
Ж. здавен
давна, здавна, здdену, здавня, задавне
ний, задавнілий, задавнити, недавній,

недавно, [оддавній] «старий», оддавна,
[п6давно] «давно», по-дdеньо.му, прадав
ній, прадавнина, [предавний] Ж, [споза
давна] «дуже давно», [спозадавня, спра
давна] «тс.»,
удавнйтися
«застаріти»,
удавні
щавно,
колись»;- р. давний,
бр. даfjні, др. давьнии, п. вл. нл. dawny,
ч. davny, ст. davпi, слц. davny, болг.
отдавна, схв. даван, давни
«давuій»,
слн. daven, стсл. ДІ\GЬ.нь.;-псл. davьn-ь,
пов' язане з dave.- ЗССЯ
4, 200.Див. ще даві.

[даrа] «тесак, кинджал, шабля», ст.
дага «стилет, кинджал» (XVII ст.);
очевидно, запозичеuuя з nольської мо
ви; п. ст. daga «стилет, киuджал», dah,
deka «те.» походить від іт. daga, етимоло
rічuо uеясuого, можливо, nов' язаuого
з лат. daca (ensis) «дакська
(шпага)»
або з елат. dagua «шпага», запозичеuим,
очевидuо, з кельтських мов; пов' язаuuя

з уг.

dakos

«киuджал»

(Mik1.

EW ;)9)

сумнівuе.- Briickner 84; Bern. І

У76;

Юuge-Mitzka

Dauzat 227; Rloch 198;
125.

[дадакати] «базікати; гелготати (про
гусей)», [дадакач] «базікало»;- похідuе
утвореuuя від вигуку [да-да], що є, мож

ra-ra

ливо, варіаuтом вигуку
гусей).-- Пор. гагакати.

(про крик

[д' аджеж] «звичайuо, розуміється,
так»;- результат злиття часток даІ, ад
же, ж (див.).

*

дієслова dadjь «дай» і осuови імеuника
Ьоg-ь
«щастя,
добробут».- Фасмер Трубачев І 482; Зализняк ВСЯ VI 43;
Briickner 84; ЗССЯ 4, 182-183; Sl.
prasl. ІІ 327; Будимир Зборник Филол.
Фак. у Београду IV 37-39.- Див. ще
бorl, дати.

[дажить] «навіть» Мо,
Ме;- результат

[дайжи]

контамінації

р.

«те.»
даже

«ТС.», утвореного з часток да 1 і же, і укр.
навіть (перша форма) та дай же

(друга

форма).

[даз] (частка із значенням приблиз
ності: даз два «ЗО два») НЗ УЖДУ

[das]

«Те.»;- очевидно, результат злит

тя часток [да] «майже» і з «приблизно»;
не виключена й можливість запозичен

ня із східних говірок словацької мови.

Німчук НЗ УжДУ
ще даЗ, з 3 .

[дай]

(спол.)

1958, 35,

48.-Див.

«тай» Ж;- результат

злиття сполучників да «Та>> і і (й) (див.).

[дак] (спол.) «так, тільки,

але, то»,

[дек, дик] «Те.» Л;-- р. пд. [дак] «так»,
[Здак], бр. дьtк, болг.
[дак] «а, же>>,
схв. ст. dak «то, отже»;- давнє суфік
сальне утворення від займенникового
кореня д- (псл. d-), наявного також у

сполучниках да «Та», [до] «То»; відмінне
від болг. дака «хоча>>, утвореного з
сполучників да «та» і ако «як».- Sl.

prasl.

ІІ

329-330.- Див.

ще да\ до\

до2.

дактиль,
дактилічний; - р.
дактиль, бр. дактьtль, п. ч. слц.
daktyl,
болг. дактuл, м. дактил, схв. ддлтил,
слн. daktil;- запозичення з латинської
або грецької мови; лат. dactylus «дак
тиль» походить від гр. 8сіх:tuЛщ; «nа
лець; найменша міра довжини; віршо
вий розмір», етимологічно неясноrо.
СІС 189; Шанский ЗСРЯ І 5, 8; Hiittl-

Worth 68; Kopalinski 195; Frisk
345.

І

344-

[дакус] «трохи», [дакусчик] «трошеч

Дажббг «ЯЗИЧf!ИЦЬКИЙ бог СОНЦЯ» ж,
Даж66жий Ж;- р.
Даж(дь)бог, др.
Дажьбог'Ь, р.-цсл. ДdЖ.J, Ь.ЕОrь. «ТС.», п.

ки»;- складне слово, утворене з

ст.

оскільки частка [да-] до іменників

Dacbog

(особове

ім'я,

XIV

ст.),

Dadzbбg «тс.» (XVII ст.);- псл. *Dadjь
bog-ь, утвореuе з імперативuої форми

35,

[дас] «те.» (дас три «зо три») тж;- слц.

частки

[да-] «де-» і присл,івника [кус] «трохи»;

не

nриєднується, спосіб виникнення слова
не ясний; можливо, в основі лежить
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дашік

даль

контамінація [дащо] «дещо, скільки-не
будь» і [кус] «трохи».- Див. ще да 3 ,
кусати.

[далак] «хвороба овець (здуття жи
вота внасJІідок переїдання)» Я, [дала
читuся] «здутися» (про корів, овець)
Мо;-- р. [далак] «хвороба овецЬ>>, болг.
далак «Селезінка; хвороба овець (роз
ширення селезінки)», м. далак «селезін

ка; набряк селезінкш>, схв. да лак «набряк
селезінки»;-заrюзичення з турецької
мови; тур. da1ak «селезінка» сnорід
нене з аз. далаг, тат. башк. каз. кирг.
талак, узб. rпалок, чув. сула, дтюрк.
солак «ТС.».- Фасмер І 482; Шипова 118;

БЕР І

315; Младенов 119; Skok І 376;

І 177; Mikl. EW 39; Lokotsch 37;
Егоров 193, 229.
[д' але) «аЛе»;- результат ЗЛИТТЯ СПО

Bern.

лучників да 1 і але

(див.).

далебі «справді, слово честі» Г, Ж.

[далебіг, далебо, далйбі Ж, дальбо Л,
делебі], ст. далибог'Ь, далибу, далuб'Бг'Ь
«тс.»

(XV

очевидно,

ст.);

-бр.

калька

далібог «тс.»;

польського

dalibбg

«ТС.», яке утворилося на основі слово
сnолучення da li b6g «якщо дасть бог»,
що складається з форми 3 ос. одн. від

дієслова dac «дати», частки li «якщо»
та іменника b6g «бог».- Witkowski SOr
19/2, 210; Stawski І 137.- Див. ще богl,
дати, ли.

[д'алеж] «але ж, проте, втім»;-ре
зультат злиття сполучників да 1 і але 1
та частки же (ж) (див.).
даль, [далека] «віддалення», дале
кість, [даленЯ] «далечина» Ж. [далень]
«задній план, тло» Ж. далеч, [далечйзна],
далечина, [далечинЯ], далечінь, далина,

стані», [віддалеку j Пі, віддалі «віддалік»,
віддалік, віддалЯ, [віддалечйтися] «від
далитися» Ж. віддалЯти, віддаліти '<Від
стати, віддалитися», дедалі, звіддалекй
«здалеку», звіддалі, звіддалік, звіддалЯ
«те.», здалека, здалеку, здалі, здалЯ,

[зоддаликй], надалі, невдалещj «недале
ко», [недаленпий] Ж. недалеко, недалеч
ко, [неоподалеки] «неподалік» Ж, [не
оподаль] «ТС.» Ж, Пі, [неподалеки Ж,
неподалещ} УРС, Ж. неподалеці Г, Ж.
неподалець Г, ЖJ, неподалік, [обдаль
ний] «дальший, досить далекий» ВеЛ,

[одалець] «недалеко» Ж. [одаль] «відда
лію>, [одалекй] «ТС.» Ж. Ме, [оддальній]
«віддалений» Ж. [оддалі] «Здалека» Ж,
оддалік «ТС.» Ж. [оддалікй] «Здалеку, на
віддалі» Па, [оддалЯ] «ТС.» Ж. [оддаліти]
«віддалитися» Ж, [оподалікl «Здалека;
осгоронь», [оподаль] «далі, осторонь»,
[оподалець] «на віддалі» Ж. поодалік,
поодаль, удалині, удалищj, удаль;- р.
бр. др. даль, п. da1, ч. da1, слц. dal'a,
вл. нл. da1oki «далекий», полаб. do1ek
«далеко», болг. далек «далекий», м. да
лечен «ТС.», схв. даJЬ «даль», слн. dalja,
стсл. ДМІ<І «ТС.»;- псл. dа1ь;- етимо
.логія непевна; можливо, походить від
займенникового кореня do- «ТО-», наяв-

ного в сполучниках да, [до] і паралель
ного

кореневі

to-,

відповідник

якого

вбачається також у лит. to1us «далекий»,
лтс. taJs «ТС.» (Slawski І 136); можливо
також, що псл. da1- є результатом зміни
давнішого *ta1-, спільного з балтій

ськими мовами, під впливом *dьJgь «дов
ГИЙ», davьn'Ь «давній» (Zubaty St. а с1.
І 2, 94); менш вірогідне пов' язання з

коренем

*de1- (псл. *dьJgь, укр. дОв

[далинЯ Ж, дальнина], дальність, дале
кий, [далезнuй] «дуже далекий», дале

гий) із незасвідченим слов'янським ко
реневим вокалізмом е, о (Persson Stu-

чезний, далеченний «ТС.»,
[далешній]
«прибулий здалеку», [дальний], даль
ній, дальший, [далекенько], далекува
то, далеченько, далі, [далій], [далічко)
«далеко», [делі] «далі», даленіти «вид
нітися; віддалятися», [далйти] «відда
ляти», [даліти] «Віддалятися», [вдаля]
«далечінь» Ж. [вйдаленє] «Висилка, висе
.rJення» Ж. [вйдаленець] «виселенець» Ж,

dien 221; Meillet MSL 14, 373; Bern. І
177; подібно Skok І 376); питання спо
рідненості з уг. tavo1 «далеко» (Machek
ESJё 110) залишається відкритим, як

видалЯти «усувати», віддалина «далека
відстань», віддалення «видаляння; дале
чінь», віддаль, віддалекй «збоку; на від-

!О

і ширша проблема можливих генетичних

зв' язків індоєвропейської мовної сім'ї
з іншими мовами.- Шанский 3СРЯ І 5,

9-1 О; Фасмер -ТрубачевІ 483; Slawski
І 136; Б~Р І 315;. Ho1ub -Кор. 136;
Schuster-Sewc І 143-144; 01esch І 201202; 3ССЯ 4, 184-185; Sl. prasl. ІІ
333-334; Fraenkel 1106-1107.

данець

дама

щіма 1 «пані, жінка»;- р. бр. болг. м.
схв. дама, п. вл. 'dama, ч. слц. слн.
dama;- запозичено, очевидно, через
посередництво російської і польської
мов з французької; фр. dame походить
від лат. domina «пані, господиня» (пер
вісно «господиня дому»), похідного від
domus «дім», спорідненого з псл. dom-ь,
укр. дім.- Шанский ЗСРЯ І 5, 11;

лялись шаблі; частина українських форм
могла утворитись незалежно від поль
ської мови; болг. дамаскйня, можливо,
також схв. димйскиjа, дuмишки1Ьа «да
маська шабля» пов'язані з гр. бaf1UO"%ТJ
v6~ «дамаський», бaf!acrx.[ «ТС.» (БЕР І

317).- Richhardt 42; Sl. wyr. obcych
133.- Пор. адамашка.

дім.
дама 2 «гральна карта; шашка», дам

дамба «вал для захисту місцевості від
затоплення»;- р. дамба, ст. дам, бр.
болг. дамба;- очевидно, через росій
ську мову запозичено з голландської
або нижньонімецької; гол. dam, нн.
damm (> нвн. Damm) «ТС.» споріднені

ка «шашка; карта», [дамнйця] «шашеч

з дісл.

ниця», ст. да.мьt «шашки» (гра) (XVI ІІ
ст.);- р. бр. да.ма, дамка, п. вл. dama
«Дам(к)а (у грі)»; ч. слц. слн. dama «тс.»,
болг. дама «дамка; ферзь», схв. даме

«затикати,

Фасмер І

483; Преобр. І 174; Sl. wyr.
obcych 133; Dauzat 227; Bloch 199;
ще
Walde -- Hofm. І 367.-Див.

«шашки»;- очевидно,

запозичене через

посередництво російської і польської
мов з німецької; нім. Damenspiel «шаш
ки»

фр.

(букв.

«гра

дам»)

є nерекладом
nоходить від icn.
«дамські шахи»,
виникло внаслідок

jeu de dames, яке
ajedrez de 1а dama

що, як вважають,
спотворення .з ар. (assitrang) аШіm «гра
в шахи»; виводиться також (KlugeMitzka 120) від назви подвійної шашки
(дамки), перенесеної з гри в шахи, де
dama, dame (первісно «господиня») в за
хідноєвропейських мовах означає ферзя
(королеву).- Шанский ЗСРЯ І 5, 11;
Фасмер І 484; Holub-Lyer 121.-Див.

ще дама 1 .
[дамастйна] «дамаська слива» ВеБ,
[да.масценкаJ «те.» Mak;- очевидно, за
позичення з польської мови; п.

damascena, [damasyna], ст. damaszczyna, як
і ч. damazina, [damastinka 1 «ТС.», похо
дить, мабуть, від лат. (prunus) damascena
«(слива) дамаська» (назва дерева).- SW
І 424; Bruckner 84; Machek ESJC 110.Див. ще дамасценка.
[дамасценка] «шабля з дамаської ста
лі» Ж, [дамаска, домаха, дамашівка ЖJ,
ст. де.ме~ика (XVII ст.) «тс.»;- запози
чення з польської мови; п.

damascenka,
demeszka, demesz, demiesz, як і ч. damascenkз, слц. damascenka, слн. damascanka «ТС.», ПОХОДЯТЬ від ЛаТ. damascenus «дамаський», похідного від Damascнs «дамаск» - назви міста, де вироб-

dammr

«ТС.», гот. faur-dammjaп

перегороджувати»,

можливо,

також гр. 'l'tвf!вTv «закривати, закріплю
вати», 'l'tвf!ЄЛ.tov «основа», пов' язаними
з 'l't-f)crw «покладу», псл. deti «покласти»,
укр. діти (дієслово).-СІС 189; Шанский
ЗСРЯ
І 5,
11-12; Фасмер І 484;
Юuge-Mitzka 120; Feist 146.- Пор.
тама.

дана (рефрен у піснях) Ж. [дану,
дайна, дай ну, дйну, діна, діні, дуйна]
«ТС.», [данакати] «співати дана», [дай
накати] «наспівуваТИ>>;- П.

dana

(при

СПіВ), dajna, dyna, dyny, слц; danom
«ТС.»;- не зовсім ясне; пояснюється як

результат поєднання п.
нях; рідше

з укр. [да]
(Slawski І

-

da

(вигук у піс

спол. «Та»), спорідненого

«тс.», і вигуку п. [па] «Ну»
137); зіставляється також

з дінд. dhan- «дзвеніти, звучати» як здав
на успадковане слово, з яким пов'язує
ться і молд. дойна (вид пісні), рум.

d6ina «Тс.» (Семчинський Мовозн. 1969/5,
63-67; Hasdeu Din istoria limbei
romine 1883, 11-32); менш імовірні
припущення про зв'язок з лит. daina
«пісню> (MaJinowski PF І 181) або про
походження укр. дана від імені богині
води Дана (ВеЗн 14), наявність якої
в міфології слов'ян не доведено.

[данець] «танець» Ж. [данцівнйкl «тан·
цюрист», [данцувати] <~танцювати», [дан
цювати] «ТС.» Ж;- болг. данец «бол
гарський народний весільний танець»;
очевидно, запозичення з молдавської мо

ви; молд. [данец], данц «Танець» поряд
з уживанішим дане «ТС.», мабуть, похо
дить від французького danse «ТС.»; ц
замість с у молдавській мові могло

ІІ

Даннло

дараба

з'явитись під впливом рідше вживаного

поряд з дієсловом оанса ( < фр. daпser)

«танцювати» варіанта данца, який, мож
ливо, походить від іт. danzare <<тс.».
DLRM 214; БЕР І 319.-Див. ще
танець.

Данйло, [Данилей1 Я,

Я, [дарство] «дар» Я, дарунок, [дар
бенний] «дарчий», [даревнийJ «дарем
ний», даремний, [даріжний] «дарований»,

[дармИйJ «даровий» Ж. даровИй, даровИ
тий, !даровнИй] «даровий», дарчий, [да
рамна] «даремно», дарма «даремно; не

Данько, ст.

варто, хай», даремне «даремно», дарАtо,

Данила (1394), Даниил'Ь «суд('ь) б(о)
жий» (1627);- р. ДаниИл, бр. Даніла,
др. Даниил'Ь, Данил'Ь, Данила, ч. слц.
Daniel, болг. рідк. ДаниИл, слн. Danijel,

даром, [дарома] «тс.», дарИти, дарува
ти, дармувати «гаяти час; перебувати
без ужитку», бездар, бездара, [вдармИ
цюJ «надармо» Ж, віддарок «взаємний
подарунок», [задарJ Ж. задаремна, за
дарма, задаром, надаремний, надаремне
«надаремно», надармо, нездара, [незда
рйсько], обдарОвувати, [оддара] «віддя
ка» Ж, [оддарок] «тс.» Ж. подарунок,

стсл.

,іІ.dниил-ь;- через

церковносло

в'янське і грецьке посередництво (гр.
дavt'l;Л) запозичено в давньоруську мову
з гебрайської; гебр. Dani'ёl утворене
з присвійної форми іменника dani «мій

суддя» і іменника 'ёІ «бог».-Сл. вл.
імен 207; Беринда 200; Петровский 92;
Суперанская 77; Кореслу Pruvodce 53;
Geseпius 44, 195.
[данило] (бот.) «айстра степова, Aster
amellus L.» Mak, [данилке] «тс.» Маk;
резу льтат звичайного. в українській на
родній номенклатурі перенесення влас
ної назви (ДанИла) на рослину (пор.
грИцики); мотивація перенесення неяс
на.- Див. ·ще Данйло.
дантИст;- р. болг. м. дантИст, бр.
дантЬtст, п. dentysta, ч. слц. dentista,

вл.

dentist, схв. дентист(а), слн. dentist;- запозичено, мабуть, через ро"
сійськумову з французької; фр. dentiste
походить від лат. deпs, dentis «зуб»,
спорідненого з двн. zan (нвн. Zahn), днн.
tand, лит. dantis «ТС.», псл. *d~sna,
укр. Ясна.-Шанский 9СРЯ І 5, 13;
Фасмер І 484; Dauzat 237;
WaJdeHofш. І 340.- Див. ще Ясна.
дар, [дара] «дарунок», дара «причас
тя», [даранИцяJ «подарунок» Я, [дарем
щина] «подароване», [дарИзна] «речі осо
бистого

користування,

що

даються

в

придане молодій» О, [дарuзнинаl «ТС.»
О, [дарИця] «дарунок», [дарівнИкJ «той,
хто

дарує»,

дарівщИна

«подароване»,

[дармuця] «Незначна річ, добрu, що лег
ко прийшло» О, дарнИк «артос (освяче
ний хліб)», дарниця (заст.) «дарча гра

мота»,

[дарованuна]

«дар» ВеЗа, даро

вИзна «подаровані речі», даровиrrа «жерт

ва», [даровuчяl «те, щu дісталося даром»,
[ааровuще] «вид дитячої гри», [дар6к]
«дар» Ж. [дар6мщина] «дарова праця»

[прuдарність] «випадковість» Ж. [при
дарок] «випадок» Ж. [придарка] «тс.» Ж,
[прuдарний] «випадковий» Ж, [роздар
к6вуватися] «роздавати», удармйцю, [уз
дар] «даром», [узадарl «те.» ЮМ;- р. бр.
болг.м.дар,др.дар'Ь,п. ч. слц. вл. нл.
dar, схв. дар, слн. dar, стсл. дdр·ь;
псл. dar'Ь, пов'язане з dati, як zirn з ziti,
ріr'Ь з piti;- споріднене з гр. бшроv
«подарунок», ві рм. tur «тс.».- Шанский
ЗСРЯ І 5, 14; Фасмер І 484; Slawski І

137; Briickner 85; Machek ESJC 110;
4, 191-192; Sl. prasl. ІІ 346348; Bern. І 179; Trautmaпn 57; Pokorny
225.- Див. ще дати.
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[дараб] «шматок, грудка, згусток» Ж.
[дарабів] «тс.» Ж, [дарабан] «розбитий
горщик» Ж. [дарабчик] «шматочок», ст.
дараб <<ШМаток, кусень» (XVII ст.);
запозичення з угорської мови; уг. darab
«шматою> походить, очевидно, від слн.

drбb «шматочок, дрібничка; тельбухи,
нутрощі» або слц. drob «шматок, дрібка»,
споріднених з укр. дріб.- Бевзенко НЗ
УжДУ 26, 177; ВеЗи 14; Тимч. 665;
MNTESz І 593-594; Barczi 47.- Див.
ще дріб.
[дараба] «пліт із сплавного дерева»,

[дарабівка] «вода, якою можна сплавля
ти плоти» Мовозн ..1974/3;- очевидно,
походить від уг.

darab «шматок, штука»
присвійна форма 3 ос.
одн.
«Його шматок, штука»); зміна значення
сталася, мабуть, уже на українському
грунті у зв' язку з вимірюванням сплав
люваного лісу на дараби «штуки», кож
(daraba

ну з яких становив окремий пліт;

без-

дати

да рак
підставно виводиться (Viпcenz 8) з уг.
dагаЬа «пліт із сплавного лісу», у цьому
значенні невідомого. ~\1\анівчук Мовозн.
1974/3, 76.- Див. ще дараб.
[дарак] «гребінь для розчісування
вовни та волокна» Мо, Дз, [дарачка]

«Те.»

Мо,

[дарачити]

«чесати

вовну»

Мо, Дз;- болг.
да рак;- запозичення
з молдавської або румунської мови;
молд. дарах: «чесалка», рум. darac «щіт
ка для чесання бавовни, шерсті, льону;
карда» походять від тур. tarak «гребінь,
чесалка (ткацька)»; початкове д (d)
може пояснюватися

походженням слова

з турецького діалекту або грецьким по

середництвом.- Бевзенко НЗ УжДУ
26, 178; СДЕЛМ 98; DLRM 215; БЕР
І

320.

[дардан] «йолоп, телепень» Ж, [дар

дШtськuй]

(у виразі дарданський

«те.») Ж. ст.
го»

(XVII

дарданекого

ст.);- запозичення

ської мови; п. рідк. dardan
безнадійний осел», dardanski

dardanski
виникли,

. (dardane1ski)
очевидно,

з

осел

«троянсько
з

поль

«великий
(у виразі

osiel

«те.»)

словосполучен

ня dardanski osiel, яке склалося в сере
довищі школярів на підставі читання
класичної (античної) літератури; по
ходить від лат. dardan(i)us «троянський»
(у зв'язку з довірливістю
троянців,
яких одурили греки), пов'язаного з Dardanus (<гр. ~tipбavo~) «Дардан», місто
біля Трої, яке свою назву дістало від
імені його засновника Dardanus (<гр.
дapfuvo~)
«дардан»,
родоначальника
троянців; припущення про те, що osiel
у польському виразі dardanski osiel
замінило kon з виразу kon trojanski
(dardaflski?) (SW І 426), непереконли
ве.- Тимч. 665; Briickner 85; Дворец

кий-Корольков

251;

Дворецкий І

343.

Дарія, ДарИна, Дарка, Одарка, ст.
ДарИа «взьrскаючая» (1627);- р. Дарья,

заст. Дария, бр. Дар'я, болг. заст.
Дарии, стсл. Д.dри~а: -через церков
нослов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. ~арєlа утворено від ~арє"tо~
«Дарій», що є грецькою формою імені
трьох давньоперських царів; у давньо

перській мові йому відповідає Darayahяке означає «той, хто має добро»;
оскільки відповідне жіноче ім' я виник-

vahav,

ло, очевидно, вже на грунті грецької
мови, пояснення його (Суперанская 86)
як перського імені із значенням «силь
на, переможна» не має підстав; необ
грунтованим є виведення (Фасмер І
485) р. Дарья від Дорофея.- Петров
ский 92; Илчев 156; Bartholomae 738.

[дармо й l «решето з великими отво
рами», [дармо] <<тс.»МСБГ, [дармоювати)
<шіяти зерно дармоєм» Дз;- запозичен
ня з молдавської мови; молд. дьtрм6й
<<решето», дьtрм6н (рум. dirmoiu, dirmon)
«те.», дьtрмоЯ «просівати решетом» по
ходить від нгр. бpo~-t6vt <<металеве си
то».- Дзендзелівський НЗ УжДУ 13,
69; Бевзенко НЗ УжДУ 26, 178; Sche-

Judko 131; СДЕЛМ 125; Vrabie Romanoslavica 14, 138; NHa-Arma~ та ін. Romanoslavica 16, 84; DLRM 254.
дата <<календарний час», датувати
<шизначати час», ст. дата (XV ст.);
р. бр. болг. дата, п. вл. data, ч. datum,
слц. слн. datum, м. схв. датум;- запо
зичено з латинської мови, можливо,
через німецьку (н. Datum); елат. data,
дієприкметник жін. р. від дієслова dare
<щавати», спорідненого з укр. дати,
є результатом
скорочення
формули,
якою

позначалась дата

data littera

на документах,

(букв. <шиданий лист»); по

яснюється також (СІС 190; Sl. \vyr.
obcych 134) як форма множини від лат.
datum <щане>>.- Шанский 9СРЯ І 5,
17; Holub-Lyer 121; Юuge-Mitzka 122;
Dauzat 228-229; Юеіn 403.- Див.
ще дати.
дати, давати, [даЯти] <щавати», [да
валець] <ШОдавець» Я, [даванu] <<Місце,

де складають сіно і ·годують худобу»,
даванка «порція корму; [годівля худоби
взимку]», [даеань] <<гостиRа, частуван
ня» О, [давач] <<подавець, жертвуватель»
Ж. [давачка] <товія» Я, [давець] <<той.
хто подає, дає», [дадій] «подавець» Ж,
[дайка] <щар, жертва>>, [дана] «доля» Пі,
[данець] <<той, хто платить дань» Я, да
нИна <щань», [дане] «дане, дані; отрута;
зілля» Ж, [данка] «дар, жертва», [да
нок] «Те.», [даннЯ] «отрута; зілля; при
від, підстава Я», дань «данина», [дат]
«кількість молочних продуктів, що від

дають як податок», [дата] «порція кор
му для дійної корови» Ж, [датель]
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дати

дати

«Цодавець,

жертвуватель» Ж.

[датка]

<шодачка>>, [даток] «дар, жертва», [да
точник] «рекрут» Ж, дача «давання;
[данина]; разова порція корму», [дачка]

«податок», давальний, [датешній] «той,
хто платить податок», [вдака] (у виразі
на вдаку чи «навряд»), вдалість, [вдан
ня] «привід, причина» Пі, [вдаха] «уда

«здібний артист» Я, [здатчик] Я, здача,
[здалий] «здатний», [зданий] <<тс.», здат

ний, [здатливий] <<податливий» Я, на
давати «багато дати; дати (можливість,
право)», надаватися «пасувати, годи
тися;

представлятися; скаржитися», на

ча» Ж. вдача «тс. Ж; характер, натура»,

дача «додаток землі», [надавецьJ «той,
хто дарує; засновник; відправниК>>, [на
давця, надатель ЖJ «тс.», навдалt) «на

[вдачність] «доброта; доброякісність» Ж,
вдалий, [вдатний] «вдалий; сприятли

«додаток»,

вий; доброзичливий» Ж, видавати

«да

вати; розкривати; друкувати; віддавати

заміж; утворювати звук; говорити, пред
ставляти», видаватися «здаватися; трап

лятися;

виступати»,

[вИдайкатиJ

просити», видавець «той,

«ви

хто видає кни

ги, редактор видання» Г, Ж, [вИдавка]
«виявлення вини на суді»

Я,

видсівнИк

<<Видавець» СУМ, Ж. видавнИцтво,

[ви

давство] «видавництво» Ж. вИдавцем «за
рахунком, за мірою», [видdвцЯ] «весіль
ний батько нареченої» Ж, видання, ви
датність «Визначність; (тех.) віддача»,
видаток, вИдача СУМ, Ж, видавнИчий,
видатковий, видатнИй

«визначний»,

ви

датний «ш.о Потребує багато витрат» Ж,
віддавати «повертати взяте; виражати,
відтворювати; мати запах», віддаватися
«поринати (перен.); виходити заміж; від
лунювати (про звук)», віддавець <<той,
хто віддає», [віддdжя] <<Весілля» Ж, від
данИця «Наречена Г; дівчина на виданні
Ме», відданість, віддаток <<те, що треба
віддати», [віддаха] <<та, що віддає», від
дача, відданий, [відпродавець] «перепро
давець» Ж, [відпродаж] «перепродаж» Ж,
додавати, додати, [доподати] «додати»
Ж. доданок (мат.), додаток «доповнен
ня; граматичний об'єкт», [додатник] «до
даною> Ж, додача, додаткОвий, додат
ний (мат.), завдати, [завдdванка] <<зігріте
молоко з сметаною», завдання, завданок
«урою>, завдаток, завдача «завдаток»,

[завдалий] <<удалий, гарний» Ж, задава

вмання»,

наддати

<<додати»,

наддача,

наудачу,

наддаток

[недава]

«скнара», невдалиця <<нездара», невдат
ник, невдаха, невдача,
неудачник КІМ,
невдалий, невдатний, недодача,
[не

здаль] «нікчема» Ж, [обданИти] «обкла
сти податком» Ж. /оддатчик] <<той, xro
віддає, відсилає» Ж, [оддаха] «той, хто
сплачує борг» Ж, [оддача] «віддача» Ж,
оподаткувати, передати <<Повідомити;
зобразити; дати більше, ніж треба»,
передавач, передавець «передавач», пере

давальник, [передайник Нед] <<ТС.», пере
даток «зайвина, надлишок», передат·
чик, передача «повідомлення; зображен
ня», передавальний, передатний, пере·
даточний, перездача «віддача комусь;
поступка комусь», перепр6дуваtпи, пе·

репр6даж,

[перепр6духа]

«Перекупка»,

піддати <<ДОПОМОГТИ ВЗЯТИ; ЩОСЬ ПОСИ•
лити; віддати на щось», піддавало «під·
бурювач», піддdвок (спец.), піддавкИ «вид
гри», підданець,
підданий, підданик
(заст.) <<підлеглий», підданок <<ТС.», під·
данка «піддана; кріпачка», піддdнство,

підданський (рідк.) <<кріпацький», під·
дача, підданий, підданчий (заст.) «по·
в'язаний з підлеглістю» Нед, [підданч·
лuвий] <<зручний» Нед, піддатливий, по·
давати «вручати; зображати; повідом
ляти», податися <<рушити (переважно
назад); відправитися; поступитися; роз
ширитися; схуднути», подавальник, по

давач, [подавачка] <<повію' Пі, подаеець
«Той, хто п'одає», [п6давок], подання,
[подата] «податою> ВеУг, податель, по·

задача, задачник, [запродавецьJ <<прода

даток, подать, подача «ПОВідомлення;
передача (у грі)», п6дач:са, подаЯння,
податливий, податнйй, придати «до

вець; той, хто даt в оренду» Ж,

дати; надати (про форму)», придатися

ти (тон), задаватИся <<поводитися заро
зуміло, гордувати», задавака, задаток,
запро

запродажа Я, [запродане] «про
Ж, запроданець, [запродатель]

«стати потрібним; вийти, вдатися», [пріі·
давка] щодача, домішка», придане, [при·

<<той, хто здає в оренду» Ж. здаватися~

дани] «весільні гості, які супроводжу·

даж,
даж»

здатися,
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здавач,

здавець,

[здатпень1

ють наречену до дому нареченого», [при-

дати

дбати

данець] «гість наречених», [приданка]
«весільна гостя нареченої» Л, [прида
ник] Л, [приданЯниJ «весільні гості від
нареченої», придаток, придача «додача;

випадок, інцидент Ж», [придайний] «При
датний», придатний, продати, прода
вальник (у весільному обряді), прода
вець, продавнИЦЯ «ПродаВЩИЦЯ», продав
ЩUЦЯ, продаж, продажка «продаж з аук

ціону», [продажник]

(у

весільному об

ряді), [продай] «продаж», [продан] «ди
тина, яку віддали в іншу родину» Нед,
[продачуха] <шродавщиця», продажний,
роздаватися «бути роздаваним; ставати
ширшим; чутися; [розгулятися] Нед>>,

роздавальник, роздавач, [роздавкаJ «да
рування» Нед, [роздавнИк] «той, хто роз
поділяє» Нед, [роздайко] «той, хто бага
то роздає», [роздане] Нед, роздача, роз
давdльний,

розпродувати,

розпродажний,

спродати,

«продавець» Нед,

[спродdжний]

спродаж,

розпродаж,

[спродавець]
спродажа,

Нед, [спродайний]

Нед,

удавати «прикидатися; копіювати, зо
бражати», удатися «успішно здійсни
тися; впаст:и в якийсь стан; вжити

ходів);

податися;

звернутися»,

(за

[удака]

«удача»,
удалець
«здібна
.'Іюдина>>,
[удаль] «здібність до чогось», удавал~:~ник
«людина, яка щось (когось) удає», [удан

ня] «удача», [уданство] «краса», уданість
«нереальність,

мнимість»,

удатність

«здібність, майстерність», [удаток] «по
дарунок», [удаха] «здібна людина», уда
ча, удачник, удаваний, удалий «завзя
тий, молодецький; вродливий», уданий
«зображений; здібний; гарний», удатний

«Вдалий,
спритний»,
[удачий]
«тс.»,
удачливий, [уздати] «відплатити» Нед;
р. дать, бр. даць, др. дати, давати,
даяти,
вл. dac, ч. слн. dati, слц.
dat', нл. das, полаб. dot, болг. дам, м.
дава «дає», схв. дати, стсл. дАти;- псл.
dati, davati (< іє. *do-, *dо-ц-);-спо
ріднене з лит. duoti «давати», лтс. duбt,
daviH, прус. dat, лат. dare, дінд. dadati
«дає», гр. бlбrо1-ц «даю».- Шанский ЗСРЯ

n.

І 5, 18; Фасмер І 480; Slawski І 138;
Machek ESJC 111; Schuster-Sewc І
142-144; OJesc}J І 204-207; БЕР І
310-311; Skok І 382-384; Bezlaj ESSJ
І 95; ЗССЯ 4, 194-195; Sl. prasl. І 353-

357; Bern. І 181; Trautmann 57;
302-307; Pokorny 223-226.

Топоров

дах, дах:dр «покрівельник», [дахівка]
«Черепиця, покрівля», даиtок «ковпа
чок; знак () над о, е в українському
етимологічному правописі; козирок кар

туза», дахуватий «у формі даху», [да
щИти] «покривати дахом», піддащок,
піддаutиtя, ст. дах'Ь (XVI ст.);- бр.
дах, п. dach, ч. [dach];- через польську
мову запозичено з німецької; свн.

(нвн. Dach), двн.
3 дісл. pak, лит.
«крию,

dach
dah «тс.» споріднене
st6gas «дах», лат. tego

ПОІ{риваю»,

псл.

stog'Ь,

укр.

стіг.- Фасмер-Трубачев ІІІ 763; Richhardt 42; Slawski І 136; Briickner 83;

Юuge-Mitzka

654.- Див.

119;

Walde--Hofm.

І

ще стіг.

[даха] «давалець», [дахар] «тс.»;- р.
дахd, дахарь «Тс.»;- похідні утворення
від дієслова давати; форми, подібні до
знахар, р. (жИхарь] «ЖИТе.JІЬ», МОЖ.тІИВО,
пов' язані з давньою основою сигматич
ного аориста на -х- (пор. аорист

1

ос.

оди. дах'й).- Див. ще дати.
дача «будинок для відпочинку за
містом;
(спец.) лісова ділянка», дtіч
ник;-бр. болг. дача, ч. daca «тс.»;
запозичення 3 російської мови; р. дача
псл. * datia, пов' язане з dati, укр.
дdти) спочатку означало подаравану
(дану) володарем землю, подаравану
ділянку лісу, згодом через звуження

(<

значення -«будинок
на
nодарованій
землі» -набуло значення «будинок для
відпочинку за містом»; старе значення,
пов'язане безпосередньо із семантикою

дієслова дати (р.
дать), збережено
в р. спец. дача «порція, що дається в
один раз», укр. даrіа «данина»,
схв.
даnе мн. (оди. даnа) «податки; мито»,
слr-1. daca «податою>.- Шанский ЗСРЯ
І 5, 18; Львов РР 1969/2, 100; Фасмер І
486.- Див. ще дати.
дбати «старатися, піклуватися; здо
бувати,

набувати,

заготовляти»,

дбай

лИвець «дбач», дбалість «старанність»,
дбаха, дбач, дбачка, дбайлИвий, дбалий,

[дбайний], [вИдбащиJ «ВИрОСТИТИ» Я:, [вИ
дбатися] «вирости» Я, додбати «допов
нити», занедбати, занедбувати, занедба

мий, надбати «нажити, заробити», [над

банка] «надбання» Ж, надбання, [над-
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двадцять

два

банок] «нажите», недбалити «неуважно
ставитися до чогось», недбальствувати

«те.», [нейдбайлиця] «безтурботна люди
на», [недбайличок,
недбайличка], не
дбtійло, [недбtілець, недбалиця, недбtіха]
«те.», недбальство, придбавати, придба

ти,

придбtіння;- р.

тися,

старатися»,

бр.

[дбать] «турбува
дбаць

«те.;

не

спати», п.

dbac ((дбати», ч. dbati «те.»,
ст. tba, dba ((турбота», слц. dbat', вл.
ст. dbac, нл. ст. dzbac;- очевидно, псл.
~ d'Ьbati ((шукати, здобувати; ходити з
метою що-небудь знайти; обстежувати
місцевість»
(звідки
ітератив
dybati
«те.}>), давніше ((копирсати
землю чи
сніг, шукаючи чого-небудь; колупати;
тикати; робити заглибини»;- спорідне
не з р. [дЮбать] ((клювати, дзьобати»,

п. ст. dziubac (шидовбувати», лит. dubus ((глибокий», dubti (швалюватися, впа
дати», лтс. dubt (торожніти, западати»;
іє. *dheub(h)-/dhub(h)- ((глибокий, по
рожній;

заглибина»;

недостатньо

об

~'рунтовані припущення про походження

від іменника * dba, що нібито виник вна
слідок метатези з * bda ( <* Ь'Ьdа), по
хідного від псл. b'Ьdeti (ше спати, чату
вати» (Slawski І
142-143; Schuster-

Sewc Probeheft 49-50), про зв' язок з п.
wscibiac si~ (штручатися» (Briickner 86),
з псл. doba (Machek Recherches 66),
як і про спорідненість з Л_§ІТ. dubare
<<сумніватися» (Machek ESJC 112) або
про

походження

(як

запозичення)

від

ав. ddbaёs- (dvaёs-, tbaёs-) «ворогувати,
кривдити» (Трубачев 9тимология 1965,
55-57; 9ССЯ 5, 172-173).-Мельнн
чук Мовозн. 1975/5, 46-54; Mikl. EW
53.-Пор. дИбати, доптати.
два, дві, двоє, [двае] «два» О, [двійЄ]
«залізо у рала з подвійним вістрям»,
двійка, [двійко] «двоє», [двійло] «колода
для

лів;

запрягання

ярмо

0»,

двох

чи

трьох

двійнИк «особа,

пар

во

схожа з

іншою; спарені предмети; [рід миски;
листки позолоченого срібла ЖJ», [двій
нЯх:] «ячмінь двогранний Ж, Mak; горш
ки-близнята Ж», двійнЯта, двійця щвій
нята», [двійчак] «вила» Ва, [двіла] «двій
нята>> Пі, [двоешки] «те.» Я, двоїна,

двоістість,

[двойка]

«двостволка» Ж.

[двойко] <(двоє, пара», двойство «дуаліЗм»
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Ж. [двойчак] «дволемішний плуг» Дз,
[двойчакИ] <шила» Мо, [двойчатка] «тс.»
Ва, [двойчатник] «двійник» Я. [двоЯк]
(<монета в два гроші; двійка Ж;

ячмінь

двогранний Ма!о>, [двоЯн] «великі сосно
ві бруси для сплаву», [двоЯнка] (у виразі
у двоЯнці «у двох однакових одежинах»),

[двійловий]
«пов' язаний
з двійлом»,
[двійлЯчий] «тс.», двійнИй Ж, двійчас
тий, двійчатий, двоtстий, [двойнастий]
ВеБ, двойчастий,
«двtчt» Л, [двИчи

«те.»,

двічі,

двоЯкий,
[двейкиl
Ж, двійчи, двічи]

[двое.м]

<<удвоє»,

двоfти,

двойнИти, задвійний «подвійний», за
двоЯкий «двох родів», задв6є <(удвоє» Я,
надвОє, подвійник «двійник», подв6ювач,

подвійний, [роздвій] «роздвоєння; роз
брат Нед», [роздвійство] «розбрат» Нед,
[роздвічити] «ділити надвоє» Нед, роз
двоїти, [удвійку], удвійці, удвічі, удвоє,
удвох, [уподвійні] «удвоє»;- р. болг. м.
два, две, бр. два, дзве, др. д'ьва, д'Овt.,
п. dwa, dwie, ч. dva, dve, слц. dva, dve,
вл. dwaj, dwe, нл. dwa, dwe, полаб. (lavoi,
схв. два, две,слн. dva, dve, стсл. д-ькd,

д-ьк't;-псл. d('Ь)va,

d(u)ve (< іє. *duцo
* duцoi «дві»);- споріднене з лит.
du «два», dvi «дві», лт9. divi, прус. dwгi,
дінд. dva, duvau, duva, dvau, duve, dve,
гр. Mro, лат. duo «два», duae «дві».
Шанский 9СРЯ І, 5, 19; Фасмер-Тру
бачев І 486; Преобр. І 173; Sla~ski І
182; Briickner 105; Machek ESJC 136;
Erhart Sbornik FFBrU 14, 20; HolubKop. 111; БЕР І 323; Skok І 463-465;
Bezlaj ESSJ І 123; 9ССЯ 5, 185-186;
Bern. І 247; Mikl. EW 53; Trautmann 64;
Топоров 395; Pokorny 228-232.
(<два»,

двадцять,

[двайцятt:>J,

двадцятеро,

двадцЯтий, двадцЯтка «два десятки;
монета; сорт полотна; рибальська сіт
ка; бочка на 20 відер Дз; мисливська
рушниця 20-го калібру Дз», двадцЯтник
«20 пасм», двадцЯток «двадцять», удва
дцЯте;- р.
двадцать, бр. дваццаць,
др. двадесят'Ь, п. dwadziescia, ч. dvacet,
слц. dvadsat', вл. dwaceCi, нл. dwazasca,
болг. двадесет, двdйсет, м. дваесет, схв.
двадесет, двадест, дваест, слн. dvajset,
стсл. д 'ЬGdДfСь.ти; -л сл. d('Ь)va des~
ti -складений числівник, утворений з
числівника d('Ь)va «два» і форми двоїни

дванадцять

двИгати

від числівника des~tь «десять».- Шан
ский 3СРЯ І 5, 19; Фасмер І 486; Slawski І 182; БЕР І 223-224; 3ССЯ 5, 186;
Bern. І 187.- Див. ще два, десять.

дванадцять, [дванайцять], дванадця
теро, дванадцятий, дванадцятнuй, два
нdдцятІса «полотно в 12 пасм; рибаль
ська сітка», [двт-tайцяток] «дюжина» Ж,
[дванdдцятерник] «лампа, гніт, скло пев
ного розміру» Дз;- р. двенадцать, бр.
дванаццаць, др. д'Ованадесяте, д'Ов1Jна
десяте, п. dwaпascie, ст. dwaпa(c)cie,
dwaпadcie, ч. dvanact, слц. dvanast',
вл. dwanace, нл. dwanasco, болг. два
нdдесет, м. дванаесет, схв. дванаест, слн.
dvanajst, СТСЛ. Д 'l•GdNdДEC&ТE, Д 'l.G'I:JtMДEC&TE;- псл. d(n)va na des~te, що
складається з числівника d(n)va <<два»,
прийменника

na

«на, понад» і форми міс

цевого відмінка числівника des~tь «де
сять».- Шанский 3СРЯ І 5, 21; Фасмер
І 487; Slawski І 182; БЕР І 224; Bezlaj
ESSJ І 123; Bern. І 187.- Див. ще два,

десять, на 1 .- Пор. вісімнадцять.
двері, дверки «Малі двері», [дверник]
«швейцар», дверці «Малі двері Г; [хвіртка

ДзАтл І]», дв.ерцfіта, [дверчата, дверчd
тuйl, [одверок] «одвірок» Ж, [одвір,
одвірець, одвір'є ЖJ «тс.», [одвірник]
«деталь засува, що прибивається до од

вірка», одвірок «рама дверей», [6двір]
«біля дверей», переддвер' я «місце перед

дверима», [придверє] «ТС.» Ж;- р. дверь,
двери, бр. дзверьt, др. двьрь, дверь, п.

drzwi, [drwi], ч. dvefe (мн.),
слц. dvere, вл. durje, нл. zurja,

ст. dfvi,
слн. dйri,
dv~ri, стсл. дкь.ри (мн.), дкь.рь. (одн.
жін. р.);- псл. dvьrь, пов'язане з псл.

dvorn, укр. двір;- споріднене з лит. durys, лтс. duris, гот. daйr, двн. turi (нвн.
Тііr), гp.itl>pa, лат. fores; іє.*dhwеr-.
Критенко Вступ 514, 550; Шанский
ЗСРЯ І 5, 21-22; Фасмер І 487; Преобр.
І 175; Sla~ski І 175; Briickner 101; Machek ESJC 136; Holub-Kop. 111; БЕР І
324-325; Bezlaj ESSJ І 122; 3ССЯ 5,
171 -172; Bern. І 241-242; Pokorпy
278-279.- Пор. двір,
двИгати «пересувати,

носити;

[піді

йматиЖ]», двіігатися «рухатися», двИгщj
ти, [двиганити] «Підіймати, переносити
важкі речі» МСБГ, [дзвигdнити] «ТС..».
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тж, [двигонИти] «трястися», двиготіти,
двигтіти, [движати] «тс.», [двИжкати]
«рухати, носити», [двизіти] «стугоніти;
дрижати» О, двИнути «двигнути; руши

ти», [двИхкати] «коливатися, трястися»,
[двихтіти] «ТС.», [двиг] (вигук на позна
чення руху), [двиг] «рух; підоймш> Ж,
[двИга] «важіль, пружина» )І(, [двигар,
двигdч, двuгня] «тс.» Ж. [двuгань] «дви
гання» О, [двИгіт] «трясіння, тремтін
ня», [двигнfіва] «трясовина» Я, двигун,

[двИжник] «важіль» Ж. [движнЯ]

«Тс.»

Ж. движок, здвигати «рухати, зрушува

ти;

підіймати Ж», [здвиг] «скупчення;

зрушення; релігійне свято

ня»,

[здвиж]

«трясовина»,

Воздвижен

[здвИженє]

«спорудженню> Ж. [здвИжка] «рух» Ж.
[здвuжжя]
«трясовина»,
[здвиж6вина]
«ТС.», [недвИга] «нерухома істота (ім'я
казкового собаки)», недвИгuй «нерухо
мий» )І(, недвижИмий, недвИжний, [не

здвиженний, нездвИжний] «Тс.», подвиг,
[подвИги І «корогви» Нед, подвИжник, по
двИжництво, сподвИжник;- р. двИгать
«рухати», др. двигнути,_двизати «ТС.»,
п. dzwigac «нести щось·'· важке; підно
сити», ч. zdvihati «підіймати, підносити»,
слц. dvihat', вл. zbehac, нл .. zwigas,

полаб.

dvaigngt

«ТС.»,

болг.

[двИгам]

«рухаю», м. движи «рухає», схв. діlгну

ти, діlзати, діlnи «Підіймати, підно
сити», слн. dvigati «ТС.», стсл. дкиrнжти,
дкиsdти «рухати»;-псл. *dvigti (*dvizg, ітератив * dvidzati) «Підіймати, зру

. шувати», похідне від іменника * dvign
«розсоха, розгалужена гілка» (що ви
користовувалась як важіль для
піді
ймання ваги),- пор. бр. укр. (поліське)

[pod\vih] «дубова розсоха, що підпирає
полицю

рала»

(семантична

паралель:

слц. socha «розсоха», [sosit'] «Підіймати,
підносити»);- псл. *dvign споріднене з
двн.

zwig

(нвн.

Zweig)

«гілка», дангл.

(мн. twlgu) «ТС.», разом з якими по
ходить від іє. *dЦ-I-gh-o-s/ *duц-i-gh-o-s,

twi

похідного від duцo «два»; інші пояснен
ня з припущенням первісного значення
«рухати» -як пов'язаного з і рл. di-n-g

«утискати, мучити», нвн. zwaпgen
ВВ 21,

disch KZ 23, 207; Stqckes

з двн. zwigoп «Стискати,
lenbeck PBrB 22. 542}~ ак
ступінь
префі,!jса
ad-)

(Win128),
щипати» (Uhd- (нуиьовий

+ відповідник
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двічі

двЯзити

дінд.

vejate «мече, кидає» (Bern. І 240241; Machek ESJC 713-714; Skok І
401), як зіставлюваного з лат. fїgo

щвір», надвір, надворі СУМ, Ж, на
двірний «розміщений у дворі; зовніш

«прикріплюю, встромляю», гр. -&tпci:vro
«торкаюся» (Соболевский Slavia 5, 443),
як похідного від гот. du-wigaп «рухати»
(Мартьшов Тези V сл. конф. 11) малоймо
вірні (виклад цих гіпотез без власних
припущень: Фасмер І 487; Slawski І
212-213).- Трубачев Зтимология 1964,
4-6; Шанский ЗСРЯ І 5, 23-24;
ЗССЯ 5, 168.-Див. ще два.

диба у передмісті», подвір' я, [подвірня]
«сіни» Нед, [подворець] «TG.», [подворись
ко] ВеБ, [подвірній] «дворовий», [при
дворець] (іст.) щаредворець, придвор
ний», [придворці] (іст.) «Придворні па
ни» Ж, придворний
(іст.),
[удвір' я]
«місце за дворами», [уздвір' я] «те.», [уд·

[двИзити] «Обережно щось напинати,
напружувати»

Ж,

[двизіти]

[двизИтися] «триматися

<m;.»

Ж.

на ногах; від

почивати» Ж;- пов' язане з др. двиза
ти, закономірною фонетичною формою
дієслова двигати із значенням багато
разовості; фонетичне з в цьому дієслові
(з його основним значенням) у кратних
формах замінилося на г (двигати) під
впливом форми двигнути, де r цілком
закономірне.- Див. ще двИгати.

[двійЄ] «колода для вnрягання двох
чи трьох пар волів», [двійЯ] «тс.»;- оче
видно, результат контамінації війЯ і
двое (двоє волів запрягаються д0 війя).
Критенко Мовозн. 1969/1, 63.- Див. ще
війЯ, два.
двір, двірець «малий двір; палац;

Lвокзал]», двірка (іст.) «дворова жінка»,
двірнИк «робітник при будинку; [хазяїн
замку]», двірнИцька (іст.) «приміщення
для дворових людей», [двірнИцький] «ла
кей», двірнЯ (іст.) «дворові люди», двір
нЯк (іст.) «дворова людина», двірнЯчка,

[двірок] «Вілла» Ж, [двіреJ «подвір'я» Ж.
[дворець] «двірець; вокзал», дворецький
(заст.), дворище, дворка (іст.) «дворова
жінка», дворнЯга «дворовий собака»,

дворнЯжка «ТС.», [дворак] (іст.) «дворя
нин

при

дворі

(королівському

і

ін.);

дворова людина, кріпак», [дворкИня]
«фрейлина, двірська дама», '[дворник]
«двірник» Ж. [дворок] «загорода з очере
ту для ловлі риби» Дз, [дворський] (іст.)
«дворова людина», [дворЯкl «тс.», двір
ськИй, дворовий, [дворити] ((лестити; кра
суватися» Ж. дворувати, [дворИтися]
«бавитися» ВеУг. ДзАтл ІІ, [дворовати]
<шипорожнятися» О, [вдвір' яl «ПОдвір'я»
Ж,

задвірки,

знадвору,
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задвірок,

[надвірнЯк]

задвіркОвий,

<<кнур»,

надвір' я

ній; придворний», [падворокJ (заст.) «са

воритися] «поселитися» Ж;- р. бр. болг.
м. двор, др. двор'Ь <(будинок із садибою»,
п. вл. нл. dw6r, ч. dvur, слц. dvor, по·
лаб. dor, схв. двбр «замок;
палац;
двір», слн. dvor, стсл. дс"р-...;- псл.
dvorn, пов' язане з dvьri «двері»;- спо
ріднене з лтс. dvars «ворота», лат. forum «двір, площа, ринок», forёs «двері»,

дірл. dorus <Щвері», дінд. dvaraш «ВО·
рота»; і є dhцor- з первісним значенням

*

«простір, замкнений воротами, загоро
да».- Критенко Вступ 550-551; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 28; Фасмер І 489; Slaw-

ski І 183; Brйckner 105; Machek ESJC
136-137; БЕР І 327; Skok І 465-467;
Bezlaj ESSJ І 124; ЗССЯ 5, 169-170;
Bern. І 241; Trautmann 63; Walde-Hofm.
І 537; Pokorny 278-279.-Лор. двері.
двісті, [двіста, двdсто], двохсотий;
р. двести, бр. дзвесце, др. д'ЬВ'В c'Ьmt.,
п. dwiescie, ч. dveste, слп. dvesto, вл.

нл. dwesce, болг. двеста, м. двесте, схв.
двеста, слн. dvesto, стсл. д -ьс·t с-ьтt;
псл. d(n)ve s-ьte, що
складається з
числівника d(n)va «два», узгодженого
з числівником snto «сто» у формі наз.
зн. в. дв.; пор. дінд. dvёsatё «двісті».
Шанский ЗСРЯ І 5, 22; Фасмер І 487;
Slawski І 182; БЕР І 325; Младенов
121; ЗССЯ 5, 187.-Див. ще два, сто.

двічі «два рази», Ідвічи, двИчи Ж.
двіtчі Ж, двійчиЖ, Л] «тс.»;-р. [двоичи,
двоичаl, бр. двойчьt, др. двоичи, двоича,
п. ст. dw6jcy, BJI. dw6jcy, dw6jce, нл.

dwojcy, болг. ст. ДGdЦJif, стсл. д -...сdШ ь.
ди; -загальноприйнятої етимології не
має; пояснюється (Trypucko Slowianskie
przysl6wki !iczebпikowe typu stcsl. dvasdi, tristi, Uppsala, 1947, 56) як резуль
тат поєднання дистрибутивного числів

ника dnvojь із суфіксом -tjь; другий
компонент зіставляється також (Нім
чук Пр. ХІІІ діал. н. 122-133; ЗССЯ

дебелий

двойгб
з основою it-, пов' язуваною з діє
iti «іти», подібно до того як ком
понент -sьdy у семантично тотожних

5,193)

словом

формах dnvasьdy «двічі», trisьdy <<Три
чі» пов' язується 3 дієприкметником sьdn
(від xoditi «ходити»).- Див. щ~ два.
[двойrб] «двоє» Я, [двігнЯ] «двійня»
Ж, [двігнЄстий] «подвійний» ВеБ, [уд
війзі] «удвох», ст. двоага «двоє», двойго
«те.» (XVI-XVII ст.);-запозичення з
польської мови; п. ст.
dwojgo «двоє»
утворилось від dwa «дВа» за аналогією
до czworo (род. в. czworga), яке, в свою
чергу, виникло під впливом відміню

вання збірного числівника dw6j (dwojego).- Кlemensiewicz - Lehr-Splawiiis-

ki-Urbaiiczyk Gramatyka historyczna
j~zyka polskiego 354.- Див. ще два.
дворянИн, дворЯнство, дворfтський,
ст. дворянин'Ь (XVIII ст.);- бр. двара·
нін, болг. дворянИн, м. дворjанин;
запозичення з російської мови; р. дво
рянИн походить від др. дворянин'Ь, що,
як і п. dworzanin, ч. dvofenin, слц. dvo-

raniп, схв. двдранин, слн.
похідним

від

іменника

dvorj1'm, є
(dvorn)

двор'Ь

«двір володаря»; думка про утворення за

зразком свн. hovesch «двірський» (нвн.
hOfisch «те.»), яке, в свою чергу, є каль
кою фр. courtois «те.», похідного від
court «двір» (Фасмер І 489), викликає
сумнів.- Шанский ЗСРЯ І 5, ЗО; Slawski І 183; Briickner 105; БЕР І 327;
Falk-Torp 455.-Див. ще двір.
двоЮрідний;- р. двоЮродньtй, бр.
дваЮрадньt;- утворене від форми род.
місu. в. дв. словосполучення др. д'Ьвою
родоу (стсл . .д 'ЬІН'ю родоr) «двох ро
дів». -Шанский ЗСРЯ І 5, 30-31; Фас
мер І 489.- Див. ще два, рід.

[д-гбрі] «угору, догори» Ж;- ре
зультат злиття прийменника [д] і форми
дав. в. одн.
гора, д.

іменника гора.- Див. ще

де 1 (прислівник місuя і часу), [где,
ігде 0], ніде, [нігде];- р. где, бр. дзе,
др. К'Оде, п.

gdzie,

ч. слц.

kde,

вл.

(h)dze,

нл.

ze, zo, болг. [де], К'Оде, м. каде, схв.
где, СЛН. [gde], kje, СТСЛ. К'ЬДЕ; - ПСЛ.
*kn-de, займенниковий прислівник, який
складається

вого кореня

*kn-to,

з

питального займеннико

*kn,

наявного також у псл.

укр. хто, і частки або суфікса

-de ( <*dhe);- споріднене з дінд. kuha
«де», ав. kuda «те.», а також
лит. kur «ТС.», що має іншу частку.
Шанский ЗСРЯ І 4, 43; Фасмер І 400;
Преобр. І 122; Slawski І 271; Machek
ESJC 247; БЕР І 234; Skok І 386-387.(< *kudha)

Див. ще хто.- Пор. інде, бнде.
де 2 (частка, що вживається в неозна
чених прислівниках і займенниках типу
декілька, деколи «іноді», декотрий, [де

одИн]

«декілька» Ж, дехто, дещо,

де

який);-результат видазміни просторо
вої семантики
питально-неозначеного
прислівпика де у виразах з первісним
значенням «десь котрийсь», «десь хтось»

і под.-Див. ще де 1 •
де- (префікс, що означає відокремлен
ня, рух донизу, позбавлення, відсут
ність, напр.: деградація, декваліфіка
ція);- р. болг. м. схв. де-, бр. да-,
п. ч. слп. вл. нл. слн. de-;- результат
засвоєння латинського префікса dё- з
тим

самим

значенням, наявного в запо

зичених словах типу дедукція (лат. dё
ductio), декламація (лат. dёclamatio)
та ін. і пов'язаного з прийменииком dё
«З, від», спорідненим з гр. -Уj-б'У] «уже»,
атт. б7j-та «напевне» ( <іє dё «у напря
мі»).-СІС 190; Sl. wyr. obcych 134;
Wa1de- Hofm. І 325-326.
дебати, дебатувати;- р. дебатьt, бр.
дзбатьt, п. debaty, ч. слп. вл. нл. debata, болг. дебати, м. дебата, схв. де
бата, дебата, слн. debata;- запозиче
но,

очевидно,

через

посередниптво

ро

сійської і польської, можливо, також
англійської мов (англ. debate «диску

сія, дебати») з франпузької;- фр. debat
«суперечка; обмін думками» (мн. debats «дебати») утворене за допомогою
префікса de- (<лат. dё-) від дієслова

battre «бити», що походить від нар.-лат.
battere.-CIC 191; Шанский ЗСРЯ І 5,
33; KopaJiiiski 198; Dauzat 78; Bloch
72; \Valde-Hofm. І 99.- Див. ще ба
тальйон, де-.

дебелий «здоровий; міuний, товстий»,
дебеластий, [дебелезний] «дуже силь
ний» Ж. [дебеленний] «великий, масив·
ний», дебелувастuй 1 дебелуватий, [де

белькуватuй], [дсбелень] «міпна людина,
здоров' як», [дебелинаJ «Товщина», де
белість, [дебелЯка] «Товста людина», [де-
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дебила

деб'я

белuтиJ «робити дебелим», дебеліти «ста

лина», стсл. д м:рь. «долина, безодня»;

вати дебелим; поважні ти; робитися твер

псл. *dnbrь споріднене з лит.

дим, черствим; пильно дивитися; дубі

«вимивина,

ти, ціпеніти» СУМ, Ж. дебелішати «ста
вати більш дебелим», [дебельшатиJ «тов

дою»,

стіти»,

задебеліти

«задубіти,

затверді

ТИ», [здебела] «товсто; щільно, міцно»,
одебеліти «остовпіти»;- р. дебельtй, бр.
дзябёльt, др. дебельtй «товстий, грубий»,
болг. дебел, м. дебел,схв.дЄбео, слн. debel,
стсл. ДЕGЕNь.;- псл.
debeln; -- спорід
нене з прус. debїkan «великий», двн.
tapfar «важкий», дісл. dapr «Те.»; іє.
* dheb- «товстий»; далі пов' язується з
доблесть, доба, добрий (Шанский 9СРЯ
І 5, 33; Горяев 83; 9ССЯ 4, 201-203;

Mikl. EW 40);

сумнівне зближення (Ко

билянський Зб. наук. праць І 78) з тур.
(<ар.) debdebili «пишний, урочистий».
Фасмер І 490; БЕР І 328-329; Skok І
387; Sl. prasl. ІІІ 29-30; Топоров 310311; Юuge-Mitzka 770; Pokorny 239.

[дебила] <<щоденна, проста, незначна
річ» Ж. [дебилиця, дебела, дебелиця]
«те.»

Ж;- очевидно,

утворене

з

де

(присл.) і [бил] «був»; щодо словотвору
пор.

билИця

«бувальщина»;

мотивація

утворення неясна; можливо, виникло на

підставі буквального перекладу тради

ційного

початку

угорських казок hol
«де був, де не був»;
у такому разі вихідним значенням мало б

volt, hoJ nem volt

бути «казка; брехні, пусті балачки;
не варті уваги речі».- Див. ще бйти 2 ,

бути 1 , де 1 .
дебра «Яр, улоговина; [лісові хащі
ЖJ», [деберІ «балка, узгір'я; крутий
бік гори, горба» О, дебр (дебрь) «Яр, уло

говина>>, [дебрuця] «те.» Ж. дебрі «ха

щі, непрохідний ліс», [дебринецьl <<Швид
кий лісовий струмок» Ж. [дебрянець]
«Те.» Ж, [дебринЯкJ (вид гриба) О, [деб
рuще] «зсув, обвал» О, [дебрЯник] (вид
гриба) О, [диберка] «балка, уз гір' я;
крутий бік горю> О, [дибuр, дибрUв,
дuбряl «те.» О;- р. дебрь, дебри, бр.
дзебра, др. дебрь, дьбрь, дебарь, д'Ьбрь

«долина, що поросла лісом», п.
«невеликий

debrz,

[debraJ

яр, вимитий водою»,
dziebra «ТС.; ліс, гай», ч. ст.

ст.

debf
«Яр, місце, вимите водою», слц. [debra]

«водорий», болг. дебри (з рос.), схв. Де
бар (назва місцевості), слн. deber «до-
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переважно

duburys

наповнена

во

лтс.

dubra «багно», ірл. dobur
«вода», кімр. ст. dubr «Те.»; має зв'язок
також з псл. dgbrava (dgbrova), з яким
пов' язане укр. діброва; початкове зна

>

чення -«заглибина, яма, долина, яр
густий ліс (який часто ріс у долинах)»;

пов' яз анн я з гр. т-tісррщ; «рів», т-tісро~
«Могила» (Schmidt Zur Geschichte des
indogermanischen Vokalismus І 164;
Zubaty ВВ 18, 261) непереконливе.
Шанский 9СРЯ І 5, 35; Фасмер-Тру
бачев І

490; Преобр. І 176; Slawski І
143; Brйckner 86; Machek ESJC 112113; БЕР І 329-330; Bezlaj ESSJ І 96;
9ССЯ 5, 176-177; Bern. І 242; Trautmann 45.- Пор. діброва, дно.
[дебрннець] (бот.) «герань криваво

червона, Geranium sanguiпeum
р. дебрЯнка (бот.) «вид папороті,

L .»;Blech-

бр. [дубровіца] «герань криваво
червона», [дуброукаJ «Те.»;- очевидно,

num»,

пов' язане з дебрі; назва може мотиву
ватись

тим,

що

рослина

росте

серед

чагарників, на узліссях, у лісах.- БС9
1О, 596.- Див. ще дебра.
дебЮт, дебютант, дебютувати;- р.
болг. дебЮт, бр. дабЮт, п. debiut, ч.
слц. debut, вл. debit, м. дебитант,

схв. дебїі, слн.

debut, debi;-

запозичен

ня з французької мови; фр. debut «де
бют, перший виступ; початок, виник
нення» є похідним від дієслова debuter
«робити перший хід у грі (початкове
значення); уперше виступати (пізніше
значення, під впливом debut)», яке
виникло
з
артилерійського
терміна
(XVII ст.) de but (en blanc) «з місця
стрільби (в центр мішені)», що складає
ться з прийменника de (<лат. de) і імен
ника but (ст.) «артилерійська позиція
(місце стрільби); мішень; мета», для
якого на підставі дісл. butr «низький
пень»

припускають

походження

від

франк. *Ьйt «пень, колодю>.-СІС 191;
Шанский 9СРЯ І 5, 35; Фасмер І 490;
Dauzat 121, 230; Bloch 106-107.-Див.
ще

де-.

[деб'я] «ледве», [деблЯ, діблЯ] «те.;
трохи» МСБГ;- запозичення із східно
романських мов; рум. deabia, молд.

девіз

дев'ясИл

[деабе] «Те.>> утворені з прийменника de
<<з, від», що походить від лат. dё «Тс.»,
та прислівюша аЬіа «ледве» (молд. абЯ
«Тс.»), що зводиться до лат. ad vix «ТС.»,
яке складається з прийменника ad «до»
і прислівника vix «ледве, майже», по

в'язаного, ймовірно, з vinco «перема
гаю», спорідненим з лит. viekas «сила,

ЖИТТЯ», псл. vekь, укр. вік.- Cranj аНі
246; Vincenz 14; Pu~cariu 1; WaldeHofm. ІІ 810, 792.-Див. ще авантЮра,

вік,

де-.
девіз;- р. болг. девuз, бр. дзвіз, п.
dewiza, ч. слц. deviza, м. схв. девuза,
слн. deviza;- запозичено через росій
ську мову з французької; фр. devise
«девіз» через нар.-лат. divisa «розпізна
вальний знаю> пов'язане з лат. divido
«розподіляю; відрізняю», що є складним
словом, перша частина якого di- (dis-)
«роз-» споріднена з гот. dis-, гр. бtа
«ТС.», пов'язаними з іє. *duis- «надвоє»,

а друга зводиться до іє. *цidh- «відді

ляти, роз'єднувати», з яким пов' язане
псл.
vьdova, укр.
удова;
значення
«стисле формулювання провідної ідеї,
програми дій» розвинулося в західно
європейських мовах у середні віки на
основі

значення

«напис

на

гербі».

СІС 191; Шанский 3СРЯ І 5,
Фасмер І 492; Sl. wyr. obcych

37-38;
148; Kopalif:rski 217; Holub-Lyer 129; БЕР І
332; Dauzat 243-244; Юuge-Mitzka
ІЗО; Юеіn 438; Walde-Hofm. І 359.-

Див. ще удова.- Пор. дивізія.
девбн (геол.) «четвертий період па
леозойської ери в історії Землі», девон
ський;- р. болг. девон, бр. дзвон, п.
de\von, ч. devon, слц. слн. dev6n, схв.
девон; --запозичення з англійської мо
ви; aнrл.Devon є скороченою формою від
Devoпshire, наЗви графства, де вперше
були знайдені морські відкладення цьо
го періоду.- С ІС 191; Kopalinski 217;
Holub-Lyer 129; Юеіn 438.

дев'яносто,

дев'яностий,

ст.

де

вяносто, девенаста (XIV ст.);- р. де
вяносто, бр. дзевян6ста, др. девяносто
(з 1265 р.);- східнослов'янське слово,

що відбиває, очевидно, псл. [* devenos'Ь
to], яке походить з іє. [*neuena(d)кrpta]
«дев' ять десятків», пор. лат. пonaginta,
гр. Єvєv.Уриvта, гот. niuntehund; якщо

так,

то

форма

deveп-

продовжує

іє.

*neцiJ- (без -t-); менш імовірні припу
щення Ржиги (ФЗ 1879 ІІІ 1) про по
ходження др. *девяносто з *девять-до
ста (з дисиміляцією д

-

н) та Ендзе

ліна (LP 1949 І 3), що виводив девяносто
з *деся-до-с'Ота.- 3тимол. словарь слав.
язьrков. Проспект. Пробнь1е статьи, М.,
1963, 44-46; Фасмер-Трубачев І 492;
Преобр. І 176; Булахавский Курс русск.
литерат. язьша І І 189; Ріsапі Studia

indoeuropeistyczne, Wroclaw 1974, 171173; Натр Russian liпguistics 2/3-4,
219-222; Vaillant BSL 46, 178; Meillet
BSL 29, 33; Prusik KZ 35, 599; Саболев
ский Slavia 5, 451 і далі; 3ССЯ 4, 220221; Bern. І 189; Walde-Hofm.I 179180.- Див. ще дев'ять, сто.
дев'ясйл (бот.) «оман високий, Inula helenium L.; відкасник звичайний,
Carlina vulgaris L.», [див'ясил Mak, ди
весил Mak, дивосuл, дивосИль Ж, дівосил
Mak, девясин ВеЛ, дев'єцелМаk, дев' ять
сил, дев' ясильник Mak, деветісільник Л,
дев' єтосильник Mak, дев' ятисил Mak,
дев' ятісил Mak, дев' ятисuльник Пі, де
в' ятисельник Ж. дев' ятисіник Mak, де
в' ятотисuна г' ж' дев' ятисИльний (га
ІОН) Я, дев' ятосельник Mak, дев' ятосuл,
дев' ятосuльник Ж, Л «ТС.», ст. девес13ль
«відкасник» (XVII ст.), дивосил'О «оман»
(XVIII ст.), девесилиєвьtй (XVII ст.);Р· девясuл «оман; кремена, підбіл, Pe-

[девесuл] «оман; від
каснию>, девятисИл «тс.», [дивосuл] «від

tasites officinalis»,

каснию>, бр. дзівасіл «оман» та ін.' п.
wiєtcsil

«відкасник;

dzie-

оман», [dziewiesil,
dziwosШ «ТС.», ст.

dziewiosil, dziewosil,
dziewi~sH, ч. devetsil «кремена», ст. devesil, СЛЦ. devat'sil, [devasel] «ТС.», болг.
девесИл «оман», [деветсuл, девисuл] «тс.»,
схв.

девесшь, девесшье «смовдь, Peuceпсл. * de-

danum», невесиJЬе «ферула»;v~sil 'Ь < *nev~siln;- складне
ня з основ числівника. dev~-

утворен

( <*nev~)

«дев' ять» та іменника sila «сила»; число
дев' ять вважалося в давнину магічним,
і назвою* dev~siln позначалися рослини,
яким приписувалися ·особливі лікуваль
ні властивості (пор. н. Neunkraft «дере
вій; підбіл» та ін.); на думку Прусіка
(KZ 33, 161), dev~- відбиває Давню фор
му без форманта -t-, а схв. невесиJЬе збе-
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дев'ятнадцять

дев'ятдесЯт

рігає ще більшу давнину (іє. *nецІ}-);

смерті», дев'Ятник «дев'ятий четвер піс

МОЖЛИВО, проте, ЩО СХБ. неве- Є резуль

ля великодня», [дев' Ятня] «бердо на
дев' ять пасом» Я, [дев' Яту ха] «гречка,

татом зближення з ne-v~- (укр. нев'Яну
чий), пор. схв. невен «Calendula» (Bern.
І 189; Младенов 123); зближення в де
яких мовах першої частини
з диво
(dіvо-) та зміни в другій частині свід
чать про деетимологізацію первісної на
зви.- Фасмер І 491; Преобр. І 176;

Собалевский РФВ 64, І55; Савинов
РФВ 2І, І8; Меркулова Очерки 104ІО5; БЕР І 331; Briickner ІІІ; !'.1aclн~k

ESJC ІІ6-ІІ7; Jm. rostl. 259; HolubLyer 129; Holub-Kop. 100; Skok І
398; 3ССЯ 4, 221; Sl. prasl. ІІІ 81-83;
Bern. І 189.-Див. ще дев'ять, сИла.
[дев'ятдесЯт] «дев'яносто», [дев'яде
сЯть МСБГ, дев' ятьдесЯть Г, Ж. де
в' ятдес Ятеро,

дев' ятдесЯтка,

дев' ять

десЯтий ЖJ, ст. девятьдесять, деветде
сять, девятьдесят'Ь (XVII ст.);- р. [де
вятьдесят], бр. [дзевяцьдзесят], др. де
вятьдесят'Ь, п.

dziewi~cdziesiq,t, ч. deвл.
dzew-

vadesat, слц. devatdesiat,
jecdzesat, нл. zeweszaset'
vq,(t)dis<;>t, болг. деветдесет,

полаб.

di-

розм. девей
се, м. деведесет, схв. деведесёт, слн. devetdeset;- слово виникло на грунті
окремих слов' янських мов із словоспо
лучення *dev~tь des~tь, пор. стсл. де
С.\\Т ь. ДЕС.\\Т'Ь; у східнослов'янських мо
вах вживається рідко (зам. давнього
дев' яносто), на Україні -в південно
західних говірках.-Бевзенко НЗ УжДУ
14, 31; 3ССЯ 4, 223-224; Sl. prasl. ІІІ
80-81.- Див. ще дев'ять, десять.

дев' ятернйй,

deviaty, вл. dzewjaty, нл. zewety, по
лаб. divgtё, болг. девети, м. деветти,
схв. деветїі, слн. deveti, стсл. дес-1\Ть.Іи,
ДЕСА\Т'Ь;- псл. dev~tь
*devьп-tos;
споріднене з лит. devifitas, лтс. devits,
devitais, прус. newYпts, гот. niunda,

<

гр.

Єvатщ;, Єvvатщ;,

іон. в\:vатщ;, які

зводяться до іє.

*neun-to-, що становить
поширення форманіом -to- основи * neцg.-, засвідченої в лат. novem «дев'ять»,
дінд. nava, гр. ЄvvЄа, гот. niun, тох. fiu,
ві рм. іnп «те.», а також на слов' янська
му грунті, як гадають, у словах дев' я
носто, дев' ясйл, др. Девягореск'Ь; при
пускається, що і є. *nеЦІ}- пов' язане з
*neц-os «новий»: коли рахунок вівся
четвірками, з дев' яти починалася нова
четвірка після двох nерших; звук d на
початку основи в праслов'янській та
в балтійських мовах з'явився -в резуль
таті дисиміляції n-n
d-n (Schulze

Кl.

>

Schr. 58; KZ 42, 27;

3ндзелин СБ3

дев'ятнадцять, [дев' ятнайцять, де
в' ятьнадсять ЖJ, дев' ятнадцятка Ж.

«ліЛія

devaterHelianthemum Mill.»,

слц. devatornfk «те.»;- похідне утво
рення від числівникової основи * dev~ter-; назва зумовлена nриписуваною
певним рослинам властивістю лікувати
від дев' ятьох (тобто багатьох) хвороб.
Briickner 1ІІ; Machek Jm. rostl. 70.Див. ще дев'ять.- Пор. дев'ясйл.
дев'Ятий, де6' ятеро, дев' ятерйк, де
в' ятірко «дев'ятеро», дев'Ятка, дев' ятИ
ни «поминки на дев' ятий день nісля
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я'

лісова,

(бот.)

[dziewi~cierпik, dziewi~cior ], ч.
«сонцецвіт,

дев' ятйнний

L.» Ж;- р. девятер
Ophioglossum vulgatum

нИк «вужачка,
L.», п. dziewi~ciorпik «білозір, Parпas
sia; [печіночниця, Hepatica та ін.]»,

nik

кодня»,

дев'ятериковий,
удев'ятеро,
удев' я
тьох;- р. девЯтьtй, бр. дзевЯтьt, др.
девятьtи, п. dziewiq,ty, ч. devaty, слц.

88) або під впливом наступного des~tь
(Persson Beitr. 504; Мейе ОЯ 31).- Шан
ский 3СРЯ І 5, 40-4І; Фасмер І 492;
Преобр. І 177; Sl~wski І 199; Briickner
ІІІ; Machek ESJC 116; 3ССЯ 4, 222;
Веrп. І 189; Mikl. EW 43; Trautmann 198;
Pokorny 3І8-3І9.- Пор. дев'ять.

[дев'ятерник]
martagoп

Lilium

посіяна на дев'ятому тижні після вели

дев'ятнадцятеро,
дев.' ятнадцятірко;
р. девятнадцать, бр. дзевятнаццаць,
п. dziewi~tnascie, ч. devateпact, слu. devatnast', БЛ. dzewjatnace, НЛ. zewesnasco,

полаб. div'!tnadist, divC}tnocti, болг. де
ветнайсе(т), м. деветнаесет, схв. де
ветнаест, слн. devetnajst, devetnajst;-

слово виникло на грунті окремих сло
в' янських мов

із словосполучення

d e-

v~tь па des~te, пор. стсл. ДЕСА\ТЬ. ""де
СА\ТЕ.- Шанский ЗСРЯ І 5, 40; Holub-Lyer 129; 3ССЯ 4, 224-225; Sl.
prasl. ІІІ 92-93.- Див. ще дев'ять, де
сять, на\- Пор. дванадцять.

дев'ятсот

дедбк

дев'ятсот,
дев' ятс6тий,
девят сот

[дев'ятьс6т, див'ятст6J,
[дев' ятсотний Ж], ст.

(XIV

ст.);- р.

девятьс6т,

бр. дзевяцьс6т, п. dziewi~cset, ч.

devet
set, слц. devat'sto, вл. diewjec stow, нл.
zeires stow, болг. деветстотин, м. де

ветстотини, схв. деветстотflна, девет
сто, слн. devetsto;- слово виникло в
українській мові із словосполучення
дев'ять сот, пор. стсл. ДЕСЛІТЬ.. С'Ь.Т'Ь. та
аналогічні сполучення в деяких сучас
них слов' янських мовах; форма сот
(sьtь) була родовим відмінком множини
від sьto «сто».- Sl. prast. ІІІ 94-95.Див. ще дев'ять, сто.- Пор. двісті.
дев'ять;- р. девять, бр. дзевяць,

др. девять, п. dziewi~c. ч. devet, слц.
devat', вл. dzewjec, нл. ze\ves, полаб. divqt, болг. м. девет, схв. девёт, слн. devet,cтcл. десЛІть..;- псл. *dev~tь, утво
рене від порядкового* dev~tь «дев' ятий»;
менш імовірно, що -tь в псл. *dev~tь
продовжує іє. * -tis, як у дінд. пavati\:1
«дев' яносто», ав. nawaiti- «те.», ді сл. пї
uпd «дев'ятЬ», гр. Єvvєсі.~ «те.» (Trautmann 198; Torp 295; Фасмер І 493).Лукінова СМ V 63-65; Шанский ЗСРЯ

І 5, 40; Преобр. І 177; Machek ESJC 116;

БЕР І

ESSJ

І

332; Skok І 398-399; Bezlaj
99; ЗССЯ 4, 222-223; Pokorпy

318-319.-Див. ще дев'Ятий.
дегенерат,
дегенератство,
дегене
рація, дегенератИвний, дегенерувати;
р. болг. дегенерат, бр. дегенерат, п. degeпerat, ч. degeпerace, слц. degeпeracia,
м. дегенерик, схв. дегенерик, слн. degeпe
rat;- запозичення з латинської мови;
лат. dёgeпeratus є дієприкметником від
дієслова dёgenerare «Вироджуватися», що
складається з префікса dё-, який вира
жає рух униз, позбавлення або відсут
ність чогось, і дієслова geпerare «поро
джувати, створювати», пов' язавого з ge-

nus«piд».-CIC

192; Шанский ЗСРЯ І 5,
41; Holub-Lyer 123; Юеіп 416.-Див.
ще

ген,

де-.

деградація «занепад», деградувати,
ст. де.Jрадація «усунення з уряду, від і·
брання прерогатив», де.градовати «пере
міщати на нижчу посаду» (XVII ст.);
р. болг. деградация, бр. даградацьtя, п.
degradacja, ч. degгadace, слц. degradacia,
вл. degradowaпje, м. схв. деградациjа,

слн.

degradacija;-

запозичено в ста~о

українську мову через nольську з шз
ньолатинської, а в сучасному значенні
через російську мову з французької;
фр. degradation «розжалування, позбав
лення чинів; занепад» походить від піз
ньолат. dёgradatio «пониження в чині,
званні», пов'язаного з дієсловом dёgrada

re

«знижуватися,

опускатися»,

утворе·

ним з префікса dё- і основи дієслова gradior «ступаю». -СІС 192; Шанский

ЗСРЯ І

5, 42-43; Kopalinski 201; Holub-Lyer 123; Юеіn 416.-Див. ще

градус, де-.
дегустація, дегустатор, дегустацій
ний, дегустувати;- р. болг. дегуста
ция, бр. дагустацьtя, п. degustacja, ч.

degustace, слц. degustacia, схв. дегуста
слн. degustacija;- запозичення з

тор,

латинської мови; лат. dёgustatio «nро
ба, ознайомлення» пов' язане з degнsta
«пробувати, знайомитися», утвореним
за допомогою префікса dё- (у значенні
відділення чи завершення дії) від gustare «пробувати, випробувати», пов'я
заного з gustus «проба, смак», спорідне
ним з гот. kustus «перевірка, іспит»,
дісл. kostr «вибір», двн. kust, дангл.
cyst, кельт. * gustu- «те.».- СІС 192;
Шанский ЗСРЯ І 5, 43--44; Kopalinski

re

202; Holub-Lyer 129; Юеіп 417; Walde-Hofm. І 628.-Див. ще де-.- Пор.
куштувати.
[дедваJ «пісна їжа Ж; все, що поїдає
ться сирим Ж; висівки, полова, відходи
від зерна Ж; переїди з сіна ШуХ>>;

можливо, сюди ж
р.
«борщівник, Heracleum
щівника їдять

сирими

[деделЯ] (бот.)
стебла бор

L.»;

(Даль);- неяс

не; можливо, пов'язане з [дудва] (бот.)
«бутень,

Chaerophyllum L.»

(пор.

р.

[снед6к1 «бутень»), а також з р. [дударь]
«сміття», [дедиль] (вьtрасти дедилё.м. «пі
ти в стрілку, а не в корінь»).- Пор.
ду два.

[дед6к 1 ] (орн.) «вид дрібного птаха,
подібного до горобця»Л, [дед6чок] «тс.»
Л;- очевидно, пов' язане з дід; мотива

ція

назви неясна.- Див. ще дід 1 .
[дед6к 2 ] «моталка, прилад для пере

мотування

пряжі

в

клубки»

Л;- р.

[дедка] «рукоятка весла, держак», бр.
[дзядкі] «виступ над задньою віссю у во-

23

дезинфекція

дедукція

зі», [дзед6к] «гвинт», [дзяд6к] «пристрій
для скручування ниток», п. [dziad]
«деталь у млині», [dziadkil «вертикальна
(під стіною) дошка на лаві; теслярська
робоча лава», ч. [dedek] «пристрій для
притримування дерева, що обробляєть
ся»;- очевидно, nохідні утворення від
дід; мотивація назв неясна.- Див. ще

дід 1 .- Пор. бабка 1 .
дедукція,
дедуктИвний,
дедукува
ти, СТ. дедуКЦЬlЯ «ВИСНОВОК» (1597);р.
болг. дедукция, бр. дадукцьtя, п.
dedukcja, ч. dedukce, слц. dedukcia,

бр. дзяжурньt, п. dy:iurny, ч. dezurny,
слц. dezйrny, болг. м. дежурен, схв. де
жїjран, слн. dezйren;- запозичення з ро
сійської мови; р. дежурньtй утворено на
основі французького виразу de jour
«вдень» (etre de jour «бути черговим»),
що складається з прийменника de «З,
від», який зводиться до лат. dё «те.»,
та jour «день».- Шанский ЗСРЯ І 5,
46; Фасмер-Трубачев І 494; Горяев

88;

БЕР І

333.- Див.

ще ажур\

де-.

дез- (префікс, що означає відсутність,
знищення

чогось, у запозичених словах

вл. dedukcija, м. схв. дедукциjа, слн.
dedйkcUa;- запозичення з латинсько{

типу дезорганізація, дезорієнтація);
р. болг. м. схв. дез-, бр. даз-, п. ч. слц.

мови; лат. dёductio «відведення» пов'я
зане з deducere «відводити», утвореним
за допомогою префікса dё- від ducere
<<Вести», спорідненого з гот. tiuhan «ве
сти», двн. ziohan «тягти», дангл. teon
«те.», кімр. dygaf «тягну», алб. nduk «ви
смикую, вириваю волосся» (і є.
dенk
«тягти»). -СІС 192; Шанский ЗСРЯ І 5,

слн. dez-;- разом із словами тиnу дез
організація запозичений з французької
мови; фр. des- «від-» є формою префік
са de- перед початковим голосним твір
ної основи; походить з лат. dis-, що озна
чає відділення, роз' єднання, розчлену

*

45; Kopalinski 199; Кlеіп 413; WaldeHofm. І 377-378.- Див. ще де-.- Пор.

вання;

дезертИр,

дука, кондуктор, продукт.

[дежма] (іст.) «частина врожаю, уло
ву і под., що віддавалася

власникові

землі, водойми», [діжма, дИжма Ж]
~~ТС.>("' ст, дtж;мд «ПодатоК. у JЮ-?МірС..}\е
сятої частини дохоДу>> (XVI ІІ ст.);::_
п.

[dy:ima]

«десята

частина

врожаю,

що віддавалася бессарабським11 ~~ляна

ми власникам землі», слц.

dezma

«де

сята частина врожаю, що віддавалася по
міщику», болг. дИжма (заст.) «десятина»,

схв. дежма «десяток, десятина», дезма,
слн. dezma «те.»;- запозичення з мол
давської і з угорської мов; молд. дИжма
(рум. dijma) «оброю>, уг. dezsma «оброк,
десятина» через сербахорватську та сло

венську мови і далі італійську або про
вансальську

чи,

можливо,

давньоверх

ньонімецьку (Bern. І 189-190) запози
чено з латинської; лат. decima «десята
частина» утворено від decem «десять».

Scheludko 131; Грінч. І 366; Vrabie Romanoslavica 14, 139; Nita-Arma~ та ін_:
Romanoslavica 16, 81-·82; Machek ESJC
85; БЕР І 387; Bezlaj ESSJ І 100; Barczi
51; MNTESz І 627; Kniezsa 626-628.Див. ще десять, дец-.
[дежурний, дежурка, дежурити];-
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на романському грунті префікс

dis- частково змішався з de-.- СІС
193; Bloch 201, 214; Dauzat 229, 240;
Walde-Hofm. І 354.-Див. ще дис-.
дезертИрство, дезертИру

вати;- р. дезертИр, бр. дазерцір, п. вл.
dezerter, ч. слц. dezerter, болг. дезер

ть6р, м. дезертер, схв. дезертёр, слн.

~~~є.r.

=--- qep~~ ;Р.~~~ееJL_н~цуью ррс~ц-_
ськщ 1~ Мб'Ж.JПГво,_ юмецькоt МОйІТ {юм.
Qe·serteur) запозичено з французької;
фр.

deserteur «дезертир» походить
deserter «покидати, дезертирувати»

від
або
відбиває безпосередньо лат. dёsertor «де
зертир»; в обох випадках слово пов' я

зане з лат. dёserere «залишати, дезерти
рувати»,

утвореним

за

допомогою

пре

фікса dё-, що означає відділення, по
збавлення, від serere «з'єднувати, зв' я
зувати», спорідненого з дісл. serпaid
«з'єднує», гр. 8tpro «ставлю
в ряд»,
дінд. sarat- «нитка», гот. sarwa «зброя»,
лит. ст. seris «нитка, дратва».-СІС
193; Шанский ЗСРЯ І 5, 47; Фасмер І
494; Dauzat 240; Дворецкий-Король
ков 274; W alde-Hofm. І 522-523.
дезинфекція, дезинфектор, дезинфек
ційний,
дезинфікувати;- р. болг. де
зипфекция, бр. д8з!нфекцьtя, п. dezynfekcja, ч. dezinfekce, слц. dezinfekcia.
вл. desinfekcija, м. дезинфекциjа, схв,
дезинфекциjа, слн. dezinfekcija;- запо-

деінде

дека-

зичення

з

мови; фр.

desinfection

французької

«дезинфекцію>
nрефікса des-

або

(нім.

на на повстанців, озброєних дрючками;
тлумачення укр. дейнек як складного
слова, що виникло із словосполучення
де не якйй (М. Костомаров, Гетманство
Вь1говского, т. ІІ, 72, за ним SW І 435),
невірне.- Грінч. І 366; Bri.ickner 8687; Грабовецький Укр. істор. журнал

німецької

Desinfekti6n)

утворене за допомогою
(означає знищення, від

сутність чогось) від infection (нім. In«зараження», що походить з
nізньолат. infectio
«тс.».- СІС
193;
Шанский 3СРЯ І 5, 48; Holub-Lyer
129; БЕР І 333; Dauzat 406.- Див. ще

fekti6n)

1962/2, 117.
дека 1 (муз.) «резонансна дошка у
струнних інструментах; [покривало]»,
Ідейка] «резонансна дошка» Я, ст. дека
«верхня дошка» (XVIII ст.);- р. болг.

дез-, інфекція.
деІнде, ст. где ин'Ьде, гд'/3 инд'/3, где
индей (XVII ст.);- р. ст. гд'/3 инд'/3,
n. gdzie indziej, ст. gdzie indzie (XV
ст.);- результат поєднання прислівни
ків де та інде, що часто вживалися в мо
ві поруч (у староросійській мові зустрі
чається й инд'/3 гд'/3); можливо, пошире
ність словосnолучення в українській
мові підтримувалася вживаністю його в

дека «резонансна дошка», бр. дака «тс.»,
п. deka «тс.; покривало, по пона>>, [dek}
«покривало», deko «резонансна дошка»,
ч. слц. нл. deka «покривало», полаб. dek

«дах», схв. дека «покривало», слн.
«тс.»;- через

і чеської або словацької мов запозичено
з німецької; н. Decke «покришка, по
кривало, верхня частина» пов' язане з
decken <<ПокриватИ>>, спорідненим з дінд.
sthagati, sthagayati «покриває, заку

польській.- Бевзенко НЗ УжДУ 37,
23; Slawski І 457; Суrап Przysl6wki polskie 20-21.- Див. ще де\ інде.

[дейкати] «говорити, казати, погово
рювати», подейкувати;- пов' язане з ст.
дей «мов, мовляв», яке разом з р. де,
п. ст. dzie «тс.», болг. де (частка) <<Же,
н_у» зводиться до псл. deti (dejati) «ка
зати; діятИ>) (др. д'13mu, д'І3яти «тс.»).
Шанский 3СРЯ І 5, 32; Фасмер І 489490; БЕР І 328; 3ССЯ 4, 229-230.Див. ще дІти 2 ,- Пор. ці.

.,". [дейкатися]

·n'fй»;- неясне.

<шеремдитися,

гр. атЄ·р•) «покриваю», лат. tego
«ТС.», ЛИТ. st6gas «ДаХ», СТСЛ. СІ-СТЕГ'Ь,
о-стЕжь. «одяг».-СІС 194; Шелудько
тує»,

ЗО; Шанский 3СРЯ І 5, 52; Фасмер І
495; Горяев 439; Brйckner 87; HolubKop. 98; Machek ESJC 83; Кluge-Mitz
~a 124; Walde-Hofm. ІІ 654-655.~
Див. Ще стіг.-- Пор. дах .

пропа

[дейко] «ану, давай, нумо» (спону
кальний вигук);- очевидно, результат
видазміни незафіксованого *дай-ко, мож
ливо, уподібненого до вигуку гей (пор.

також далі і [делі], далебі і [делебі]).
Див. ще щіти, -ка.
дейнека (іст.) «народний повстанець»,
дейнега Я. дейнек ж, дейна Я «тс.»,
дейнецтво, дейнецький, ст. дейнека (з
XVII ст.; вперше дейнеками, за Літо
писом Величка, було названо солдатів
піхотиого nолку,
організованого
у
1657 р. і озброєного рогатинами, коса
ми, дрюччям та ін:);- п. dejпek «козак»,
dejпak «ТС.» (з укр.), болг. дегенек «пал
ка; удар палкою», схв. (заст.) дегенек
«удар палкою»;- запозичення з турець

кої мови; тур. degпek «палка; удар пал
кою» походить від перс. дегіініік «товста
палиця, дрючою>; назва була перенесе-

deka

посередництво польської

[дека 2 ] «залізна платформочка з ді
рочками на чотирьох колесах, для під

жарювання м'яса» Я, [деко] «лист з бля

·

хи, на якому печуть пиріжки, сковоро

да» Мо, Л, [дечко] «тс.» (зменш.)
запозичення з польської мови; п.

Мо;
(заст.)
deka «лист з бляхи, на якому печуть пи
ріжки», очевидно, пов'язане з н. Decke

<<Покришка».- Див. ще дека 1 .
[дека 3 ] «десять грамів» Ж,

[дико}

пс.» О;- запозичення з польської мови;
п. (розм.) deka, як і ч. слц. слн. deka,

deko,

схв. (розм.) дека «тс.», є результа

том скорочення складного слова dekagram.- Оньнпкевич Исслед. п. яз. 241;
Sl. wyr. obcych 138.~Див. ще дека-.
дека-

(перший

компонент

склад

них слів тиг:у декаграм, декалітр, де
каган);- р. болг. м. дека-, бр. дака-, п. ч.

слц. вл. deka-, схв. дека- «тс.»;- у скла
ді відповідних слів запозичено із захід
ноевропейських мов (пор. н. Dekagra шm,
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декабрнет

декламація

Dekaliter, англ. decagram(me), decalitre,
фр. decalitre, decagone), у яких nохо
дить з гр. бЄха «десять», сnорідненого
з nсл. des~tь, укр. десять.- СІС 194;
Kopalinski 202.- Див. ще десять.
Пор. деци-.
декабрИст (іст.), декабрИзм;- бр. дзе
кабрЬtст, n. dekabrysta, ч. dekabrista,
слц. dekabrista, вл. dekabrist, болг. де
кабрИст, схв. декабрист(а), слн. dekabrist;- заnозичення з російської мо
ви; р. декабрИст з'явилося в 30-х роках

ХІХ ст.

як

ня проти

назва

учасника

російського

nовстан

самодержавства

14 грудня 1825 р.; утворено від р. де
ксібрь «грудень» (пор. укр. ст. декабрь,
ХІV~,ст.), запозиченого у давньоруську
мову з латинської через середньогре
цьку; лат. december «грудень» пов' язане

з

decem

«десять», спорідненим з псл.

de-

s~tь, укр. десять (у римському календа
рі гру день був десятим місяцем, оскіль
ки рік починався з 1-го березня).- Шан

ский ЗСРЯ І

5, 52; Фасмер І 495; Holub-Lyer 123.- Див. ще десять.

декаграм -див. грам, дека-.
декада, . декадник, декадний, поде
кадний;- р. болг. м. схв. декада, бр.
дзкада, п. вл. нл. dekada, ч. слц. слн.
dekada;- запозичення з французької
або німецької мови; фр. decade «декада,
десятиріччя», н. Dekade «десяток; де
када» походять від гр. бвхсі(;, род. в.
бвхсібо; «десяток; декада», спорідне
ного з лат. decem «десять», псл. des~tь,
укр. десять. -СІС 194; Шанский ЗСРЯ
І 5, 53; Kopalinski 203; Hiittl-Worth 14;
Holub-Lyer 123; Юеіn 407.-Див. ще
десять.- Пор. дека-.
декаданс, декадент, декадентИзм, де
кадентстsо;- р. декаданс, бр. дзкаданс,
п. dekadencja, ч. dekadence, слц. dekadencia, болг. декадентство, м. декаден
циjа, схв. декаданса, декаденциjа, слн.
dekadenca;- запозичення з францу
зької мови; фр. decadence «занепад; пе
ріод занепаду в мистецтві» походить від
елат. decadentia «занепад», утвореного
за допомогою латинського префікса de-,

що означаЄ рух униз, від cadere «пада
ти», СПОріднеНОГО З діНд. sad- «Відпада
ТИ, випадати», вірм. cacnum «падати.
знижуватись», кімр. cesair «град».-СІС

26.

194; Шанский ЗСРЯ І 5, 53; Kopalinski
203; Holub-Lyer 123; БЕР І 334; Dauzat 230; Кlein 407; Walde-Hofm. І
128.-Див. ще де-.

декан 1 «керівник факультету у вузі;
[чин католицького священика] Ж», де
канат, деканство, [деканатик] «квота
для декана» Ж, [декан6ва] «дружина
декана» Ж, [деканівна] «дочка декана»
Ж. ст. дзіекан'Ь «ЧИН католицького свя
щеника»

(XVIII

ст.);- р.

болг. м. де

кан «керівник факультету», бр. джан,

· п.

dziekan «керівник факультету; чин
католицького
священика», ч. dekaп,
слц. dekan, схв. декан, слн.
dekan
«Те.»;- запозичення

з

середньолатин

ської мови; елат. decanus «десятник,
старший над десятьма (монахами, сол
датами та ін.)», лат. decanus «десят
ник (у римському війську)» утворене
від decem «десять», спорідненого з псл.
des~tь, укр. десять.-СІС 194; Richhardt 42; Шанский ЗСРЯ І 5, 54;

Фасмер І 495; Hiittl-Worth 16; Kopalinski
203, 249; Holub-1\_op. 98; Holub-Lyer
123; Ma·chek ESJC 113; БЕР І 334;
Кluge -Mitzka 126; Кlein 405.- Див.
ще десять.

декан 2 - див. дикан.
декатИрувати (текст.), декатир6вка,
декатИрування,
декатирувальник, де
катирований,

декатИруваний;

-

р.

де

катИровать, бр. двкаціраваць, n. dekatyzowac, ч. dekatovati, слц. dekatovat',
схв. декатирати, слн. dekatirati;- за
позичення з французької мови; фр. decatir «декатирувати» утворене за допома
гою nрефікса de- від catir «лощити (тка
нини); (ст.) тиснути, nресувати; ховати,
приховувати», пов'язаного з нар.-лат.
*coactire, утвореним від лат. coactus
·«nримус, спонука», спорідненого з cogere «збирати, ущільнювати; примушу
вати», яке було утворене за допомогою

префікса со(варіант
префікса-при
йменника cum, спорідненого з псл. kь,
укр. к) від agere «діяти; гнати, переслі

дувати».- СІС

195; Шанский ЗСРЯ І 5,
54; Фасмер І 495; Горяев 88; Kopalinski
203; БЕР І 335; Dauzat 149; WaldeHofm. І 23-24, 242.-Див. ще агент,
де-,

к.

декламація, декламатор, декламацій-

декларація

декрет

ний, декламувати, ст. деклямовати «ВИ
разно читати літературний твір» (XVII
ст.);- р. болг. декламация, бр. дакла
мацьtя, п. deklamacja, ч. deklamace,
слu. deklamacia, вл. нл. deklamacija,
м. схв. декламациjа, слн. dеklаmасіjа;
запозичення з латинської мови; лат. dёc
lamatio «вправа в красномовстві, декла
маuія» утворене від de clamare «вправ
лятися у виголошенні промов, декламу
вати», що є префіксальним похідним від
clamare «кричати, закликати, оголошу
вати», спорідненого з гр. хаЛЄrо «кричу»,
псл. *kolkolь «дзвін», укр. [колокіл].
СІС 195; Kopalinski 203; Holub-Lyer

124; БЕР І 335; Юеіn 410; Daнzat 231;
Walde-Hofm. І 227; Pokorny 548549.-Див. ще де-, колокіл.
декларацІя,
декларатИвний, декла
рувати, ст. деклярація «оповіщення,
заява»,

декляровати

«оголошуватИ>>

ст.);- р. болг. декларсщия, бр.
джларсщьtя, п. deklaracja, ч. deklarace,
слu. deklaracia, вл. нл. deklaracija, м.
схв. декларациjа, слн. deklaracija;- за

(XVI

позичення
з латинської
мови; лат.
dёclaratio «вислів, прояв» пов'язане з
dёclarare «оголошувати, виражати», що

є префіксальним

похідним від

clarare

«Висвітлювати, поясняти», пов'язаного
з clarus «гучний; ясний, світлий; зрозу
мілий», спорідненим з лат. clamare «кри
чати».- СІС 195; Шанский 3СРЯ І 5,
55-56; Фасмер І 495; Kopalinski 204;

Holub-Lyer 124; БЕР І 335;
410; Dauzat 231; Walde-Hofm.
Pokorny · 548-549.- Див. ще

Юеіп
І 228;
декла

мація.
деко -див. дека\ дека 2 •
декокт, ст. декокт (XVIII ст.);- р.
декокт, бр. дак6кт, п. ч. слц. dekokt,
слн.

dek6kt;-

запозичення

ської мови; лат.

decoctum

з

латин

«відвар» по

в'язане з d~coqui «відварюю, варю»,
утвореним за допомогою префікса dе
із значенням відділення або завершення
дії від coquo <<Варю», спорідненого з
дінд. pacati «варить, пече», ав. раёаіtі
«те.», гр. лЄааrо «варю», псл. *pekti,
укр. пектИ.- СІС 195; Шанский 3СРЯ

І 5, 56; Фасмер І 495; Kopalinski 204;
Юеіn 348, 411; Walde-Hofm. І 270271.-Див. ще де-, пектИ.- Пор. кок 2 •

декольте, декольтований, декольту
вати;- р. декольте, бр. дакальт§, п.
dekolt, ч. слu. слн. dekolte, болг. м.
деколте, схв. декдлте;- запозичення з
французької мови; фр. decollete «де
кольте» пов' язане з decolleter «Декольту
вати; (ст.) знімати з шиї хусточку»,
утвореним

префікса

за

de-

допомогою

від

collet

заперечного

«комірець»

-

д~

мінутивної форми відео! «комір», пов'я
заного з

cou

«шия»,

що продовжує

лат.

споріднене з гот.
hals,
дангл. heals, нвн. Hals «те.»; іе. *qЧеl
«крутити, вертіти» (до семантики пор. р.
вертеть - в6рот, воротнИк).- СІС 195;
Шанский 3СРЯ І 5, 57; Фасмер І 495;
Holub - Lyer 124; БЕР І 3а5; Dauzat

collum

«те.»,

186, 187, 211, 231; Walde-Hofm. І
245.-Див. ще де-.-Пор. кольЄ.
декорація, декоратор, декорум, де
коратИвний, декораційний, декорувати;
- р. болг. декорация, бр. дакарацьtя,
п.
dekoracja, ч. dekorace, слц. · dekoracia, вл. dekoracija, м. схв. декора
циjа, сJНІ. dеkоrасіjа;-запозичення з
середньолатинської мови; елат. decoratio «оздоба, прикраса» пов'язане з decorare «прикрашати», утвореним від decus (род. в. decoris) «Краса», спорідненого
3 decere «прикрашати; личити», дінд. dasasyati «робить честЬ», ав. dasta- «Збері
гати(ся)», гр. бЄхо!-tаL «приймати, спри
ймати», можливо, також з цсл. ДЕситrt

«знайти», досrtти «те.», схв. десити «зу
стріти», укр. [суд6сити] «ТС.».- СІ0195;
Шанский 3СРЯ І 5, 57 -58; Kopalinski
204; Holub-Lyer 124; БЕР І 335; Юеін
411; Walde-Hofm. І 330-331.
декрет, декретувати, ст. декрет «на

каз, постанова»

(XVI

ст.), декретовати

«видавати декрет» (XVII ст.);- р. болг.
м. декрет, бр. дакрвт, п. ч. вл. dekret,
слц. слн. dekret, схв. декрет;- запози
чення з латинської мови; лат. dёcretum
«постанова» пов'язане з decernere «Ви
рішувати», утвореним за допомогою пре
фікса de- від cernere ·«враховувати, помі
ча~и, вирішувати», спорідненого 3 гр.
xpї:vro

«відділяю,

вибираю,

вирішую»,

гот. hrains «ЧИСЦJЙ», лит. krijas «обід
решета», лтс. krija <<Луб», псл.
krajь,
укр. край.-СІС 196; Richhardt 42;
Шанский 3СРЯ І 5, 58; Фасмер
І 495;

*
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делегат

де льва

Kopalinski 204-205; Holub-Lyer 124;
Holub-Kop. 98; БЕР І 335; WaldeHofm. І 205-206; Юеіп 411.-Див. ще
де-,

край.

делегат, делегіщія, делегувати;- р.
болг. м. делегат, бр. далегат, n. вл. delegat, ч. слц. слн. delegat, нл. delegacija, схв. делСгііт;- запозичено з латин
ської мови, очевидно, через польське
посередництво; лат. dёlёgiitus «посла
нець» є дієприкметником від dёlёgare
«відправляти, доручати», утвореного за
допомогою префікса dё- від lёgare «від

правляти послом», спорідненого з !ех
(род. в. lёgis) «закон».- СІС 196; Шан
ский 3СРЯ І 5, 59; Фасмер І 496; Kopalinski 205; Holub-Lyer 124; БЕР І 336;
Кlеіп 418; Walde-Hofm. І 779-780,
789-790.- Див. ще де-, легальний.
делікатес, делікатесний;- р. болг.
м. деликатес, бр. і)алікатвс, п. delikates(y), ч. слц. вл. delikatesa, схв. дели
катес, деликатеса, слн. delikat esa;запозичення з французької мови; фр.
delicatesse «ніжність, вишуканість, лег
кість» утворене від delicat «ніжний, смач
ний, вишуканий», що походить

dё1icatus

з лат.

«ТС.».-СІС

196; Шанский
3СРЯ І 5, бо; Фасмер І 496; Ho1ub-Lyer
124; Dauzat 235; Юеіп 419.-Див. ще
делікатний.

Ho1ub-Lyer 124; БЕР І 337; Dauzat
235; Gami!Jscheg 309; Кluge-Mitzka
126; Юеіn 419, 856; Walde-Hofm. І
336-337, 744-745.
[делі я]

«Ведмежа або вовча шуба»,

ст. делія, д'І3лія, дел'І3я (XVI ст.), дел'І3а,
делюра, дел'І3рка (XVII ст.);- р. ст.
дьtл'І3я (вид одягу), п. delia «плащ, верх
ній чоловічий одяг», delja, [delura, de1jura], заст. telej, talej «те.»;- очевидно,
запозичення з тюркських мов; може бути

виведене від тур. telli «затканий, гап
тований золотими та срібними нитками»,
пов'язаного з te1 <<Нитка; дротина»; п.
delia зіставляється також із тур. degi-

ley, degle (вид одягу) (Sl. wyr. obcych
141).- Тимч. 691.
[делонний] «гарний» Ж, [дел(ь)6ний] «ніжний, гарний», [дель6на] «гарна
дівчина» Ж;- запозичення з угорської
мови; yг.deli «стрункий, ставний, гарний,
милий», dе1іеп «струнка, гарно, люб' яз
но»,

очевидно, запозичено з

турецької

мови, можливо,через посередництво сер

бохорватської; схв. дели «сміливий, хо
робрий», делиjа «молодець, хоробра лю
дина>> походять від тур. deli «Гарячий;
запальний, хоробрий; божевільний, ша
лений», яке зводиться до ар. delil «дур
ний».- Barczi 49; MNTESz І 608; Skok
І 390; БЕР І 336-337.

делікатний, [делікація) «делікатність»

[дель] «перегородка в хліві» я, [делі)

Ж, делікатничати, ст. деликат'Ь «роз
пещена людина», делtжат'Ь «ТС.», де
лектоватися
«розкошувати»,
делика
цкьtй «витончений» (XVII ст.), деликат

«те.» Я. дел&на «дошка, брусок», делйння
(зб.), ст. делевати «будувати з дилів»

!!:.І]fU «ТОІfК~і!~ м'51кий», делtжатньи{ «м'я

кий»

(XVII[ ст.);- р. деликатньtй, бр.

далікатньt,

п.

delikatny,

заст.

delikat

«розпещена людина», ч. delikatпi, слц.
болг. м. деликатен, схв. де
ликатан, слн. delikateп;- через поль
ську мову ~апозичено з французької;
фр. delikat «ніжний, тонкий» походить
від лат. dёlicatus «те.», дієприкметника
від * dё licare, спорідненого з dёlicere

clelikatny,

«Зманювати,

спокушати»,

утвореним

за

допомогою префікса dё- від lacio, Іасеге
( <*laqц-io) «те.», пов'язаного з 1aqueus

ст.);- п. [del] «дошка," балка»,
«підJЮГа, паркет», ч. [delina]
«підлог? ~ JJ;ощок», вл. delcic<:! «кахель;

(XVI
deliny

ДОШКа (шкільна); паркет», НЛ. dela «ДОШ
ка», delany «зроблений з дощок», delkany, delkaty «те.», delowas «вистилати
nідлогу дошками»;- через nосередни
цтво польської мови запозичено з ниж
ньонімецької; снн. dele «підлога; сіни;
тік», нн. dёl(e) «ТС.» пов'язані з нвн.
Diele «дошка, підлога». -Slawski І 185;

Machek ESJC 83, 114; Юuge-Mitzka
131-132.-Див.

щ~

диль 1 •

[де льва] «бочка, діжка» Я, ст. делва
ст.);- р. церк. делва, делвь, др.

(XVII

«петля, пута». дальші етимологічні зв'яз
ки яких залишаються не зовсім ясни
ми.- СІС 196; Акуленко 142; Шан

делва, дельвь, девлrз, дьльt, дьли, д'Ьльt
(род. в. дьлве) «те.», болг. делва «великий

ский 3СРЯ І

дь.лм;-псл. dьly/de1y (род. в. dьlьve/
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5, 60-61;

Фасмер І

496;

глиняний посуд з двома ручками», стсл.

дельта
delьve) «бочка, діжка» споріднене з лат.
«те.», ірл. delb <*delцa- «форма»,
дкімр. de1u «фігура», кімр. delw «те.»;
іє. * del- «обробляти»; з цим же коренем
пов' язують укр. доля, долоня; Боев (БЕ
1965/1, 14) вбачає в болг. делва запози
чення в праболгарську мову з аланської;

d5Jium

виводиться

також

(Кримський Розвід

ки 57, 209-210) від ар. dalw «цеберка»
(пор. Скорчев БЕ 1956/2, 163).- Фас
мер І 496; Преобр. І 178; Младенов 124;
БЕР І 336; Трубачев Рем. терминол.
241-245; 3ССЯ 5, 210; Bern. І 252;
Trautmaпn 55; Walde-Hofm. І 364-

365; Pokorny 194-195.
дельта :<гирло річки, розгалужене на
рукави»;- р. дельта, бр. двльта, п. ч.
слц. вл. delta, болг. м. делта, схв.

делта, слн.

d elta;- запозичення з
Delta,

хідноєвропейських мов; нвн.
англ.

delta

«те.»

походять

від

за
фр.

назви

грецької літери ~ «бЄЛ:tсх», форму якої
нагадує розгалужене гирло річки (спо
чатку дельтою називалося гирло Нілу);
гр. бЄЛ:tсх за походженням є гебрайським

словом

dalet, варіантною формою до

«двері», спорідненого з фінікій
ським daleth, ак. daltu, угаритським dl

deleth

«Те.»; наЗва літери була зумовлена по
дібністю її первісного написання (у фі
нікійців) до форми дверей.- СІС 197;
Шанский 3СРЯ І 5, 62; Holub_:_Lyer
124-125; БЕР І 338; Кlein 398, 420;

Dauzat 236.
дельфІн, ст. делфин'Ь (XVII ст.);
р. дельфйн, бр. дельфін, др. дельфис'Ь,
п. вл. delfin, ч. слц. слн. delfin, болг.
делфйн, м. делфин, схв. делфіін;- че
рез посередництво латинської і, можли
во, німецької мов (лат. delphin, delphinus, нім. Delphin) запозичено з гре
цької; гр. бЕЛсрlG (род. в. бвЛср'tvо(;) «дель
фін» пов'язане з бвЛсрб(; (анат.) «матка»,
яке зіставляють з дінд. garbha-1) «утро
ба; зародок», ав. gar;}wa «те.», gdrdbus<<Мoлoдa тварина», стсл. жрtБ~. укр.
жереб' Я; назва дельфіна зумовлена по

дібністю форми тіла тварини до анато
мічного органа (Kretschmer DLZ 1893,
170), або, скоріше, тим, що дельфіни на
лежать до живородних (Скорчев БЕ
1956/2, 161).-СІС 197; Шанский 3СРЯ
І 5, 63; Фасмер І 497; Holub-Lyer

124; Holub-Kop. 135; БЕР І 338; Dauzat 236; Кlein 223, 420, 473; Frisk І
362-363; Boisacq 174-175; Pokorny
473.- Див. ще жеребець.
демаrбr, демагогія, демагогічний;-
р. болг. м. демагог, бр. дамагог, п. ч.
вл. demagog, слц. слн. demag6g, схв. де
магог;- запозичення
з грецької
мо
ви; гр. бrн.tcxlrolo(; «На(JОдний вождь;
демагог» є складним утворенням з основ

іменника б7j~.tO(; «народ, країна», спорід
неного з дірл. dam «натовп; послідов
ник», дкімр. dauu «залежний, підлег
лий», кімр. daw(f) «зять», дкорн. dof
«те.», і прикметника 'cx1roi6G «ведучий»,
пов'язаного з &1ro «веду, жену», спо
рідненим з лат. ago «те.>>; негативного
значення слово демагог набуло ще в дав
ньогрецькій
мові.- СІС
197; Шан
ский 3СРЯ І 5, 63; Holub-Lyer 124125; БЕР І 339; Кlein 421; Dauzat 236;
Frisk І 380-381; Boisacq 10-11, 182.Див. ще агент.
демаркацІя,
демаркаційний;- р.
болг. демаркацuя, бр. дамаркацьtя, п. demarkacja, ч. demarkace, слц. demarkacia,

м. демаркационен, схв. демаркациднїі,
слн.
demarkacija;- через посередни
цтво французької мови (фр. demarcation)
запозичено з іспанської; ісп. demarcaci6п походить від demarcar «позначати
кордою>,

утвореного

за допомогою

пре

фікса de- (з лат. dё-) від marcar «Позна
чатш>, пов'язаного з marca «відмітка
(:кордону)>>, що відповідає свн.
marke
«тс.>>.-СІС 197; Шанский 3СРЯ І 5,
64; Holub-Lyer 125; БЕР І 339; Dauzat
236, 461; Кlein 421.- Див. ще де-,
марка.

[демгатися] «підніматися, випрямля
тися; набиратися духу>> Ж;- неясне.

[демені ти] «довгодесь баритисю> Ж;
неясне.

демено «кермо>> Г, СУМ, НЗ УжДУ

[деменІ «корма, стерно, кермо Пі,
Бі; лавка на човні; човен Ж>>, [демена]
«лавка на човні; чqвен>> Ж, [демін] «чо

15,

вею> Ж. [деменщик] «стерновий>> Бі, [де

менний] «ТС.>>, [дементоватu] «Керувати
судном>> Б і; -р. [демень] «кермо>>, болг.
димен, дюмен, схв. ст. думен «тс.>>;
запозичення з турецької мови; тур.

men ([demen])

dii-

«кермо>> походить від іт.
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Дементій

демісезонний

tim6ne «кермо, стерно, штурвал, диш
ло», яке звопиться до лат. tёmo (род. в.
tёmonis) «дишло», спорідненого з двн.
dlhsala, дісл. pYsl, прус. teansis «те.»

мйкатиJ «розбити, роздробити» Ж. [роз
димuчити] «те.» Ж;- ч. [demikat] «Їжа
з сиру», слц. rozdemikat' «розкидати (по

і далі з ав. than1ayeiti «тягне», псл. t~g
пgti, укр. тягтИ.- Дзендзелівський НЗ
УжДУ 13, 84; Макарушка 7; БЕР І
469; Bern. І 259; Mikl. EW 46; ТЕІ
І 288; Ri:isanen Versuch 142; W aldeHofm. ІІ 658.- Див. ще дИшло, тягтИ.

покришених бринзи та хліба»;-запози
чення із східнороманських мов; молд.
думика «дрібно нарізувати, кришити
(харчові продукти); жувати», думикат
«кусок», рум. dumica «кришити, дріб
но різати», dumicat «кусок; їжа з по
кришеного хліба, пшона>> походять від
лат. *dёmlcare «подрібнювати», утворе
ного за допомогою префікса de- від ml са
«крихта, крупинка», спорідненого з гр.
!-tLXp6\; «Малий, КОрОТКИЙ», ДВН. smahi
«Малий, незначний, низький», smahen
«зменшувати», дангл. smёa!Yc «дрібний;
ТОЧНИЙ»,
дісл.
smar «МаЛИЙ», НВН.

Дементій,

Дометій,

[Демка]

ж.

ст. Дометій «свЬІше дарованьrй» (1627);р. Дементий, бр. Дзяменцій, др. До

ментии, схв. Доментujіін, стсл. Д.о
МЕтии, Д.омЕнь.тии;- через посередни
цтво церковнослов' янеької і середньо
грецької мов (сгр. ~o!-tЄ'tюG) запозичено
в давньоруську мову з латинської; лат.
Dometius, Domitius иов' язане з domitio
«повернення додому, на батьківщину»,
що виникло через проміжну форму domuitio «те.» із словосполучення domum
itio «те.», в якому domum «додому» є
зн. в. слова domus «дім», спорідненого з
псл. dошь, укр. дім, а itio «Ходіння, рух»
пов' язане з itare «ходити», Yre «іти»,
спорідненим з псл. iti, укр. ітй; виво
диться також (Петровский 94; Сл. вл.
імен 207) від лат. dorпare (дієприкм. domiturn) «приборкувати».- Фасмер І 497;
Корш Сб. Дрннову 55; Constantinescu
45; Walde-Hofrn. І 369-370, 406409.-Див. ще дім, ітИ.
ДемИд, ст. Демидов'Ь (прикм., 1472),
Д іомид'Ь «дивень сьвtтникь або славно
сьвtщател» (1627);- р. Демй.д, заст.
Диомид, бр. Дзямід, др. Диомид'Ь, стсл.

Д.иомид 'Ь, ,іІ,иомидии;- через посеред

кусках, по частинах)»,

demikat

«Їжа з

schmahen «лаяти,
ESJC 114; Cranjala 248; Nita-Armщ> та ін. Romanoslavica 16, 84; \'rabie Romanoslavica 14,
139; СДЕЛМ 123; Walde-Hofm. ІІ
85.- Див. ще де-, мікро-.
Schmach

«ганьба»,

ганьбитИ>>.- Machek

демікотон «напівбавовняна тканина»,

демикотон ЮМ, [микит6н], демікото
новий, демикотоновий, [микитоновий];
р. демикотон, бр. дамікатон, слц. demikot6n, болг. демйкотон, димикатон;
запозичення

з французької мови; фр.
«те.» є
складним
словом,
утвореним з основ demi «половина>>, що
походить від нар.-лат. dїmedius «поло
винний», пов'язаного з лат. dlmidius
«те.>), утвореним за допомогою префік

demicoton

са

dis- (dl-) «роз-» від прикметпика medius «Середній», спорідненого з псл.
* medja, укр. межа, і cpton «бавовна»,

ництво церковнослов' янеької мови за
позичено в давньоруську з грецької;
гр. ~LO!-t-ljб1](; .є складним словом, пер
ша частина якого nов'язана з ~t6cr,
род. в. від ZєbG «Зевс>:, епорідненого
з псл. dьnь, укр. день, дивйтися та ін.,
а друга містить основу дієслова !1--fjбo!-Lщ

запозиченого через посередництво іта
лійської мови з арабської (ар. qo!on,

«піклуюся, охороняю; обмірковую», ети
мологічно не зовсім ясного.-· Сл. вл.
імен 207; Беринда 201; Петровский 94;
Constaпtinescu 44; Bogdaп Romanoslavica З, 289; Frisk І 396, 610-611, ІІ
223.- Див. ще день.

демісезонний, демісезон;- р. деми
сезонньtй, бр. дамісез6навьt, п. demi-sai-

[демиюіти] «рвати» Ж. [подемикати}
«поламати, потрощитИ?> ВеУг, [розди-
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qй!uп «те.»).- СІС 1951, 183; Фасмер І
498; Vrabie Romanoslavica 14, 139;
Korsch AfSlPh 9, 497; БЕР І 391; Dauzat
211, 236; Кlein 360; Walde-Hofm. І
353, ІІ 57-58.- Див.· ще дис-, ~ежа.

son, болг. демисезонен;- запозичення з
французької мови; фр. demi-saisoп «де
місезонне пальто; напівсезон», є склад
ним словом, утвореним з основ demi «ПО
ловина» і saison «сезон».- СІС 198; Шан
ский ЗСРЯ І

5, 64-65; Kopalinski 207;

демонстрація

демки

БЕР І 339; Dauzat 236, 646;
Юеіп
422.- Див. ще демікотон, сезон.

[демки] «бокові стінки дивана»;
очевидно, пов' язане з [дуна] «перина»,
дути, дму (пор. [обдемок] «людина, що
об'їлася,

із

здутим

животом»).- Див.

ще дути 1 .- Пор. дуна, rюдушка.
[демнати] «запрошувати до столу; під
бадьорювати, підганяти» Г, Ж. [демену
ти] «штовхнути»;- запозичення з мол
давської мови; молд. ьтдемна «спону
кати, закликати, підганяти» походить з
лат. *indemiпare «ТС.» (пор. також фр.
emmeпer «відводити, відвозити»), утво
реного з прислівпика іпdе ( <*im-de)
«звідти», який складається з займенни

кової форми im (від is) та прийменника
dё «з, від», і дієслова minare «поганяти»,
спорідненого з лит. minti «м'яти», nсл.
m~ti, укр. м'Яти;· початкову частину
ьсн- в українській мові оnущено; менш
переконливе пов'язання (Scheludko ІЗІ)
з рум. demп «достойний, гідний».- Vrabie Romanoslavica І4, І39; Pu~cariu
7І-72; Walde-Hofm. І 692, ІІ 90.Див. ще де-, його, м'Яти.

[демня·] «димар; горно; кузня» Ж.
[дИмняJ «тс.» Ж;- власне українське
утворення, пов' я за не з основою дієслова
[дИмати] «Дути (міхом)», [об-демати]
«обчищати» (власне, «обдувати»); пара
лелізм
е:и в
реєстрових
іменниках
відповідає діалектному паралелізму го
лосних у коренях відповідних дієслів.
Див. щедймати.- Пор. домна.

демобілізація, демобілізований, демо
білізувати;- р.
болг. демобилизация,
бр. дамабілізацьtя, п. demobilizacja, ч.
demobilizace, слц. demobilizacia, вл. demobilizacija, м. схв. демобилизациjа,слн.
demobilizacija;- запозичення з фран
цузької мови; фр. demobilisation «де
мобілізація» походить від дієслова demobiliser «демобілізувати», утвореного за
доnомогою заперечного префікса

лат.

dё-)

від

mo biliser

de-

(з

«мобілізувати,

приводити в рух», пов' язавого з

при

кметником mobile «рухливий, пересув
ний», який походить від ,ІІат. mobilis
«тс.».-СІС І98; Шанский ЗСРЯ І 5,

демократизація, демократИчний, демо
кратизувати,
ст.
демокрація
(XVII
ст.);- р. демократия, бр. дамакратьtЯ,
п. demokracja, ч. demokracie, слц. demokracia, вл. нл. demokratija, болг. де
мокрация, м. демократиjа, схв. демокра
тиjа, слн. demokracija;- заnозичення
з грецької мови; гр. бrн..toxpa:rla «на
родне уnравління» є складним словом,
утвореним з основ іменника б7j !..LO\; «на
род» і дієслова хра.-Єrо «правити, воло
діти; бути сильним», пов'язаного з хр±·

.-ос;; «сила, влада».-СІС І98; Шанский
3СРЯ І 5, 66-67; Фасмер І 498; Holub-Lyer І25; Holub-Kop. 98; БЕР І
340; Кlein 422; Frisk ІІ 8-ІО.-Див.
ще аристократ, демагог.
демон, ІдИмінІ Я, демонtзм, де.моніч
ний, ст. д'Бмон-о (XV ст.);- р. болг. м.
демон, бр. двман, др. демон-о, д'Бмон·ь,
п. demon, ч. слц. слн. demon, схв. д~
МОН, демон, СТСЛ. ДЕМQN"Ь., Д1JМОN'1,;
Через церковнослов'янську мову запо
зичено у давньоруську з грецької; гр.
бal~..trov «божество; дух; душа помер
лого; диявол» nов'язане з бalo~..tctL, бalro
«ділю, розподіляю» (як дперс.
Ьаgа
«бог», псл. Ьоgь з ав. baga- «доля» або
дінд. bhaga- «доля; той, хто наділяє;
пан» з bhajati «наділяє»), а також з
б7j !..toc;;
«народ,
країна».- СІС
І98;
Шанский 3СРЯ І 5, 67; Фасмер І 498;
Преобр. І І78; Holub-Lyer І25; БЕР І

Кlein 423; Frisk І 340-342; Boisacq
І62.
демонстрація, демонстрант, демон
стратор, демонстратй8ний, демонстру
вати, СТ. демонстрація «ВИЯВ, nоказ»
(XVII ст.);- р. болг. демонстрация,
бр. даманстрацьtя, п. demonstracja, ч.
demonstrace, слц. demonstracia, вл. нл.
demoпstracija, м. схв. демонстрациjа,
слн. demonstracija;- запозичення з ла
тинської мови; лат. dёmoпstratio «по
казуваннЯ>> nов'язане з dёmonstrare «по

340;

казувати», утворени·м з допомогою пре

фікса dё- від monstrare <<ТС.», яке через
monstrum «знак, nризвістка» пов'язує
ться з monёo (< * monejo) «Нагадую, по
переджаю», що є формою каузатива до

65; Holub-Lyer 125; Dauzat 229, 479;
Юеіn 422.- Див. ще де-, мобІльний.

memini ( <* memonai) «nам'ятаю», спо
рідненого з гр. ~..tЄ~..tova «nрагну, прига

демократія, демократ, демократИзм,

дую» з неповною редуплікацією кореня

деморалізація

* menлат.

«думати», засвідченого також у

mens

«розум,

мислення»,

псл.

pa-

198; Шан
498; Kopalinski 208; Holub-Lyer 125; БЕР І
340; Юеіn 423, 1000; Walde-Hofm.
ІІ 65-67,69-70, 107, 109-110.-Див.

126;

m~tь, укр. пам' ять.- СІС
ский 3СРЯ І 5, 68; Фасмер І

ще де-, nам'ять.

деморалізація, деморалізований, де
моралізувати;-р. болг.
деморализа
ция, бр. дзмаралізацьtЯ, п. demoralizacja, ч. demoraJizace, слц. demoralizacia,
м. схв. делюрализациjа, слн. demorali-

zacija;- запозичено

demoralisation

префікса dе
із значенням заперечення, відсутності
ЧОГОСЬ, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ЛаТ. dE!- «ТС.»,
від moral «Моральний», яке походить

від лат. moriїlis «тс.».-СІС 199; Шан
ский 3СРЯ І 5, .69; Holub-Lyer 125;
Dauzat 484.- Див. ще де-, мораль.

Дем'Ян, Дам'Ян, [Демань Ж. Дем
нЯн], Демка, Дещjсь Я. Демо, [Демканя
ВеЛ, Димань ЖJ, ст.
Даміан'Ь «злопитател»

Demian (1395),
(1627);- р. Де

мьЯн, заст. Дамшін, бр. Дзям'Ян,

др.

Даміан'Ь, п. Damian, ч. слц. Damian, вл.
Demjan, болг. ДамЯн, схв. Damijan,

Damjan,

слн.

Damijan,

стсл.

Д,dми

МN'k;- через церковнослов'янську мо
ву запозичене в давньоруську з грецької;
гр . .1.щнаv6<;;, можливо, пов'язане з іме
нем богині .1.щtla або з дієсловом бa
~-tci~U> «підкорюю»; вважається також
(Илчев 155) запозиченням з гебрайської
мови. -Сл. вл. імен 207; Петровский

94; Constantinescu 44.
денатурат, денатурант, денатурат
ник, денатурація, денатураційний, де
натурований, денатурувати;- р. болг.
денатурат, бр. дзнатурат, n. denaturat, ч. слц. denaturat, м. денатурuра

«денатурує»,

схв.

денатіjрuсати

«де

натурувати», слн. denaturacija;- тер
міни, nов'язані з нлат. denaturatus «По
збавлений
природних
властивостей»,

утвореним за допомогою префікса
ЩО О~Начає відсутність ЧОГОСЬ, Від

de-,
na-

«Природа; природні властивості»;
пор. фр. · denaturer «зробити неприрод

tura

ним».- СІС 199; Шанский 3СРЯ І 5,
70; Sl. wyr. obcych 144; Holub-Lyer
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186.-Див.

денде -див.

ще

де-,

на

де-не-де.

[дендера)

stramonium

(бот.) «дурман,
Datura
L.», [дентера ВеБ, дендере

ва Mak, дендерево
дерево, дuвдерево,

dendera,
dzierawa,

диндера, дйн
дйвдерев] «те.»;- п.
denderewa, dzi~dziera, dzi~
dzi~dzierzawa, dziendziera «ТС.»

Mak,

(з укр.);- неясне; визнання за вихідну
форми дивдерево (Bruckner 112) здається
сумнівним.
дендувати -див. дИнда.

через російську мо

ву з французької: фр.
утворене за допомогою

РЧДБЕ

тура,

де-не-;- складова

частина

неозна

чених займенників [денеякий Ж, дене
к6трий Ж. денехто ВеБ] та прислівни
ка [де-не-куда] ВеБ, що виникли в ре
зультаті контамінації неозначених форм
типу деякий і ст. нtякий чи п. niejaki
(з пізнітою нефонетичною зміною нt
в не-).- Див. ще де 2 .- Пор. де-не-де.
де-не-де,
[денде];- р.
[где-негде]
«зрідка», бр. дзе-ні-дзе «місцями»;- оче
видно, неточна калька п. gdzieniegdzie
«ТС.», утвореного з прислівників gdzie
«де» і неозначеного

niegdzie

«десь» (пор.

р.

Негде, СТСЛ. NtK'kДE, ПСЛ.

у

якому

початкове

nekьde),

неозначене

в·іе

при калькуванні було сприйня
те як заперечне nie- ( <ne-).-Cyran
Przysl6wki poJskie 45-46.- Див. ще

( <ne-)

де\

не.- Пор. де-не-.
[денежка) «дрібна монета; 1/4 ко
пійки», [деньгай] «багатий», [ден ежний]

Ж, ст. денга, деньга (XV ст.), денежний
«вартістю в одну деньгу» (XVIII ст.);
р. денежка, похідне від деньга, мн.
деньги, ст. денежька (XV ст.), деньга,
денга (XIV ст.), тенка (XV ст.), п. ст.
dzieпgi (з р.);- запозичено, очевидно,
в давньоруську мову з тюркських;

пор.

чаг. ti:ii;J.ki:i «срібна монета; металеві гро
ші», чув. тенке «срібна монета, карбо
ванець»,

каз.

туркм.

ккалп.

тен,ге

«мо

нета», башк. тат. тан,ка «карбованець»,
узб. танга «дрібна срібна монета; ме
талеві гроші»: джерело тюркських слів
вбачають у перс. danag «монета» (сперс.
dang «ТС.», дперс. danake), звідки також
вірм. dang, dank .«дрібна монета»; дум
ка про зв'язок р. деньгаз тюрк. tamga
«мітка, штемпель», damga «ТС.» (Френ
De origine vocabuli rosici denьgi, Ка-

ДенИс

день

зань, 1815; Mikl. EW 39; ТЕІ 1, 281;
Nachtr. 1, 26; Горяев 88; Преобр. І 179;
Срезн. І 653) вважається застарілою.
Шанский ЗСРЯ І 5, 71-73; Фасмер І
499; Шипова 119; Bruckner 109; Bern.
І 183-184; Korsch AfS!Ph 9, 496; Lokotsch 38; Егоров 242-243; Horn 118;
Hubschmann 134; Ramstedt 395; Rasanen
ZfSlPh 20, 449-450; MSFOu 98, 127129.
ДенИс, Денuско, ст. Дениско (1430),

Діонvсій (1627);-р. ДенИс, заст. Дио
нuсий, бр. Дзяніс, др. болг. Дионttсий,
п. Dionizy, ч. Dionis, Dionysius, слu.
Dioпyz, схв. Dionysius, слн. Dionizij,

стсл. ,іІ.иОNІfСІш, ,іІ.иОNИС"k;- запозиче
но через

церковнос.аов' янську

давньоруську з грецької; гр.

мову

в

~tov6cнor;

походить від імені бога ~t6vйcror; «діо

ніс»,, за припущенням, фракійсько-іллі
рійського.-Сл, вл. імен 207; Петров
ский 94; Constantinescu 44; Frisk І 396.
денисена (сорт черешні), fденйсена]
«ТС.» Я;- р. денисеЄна «тс,»;- похо
дить від нім. Donissens Knorpelkirsche
«черешня Денісена», утвореного за прі
звищем особи, що вивела цей сорт у Ні
меччині (Donissen); на українському й

російському грунті відбуJюся зближення

з ім'ям ДенИс.- Атлас плодов России,
ВЬІП.

lV,

СПб.,

[денниця 1 ]

1903, 559.

(дитяча

хвороба);- др.

д'О~~ «подагра», п. dna «артрит», ст. den-

nosc

«подагра»,

в костях»,

dnawa

denna niemoc

«ломота

піеmос «тс.», ч.

dennicka «пропасниця», dna «Хвороба сугло
бів», слц. dna «подагра», болг. діна «хво
роба», дна «ТС.», д'Dно «дитяча хвороба»,

схв. [дна] «Колька», ст. дна «Хвороба»,

стсл. д l.Nd «Хвороба», д Ь.Nd «Тс.»;- не

ясне; пов' язувалосн з псл. dono «дно,
глибина; нутрощі» і, далі, «хвороба
внутрішніх
органів»
(Bern. І 245;

Slawski І 149; Machek ESJC 121); зі

Potentilla erecta, Potentilla tormenti!·
!а»;- як назва лікарської рослини по
в'язане з [дна] «матка'> (див.).

[денчанка] «сліпа кишка» ВеНЗн,
[заднена кйшкаl «ТС.» ВеНЗн;-ч. [dennik] «перший шлунок у жуйних тварин;
товста кишка; сліпа кишка», dennf stfevo «сліпа кишка», ст. dennik «живіт»,
вл. deno «шлунок жуйної тварини; тов
ста кишка», нл. deno «черево; шлунок

у тварин», болг. [діняк] «сліпа кишка»,
[д'Dнешнuк] «тс.», [дінек] «шлунок тва
рини», дінка «Ковбаса із свинини»,

слн.

danka

«пряма кишка; сорт ковба

си», [deпka] «Тс.»;- похідне утворення
від псл. dоnо~«дно, глибина; нутрощі».
Масhеk ESJC 121; Bezlaj ESSJ І 94.-

Див. ще дно.- Пор. дна, денниця 1

денщИк «солдат у царській арміІ,
що прислужував офіцерові»;- бр. дзян

шчьtк, ч. densёik,

denscik;- запозичен

ня з російської мови; р. денщИк утворе
но за допомогою суфікса -щик від день
(пор. давнішу форму деньщйк), можли
во, під впливом фр. de jour «черговий»,
утвореного від

jour

«день» (пор. пізніше

р. дневальньtй).- Шанский ЗСРЯ І 5,
71-72; Фасмер І 499.- Див. ще день
день,

деннИк «щоденник;

загородка

для худоби; [метелик Diurna Ж]», [днев
ник] «тс.» Г, Ж, [деннйця] «ранкова
зірка», [девнйця Ж, деннuчка ВеБ, дев
нйчка ВеБ, дивнйчка ВеБ, дівнйцка ВеБ,
демяйця ВеБ, демлИчка ВеБ) «тс.», [день
ки] «оденки» Ж, днИна, [днівка] «робочий
день» Ж, [деньщиця] «чергова жінка в
сім'ї,

яка

протягом

дня

обслуговує

сім'ю за столом» Я, [день-деничкиJ «з
дня на день» Ж. денний, [денічний Ж.
днеrтий ЖJ, днювальний,
[днЯний],
[днuнськи) «щоранку» Ж, [днuнцьки]
«ТС.» Ж, днЯми (присл.), дніти «світа

ти», [денfти) «тс.» Ж, днювати, [днова
тиJ «ТС.» Ж. [заднЯ] «вдень» Я, напере

ТИ» та

додні, оденки «зібрання жінок у зимо
ві дні для рукоділля», оденьки «те.»,
оденчичка «жінка, що прийшла на оден
ки», переддень, перед6день, переднівати
Пі, поденний, поденне, поденка (ент.),
[поденька] «ТС.» Ж. поденник, поденщик,

Пор. денчанка, дна.
[денниця 2 ] (бот.) «перстач, калган,

Ж;- р. день, бр. дsень,
dzien, ч. den, слц. den, вл.

ставлялося з р.-цсл. д l.ГNd «рана, шрам»

(Потебня

також

РФВ

7,

результатом

63);

вважається

контамінації

іє.

*dhёig\Jh- «КОЛОТІ-І, різаТИ», ЗВідКИ ЦСЛ.
ДnГNd,лит.

dygti «Пробивати, проника
dono «дно» (БЕР І 457).- Фас
мер І 517-518; ЗССЯ 5, 173-174.-

3 З-434

поденщина, удеt-Uшній, удень, [уденно]
др. дьнь, п.
нл. zeii..

dieit,
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денька

депутат

полаб. dan, болг. м. ден, схв. дал, слн.
dал, стсл. д~N ~;- псл. dьnь <<День»;

походить з

іє.

* di-n-

«ясний, блискУ

чий», що є суфіксальним поширеннЯм

слабого ступеня

кореня

* dei-

«ясніти,

блищати», представленого в лит.

dien:'J

«день», лтс. diena, прус. dеіпап (зн. в.)
«Те.»; споріднене також з дінд. dinam
«день», ірл. denus «проміжок часу»,
гот. sin-teiпs «щоденний», лат.
пun
dinae (мн.) «9 днів, проміжок між двома

торжищами»; іє.

* dei-/di-

з

іншими су

фіксами (-eu-, -u- і т. д.) засвідчене в на
звах неба та богів: дінд. dyaury «небо»,

лат.
Zєur;,

«бог», Jovis, Juppiter, гр.
також у
кімр. dy\v «день»,
псл. diviti s~, укр. дивйтися.-Критен
ко Вступ 516, 550; Шанский 3СРЯ І 5,
72; Фасмер І 498-499; Преобр. І 179;
Slawski І 195; Brtickner 109-110; Ma-

deus
а

chek ESJC 114; БЕР І 341-342; Skok І
379-380; Bez1aj ESSJ І 94; 3ССЯ 5,
213-214; Bern. І 253-254; MeiJ!et RES
5, 10-11; BSL 27, 126-127; Топоров
318-319; Traнtmar1n 55; Skardzius
ZfS1Ph 26, 376; Pokorny 183-186; Specht
13, 159.-Пор. дивИтися.
[денька) «калюжа» Ж;- очевидно,
пов' язане з дно, пор. [оденькu] «залишки
на дні», оденки, поденки, р. под6нки,
п. odenki, oddenki, podenki «ТС.».- Див.
ще

дно.

департамент;- р. департамент, бр.
департамент, п. вл. departament, ч.
слц. слн. departement, болг. департа
мент, схв. депдртман; -запозичення
з французької мови; фр. departement
«департамент, управління, відомство» по
ходить від departir «розділяти», утворе
ного за допомогою префікса de- «від-,
роз-» (з лат. de- <<те.») від partir «ділити
на частини», пов'язаного з partie «час
тина>>, що зводиться до лат. pars (род. в.
partis) «тс.».- СІС 200; Шанский 3СРЯ
І 5, 73; Фасмер І 499; Ho!ub-Lyer 126;
Юеіп 427; Daнzat 238.- Див. ще де-,
партія.
депеша;-р. болг. заст. м. депеша,
бр. дзпеша, п. depesza, ч. depese, слц.
depesa, схв. депеша, депеща, слн. depesa;- запозичення з французької мо
зи; фр. depeche «депеша» утворено від
depecher «швидко відправляти, приско-
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рювати; (ст.) усувати перешкоди, звіль
вятн», пов' яз ан ого через антонімічне
дієслово від тієї ж основи empecher <<за
важати,

перешкоджати» з елат.

impedi-

«Сnіймати в пасткр, утвореним від
лат. pedica «петля, пастЕа; пута», яr\е

care

походить

від лат.

pes

(род.

в.

pedis)

«ногю>.- СІС 200; Шанский 3СРЯ І 5,
73-74; Фасмер І 499; Holub-Lyer 126;

БЕР І

343; Юеіn 427; Юuge-Mitzka
127; Dauzat 238, 275.- Див. ще де-,

педаль.
депо,

деп6вець;-р. болг. м. депо,
бр. дзп6, п. слц. depo «склад, депо»,
ч. depo, depot «тс.», вл. depot, схв. депо,
слн. dep6;- запозичено через посеред
ництво російської мови з французької;
фр. depot «склад, депо» (ст. depost) по
ходить від лат. dёpositum «річ, віддана
на зберігання», пов'язаного з dёропеrе
<<складати, залишати», що є префіксаль
ним утворенням від ponere «класти».
СІС 200; Шанский 3СРЯ І 5, 74; Фасмер
І 499; Holub-Lyer 126; БЕР І 343;
Dauzat 239; \Valde-Hofm. ІІ 335336.- Див. ще де-, поза 1 •
депресія, депресйвнuй;- р. депрес
сия, бр. дзпрасія, n. depr~sja; ч. deprese,
слц. depre::.ia, вл. depresija, болг. де

пресия, м. депресujа, схв. депресиjа,
слн. depresija;- інтернаціональний тер
мін (фр. depression, н. Depressi6n, англ.

depression, іт. depre5sione), утворений
від лат. depressio «заглибина», пов' яза
ного з deprimere «придавлювати, при
нижувати», що є префіксальним похід·
ним від preшere «давити».-СІС 201;
Шанский 3СРЯ І 5, 75; Holub-Lyer
126; Dauzat 239; Юеіn 429; WaldeHofm. І І 360.- Див. ще де-, прес.

депутат, депутація, [депут6ваний) Я,

[депутат6ваний] Ж, ст. депутат <<nо
сол, делегат» (XVII ст.), депутавати «по
силати» (XVI ст.);- р. болг. м. депу
тат, бр. двпутат, п. deputat, ч. слц.
слн. deputat, вл. нл. слн. deputacija,

схв. депЦтат;- Заnозичення з латин

ської мови; лат. deputatus «призначений,
посланий, уповноважений»

(елат.

«осо

ба, послана до двору імператора») по
в' язане з

deputare

ти», утвореним
dё- від

puta1·e

«передавати, вважа

за допомогою префікса
«обмірковувати, впоряд-

_

дерга

дер

ковувати; різати, очищати».- СІС
Шански~І ЗСРЯ І 5, 75; Фасмер І

201;
499;

Holub-Lyer 127; Holub-Kop. 99; БЕР
І 343; Dauzat 239; Юеіn 429; W alde-Hofm. ІІ 393.-Див. ще де-, амnутація.
дер (вигук, що імітує крик птаха
деркача та інші звуки), дер-дер <<те.;
дитяча гра з тріска•Ікою»,
деркати
(<ВІІДавати звук дер», деркотати «Те.;
деренчати, торохтітИ», деркотіти, дер

чати «ТС.», [деркало] «ДИТЯЧа іграшка» Я,
[деркать6ло, деркачІ «Те.>> Я, дерчак (ент .)

путJ>,

dareba «Те.», п. [darebak, dareш·
bak, dar~bak] «те.», daremnik «робіт
ник, що працює задарма; дармоїд, не

гідник, шалапут; мала дитина», пов'я
зане з darebny (darerпny) «даремпий»,
утвореним від dar «дар», що відповідає
укр. дар; на українському грунті слово
дербак деетимологізувалося.- Machek

ESJC 110; Ho1ub-Kop. 96; Holнb
Lyer 121.-Див. ще дар, дати.

«комаха (з породи коників)»;- ч. drkati
«Торохтіти», drkotiti «Те.; деренчати»,

дербі (спорт.) «змагання для триріч
них і чотирирічних коней»;- р. болг. м.
дерби, бр. дЗрбі, п. ч. слц. derby, схв.
дерби, слн. derbi;- запозичення з анr·

слц.

лійської мови; англ.

- тіти

drkat' «торохтіти», drkotat' <щокозубами», нл. derkotas «торохтіти»,

схв. дfжтатu <<дрижати, тремтіти», ели.

drkotiiti
вальне

<<Торохтіти»;- звуконасліду
утворення, близьке до дир.

Machek ESJC 128.- Пор.

дир.

[дербаl «дерен», [дербuна] «дернина»,
[дербіна] «гущавина, хащі; цілина, пе
реліг» Л, [дерб6вий], [дербатиJ «зні
мати

дерен»,

fдербуватиJ

«те.»;- р.

[дербаl «переорана цілина; переліг, по
рослий дерном»,

[дербина]

«те.»,

[дер

бUтьJ «дряпати, шкрябати», [деребuтьJ
«Те.», бр. дзярбак «пружинна борона»,

ч. drbati «дерти, дряпати», drbaпy «тер
тий», СJЩ. drba «нерест». drbat' «Трясти,
скубти», слн. drbacati «шкрябати, че
сати, рити»;- псл. * dьrb-/derb- «шкря
бати, здирати» походить від іє. * derbh-

«TC.»,

що є

поширенням

кореня

* dеr

<щертш>;-споріднене з двн. zurba «де
рею>, нн. torf «дерен, трава», нвн. Torf
«торф», дфриз. дангл. turf, дісл. torf(a),
шв. torf «те.», дат. tиrv «Те.; дерен; зем
ЛЯ», дінд. darbhal) <<Трава,
купина»;
тлумачення ч. drbat як експресивного
утворення до ч. drati (Holub-Lyer

140; пор. також Holub-Kop. 106) без
підставне.- Фасмер І 499 -500; Пре
обр. І 179; Bezlaj ESSJ І 111; ЗССЯ 5,
219; Трубачев Рем. терминол. 238240; Sl. prasl. ІІІ 62-63; Bern. І 211,
254; Юuge-Mitzka 783; Pokorпy 211212.- Пор. дорббайло.

[дербак] <<Ледар, негідник; каліка»
Ж, [даребак] «ледар, негідник» ВеЛ;
очевидно, запозичення з словацької мо

ви; слц. darebak «негідник, шалапут;
ледар», як і ч. darebak «негідник, шалаз•

Derby

«Дербі, що

річні кінні змагання в Еnсомі» похо
дить від прізвища лорда Дербі (Derby),

який вперше провів ці змагання. - СІС
201; Шанский ЗСРЯ І 5, 76; Kopalinski
212; Holub-Lyer 127; Юеіn 430.
дербнйк (орн.) «сокіл, Aesalon columbarius»;- р. дербнйк «те.», [дербни
ч6к] «яструб, Falco vespertinus», бр.
дзербнік «Аеsа1оп columbarius», п. dzierba «сорокопуд, Lanius L.»;- пов'яза
не з дерба «дерен» (пор. р. дерба щілина,
переліг, параслий дерном»); назва мо
тивується тим, що птах тримається від
критих місць.- Преобр. І 179; Горяев
88.- Див. ще дерба.

[дерван 1 «дернина» Ж;- р. [дЬtрван]
«nереліг», бр. дзірван, п. dyrwan «Тс.»;
через посередництво білоруської мови за
позичено з литовської; лит. dirv6nas «пе
реліг» ПОХОДИТЬ від dirv а «ПОЛе, ЗеМЛЯ»,
пов'язаного з

dlrti «здирати; звільnяти
від дерну» (Потебня К ист. зв. lV 1819), спорідненим з псл. *dьrati, *derti,
укр. дерти; е в укр. дерван з' явилося
в результаті вторинного зближення з
дерба, дерти і пoд.-Fraenkel 9697.- Див. ще дертИ.
[дерводзЮ5ка]

складне

слово,

(орн.)

перша

«дятел» Ж;__:_

частина

якого

дерво- «дерево» є результатом редукції
другої голосної повноголосея у деяких

західних говірках, а в другій частині є
основа дієслова дзЮбати; до словотвору
пор. назву цього ж птаха дзюбдерево

-

з іншим порядком розташування компо
нентів.- Див. ще дерево, дзЮбати.
дерга «рядно; nопона; чорний шер
стяний жіночий одяг, подібний до за-

з~

дергап
паски;

дерево

ковдра»,

[дь6рга]

«тс.» Л,

ст.

дерга «nопона; килимок, коць», зменш.

дережка (XVII ст.);- п. derha «килим,
r:опона», derka, dera «Тс.» (з укр.);
пов'язане з джерга «запаска з непофар
бованої тканини», джер.Jа «ковдра», що
е тюркізмами,
які на
українському
грунті зблизилися з утвореннями від
tшренів der-, * dьrg- (дерЮга, дергати

та ін.).- Slawski І
Див.

ще

144; Brtickner 87.-

джерrа.

110; Schuster-Sewc І 198; Olesch І 148149; БЕР І 459-460; ЗССЯ 5,221; Bern.
І 254-255; Trautmann 55-56; Fraenkel 96; Matzenauer LF 7, 165; Pokorny
206-210.-Див. ще дерти.
[дереберя] «пустомолот» Я;- р. [де

ребuть] «дерти; шкрябати; кричати на

nce горло; голосно і безладно співати»,
ч. drb «наклеп, неправда», drbati «тер
ти;

наговорювати;

drbal

[дерган] «тарган» Ж. [дерг!}н]

«тс.»

Ж;- результат зближення слова тар

ган з [дергати] (див.).
[дергати] «смикати; чесати клоччя
дергальним гребенем Ме», [дергон!}ти]
«смикнути», [дерга] «залізна щітка для
чесання прядива Мо; скребло Л», [дер
гавка, дерганка Ме, Мо, Дз, дерганuця

Дз, дергачка Ж. дергівка] «тс.», [дергар]
<<1'ой, хто плете линви з прядива», [дер

зводити наклеп», ст.

«наклепник»;- експресивне утво

рення,

пов' язане,

можливо,

з

псл.

*derb-/*dьrь- «дерти, шкрябатю>.- Holub-Lyer 140.- Див. ще щ:;рба.- Пор.
теревені.

дерево, [дервоІ, [дервей]
вавник, деревій,

(бот.) «кри

Achillea millefolium L.»

Mak, [деревач] (ент.) «скрипун, усач,
Cerambyx; усач домовий, Hylotrupes
bajulus; (орн.) дятел», [деревей] (бот.)
«кривавнию> Mak, [деревень] «ТС.» Mak,

гачJ «чесальник; знаряддя для витягу

(деревець] (еНТ.) «ДОВГОНОСИК СОСНОВИЙ,

вання цвяхів», [дерг!}н] «той, що сильно

Hylobius»

рве Я; (іхт.) йорж Ва», дергунець «вид

танцю», [дергальний], обдержини «зче
С(Іна з овчини вовна», [одіржини] «ТС.»; -·
р. дёргать «смикати», бр. дзергаць, др.
дьргатіt «ТС.», п. dziergac «Чесати льон;
гаптувати; обшивати петлі; [трясти, сми
кати]», ч. drhati «тремтіти; терти (льон)»,
слц.
вл.

drgat' «смикати, штовхати, трясти»,
dzernyc «смикати, тріпатИ>>, нл.
zergas «ТС.», ПОЛаб. dargnQt «СМИКаТИ,
чесати льон», болг. діргам «тягну; че
шу льон; [хапаю]», слн. dfgati «терти,
чесатІ:І»;- ПСЛ. * d ьfgat і «ОбробЛЯТИ ЛЬОН,
обдирати його стебла (зривати головки
та листя швидким рухом))> продовжує
іє.

*dergh-,

* der-

що є поширенням

кореня

«дерти» формантом -gh-;- спорід
нене з лит. dirgti «розслабитися», dirginti
«подразнювати, збуджувати», лтс. dragat «смИкати, рвати», дангл. tiergan
«дратувати, збуджувати», син. tergen
«смикати, рвати; збуджувати», targen
((ТС.», гол.

дити,

tergen

«тягти; смикати; сер

дратувати», свн.

zergan,

нвн.

zer-

«тс.», норв. (розм.) terga «дратува
ти»; зіставлення з лат. stringo «натягую,

gen

стискаю, зриваю» (Machek ESJC 127-

128) викликає сумнів.- Шанский ЗСРЯ
5, 76; Фасмер І 500-501; Преобр. І
179-180; Slawskic І 195-196; Briickпer
І
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Ж, [деревuзна] «деревина» Я,
[деревийІ (бот.) «кривавник» Mak, [де

ревиця] «тс.» Mak, деревій (бот.) «кривав
ник, Achillea millefolium L.; звіробій,
Hypericum perforatum L .», [деревінь]
«(бот.) кривавник; дерев' яні частини в
плузі», [деревійка] «горілка, настояна на
деревії» Ж, деревйна «дерево; зрубане
дерево; дерева», [дервйна] Ж. деревина,

[деревИще] «труна; дерев' яна ручка Ж»,
[деревка] (ент.) «совка, Xylina» Ж, [де
ревлЯ] «зрубані дерева», деревня «дере
ва; будівельний матеріал; [дерев'яний
будинок]», [деревнЯ] «дерев'яні частини
в плузі», [деревнйкІ «(бот.) кривавник;
жимолость, Lonicera; (орн.) голуб-си

няк, Columba oenas Шарю>, [дерев' Яник]
(бот.) «жимолость», [деревнЯк] «дерев'я
ний плуг» Кур, [деревце] «частина плу
га; весільне гільие», [дерев'Яка] «дерево;
поліно», [дерев' ЯницяІ «дерев' яна нога»,
дерев' Янка «виготовлений з дерева пред

мет; [дерев' яна миска; дерев' я ний буди
нок] Ж; (ент.) волохокрилець, Trichoptera Л», [дерев'Янки] «взуття на дерев'я
ній підошв і» Л, [дерев' Янці] «дерев' яні

черевики» ВеЛ, [деревлЯнки] «тс.; са
моробні дерев' яні ковзани; дерев' яні

гудзики» Мо, '[дерев'Яччя] «дерева», [ди
рив' Я] «зрубані дерева» Кур, [дерве·
нuй]. Я, деревИнний, [деревuстuй] Ж,

дерен

дереворИт

[деревкuй] «твердий, міцний» Я, дерев
нИй, дерев'Яний, [дервеніти Ж, дереве
Nіmи, деревіти ЖJ. дерев'яніти, зде
рев'янілий, задеревілий, задерев'янілий,
одеревілий, одеревіти;- р. дерево, бр.
дзерава, др. де,1Jево, по drzewo, ч. dfevo,
слцо drevo, вл. нл. drjewo, болг. дрЯво,
схв. древо, слн. drev6, стсл. др"І>со;
псл. *dеrvо;-споріднене з лит. derva
«СОСНа; СМОЛа>>, ЛТС .. darva «СМОЛа>>, СНН.
ter(e), дангл. teoru, дісл. tjara «те.»,
кімр. derwen «дуб», гр. б6рu «дерево,

рез і; сварлива людина» Я;- р. дереза
«жовта акація; підмаренник чіпкий, Galiнrn aparine L. та ін. (переважно колю
чі або чіпкі рослини)», [дерЮза] «ТС.»,

брус, спис», бро~,; «дерево, дуб», дінд.
daru (dru-) «дерево (матеріал)», ав. dauru «дерево», ірл. derucc «жолудь», хет.
taru «дерево»; можлшю, пов' язане з іе .
*der- «дерти» (як «обдерте від кори»).
Критенко Вступ 513; Шанский 3СРЯ І
5, 78; Ф асмер- Трубачев І 502; Пре
обр. І 180; Slawski І 174; Brikkner 101;

етимології не має; пов' язується з дер!},
дерти (3ССЯ 4, 205-206; Горяев 89),
з дергати (Преобр. І 180; Фасмер-Тру
бачев І 502), з дразнйти (Варбот SJ.
Wortst. 159-161); можливий зв'язои
і з іє. * dheregh- «міцний, міцно тримати»
(тоді споріднене з дінд. drhyati «зміц
нює», ав. darazayeiti «міцно зв'язує»,
daraza «Прив'язка, причіпка», daraz- «за
в'язки, кайдани, пута») або з дерен

Machek ESJC 131; Schнster-Sewc Probeheft 51-52; Sl. Wortst. 14; БЕР І
439-440; Skok І 438-439; 3ССЯ 4,
211-213; Бернштейн Очерк 1974, 156157; Bern. І 185-186; Mikl. EW 42-43;
Trautmaпп 53; Meil!et Etudes 360, 372;
Muhl.- Endz. І 442; Walde-Hofm. І
765; Pokorny 214-217; Specht 54, 139.Пор. дрбва, здоровий.
дереворИт «ксилографія»;- фонетич
но адаmоване запозичення з польської

або чеської мови; п.

0

ч. dfedrzewo
і дієслова ryc (ryti)
«рити, гравірувати», як і слц. drevoryt,
вл. drjewo.rez, є, очевидно, кальками нім.
Holzschnitt «КСИЛографія» або гр. su-

voryt, утворені з
( dfevo) «дерево»

drzeworyt,

основ іменника

Л,oiЛucpia «різьба по дереву» -склад
них слів, у яких перші частини є осно
вами іменників Holz, sl>Л.ov «дерево»,
а другі пов'язані з schneiden, тЛucpffi
«ВирізуватИ>>.- SW І 574; SJovnik spisovneho jazyka ёeskeho І 416.- Див. ще
дерево, рИти.
дереза
(бот.) <mовій, Lycium L.;
карагана
кущова,
Caragana frutex;
[плаун, п' ядич, Lycopodiнm clavatнm
L; гостриця, Asperugo procнmbens L.
Mak; настирлива людина; сварка]» Г,

Ж, [дариза] «повій» Mak, дерезйна, де
резнЯк «жовта акація», [дерезка, дерюза]
«те.» Mak, [дерезЮк] «той, що живе в де-

[дерЯжка] «Плаун», бр. дзераза, no dereza (з укр.), dzierazna, dzieraza <<Те.», ч.
derezek (бот.) «Верес, Callнna», deryzda
«підмаренник чіпкий», схв. дерезга (бот.)
«вех, Siurn latifoliurn L.;
настурція,
Nasturciurn officinale та ін.», слн.
dereze «залізні кігті, що прикріплю
ються до взуття»;- загальноприйнятої

«кизил», дірл. draigen
«терен;
дика
груша», кімр. draen «терен». - Sl. prasl.

ІІІ

38-39; Pokorпy 258.
дерен 1 , дернИна, [дернйння] «місце,
покрите дерном; торф», [дернuця] «Ку

сок дерну, вирізаний для годівлі гусят»,

дернЮка «дернина», [дерна Л, дернак Ж,
дернЯ Г, Ж, дернЯг ВеБ] «те.», [дерно
вйна] «місце, покрите дерном» Я, [дер
нЯк] «Цілина» ЛексПол, [дернЯнка] (ент.)
«дернова

мушка,

Myrrnica

caespitнrn»

Ж. дернИстий, дерновий, [дерновйнний]
Я, дернуватий, дернувати, задерпіти
Я, одернйти:- р. дёрн, бр. дзёран,

дзярн6, др. дьрн'Ь, п. darn, [darn], каш.
[darna, dzarna], ч. слц. drn, вл. dorn,
нл. dern, derno, болг. др'Ьн «грудка,
кусок», слн. dfn «дерен», стсл. др-ь.N-ь.
«Те.»;- псл. * dьfП'Ь «дерен», субстанти
вований пасивний дієприкметник від
derQ, dьrati «дерти»;- споріднене з лит.
dirti «зрізати дернину», дінд. dirl)al):

«розщеплений», кімр. darn «частина, ку
сою>; малоймовірний зв' язок з лат.
frons «листя, зелень>>, гр. бр6vа «квіти,
трави» (Solrnsen KZ 35, 474-476).Шанский 3СРЯ І 5, 82; Фасмер І 504;
Варбот 3тимология 1965, 111; Преобр.
І 182; Slawski І· 138; Briickner 85;

AfSIPh 39, 12; Machek ESJC 128; БЕР І
437; Младенов 153; Bezlaj ESSJ І 115~
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дерен

діфеш

ЗССЯ

5, 224-225; Bern. І 256; Pokorny
206-208.-- Див. ще дЄрти.
дt>рен 2 (бот.) «кизил, Cornus L.; те

м. дрнка, схв. дрнкати, слн. drеnс<ttі;

рен Мо», [деренка] «кизил (рослина і
плід); ожина» ВеНЗн, [деренівка] «на
стойка на дерені», [деренЯк] «ТС.», [де
рень1 «кизил»Маk, [дрінка] «тс.» Mak;p. дёрен, [дерен, дерён], n. deren, ст.

Machek ESJC 128.

deren

«барбарис,

Berberis vulgaris L .»

(з укр.), drzon «те.», ч. dfin «дерен»,

слu. drien, вл. dren, НJt.
дрян, м. дрен, схв. дрен,

болг.
dreп
«Те.»;- псл.
dern'Ь, найімовірніше, по
в' язане з derQ, dьrati і паралельне до
псл.
dь(n'Ь «дерен»; сюди ж тоді rлід
віднести каш. [dron] «колючки», полаб.
dren «ТС.», однак, оскільки кизил ко
лючок не має, Бернекер припускає пе
ренесення назви колючих кущів барба
рису на кизил за схожісТІо плодів обох
рослин і разом з тим зіставляє псл.

*

dton,

слн.

*

*dern'Ь з дінд. dharayati «тримає, підпи
рає», лат. firmus «міuний» через тверду
деревину кизилу (пор. нвн. Hartriegel
«дерен, бірючина»
< двн. hart-trugi!
«те.»); можливий також зв'язок з дірл.

draigen «терен; дика груша», кімр.
draen «терен», двн. dirnbaum «дерен», що
ЗісТаВЛЯЮТЬСЯ ~ Гр. <tpE: XVOr; «П3ГіН,
гілка» (Schuster-Sewc Probeheїt 51; Pokorny 258); недостатньо аргументований
поr.ляд (Mгchek Jm. rostl. 170-171;
ESJC 131: Skok І 435-436) на псл.

* dern'Ь як на рефлекс субстратної

назви,

що вілбилася також у двн.

tyrn «дерен»,
dirnbaum <m.:.», нн. dirnlein, dierli, лат.
rornнs. -·Фасмер-Трубачев ~ 502-503;
Преобр. І 181; Slawski
І 143-\44;
Briickner 87; Bнdziszewska 287; БЕР І
440; Bezlaj ESS.J І 112; ЗССЯ 4, 208209; Sl. pras!. ІІІ 44-45; Bern. І 184.Див. ще дерти.-Пор. дерен 1 •
[деренИ ти] «задирати голову»

Я;

власне українське експресивне утворен
ня на базі дієслова дерти (пор. дерти
Н.ОСа «ПИХаТО ПОВОДИТИСЯ»).- Див. ще
дерти.

~

·

деренькотати, деренькотІти, дерен
чати, [дзеренчсітиJ, дренчати, дрень
кати, деренчало, дренькіт, дереньщj
чий,
деренчатий,
деренчлИвий;- р.
трен.ькать, ч. drnkotati, drnkati, drnёeН, слц. drnkat' ,' drnёat', болг. дрінка.л-t,
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звуконаслідувальні утворення, пор. ви

гуки [дрень],~ч. слц.
[дерес]

(бот.)

drnk, болг. дp'Ьfl.

«гірчак,

Polygonнm

L.», [дересен] «спориш, Polygonum aviculare L.» Mak, [дересеня] «Polygonutn»
Mak, [дересень] «Polygonшn minus»,
[дересйна, дрЯсен) «водяний перець, Po1ygonшn hydropiper L.»;- бр. драсён
«гірчак», п. drest, drzest «гірчак», ч.
dresnek, схв. дресен, dresan, слн. dresen
«ТС.»;- остаточно не з'ясоване; рекон
струюються псл.
dеrsьп'Ь, * dгеsьn'Ь,
* derst'Ь, drest'Ь, споріднені з dristati,

*

*

оскільки корінь рослини використову
вався при лікуванні шлункових захво
рювань, пор. інші назви гірчаt\а:

укр.

дрuст!}н, дрестун, р. завяЗІmй корень,
завязник,

животнмі

корень,

черевная

трава, схв. желуд1Ьак, дриставец (Мер
кулова Очерки 41-42); ПО8'язується
також з рдесник (бот.) «Potamogeton L.»,
причому обидві форми розглядаються
як

результат

деетимологізації

псл.

* nerstьп'Ь,

оскільки обидві рослини час
то ростуть у воді, і в їх з1.1ростях нерес
титься риба (Machek Jm. · rost!. 89;

ESJC 510; пор. Bez!aj ESSJ І 113; SW
І 571); форма [дерес] виникла з [дере

сень] і под., можливо, під впливом назви
дуже поширеної рослини верес, яка та
кож росте по вологих місцях.- ЗССЯ 5,
11 0-111.- Пор. нерест, рдесник.
[дереч l «утеча» Ж;- експресивне ут
ворення, пов' язане з дерти в значенні
«швидко бігати, утікати»; -еч з' явилося
в цьому слові, можливо, під впливом
синонімічного втеча.-Див. ще дер
ти.- Пор. драпак, дрЯпати.

[деречаЧ (бО'f.) «дереза, І~ усінm

bar-

barнm» Ж;- очевіщно, пов'язане з дер
ти, оскільки дереза має колючки, або
є експресивною видозмін01с назви де
реза (див.).- Пор. дерИn.Іfіт.

[дt>реча 2 l (бот.) «сорт
кислих ви
шень»;- очевидно, ·пов'язане з дерти
(пор. дерти у роті, горлі- про щось
терпке на смак,

гірке й под.).- Moszynski JP 37, 377.-Див. ще дерти.
[дереш J «чалий І\ і нь або віл», [дериш]

«ТС.» Па. [дирешка1 «чала кобила» Па,
[дерешуватий) «чалий; укритий шерх-

дерзати

держати
лим

льодом

(про

порахнявий

Л»,

ш.ІІях);

трухлявий.,

[диреtuкуватий)

«Ча

лий» Па;- п.

deresz «сіруватий, сиву
ватий; лава, на якій б'ють», ч. deres
«лава, на якій б'ють», слц. deres «те.»,
схв. deres «чалий кінь», dereska «чaJ-ra
кобила», дереж «лава, на якій б'ють»;
запозичення з угорської мови; уг. deres «вкритий інеєм; білуватий; сірува
тий» (deres 16 «сірий кінь») є похідним
від der «іній»; значення «лава, на якій
б'ють» є переносним, виникло

на грун

ті угорської мови в XVIII ст. (пор. р.
кобьtла «дошка, до якої прив' язували для
покарання батогом»).- Лизанець Вопр.
фин.-уг. язьrкозн. 3, 160; Lizanec І
111; Sla\vski І 144; Zar~ba JP 31, 118;

Бrtic.kпer

87; 1\'lachek ESJC 115; Barczi
50; MNTESz І 6!9.

держати «Тримати; [управляти; ма
ти за дружину)», [державуватиJ щ~р
ствувати» Я, [держа] «ручка» Ж, дер
жава, держава <<міцність; маєток; вла
да», державець «володар; поміщик Пі»,

[державина) «держава» Я, [державище І
«ТС.» Ж. [дер:JІсавко] «пристрій для за
кріплення різнів на стругальних вер·
статах», держ·Gвнuк «державна людина;

монарх», дерJІсdвність, [державо] «міц
ність>>, [державування] Я, державця «на
міснию>, держак «ручка; [нижня частина
кужівки; стебло соняшника Я!», дер
жално <<ручка», [держало] «те.», дер
жальник, [держанІ <'ручка» Ж, [держст
ка] «колодочка ножа» Л, [держанце]
<<ручка ложки», держачка «бильце», [дер
живо] <<утримання», [держівн6] «дер

не]», піддержка, пивздержливість <<стри
маність» Нед, придержка, lпридержни
ця! <<тюрма» Нед, [!}держ] Нед, удержdв
ленпя, удержка, удержувач Нед;- р. дер
жать, бр. (заст.) дзяржаць, др. дьржа
тu, п. dzierzyc, ст. і діал. dzi(e)rzec,
ч. drzeti, слц. drzat', вл. dzerzєc, нл.
iarzas, полаб. dirzet, болг. д'Ьржа, м.

држи, схв. дfкнсати, слн. drzati, стсл.
др~жdти;- псл. *dьrzati «тримати; во
"1одіти» походить з і є. * dheregh- «трима
ти;

міцно тримати; міцний»;- спорід
нене з ав. dra] al)he «тримати, мати при
собі, вести»; зіставлення з гр . .-pЄcpo~tat
<<міцнію» (майб. ч. itpЄ'Ij:o~tat), .-рЄсрw
<<годую, живлю (*утримую)», лат. fortis «сильний», foretus «тс. (*добре від

годований)», дінд.

dfmhati <<робить міц

ним», drQ.hal) «міцний», ав. darazayeiti
<<Міцно зв'язує, прив'язує», daraz- <<за
в'язки, кайдани, пута» (Erпout-Mei!Jet
І 250; 3ССЯ 5, 231), з гр. opci<HIOflat
«Обнімаю, хапаЮ», атт. opci'Т'ТOflCGL «ТС.>>
(Веrп. І 258), з псл. *dьrz- <<Дерзкий»,
лит. dii'zti «тверднути», dirias <<ремінь»
(Преобр. І J8[; Briickner 110) недостат
ньо переконливі.- Шанский ЗСрЯ І 5,
78; Фасмер І 503; Machek ESJC 130131; БЕР І 460-461; Skok І 448-449;
Bezlaj ESSJ І 119; Boisacq 138-139;
Walde-Hofrn. І 535-536; Pokorny 254.

дерзати

<<Насмілюватися», [дерзати

ся] «збиратися з силами» Ж.

[дерз_t}нІ

«сміливень» Ж, [дерзостьl Ж,

дерзан

ня, дерзкість, дерзкИй «жорстокий, міц

ний; сміливий», дерзосний, [одерзнутиІ

«чіпкий;

<<Одужати, поправитися» /К;- р. дер
зать, бр. дзерзкі, др. дьрзати, п. dziarski «бадьорий, сміливий», ст. darznqc
<<дерзнути», каш. [dzёrzy, dzёrski], ч.
drzy «зухвалий», ст. drzati «дерзати»,

стійкий», [вдержлuвий] Ж, вйдержка,
[вuдержалuй] «витривалий» Ж, видерж

слц.

дрзне «насмілиться», схв. дрзнути, слн.

ливий,

dtzniti si «насмілитися», стсл. др~зdти;
- псл. *dhrzati, утворене від атрибутив
rюго імені * d ь[Z'Ь, що продовжує і є.
*dhрu-;-спорідне!іе
з дінд. dhp;u-,
dhr?Qй- «смілюзий, зухвалий», гр. {tpaa6<;; <<Те.; гордий», прус. dyrsos <.<сильний,
міцний," сміливий», дангл. dyrstig «ТС.»,
а також лит. drqsus «сміливий», лтс.

жак,

ручка;

частина

мотовила;

нижня

частина кужівки», [держук1 «держак»,
державний, [державський] Ж, держаний
«не

зовсім

новий»,

держкИй

додержувати,

здержатися,

[здержка! Ж, здержаний, здержлuвий,
здержаність, задержка, невдержка, не
вдержИмий, неедержний Ж, невИдерж
ний,

невидержИмий,

недодержка,

не

здержний, неповздержний КІМ, непо
здержливий ЮМ, одержати, одержа
вити, одержймий, одержувач, передер
жанець,
передержка,
передержувати
«Тримати деякий час, [зберігати краде-

drzy, болг. .дрізвт~t, др і зна,

м.

driюss <<ТС.» (з вторинним носовим), гот.
<<наважитись»; слов.

gadars (gadaursan)
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дерибас

дерти

z замість

іє. s, відоме і в інших випадках,
у цьому слові загальноприйнятого по
яснення

не має;

думка

про запозичення

псл.

* d ьfzo(kь) з германських мов (Hirt
PBrB 23, 332) не аргументована.- Фас
мер І 503-504; Шанский 9СРЯ І 5,
79; Преобр. І 181; Slawski І 190v-191;
Bruckner 85, 108; Machek ESJC ІЗО;
Skok І 447 -448; Bezlaj ESSJ І 119;
ЗССЯ 5, 227-229; Bern. І 257; Топоров
349-350.
[дерибас] (бот.) «дереза, Lycium L.»
Мо;- очевидно, результат
видазміни
форми дереза; характер вилозміни не
ясний; пор. дерuпліт.

[дерИrузl «обідранець» Я;- складне
слово, утворене з імперативної форми
2 ос. одн. пієслова дерти і основи імен
ника гуза «зад» (див.).
[дерикучникl «дерій, шкуродер, де
рилюд, гнобитель» Ж;- складне слово,
перша частина якого є формою імпера
тива 2 ос. одн. віл дерти (пор. анало

гічні дерйлюд, схв. дерикожа і под.),
а друга, очевидно, пов' язана з к(Jча
«приміщення для птахів і свиней»; пер
вісне значення- «той, хто обдирає кучі
(тобто грабує селян)».- Див. ще дерти,
куча.

[дерИпліт І (бот.) «дереза,

Lycium L.»

Мо;-складне слово, утворене з імпе
ративної форми 2 ос. одн.
дієслова
дерти та іменника пліт; назва зумовле
Н-1 тим, що дереза в селах найчастіше.
росла вздовж тинів (плотів), а іноді
й сама виконувала роль тину (пор. жи
вопліт «дереза»); перша частина слова
пов'язана з тим, що колюча дереза дря
пається (дере).- Див. ще дерти, пліт.

[деркавий l «заїка, заїкуватий» Ж;
ч. drkavy, drkotavy «переривистий» (про
мову та ін.), слц. drkotavy «який багато
й швидко говорить»;- звуконасліду
вальне утворення

давец, слн. derez;- утворення від зву
конаслідувального дієслова деркати, nо
в'язаного з вигук ом дер, що імітує крик
птаха; відповідники з інших слов'ян
ських мов виявляють деякі звун:ові від
мінності звуконаслідувальної основи.
Булахавский Семас. зтюдьІ 159, 188190; ИАН ОЛЯ VII 103; Мовозн. 1948,
43-44; Никончук Карп. диал. и аном.
153"--154; Фасмер І 501; Шанский 9СРЯ
І 5, 76-77; Преобр. І 179;
Струмін
ський Slavia 38, 106-107; Slawski І

144; Bruckпer 87; Machek ESJC

128;

БЕР І 462; Mikl. EW 42.- Див. ще дер.
[дерленкотіти І «сумно дзвонити» (про
дзвони) Ж;- звуконаслідувальне утво
рення, результат контамінацїі форм дзе
ленькотіти і деркотіти.- Див. ще дер,
дзелень.
дерлЮrа -див. дерти.
дерматИн «тканина, що ІМІТує шкі

ру»;- р. болг. дерматИн, бр. дзрмацін,
п. dermatyn, ч. dermatin, слц. derma-

tin;- через російське посередництво за
позичено з французької або німецької
мови; фр. dermatine, нім. Dermatiп зво
дяться до гр. oєp~tc/;тtvor; «шкіряний»,
утвореного від оЄр~tа (род. в. оЄр~tатоr;)
«шкіра», пов'язаного з дієсловом ОЄрш
«здираю», спорідненим з псл. *derti,

укр. дерти.- СІС 201; Шанский ЗСРЯ
І 5, 81; Frisk І 368-370.-Див. ще
дерти.
дермб- див. дерти.
[дерщік] (бот.) «драп ак, ожина, Rubus fruticosus Ж; (орн.) деркач, Crex

crex ВеНЗю>;- результат контамінації
основ
драпак
(дрЯпати)
і
дерти
(див.).
дерти «розривати на шматки; зри
вати; дряпати; брати зайве, грабувати;
карати биттям; nоквапно втікати», дер
тися «розриватися; забиратися високо;

[горланити]», дернути «рвонути; взяти

деркач (орн.) «Crex crex L .», [дергач,
дерчакІ <<Тс.» ВеН.Зн, деркача «пташеня
деркача», деркачинЯ «тс.», [дерти] «вида

качатися «стиратися» (про віник), дра

вати звук дер» (про деркача) ВеБ;- р.

ти

[деркач], дергач, бр. дзергач, [дзяргач],
драч, п. derkacz (можливо, з укр.), [dzier-

рати, грабувати; дряпати; швидко біг

ти; [піднімати цілину; переробляти зер

kacz, dyrkacz, drekacz, dziergacz] «Crex
crex», derkac «видавати звук дер» (про
деркача), ч. drkac, болг. д'Ьркавец, д'йр-

ЛексПол]»,
дранкувати
«покривати
дранкою», [дерйга] «гра.біжник» Я, [де-
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зайве; швидко побігти», деранути «тс.»,

[деркачувати] «бити деркачем>> Я,

но

«розривати

на

крупу;

на

шматки,

терти

сиру

дерти;

дер
зди

картоплю

дерти

дерти

sius L.»,

дерій «грабіжник, шкуродер;
напилок», [де ріння] «ганчір'я», деркач

дерій, задИра, задирака «ТС.», [задерачка]
«задирка коло нігтя», [задерки] «тс.» Я.
[задерИжка] «запал»
Я, [задИришка]

«стертий вінию>, [дерлЮга] «ганчірка»
Ж, [дермо] «груба тканина» Ж, [дернИ

«Те.; задерикувата людина» Я, задИрка
«задерта шкірочка коло нігтя; задерте

ця] «дошка» /К, деррuна «чагарник з ко
лючих кущів», дерть «борошно грубого

місце; [сварка]», [задuрга, задИр.Jа] «тс.»,
[зdдра1 «подряnина», [задьор] «причина

ранник] (бот.) «ожина сиза,

Rubus cae-

млива», [дертuця] «тонка дошка», де

сварки, бійки», задьора «задирака», за

рун

дерИкуватий, [задиракуватий, задирИ
куватий], задИристий, задИркуватий, за

«Грабіжник;

хабарник;

чесальник

вовни; [(іхт.) йорж Ва; окунь Мо]», деру
нИ

«оладки

з

сирої

тертої

картоплі»,

дИрливий, задИрчастий «який має за
диркИ>>, [задьорний] «задир.пивий», [на

[дeptjxa] «батоги квасолі» Л, дьор (у
виразі дати дьору «втекти»), [драка]
«бійка» Ж. [драло] «грабіжник» Я, [дра
ля] «жінка, що скубе пір'я» Ж, [дранець]
«обшарпанець», [дране] «дертий луб для

вдери] «навтіки», [навдеранці, навдИ
ранці, навдьори] «Те.», [надИра] «подря
пина>> Ж, [надра] «тс.» Ж. обдирати,

плетіння кошиків» ВеНЗн, [дрань] «Тс.
ВеНЗн; драниця», [драник] «Картопля

«тс.» Ж, [обдирайло] «грабіжник» Ж.
[обдйрка, обдuрство Ж, обдерливий ЖJ,

ник» Л, [дранuна] «иілина» ЛексПол,
дранИця «дощечка», [дранuчuна] «ТС.»,
дранка «тонка

дерта,

дощечка,

зношена

драниця;

одежина;

по

[обшарпана

жінка; їжа з запеченої тертої картоплі

ЛексПол]», [драннЯ] ЛексПол, [дрант]
«лахміття», дрантя «тс.», дрантИна «ган

чірка; [подерта одежина Ж]», [дрантЮх]
шодертий мішок» Ме, [дрань] «лахміт
тя; драниці», [дранька] «драниця», [дрсі
та] «гноблення, побори» Пі, [драч] «за
дерика» Ж. [драча] «здирство, хабар
ництво; [здирник, хабарник Бі]», [драч
ка! «Лісопилка; дошка; сварка; задери
ка Ж]», [драчuне] «тирса» ВеБ, [дрянь]
«драниця» Ж, [дерізний] «задерикува

тий», [деркuй] «шерехатий», [дертИчний]
«Зроблений з дертиці», [дерткuй], дер
тЯний «зроблений з дерті», [деручкuй],
драний, [дранкавий] Ж,
[дрантавий]
«Подертий», дрантИвий «те.», [драчний]
«хворий (зуб)» Ж, [дрЯний] «пошматова
ний», [вдuрливий] «причіпливий» Я, ви
дирати, [вйдерствоl «здирство» Я, [вИ
дертус] «здирця» Я, [вИдерця] «ТС.» Я,
здирати,
[здрантіти]
Ж.
[здерка]
(іхт.) «гольян, Leuciscus phoxinus» Ж:,
здертЯ, здиральник, здирач, здИрник,
[здИрок] «жир на внутрішньому боці
здертої шкіри», здИрство, [здИрця], здИр
щик,

здИрщина,

здір

«нутряне

сало»,

здиральний, [здИркуватий] Я, здИрли
вий, [здtІрськuй] Я, [здtІрственяо] Я, за
дирати, [задера] «тріска», [задерака]
«задерикувата

людина»,

задерИка,

за-

[обдертус]

«обідранець~>,

[обдертЮх]

обдиральний, обдИрний, обідранець СУМ,

Ж, [одерачка] «гребінь д.пя розчісування
льону», nepeдup, [передИрка] «сварка»
СУМ, Ж, [передрантус] «обідранець» Ж,
[передрачка] «сварка>>, [передри] (якась
хвороба) Нед, [піддирати] «дерти гніз
да; брати стільники з вуликів», піддuр
(гірн.), піддиральник (гірн.), піддирач

(гірн.), піддuрка (гірн.), [подереча] «по
бори, податки», придиратuся., придИр

ливий,
[продйрини] «святкування на
другий день хрестию>, роздор «розбрат,>,
роздорний

Нед,

удертЯ

<~вторгненню>,

[удьорити] «швидко побігти, втекти»;
р. драть, деру, бр. дзерці, др. дьрати,
дьрнути, п. drzec, ч. drati, dffti, слц.
driet', вл. drec, нл. dres,
полаб.
dere, болг. дера, м. дере, схв. дерати,
drijeti, слн. dreti, derem, стсл. дь.1мти,
держ;- псл. *derti, *dьr<;>
і dьrati,
derQ;- споріднене з лит. dirti «здира
ти; бити», лтс. dirat «здирати шкіру»,
гр. бЄрФ, аорист Єбciprtv «тс.», дінд.

dP)fiti <<Тріскається, розколюється», ав.
dar- «Колоти», кімр. darn «шматок, ча
стина», гот. distairan «розривати», дангл.
teran «Тс.», двн. z~rren «руйнувати»,
нвн. zerren
«шарпати,
рвати», Zorn
«гнів, лють», алб. djerr «знищую, губ
лю»; іє. * der- «тріскатися; роздирати»;
значення «швидко побігти» у дернути
(пор. також р. драть «бігти», удирать,
п. [drzec] «швидко бігти», ч. [dere] «бі
жить», [zdirat] «утікати», слн. dreti
«бігти» і под.), можливо, є вторинним,

4L

десбіч

дерЮга
пор.

н.

abhauen

«уте~ти»,

ausreissen

«те:.», проте не можна. вщки~а;и ~рипу

щення про зв'язок з дшд.

dratl

«бІжить,

поспішає», гр. бм':\раахw, бp&vaL «біг
тю>.- Шанский ЗСРЯ І 5, 186-187;
Фасмер І 505; Преобр. І 193-194;
Slawski І 173-174; Brйckner IQO; Ma-

chek ESJC 126, 132; Schuster-Sewc І
167-168; БЕР І 343-344;Skok І 436438; Bezlaj ESSJ І ІІЗ; ЗССЯ 4, 209; 5,
218; Веrп. І 185; Мейе ОЯ 175; Trautmann 52; Pokorny 206-208.
дерЮга «товста, груба тканина; ряд·
но,

покривало;

килим,

попона;

плахта

темного кольору»;- р. дерЮга «груба
тканина, ковдра або підстілка з неї~,
бр. дзеруга, дзяруга «тс.));- утворен~ вщ
дієслова

дерти

за допомогою

суфtкса

-'уг-; в українській мові зблизилося з
дерга «ковдра; по пона; чорпа запаска».
Шанский ЗСРЯ І 5, 82-83; Фасмер І
505; Горяев 90; Младенов 125; Mikl.
EW 41.- Див. ще дерга, дерти.

[дeps'iбalJ

(орн.)
L.»;- р.

glandarius
Turdus viscivorus
montifringilla L.;

«сойка,
Garrulus
[дерЯба]
<~дрі_зд,
L.; юрок, Frшgtlla
задирака, крикун»,

[дерЯбеtйІ «шерехатий», [дерЯбинаІ «ПО
дряпина», [дерЯбникІ «колючий чагар
ник», [дерЯбить] «шкрябати; плакати;
безладно співати; сперечатися, ·свари
тисю>, п. dzierzba (орн.) «Маленька хижа
пташка»;- утворення з суфіксом -'аб
(*-~Ь-) від кореня der- «дерти»; наз~а
птаха зумовлена, очевидно, тим, щ? сон

ки нерідко відбирають здобич у дрtбних

тварин; руйнують гнізда малих пта?Jок;
юрки

іноді

завдають

шкоди

посшам;

менш переконливе пов' язання

(Откуп

шиков 147) назви птаха р. [дерЯба] з
назвою кущів [дер.<іба,
дерЯбникІ.
Фасмер І 505; Преобр. І 182; Г<Jряев 90;
::>сея
дерти.

4, · 206-207.- Див.

ще

дерба,

[дерs'іба 2 ] «корч;.Іа на битому шляху»
Пі;- пов' язане з дерти (натяк на гра
б-іжників-корчмарів) та його давніми
суфіксальними поширеннями.- Див. ще

хлібна скоринка; шерехата

[дерЯбникІ

«колючий

поверхня»,

чагарник»,

п.

dzierzbieniec, dzierzepnica (бот.) «На·
madryas»;- пов' язане з дерти, очевидно,
через чіпке стебло або через плоди з гач
коподібними щетинками; пор. інші назви

цієї рослини: укр. [липець], р. [лепчйца,

лuпкая трава, лип!}ttкаІ, ч. lipkac, Jepky rosmaryn, слц. Iipkavec, вл. drapalca, болг. лепка, лепавец, схв. липавии,а,
прилипача і под.- Фасмер І 505; Machek Jm. rostl. 219.-Див. ще де
рsіба1.

[дерЯбнути] «видати непристойний
звук» Я;-р. [дерЯбатьІ «дерти, шкря
бати; голосно кричати», [дерЯбнутьІ «го
Jюсно заспівати; вистрелити»;- очевид·

но,

пов'язане з

шкрябати»

і

є

псл.
одним

[*der~b-] «дерти,
з

експресивних

значень цього кореня; могло виникнути

і з дер ти за аналогією до шкрябнути; не
виключений також зв' язок із звукона
слідувальним вигуком дер.- Фасмер І

ще дерЯба 1.
десант, десантник;- р. болг. м. де
сант, бр. дзсаnт, П. Ч. СЛЦ. БЛ. desant,
схв. десант, слн. desant;- через ро
сійську мову запозичено з французької;
фр. descente «сходження, спуск; десант»
утворено від дієслова descendre «сходити
вниз, спускати», пов'язаного з лат.
dёscendere «те.», утвореним за допомо
гою префікса dё-, що означає рух униз,
від дієслова scandere «підійматися, ся
гати», спорідненого з гр. crxcivбa~ov
«пастка; спокуса; скандал», дінд. skandati «кидає; стрибає; бризкає», а також
з лит. sk~sti (sk~sta, skendo) «тонути».
СІС 202; Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ
І 5, 83; Фасмер І 505; Kopalinski 214;
Holub-Lyer 127; БЕР І 346; Dauzat
240; Юеіn 431; Walde--Hofm. 11 488.Див. ще де-, скандал.
[десбіч] «праворуч», [десь-бічІ «те.)>

505. --Див.

Ж. [десбічний, десьбічний Ж, десьбачний
Пі], [подесьбічІ «праворуч»;- власне ук
раїнський складний прислівник, перша
частина якого пов' язана з прикметни

ком [деснuйІ «правий», а другу частину

дерти.

становить аснова іменника бік; до фор

[дерsібка] (бот.) «підмаренник чіпкий,
Galiнm араrіле L.»;-p. [дерЯбкаІ «те.;

ми другої частИни пор. обабіч, право

.лісова

малина

та

ін.;

терка;

черства

руч та ін.- Див. ще бік, деснИИ.- Пор.
шуйбіч,

десень

fдесень] «узор на папері для килима»
Мо, десинdтор «художник, що створює

м<;люнки для тканин»;- бр.

[двс] «ві

зерунок на тканині», п. desen «візерунок,
малюнок; малюнок на тканині, оббивці
і под.», ч. deseп «візерунок на тканині»,
слц. dessin «візерунок, малюнок», болг.
десен «візерунок Н<І тканині», схв. десен
«візерунок (на тк(]нині)», слн. desen
«тс.»;- через польсьн:у

мову запозичено

з французької; фр. dessin «малюнок» є
запозиченням з італійської мови; іт. disegno «МаJrюною> пов' язане з disegnare
«малювати; намічати», що походить з
лат. dёsїgnare «позначати, відмічати»,
утвореного за допомогою префікса dё
від іменника sїgпнm «знаЕ, відмітка»,
до якого зводиться й укр. сигнал.

Bri.ickna· 88; HoJub-Lyer 127; БЕР І
346; Daнzat 241; \~' a\de--Hofm. ІІ 504505, 534-535.- Див. ще де-, сигнал.
десерт;- р. болг. м. десерт, бр. дз
серт, П. deser, Ч. СЛЦ. dezert, СХВ. де
серт, слн. desert;- зтюзичення з фран
цузької мови; фр. dessert «десерт, со
лодка страва, що подається в кінuі сбі
ду», є похідним від дієслова desservir
«прибиратИ зі столу», утвореного за
допомогою префікса des-, що означає
роз'єднання, розчленування (з лат. dis«ТC.») від дієслова

servir «служити; по
давати на стіл», що походить від лат.
servїгe «служити». -СІС 202; Москален

ко ;"'ІЛ 58--59; Шанский ЗСРЯ І 5,
83; Фасмер І 505; БЕР І 346; Dauzat
241, 664---665; КІеіп 434.-Див. ще
дис-,

стсл.

десм"Ь

<<те.»;- псл.

dеsпь «правий»;- споріднене з лит. desiпas «Те.>>, desinai «Праворуч; СПрИТНО»,
desine «правиця», дінд. clak;; ii).al). «пра

вий; південний; діловий, сnритний», ав.
dasiпa- «правий», гр. 6є~t6~, бє~tтєр6~,
JJaт.

dexter

деспот «жорстокий володар» СУМ, Г,
деспотйЗJ.t, деспотія, деспоцтво (заст.),
деспотйчний, ст. деспот «титул серб
ських володарів» (XVII ст.);- р. м.
деспот, бр. даспат, п. ч. слц. despota,
вл. despot, болг. деспот, схв. деспдт,
слн. despбt;- заnозичення з грецької
мови; гр. бєал6"t1"J~ «володар, господар
дому» є давнім складним словом, у яко

му

перша частина бєа

<

*бє-vа «дому»

(род. в.) походить від і є. * dems «ТС.»,
а другою є іє. *potis «пан, володар»
(пор. аналогічні дінд. dampatil) «воло
дар», patir dan, ав. dang paitiS «те.>>),

що

виступає

також

у

псл.

gospodь,

укр. господь; сучасне негативне значен

ня слова витворилось у західноєвропей
ських мовах, пор. н. Despбt «жорстокий
володар», фр.
despote, англ. despot
«те.».- СІС 203; Шанский ЗСР Я І 5,
84-85; Фасмер І 507; Преобр. І 182;

Горяев

90; Holub-Lyer 128; БЕР І
347 -348; Юеіn 434; Boisacq 179; Frisk
І 371; Walde-Hofm. І 369.-Див. ще
господь, дім.
десть «формат паперу; міра паперу,

що дорівнює 24 арк.», [дестd] «книга;
папір», дестьовйй, [дест6вий\, ст. десть
«формат паперу; 24 арк.»
(XVI ст.),
деста «Те.>> (XVII ст.);- р. десть, бр.
дзесць, болг. тесте «десть; комплект»;
запозичення

тіі,

[деснйй1 «правий», [десна] «Правиця»,
деснtІця (заст. поет.) «те.»;- р. деснЬtй,
др. десньт, ч. заст. desnice «правипя»,
болг. м .. десен «правий», схв. десан,

desen,·

і є. * dек- «подавати».- Фасмер І 506507; Бурлакова ВСЯ 6, 61; Преобр. І
182; БЕР І 346; Skok І 394-395; ЗССЯ 4,
218-219; J3ern. І 187; Mikl. EW 43.

з

тІСркських

мов;

крим.

тат. десте «в'язка, пачка», полов.

сервант.

десіторйти -див. десЯтий.

слн.

десЯтий

---·-----·----·

«те.», ірд.

dess

«те.;

nівден

ний», кімр. del1en «праворуч», гот. taihswa «правий», двн. zёso, алб. djathtё
<<ТС.»; можлива також спорідненість з гр.
бЄхо!!аL «приймаю», лат. decet «личить»,

тур.

deste

«те.;

дюжина;

дес

ручка»,

кирг. десте «жмуток; ручка»,
тесте
«жмуток» походять від перс. дасте «в' яз
ка, пачка, жмуток; ручка», даст «рука»,
спорідненого з ав. zasta- «рука», дінд.
hasta- «те.», лит. pazastis «пахва»; до
семантики пор. фр. main de раріег <щесть
паперу» (букв. «рука паперу»).- Бас

какав та ін. Взаимод. и взаимооf.ог. 52,
61; Шанский ЗСРЯ · І 5, 86; Фасмер І
507; Преобр. І 182-183; РЧДБЕ 720;
Bern. І 187; Mikl. ТЕ! І 283; Trautmann
367; Fraenkel 560; Bartholomae 1685.
десЯтий, десятериковий, десятерйч
ний, десятернИй, десятИнний, десятИн

ський, десятuчний Ж, десятковий, [де-
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десять

детектИв

сЯтний) Ж. десЯтницький, десятчітий,
десятеро, десятерИк, десятерИця, деся
тернЯ, десятИна, десятИнець (іст.) «се
лянин, що обробляв землю за десяту

частину врожаю», [десятuнщик) «те.»
Я, [десятирнЯ] «десять гончарних ви

робів» Я, десЯтка, десЯток, [десятуха]
«десята п'ятниця після великодня» Ж,
десЯтник, десЯтничка «дружина десят
ника>>, десятникrвна «дочка десятника»,
десЯтничок (заст.) «монета в 10 коп.»,

[десіlтництво) (заст.)

«територіішьний

підрозділ, яким управляв десятник» Я,

десЯцький,
ти,

[десятерИцею] Ж, десятерИ

десяткувати, десятникувати

«бу

ти десятником», [десітирИти1 «говорити
десять разів те саме» Ж. удесЯте, уде
сятеро, удесятерИти;- р. десЯтьtй, бр.
дзесЯтьt, др. десятьш, п. dziesiqty, ч.
desaty, слц. desiaty, вл. dzesaty, нл. zasety, полаб. dis<;>tё, болг. десети, м. де
сетти, схв. десётu, ели. deseti, стсJІ.
дес~т-ь.;- псл. *des~t'Ь «десятий» про
довжує іє. *dek'mtos «ТС.», утворене за

допомGrою

прикметникавого

суфікса

*-to- від dek'm- «десятка» (пор. лат. decimus «.zіесятнй», ав. daSdma-, дінд. dasama- «ТС»);-З ТОГО Ж іє. *dek'mtos
походять лит. desimtas, лтс. desmitais,
прус. dessimts, гот. taihunda, гр. бЄ
ха/tО~, тох. А skant, тох. Б skante.Шанский 3СРЯ І 5, 87; Фасмер І 507;
Преобр. І 183; Slawski І 197; Briickner
110; 3ССЯ 4, 215-216; Sl. prasl. ІІІ 6970; Bern. І 187; Meillet BSL 29, 29-30;
Топоров 333-334.- Пор. десять.
дёсять, удесять6х;- р. десять, бр.
дзесяць, др. десять, п. dziesi~c. ч. deset,

слц.

desat''
disCJ:t, болг.
deset, стсл.

вл. dzesac, нл. zases, полаб.
м. десет, схв. десёт, слн.

дес~ть.;- псл. *des~tь «де
сять» походить з іє. *dek'm-t- «десятка»,

пор. лит. desimt, desimti~. лтс. desmit,

прус. dessimpts, дінд. dasat-, dasati-,
гр. бєха~. род. в. бєхабо~. дісл. tiund;
nервісно псл. *des~tь було основою на
-пt-, що згодом, очевидно, за аналогією
ДО утворень ТИПу * р~tь «П'ЯТЬ», * sestь
«шість» і под. набула форм відміни на
-І; Собалевський (S1avia 5, 453) припус
кає, що псл. *des~tь є контамінацією
первісної форми *des~
іє. *dek'm-

<

(пop. лат. decem «десять», гот. taihurn,
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гр. бЄха, ірл. deichп, дінд. dasa, ав. daвірм. tasn, двн. zёhan, нвн. zehп,
тох. sak) і вторинної *des~tь; про мож
ливий зв'язок іє. *dek'mt- із давнім

sa,

сполученням «дві руки» о див. Meillet
BSL 29, 36; Wa1de-Hofm. І 329, а про
зв'язок з іє. *dek- «брати» !пор. гр.
бЄХО(.tСХL «те.») -Machek ESJCS 84.Шанский 3СРЯ І 5, 87 -88; Фасмео І
507-508; Преобр. І 183; Slawskї" І
198; Ho1ub-Kop. 99; Machek ESJC 115;
БЕР І 346-347; Skok І 394; Bezlaj
ESSJ І 98; 3ССЯ 4, 216-217; Sl. prasl.
ІІІ 71-72; Мейе ОЯ 24, 344; Веrп. І
187; Trautmaпn 53; Топоров 332-333;
Miihl.- Endz. І 459; Frisk І 359-360;
Pokorпy 192.- Пор. десЯтий.
десь\ [деся, деси ЖJ;- р.

[гдекося],

бр. дзесь, дзесьці, п. gdzies, ч. слц. kdesi, нл. zosy;- результат злиття неозна
ченого (і питального) прислівника kьde
«де, десь» із формами давального

(не
повнозначного) і (мабуть, пізніше) зна
хідного відмінків зворотного займенни

ка si ( >сь, s) і
459.- Див. ще

ся.- Мельничук Вступ
де\ ся.
[десь 2 ] «мабуть»;- р. (розм.) где-то

«те.; приблизно»;- результат семантич

ної видазміни десь 1 (див.).
деталь, деталізація, детальний, де
талізувати;- р. м. деталь, бр. дзталь,
п. detal, ч. слц. вл. detail, болг. детdйл,
схв. детшь, слн. detajl;- запозичення
з французької мови; фр. detail «деталь,
частка» є похідним від detai!ler «різати
на

куски»,

префікса

утвореного

de-,

за

що означає

допомогою

віднімання,

усування (з лат. dё- «Те.»), від дієслова

tailler «різати, краяти», яке продовжує
лат. taliare «те.», пов'язане з talea «кі
лок, різка, пагін» і споріднене з гр.
таЛL~ «доросла дівчина», лит. ст. talokas
«молода дівчина», лит. a(t)tбlas «отава»,
дінд. talal) (бот.) «Borassus f!abe\liformis».--CIC 203; Шанский 3СРЯ І 5,
88-89; Фасмер І 508; l\opa1inski 215;
Holub-Lyer 128; БЕР І 348; Dauzat 242,
697; КІеіn 435, 1566; Walde-Hofm. ІІ
643.

.

детектИв;- р. болг. м. схв. детектйе,
бр. дзтзктЬ:у, п. detektyw, ч. detektiv,
слц. слн. detektiv, вл. detektiw;- запо
зичення з англійської мови; англ. detec-

детектор

деци-

tive «агент таємної служби розшуку» ви
никло в результаті скорочення слово
сполучення detective ро! iceman і суб
стантинації прикметника, утвореного від
detect «відкривати», яке зводиться до
лат. dёtectus, дієприкметника минулого
часу від дієслова dёtegere «Відкривати»,
що є префіксальним утворенням (лат.
dё- означає брак чогось, усунення) від
tegere «закривати; ховати», спорідне
ного з двн. dah «дах», нвн. Dach «Тс.».
СІС 203; Шанский 3СРЯ І 5, 89; КрЬІсин
ВКР 6, 179 -181; Kopalinski 215; Holub-Lyer 128; БЕР І 349; К)еіn 435;
Walde-Hofm. ІІ 654-655.-Див. ще
де-,

де-, фінал, фініш.
дефіс;- р. болг. дефuс, бр. дзфіс,
ч. divis, слн. divfz;- через посеред
ництво російської мови запозичено з ні
мецької; н. Divis «знак відділення, дефіс}>
зводиться до лат. dїvїsio «Поділ», що
походить від dїvidere «розділяти».-СІС
205; Шанский 3СРЯ І 5, 95; HolubLyer 136.-Див. ще дивізія,- Пор. деві2,
дефіцИт;- р. болг. дефицuт, бр. дз
фіцЬtт, п. deficyt, ч. слц. вл. deficit,

м. дефицит, схв. дефицит, ели

дах.

детектор;- р. болг. м. схв. детек
тор, бр. дзт§ктар, п. ч. слц. вл. detektor, ели. detektor;- інтернаціональ
ний технічний термін (пор. н. Detektor,
фр. detecteur, англ.
detector), який
виник на основі лат. dёtector «відкри
вач», пов'язаного з дієсловом dёtegere
«відкривати».- СІС 203; Шанский 3СРЯ
І 5, 89.- Дцв. ще детектИв.
дефект, дефектwтий, дефектний, ст.
дефект-о (XVII ст.);- р. болг. м. де
фект, бр. дзфект, п. ч. слц. вл. defekt,
схв. дефекат, ели. defekt;- запози
чення з латинської мови: лат. dёfectus
«відпадіння, зменшення; недолік, брак»
походить від dёficere «не вистачати, бра
кувати»,

- СІС 205; Шанский 3СРЯ І 5, 95;
Hiittl-Worth 16; Kopalinski 200-201; HoJub-Lyer 123; БЕР І 350; Юеіп 415;
Walde-Hofm. І 502-504.-Див. ще

утвореного

за допомогою

пре

фікса dё-, що означає брак чогось, усу
нення, від facere «робити», спорідненого
з псл. deti «Подіти», укр. діти.- СІС
204; Шанский 3СРЯ І 5, 94; Фасмер І

509; Kopalinski 199; Holub-Lyer 122;
БЕР І 350; Кlein 414; Walde-Hofm. І
440-444.- Див. ще де-, діти 2 •
дефініція «визначення», дефінітИв
ний;- р. болr. дефинuция, бр. д зфіні
цьrя, п, definicja, ч. definice, слц. defi-

вл. defiпicija, м. схв. дефинuциjа,
ели. defiпicija;- запозичення з латин

nicia,

ської мови; лат. dёfїnYtio «визначення»
походить від дієслова dёfїnio «визначаю,
обмежую», утвореного за допомогою пре
d:Jікса dё-, що означає завершення дії,
від fїnio «обмежую, встановлюю», по
в'язаноГо з fїпіs «Кінець, межа»; лат.

dёfї-nїtio є, очевидно, калькою гр.

apLcr-

~t6~; «розмежування, визначення, умова».

deficit;-

чepeз
російську і далі
через фран
цузьку чи італійську мову (фр. defi·
cit «дефіцит, нестача», іт. deficit «те.»)
запозичено з латинської; лат. dёficit
«не вистачає, бракує» є формою

3

ос. оди.

дієслова deficere «не вистачати, браку
вати».- СІС 205; Шанский 3СРЯ І 5,
95-96; Holub-Lyer 122; БЕР І 35J;
Dauzat 233; Юеіп 415.- Див. ще де
фект.
деформація, деформувати, деформо
ваний;- р. болг. деформация, бр. дд
фармацьrя, п. deformacja, ч . deformace,
слц. deformacia, м. схв. деформациjа,
слн. deformacija;- запозичення з за
хідноєвропейських

мов; нім.

Deforma-

ti6п, фр. deformatioп, англ. deformation
походять від лат. dёformatio «позбавлен
ня форми, викривлення:>, пов'язаного з
deformare «Позбавляти форми», утворе
ним за допомогою префікса de-, який
означає відсутність, позбавлення чогось,
від forma «форма».-СІС 191, 205; Шан

ский 3СРЯ І 96; Holub-Lyer
123;
Юеіп 416.-Див. ще де-, форма.
деци- (складова частина похідних
назв у метричній системі (дециметр, де
циграм і под.), які означають десяту
частину одиниць виміру, nозначуваних
основними назвами (напр., дециметр

дорівнює

1/10 метра)); - р. болг. м. схв.
'decy-, ч. слц. вл. ели.

деци-, бр. дзцьr-, п.

deci-;- запозичення з французько"і мо
ви; фр. deci- виникло шляхом скорочен
ня лат. decima (pars) «десята (частина)».
де decima є формою жін. р. від decimus
«десятий», що походить від decem «де-
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дешевий

дж а

----------------

сять», спорідненого з псл. des~tь, укр.
десять.-СІС 205; Шанский ЗСРЯ І 5,

97; Kopalinski 199; Holub-Lyer 122;
БЕР І 350; Юеіп 409.-Див. ще десять.
дешевий, дешевИзна, дешеІЗинсі, [де
шевінь, дещевнft], дешевість, дещевіти,
дещевшати, продещевuти(ся) с<занадто
дешево продати»;- р. дешёвьtй, ст. де
шевьиl (XV ст.), бр.[дзещаваІ «дешево»;
слово

неясного

походження;

можливо,

пов' язане з др. деситu «знаходити, зу

стрічати», стсл. А~СІНІ1, .:хв. десити
«ТС.», дещаваmи с<траПЛSПИСЯ», yдeUlciBarnu
«влашrовувати, уладнувати, підганяти»,
ч. ст. pod~siti, udesiti; другий ступінь
вокалізму цього ж кореня засвідчений
в укр. [судд::ипш], бр. [судоииіцьj «зустрі

чати»,

др.

досити

«знаходити»,

стсл.

Д<:-СИТІ1 «Те.»; у такому разі найдавніше
значення прикметника дещевий - «зруч
нкй, уладнаний»; менш прийнятне збли
ження з деснйця, стсл. ДЕСN'Ь. «правий»
(l'оряев Доп.
2, 10); малопереконливі
тлумачення

слова

як

запозичення

з

англійської мови (англ. dogc!1eap «Дуже
дешевий», Павський у Преобр. І 183)
або з тюркських мов (тат. tos- «Падати,
опускатися», Matzeпauer LF 7, 42), а та

кож пов'Язання з ав.

daбhu- «країна»,

дперс. dahyu- «місцевість, країна» (то
ді первинне значення слова -«місцеві
продукти», тобто «недорогі продукти»,
Реdегsеп IF 5, 65; Зализ~Іяк ВСЯ 6,
34).- Шанский ЗСРЯ І 5, 98 --99; Фас
мер І 509-510; Булаховський Пит. по
хадж. 139; Преобр. І 183; Грот Фил.

раз. ІІ

428;

Желтов ФЗ

1876, VI 58;

ЗССЯ 4, 219-220; Sl. prasl. ІІІ 79; Bern.
І

188; Bruckner PF 7, 179.
[дешперувати] «втрачати надію», ст.

десперовати «Те.», десперація «відчай»,
дuсперацкьиl «безнадійний» (XVII ст.);
р. ст. десперсіция «відчай», п. desperowac
«втрачати надію», desperacja «Відчай»,
ч. desperace, розм. desperace, disperace
«ТС.», слц. desperovat' <<Втрачати надію»,

псл. speti, укр. спіти. -СІС 203; Фас
мер І 507; Kopalinski 214; Holub-Lyer
128; Walde-Hofm. 11 573-574.-Див.
ще де-, спіти.

[дешпетувати] «зчиняти галас, гор
ланити», [дещпіт] «скандал, розгул»;
результат
видазміни форм [бешпетJ
«бешкет», [бешпетити], можливо, під
впливом деспеtст (ст.) «зневага». -Див.
ще бешкет.

дещиця «малість, дрібниця»;- влас
не українське утворепня від займенни

ка дещо за допомогою суфікса -иця, по
дібне до абuщиця, нісенітниця.- Див.
ще де 2 , що.
(дєдИна] «село», [дедінаІ «те.» Ж;
запозичення

з

чеської

або

словацької

мови; ч. dedina «село, провінція», слц.
dedina «село» є результатом зміни дав
нішого значення dedina «Дідівське во
лодіннн» через проміжні етапи «спадщи
на від діда», «успадковане село»; пор.

укр. ст. д1Jдuна «спадщина», д1Jднина
«ТС.» (ХІV~ст.), др. д13дuна «ТС.». -Machek ESJC 113.-Див. ще дід 1 .

[дЄдя] «батько», д~дьо, [д~де Ж, (}Єдя

Nlo];- діалектна фонетична форма СJІО
ва дЯдьо «те.; дядько», в семантиці якої
зберігається давнє об' єднання батька
і дядьків у єдиній загальній категорії
спорідненості.- Бурячок 46; Трубачев
Терм. родства 85; ЗССЯ 4, 227-228.Див. ще дЯдя.

дж

(вигук,

швидкого

вітрі),

що

відтворює звук від

переміщення

джа

«те.;

(дит.)

предмета

удар

в по
різкою»,

[джйкнути] «Видати звук дж» (про кулю)
Я, [джсікнути] «накинутися . на їжу,
дуже швидко з'їсти» Я;- р. жи (вигук,
що відтворює звук від швидкого пере

міщення предмета), [джвuкнуть] «хльос
нути; швидко щось зробити», бр. джвьtг
(вигук, що відтворює звук від швидкого
переміщення
предмета),
[джвьtгнуць}

надії» утворене за допомогою префікса
dё-, що означає відсутність, брак чо
гось, від sperare «надіятися», яке похо

«швидко вдарити; побігти»;- звукона
слідувальний
вигук,
аналогічний до
бжж, джиг, дзut і под:-Пор. джиr, дзиr.
джа (спонукальний вигук, яким за
кликають дітей до порядку, тиші);
бр. джа «те.»;- qчевидно,
результат
взаємовпливу вигуків ша, яким закли
кають до тиші, і дJІСа, що наслідує nо

дить

свист різки.- Див. ще дж, ша.

схв.

дешnеІJіітан

«безнадійний»,

ели.

desperat «те.»;- запозичення з латин
ської мови; лат.
desperare «не мати
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від

spes

«надія»,

спорідненого

з

джаrан

джгут

[джаrан] «кирка, мотика», [джоtан)

[джамурний)

«красивий»

Я; -оч~

посередництво

тюркських

«палка з залізним наконечником, якою

видно,

відштовхуються при катапні на санках

та ковзанаю>, [джуtан Дз, джуган Мо,

мов пов'язане з ар. dzamura «бути кра
сr-шим», dzamїr «красивий, прекрасний,

джиtун) «те.», чексін «те.; кайло; бойова

привабливий».

сокира», [чукdн]

«кайло», [джуtdтися]

«Відштовхvватися

палкою

з

залізним

наконечнИком під час катання» Дз;

р. чексін «Кайло; інструмент для карбу
вання; карбоване зображення; карбу

через

[джандраj «багниста дорога, грязюка,>

МСБГ;- резу.1ьтат семантичної видазмі
ни запозиченого молд. жfтдрз «юшка із
залишків мамалиги».- Див. ще дзИндра.

джбан, жбан, жбанок, [жбdнячий];

вання; [молоток з довгою ручкою)І>, бр.

р.

чакан «інструмент для карбування; кар
боване зображення», др. чекан'Ь «Кайло,
кирка», п. dzagaп «те.», czagaп «Те.; му
зичний інструмент» (з музичного арго),

czban, ч. dzban, zban, cban, слц. dzban,

czakan, czekan «те.», ч. [cagan) «кайло;
кована

палка;

музичний
«ТС.»,

інструмент»,
СЛЦ.
cakan
«КИрКа, МОТИКа», бОЛГ. М. Чекан «МОЛО
ТОЮ>, СХВ. ЧОЛаНаЦ «ТС.», СЛН. cekan

cakan(a), cekan(a)

бр. жбан,

схв.

жбан,

СТСЛ.

р.-цсл. Ч!.GLІN'h,

жба1Ь, І,Ібан,

Чh.GLIN'h,

п. заст.

ст. чьбан'Ь,

Чh.GLIH'h;- ПСЛ. сьЬаnо,

пов' язане з kubь «куб, кубою>;- спо··
ріднене з лит. kibti (kimbu) «повиснути,
зачепитись» або з лтс. сіЬа «невеликий
дерев'яний посуд для масла», можливо,
також з гр. xu!-L~'YJ «хлібна чашка», лат.
cumba «човен», дінд. kumbhai) «Гор

«ікло»;- запозичення з тюркських мов;

щию>.- Трубачев Рем. терминол.

чаг.

255;

чакан

«бойова

сокира»,

кирг. че

кан «ТС.», дтюрк. coyan «Палка З загну
ТИМ KiH!leM, КОВіНЬКа», cogan «ТС.» nов' Я
зані з тур. <;akmak «бити, вбивати (цвяхи
і под.)»; варіант джиrун виник на укра
їнському грунті внаслідок зближення з

джtlгати.-

Шанский 3СРЯ І

Трубачен

ІІ

36-37;

5, 279;

253-

Фасмер

Преобр.

І

223;

Slawski І 177-1 78; Skok JІ І 671 -672;
3ССЯ 4, 138-139; St. prasl. ІІ 365-366;
Bern. І 165.- Пор. дзбан, кубІ, цебер.
[джвйндати] «Неясно говорити, гуг

Slawski І 115; Briickner 75;
Machek ESY: 93; Holub-Kop. 89; Holub-Lyer 116; Skok І 289; Bezlaj ESSJ
І 77; Lokotsch 31.- Пор. чеканити.

нявити» Ж, [жвиндати, жвиндіти) «те.>)
Ж. [живиндіти} «Лепетати» (про немов
ля); нарікати; сваритись» МСБГ, [жвин
rіти, жванrіти] «ТС.» тж, І(д)жвинь~

джаз, джазйст;- р. бр. болг. джаз,
п. jazz, dzaz, ч. слц. dzez, jazz, м. qез,
схв. І)Єз, слн. dzez;- нове запозичен
ня з англійської мови; англ. (амер.)
jazz «джаз; жвавість; танцювати під
джаз» етимологічно неясне; пов' язується
з ім'ям негра-музиканта J az (Chas=
Charles) (Фасмер І 510; Юuge-Mitzka
331); виводиться з західноафриканських
мов (Юеіn 827); зіставляється також з
креольським jazz «Поспішати» (HolubLyer 145), з фр. jaser «базікати, тріско
тати» (БЕР І 353) та ін.- Акуленко 141;
Шанский 3СРЯ І 5, 100-101; Вишня
кова РЯНШ 1974/5, 79-80.
[джамур] «розчин вапна» Я, [ча.мур)
«розчин вапна з піском», [ча.мурувdти)
«робити стіни з глини» Мо;- р. [ча.м_tjр]
«глина; глиняна будівлю>;- запозичен

riтu] «нарікати; сваритись» тж, [живин

ня

з

тюркських

«Грязь, мул»,

мов,

пор.

крим. -тат.

грязь, мул».- Фасмер

тур.

ча.мур

IV 313.

<;amur
«глина,

да] «лепетун, неугавна дитина; вередуrr
(про доросJrих)» тж, [жвиндсі] «те.» тж;
звуконаслідувальні утворення, ан ал о~
гічні до дрйндати (пор.).

[джвЯкати 1 ) «сильно вдаряти», [джвЯк
нутися) «сильно впасти», [дзвЯкнути
ся, жвdкнути) «те.»;- р. [жвсікатьl «би
ти», [жвdкнуться) «впасти», схв. І,Ів(жну
ти «СТукнути, ударитИ», чвакати «ХЛЬО
СТаТИ»;- експресивне утворення

звуко

наслідувального характеру, аналогічне
до цейгати ( цвuгн.ути) «хльостати» і nод.
джвЯкати 2 , джявсікати- див. жва~
кати.
джгут «хустка або що-небудь інше.

скручене, як вірьовка; [гра, в якій то
го, хто
програв,
б'ють
джгутом]»,

[джrут Ж. джут, жгут, жrym) «Те.>>,
джгутик (зоол.), джгутикові (зоол.);
р. бр. жгут;- не зовсім ясне; можливо,
пов' язане з дієслівним коренем *zeg-/
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дженджерува ти

джеrер

*zьg- (р. жгу) як давній дієприкметник
теперішнього часу zeg<;>t- з nервісним
значенням «запалювальний шнур»; зі
ставляється також (Шанский 3СРЯ І 5,
279) з укр. джигощ)ти «сильно вдарити»,
р. жигtіть «бити чимсь тонким і гнуч

ким», бр. жьtгtіць «те.» (пор. р. [жигут]
«джгут», бр. [жигун] «батіг»); виводить
ся (Варбот у зб. «3тимология русских
диалектнь1х слов», Свердловск, 1978)
від іє. *ghegh- «гнути»; немає достатніх
nідстав розглядати це слово як запози

чення з румунської мови (Kaluzn. 10).Фасмер ІІ 38; Преобр. І 223; Горяев

107; Cranjala 254; Pedersen IF 42, 182.
[джеrер]

«франт,

хват»;- очевидно,

результат видазміни форми джигун «ба
ламут, ловелас, франт».- Див. джИ
rати.

[джеrиJ «остень, палка з гачком (для
рибальства)» Ж;- неясне; можливо, по

в' язане з [джоtан] «палка з залізним
наконечником», [джаrан, джуtан, джи
tун] «тс.»; пор. також болг. жегол «кі
лок,

до

якого

прив'язують

худобу»,

джuгля «ТС.», м. жегол «паличка, що за

кріплює шию вола у ярмі», жеголач «КО
черга».

[джеrітний]

«чепурний»

Ж;- неяс

не; можливо, пов'язане з запозИченим з

тюркських мов словом джигіт (див.).
[джедж6ра] (орн.) «сойка, Garrulus

glandarius L.»;-

очевидно, пов'язане

з

Іджиджуруха]
«кокетка,
чепуруха»,
[джеджелуха], дженджеруха «ТС.>>; у та
кому разі назва зумовлена красивим різ
нокольоровим забарвленням птаха; мож

ливе також звуконаслідувальне похо
дження від крику п.ього птаха, що пере
дається як джер (Булаховський Мовозн.
6, 1948, 42); пор. також іншу назву

сойки [верещайка] (ВеНЗн

16);

можли

вий також вплив з боку п. cieciorka «те
терка, Tetrao tetrix» (пор. аналогічне
звукове співвідношення укр. джемра п. сіеmrа).___:_Булаховский ВЯ 1968/4,
101.-Див. ще дженджеруха 1 •
джейран (зоол.) «ВИд антилопи, Gasella subgutturosa»;- р. джейран;- че
рез посередництво російської мови за
nозичено з тюркських мов Середньої
Азії та Алтаю; кирг. жейрен «антилопа;
сарна», каз. узб. жайран, алт. jaran,
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jigran,

як

монг.

Z;egeren,

калм. zёrn

«те.», зводяться до перс. джейран «ан:
тилопа; сарна,

тадж.

ч,иран

газель», спорідненого з
«гнідий».- Шипова 121;

Шанский 3СРЯ І 5, 101; Фасмер І 510;
Щербак ИРЛТЯ 133; Баскакав та ін.
Взаимод. и взаимообог. 54; Rasaneп
Versuch 125; Ramstedt KWb. 474; Поппе
Зап. Колл. вос токоведов І 199 і далі;
Владимирцов

тж

340;

Mikl.

ТЕ!

І

289.
джем;- р. джем, бр. джзм, п. diem,
ч. слц. dzem, jam, м. ІJем, схв. ІJЄм, слн.

dzem;- нове запозичення з англійської
мови; англ. jam «консервовані фрукти,
варення» пов' язане з jam «стискати», що
розглядається як варіант дієслова зву

конаслідувального походження champ
«плямкати» або пов'язується з ар. jamid «згущений», яке походить від jamada
«робити густим» (NSD 1311).- СІС 206;
Шанский 3СРЯ І 5, 101; Ho\ub-Lyer
145; Юеіn 266, 824; Skeat 270; Chambers

272.
джемпер;- р. джемпер, бр. джам
пер, п. diemper,
jumper, ч. dzempr,
jumper, слц. jumper, болг. джемn'Ьр,
м. qeмnep, схв. І)емпер;- нове запози
чення з англійської мови; англ. jumper
«джемпер, блуза, матроська куртка» ут
ворено від запозиченого з французької
мови jupe «спідниця», давніше «жакет»,
що походить від ар. dzubba «довгий
одяг з вовни», звідки також укр. шу
ба.-СІС 206; Шанский 3СРЯ І 5, 101;
Фасмер І 510; Holub-Lyer 145; БЕР І
359; Юеіn 836; Dauzat 422.- Пор. шу
ба, Юпка.

[джемра] «темний ліс» Ж. [же мері] «Ха
щі» Ж;-запозичення з польської мови;
п. ciemrza «темрява; лісова гущавина»,

паралельне

до

укр.

[темря1,

ела.

пов' язане з ciemny «темний», що
відповідає укр. темний (див.).

temrava,

[дженгалити 1 «кусати»
рів);- власне

українське

(про кома
експресивне

утворення на основі слів [джйгати] «ку
сатИ>> (про Іюмах), жалити та, можливо,

[дженчикl «rеДзь» (див.)
[дженджерувати] (про nоїзд, що ма
неврує); -експресивне

утворення,

по

в' язане, очевидно, з дженджеруха «фран
тиха, чепуруха»; в такому разі могло

джерrа

дженджеруха
мати більш загальне значення «руха
тися туди й назад, не мати серйозної

роботи».- Див. ще дженджеруха 1 .
дженджеруха 1 «франтиха, чепуруха»,
[дженджелуха] «Те.>>, [джинджируха] «ПИ
хата,
чванькувата
жінка» Л ексПол,
[джинджуруха] «франтиха,
чепуруха»,
[джиджуруха, джиджулуха, джинджу
л(;ха, дзудзурИхаІ «те.», дженджурИстий
«Кокетливий, чепуристий», [джеджурИ
стий, джинджурИстий,
джунджурис
тий Пі] «Те.>>, [джинджигилftстий] «ко
кетливий,

вертлявий,

франтуватий»,

Ж;- назва виникла на українському
грунті, очевидно, в результаті збли
ження жеруха з
дженджеруха «фран
тиха, чепуруха» на основі звукової по

дібності та під впливом семантики ін
ших

назв

жерухи -красоля,

красуль

ка.- Див. ще дженджеруха\ жеруха.
дженджик «франт, чепурун», [джИн
джик] «те.», дженджикуватий
«фран
туватий»;- очевидно,

результат

кон

тамінації слів жевжик і
дженджурИс
тий «кокетливий, чепуристий», джен
джеруха «франтиха, чепуруха». -Див.

[джуньджурйстий] «гордий, пихатий,
чванливий» МСБГ, [джинджурИтися]

ще дженджеруха\ жевжик.
джентльмен' джентльменство; -

«Кокетувати,

джентльмен, бр. джзнтльмен, п.

чванитися

чепуритися;

ЛексПол»,

хизуватися,

[джуньджурИти

сяІ «пишатися, чванитися» МСБГ, [джон
джурuтися] «те.» МСБГ, [джеджулити
ся,
джиджулИтися,
джиджурИтися]
«ТС.», [джинджулИти] «чепурити», [джи
дж!}лйти] «те.; пишатися Ж», [джуджу
лuтися] «МОЛОДИТИСЯ» Ва, [наджинджу
рений]
«набундючений,
настовбурче
ний» Ме, [надзюндзЮритися] <<Набундю
читися» Ж. [приджиджулИти] «причепу
рити»;-п.

diendiurzysty «надутий», ст.
dziedierzysty «ТС.» (з укр.), СХВ. [QUH-

QЄp) «якась прикраса (перли?); чепурун

(?)», [bim!jиp] «багатий», !ЬіmЬува] «скля
на намистИна, штучні перли»,

bimbyxa

«ТС.», !ЬuнЬерити] «чепурити»

(?),

кин-

1jурити ее «виряджатися»; - походить
від уг. gyбngysor «Низка перлового на
миста», яке складається з основ іменни
ків gубпgу «перлина», запозиченого з
тюркських мов (напр., тур. inci, крим.
тат. инджи, уйг. jindzй «те.»), у яких ви
водиться Від КИТ. сеП-СU «ЩИрі перЛИ»,
звідки також укр. р. жемлуг, та sor
«ряд, низка», можливо, спорідненого з
комі sjort- «робити зарубки, пази», удм.
(gori-)sjur «борозна»; на оформленні
українських іменників, прикметників,
дієслів відбився, можливо, вплив відпо
відно чепуруха, чепурИстий, чепурИти
(ся).-Потебня .Заметки о малорусском
наречии 63-64; SW І 668'; Barczi 104,
273; MNTESz І 1134-1135.-Пор. rен
r6ритися, rоя-дЮндя, джундж6вий, жем
чуг.

[дженджеруха 2 ]
лика, жеруха,

4

1-434

(бот.) «красоля

ве

Tropaeolum majus L.»

men,

ч.

dzent!men, gentleman,

geпtlemaп,

р.

dtentl-

слц. ели.

болг. джентлемін, м. vент

лемен, vентлмен, схв. центлмен; -за
позичення з англійської мови; англ.
gentleman «Пан; добре вихована людина»
є складним словом, утвореним як каль

ка фр.

«ТС.» з прикметника
«родовитий,
знатний;
м'який,
легкий», що зводиться як запозичення
до фр. gentil «благородний», пов'язаного
з лат. gentiiis «родовитий, належний до
того самого роду», похідним від gens
(род. в. geпtis) «рід», та іменника
man
«людина>>, спорідненого з нвн. Мапn

gentilhomme

gentle

«ЧОЛОВіК», ПСЛ. ШQZЬ «ТС.», укр. муж.
СІС 206; Шанский 3СРЯ І 5, 101; Фас
мер І 5!0; Kopalinski 249-250; HolubLyer 145; БЕР І 360; Кlein 649; Dauzat
360.- Див. ще ген\ муж.
[дженчик] (ент.) «гедзь, овід»;- не
ясне.

[джер] «пійло», [джеряІ «те.»;- оче
видно,

результат

контамінації

семан

тично близьких слів [дзер] «сироватка»
та [джур] «вівся ний кисіль».- Cranjala
250.-Див. ще дзер,

джур.-Пор.

чир.

[джерrаІ «ковдра; підклад під голо
ву», [джерга] «запаска з непофарбованої
шерстяної тканини», [джftрга] «вовняна
ковдра» МСБГ;- болг.
рядНИНа»,

СХВ.

Черга

черга «дерюга,
«ЦИГанське

шат

ро»;- запозичено з турецької мови, мож
ливо, через посередництво східнороман

ських МОВ (рум. cerga «КОВдра, ПОКрИВа
ЛО з грубого сукна, попона»,
молд.
Черга «ТС.»); тур.

<;erge

навіс на двох стовпах»

«ЛеГКИЙ

може

намет;

бути зі-
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джерrотати

джерсі

ставлене з кар. чзргев ( чёргяв) «Пелюш
ка», пов'язаним з дієслівною основою

чзрге- (чёргя-) «обвивати, сповивати, кy
тaтю>.-Scheludko 131; Макарушка 6;
Viпcenz 9; Vrabie Romanoslavica 14, 140;
Ni1a Arma~ та ін. Romaпoslavica 16,
79; Slawski І 144; Briickner 87.- Пор.
дерга.

джерrотати ~див.

джеркати.

Фасмер 11
Преобр. І~

48; Варбот ВЯ 1967/4, 70;
229-230; Briickner 667; Machek ESJC 719; Holub-Lyer 520; Trautmaпп
90.- Див. ще жерти.- Пор.
горло.

[джеркати]
ти,

цвірчати;

запозичення з польської мови; п. cere(частіше в мн.: ceregiele) «жіночі
оздоби; церемонії», cregiele «ТС.» похо
дить від нім. Ziererei «оздоба; кокету

giela

скрекота

базікатИ» Ж.

[джер.Jати] «балакати, базікати», джер
котати

[джереrеля] «коса на голові, укладе
на віночком» (звичайно в мн.: джере
tелі), [джеtерелі Ж, джегерелі] «Тс.>>;

«цвірінькати,
гелготати,

«скрекотати,

цвірчати,

дзюр

чати» (про комах, птахів, воду та ін.),

джерготати «те.», [джер.JотатиJ «ще
бетати, цвірінькати; говорити незрозу
мілою мовою», джеркотіти «те.; [не
розбірливо говорити Пі]», джерготіти
«джерготатю>, джер.Jоmіти «те.», [джир
котіти] «деренчати» Ж, [жеркотіти],

Zier

джеркотнЯва «скрекіт, щебетання, дзюр

«оздоба, прикраса», спорідненим з дінд.
di -dё-ti «блищить, світить», гр. 8Єа,;аt
«СЯЄ», ЛИТ. dyreti «ДИВИТИСЬ, ВИТріЩИВ
ШИ очі»; пор. ще ч. cirat «оздоба» з нім.
Zierat «тc.».-St. wyr. obcych 107; Briickner 58; Юuge-Mitzka 883.- Пор. це
реrлювати.
джерело, [джорело, джерл6, жерело],
жерло, джерлfінка (зоол.) «вид жаби,

чання»,
[джер.Jіт] «щебетання;
гуч
на розмова незнайомою мовою», джер

вання,

манірність»,

пов'язаного з

Bombiпator igneus», [джуральце] «стру
мочок, цівка», [жерелfінка] (іхт. ), [же
релuнець] (мін.) «вапнистий туф» Ж. дже
рельний, джерелfіний, [джереластий] «з
великим отвором», [джерелdтий] «ТС.»,
джерелfістий

«багатий

[джерелuстий,

на

джерела»,

джорелuстий,

жере.!!ь

нийЖ, жерелЯстий Ж, жерелатий, жер

лuстий], [джорелuтися] «бити джерелом,
струменітю>,
[прижерельний] Нед;
р. [жерел6] «отвір; паща», жерло «те.»,
бр. жарал6 «отвір; шийка великої по
судини

для

вина;

жерло»,

др.

жерело

«ОТВір; ГОрЛО», П. zrodlo «ДЖереЛО», Ч.
zfidlo, слц. zriedlo, вл. z6rlo, нл. zredlo
«ТС.», бoJtr. жрело, ждрело «ущелина,
вузький прохід», схв. ждрело «те.; глот
ка», ждрло «ТС.», СЛН. zreJO «Паща; бе
ЗОДНЯ; кратер»;- псл. *zerdlo, *zь,rdlo
.:горло», пізніШе «отвір», потім частково
у східних та західних слов' ян «отвір,
з якого б'є вода»; утворене від *zerti,
* zьrati і пов' язане чергуванням голос
ни з псл. *g"Ь,rdlo, укр. горло; спорід

нене з лит. gerkle «горло», gerklos (анат.)
«глотка»; до дж <ж пор. ще [джаворо
нок, джук] (Потебня К ист. зв. 13).-
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.Jотнfі «ТС.»;- болг. Жеркам «ДЗИЖЧаТИ»
(про комах);- звуконаслідувальне ут
ворення, аналогічне до деркати, чер
кати і под.

[джермала]

«щипчики, якими чаба

ни вичищають черв' яків з ран у овеuь»,

[джермари, джермело] «те.», [джер.ме
лuти] «очищати рани овець від черв'я
ків», [джермелувати]
«те.»;- запози
чення з молдавської мови; молд. вер.мар
«джермала», [жер.мар) «Те.» утворене за
допомогою суфікса -ар від вер.ме <<чер

в' як», [жерме] <<те.», що походить від
лат. vermis <<те.», спорідненого з гот.
waurms, нвн. Wurm «ТС.» і далі з лат.
vertere <<вертіти», псл. *vьrteti <<те.»,
укр. вертіти.- Scheludko 131; Vrabie
Romaпoslavica 14, 140-141; CraпjaJa
254; Pu~cariu 176; W alde-Hofm. І І 760,
763-765.- Див. ще вертіти.

[джермела] <<Пристрій для подавання
соломи, зроблений з палиць, зв' язаних
мотузком»

Ва;- неясне;

можливо,

по

в' язане з [джермело] «щипчики, якими
чабани вичищають черв' яків з ран у
овець» (за схожістю форми знарядь?).
Пор. джермала .
джерсі «шерстяна або шовкова в'я
зана тканина, а також одяг з неї»;

р. джерсu, джерсе, бр. джарсі, п.

вл.

jersej, ч. ZE:'rsej, jersey, слц. jersej, слн.
jersey, dzersi;- запозичення з англій
ської мови; англ. jersey «джерсі» пuхо
дить від назви острова Джерсі (J ersey),

джемори

джиrИря

де виготовлялася пряжа високої якості
та в'язалися з неї тонкі вироби.- СІС
206; Шанский 3СРЯ І 4, 101-102;
ССРЛЯ 4, 764; JP 1970/2, 108; Юеіп

828; NSD 371, 1317.
[джЄмори]
очевидно,

«густий

результат

чагарник»;-

видазміни форми

[дже.мра] «темний ліс»; менш обгрунто
вана спроба (Vіпсепz 7) виведення від
рум. timпir, етимологічно неясного.
Див.

ще джемра.

[джИвкатьІ «цвірінькати» (про
го
робців) ЛексПол,
[дживкун]
«горо
бець»;- р.

чив-чдв

(вигук,

що

передає

цвірінькання
птахів), болг. дживгар
горобець», схв. І,Ііlв-І,Ііlв (вигук, що пере

дає

цвірінькання

горобців),

[І,ІивІ,Іан]

[джйгаць] «хльостати чим-небудь гнуч
ким; сікти», жЬtгаць «швидко бігати;

ко

лоти; сікти чимсь гнучким», [д~гучка]
«кропива», [жигучка] «те.», [жйга] «Лу
же швидкий; підбурювач», [жигушка]
«тонкий батіг», [джьtгучьtІ «пекучий»,
п. digac «кольнути,
ударити чимсь
гострим»,
«швидка,

zgac, igac
рухлива

«те.»,

iyga, iega
diygun

людина»,

«танець» (з укр.), ч. [dzigat] «штовхати,
пхати», [dzkati] «ударяти, штовхати,
скубти», [zahnouti] «хльоснути
різ
кою», zihadlo «ЖаЛО», СЛЦ. [dzgat') «КО
ЛОТИ, ТОВКТИ», ВЛ. zahadlo «ЖаЛО», М.
жига «жалить (3 ос. одн.), коле, проби
ває», жега «те.», схв. жИгати «заподію

вати гострий біль; колоти (у боці, в гру

(дит.) «горобець»; -звуконаслідувальне

дях)»;- остаточно не з' я сова не псл.

утворення, аналогічне до гавкати, нfів
кати і под.- Толстой Л ексПол 17.Пор. жив 2 , цІвкати.
[джиr] (вигук, що передає звук від
швидкого переміщення предмета в по
вітрі);-бр. [джиг] «те.; швидкий удар»,
[жиг] «те.; швидкий укус»;- звукона
слідувальне утворення.- Пор. дж, джИ

dzьgati «колоти, штрикати», яке
зазнало впливу з боку *zegti, zigati «nа
лити»; вважається також (Skok ІІІ 674)
результатом видазміни форми zigati;
зіставлення з лит. diegti «Колоти», лтс.

га ти, дзиІ'.

[джигало] «джоган, палка з залізним
наконечником, якою
відштовхуються

dzi-

gati,

diegt «ТС.» (Machek ESJC 138, 727) на
трапляє на труднощі фонетичного
рактеру.- Пор.

ха

джиr.

[джиrели] «стегна»;- неясне, мож
ливо, пов'язане з [джилurJ «лопатка
(кістка) у вівці» (пор.).

ковзанах»;

[джиrира] (У виразі: щоб він джиrири

результат контамінації слів [джоrан,
джигун) «ТС.» та жигtіло «ЗаліЗНИЙ прут
для пропалювання отворів у дереві»

наївся) Ме;- остаточно не з'ясоване;
виводилось від молд. жигзрае «згага,
хвороба тварин» (Мельничук Молд. зл.
166); може бути зіставлене також з тур.
cigra «гострі колючки, терен» (пор. болг.

при катанні на санках та

(див.).

[джИгати]

«хльостати,

бити

різка

[джйгра] (бот.) «чортова колючка, чор

ми; кусати (про комах)», джигнути «кус
нути, жальнути; кольнути», джигонути

тів терен,

«ТС.», жигати «ЖаЛИТИ», [джu.Jавка) «Му

363)

(БЕР

Paliurus aculeatus»

ха, що сильно кусає», [джиrалка] (бот.)

легенями та печінкою» (пор.

«кропива, Urtica urens», [жигавка] «те.»,
жИгалка «[те.]; вид мухи; [комаха, що
жалить]», [жигучка] «кропива», [джи
.r'уха] «все, що хльостає або жалить:
батіг, комаха, кропива», [джижкуха]

cu джигера «злюся; серджуся»,
«ЇМ

І

або з [джиrйря] <<Овеча горлянка з

свою

болг. ям
букв.

печінку»).

[джиrІ1ря] «овеча горлянка з легеня·

«підбурювати», уджигнути, уджи.Jнути

ми та печінкою»;- болг. джигер «по
трохи (легені, печінка)», м. І,Іигер «те.»
(бел І,Іигер «легені», І,Ірн IJUгep «печін
ка»), схв. IJUгepuцa «те.»;- запозичен
ня з турецької або кримсько-татарської
мови; тур. ciger «Печінка, легені», крим.

«уколоти,

утек

тат. джигер «те.; овеча (та ін.) горлянка

ти»;- р. [джйгать] «хльостати чим-не
будь гнучким; швидко рухатися», [джu
гнуть] «ужалити; зробити швидкий рух»,
бр. джгаць «жалити; кусати; [мчати]»,

з легенями, печінкою й серцем» похо
дять від перс. джегіір «печінка, серце»,

«кропива» Л, [жижкуха, дзискуха] «те.»,
[жйжало] «рожен» Я, [жігало] «ніж,
яким колють свиней» Л, [підджйгувати]

4*

ужалити;

хльоснути;

спорідненого з ав. j~kar;} «печінка»,
лат. jecur, гр. 7jлар, лит. jёknos «ТС.~'.

5~

джмола

джигіт

з якими пов'язують також псл. ikra,
укр. ікра.- БЕР І 362; Младенов 126;
Скорчев БЕ 1956/2, 163; Skok І 473-

474; Ri:isi:inen Versuch
Hofm. І 673.

126; Walde-

джигіт, джигіт6вка, джигітувати;
р. болг. джигuт, бр. джьtгІт, п. diygit,
ч. dzigitovka, слц; dzіgіt;-запозичення
з

тюркських

мов;

кирг.

каз.

ккалn.

жигит «молодець, хоробрий», туркм.
жигит, ног. йигит, тур. yigit «ТС.»,
уйг. жигит «юнак; жених», узб. йигит
«юнаю>, кар. чаг. jігіт, iгirn, чув. йёкёт,
дтюрк. jigit «Те.» споріднені з монг. ji-

«молодь»; виводяться також (Его
ров 77) від дтюрк. тіігин (титул), яке,

gede
в

свою

чергу,

зводиться

текин «достойна

з тюрк.

2, 109)
9СРЯ І

до

кит.-кор.

людина»; зіставлення

dzilit «палка» (MikJ. TEJ Nachtr.
помилкове. - СІС 207; Шанский
5, 102;

Фасмер І

510-511;

Ши

nова 122; Преобр. І 183; Горяев 91; Ri:isi:ineп Versuch 203.
[джйrра] «іржа»;- очевидно, запо
зичення з східнороманських мов;

рум.

<•згага; ,розпад; хвороба», молд.
жигзрае «згага; хвороба тварин» утво
рені від рум. jigari (молд.
жигерu)

jigaraie

«схуднути;

зморщитися»,

що

походить

від уг. szikar «худий, худорлявий, су
хорлявий», пов'язаного з sziv «ссати,
смоктати».-Мельничук Молд. зл. 166;

Sche1udko 132; CranjaJa 253; СДЕЛМ
139; Barczi 289.-Пор. дзіrерай.
джиrун 1 «баламут; п'яниця, франт»,
(жигун, жиган] «ТС.», джигунство, (джи

[джиле] (вигук для відгону собак);
неясне.

[джилИr] «лопатка (кістка) у вівці»,
мн. [джеле.га] Я;-неясне; можливо, по
в'язане з [джи.гели] «стегна» (пор.).
[джинджирfха] «сіті з вічками діа
метром у

для

7

вилову

мм, з яких роблять

невід
тюльки» Мо;- неясне.

[джйнькашливий]
«перебірливий у
їжі» Ж, [дженьtашлuвий] «вередливий,
вибагливий»
МСБГ,
[дженtашливий,
джинt лишлuвий] «те.» МСБ Г, [жинькаш
ливий] «вередливий до їди» Ж;- запози
чення з молдавської мови; молд. жингаиt
ніжний, тендітний» походить від
уг. gyonge (gyenge) «млявий, кволий;
ніжний;
молодий», етимологічно не
ясного; з уг. gyenge пов'язані також слц.
dengJ' avy, gengJ' avy «слабий, недужий»,
СХВ. гuнгав «ЛіНИВИЙ», СЛН. gingav «ТС.»
«те.;

(Machek ESJC 114-115).-CranjaJa 255;
MNTESz І 1126; Barczi 103.
[джирчати 1 «деренькотати»,
[джир·
котіти Ж, дзирчатиJ «те.»;- звуко
наслідувальне утворення, аналогічне до
бурчати, дзижчати і под.
джінджура, джинджор, джинджора,
джуджура -див. rіндзура.
джміль (ент.), [ж.міль, чміль], джме
лИний,
[ж.мелІти] «дзижчати, густи»
ВеНЗн;- р. ш.мель, [ч.мель, ще.мель],
бр. ч.мель, п. trzmiel, lczmiel, cmie],
scmie!, przmieJ], Ч. cme], СТ. Scme],
слц. cmel'' вл. cmjela, нл. tsmjel, по
лаб. stamil, слн. cmflj;- псл. сьmе]ь

( <*skimel-)

«джміль», чергуванням го

tуноватість] Ж; -бр. джьtгун «верткий»,
[жигун] «жвавий, швидкий; ябедник»;
не зовсім ясне; можливо, пов' язане з

лосних пов' язане з kоmагь; споріднене
з лит. kamane «джміль», kamine «дика

[джuгати]; менш імовірне зіставлення з

двн. humbal, нвн. Hummel «тс.»
і, далі, з лит. kimus «хриплий», kimti
«хрипнути»;
іє. *kem- звуконасліду
вального походження; спроба пов' яз ан

кабардинськ. gegun «жартувати, грати»
(Л. Г. Лопатинский, Сб. материалов для
описания местиостей и племен Кавказа,
ХІІ, 2, Тифлис, 1891, 53-54).-Пор.
джИга ти.

[джиrун 2 ]

«Їжа з сирівцю»;- слц.
«ВИД ЇЖі», НЛ. zag!aty

dzganec, zganec

«гострий (про їжу)»;- очевидно, пов' я

зане з [джuгати] «хльостати, кусати»;
назва могла бути зумовлена різким
смаком сирівцю.-Див. ще джйгати.

[джйквас] «гар з люльки або чубука»
Я;- неясне.
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бджола», лтс.

kaшene «джміль»,

прус.

camus,

ня з Ььсе1а «бджола» ( <* сьЬеІа) (Machek
ESJC 105) малопереконлива.- Фасмер
IV 459; І)ряев 424; Brйckner 79, 581;
Schuster-Sewc Probeheft 44; Skok І 332;
BezJaj ESSJ І 84; 9ССЯ 4, 145-146;
Bern. І 167; Trautmann 115-116; Топо
ров ІІІ 200-203; FraenkeJ 212.-Пор.
комар.
[джмола] (ент.) «лісова бджола, Ху·

locopa» Ж, [ч.мола] «те.»;- результат

дж улий

джоrан

контамінац11

слів

джміль,

бджола.- Фасмер

бджола, джміль.
джоrан, джу.пін -див.

джок (танець),

[чміль]

IV 459.- Див.

і
ще

джаrан.

[джоt] «те.»; -запо

зичення із східнороманських мов; рум.

joc

«гра, танець», молд. жак «те.» похо

дять від лат.

jocus «жарт, гра, жартів
лива пісня», спорідненого з двн. jehaп,
gaheп
«говорити», скімр. ieith, кімр.
iaith, брет. iez «мова».- Фасмер ІІ
Romaпoslavica 14, 181; Nija-Arma~ та ін. RomaпosJavica 16, 88;
Puscariu 79; Walde-Hofm. І 715-716.-

60; Vrabie

Пор. ювелір.

[джолrонути] «ужалити» (про осу);
результат контамінації слів [джоло] «жа
ло» та джиtощjти «сильно ужалити».
Див. ще джоло, джИrати.
[джоло] «жало»;-бр. [джала] «тс.»;
результат видазміни слова жало, ви
кликаної, очевидно,

впливом семантич

но близького бджола.- Див. ще жало.
[джолобати(ся)] «колупати(ся)» Ме,
Мо;- пов'язане з [жолобати] «те.; довба
ти»; до переходу ж -+ дж в українських

говорах пор. [жерело] -джерело, [жоло
мія]- [джоломія],
[жиріт] - [джи
рітІ.- Див. ще жолоб.- Пор. rоло
бати.
джоломія -див. жоломія.
джолонка, джонва- див. жбвна 1 •

[джбрини]

«шкварки» Ж,

[джорни]

«те.» Ж;- очевидно, пов' язане з жа
р(ити); характер зв'язку неясний.

[джос] (у виразі джосудати «покара
ти») Кур;- очевидно, пов' язане з ви
разом дати чосу «те.», де ч змінилося на
дж внаслідок деетимологізації (пор. та

пазичення з східних мов; кирг. жугеру
«кукурудза;

сорго»,

тадж.

ч,увори

«тс.

(місцевий сорт кукурудзи)» походять з
мови гінді.- СІС 207; Шипова 123.

[джуrас] «молот з

гострим кінцем,

кайло» Ж, ВеУг;- очевидно, результат
взаємовпливу слів джу.Jан (джа.Jан)
«кирка, мотика» і дзЮбас (ст.) «гострий
кінець джугана».- Див.
ще джаrан,
дзЮбати. ·

[джугастро]

(бот.) «клен

Acer campestre L.»

Пі,

Mak,

польовий,
[жугастро]

«ТС.» Я;- запозичення із східнороман
ських мов; рум. jugastru «клею, молд.
жугастру «те.» походять з лат. *jugastrum (бот.) «в'яз», утвореного від juguш
«ярмо, коромисло», спорідненого з псл.
igo, укр. іго; назва рослини могла бути
зумовлена тим, що з міцної деревини
в'язу вироблялися ярма, або тим, що
плід клена формою нагадує ярмо.
СДЕЛМ 141; DLRM 438; Pu$cariu 80;
Walde-Hofm. І 728-729.-Див. ще
іго.

[джуrля] «зимова шапка»;- запози
r;:ення з угорської мови; уг."' czukJya
«башлик; капор, відлога,
капюшон»,
kukJya «ТС.» ПОХОДИТЬ від лат. CL!CUI(J)a «те.».- MNTESz І 572; Barczi 46;

CraпjaJa 254.- Див. ще ryrляl.
[джуrнути] «ударити» ВеЗа;- запо
зичення з словацької мови; слц. dzugat' «штовхати, штурхати», очевидно,
пов'язане з dzgat' «штовхати», яке вва
жається е_!(спресивним утворенням (Ма

сhек ESJC 138).
[джуйrа] (вигук, яким нацьковують
собак) Па;- пов'язане з гиджга «тс.»
(див.).

кож чумак - [джумак], чума - [джу
ма]).- Див. ще чесати.
[джоя] (орн.) «соя, сойка, Garru]us

[джуклити І «жадібно пити», [джу.J ли
ти] «те.», [наджулuтися] «напитися п'я

[джойка] «те.»;
остаточно не з'ясоване; розглядалось як
звуконаслідувальне утворення або як
результат зближення назв соя, сойка з

зане з жлуктити і дудлити (див.).

(Corvus) glandarius»,

назвою [джеджораІ «те.» (Булаховський
Мовозн. 6, 1948, 42; ВЯ 1968/4, 101);
залишається неясним зв' язок із формою

[з.Іоя] «то>

(пор.).

джугара (бот.) «сорго кормове,

Sor-

cerпuum Willd.», джу.Jара, [джун
.r'ара] «те.» Mak;- р. бр. джугара;- за-

ghum

ним»;- експресивне утворення,

пов'я

[джукнути] «швидко поїхати, утек
ти» Я;- експресивне утворення, пов' я

зане з [джuкнути] «зашуміти» (про ку
лю), [уджи.Jнути] «утекти», шугнути
«промчатись;

кинутись».

[джулий] «безвухий» (про овець);
слц. [cula] «безвуха вівця», м. чулав «з
малими вухами», чуле «той, що має малі
вуха», схв. чулав «карнавухий», чуласт
«те.»,

чулОFьа «людина з мадими вуха-
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дж у лун

дж ус

МИ>>;- запозичення з румунської мови;
рум. ciul «карнавухий» (про овець, со
бак), можливо, запозичене із сербахор
ватської мови, в якій залишається не
в'ясованим.-Sсhеludkо 132; Vrabie Ro-

manos1avica 14, 141; Machek ESJC. 108;
CranjaJa 244-245; DLRM 150.- Пор.
гулий 1 , шулий.
[джулун] «рибальський курінь, по
критий повстю або шкуроЮ» Я;- р.

[джулун] «курінь» Дон;- запозичено че
рез посередництво російської мови з кал
мицької: калм. джолу.м «верхня частина
кибитки».

[джумИга] «осад на дні посуду з во
дою»;- результат
контамінації
слів

[джурджя] «каламутна рідина» та [дзя
.мuга] «м'язга» (див.).
[джумИра] «шапка з ягнячої шкіри,
ззаду трохи загнута»
результат
видазміни

( <* .Jамера)

Ж;- очевидно,
форми
гамера

«в'язана шапка у вигляді
усіченого конуса»; до паралелізму r 11 дж
пор . .Joл6бamu 11 джол6батu, .Jeн.J6pu
mucя 11 джuнджурuтuся.- Див. ще га
мера.

[джумнИця J «люлька» Я, [ду.мнuця]
«тс.» Я;-очевидно, пов'язане з др.
д'Омьнuца «домна, піч для виплавлення

заліза»; у замість очікуваного о і дж
замість
д -результат деетимологіза
ції.-Див. ще домна.
джунглі;- р. джунглu, бр. джунглі,
п. diнngla, ч. dzungJe, слц. dzungJ' а,

вл.

dzungl,

болг. дж(!нгла, м. І)унгла,

схв. ІJ/)нгла, слн. dzuпgla;- через ро
сійську мову запозичено з англійської;

англ. jungle «джунглі» походить від
гінді jaflgal «пустка; ліс; незаселене міс
це», nов'язаного з дінд. ja~ galal) «суха
земля, пустка», етимологічно неясним.
СІС 207; Шанский ЗСРЯ І 5, 104; Фас
мер І 511; БЕР І 373; Holub-Lyer
146; Lokotsch 74; Юuge-Mitzka 145;
Юеіn 836; Ske3t 275; NSD 1332.
[джунджовий] «прекрасний, розкіш

ний», [дюндь6вий] «тс.» Ж:- схв. f;yн'lj
«перлина,
бісерина»,
f;унf;ен «бісер
ний»;- похідне утворення від запози
ченого уг. gyбngy «перли, бісер; з пер
лів;
прекрасний,
розкішний».- Див.
ще дженджеруха 1 , дзЮндзяІ, жемчуг.

[джупло] «дірочка в чому-небудь м'я-
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кому», зменш. [джупельце];-запозичення
з польської мови; п. dziuplo «дупло»,
dziup la, dziupel «тс.» відповідає укр.
дупло; пом'якшення початкового d в
польській мові пояснюється впливом
близького за значенням слова dziшa

(Otr~bski ZW 275) або асиміляцією до
наступного м'якого nриголосного в та
кій формі, як dziupla
Див. ще дупло.
джур

-див.

(Slawski

І

208).-

жур.

джура (іст.) «військовий слуга, зброє
носець»,

жура, цЮра, чура,

журИм Я,

дж урИло Ж.
чурИло
Ж,
журашИн
«тс.», чурувати «бути чурою», ст. джу
ра (1571);- п. ciura, сібrа, ciur, іст.
«джура»,

розм.

«нездара, гава»;- запо

зичення з східних мов, пор. кипч. со
га (cora) «хлопець до коней», тюрк. чур
«разом, у згоді» (Радлов Ili 2194), тадж.
ч,ї]ра

«друг,

товариш»,

ч,ї]р

«згода».

Халимоненко УМЛШ 1977/9, 29; Slawski І 105; Kowalski Symb. Rozw. ІІ 350351; Cranjala 235; W~dkiewicz MRI

272.
джуральце -див. джерело.
[джурбай] (орн.) «чубатий жайворо
нок, Galerida cristata L.; степовий жай
воронок, MeJanocorypha calandra L .»;р. джурбай «степовий жайворонок»;-не
ясне; можливо, запозичене з

тюркських

мов (пор. узб. жур «степовий жайворо
НОК>>).- Булахавский Семас. зтюдь1 183.

[джурбан] «мисливський ніж» Ж;
неясне.

[джурrа]

«скупчення

людей,

худо

би»;- запозичення з угорської мови;
уг. csurhe «стадо свиней; натовп, набрід»
етимологічно
неясне.- Barczi
47;
MNTESz І 582-583.

[джурджя]

«густа каламутна ріди

на>>;- експресивне

нерегулярне

утво

рення від [джур] «вівсяний кисіль»; до
семантики пор. у Номиса: «Каламутна
вода, як кисіль, як джур»
Див. ще жур.
джурчати,

джуріти,

(N'g 12420).джЮркало

-

див. дзюр.

[джус] «джура, хлопець, учень, сту
дент» Ж;- п. dius «залицяльник» (з
укр.);- неясне; можливо, утворене на
основі дЖfjра.

дзвеніти

джусь

[джусь] (виг.) «Геть»;- експресивне
утворення, можливо, пов'язане з дж,
що nередає посвист повітря при швидко
му русі предмета; до кінцевого -сь пор.
дзусь, р. брьtсь і под.

джут (бот.) «індійські коноплі, Corchorus capsuJaris»;- р. бр. джут, п.
вл. juta «те.», ч. слц. juta «текстильна
сировина з джуту», jutovnik «джут»,
болг. Юта, м. jута, схв. jута, слн. juta
«те.»;- запозичення з англійської мо
ви; англ. jute «Джут» запозичене з ін
дійських мов; бенг. joto, jut(o)- назва
рослини, поширеної в Бенгалії, гінді
jhuta «хвилястий, кучерявий», jhuto «ТС.»
пов'язані з дінд. jata «кучерявий; ли
шайнию>;

в

індійських

ка, збанЯ], ст. дзбанок'О (XVII ст.);
запозичення з польської мови; п. dzban,
[zban] вважається мазурським діалект
ним варіантом давнішої форми czban,
яка відповідає укр. джбан.- Slawski
І 187 -188; Трубачев Рем. терминол.

253.- Див.

ще джбан.

[дзвах] (вигук, що передає звук силь·
ного падіння) Я;- очевидно, результат

контамінації вигуків дзвяк
Див. ще бахІ, дзвЯкати.

та

бах.

дзвеніти,
[звенітu,
звенькотіти],
дзвонИти, дзвенькіт, дзвін, род. в. дзво
ну (про звук), дзвона (про предмет),
[звін], дзвоник, дзвінок, [дзвонець] «дзві
нок», дзвінИця, [дзвонИця], дзвонар, [дзво

мовах рослину

нарИха, дзвонарівна, дзвіннИк, дзвонник

названо так, можливо, через те, що вона

ВеУг], [дзвонЯта] «маленькі дзвони» Я,
дзвіновИк «міфічна істота, що живе у дзво

має сильно покручене коріння.- СІС
207; Шанский ЗСРЯ І 5, 104; Горяев
445; Фасмер І 511; Lokotsch 54; Юuge
Mitzka 336; Юеіn 837; Holthausen 89;

NSD 1335.
[джуф6] «хлопець, що добре грає на
губах»;-неясне.
[дзандзар] (бот.) «абрикос, мореля,

ні або на дзвіниці» Ж, [звін, звіннИцяl
Ж. [звон] «звучання» Ж, [звоновИна] «ме
тал для лиття дзвонів» Ж, [дзвонАр] «ли
вар дзвонів» Ж, [звінокl, дзвінкИй, [дзво
нИстий Ж, дзв6нний, дзвінний, дзвоно
вИй, дзвонковИй], дзвінИчний, [дзвонча

[дзdндзара] «тс.»Дз, [дзарзари] «абрико

тийl,
дзвонарський,
[дзвоникуватий,
дзвінкучий Я], [звонИстий] «дзвінкий»
Ж, [бездзвінний] «без дзвонів», видзво

си» Пі, Мо,

нювати

Armeпiaca

vuJgaris

Mak,

Lam.»

Ме,

Мо,

[зарзали] «маленькі аб

рикосю> Мо, [дзендзар J «абр икое» МСБ Г,
[дзендзур] Мо, [дзензар, дзензур, дзен
зура, дзердзало, дзердзул] «те.» МСБГ;
болг. зарзала «абрикос (дерево і плід)»,
[дзердзелИя] «те.», м. зарделия «сорт аб

рикосів», зерделиЯ «ТС.», СХВ. Зерделиjа,
зерделиjа «те.»;- запозичення з східно
романських мов; молд. зарззр (рум.

zarzar) «абрикос
zarzara, zarz~Шi)

(дерево)», зарззрз (рум.
«абрикос (плід)» похо

дять безпосередньо або через посеред
ництво болгарської мови від тур. zerdali «сорт абрикосів» (крим .-тат. гаг.
зердалu «абрикос»), що є запозиченням
з nерськоїмови;перс. zi:irda1u «абрикос»,
дослівно «жовта слива» є складним сло
вом, утвореним з основ zi:ird «жовтий,
ЗОЛОТИЙ» (ав. zairita- «ЖОВТИЙ») і aJu

«слива», з якИм

пов' язане

і алича.

Мельничук Молд. зл. 166;
Бевзенко
НЗ УжДу 26, 178, 197; СДЕЛМ 147;
БЕР І 609; Скорчев БЕ 1956/2, 164.Див. ще алича.- Пор. жерделя.

дзбан, збан, дзбанок, збанок, [збан-

«дзвонити;

передзвін,

подзвін,

(перен.). вибивати»,

подзвіння

(заст.)

<<дзвін по померлому», подзвінне «плата

за дзвін по померлому», [підзвінне, пі
дзвіннє] «те.» Пі;-р. звенеть, бр. зві
нець,

др.

звенtти,

звьнtти,

п.

ст.

wzпiec (з метатезою), ч. zniti «звучати»,
ст. zvnieti, слц. zпiet'' нл. znes, болг.
ЗB'OHJl, СЛН. zveneti, ЦСЛ. ЗGЬ.N'Ііти;
псл. zvьneti «дзвеніти, звучати», пов'я
зане чергуванням із zvоп'Ь «дзвін» так
само, як пов' язані grьmeti і grom'Ь,
zьreti і *zог'Ь і под.;- споріднене з
алб. zё- «ГОЛОС», zfi- «ТС.», вірм. jain;
іє.
*ghцon-/ghцenпов'язують з іє.
*ghau-, ЩО відбИЛОСЯ В укр. звати
(Brugmann Grdr. І 295 та ін.; Преобр. І
245; Pokorny 490-491; В loomfield IF 4,
76; Perssoп Beitr. 191, 586-587; Specht

280; Machek ESJC 717 -718; Фасмер І І
87-88, проти Slawski І 210-211), або
з іє. *svoпos (дінд. svan-ati «звучить»,
svaш'il) «звук», лат. sonus «тс.», дангл.
swiп «музика, спів», двн. swan rтебідь»),
причому Саболевський (ИОРЯС 27, 330)
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дзвенкач

дзвЯкати

вбачає в слов'янському початковому zпоруч із s- в інших індоєвропейських
мовах один з випадків індоєвропейського
чергування «дзвінкий: глухий»; Фасмер
вважає, що про дзвінкий початок слова
СВіДЧИТЬ Ще алб. zёh «ГОЛОС», zah ( <іє.
*ghvonos), вірм. jain; Мейе (IF 5, 333),
Блумфільд (IF 4, 76), Младенов (189)
nояснюють nсл. z- впливом слова Z'ЬVa
ti (Махек -zvucёti); Брандт (РФВ 25,
221 і далі) непереконливо пояснює nсл.

zvon'Ь із *svon'Ь фонетично; початкове
укр. дз- на місці псл. z-, як і п. dz-, є,
очевидно, наслідком дисиміляції (Slawski І 210); лит. zvanas «дзвін», лтс.
zvans «те.» запозичені з слов' янських
мов (Мйh!.- Endz. IV 765).- Шанский
ЗСРЯ 116,77, 79;Bri.ickner114; Holub-

Kop. 438; Pedersen KZ 36, 340; MeilletVaillant 29; Trautmann 374; WaldeHofm. ІІ 559-560.- Пор. звати, звук.
[дзвенкач] (орн.) «зеленяк,
Chloris
chloris L.», [дзвінок, дзвонець] «те.»;
р. lзвонок] «морський nтах з родини мар
тинових, що дзвенить крилами

ті»,

[звощjха,

звонокрЬLлка]

в польо

«те.»,

п.

«птах з родини в'юркових»,
ч. zvonek«зeлeняк»,cлц.zvonec,zvoncok
«те.»;- утворення від основ дзвен(tти),
дзвон-; назви птаха зумовлені, очевид

dzwoniec

но,

характером його співу -журкіт
линими трелями із своєрідним завер
шенням, що нагадує слово дзвониш;
пор. також інші звуконаслідувальні наз
ви ЦЬОГО Ж птаха: дзьоркач, Ч. CVUПCe,

БЛ. cvunc, н. Schwanschel.- Machek
ESJC 720.- Див. ще дзвеніти.

[дзвинчати l «дзижчати, бриніти»;
результат контамінації дієслів дзвеніти
та дзинчати, дзижчати (див.).
дзвінець (бот.)
«бубовник, Rhinanthus L.», [дЗвінка ВеНЗн, дзвінок Mak,
дзвіночки Mak] «те.», [дзвонец] «шолу

дивник,

Pedicularis L.» Mak, [дзвоники]
«льонок, Linaria L.; медунка, Pulmonaria officinalis L.» Mak, !звінець] «дзві
нець великий, Rhinanthus major Ehrh.»
Mak, [звіночки] «дзвінець малий, Rhinanthus minor L.», [звоники] «льонок»
Mak, [звонки] «тирлич звичайний, Gentiana pneumonantha L.» Mak;- р. [зво
нец] «дзвінець, Rhinanthus; кравник,
Odontites rubra Ress.; перестріч, Ме-
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lampyrum arveпse L.; вероніка, Veronica latifolia L.», [звоники] <<Льонок», бр.
званец «дзвінець», [дзвонец] «перестріч»,
схв. [звонац] «дзвінець», [звднчиn] «те.»,
слн. zvбnec «перестріч лісовий, Melampyrum silvaticum L.»;- псл. zvonьcь,
похідне від zvon'Ь «дзвію>;- назва зу·
мовлена дзвоникоподібною формою пло
дів, віночків або чашечок цих рослин,
що належать переважно до рослини ран·

никових.- В ісюліна -Клоков 359, 386;
Нейштадт 444, 454-455, 492, 502-503;
БСЗ 33, 374; 12, 85; 27, 3.-Див. ще
дзвеніти.- Пор. дзвоник.

дзвінка «бубна» (у картах), [звінка,
звонкu] «те.», дзвінковий «бубновий»;
р. [звонки] «бубню>;- запозичено з поль
ської мови; п. dzwonka «бубна» є каль·
кою нім. Schelle «бубонець; дзвоник;
бубна».- Slawski І 211.- Пор. бубна.
дзвоник (бот.) «Campanula L .», дзво
ники «те.», дзвіночки «те.; орлики, Aqui-

legia vulgaris L. Mak», [дзвінки] «перво
цвіт, Primula officinalis J acq .» Mak,
давоникові, [дзвонок] «дзвоники перси
колисті, Campanula persicifolia L.» Mak,
[дзвоночки] «дзвоники; орлики» Mak,
[звінка] «дзвоники» Mak, [звінки] «те.;
орлики» Mak, (звінокl «дзвоники» Mak,
[звонець, звоники] «те.» Mak, [звонкиJ
«орлики;

березка, Convolvulus sepium
[звоночки] «дзвоники» Mak,
[звонатка]
«аденофора,
Adenophora
Bess.»Mak;-p. [звонец болотньtй] <<Дзво
ники болотні, Campanula patula L.»,
[звонка] «дзвоники персиколисті», [зво

L.» Mak,

н6к] «дзвоники; орлики», [звонць't, зв6н
чики] «ТС.», бр. ЗВаНоЧаК «ДЗВОНИКИ»,
званок «аденофора; [Дзвоники]», [дзван
кі] «дзвоники», (званкі, званцьt] «те.»,
п. dzwonek «дзвоники», ч. zvonec, zvonek, СЛЦ. zvoncek, болг. Зв'ОНЧе, СХВ.

звончиfі, СЛН. ZVOПCek «ТС.>>;-МОЖЛИВО,
вже псл. zvonьcь та ін., похідні від
zvon'Ь

«дзвін»;- назви

зумовлені

по

дібністю квітки рослини до невеликого
дзвона.-Масhеk Jm. rostl. 229.-Див.
ще дзвеніти.- Пор. дзвінець.
дзвЯкати «брязкати, звучати», дзвЯк·
нути, дзвЯкнутися «впасти», дзвякотітu,

дзвяк «брязкіт», [дзвЯкот] «те.» Я, дзвЯ
кало «базікало», дзвяк (виг.) «брязь»;
р. звЯкать, [звячdть], бр. звЯкаць «дзво-

дзвsіньrати

дзер

нити, бряжчати», др. звяк'Ь «звук», звяк
нути «звучати», звяцати «звучати; дзво

нити», п. diwi~czec «Дзвеніти, звучати»,
dzwi~k «звук», ст. і діал. zwi~czec «зву
чати», ч. ст. zvek, болг. звек «глухий ме
талічний звук», схв. звечати «звучати;

дзвеніти», звекнути «дзвякнути», звек
«звук; брязкіт», слн. zvekati «дзвенітИ>>,

zvek «дзвін»;-псл.
cati), zvttceti, zvttkь

*zv~kati (>zv~
походять від то

го Ж кореня, ЩО
і ZVЬПeti, ZVОП'Ь,
укр. дзвеніти, дзвін;- паралельним ут
воренням з

чергуванням

голосного

ко

реня є псл. ZVQk'Ь, укр. звук; суфікс
-к- при цьому корені виступає поруч з
-g-, пор. укр. дзвЯньгати, р. звЯгать,
бр. звЯгаць і под.- Шанский 9СРЯ І І
6, 81; Фасмер 11 88; Пр~обр. І 246;
Slawski І 212; Machek ESJC 720; Traut-

нак п. *dz~ba у словниках не засвідче
но; можливо, йдеться про видазміну п.

«тасьма з різнобарвних ниток.

[dziaba]

уживана як пояс у білоруських селян».
запозиченого з білоруської мови (S W
І 630).

[дзембати] «гнуздатИ>> (коня) Ба;
фонетика і географія слова
свідчать
про запозичення з польської мови, од
нак у польських словниках дієслово
* (d)zttbac не зафіксовано (воно було
б параледьне до укр. зубелити «гну
здати»,
слц.
zubadlit' «те.»).- Див.

ще зуб 1 •

[дземяк] «картопля» ВеЛ, [дзимяк
ВеЛ, зе.илЯк ВеНЗн, зимяк ВеНЗн.
зі.мак ВеНЗн, зімЯк ВеНЗн] «тс.»;- за

дзвЯньrати,

позичення з польської мови; п. ziemiak
«картоплина», ziemak, ziemniak «те.»,
ziemniaki «картопля», як і слц. zemi<~k
«картоплина», утворено від ziemia «зем
ля», що відповідає укр. землЯ (див.).

[дзвЯньrати]
«плаксиво говорити»
Ж;-р. [звЯгать] «те.; nриставати; гав

[дзенгель] (бот.) «дягель, ArchangeJica officinalis»;- запозичення з поль

кати», бр. звЯгаць «гавкати; вимагати»,

ської мови; п. dzi~gie] «тс.» є прямим
відповідником укр. дЯгель (див.).- Пор.
дзИнrель 1 •

mann 374; Persson Beitr. 191; Pokorny
490--491.-Див. ще
звук.

дзвеніти.-Пор.

др. звягу «співаю», звяглив'Ь «гавкаючий»,

стсл.

зкп.rж

«співаю»;-псл.

*zvttgati

є поширенням того самого звуконасліду

[дзендзелик] «пол ум' я гнота» (у за

вального кореня, який виступає в zvь

гадці: «червоний дзендзелик, ·чорна

пeti, zvon'Ь, утворення, аналогічне до
*zvttkati;-cпopiднeнe з лит. zvangeti
«дзвякати», zvafiginti «брязкати», zvengti
«іржати, реготати»; передсуфіксальне -ni пр оривне r замість r з' явилися, оче
видно, під впливом п. diwi~gac «жувати,
плямкати» або укр. дзенькати і под.;
Преображенський (І 246) вважає р. зеЯ
гать звуконаслідувальним.- Фасмер І І
88; Slawski І 212; Trautmann 374; Buga
RR І 494; Persson Beitr. 586; Miihl.Eпdz. IV 765; 9ндзелинСБ9 194.- Див.
ще дзвеніти.- Пор. дзвЯкати.
дзелень . (виг.) «дзень», дзеленькати,

точка»);- експресивне утворення, мож
ливо, пов' язане з дзuндзик «китиця, що
висить

і

хитається»

ни

(див.).

[дзендзелія] (бот.) «золототисячник.

Erythraea centaurium»;-

очевидно,

за

позичення з польської мови: п. [dzendzelija], dzendzelja, як і укр. [ценцерія,
центурія] «те.», походить від лат. cen-

taurium
дзень

«те.».- Див. ще центаврія.
(вигук,

що

передає

дзвінкий звук при ударі),
дзенькати, дзенькотіти,

короткий

дзеньк «те.».
дзенькнути.

[дзинчати, дзuнькати ВеУг],
дзеньк
«брязкіт», дзенькіт, [дзеня] (дит.) «все.

дзеленькотіти, дзеленчати, [дзеленькач]

що дзвенить; розмінна монета Ж»;- р.

«брязкальце» Я;- бр. дзьtлін-дзьtлін (ви

[дзень],
п. dzen, болг. дз'Ьн, З'Ьн;
звуконаслідувальне утворення,
пара
лельне до дзінь (пор.).

гук на означення дзвону), п.

[dzie1ttgac]

«дзвонити»;- звуконаслідувальне
рення;

може

розглядатися

утво

також

як

дальше поширення вигуку дзень (див.).
[дземба]
«стьожка
на
капелюсі»
(зах.);-фонетичні особливості та гео
графія слова викликають припущення
про запозичення з nольської мови! од-

Ідзер] «сироватка», [дзераl «те.», [дзе
равий Терит. діал., дзерівний], [дзерітиJ
«Підходити сироваткою» Терит. діал.;
п. dzer «посуд для молока», слц.
dzer
«посуд для сироватки з овечого

болг. [з'Ьр]

молока»,

«сироватка»;- запозичення
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дзйrа

дзердзик

роватка, молочні відвійки», рум. zer,
zar «сироватка» остаточно не з' ясовані;

439; Holub-Lyer 520; Brйckner 651,
658.-Див. ще зріти 1 •
[дзестра] «посаг» Я, [дзестри] «те.;

можуть бути субстратними елементами

все майно, крім худоби і

дакомізійського походження; не виклю

[дзестро] «те.» Мо, [зестра]
«посаг»
МСБГ, [зестрє МСБГ, зестри МСБГ,
зестро МСБГ, зftстра ЖJ «тс.»;-болг.
зестра, м. [зестра] «те.»;- запозичен

із східнороманських мов; молд. ззр «си

чений зв'язок з лат.

serum

«сироватка,

водяниста рідина» (з неясноювідмінністю
початкового приголосного щодо дзвін
кості -глухості); висловлено
також

грошей» Мо,

ня із східнороманських мов; рум.

zestre

припущення про фракійське походжен

«ПОСаГ», МОЛД. зестре «ТС.; маЙНО»,

ня рум. zar (у значенні «вода», Philippide І 444-----447).- Дзендзелівський Те
рит. діал. 84-85; Доп. УжДУ 4, 110;
Десницкая Сл. язьrкозн. 153; Scheludko

буть, пов' язані з лат. dextrae «подару
нок; урочиста обіцянка», що походить
від dextra «права рука, десниця», спо
рідненого з псл. desn-ь, укр. деснuй;
Младено в (191) помилковопов'язує болг.

132; Габинский Вост.-сл.-молд. взаим.
ІІ 129; Клепикова 133-137; Сл. и балк.
язьrкозн. 191; Machek ESJCS 105; Vrabie Romanoslavica 14, 140; Nita-Arma~
та ін. Romanoslavica 16, 189; Cranjala
250-251; СДЕЛМ 155.-Пор. джер.
[дзердзик] (іхт.) «мересниця, гольян,
Ж:;- оче

Phoxinus percnurus (Pa11as)»

видно, назва риби, що водиться

в неве

ликих слабопроточних водоймах, у тор

фових болотах, пов'язана з п. dzerdza
(бот.) «вероніка, Veronica L.», окремі
види якої ростуть по болотистих луках,
грузьких берегах річок та озер; п. dzerdza є~ очевидно, видозміною ботанічної
назви rdest; пор. іншу назву цієї самої
.риби -мереснuця, також пов'язану з на

зестра

із

стсл.

зп.ть.,

укр.

ма

зять.

ScheJudko 13.3; Vrabie Romanoslavica
14, 180; Nita-Arma~ та ін. Romanos]avica 16, 100; СДЕЛМ 151; DLRM 954;
Pu~cariu 181.- Див. ще деснйй.
[дзйбнути]

«ударити»;- експресивне

утворення.

[дзиrІ

(вигук, що наслідує посвист

батога, дзиги і под.), дзuгнути «пронес·
тись, пролетіти з дзижчанням», [дзи.Jщ}·

ти] «продзижчати», [дзиготіти] «скре
котати, дзижчати», [дзикотіти] «ТС.»,
[дзигоруха] «базікало» ЛЧерк;- звуко

якої

наслідувальне утворення, паралельне до
джиt (пор.).
дзйrа, [дз6.Jа ж, зu.Ja ПіJ, [дзuгалка]
«дзига» Л, [кзи.Jа] «тс.» Пі, [дзu.Jати(ся)]

нереститься риба.- Див. ще рдест.
[дзеренчати]
«деренчати»;- резуль
тат видазміни форми деренчати, оче
видно, під впливом вигуку дзень (див.).

«вертітися», [придзи.J лЯнкаІ «безсоромна
жінка» Пі, [придзи.J ль6ванка] «вертлява
жінка»,
[придзи.J ль6ваний]
<<Вертля
вий»;- р. [дзь'tга, зьtга], бр. дзьtга, п.

звою трави [.мерест], у заростях

дзеркало,

[зеркало],

[дзеркальняl

«дзеркало», дзеркальний, віддзеркалюва
ти, піддзеркальник «Підставка під дзер
кало»;- р. зеркало, др. зерцало, зьрца
ло, п. zwierciadlo, ч. zrkadJo, zrcad]o,

слц. zrkadlo, полаб. zark6dlй, схв. зрца

ло, СЛН. zrkaJo, zrca]o, СТСЛ. ЗрЬ.ІJ,МСІ;
ПОХОДИТЬ від псл.
*zьrkati, *zьrcati
«кидати погляд, оглядати» (пор. анало
гічне за будовою і семантикою схв. огле
дало «дзеркало»); припускається (Фас
мер ІІ 95; Schrader Rea!Jexikon ІІ 422),

specuspecio «дивлюся».
Шанский 9СРЯ ІІ 6, 89-90; Булахов
ський ПСМ IJI 19-20; Преобр. І 250;
Machek ESJC 718-719; HoJub-Kop.
що слово є давньою калькою лат.

lum
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«дзеркало» від

су ga «дзига», слц. ciha «веретено»;-за·
гальноприйнятої етимології не має; мо
же розглядатись як звуконаслідувальне
утворення, пов' язане з вигуками дзз
(передає дзижчання), дзи.J (наслідує по·

свист батога, дзиги), дієсловами [дзи
готіти] «дзижчати», [дзи.JнутиІ «Про
дзижчатИ»;

щення
Zar~ba

менш

(Brйckner

умотивоване

припу

69; ZfS!Ph 9, 333;
JP 195113, 116-117; Sulan Slavica IV 134-137) про запозичення з
угорської мови (уг. cziga «дзига, спіраль;
слимак», звідки й ч. заст. ciha «дзига»,
СХВ. чuга, Чuгра «ТС.», СЛЦ. ciga «бЛОК,
роли~к», етимологічно неясне,- Machek
ESJC 102; Skok ІІ 322; Barczi 40;
MNTESz І 521) або зведення слов'ян-

дзfворон

дзиrар

ських і угорських форм до гр. ~ЄljCXpcx
«цикада» і (гіпотетично) «дзига» (Steffen

до [циконіти, дзикотіти, дзиркотіти],

JP 1966/l, 51-58).- Фасмер
Slawski Jp 1966/1, 58.

109;

дзенькотіти і под.
дзижчати «бриніти», дзИзкати <<Швид

дзиrар «годинник», дзи.Jарі, [дзuJ'а
рок, дзиJ'dрик, дзи.Jарки] «те.», [дзи.Jар
нuй], ст. дзегар'О (XVII ст.), дзигар'О

ко проноситись, пролітати з дзижчан

ІІ

(1706);- р. СТ. Зегар «ГОДИННИК», бр.
загар «великий годинник (на стіні, ве
жі)», п. [dzygar], zegar «годинник», [zygбr], заст. zygar;- через посередництво
польської мови запозичено з німецької;
нім. Seiger «висок (прилад); годинник
(спочатку пісковий або водяний)» по
ходить від свн. seiga:re <шаги, терези»,
утвореного від seigen «знижувати; ва
жити» (за характерною деталлю меха
нізму баштового годинника - пересув

ною гирею), що є формою
sїgen

«спускатися,

seihen, [seigen]

фактитиву до

знижуватися»,

нвн.

щідити», спорідненого з

данrл. sїgan «спадати, капати», дісл.
sїga «ТС.», а ТаКОЖ З дінд. Secatё, sificati
«ллє, наливає», sёka «злива», псл. sьca
ti, укр. сИкати, сеча.- Фасмер li 91;

наслідувального характеру, аналогічне

ням», [дзизчати, дзидзИкати Ж, дзин
дзИкати, дзинчати, дзичати] «Те.», дзиз
кучий;- утворення, пов' язані з ви гу
ком дзз, що передає звук від польоту ко
махи і под.
дзиз

«гедзь,

овід»;- очевидно,

зво

ротне утворення від дієслова дзИзкати
(дзижчати); пор. подібні за звучанням

назви гедзя р. [дзьtк], укр. [бзик] тощо.
Див. ще дзижчати.
[дзИзли(й)] «набряклий,

припухлий,
брезклий» (про людину) Л, [озИзти] «за
брезкнути»;- неясне;

можливо,

пов' я

зане з бf. [др!}зльtJ «набряклий».
[дзик «докучлива, набридлива люди
Я;- очевидно,
походить
від р.
[дзьtк] «гедзь, овід», що є звуконасліду

на>>

вальним

утворенням

або

видозміною

іншої назви гедзя - [бзьtк], укр. [бзuк]
(пор. Фасмер І 511).-Див. щебзик.
[дзИнrельІJ (бот.) «дудник, Angelica

Шелудько ЗО; Richhardt 45; Roz\vadowski Wyb6r pism І 291; Briickner 651;
Юuge-Mitzka
699.- Див. ще сеча,

зви [дзенге,zь] «дягель,

снк ати.

ficiпalis», оскільки рослини дуже схожі

дзИrлик

«стілець,

табурет,

трині

жок», [дзиtлЯтко] «стільчию>;-бр. [зад
лік] «стілець», [звдзль] «лавка», п. [zygiel] «стілець» (?), [zydel, zydla, zydla,
zedel] «те.; лавка зі спинкою», ч. [zygla]
«Стілець», zidJe, [zid!' а, zingla] «ТС.»,
слц. zigla «рундук, скриня для борошна
та інших харчів», вл. zid!a «тс.»; -за
позичено через посередництво західно
слов'янських мов і, далі, середньоверх
ньонімецької (свн. sidel(e) «стілець; скри
ня, на якій можна сидіти») з латинської;
лат. sedї!e «сідалище (стілець, лавка,
крісло)» походить від sedere «сидіти»,

сnорідненого з псл. sedeti, укр. сидіти;

на українському грунті відбулося вто
ринне зближення слова за звуковою по
дібністю з дзйJ'а.- Шелудько ЗО; По

тебня РФВ І -І І 26З; Machek ESJC 727;

Wa!de-Hofm.

ІІ

507-508.- Див.

ще

результат видазміни на

Archange!ica of-

(пор. російську назву дудника дЯгиль
лесной).- Див. ще дзенгель.
[дзИнrель 2 ] (орн.) «щиглик, Cardue-

lis carduelis L.»,

[цuнtель]

«те.»;- не

ясне.

[дзйндзик] «китиця або інша висяча
прикраса», [дИІідик] «тс.» ВеБ, [дзИн
дзель] «соплю> ВеУг, [дзйндзиль] «льодо
ва бурулька» ВеУг, [дзИндзоль] «те.»
ВеУг;- п. dzyndzyk «те, що висить,
китиця, дзвінок»;- експресивні утво
рення на грунті дієслова [дИндатиj «хи
татися; гойдати ногами», п. dyndac «ви
сіти, хитаючись»; можливо, пов' язане з

[дзЮндзя] «висяча прикраса».- Див. ще
дИнда.- Пор. дзЮндзя 1 •
[дзиркотіти] «деренчати; сюрчати, ще
бетати», [дзирчати] «деренчати»;- зву
конаслідувальне утворення, що виник
ло, можливо, внаслідок зближення діє

слів диркотіти та, [дзинчати] щзень

сидіти.

fдзиrоніtи] «тремтіти, дрижати від
холоду» МСБГ, Ме, [джиtоніти] «те.»
МСБГ;- експресивне

silvestris L.»;-

утворення звуко-

кати».

[дзіворон]
воронка,

(орн.) «сиворакша, сиво

Coracias garrulus L.»

Ж;

-

р.
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дзіrерай

дзор-дзор

сизовор6нка;- результат гаплології та
деетимологізації назви *сuво(во) рон (ка)
або *сuзоворон(ка), що є складними сло
вами.- Див. ще ворон, сИвий, сИзий.

[дзіrерай]
«нежить»;- запозичення
з східнороманських мов; рум. jigaraie
що

полягає

у запаленні глотки», молд.
«те.» утворені відповідно від

«згага;

хвороба

жигзрае
рум. j ig

«згага», молд.

тварин,

жиг «те.»,

запозичених

з

слов'янських мов (пор. схв. [жuг] «рана,
шрам», пов' язане з жИгати «завдавати

гострого

болю,

колоти» - Vrabie Roабо з рум. jigari
«схуднути, змарніти», молд. жигзрu «те.»,
що є запозиченнями з угорської мови або
пов' язані з слов. zigati
(Tiktin 871;
Cranjala 253).-Scheludko 132; СДЕЛМ

manoslavica 14, 141)

139; DLRM 436; Ka1uzn. 14;
289.- Пор. джИrра, джиrира.
[дзfдик]

Barczi

(зоол.) «землерийка,

araneus»

ВеБ;- неясне;

зультат

видазміни

Sorex

можливо,

ре

деетимологізованих

форм типу [дзЮрдзик, жджок] «те.»,
зближених з дідик, дідок на основі зву
кової подібності.- Пор. дзюрдз, дfдик 1 ,
жджок.

[д3ілинь-кот6ра] «шкіряна торбина,
мішок для збирання грошей у церкві»
Ж. [дзінь-кат6ра] «те.» Ж. [дзінькатор]
«калитка» Пі;- неясне; перша

слова пов'язана (вторинна

частина

із звуко

?)

наслідувальним дзінь, дзелень.

[дзіндзf в ер] (бот.) «калачики, малt.
ва, Malva (mauritiana) L.», [дзuнзівер
Пі, дзінзівер Mak, жинзівер, зінзівер,
дзюндзя Mak, дЮндзя] «те.>>, [дзіндзюр]
«собача рожа, Lavatera thuringiaca L.»
Mak, [зензівер] «калачики лісові, Malva
silvestris L.» Mak, [зінзівер, зінзівірІ
«те.» Mak;- р. [дзиндзивер, зинзивер]
«Malva mauritiana», [зuнзивей] «Malva
pusilla, · Malva silvestris», п. [zazw6r]
«імбир», [zazwir], ч. слц. zazvor, болг.
джинджифйл, схв. [zinziber, dїndїber,
dzen(dz)efil, бendefil] «те.»;- запозичен

ки іншими шляхами прийшло також сло
во імбйр; на грунті східнослов'янських
мов на деякі мальвові перенесено назву
імбиру, ймовірно, за схожістю будови
коренів або за пряним запахом; припус
кається також запозичення з індійських
мов через посередництво турецької та
арабської (тур. ар. zeпdzefil).- Фас
мер ІІ 94, 97, 129; Преобр. І 252; По

тебня К ист. зв. ІІ 67; Machek ESJC

712;
365; Младено в 192; Skok І 480481; Mikl. E\V 420; Bern. І 259; Lokotsch
153; Юu ge-Mitzka 327; Srnilauer SaS
14, 130.-Пор. імбИр.
БЕР І

[дзіндзівер-зух) «молодець, хват»;
бр. [дзеньдзівір] «неповоротка людина,
ледар», [дзендзівірьщь] «марнувати час,
ледарювати»;- складається

ва» (пор. Потебня К ист. зв.

jingle.-Slawski І 205; Rozwadowski JP
5, 137; БЕР І 379; Младенов 156.
[дзінькувати] <щякуватю> Ж,
[по
дзіньковання] «прощальна промова свя·
щеника над домовиною покійного»

ст. денковати «дякувати»

ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 231; R ichhardt
45; Slawski І 204; Bern. І 193-194.Див. ще дЯка.

[дзоз]

Я;- неясне.

(singivera,

Від дінд. Sffigaveram «СВіЖИЙ імбир»,
дослівно «рогоподібний корінь»), звід-
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Ба,
ст.);

польської мови; п. dzi~kowac «дякува·
ти» утворено від dzi~ki «подяка», що
походить від свн. danc «те.; думка».

ла

ви заnозичено з мови палі

(XVII

бр. [дзеньковатьl «те.»;- запозичення з

«ім
(піз

думка

фразою

«дзень ідзі у ~ір» (Носович 129) є не
вірною (див. Serech ZfS!Ph 23, 160).Див. ще дзіндзівер, зух.
дзіндз6ра, дзіндзура-див. rіндзура.
дзінь (вигук, що
передає тонкий
дзвін), дзінь-дзінь
«те.»;- р.
дзинь,
дзuнькать, бр. дзьт, дзЬtнкаць, п. dzif:r,
dzyn, ч. dzin, dzinkati, болг. дз·он; -зву
конаслід. утворення, аналогічне до дзень,
цінь і под.; пор. також лит. dzin, англ.

ня з італійської мови; іт.

ньогр. ~tпlРєрц; «те.») та арабську мо

синоні

63);

про зв' язок бр. [дзеньдзівір] із

бир»,

zenzero
[zenzovero, zenzavero] через
тинську (zingiber(i) «те.»), грецьку

з

мічної пари слів; перше з них дзіндзі
вер, очевидно, пов' язане з назвою висо
кої стрункої рослини [дзіндзівер] «маль

«Кокетлива людина, франт»

[дзор-дзор] (вигук, що передає бряз
кіт) Ме, [дз6ркати] «брязкати (в шибку)»
Ме, [дзуркати] «брязкати, бряжчати»
МСБГ, [дз6ркало], [дзуркало] «дзвінок;
калатало, брязкальце» МСБГ;- очевид·

ДЗІОНДЗЯ

дзуrа
но, запозичення із східнороманських
мов; рум. zor (вигук, що передає дзень
кіт, брязкіт; пор. похідні від нього
zornai «Дзвеніти, дзвякати, брязкати»,
zбrnet «брязкіт, дзвін»), молд. зор «Дзінь»
є звуконаслідувальними утвореннями.

DLRM 959-960.
дзуrа -див.

цуrа.

[дзудзуснути] «дзвінко випити» Я;
експресивне утворення
звуконасліду
вального характеру; пор. з подібним
значенням джт)клити «жадібно пити»,

дудлити «те.», р. [джвuкнуть] «ударити
прутом; випити чарку горілки», п. dyd«випити (зокрема горілки)».
дзусь (вигук для відгону котів);
«зась, не можна», дзус, дзуськи, дзт)ски,

na/ siE)

[зу До, зус До] «те.»;- афективний ви
гук,

очевидно,

з

первинним

значенням

відгону, заборони, звернених до котів

(пор. свистячі звуки в інших вигуках,
що стосуються

котів:

укр.

киць-киць,

р. кис-кис, брьtсь та ін.).

бає», дзюбатий «з великим дзьобом»,
[дзюбастий] «те.»;- р. [дзЮбать] «дзьо
бати», бр. дзЮбаць «те.; довбати чимсь
гострим»;- запозичення з польської мо
ви; для п. dziubac (відоме з XVII ст.
у значенні «видовбувати, робити виїм
ки», пізніше «дзьобати»), спорідненого з

ч. d' ubat' «довбати,
ti, [dibati, d'ubkat'],

р.

дзьобати», d' oubaслц. d'ubat' «те.»,
[дЮбать] «дзьобати», припускається

зв' язок з ст. dziub' (dziup', dup') <щуп
ло», що походить з іє. *dheub-, *dhеuр
«глибокий і порожній»; варіант з коре
невим о (dziobac), засвідчений з XVIII
ст., з'явився під впливом фонетично та
семантично схожого слова zobac «Їсти,
дзьобати» (XV -XVIII ст.); припущен
ня (Brйckner 113, 655) про приставне
d в п. dziub
псл. zоЬ-ь (подібно до
dzwon з давнішого zvon-ь) неприйнят
не.- Slawski І 205-206; JP 36, 278;

<

Nitsch Jp 31, 145; Machek ESJC 90, !ОО;
Holub-Lyer 142.-Див. ще дупJІ6 -

[дзЮбаlJ «дівчина з обличчям, по
ритим віспою», [дзЮбана дівка] «те.»,

Пор. дзьоб.

[дзюбастий] «рябий від віспи», дзюбатий
«тс.»; - р.
[дзЮба]
«рябий,
поритий
віспою» (з укр.), [дЮбаньtй] «ТС.», ч.
d' ubaty «рЯбий»;- утворено від дзЮба
ти «клювати» (обличчя наче подзюба

ра]

не).- Див. ще дзЮбати.

[дзЮба 2 ] «дівчина» Ж;- п. dziuba
«ТС.» (з укр.);- неясне; Трубачев (Терм.
родства 56-57), зіставляючи з п. [dziopa] «дівчина>>, болг. м. [чт)па] «дівчина,
дочка», припускає можливість запози
чення з албанської мови; алб. <;uрё
«тс.»,

неясного

походження, неперекон

ливо виводилося (Meyer EW 450) від
серб. чі)па «жмут волосся», чт)па «жінка
з нечесаним волоссям».- Пор. дзь6nа1.

дзЮбати «дзьобати; довбатю, дзюб
(вигук, що Позначає дзьобання), дзюб
«дзьоб», [дзЮбка] «те.», дзюбак «те.; мо
тика, кирка; [(орн.) вид голуба з дов
гим дзьобом МСБГJ», [дзюбаньІ «дзюба
тий», [дзюбай] «те.» Ж. [дзЮбер] «Послід
від зерна» КІМ, [дзЮбак] «дзьоб; носок
взуття» МСБГ, [дзюбак] «гострий заліз
ний гак на спеціальному інструменті
карпатських дереворубів», [дзЮбрик] «пта
шина лапка» Ж, [дзюбунІ «той, хтодзьо-

[дзЮгура] (орн.) «дятел» ЛЧерк, [дзІо
«те.» ЛЧерк;- неясне.

[дзЮндзя 1 ] «висяча прикраса» ВеБ;
болг.

джт)нджур

«льодова

бурулька»,

схв. diпd"uha «прикраса з скляних ку
льок», d"ind"uva, dund"uva «те.»;- запо
зичення з угорської мови; уг. gyongy
«перлина; скляна прикраса», gyfinygy
«те.» походить з давньотюркської мови;
тюрк. ст. yincfi, кипч. ]in}fi, тур. inci,

тат. ;:)ПJU «ТС.» ЗВОДЯТЬСЯ до КИТ.

cen-cu

«перлина», від якого походить також р.

укр. же.мчуг.-Skоk І 481; MNTESz
І 1134-1135.-Пор. г6я-дЮндя, джен
джеруха\ дзйндзик, жемчуг,

[дзЮндзя 2 ] «vulva (?)», [дзЮндзик]
«розпусник» Я, [дзЮнька] «повія» Я;
неясне; можливо, пов' язане з утворен
нями звуконаслідувального характеру

укр. [дЗf(Jдзі] «МОЧИТИСЯ», бр.
[дзЮн
дзиць] «те.»; імовірно, сюди ж бр. [дзЮн
дзя] «п'яниця, ледар», п. [dziundzia]
«п'яниця»; Максимович (Собр. соч. І І

1877, 523)
D' uiid' а,

пов' язу є укр. дзЮндзя з слц.
що зустрічається в приспіві
найстар іших словацьких вес

однієї з
нянок, а також у деяких західноукра

їнських піснях; у такому разі

це слово
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дзямИга

дзюр

було

б тотожне

Пор.

гоя-дЮндя.

з

дзЮндзя 1

(див.).

вальне утворення,
Фасмер IV 139.

Ж, [джюрканити] «лити; дудлити, ба
гато пити» МСБГ, [джуркаtшти, джор
іанити) «те.», [джурчати] «текти з шу
мом»,
[дзюр]
«джерело»,
[джЮркало,
джюркач, дзюркач, чюркач] «те.» МСБГ,
дзЮркіт

«шум

від

протікання

води»,

[дзюрк6тонька]
«вода, що дзюрчить»,
дзюр6к щівка; [струмок, що витікає з
криниці по дерев'яному жолобу МСБГ]»,
дзюркотлИвий,
дзюрчлйвий,
дзюрк61vt
«струмком»;- р.
журчать, бр. дзюр
чаць, журчаць, п.
ziurzyc «іти (про
дощ)», ч. zurcet «дзюрчати» (з рос.),

слц.

dzurdzat'' dzurcat'' вл.

zurcec

«те.»;- північнослов'янське
звукона
слідувальне утворення, паралельне до

цЮрити.- Кобилянський Мовозн. 1976/
6, 32; Шанский 3СРЯ І 5, 300; Фасмер
ІІ 68; Преобр. І 238-239; Горяев 112;
Slawski І 105---106; Mikl. EW 30.Пор. цЮрити.
[дзЮра] «діра»;- запозичення з поль
ської мови; п. dziura є прямим відпо

відником укр. [дюраl «діра» (див.).
[дзюрдз] (зоол.) «землерийка, Sorex»
ВеНЗн, [дзурдз, дзЮрдзик, джурдз] «те.»
ВеНЗн;- пов'язане з [жджок, рджок]
«те.»; х-арактер зв' язку і етимологія не
ясні.- Пор. жджок.

[дзЯбочка] (вид птаха) Я;- очевид
но,

зменшувально-пестлива

[дзябок]

«зяблик, Friпgi11a

форма

від

coe1ebs L.»

(Шарлемань 19), що є одним з варіантів
назви ·зЯблик; до переходу з
дз на

>

початку слова пор. ЗJvtiй > [дзJvtій], [зер
кало] >дзеркало, зяб > [дзяб] і под.
Див.

ще зЯблик.

дзяв

(вигук,

цуценяти),

цяв

що

передає

«те.»,

гавкання

дзЯвкати

«гав

кати; [настирливо, невідступно просити
МСБГ]», дзявкотіти, цЯвкати,
[дзЯ
вір] «дзявкання», дзявк «Те.», дзЯвкало,
дзЯвкіт, дзявщjн;- р. тяв, бр. дзЯу
каць «гавкати», п. dziawkac, dziaukac
«ТС.», болг. джяв (вигук, що
передає
гавкання), джшjJ «те.»;- звуконасліду-
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гав.

[дзявеля] «довгорогий віл» Ж;- не

дзюр (вигук, що передає дзюрчання

води), дзЮрити «текти струмком», дзюр
котати, дзюркотіти «ТС.», дзЮркнути
«политися струмком», дзюрчати «текти
з шумом», [джурітu] «текти струмком»

анаJюгічне

ясне.

дзяволИти

«дзявкати»,

[дзяволітu]

«завиваючи гавкати» Ж;- запозичення

з польської мови; п.

[dziawolic]

«скаву

чати; тихо плакати (про дітей); свари
ти(ся)» є, очевидно, експресивним утво
ренням на базі звуконаслідувального
дієслова dziawkac «дзявкати».

[дзЯма]
«юшка,
м'ясний
фруктовий сік МСБГ», [дзeJvta]

відвар;
«відвар

картоплі, квасолі та бобів із шматоч
ками хліба Г; густий сік; підлива, юш
ка Ж», [дзeJvta] «те.» Я;- п. dziama «за
тірка», ciama «те.», ciamka «густа за
тірка» (з укр. ?), слц. dzama «сік;
по
чавлені фрукти»;- запозичення з схід
нороманських МОВ; рум. zeama «Відвар,
сік, соус», молд. зaJvtз «відвар, суп, сік»
запозичені, очевидно, ще в
пізньола
тинський період (DLRM 953) з грецької;
гр. ~Єf.ta «відвар»
пов' язане
з ~Є оо
( <~Єаоо) «киплю, варю(ся)», що відпо
відає дінд. yasati «б'є джерелом, ки
пить».- Понамарів Мовозн. 1973/5, 61;
Дзендзелівський НЗ УжДУ 13, 105106; Дзендзелевский Молдаванизмьr 154;
Бевзенко НЗ УжДУ 26, 105-106; Ша
ровольський Зб. заходозн. 53, 59; Дес
ницкая Сл. язьrкозн. 158, 160; Schelud-

ko 132; Vrabie Romanoslavica 14, 140;
Nita-Arma~ та ін. Romanoslavica 16,
100; CranjaJa 249; Machek ESJCS 105;
СДЕЛМ 147; Frisk І 612; Boisacq 309.
[дзЯмдзя] «кваша» (про людину) Я;
запозичення з польської мови; п. dziamdzia «неповоротка людина, розтелепа»,
ciamcia, dziamdzialamcia, dziнmdzia,
dziбmdzia, dziama «те.», як і dziamac
«неохоче їсти, робити повільно і пога
но», dziamdziac «бурмотіти, невиразно
говорити», є утвореннями звуконасліду
вального характеру, пов' язаними з ви

гуком dziam-dziam, що передає повіль
не, флегматичне мовлення. -Briickner

113.
[дзямИга] «м'язrа; товкач, яким тов
чуть ягоди або виноград» ВеУг, [дзямй
гати] «давити ягоди, виноград» ВеУг, очевидно, експресивне утворення на

нові слова [дзЯма] «сік; відвар»

ос

(див.).

дзЯндра

дзьоркач

[дзЯндра] «солона юшка із залишків
жftндрз ( джftндрз)

«торба 3 ВіВСОМ ДЛЯ КОНЯ», ЛИТ. zibikas
«торбинка». -Див. ще зоба ти.- Пор.
дзьббавка.

«юшка із залишків мамалиги», можли
во, пов'язане з рум. jant «сироватка»,
звідки також укр. жентuця (див.).

За;- запозичення з польської мови;
п. [ziobro, ziebrol «те.», фонетично за

мамалиги» Ме;- запозичення з молдав

ської мови; молд.

дзЯпка, дзяпканuстий, дзftпкати див. цЯлка.

[дзь6бро] «ребро», [зьоброІ «те.>> Бе

кономірні

для

мазурського

походять через проміжне

[дзЯрати] «кричати; сперечатися, ла
ятися» Ж, [зяркати(й) І «крикливий, га

rebro;

ласливий» Л;- неясне; можливо, афек

ЗJvtiй

>

тивне утворення.

ін.-

Briickner 654.- Див.

дзьоб, [дзобІ ВеБ, [дзьобакІ
«дятел, Picus L.» Ж. [дз6бавкаІ
«дятел; повзик,

[дзьобаньІ

Sitta europaea L.»

«мотика,

кирка

кінцями», дзьобатий

бом»,

дзьобати,

з

(орн.)
(орн.)
ВеБ,

гострими

«з великим дзьо

[дз6батиJ

ВеБ,

під

дзь6бок «частина шиї під дзьобом»;
бр. дзёб «дзьоб»;- запозичення з поль
ської мови; п. dziob, dziub виникло в
XVIII ст. як вторинний дериват від

dziobac ( < dziubac), де о, як і в ч. d' obati «дзьобати», з' явилося внас.ттідок збли
ження з фонетично та семантично схо

жим zobac «Їсти, дзьобати» (XV -XVIII
cт.).-Slawski І 205-206; Nitsch JP

31, 145-150; Machek ESJC 90; HolubLyer 137._:_Див. ще дзЮбати.
[дзьббавка] «каша з пшениці»;- р.
[зобь] «Їжа; корм», [зобецІ «ячна полова»,
др. зобь «Корм», ч. zob «корм (пташи
ний)», болг. зоб «зерно для годівлі ху
доби»,

.зобЯ «годую зерном», схв. здб
«ОВеС», зобити «Годувати зерном»;- ПСЛ.
zоЬь «Їжа, корм» (очевидно, спочатку

«зерно»),

пов' язане

з

<<Поїдати

zobati

(клювати) зерно»; в українській формі
початкове

дзь

є результатом

вторинно

го зв' язку з дзьобати.- Див.
бати.

ще зо

[дзьобняІ «чотирикутна вовияна тор
ба, що одягається через плече», [дзьо
бенк:а, дзь6бленя Ж. дзьоблИна МСБГ,
дзюблuна] «те.»;- р. [зобнft] «торба для
вівса (коням)», [зобнuцаІ «те.>>, др. зобь
ня «Міра сипких тію>, зобьница «ТС.»,
болг. зОбник «кінська торба», м. зобник
«торба для вівса», зобница, схв. здбни
ца «те.»;- похідне утворення від псл.
zоЬь «Їжа; корм» (очевидно, спочатку
«зерно»); первісне значення «торба для

зерна»;

пор.

споріднені лтс.

zebenieks

діалекту,

rzebro

з псл.

>

до переходу початкового з

в українській мові

пор. зяб

>

дз

[дзяб],

[дзJvtій], [зеркало] >дзеркало та

[дзьовбак]

(орн.)

ще

«дятел,

ребро.

Picus L.»

ВеУг;- результат
контамінації [дзьо
бак] «тс.» з дієсловом довбати.- Див.
ще

дзьоб,

довбати.

[дзь6rатиІ «клювати ВеБ; колоти;
(перен.) дорікати МСБГ», [дзьоtан! (орн.)
«дятел, Picus L.» ВеНЗн;- результат
видазміни форми дзьобати, можливо,

під

впливом

[дь6гнути]

«штовхнути,

кольнути».

[дзь6rлик] (орн.) «дятел, Picus L.»
ВеНЗн, [дзь6.г' ладок, дь6.г' лик] «те.» Ве
НЗн;- результат видазміни форм [дз6.J лик < деклик < детликІ
«те.»
(діа
лектних

варіантів форми дЯтлик)

впливом [дзь6.JатиІ

під

«клювати».- Див.

ще дЯтел.-Пор. дзь6rати, дьокул.

[дзьбпа 1 ] «Дівчина>>;- запозичення з
польської мови; n. [dziopa] «те.; під
літаю>, зменш. [dziopka, dziopi~], згруб.
[dziopiaga] етимологічно неясне; мож
ливо, пов' язане з
чов (Терм. родства

dziocha «те.»; Труба
56-57), зіставляючи

n. [dziopa] з укр. [дзЮба] «дівчина»,
болг. м. [чупа] «те.; дочка», припускає
можливість запозичення з албанської
мови; алб. <;uрё «те.» неясне, неперекон
ливо

пояснювалося

сербської

(схв.

чупа «жінка з

як

чі)па

запозичення

«жмут

нечесаним

з

волосся»,

волоссям»

-

Пор. дзЮба 2 , дзьоха.
2
[дзь6ла ] «стара хустка»;-запози
чення з польської мови; п. [ dziopa]

Meyer EW 450).«хустка»

неясне.

[дзьоркач]

(орн.) «зеленяк, Chloris
chloris L .»;-звуконаслідувальне утво

рення, аналогічне до [деркач, дзвенкачІ
«те.»;

назва

зумовлена,

очевидно,

своє

рідним криком та сnівом птаха.- Пор.
дзвенкач.
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,nзь6ха

див

[дзьбха] «дівчина, жінка»;- запози
чення з польської мови; п. [dziocha]
сдівчина»,

dziбcha,

хо; іти нетвердо, невпевнено, з трудно
іти швидко, великими кроками;
ходити без мети, швендяти, тинятися;
щами;

dzioucha, dziowcha
[dzioszka, dziбszka] є де
ставати навшпиньки, ходити навшпиньформованим скороченням слова dziewu- . ках; стояти без діла, стовбичити; гой·
дати, хитати, розгойдувати; гойдатися
cha, утвореного від dziewa «дівчина», від
«ТС.», зменш.

повідника до укр. діва; пор.
пресивні форми,

що виникли

інші екс
в

поль

ській мові з

dziewucha: [dzieucha, dziaucha, dziwucha, dziosa].- Див. ще діва.

дИбати «ходити повільно і незграбно,
ходити на ходулях; дріботіти, чимчику
вати Ж», дИбИтися «ставати дибом; ста
вати на диби», дибулЯти «ходити повіль

но, шкандибати» [дибцювати] «тс.» Я,
диб, диб-диб (вигук, що відображає пе
реступання ніг), дибе-дибе, дибки-диб
ки, дибуль, дибуль-дибуль «ТС.», дибу,
дибу (приспів у пісні), дибуні (дит.)
«ХОДИТИ», дибусі «ТС.», дИба (іст.) «зна
ряддя катувань», мн. дИби
«ходулі;
{іст.) колодки, які накладали на ноги

~рештантів; [триніг для підвішування
колиски Л]», [дИбан] «хто погано хо
дить» Я, дИбка «ніжка у стола;

підстав

кю>, діlбці зменш. до дИби, дибИці «тс.»,
дИба «сторчма», дИбо.м «тс.», дибИ (у

ви
разі стати на дибИ), дибка «на диби»,
дИбки
«тс.», дИбки-дИбки «нішшпинь
ках», дибулі «на диби», дибула (у виразі
дибула стати «СТаТИ дибом»), дИб6шки
(у виразі на дИб6шках «навшпиньках»),

fдибулftка]

Я,

видибати «важко

ви

ходити, важко сходити нагору», вИди
буляти «важко зійти нагору», здИбати
«зустріти; забити в колодки», здИбити
«підняти вгору», здИблювати, здИбле
ний, здйбочки (у виразі на здИбочках
«навшпиньках»), надИбати «зустріти,

знайти», [надИбкиІ «навшпиньки» Л, [на
дИбках] «навшпиньках» Л, [надибок] «ди
бом» Я, [навдИбашкахІ «навшпиньках»
Л, [навдИбашки] «навшпиньки» Л, [нав
здИбешки] «тс.» Л, [навздИбцах] «на
вшпиньках» Л, [наздИб] «назустріч», по
дИбати

<шоплентатись;

зустріти,

зна

на гойдалці; дрімати, клювати носом»,
бр. дЬtбаць «ступати, піднімаючись нав
шпиньки; шкандибати; іти, ходитИ>>, др.
дьtбати «ходити крадькома», п. dybac
«чигати, чатувати, пілитися; (заст.) іти
обережно, крадькома, підстерігати; пря
мувати; обережно підходити, повільно
переслідувати; [досягти, зустріти; іти
поволі, раз у раз обертаючись; іти в тем

ряві]», нл.

dybas

«штовхати, штрикати;

попадати; рухати, стукати (про серце),

битися», схв. dibati se «хитатися, коли
ватися»;- псл. dybati «ходити з метою
що-небудь знайти; ходити, оглядаючи
місцевість; обстежувати», давніше «шу
кати чого-небудь під ногами; копирсати
землю, болото чи сніг, шукаючи чого
небудь; колупати; тикати; робити за
глибини», ітератив до *dпbati «ТС».,
далі пов' язане з dпЬrь «долина, уще
лина», стсл. д 1.срь. «тс.», укр. дебр(а)

«яр, улоговина», болг. [д'Ьбок] «глибо·
кий»:- споріднене з р. [дЮбать] «клю·
вати, дзьобати», п. ст. dziubac «видовбу
вати», лит. dubus «глибокий», dubti «вва
люватися, впадати; осідати», гот. diups

«глибокий», двн.

tiof «ТС.>>; іє * dheub(h)-/

«глибокий, порожній; загли
бина; кіл; клин; бити»; іменникові зна·

dhub(h)-

чення

«палиця,

винулись

на

жердина,

основі

ходулю>

значення

роз

«тикати,

копирсати», значення «дерев' яна колода
з заглибинами для ніг» -на основі
значення «видовбувати»; інші точки зору
див. у 3ССЯ 5, 197-198.- Мельн!Ічук
Мовозн. 1975/5, 46-54; Schuster-Sewc
Sl. Wortst. 14; Фальк Sc.-Sl. 4, 273274.- Див. ще дбати.

див «зле боЖество у вигляді птаха;

йти», придИбати «приплентатись; [пій
мати, захопити, застигти Недl», [приди

міфічна тварина»;- р. див «міфічний
птах, що віщує нещастя; одуд; чудови·
сько; велетень; демон», др. див'Ь «чудо·

баха] «вигадка, небилиця Л; схильність
НеД>>, [пgидйбdчка] «пригодю>, [придИ
башка] «тс.; привід Нед», [прИдибка] «епі
лепсія; біль у животі» Нед;- р. [дьl
бать] «іти, ходити, крокувати; іти ти-

«міфічний птах, що віщує нещастя»,
болг. див <<Велетень; злий дух; чудо·
висько», дИва «зла чаклунка», самодИва
«тс.», м. див «велетень», схв. дuв «тс.»;-

висько,

gryphus»,

п.

diw

«демон», ч.

div

диван

дИвнА

загальноприйнятої етимолог11 не має;
вважається давнім сармато-аланським за
позиченням (Баскаков та ін. Взаимод.
и взаимообог. 52) або запозиченням з
перської
мови
через
посередництво
тюркських, пор. тур. dev «демон, злий
дух, велетень», перс. dev «демон», ав.

daёva- «божество; демон, злий дую>,
інд. dёval) «бог», споріднені з лат. deus
( <*deivos), лит. diёvas «те.», псл. divп
«дикий», divo «диво» (Горяев 91; Mik1.
ТЕ! Nachtr. І 29; EW 46; Bern. І 202;

Machek ESJC 119; Skok І 409; проти Ме
лиоранский ИОРЯС 7/2, 287; БЕР І
384); припускається також, що слов' ян
ське слово є здавна успадкованим індо

європейським, як і іранські (БЕР тж;
не виключається

Polak Slavia 46, 288);

й вторинне зближення запозичення з
псл. divп «дикий».- Шанский 3СРЯ І

5, І 12;

Фасмер І

512;

3ССЯ

5, 35;

Мар

тьшов Язь1к 46-47; Менгес 192-193;
Зеленин ІІ 99; Dukova ZfS1 24/1, 1213.-Див. ще дИвий, дИво 1 •
диван «канапа; збірка східних пое
зій; (іст.) державна рада в Туреччині»;

р. болг. м. диван, бр. дьtван «те.», п. dy«килим; (іст.) державна рада в Ту
реччині», Ч. divan «канапа», divan «(іст.)
рада в Туреччині; збірка східних пое
зій», слц. divan «канапа; збірка схід
них поезій», схв. діtвіін «канапа; (іст.)
рада, нарада, бесіда», слн. divan «ка

wan

напа; державна

рада в мусульманських

країнах»; -запозичення з турецької мо"
ви (у першому, більше вживаному зна
ченні,через посередництво західноєвро
пейських мов, пор. фр. divan «канапа;
(іст.) державна рада в Туреччині», н.
Diwan «те.»); тур. divan «збірка творів;
вища рада;

суд»

запозичено

через

посе

редництво арабської мови з перської
(перс. divan «збірка віршів; суд; (іст.)
державна рада; канцеJJярія для скла
дання дипломатичних документів»); зна
чення «канапа» запозичено в європейські
мови з арабської мови Єгипту.- СІС

207; Макарушюі 7; Шанский 3СРЯ І 5,
112-113; Фасмер І 512-513; Горяев 91;
Slawski І 187; Briickner 107; Kopaliiiski 248; Machek ESJC 119; Ho1ubLyer 136; БЕР І 384; Младенов 127;
Mikl. ТЕ! І 285; Bern. І 202; Mikl. EW
5
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46; Lokotsch 42; Dauzat 251;
467.- Пор. дуван.

Юеіn

[дИвдеревоІ (бот.) «дурман, Datura
[дИвдерев, дивдир Mak, дИв
дур МСБГJ «те.»;- n. dywderewo «дур

stramonium»,

ман», diwderewo «те.» (з укр.); - оче
видно, результат деетимологізації і ви

дозміни назви [дендераІ «те.» (див.).
диверсія, диверсант, диверсійний;
р. болг. диверсия, бр. дьtверсія, n. dywersja, ч. diverse, слu. diverzia, вл. diwersija, м. диверзиjа, схв. диверсиjа, ди
верзиjа:- запозичення з німецької або
французької мови; нім. Diversi6n «ди
версія» походить від фр. diversion «від
хилення, відвернення; (військ.) дивер
сія», яке зводиться до елат. diversio «Від
хилення», пов' яз ан ого з дієсловом di-

vertere

«бути відмінним,

розходитися»,

утвореним за допомогою префікса di(dis-) від vertere «повертати», спорідне
ного з псл. *vьrteti, укр. вертіти.-
СІС 208; Шанский 3СРЯ І 5, 114; Фас
мер І 513; Kopalinski 248; Holub-Lyer
136; Юеіn 468; Walde-Hofm. ІІ 763765.-Див. ще дис-, вертіти.
[дивИзія] <щиво»;- експресивне утво
рення на базі слова дИво (пор. nодібне
[дивація] «дивина»); можливо, виникло
в бурсацькому арго як результат збли
ження з лат. visio «видіння, явище,

образ».-Див. ще дИво 1 .- Пор. диво
вИзія.
[дИвийІ «дикий», [дИвійІ «те.» Пі;
р. [дИвий], бр. [дзuвьtй] «лісовик», др.

дивий «дикий», п.

dziwy, ч. divy, divi,

слц. divy, вл. dziwi, нл. ziwy, болг. м.
див, схв. дйвJЬfі, слн. divji, стсл. ди
сnи;- псл. *divп «дикий», споріднене з
* dikп «те.»; поширення кореня
dеі
суфі.ксами -vп і -kп); мабуть, ще на nра
слов'янському грунті
divп пошири

*

*

лося також суфіксом -ьj- (укр. [дuвій], р.
[дuвий], ч. ст. divi, стсл. мшии та ін.);
далі зіставляється з дінд. dёvai) «бог»,
прус. deiw(a)s, лит. dievas «те.», лтс.

dievs

«небо, бог»; як паралелі

ся також лтс.

dieva· zales

наводять

«бур'ян»,

die-

«дикі гуси» (власне «божа тра
ва, божі гуси»), лит. dievo karvute (ент.)
«сонечко» (власне «божа коровка»).
Фасмер І 513; Преобр. І 184; Briickner

va zuosis

ІІЗ; Machek ESJC 118-119;

Holub-
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дивИна

дивізія

Кор. ІО2; Zubaty St. а cl. І 2, 94-95;
БЕР І 38І-384; Младенов І27; Skok І
202-203; 3ССЯ 5, 35-36; Sl. prasl. ІІІ
+28-231; Bern. І 303-304; Meillet
Etudes 363, 378-379; Trautmanп 54.Див. ще дИкий.- Пор. дИво 1 •
дивИна (бот.) «коров'як, Verbascum

L.», [деванка] «дивина чорна, Verbascum
nigrum L.» Mak, lдевина] «дивина» Mak,
[дєвина] «дивина скіпетровидна, Verbascum thapsiforme Schrad.» Mak, [дивана]
«дивина ведмеже вухо, Verbascum thapsus L.» Пі, [диванна Mak, дивань ЖJ
«ТС.», [дивино] «дивина залізняковидна,
Verbascum phlomoides L.» Mak, [диві
на] «дивина» Mak, [дівана] «дивина вед
меже вухо» Mak, [діванна] «дивина скі
петровидна» Mak, [дівенна] «дивина» Ж,
Mak, [дівина] «енотера дворічна, Oeпo
thera bieпnis L.», [дівина] «дивина» Mak,
[дівинна, дівіна] «тс.» Mak;- р. [диве
на] «коров'як», [дивина], бр. дзіванна,

n. dziewanna, dziwizna, ст. dziwaппa,
dziewana, dziewiaпa, dziewina, ч. divina, devina, слц. [dzievana], вл. dziwizna,
болг. [дивuзна], схв. дйвиЗJvtа, [дивин,
девин], слн. divin «тс.»;- псл. divina,
divizпa, похідні від * divп «дикий»; пор.
аналогічне болг. дИвина «дичина>>; ви
с.ІІовлювалося

також

припущення

про

зв'язок з divo «дчво», зумовлений уяв
ленням про чудодійність рослини (Ma-

chek ESJC 1І9; Mares VPS 3, І960,
9-10), або з diviti *«ясніти» (дивина вжи
валас,р для освітлення) (Sl. prasl. ІІІ
219-22І). --ГоряевДоп. 2, ІО; Slawski І
198; Briickпer ІІІ; БЕР І 385; Bezlaj
ESSj І 103; 3ССЯ 5, 32, 33.
дивИтися «глядітИ>>, [дивuти] «диву
вати» Ж, [дивлЯтися] «дивуватися; роз
дивлятися» ВеУг, [дuвень] «хліб у ви
гляді кільця, крізь який наречена ди

виться на гостей», [дивuдло] «вид», вu
дивити (у виразі в. очі «зіпсувати очі»),
додивИтися <<nЬмітитю>,
додивлЯтися,

[здивлЯтися]

«задивлятися,

помічатИ>>,

ст. дивитися «дивуватися (XV ст.),
глядіти (XVII ст.)>>;- р. дивuть(ся) «ди
вуватисЯ>>, бр. дзівіцца, др. дивити(ся)
«тс.», п. dziwic «дивувати>>, ст. dziwic
si~ «дивуватисЯ>>, ч. diviti se «ТС.», divati se «дивитисю>, слц. divit' sa «диву
ватися», divat' sа,«дивитися», вл. dziwac

66

so «дивуватисЯ>>, нл. iiwas «дивитисЯ>>,
і iwas se «дивуватисЯ>>, болг. див Я (ее)
«дивувати(ся)>>, м. диви ее «дивуватисЯ>>,
схв. дuвитисе '<захоплюватисЯ>>, слн. diviti se «дивуватисЯ>>, стсл. дисити Сі\\
«ТС.>>;- ПСЛ. diviti S~ «ДИВИТИСЯ З ін
тереСОМ,

від

подивом>>,

divo

значення

«диво>>;

очевидно,

в

«глядіти»

похідне

українській
є

мові

вторинним,

що
розвинулося з давнішого «дивитися з по
дивом>>; псл. diviti s~ пов'язують також
з іє. *dei- «блищати, яснітИ>>, пошире

ним суфіксом -ц- (Slawski І 209; Преобр.
І 184; Briickner ІІ4; Веrп. І 203; Trautmanп 50; Pokorny 183-І84; інакше
Rozwadowski Studia 62, прим. 2), тоді
спорідненими є лит. [deivoti] «спостері
гатИ>>, гр. 6Єа'tо «здававсю>, б'іjЛо<; «ви
димий, ЯСНИЙ>>, 6ЄєЛо<; «ТС.», дінд. dї
«випромінює>>, а також численні
назви неба та богів; є малопереконлщзі
спроби пов'язання також з дінд. dhї
«думка, молитва>>, dhїra «мудриЙ>> (Mikl.

vyati

EW 46; Meillet Etudes 372-373; ю~:s 6,
І67-І68; Zubaty St. а с1. ІІ 2, 95; Reichelt KZ 39, 50; Machek ESJC 119).ЗализнякВСЯ 6, 34; Шанский 3СРЯ І 5,
ІІ5-ІІ6; Фасмер І 513; Горяев 91; Holub-Kop. ІО1; БЕР І 386; Bez1aj ESSJ
І ІО3; 3ССЯ 5, 32-33; Walde-Hofm.
І 345.- Див. ще дИво 1 .
дивіденд;- р. болг. дивиденд, бр.
дьtеідЗнд, п. dywideпda, ч. слц. dividenda, м. дивиденда, схв. дивйдёнда,
слн. divideпda;- інтернаціональний фі
нансовий термін (англ. dividend, фр. divideпde, н. Divideпde та ін.); походить
від лат. dїvidendum «те, що підлягає
розподілу>>, пов'язаного з дієсловом dї

videre «розподілятИ>>.- СІ/:.: 208; Шан
ский 3СРЯ І 5, І14-ІІ5; Фасмер І
5І3; Kopaliflski 248-249; Holub-Lyer
І36; БЕР І 385; Юеіn 468; Walde-Hofm.
І 359.- Див. щ~ девіз.
дивізія, дивізіон;- р. болг. дивu
зия, бр. дьtвізія, п. dywizja, ч. divise,
слц. divizia, вл. diwizija, м. дивизиjа,

схв. дивйзион, сЛн.

divizija;- через поль

ське

французьке

і

пізніше

посеред

ництво (фр. d1v іsіоп «військова части
на>>) запозичено з латинської мови; лат.

divi sio

«відділення, розділ»

пов' язане

дигіталіс

дИво
з

dividere «розділяти, ділити».-СІС
208; Шанский ЗСРЯ І 5, 115; Фасмер І
513; Преобр. І 184; Горяев 91; Kopalinski 248-249; Holub-Kop. 101; Holub-Lyer 136; БЕР І 385; Юеіn
468-469; Dauzat 251-252.- Див. ще
дев[з.

дИво\ див, дивак, [дивало] Ж, [ди
вація] «ДИВИНа», дивацтво, [дивеса) «ДИ

ва» (мн.) Ж, [дивесник Ж, дивець

Ж],

дивина, [дuвище], [дИвка] (у виразі не
ма дU6КИ «Не ДИВНО»), [дивіння) 5J, див
НUЦЯ, дивовйна, дивОвисько, дивовище,
!див6та Г, Ж, дИвощі Ж, дивенний, ди
весний Ж], дИвний, дивнуватий, [ди
возний! Ж, див6чний, дивувати(ся), [дИ
вити, дивачити], [задив! «здивування»
Ж, задив6ваний, [здив1 «здивування» Ж,
!здuво] «ДИВО>>, здивований, здивування,
!здuвілий] Ж, здивачнітu «стати дива
ком>> Ж, !наздИв, на-продИво Ж, передив
Пі], подив, [подивлЯти] «дивувати, за
хоплюватИ>>, !подивлЯч] «поклоннию> Ж,

!подuвний], предИвний, [предИвенний] Ж,

[днво 2 j «танок, хоровод>>;- неясне; мож
ливо, пов'язане з дивИтися, дuво 1 (пор.).

[дивобусь]

«фламінго>>;- штучна

складна назва,

першою частиною якої

є основа див(о )-,а друга пов' язана з сло
вом бусол.-Див. ще бусол, днво 1 .
дивовИжа «незвичайне видовище; ди
вина; [сцена] Ж>>, [дивовіжа] «те.>> Ж,

[дивовИди] «Те.>> (мн.), дивовИддя «видін
НЯ>>, дивОвИжний, здивовИжений «дуже
здивований>>, навдивовИжу СУМ, Ж, не
вдивовИжу, удивовижу ЮМ;- р. [ди

в6вежа]

«ДИВО>>,

висько;

дивак;

dziwowid

п.

dziwowidz «видо

чудовисько,

потвора>>,

«Цікава річ>>;- складне слово,

першу частину якого становить іменна

основа div(o)- «дивний, цікавий>>, а дру
гу -дієслівна основа vid-/ved- (мож
ливо, що паралельні форми дивовИжа дuвовіжа (р. дивовежа) відбивають ще
праслов'янське чергування); на віднос
ну давність утворення вказує кінцевий
формант -ja; пор. аналогічні складні
слова з подібними ж значеннями [диво

!продuво] «велике диво» Нед;- р. дИво,
др. диво, бр. дзіва, п. dziwo, частіше dzi\N·,
ч. слц. div, вл. diiw, нл. iiw, болг.
дuвен «дивний, чудовий>>, схв. дuван
«чудовий>>, слн. заст. diven «тс.», стсл.
ДИКО, ДlfG'h (мн. ДИGЕСLІ, мабуть, ВТО·

глЯд, дивоглflдь, дивозИрка].- 3ССЯ 5,
35.- Див. ще дИво\ вид.
[диво в й зія]
«днвовижа>>;- експре-

ринне під впливом семантично близько

дивйзія, дивовИжа.

го 'ІQfДQ);- псл. divo «диво>>, субстан
тивована форма с. р., аналогічна до cudo
(пор. чол. р. п. dziw, ч. слц. div та ін.);
очевидно, споріднене з дінд. dhi- «спо
глядати,

сnостерігатю>;

менш

перекон

ливим є зіставлення (Bern. І 203; RozІ 103) з дінд. deval) «бо
жий; боп>, лат. divus «божий>>, deus
( <*deivos) «боп>, лит. dievas «ТС.>>, що

wadowski RO

зводяться до іє. *dеі-ц- «ясний>>; розгля
дається також як зворотний дериват від
diviti s~ (Slawski І 209) або divati (Ma-

chek ESJC. 118): divь, divo : diviti s~,
як cudь, cudo : cuti, подібно і гр.
~au!la : -&єciof.taL (Веrп. І 202); лит. dyvas «ДИВО>> запозичено з білоруської мо
ви (Skardzius 64).~ Шанский 3СРЯ І 5,
115-116; Зализняк ВСЯ 6, 34; Фасмер І
513-514; Преобр. І 184; Горяев 91;
Brйckner 114; Holub-Kop. 101; БЕР І
385; Skok І 409-410; 3ССЯ 5,32-35; Sl.
prasl. ІІІ 221.- Пор. дивИтися.
5*

сивне утворення на базі слова диво
вИжа або результат взаємовпливу слів

дивовИжа та !дивИзія] «диво>>.- Див. ще
[дивосИл]

(бот.) «оман,
[дивосил],

nium L.>>;- р.

Inu1a Heleп.
dziwosil

«ТС.>>;- результат деетимологізації дав

ньої складної назви !дев' ясИл] та збли
ження першої її частини з дИво.- Див.
ще дев'ясйл.

·

[дивошуб] «сват>> Я;- результат ви

дозміни деетимологізованого слова ді
вослЮб «те.>> (див.).
дигіталіс (бот.) «наперстянка, Digitalis purpurea L.>>;- р. дигuталис, бр.
дьtгіталіс, п. слц. digitalis, ч. слн. digitalis, схв. дигиталис;- слово латин
ського походження; лат. digitiШs «та
кий, що стосується пальцЯ>>, digitale «на
перстою> утворено від di gitus «палець»,
яке виникло, можливо, з *dic-itus «по

кажчик, показнию>, пов' яз ан ого з іє.
*dеіК- «показуватИ>>, звідки також данг л.
tahe, ta «палець на нозі», нвн. Zehe «те.»;

у значенні ботанічного терміна лат. di-

gitalis

було запроваджено в

1542

р. ні-
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дИкий

ди готати
мецьким ботаніком Л. Фуксом як ка~ь
ка німецької назви цієї ж рослини Fш

(букв. «наперсток», за подібн_і;т~
квітки).- СІС 208; Kopalшski
224; Holub-Lyer 152; Юеіn 448; WaldeHofm. І 351.

gerhut

форми

[диrотатиl «здригатися, дрижати» Ж,
[дигтіти] «те.» Ж;- р. [дьlгать] «гну
тися, хитатися під тягарем; присідати;

здригатися», бр. [д~гаць] «укл~н~пися;
іти повільно, присщаючи», [дЬtг~] «по
клони; повільна хода», п.

dygotac

«дри

жати, трястися», dygac «те-;>, сл~. [dygotac s' е] «трястися», [dygat_} «COire»;загальновизнаної

етимологІІ
не
має;
можливо, запозичення з польської мови,
де dygotac утворено від dygac, що пов' я

зується з вигуком dygu-dygu, ст. dykdyk [Slawski І 185) або з d~ga «дуга»
(Briickner 106); р. [дь'tгать] зіставляєть
ся також з нвн. ducken «схиляти (голо
ву)»,

свн. tйcken «швидко схил~тися»,
tucken «те.», снн. duken, двн. tuhhan,
англ. duck «нахиляти; пірнати» (Фас
мер І 557; Преобр. І 205;~ Горяев 100;
3ССЯ 5, 198-199; Bern. І 249); Махек

(ESJёS

104) у слц. [dygotac s'e] вбачає

полонізм неясного походження.

дидактика, дидак.тuз.Іvt,
дидаюпuч~
ний;- р. болг. м. схв. дидактика? бр
дьtдактьtка, п. dydaktyka, ч. слц. d1dak·
tika, слн. didaktika;- через посередни
цтво західноєвропейських мов (н. Di·
daktik, англ. didactics) запозичено з
грецької; гр. 6L6ax'"CLX6~ «повчальний»
пов' язане з дієсловом 6L6ciлxw «вчу»,
що, можливо, виникло внаслідок диси

міляції редуплікованої основи * 6L-6axaxw; споріднене з лат. discere ( <* did~s
kere) «вчитю>; основа бах- походить з 1:.
* d;3к- пов'язаного з dек «брати, прии

*
мати, 'визнавати».- СІС 209; Шанский
3СРЯ І 5, 116; Kopaliiiski 240; HolubІЗІ; БЕР І 387; Младенов . І27;
Юеіn 445 -446; Boisacq І85; Fпsk І

Lyer
387.

[дйдлавий] «недорікуватий (такий, що
вимовляє д замість р)»
слідувальне утворення.

[дидбрця]
батоги,

(бот.)

Ж;- звукона

понос»,

що

походить з грецької

мови;

гр. бuasv'tspla «те.» утворено за
до
помогою префікса бuа- «не-» від Єv'tspov
<<Нутро,

кишки,

черево»,

що

продовжує

іє.

*nter- «те.», звідки і псл. *gtr-,
укр. онутр6.- СІС 209; Hйttl-Worth
І4; Kopaliiiski 249; Holub-Lyer
І45;
БЕР І 387; Юеіn 492; Frisk І 524-525.Див. ще дислелсія, нутро.
.
[дикан] «інструмент для молотІНня»
Я, [декан] «терка для тертя соломи на
полову» Мо, [деканка] «те.» Мо;- болг.
дикСін «дерев'яне знаряддя для моло
тіння (з гострими камінцями внизу)»,
дикань, диканя «те.»;- запозичено
з
грецької мови (можливо, через посеред
ництво болгарської); гр. 'tuxliv'Y] «молотар
ка» утворено від 't~xo~ «кир_ка, со_кира»,
ЩО ПОХОДИТЬ З іє.
tuk-, ЗВІДКИ І СТСЛ.
т-ькнжти, укр. тИкати; поча:гкове д по
яснюється міжслівною фонетикою на
грецькому грунті.-БЕР І 388; Скор

чев

БЕ

І956/3,

280; Младенов

127;

ІІ 941-942.-Див. ще тИкати.
дИкий, [диковеіmий] Ж, дик6ви':ний,
дикуватий, дичковий, [дик] «дикии ка

Frisk

баю>, [дикар] «дикун Ж; вид каменю Г;
вид голуба Я», [дикарство] Ж, дИкість,
дикОвИна, диковинка, дищ)н «дика люди·

щикорій,

петрові

Cichorium intybus L.»;

Ж;- р.

[дь'tдор] (бот.) «дурман», [дудар] «те.»;-
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неясне; р. дьtдор виводилось від дінд.
dhattura- «дурман», гінді dhudhura (Petersson KZ 46, І39); шляхи запозичення
не з'ясовані.- Фасмер І 558.
дйжма, діж.Іvtа -див. дежма.
дИзель, дизеліст;- р. дИзель, . бр.
дь'tзель, n. Diesel, dyze1, ч. розм. dІese
lovka, літ. Diese]uv motor, вл. dize1owy,
болг. м. дИзел, схв. діlзел, слн. dizel,
diesel;- назва двигуна походит~ від
прізвища його ~шнахідник~ -НІмець
кого інженера ДІЗеля (R. 0Iese1, І858І913).-СІС 209; Kopalinski 223; БЕР І
387; Юеіn 446.
дизентерія, дизентерик, ст. дисен
терія (XVII ст.); -р. дизентерИя, бр.
дьtЗентарьtя, п. dyzenteria, ч. dysenterie, слц. dyzenteria, вл. dyzenterija,
болг. дизентерия, м. дизентериjа, схв.
дизентериjа,
слн. dizeпterija;- лати:
візований термін dysenteria «тяжкии

на; [дикий кабан Ж]», дикунство, [ди·
кунча] «дике порося», дищ)ха «дикунка»,

дuч~«Дика орда, дикуни», [діч] «дичина>>,

дйлда

дикт

дичавина
«глушина»,
[дичак] «дикий
звір; (бот.) дикий горошок Mak», дичи
на, [дичк6] «ДИКИЙ кінь», дИчка «дике
плодове дерево», дичок «те.; [бджоли
ний рій, що залетів з чужого вулика];
дикий кінь; (бот.) вівсюг», [дикувати
ся] «ховатися» МСБГ, дичавіти, дичіти,
здичавілий,

задичавілий,

задичавлений,

[предиковИнний] Нед;- р. дИкий, бр. дзі
кі, др. дикьт, п.

dziki,

(пн.) [*dikь] одного

вл.

dziki;-

кореня

з

псл.

~divп,

*divьjь

(Slawski І 204; MeiJlet Etudes
378-379; Веrп. І 199-200; Trautmaпn
54); про суфікси* -ko/* -vo див. ще Solmsen KZ 37, 598; Fraeпkel Glotta 4, 38;
Specht 64;- псл. * dikп далі зіставляє
ться з лит. dykas «порожній, бездіяль
ний» (Сени, однак, вважає його запози
ченням із слов'янських мов - Laпguage
9, 206-208), лтс. dїks «те.», а також,
менш переконливо, з кімр. dig «гнів,
гнівний» (Lane Language 8, 297; 9, 268270), нвн. Ziege «коза», двн. ziga «ТС.»
(Zubaty St. а сІ. ІІ 95; Lewy ZfS\Ph І
415-4!,6), гр. oiw «побоююсь, утікаю»,
дінд. dryati «летить».- Шанский 3СРЯ
І 5, 118; Фасмер І 514; Преобр. І 184-

185; Горяев 91; Меркулова Sl. Wortst.
142-143; Briickner 113; БЕР І 388;
Skok І 403-404; 3ССЯ 5, 29-30; Otrє;b
ski LP 6, 179.-Див. ще дИвий.
дикт;- р. дикт, п. dykta;__:_ запози
чення з німецької мови; н. Dikte «тонка
дошка»

у

якийсь

«товстий» або
тий».-SW І 614.

dick

спосіб

dicht

диктат, диктант,

пов'язане

з

«Щільний, гус

диктатор, дик

таторство, диктатура, диктовка, дик
тура, диктаторствувати, диктувати,
ст. диктат,
диктатор,
диктовати
(XVII ст.);-р. диктат,диктовать, бр.
дьtктат, дьtктаваць, п. dyktat, dykto-

wac, ч. diktat «диктант», diktovati, слц.
diktat «диктант», diktovat', вл. diktat,
diktowac, нл. diktat, diktowas, болг.
диктат, диктува;vt, м. диктат, диктИ
ра, схв. дИктат «диктат, диктант», дuк
товати, диктИрати, слн. diktat «дик
тант, диктат», diktirati;- запозичення
з латинської мови; лат. dictatus є діє
прикметником мин. ч. від' дієслова dictiire «часто говорити, повторювати; дик
тувати, наказувати», пов' язана го з dї-

«говорити», dicare «проголошувати;
присвячувати», спорідненими з оск. dei-

cere

deicнm «говорити», дінд. disati
«показує», хет. tekkussami «показую»,
Гр. 08tX'VUf.tL «ТС.», ГОТ. ga-teihan «ОГОЛО

kum,

шуваТИ>>, дангл. tQecan «показувати, вчи
ти».-СІС 209-210; Шанский 3СРЯ І

5, 119-120; Kopalinski 242; HolubLyer 132; БЕР І 389; Младенов 127;
Юеіп 445; W alde-Hofm. І 348-349.Пор. дИкція.

[дикувати] «примазувати очеретяний
гребінь на хаті глиною» Мо, [дик6вка]
«покриття

хати

очеретом»;- запози

чення з польської мови; п. заст. dyktowac «затирати ЩіЛИНИ», dychtowac «ТС.»,
dyk «щільно, міцно», dykt, dycht «те.»,
dyktowny «щільний>>, dychtowny «те.»
походять від нвн. dichten «робити щіль
ним; замазувати», утвореного від dicht
«щільний,

густий,

непроникний»,

спо

рідненого з ірл. techt «густий, щіль
ний», лит. tankus «те.», псл. tgca, укр.
туча.- Briickпer 106; Юuge -M.i.tzka
131.-Див. ще туча.
дИкція, дИктор;-р. болг. дИкция, бр.
дЬtкцьtЯ, п. dykcja, ч. dikce, слц. dikc'ia,
м. дикциjа, схв. дuкциjа, слн_, dіkсіjа;
запозичення з латинської мови; лат. dictio «вимова, вислів» пов' язане з дієсло
вом dїcere «говорити». -СІС 210; Шан
ский 3СРЯ І 5, 120; Kopa1inski 241;
Holub-Lyer 132; БЕР І 389; Юеіn
445.-Див. ще диктат.
днлда «здоровило»;- р. дЬtлда «ду

же висока людина; жердина», [дЬtлдить]
«тинятися», бр. дЬtлда «висока незграбна
людина», п. dylda «ТС.>>;- похідне утво
рення з суфіксом -д(а) (про цей суфікс
у збільшувальних та, зневажливих наз

вах, прізвиськах і под. див. Vondrak І
601) від диль щоШка, брусок, колода»
(пор. р. перен. [дьtли] «ноги, ходулі»,
звідки [дЬLлЯть] «крокувати, шкутиль
гати>>); непереконливо зіставляється з
[дьtль] «далечінь>> (Ильинский РФВ 60,
432) та др. дм-гьtи (Откупщиков 120);
до семантики пор. н. laпge Latte «здоро

вань, висока ЛЮДИНа>>.- Шанский 3СРЯ
І 5, 221-222; Фасмер І 558; Преобр. І
205; Горяев Доп. 2, 11; Саболевский
РФВ 66, 338; Желтов ФЗ 1876/1, 23.-

Див. ще ди.льl.
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дилема

дим

дилема;- р. дилeJvtJvta, бр. дьtлeJvta,
п. dylemat, ч. слц. dilemat, болг. м. ди
леJvtа, схв. дилема, слн. dі!еmа;-через
посередництво
пізньолатинської мови
(dilemma) і західноєвропейських мов
(н. DіІеmmа)запозичено· з грецької; гр.
біЛЧІ-Ч.tа«альтернатива»є складним сло
вом, утвореним з основ 6L- «дво-», пов' я
заної з 66w «два>>, і A'ljf.Lf.LCX «припущення;
логічна посилка», пов'язаної з Лaf.L~ci.vw
«беру, приймаю», спорідненим з Лci.~o
f.LCX (<*Лa 1 rof.LCXL або Mп-wf.LCXL) «бе
ру».- СІС 210; Шанский 3СРЯ І 5,
120-121; Фасмер І 514; Kopaliiiski
242; БЕР І 389; Юеіn 449, 878; Юuge

Miizka 133; Boisacq 553; Frisk Il 7778.- Див. ще два,
дилетант, дилетантИзм, дилетант
ство;- р. болг. м. дилетант, бр. дьtле
тант, п. dyletant, ч. слц. вл. diletant,
схв. дилетант, слн. dilet<'int;- через
посередництво французької або німець
кої мови (фр. dilettante, н. DileШiпt)
запозичено з італійської; іт. dilettante
«дилетант» пов' язане з дієсловом dilettarsi «знаходити приємність, розважа
тися,

кохатися

в чомусь», що

ною формою дієслова
давати задоволення,

є зворот

«тішити,

dilettare

насолоду»,

яке

по

ходить від лат. dёlectare «тс.», пов' яза
ного з dёlicere «спокушати, переманю
вати», утвореним за допомогою префік
са dё- «від-» від Іасеге «спокушати, ва

бити».-СІС
121; Фасмер І

210; Шанский 3СРЯ І 5,
514; Горяев 91; Kopaliiiski 242; Holub-Lyer 132; БЕР І 389;
Юеіn 449; Юuge-Mitzka 133; WaldeHofш. І 744-745.- Див. ще делікат
ний.
диліжанс;-р.

болг. (заст.) м. схв.
дилижrінс, бр. дьtліжанс, п. dylizaпs,
ч. diiigence, слц. (заст.) diligencia, слн.
dilizansa;- запозичення з французької
мови; фр. diligense «диліжанс» виникло
внаслідок еліпсації словосполучення voi-

.ture de

diligeпce

(carrosse de

diligeпse)

«швидкий екіпаж», де diligense походить
від лат. dїJigёns «старанний, уважний»,
пов'язаного з дієсловом dїligere «високо
цінувати, поважати», утвореним за до
помогою префікса di(s)- від Jegere «зби
рати; проходити; читатИ>>.- СІС 210;

Шанский 3СРЯ І
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5, 121;

Фасмер І

514-

Горяев 91; Kopaliiiski 242; Dauzat
Юеіп 449.- Див. ще дис-, лекція.
[диль 1 І «товстий брусок; стіна, пар
кан; (зб.) ДОШКИ, КОЛОДИ», диЛUНд «ДОШ·
ка», дилuння (зб.),[делuнє Ж, дuлля, дuля,
дrlлє МСБГ] «ТС.», диль6ваний «зробле
ний з дилів», дилювати «будувати з ди
лів», ст. диль (1619), диліованье «паркан,

5-15;
247;

зроблений з дилів»

(XVII

ст.), дилова

нье «тс.» (XVII ст.);- р. [дьtл(ь)І «ши
рокий брусок, колода», [дь"tляІ «нога»,
[дьlли] «ноги; ходулі», [дьtлЯть] «кро
кувати,
шкутильгати»,
[дать дьtлка]
«утекти», бр. дь'tля «товста дошка», дЬt
лёука, п. dyl, dylina, dylowina «те.»,
dylowka «підлога», dylowac «укладати
з дилів», dylowanie «перегородка», слц.
dyl'a «товста дошка», нл. dela, слн. dila
«ТС.»;- через

посередництво

польської

мови запозичено з німецької; н. Diele
«дошка, підлога» споріднене з дангл.
}ШІе «дошка>>, дісл. pil(i) «дощана пере
городка», шв. tilja «дошка для підло
ги» і далі з дінд. tala- «поверхня, рів
нина», taliman «поміст», гр. "ТЧЛlа «ша
хова дошка», лат. tellus «земля, земна
поверхню>, псл. tьlo
«основа»,
укр.
тло.- Оньrшкевич Исслед. п. яз. 241;
Шелудько ЗО; Richhardt 44; Фасмер І
558 (під дьlлда); Преобр. І 205; Горяев
Доп. 2, 11; Slawski І 185; Briickner 106;
Bern. І 200; Mikl. EW 46.- Див. ще
дель,

тло.

[диль 2 ] «полотно рибальської сітки»
Дз, [дель] «ТС.» Дз;- р. [диль, дель]
«тс.»;- очевидно,
пов' язане з
[діль]
«нитки, з яких плетуть рибальські сі
ті»; розширення голосного у корені ви
никло внаслідок деетимологізації сло
ва.- Див. ще діль.

[диль-диль]. (вигук, що відображає
дрижання ніг) усн., [дидuлькати] «дри
жати, трястися, хитатися при падінні»

Ж,

[дилькатиІ

«дрижати,

труситися;

дзвонити, дзвякати» Ж, дuлькотати
«дрижати», дильк.отіти «тс.»;- експре
сивне утворення звуконаслідувального
характеру.

ДИМ,

диJvtCtp,

[димашкаІ

(орн.)

ди.марНЯ

«КОПТИЛЬНЯ»,

«димчаста ластівка,
Hirundo rustica» Ж, fди.мівка] «тс.» Ж,
[димuнецьl «ді-Імар», дuмка «серпаною>,
[дuмлянка] «овочі, що після сушіння від-

дИм а

дИмен

ГОНЯТЬ ДИМОМ» Я, (диJІ'lflUK] «ДИМар»,
!димнuця] «те.», [дu.!І'tня] «те.; горно,
кузню> Ж. дим6вuще, дu.!І'tний, [ди.іІ'tuс
тий] Ж. димлuвий, ди.!І'tоватий, ди.!І'tо
вйй, дuщjчий, [димущий] Ж. дuмчатий,
димчастий, ди.!І'tuти, ди.!І'tuтися, ди.!І'tіти,

дuлtfтися, ди.іІ'tувати,

[диминіти] «ди

міти, палати» Ж, бездu.!І'tний, задu.!І'tлений,
задИмлювати «вкривати кіптявою», здИ

мЕти, [здиминuти] «пустити з димом» Ж.
!здuмнітu] «зникнути, як дим»
Я.
!здИмчитися] «те.» Я, [зди.!І'tувати] «очи
ститися від диму» Я , [піддu.!І'tок] «все
копчене»,

подu.!І'tне

(іст.)

«податок

від

диму (=хати)», !подим6вщина] Нед, по
дИмщина «те.», подuмний (іст.), про
дИмлювати, проди.іІ'tлftти;-р. бр. дьtм,

др. дЬLМ'Ь, п. ч. слц. вл. нл. dym, полаб.
daim, болг. м. дим, схв. дUм, слн. dim,
стсл. ДЬ.ІМ"Ь.;- псл.

dуmп;-відповідає

лит. dumai «дим» (мн.), лтс. diimi,
прус. dumis «те.>>, гр. 1tu!J.6~ «дух; при
страсть», лат. fumus «дим», дінд. dhu-

mah,

двн.

* dhu-mo-s
* dheu-/dhou- «виру

«те.»;- іє.

toum

«дим», походить від

вати, нестися клубами», поширеного су
фіксом *-то-; цей же корінь виступає
також в укр. дух, дyuta, дИхати та ін.

Шанский 3СРЯ І 5, 222; Фаємер І 558;
Преобр. І 205-206; Горяев 100; Slaws-

kii 185; Briickner 106;Machek ESJC 137;
Schuster-Sewc І 190; Holub-Kop. 112;
БЕРІ 390-391;Skok І 404--405; Bezlaj
ESSJ І 101; 3ССЯ 5, 203; Bern. І 250;
Trautmann 62 -63; Топоров 390; W aldeHofm. І 561; Frisk І 693-694.- Див. ще
дИхати,· душа.
дИма «тонка

прозора

смугаста

тка

нина», дШtка «тканина; вибійчана сму

гаста сnідниця; [нижня спідниця з гру
бої тканини Ж]», [димар] «вибійник» Ж,
димкар «те.», димовий, ди.!І'tк6вий;- р.
дІіtмка «шовковий креп», п. dyma «ба
вовняна тканина», dymka «довга спід
ниця» (ймовірно, з укр.), болг. [дилtuя]
«вид тканини; шаровари з цієї тканини»,
м. димии «шаровари (у мусульман)»,
схв. дuлшjе «те.», діlмит «лляна або ба
вовняна

тканина;

на»;- запозичення

візерунчаста ткани

3

турецької

мови;

нов бt- «дво-» і ІJ.l'to~ «нитка» неясного
походження (до будови грецького сло
ва пор. ще Є~li!J.t'to~ «З шести ниток»);
на східнослов'янському грунті на ос
нові фонетичної подібності зблизилося

з ди.!І't.- Макарушка 7; Шанский 3СРЯ
І 5, 222-223; Фасмер І 558-559; Пре
обр. І 205; Горяев 100; Briickner 106;
Sl. wyr. obcych 165; БЕР І 392; Младе
нов 127; Bern. І 200; Mikl. ТЕ\ І 284;
Nachtr. І 28; Корш AfS\Ph 9, 497;
Frisk І І 245-246.- Див. ще два, ди
лема.

[димая 1 ] «віл темно-коричневого ко
льору», [димановий];- похідне від ди.!І't
(пор. назви кольорів чи відтінків: дuлt
чатий, димчастий); до словотвору пор.
білан.- Див. ще дим.
[димаяj 2

(бот.)
«буквиця, Betonica
р. [дьtман] «те.»;- не
ясне; можливо, пов' язане з ч. dymUin
«чебрець, Thymus serpyllum L.», що є
варіантом назви tymi<'iп, пов'язаної з
гр. 1tuІJ.6~ «дух, запах» (Holub-Lyer

officinalis L.»;-

145, 495; Holub-Kop. 112).
[димарка] «плавильна

піч» Ж;- не

зовсім ясне; могло бути утворене від
ди.!І'tар, ЩО ПОХОДИТЬ від дим; МОЖЛИВИЙ,

однак, і зв'язок з [дuмати]
Пор.

дим,

[дймати]

«дути».

дбмна.

«дути

міхом»,

[дuмавка]

«ручка у ковальського міха або водя

ного насоса», [дu.!І'tало] «міхур» Ж. [дu
мач] «МіХИ» Ж, [ди.!І'tUНЄЦЬ] «пухлина»,
(дu.іІ'tиниціJ «ТС.», (дu.!І'tиНиЦЯ) «НарИВ» ж,
[ді.!І'tенuця] «те.», [задu.!І'tка] «заметіль»,

[надu.іІ'tи] <шахова грижа», [розди.манчик]
«сарафанчию> (?) Нед;- р. [надьt.иать]
«надувати», п. вл. dymac «дути», ч. dymati, нл. dymas «те.», сх:в. надu.!І'tати ее
«роздуватися, набухати», ·слн. nadiшa

ti se «ТС.», СТСЛ. N6ДЬ.ІМ6ТИ СІ.\ «Надува
ТИСЯ»;- псл. dymati є ітеративною фор
мою до dgti «дути», dпmQ «дму» з часо
кількісним чергуванням голосних у ко
рені.- Фасмер І 558; Преобр. І 205;
Machek ESJC 124; 3ССЯ 5, 202; Bern. І
249-250; Mikl. EW 54, 55.-Див. ще
дути 1 .

[дИмен] «вітер» Ж. [ди.!І'tuннu;с] «віт

тур. dimi «бумазея; візерунчаста тка
нина» походить від гр. бt!J.L't'Щ;, бt!J.L't'ov,

рогон»

що є складним словом, утвореним

рення від дієслова [дuмати] «дути>>; да

3

ос-

Ж;- власне

українське

утво
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динамо

димидіти

словотвору пор. подібне дерен від дер
ти.- Див. ще дИмати.

[димидіти]

«випаровуватися,

всиха

ти, зникати» Ж;- результат експресив

ної видазміни дієслова (диминіти] «ди
міти, палити», утвореного від дим; до
семантики пор. здИміти «зникнути, як
дим», [здИмчитисяІ «ТС.».- Див. ще дим.
[димнтриця]
(бот.)
«хризантема»
Мо;- запозичено з болгарської мови
через посередництво румунської (рум.

dimitrite «те.»); болг. [димИтрИttе] «вид
хризантеми», (ди.мИтрише], димИтровче,
[дил1ИтровкаІ «ТС.» походять від особо
вого імені Димйт'Ьр, що відповідає укр.

ДАtитр6; назва зумовлена тим, що квіт
ка цвіте під час свята св. Димитрія(болг.
Д илtитровден - 8 листопада).- Б ЕР І
391-392; Младенов 127; DLRM 266.Див.

ще

Дмитро.

[дИмка 1 1

щибуля,

яку

коптять Ж;

сорт кущової цибулі, саджавка МСБГ»,

(дИАtсl8Ка] <ЩИбуля, ЯКу КОПТЯТЬ» Ж, [ди
мурка) «ТС.» Ж, піддИл1ка «дрібна цибуля
на насіння»;- п. dymka щибуля, яку
коптять»;- вважається запозиченням із
польської мови (Опьrшкевич Исслед. п.
яз. 241); може йтися й про не залежні

від польського відповідника утворення
від дим (див.).
[дИмка 2 l «невеликі круглі сливи»,
[дИмна, димнuця, димениці Mak, де;н·
нички Makl «те.»;- п. dymka «слива,
прокопчена в димі», слц. [dybnicky, dibnicky] «сорт слив» (?); - очевидно, похо
дить від дим (пор.
кого слова); проте

значення польсь
для українських

с.пів не виключений зв' язок із дrІма
ти (за формою круглих,_ наче наду
тих плодів).-- Machek ESJC 137.- Пор.
дим, днмати.
[димнЯнка] (бот.) «рутка, Fumaria

officinalis L.» Ж, [дил1' янка, димка]
«ТС.>} Mak, [дилтицяІ «те.; маршанuія,
Maгchantia polymorpha L.» Mak;- р.
дьt.ш'lнка «те.», ч. dymnivka «ряст, Coгyclalis Medic.»;- калька латинської на
зви Fumaria, утвореної від fumus «дим»;
назва зумовлена сіруватим димчастим
забарвленням або досить сильним не
приємним запахом рослини.- Див. ще
дим.

[димтЯнка] «повія», [ди.мчанка] «тс.»
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Ж;- очевидно,

результати

видазміни

форми (дuптЯнка] «те.» під впливом
слова [дuмен] «вітер» (на основі тих
самих асоціацій, що і в повія) або під
впливом п. dymac «дмухати; швидко
йти; тяжко працювати;

coire».- Див.

ще

диптЯнка.

з

динамік «гучномовець, репродуктор
підсилювачем»;- бр.
дьт(цtік, слц.

reproduktor;- запозичення
з російської мови; р. диюімик утворено
на базі виразу злектродиналщцеский ре·
продуктор «те.».- Див. ще динаміка.
динаміка, динамізм, динаміttнuй:
р. болг. м. динrмtика, бр. дьтаміка, п. ч.
слu.
вл.
dynamika, схв. динамика,
слн. dinamika;- запозичення з захід
ноєвропейських мов; н. Dynamik, фр.
dyпamique, англ. dyпamics утворені
на базі гр. бuvсчнх6<;; <ІСИльний, могут
ній», ЩО ПОХОДИТЬ Від OUVCX/-LЦ:; «СИ
ла, здатність», o6vcx~-tcxt «могти; бути
сильним», етимологічно неясних.-СІС
211; Шанский ЗСРЯ І 5, 122; Kopalinski
242-243; Holub-Lyer 145; БЕР І 392;

dynamicky

Юеіn 492; Frisk І 423-424; Boisacq
204.- Пор. динамік, динаміт, дишімо,
династія.
динаміт, динамітник;- р. болг. м.
динамИт, бр. дьтаміт, п. ч. слu. dynamit, схв. диндмит, слн. dinamit; -через
посередництво західноєвропейських мов
(н. Dyпamft, фр. dynamite, англ. dynamite) запозичено з шведської мови;
шв. dynamit утворено в 1867 р. винахід
ником цієї вибухівки шведським хімі
ком Нобелем на основі гр. 06vcx~-tt<;; «СИ
Ла>>.-СІС 211; Шанский ЗСРЯ І 5,
122; Фасмер-Трубачев І 515; HolubKop. 112; Holub-Lyer 145; БЕР І 392;

Юеіn 492; Юuge-Mitzka 150; Dauzat
260.- Див. ще динаміка.
динамо «машина, що перетворює ме
ханічну енергію на електричну», дu
шілtка;- р. болг. м. диналю, бр. дьтама,
п. ч. слц. вл. нл. dyпamo, схв. діlнамо,
слн. dinamo;- заnозичення з англій
ської мови; ангЛ. dynamo виникло в
1882 р. внаслідок еліпсації складного ні
меuького
терміна
Dynamo-Maschine,
що

є

скороченням

первісного терміна
утворе
ного винахідником апарата німецьким

Dynamo-elektrische

Maschine,

дИня

динар

інженером Сіменсом; н. Dynamo похо
дить від гр. Mvcxf.tц; «СИЛа>>.- СІС 211;

Шанский 3СРЯ І

5, 122; Holub-Kop.
112; Holub-Lyer 145; БЕР І 393; Юu
ge-Mitzka 150; К!еіn 492.- Див. ще

динаміка.
динар «старовинна монета мусуль
манських країн; грошова одиниця в

Югославії, Іраку, Ірані, Тунісі, Алжірі
та ін.»;- р. дшиір, бр. дьтар, др. дина
рий «срібна монета», п. dinar, dynar,
ч. diш!r, deпar, слц. dinar, м.
дИнар,
схв. діlнар, слн. denar, стсл. д""~'-'РЬ.;
через посередництво грецької мови (гр.
бчvІірюv) запозичено у давньоруську з
латинської, пізніше в українську з сер
бохорватської та ін.; лат. dёnarius «рим
ська срібна монета, що містить 10 асів
(бронзових монет)» набуло цього зна
чення внаслідок еліпсаuії словосполу
чення denarius nummus «те.» (nummus
«монета»); nоходить від дистрибутивного
числівника dепі «По десять» (з давні
шого *dес-поі), пов'язаного з decem «де
сять», спорідненим з псл. des~tь, укр. де
сять.-СІС 211; Шанский 3СРЯ І 5,
123; Фасмер І 515; ГСЗ ІІ 229; ГСЗ ІІІ
54; Преобр. І 185; Горяев 91; Kopalin-

ski 209, 224; Briickner 87; Machek ESJC
114; Holub-Lyer 133; БЕР І 393;Младе
нов 128; Skok І 405-406; Bern. І 200;
Mikl. EW 46; Юеіn 424; WaJde-Hofm. І
339.-Див. ще десять.
династія, династИчний; -р. болг. ди
нdстuя, бр. дьтастьtя, п. слu. dyпastia,
ч. dyпastie, м. династujа, схв. дuнac
muja, слн. dinastija;- через посередни
итво французької мови (фр. dynast.ie)
та, можливо, латинської (лат. dynastia)
запозичено з грецької; гр. бuvаатеіа
«влада, могутність» утворено від бuvсі
атч~ «володар», пов'язаного з бИ-.·cxflcxt
«Могти, бутй сильним».- СІС 211; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 123-124; Фасмер І
515; Горяев 445; Kopalinski 243; Ho-

lub-Lyer 145;
260.- Див. ще

БЕР І 393;
динаміка.

Dauzat

дйнго «дикий собака, який водиться

в Австралії,

Canis dingo»;- р.
dingo, схв.

бр. дь'tнго, п. ч. слц.

дuнго,
діlлго,

слн. dingo;- запозичено з англійської
мови; англ. dingo відбиває тубільну на
зву тварини (слово походить з австра-

лшських мов).-СІС 211;
Шанский
3СРЯ І 5, 124; Kopalinski 225; HolubLyer 133; Юеіn 451.
[дИнда] «швендя», [дИндатиl «швен
дяти; дригати ногами», [дендуватиJ «шу
кати їжу» (мисливський термін, переваж
но про лисипь) Я, [диндилИндатuJ «те

ліпатися»;- п. dynda «річ, що висить'
і хитається», ч. dynda «гойдалка; підві
сок, дзвінок; серга», слц. dyпdat' «Висі
ти і хитатися», нл. dundas «швендяти».
болг. диндЯкдА1 «підкидаю дитину на
руках»;- утворення звуконаслідувально
го
характеру
(найімовірніше,
пов'я
зане з відтворенням звуку, що видає

било в дзвоні, пор. п.

[dendac]

«дзво

нити; висіти і хитатися»); пор. також
ЛИТ. dindifti «ДЗВОНИТИ», dundeti «Гуча
ТИ», фр. dandiner «хитатися».- Slawski
І 186; Briickner 106; БЕР І 393; Pokorny

277.
[диндира] «вигук у грі в жмурки;
гра в жмурки» Мо;- неясне; можливо,
утворення з вигуків дuн і дир.

[диндурити] «пручатися; д.,рижати від
страху» Ж;- очевидно, результат екс

пресивної видазміни слова [дудуритися]
«те.»; дин-на початку слова .з'явилося,
можливо, під впливом фонетично та се

мантично близького [дИндатu] «дригати
ногами»;

пор. м. дундури ее «сердить
ся».- Див. ще дудуритися.
динозавр;- р. динозавр, бр. дьта
зrі}р, п. dinozaur, ч. слu. dinosaurus, вл.
dinosawrij, болг. динозав'Ьр, схв. дино
саур, слн. dinozaver;- запозичення з но
волатинської наукової номенклатури;
новолат. diпosaurus утворено на базі гр.
бstv6c;; (
бfst-voc;) «страшний», пов' я
заного з бєібw «боюся», бЄос;;(<*Бfє'l-ос;;)
«жахливий», спорідненими з дінд. dve~a]) «ненавистЬ)>, ав. dvaetta- «погроза>>
і, можливо, з лат. dirus «страшний», та
aaupoc;; «ящірка», етимологічно неясно·
го.-СІС 212; Шанский 3СРЯ І 5, 124;

<*

I\opalinski 225; Holub-Lyer 133; Юеіn
451, 454; Frisk І 357-358; ІІ 683-684;
Boisacq 171.
дИня (бот.) «Melo Adans (рослина і
плід); [кормовий. гарбуз, Cucurbita L.
МСБГІ», дИнник «грядка з динями; [гар
буз ВеНЗнІ», [дuнище] «місце, засіяне

динями», [диннuче] «диняче бадилля» Ж~
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директИва

диплом

динfzка «велика диня», [динfzтко] «ма
ленька диня», [динfzчка] «плід дині»
Ж. [дuняч6к], [динькИ] (мн.) «насіння з
динь»

Ва, дИнний, дИнЯчий,
дuньо
вий;- р. бр. дьmя, др. дьmя, п. dynia
«гарбуз», ч. dyne «те.», слц. dyna «диня;

кавун; [гарбуз]», вл.

dynja

«диня», болг.

дtlня «кавун», м. дшьа «диня»,
схв.
діІ..JЬа, слн. dinja «те.>>; - псл. dynja;ocraтoчнo не з'ясоване; вважається за

позиченням з грецької
~-tаЛсх «яблуко з
(*kьduпja > *gdunja >

6wvtcx
щодо

значення

мови: гр. xuЮдонії, айва»

*dunja >dynja);

вказується

на

схо

жість розрізаних айви та дині

(Knutsson
ZfSlPh 4, 383-385; Slawski І 186187); зіставляється також з псл. dy-mati,
dqti і реконструюється значення dynja
«надутий овоч» (Mikl. EW 118; Bern.
І 250; Преобр. І 206; Горяев 100; Holub-Kop. 112; БЕР І 393; Младенов
128); вважається nраєвропейським (Machek ESJC 137; Holub-Lyer 145); менш
переконливі спроби пов' язання з елат.

tunna «бочка», нвн. Tonne «те.» (Briickner 106) та з маньчжурським dygga(n)
«кавун» (Skold LG 45).- Шанский 3СРЯ
І 5, 223--'224; Фасмер І 559; Skok І
406; Bezlaj ESSJ І 102.- Пор. дуля.
диплом, диплол1(інт, дипломат, дип
ломатика, дипломатія, дипломник, дип
ломатИчний, дипломований,
диплому
вати, бездипломний, ст. дипл(і)ома, рід
ше дипл(і)ом'Ь (XVII ст.);- р. диплом,
бр. дьтлом, п. dyplom, ч. слц. вл. diplom, нл. diplomatija, болг. дИплома,
рідко диnлом, схв. диплома, слн. dip16ma;- через посередництво латинської
мови запозичено з грецької; гр. 8іл
Лrо~-tа «аркуш, документ
(складений
удвоє)» пов'язане з 6t:rtЛow «складаю
вдвоє», утвореним з основ 6t- (8lc;;) «дво-»
і -лЛ- (нульового ступеня від іє. *ре!-)
«складати, згинати», спорідненої з гот.

«ТС.», дангл. fealdan, нвн. falten,
англ. fold «Те.».- СІС 212; Шанский
3СРЯ І 5, 124-125; Фасмер І 515; Мар
ковский РЯШ 1973/4, 28; Горяев 91;
Kopa!iПski 243; Holub-Lyer 133; БЕР
І 394; Юеіn 453; Frisk І 121-122,
398.- Див. ще дилема.

falpan

[дИпоть] «удар» (у виразі дати диптю

«побити»);- ех в.

74

депити «ударяти»;-

неясне; можливо, пов' язане з [доптати І
«топтати», п. deptac «тс.».- Пор. доп
тати.
[диптам] (бот.) «ясенець, Origanum
dictamnus» Ж, [дипталщн] «ясенець бі
лий, Dictamnus a!bus L.» Mak, [диптан
білий] «ТС.» Mak;- п. dyptam, dyptaп,

deptan «тс.», ч. diptam «тс.»; ·-через
посередництво польської, німецької та
латинської мов (н. Diptam, лат. dictamnus) запозичено з грецької; гр. 8ixтa
~-tvov «ясенець» пов' язується з назвою
гори на о. Криті Lllxт11.- Briickпer
«повія»,

І 394.
[діптЯнка!

можливо,

пов' язане з

107; Machek J m. rostl. 138; Frisk
[дипт.Янка]
«тс.»;- неясне;

[доптати!

«топтати»,

«топтати; зневажати;

пор.

п. deptac
coire».- Пор. дим

тИнка, доптати.
дир (вигук, що імітує відповідний
природний звук) усн., дИркати «дерень
котіти; кричати (про деркача)», дирчати
«те.», дИркало «тріскачка», диркач «дер

кач; [тріскачка; вертоліт МСБГJ», [дир
кdтий] Ж;- ч. drkat, drcati, drceti
«деренчати», слн. drkotat', схв. дj'щати,
дj'жати «те.»;- звуконаслідувальне ут
ворення. -Holub-Lyer 141; HolubKop. 107.-Пор. дер.
[дйрдати] «тупотіти; стрибати; під

стрибувати» Ж, [дирд6ха] «дівчина-пус·
тун ка» Ж;- бр. дьtрдоха «дівчина-пус
тунка»,
дьtрдас «пустую>, п.
dyrdac
«швидко бігти підтюпцем; тікати; важ·
ко нести, тюпати (про коня)», derdac
«швидко бігти; тікати», dyrdosic «те.»,
dyrdos «кінь, що біжить труськом», w
dyrdy «прудко, швидко», w derdy, (w)
dyrdaka, dyrdq, dyrdem «ТС.», ч. drdati
«іти, підстрибуючи; базікати; скубти»,
болг. д'Ьрдоря «базікаю», д'Ьрд6рко «ба
зіка», м. дрдори «базікає», дрдорко «ба·
з іка»;- звуконаслідувальне утворення

(пор. п. [dyr, dyr, dyr] «наслідування зву·
ків, утворюваних при біганні», [dr, dr,
dr] «ТС.»); розглядається також як част·
кова редуnлікація кореня дієслова dьra
І 254); подібну будову мають
лит. dardёti «гримати, грюкати», лтс.
dardet «тс.».- Slawski І 187; БЕР І

ti (Bern.
460.

директИва;- р.. болг. м. ех в. дирек
тИва, бр. дьtрак.тЬwа, п. dyrektywa, ч.

дисертація

директор

direktiva, слц.

слн. diгektiva, вл. diгekti

wa;- через посередництво німецької або
французької мов (н.

tive

Direkti ve,

фр. diгec

«директива») запозичено з середньо

латинської; елат. diгectivus «скерова
ний, впроваджений» походить від diгёc

tus «прямий», що є дієприкметником мин.
ч. від dІгіgеге «спрямовувати, вирівню
вати».- СІС 213; Шанский .3СРЯ І 5,
126; К:opalinski 243; Holub-Lyeг 133;
Dauzat 248; Юеіп 454.- Див. ще ди
ригувати.- Пор. директор, дирижабль.
директор, директорат, директорія,
дИректорство, директорша, директрИ
са, дирекція, директорувати,
ст. ди
ректор «Керівник», директ «ТС.», дирек
ція (XVIII ст.);- р. болг. м. директор,
бр. дЬtр§ктар, п. dyгektoг, ч. слц. вл.
diгektoг, нл. diгektar, diгekcija, схв. дИ
ректор, слн. diгektoг;- запозичення з
латинської мови; лат. dІгесtог «той, хто
спрямовує, направляє» походить від dirigere «спрямовувати, вирівнювати».
СІС 213; Шанский .3СР5І І 5, 127; Фас
мер І 515; Горяев 91; Sl. wуг. obcych
166; Holub-Lyeг 133; БЕР І 395; Мла
денов 128.-Див.
ще диригувати.
Пор. директИва, Дирижабль.
[дйрза] (бот.) «стоколос, Bгomus aг
veпsis L.», [дирзuна] «стебло стоколо
са»;-р. [дьfрса] «СТОКОЛОС», бр. [дuрса
(гupca)J «трава, що росте в пшениці»,
[гірса] «стоколос житній, Bгomus secaliпus L .», п. [dyгsa] «стоколос»;- запо
зичення з литовської мови; лит. diгsa
«те.» споріднене з двн. turd, turth, duгd,

нвн. Doгt, днн. duгa «те.» і, далі, з лит.

dirsyti «випорожнятися», лтс. diгst
«те.».- Вгіісknег FW 201; Fгaenkel 96.Пор. тИрса 2 •
диригувати, диригент, ст. диригова
ти «керувати», дири.rовати «те.» (XVII
ст.);- р. дирижuровать, бр. дьtрьtжьlра
ваць, п. dyгygowac, ч. diгigovati, слц. dirigovat', вл. diгigowac, нл. diгigowas,
болг. дирижuрам, м. диригйра, схв. дu
риговати, слн. diгigiгati;- через посе
редництво польської мови запозичено з
латинської; лат. dІгіgеге «скеровувати,
спрямовувати»

утворено

за

допомогою

префікса dis- від геgеге «правити, керу
вати».-СІС 213; Фасмер І 515; Kopalin-

ski 243;

Holub-Lyeг

133;

БЕР І

395;

Младенов 128.- Див.
ще дис-,
ре
гент.-Пор. директИва, директор, ди
рижабль.
дирижабль;- р. дирижабль, бр. дьt
рьtжабль, болг. дирижаб'Ьл, схв. дири
жабл;- запозичено з французької мови
через посередництво російської; фр. dirigeable «дирижабль», букв. «керова
ний», з' явилося внаслідок еліпсації сло
восполучення ballon diri geable «керова
ний балон» і субстантивації прикмет
ника, утвореного від dігіgег «Керувати»,
що походить від лат. dІгіgеге «скеровува
ти, спрямовувати».- СІС 213; БЕР І
395; Dauzat 248.- Див. ще диригу
вати.
дИ рка тися

«сперечатися»;- експре

сивне утворення звуконаслідувального
характеру на основі вигуку дир, ана
логічне до гИркатися «сперечатися, сва
ритися».

дирлИrа -див. rирлИrа.
дис- «роз-; не-» (префікс, що означає
втрату,

небудь,

заперечення,

у

порушення

запозичених

словах

чого

латин

ського походження типу дисгармонія,
дискваліфікація, диспропорція і под.);
р. бр. болг. м. схв. дис-, п. dys-, ч. слц.
вл. нл. слн. dis-;- лат. dis- (перед при
голосними d, g, І, m, n, r, v - di-), що
означає
роз'єднання,
розчленування,

відповідає дфриз. te-, ti-, двн. ze-, zi-,
гот. dis- «нарізно», гр. 8[а ( <*8ю-а)
«те.; через»; іє. *dis- походить з *dyis
«надвоє, навпіл», пов'язаного з *d(u)ц
«дВа», звідки й псл. d(ь)va, укр. два.
СІС 209; К:opalinski 243; Holub-Lyer
145; \Valde-Hofm. І 354-355; Frisk І

383.- Див.

ще два.- Пор. диспепсія.
дисертація, дисертант, дисертацій

ний;- р. диссертация, бр. дьtсертацьtя,
п. dyseгtacja, ч. diseгtace, слц. dizeгta

cia, вл. rliseгtacija, болг. дисертация,
м. схв. дисертациjа, слн. diserUicija;запозичення з латинської мови; лат. disseгtatio «трактат» пов' язане з дієсловом
disseгtaгe
«міркувати,
обговорювати»,
фреквентатива від disseгeгe «досліджу
вати, обговорювати, викладати», утво
реного за допо~югою префікса dis- від
sегеге «сплітати, поєднувати, зв'язувати;
обговорювати».-:- СІС
214; Шанский

3СР5І І

5, 134;

Фасмер І

516; Kopalinski
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дисимілЯція

дискусія

Младенов 128;
дис-, серtя.
дисимілЯція, дисимілятИвний, диси

244; Holub-Lyer 134;
КІеіn 463.- Див. ще
А1ілюватися;- р.

диссилщлЯция,

бр.

дьtсіА1ілftцьtя, п. dysyшilacja, ч. disiшi
lace, слц. disiшilacia, болr. дисилщла
ция, м. схв. дисилщлациjа, слн. disiшi
lacij а;- через посередництво німецької
мови (н. Dissiшilati6n) запозичено з се
редньолатинської; елат. dissiшilatio «ди
симіляція» виникло на базі дієслова dissiшilare «робити несхожим», пов'язаного
з dissiшilis «несхожий», утвореним за
допомогою префікса dis- від siшilis «По
дібний», спорідненого з дінд. sашаЬ
«рівний,

той

самий»,

псл.

sашп,

укр.

сам.- СІС

214; Шанский 3СРЯ І 5,
135; Sl. wyr. obcych 169; Holub-Lyer
134; Юеіn 463.- Див. ще дис-, сам.

Пор. асимілЯція.
диск, дискувати;- р. болг. диск, бр.
дьtск, n. dysk, ч. слu. слн. disk, м. дискос,
схв. діlск;- запозичене з грецької мови,
очевидно,

через посередництво фран
цузької (фр. disque); гр. 8laxoc; ( <*8txaxoc;) «диск, метальний круг» утворено
від 8txeтv «Кинути», що вважається по
в'язаним з 8еі xvї:i~-tt «показувати», спо
рідненим з дінд. disati «вказує», гот.
ga-teihan «доносити, обвинувачувати»,
двн. zihan «обвинувачуватИ>>, лат. dico
( <deico) «говорю».---СІС 214; Шанский

3СРЯ І 5, 128; Фасмер І 515-516; ГС3
ІІІ 55; Holub-Lyer 135; БЕР І 397;
Frisk І 355-356, 392, 399; Boisacq 189.
дИскант, [дишкаІіт, дишкула] «дис
канТ», ст. дишканц13ста (1627);- р. дИс
кант, бр. дьtскант, п. dyszkant, ч. diskant (розм. diskant), слц. diskant, болг.
дискант, схв. дйскант, слн. dіskаnt;
запозичення з середньолатинської мови;

елат. discantнs «злагоджений спів» (зго
дом «Голос, який впділяється з-поміж
інших високим тоном») утворене за до
помогою префікса dis- від cantare «спі
вати», звідки також укр. кантата.
СІС 214; Шансюrй ЗСРЯ І 5, 129; Фас
мер І 515; Горяев 91; Sl. \\Іуr. obcych
169; Holub-Lyer 134.- Див. ще дис-,

кант 2 •

слц. diskreditovat', болг. дискредитй
рам, м. дискредитйра, схв. дискреди
товати,
слн.
diskreditfrati;- запози
чення з французької мови; фр.

discrediter «Позбавити дов ір' Я» утворено від
discredit «недовір'я», запозиченого з і та·
лійської мови; іт. discredito «те.» пов'я
зане з discredere «не вірити», утвореним
за допомогою префікса dis- (з лат. dis-)
від credere «Вірити, позичати» (з лат. credere «вірити»).-СІС 215; Шанский
ЗСРЯ І 5, 130; Kopalinski 245; HolubLyer 134; Dauzat 249; Юеіп 458.- Див.
ще

дис-,

кредИт.

дискримінація,
дискримінувати;-

f>.

дискрил1інаційний,
болг. дискрими

нация, бр. дЬtСКрЬtА1іНаЦЬlЯ,

П.

dyskry·

шinacja, ч. diskrimiпace, слц. diskriminacia, м. схв. дискрилщнациjа, слн.
diskriminacij а;- інтернаціоналізм (пор.
н. Diskriminati6n, фр. англ. discrimination), який виник на базі пізньолат.
discrimini:Шo «розрізнення», пов'язано
го з discriminare «відділяти», утвореним
від discгlmen «рі::ШИЦЯ», пов'язаного з
discerпere «відділяти», яке складається
з префікса dis- та дієсл. cernere «розріз
няти», спорідненого з гот. hraiпs «чис
тий», двн. hreini «те.», а також псл.
*krajь, укр. край.- СІС 215; Шанский

ЗСРЯ І 5, 131; Kopalinski 245; Юеіп
458; Walde-Hofш. І 205-206.- Див.
ще дис-, край.- Пор. концерн.
дискусія, дискусійний, дискутувати,
ст. дискусійне (присл., XVIII ст.);
р. дискуссия, бр. дь6скусія, п. dyskusja,
ч. diskuse, слц. diskusia, вл. diskusija,
болr. диск!}сия, м. дискусиjа, схв. дис
кусиjа, слн. diskusija;- запозичення з
латинської мови; лат. discussio «розхи
тування», пізніше ·«дослідження, роз
гляд» пов' язане з discutere «розбивати,
руйнувати, спростовувати», пізніше «до
сліджувати,

обговорювати»,

утвореним

за допомогою префікса dis- від quatere
«трясти; хитати; бити», спорідненого з

лит. kutёti «струшувати». kutrus «рух
ливий, жвавий», двн. scutteп «трясти,
хитати», нвн. schiitteln «те.», дангл. scu-

daп «прискорювати, поспішати» і, мож

дискредитувати, дискредшпація;- р.
дискредитtІро(юmь, бр. дьtскрздьtтаваць,

ливо, З СТСЛ. СК.Ь.ІТІ\ТИ С/А (і є. * (s)kut
<<Трясти»).- СІС 215; Шанский ЗСРЯ l

п.

5, 131; Kopalinski 245; Holub-Lyer
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dyskredytowac,

ч.

diskreditovati,

дисnетчер

дислокація

135; БЕР І 397; Юеіn 458, 1286; W aldeHofm. ІІ 399-400.-Див. ще дис-.
дислокацtя,
дислокаційний, дисло
кувати,
передислокація, передислоку
вати;- р. болг. дислокация, бр. дьtсла
кацьtя, П. dysJokacja, Ч. disJokace, СЛЦ.
dislokacia, м. схв. дислокациjа, слн. dislokacija;- запозичення з західноєвро
пейських мов; н. Dislokati6п, фр. англ.
dislocatioп походять від елат. dis!ocatio «переміщення», пов' я за ного з dislocare «міняти місце», що складається з
префікса dis- та дієслова locare «вміща
ти», похідного від locus «місце».-- СІС
215; Шанский ЗСРЯ І 5, 132; Kopalinski
245; Holub-Lyer 135; Юеіn 460.-Див.
ще дис-, локальний.
дисонанс,
дисонувати;- р.

диссо
нанс, бр. дьtсананс, п. dysonans, ч. dіsо
папсе, слц. disoпancia, болг. м. дисо
нанс, схв. дисонанца, слн. dіsопаnса;
запозичення з французької мови; фр.
dissoпaпce походить від пізньолат. dissoпaпtia, пов'язаного з лат. dissoпare
«різко звучати», утвореним за допомо
гою префікса dis- від soпare «звучати».
СІС 215; Шанский ЗСРЯ І 5, 135; Ko-

palinski 246; Holub-Lyer 135;
464. -Див: ще дис~. соната.

Юеіn

дисnансер, диспансеризація, диспан
серизувати;- р. болг. диспансер, бр.
дьtспансер, ч. dispeпsaf, слц. dispenzar,
м. диспанзер, схв. диспанзер, слн. dispanzer;- через посередництво російської та
французької мов (фр. dispensaire) за
позичено з англійської; англ. dispensary «безкоштовний лікувальний заклад»
утворено від dispense «роздавати, роз
поділяти»,

запозиченого через

посеред

ництво французької мови (фр. dispeпser
«те.») з латинської; лат. dispensare «те.»
є формою фреквентатива від dispendere
«розважувати (на терезах)», пізніше «роз
поділяти, роздавати», утвореного за до

гюмогою префікса dis- від pendere «Ва
жити».- СІС 216; Шанский ЗСРЯ І 5,
132; Holub-Lyer 135; БЕР І 397; Dauzat 249; К!еіn 461.- Див. ще дис-,
пенсія.
дисnепсІя, диспепсИчний;- р. дис
пепсuя, бр. дьtспепсія, п. dyspepsja, ч.
dyspepsie, слц. dyspepsia, схв. диспепси
jа, слн. dispepsija;- запозичене з ла-

тинської мови, очевидно, через західно

європейські (нім. Dyspepsie, фр. dyspepsie,aнrл.dyspepsia); лат. dyspepsia «погане
травлення» походить від гр. 8uaлє1jJla
«Те.», пов'язаного з 86алєлто~ «який важ
ко

перетравлюється»,

фікса

8ua-

утвореним

(означає заперечення і

з

пре

под.),

спорідненого з дінд. du$-, dur-, ав. dus-,
duz-, гот. tuz- «те.», і прикметника
лєлт6~ «варений», пов'язаного з лЄлтєtv
«варити».- СІС 216; Шанский ЗСРЯ І 5,

133; Kopalinski 246; Ho1ub-Lyer 145;
Юеіn 493; Dauzat 260; Frisk І 425.Див.

ще

пеnсИн.- Пор.

дизентерія,

дис-.

дисперсія,
дисперсний,
дисперсій
ний;- р. дисперсия, бр. дьtсперсія, п.
dyspersja, ч. disperze, слц. disperzia,
схв. дисперзиjа, слн. dіsреrzіjа;-запо
зичено з латинської мови через західно
європейські (н. Dispersi6n, фр. англ.
dispersion); лат. dispersio «розсіяння,
розпорошення» пов' язане з дієсловом
dispergere «розсипати, розсіювати», ут
вореним за допомогою префікса dis«poз-» від spargere «сипати, сіяти», спо
рідненого з дангл. spearca «іскра», снн.
sparke «те.», дінд. sphurjati «потріскує»,
ав. spald1a «гілка, пагію>, гр .. а(j)ара1Єю
«тріщу», лит. spragёti <<Тріщати, тріска
тись; шипіти>>.- СІС 216; Kopalinski 246;
Holub-Lyer 135; Кlein 461, 1481; Dauzat 250; Walde-Hofm. ІІ 566-567.Див. ще дис-.
диспетчер, диспетчеризація, диспет
черська;- р. диспетчер, бр. дьtспетчар,
п. dyspeczer, ч. слц. dispecer, вл. dispatcher, болг. диспеttер, схв. диспечер,
слн. dispecer;- запозичення з англій
ської мови; англ. dispatcher «диспет
чер, експедитор» утворено від dispatch
«відправляти», що походить від ісп.
порт. despachar «поспішати; прискорю
вати», утвореного за допомогою префік
са des- (з лат. dis-) від нар.-лат. *pactare «прив'язувати, зв'язувати», що є
формою фреквентатива від лат. pangere
«тс.», спорідненого з pacisci «домовля
тися», рах «МИр».-СІС 216; Шанский'
ЗСРЯ І 5, 133; Sl. wyr. obcych 167;

Holub-Lyer 135;
461.-Див.
nеша.

БЕР

І

397;

К!еіn

ще дис-, пакт.-Пор.

де
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дИспут

дисципліна

дИспут, диспутант, диспутувати, ст.
диспута, дuспутовати(ся), диспутація
«диспут» (XVI ст.);- р. м.
дИспут,
бр. дЬtспут, п. dysputa, ст. dysput,
ч. disput (розм. disput), слц. заст. disputa, вл. disput, болг. диспут, схв. дuс
пут, слн. dispiit;- запозичення з ла

від stlria «ТС.», спорідненого з дісл.
stira, гр. G'ttA'YJ «те.», лит. styrstu, styrti

тинської мови; лат. disputare «спереча
тися, міркувати» утворено за допомогою
префікса dis- від putare «міркувати, ду
мати, вважати», яке пов' язується
з
puteus «яма, колодязь», pavire «утопту
вати, трамбувати» або виводиться (у зна
ченні «ЧИСТИТИ») ВіД putus «ЧИСТИЙ», СПО·
рідненого з purus «ТС.».- СІС 217; Шан

«тверднути, тужавіти».~ СІС 217; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 136; Kopalinski 215;
Holub-Lyer 128; Юеіn 465, 1515; Walde-Hofm. 11 595.- Див. ще де-.
дистрибутИвний;- р. дистрибутuв
ньtй, бр. дьtстрьtбутьtуньt, п. dystrybutywny, ч. distributivni, слц. distributi vпу,
болг. дистрибутuвен, схв. дйстрибутu
ван, слн.
distributiven;- запозичення
з західноєвропейських мов; н. distributi v, фр. distributif, англ. distributive
походять від пізньолат. distributivus,
пов'язаного з лат. distribuere «розділ я·

ский ЗСРЯ І

ти,

5, 133-134;

Фасмер І

516;

Hiittl-Worth 16; Kopalinski 247; HolubLyer 135; К!еіn 462, 1276; Wa!de-Hofm.

11 393.- Див.

ще дис-.
дистанція, дистанційний;- р. болг.
дuстанция, бр. дьtстанцьtя, п. dystans,
ст. dystancja, ч. distance, слц. distancia,
вл. distaпca, м. дистанциjа, схв. дис
танца, дистанциjа, слн. distanca;- че
рез російську і польську мови запозиче
не з латинської; лат. distantia «відстань»
nоходить від distans (род. в. distantis),
дієприкметника теп. ч. від distare «зна
ходитися на відстані», утвореного за
допомогою префікса di- (dis-) від stare
«стояти», спорідненого з псл. stati, укр.
стати.-СІС 217; Шанский ЗСРЯ І 5,

135-136; Фасмер І 516; Горяев 91; Sl.
wyr. obcych 168; Holub-Lyer 135; Мла
денов 128; К!еіn 464.- Див. ще дис-,
стати.
дистилЯція, дистилЯт,
дистилЯтор,· дистиляційний,
дистильований,
дистилювати, ст. дьtштеловати (XVIII
ст.);- р. дистиллЯция, бр. дьtстьtлfщьщ
п. destylacja, ч. destilace, слц. destilacia, болг. дестилация, м. схв. дестuла
циjа, слн.
destilacija;- запозичено з
німецької або французької мови через
посередництво російської; н. Destillati6n, фр. distillation «перегонка, дисти
ляція» походять від лат. disti!latio (destiiiatio) «Капання, витікання», пов'яза
ного з disti!lare (destiilare) «капати»,
утвореним за допомогою префікса dё
(означає відокремлення, рух униз) від
stilliire «капати», похідного від stiiia
«краnля»
*stir(a)lii, що є демінутивом

<
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розчленовувати»,

утвореним

за

до

помогою префікса dis- «роз-» від tribuere
«ділити», яке походить від іменника tribus у значенні «частина>>.- СІС 21 7;

Sl. wyr. obcych 168; Holub-Lyer 135;
Юеіn 466.- Див. ще дис-, атрибут.
дистрофія, дистрофік,
дистрофіч
ний;- р. дистрофuя, бр. дьtстрафія,
п. dystrofia, ч. dystrofie, слц. distrofia,

схв.

дистрофиjа,

позичення

з

слн.

distrofija;- за

новолатинської

наукової

термінології; нлат. dystrophia утворене
за допомогою префікса dys- грецького

походження (гр.

8ucr-, що ознсічає за

перечення) від 'tporp-fj «живлення, хар
чування».- СІС 217; Шанский ЗСРЯ І

5, 137; Kopalinski 247;

Юеіn

466.-

Див. ще диспепсія, трофіка.
дисциплІна,
дuсцuплішірний, дисциплінОваний, дисциплінувати, ст. дuс
циплина (XVII ст.);- р. болг. м. схв.
дисциплuна, бр. дьtсцьтліна, п. dyscypIina, ч. вл. discipliпa, слц. слн. discipIina;- запозичення з латинської мови;
лат. discip!Iпa «вчення; виховання; дис
ципліна; звичаЇ» утворено від discipulus
«учень,
послідовник»,
пов'язаного з

* discipere

зуміти»,

( <* d is-capere)

«схопити, зро

утвореним за допомогою

пре

фікса dis- «роз-» від дієслова capere
«брати; захоплюJ?ати», спорідненого з
лтс. kampt «хапати», гр. xci:rt'tєlv «Ха
пати (ротом), жадібно пожирати», гот.
hafjan «піднімати, підносити», дангл.
hebban «ТС.», гот. haban «мати», дангл.

habban «ТС.», н. haben «те.; [тримати]»,
а також, можл'иво, дінд. kapati «дві жме
ні», псл. xopiti, укр. хапати; встанов-

дифтерія

дитИнець

лення етимологічного зв' язку між лат.

discipulus та discere «Вчити» (Горяев 91;
Holub-Lyer 134; Holub-Kop. 100) без
підставне.- СІС 217; Шанский ЗСРЯ І
фасмер І 516; Kopalinski 244;
БЕР І 397; Младенов 128; Юеіn 236237, 456; Walde-Hofm. І 159-160.Див. ще дис-, хапати.

5, 137;

[дитИнець] «дерев' яна підлога; ящик

на дні колодязя»;----:- р. [детИнец] «в ер
ша; ящик, куди стікає смола», детёньtш]
«невеликий зруб на дні колодязя, на
повнений вугіллям і піском для очищен

ня води», [детьtш] «ТС.», др. дtтиньць
<шнутрішнє укріплення»;- остаточно не

з'ясоване; виводиться від іменника др.
д1.3ти «діти» (зокрема в переносному зна
ченні «внутрішня, менша частина склад
ного предмета»);
пов' язується також
з дієсловом дtти «дівати; класти, ста
вити; будувати».- Варбот РР 1977/1,
80-85; зсся 5, 15.

дитЯ, дитИна, дитИнець «дитяча хво
роба», дитИнник (анат.) «Матка», дитИн

ство, дитинча, дитинЯ, [дитун!

«бать

ко багатьох дітей» Я, дитЯтко, [дитя
тухно Ж, дитЯтя
Ж,
дитЯцтво],
дитЯttа «ДИТЯЧа кімната», дитИнний,

[дипиінськuй], дитИнячий, дитЯчий, ди
тИнитися «поводити

себе,

як дитина»,

дитИніти «тс.»;- р. дитЯ, бр. дзіцЯ,
др. дитя
дtтя, п. dzieci~, ч. dite,
СЛЦ. diet' а, БЛ. dzeco, dzesca, НЛ. zese,
nолаб. detajdeta, болг. дете, м. схв.
дете, dijete, слн. dete, стсл. д·tтишть.;
nсл. * det~ «дитина>> походить з
deten t( <*dho!tent-) «годоване груддю», по

<

*

в'язаного з псл. dojiti, укр. доtти; мо
же розглядатися також як похідне від

зб. * detь, утворене за допомогою су
фікса -~t- аналогічно до інших іменни
ків, що п,9значають молоді істоти (Ma-

chek ESJC 117 -118; Holub-Kop. 100);
кореневе е може бути як з о і, так і з ё

(Meillet MSL 14, 348; Преобр. І 185;
Веrп. І 196); и на місці t у східносло
в'янських мовах пояснюється асиміля
цією до суфіксального и: дtтина
ди
тина (Ф асм ер І 516) або існуванням псл.
*dit~, паралельного до лтс. dile «теля,
що ссе», лат. fШus «син», дінд. dhїta/:1

>

«нагодований»

(Rozwadowski

ВВ

21, 154;

Брандт РФВ 21, 218).- Трубачев Терм.
родства 35-38, 144; Шанский ЗСРЯ І 5,
138; Горяев 91-92; Slawski І 193;

Briickner, 108-109; Holub-Lyer 128;
Schuster-Sewc І 199-200; БЕР І 348349; Младенов 125; Skok І 402-403;
Bezlaj ESSJ І 98; ЗССЯ 5, 12-13; Bern.
І 196; Mikl. EW 44; Trautmann 51; Pokorny 241-242.- Див. ще дІти 1 , доfти.
диференціал, диференціація, дифе
ренціальний, диференційОваний, дифе
ренціювати; -р. дифференциал, бр. дьt
ферзнцьtЯл, п. dyferencjal, ч. слц. слн.
d.iferencШ, болг. диференциал, м. ди
ференциjал, схв. диференціtjал; -запо
зичення з німецької мови; н. Differeп
tiale «диференціал» виникло на базі
лат. differentia «різниця, відмінність»,

що походить від diffeпe «розносити»,
утвореного за допомогою префікса

dis-

«poз-» від ferre «носити», яке відповідає
псл. Ьеп;>, укр. беру.-СІС 218; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 140-141; Kopa!inski
241; Holub-Lyer 131; Walde-Hofm. І
483-484.- Див. ще дис-, брати.
дифірамб, дифірал16ічний;- р. дифи
рdл16, бр. дь1фірdмб, п. dytyramb, ч.
dithyramb, слц. dityramb, болг. дити
ра.мб, м. дитuрамб, схв. дитіtрамб,
слн. ditiramb;- заnозиченнЯ з грець
кої мови; гр. 8ї>lt6paf1~0c; «пісня на честь
Діоніса» є запозиченим словом доеллін
ського походження.- СІС

ЗСРЯ

218;

Шанский

І

5, 138-139; Kopalinski 248;
Holub-Lyer 136; Юеіn 466-467; Frisk
І

391-392.

дифтерІя, дифтерИт, дифтерИтний,
дифтерійний;- р. дифтерuя, дифте
рИт, бр. дьtфтзрЬtт, п. dyfteria, dyfteryt, ч. difterie, слц. difteria, болr. диф
терИт, м. дифтериjа, схв. діtфтёриjа,
слн. dШerija;- запозичення з фран
цузької мови; фр. diphterie «дифтерія»
утворено лікарем Бретоно (Р. Bretonneau, 1778-1862) на основі гр. 8tqJ'І'tєpa
«шкура, шкіра; перетинка», пов'язаного
з 8Єqно, 8Є1jJro «мну, розминаю, розм'як
шую» неясного походження; термін диф
терИт походить від гр. 8trpitsplтtc; v6aoc;
«плівкова хвороба» (при захворюванні
дифтерією в
горлі з' являється біла

плівка).- СІС 218; Шанский ЗСРЯ І
Фасмер І 517; Горяев 446; Кора-

5, 139;
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дифтбнr

дИшло

linski 241; Holub-Lyer 132; БЕР І 397;
Dauzat 248; Frisk І 400; Boisacq 191.

дихати] «тхнути чимось» Ж, задИха
тися, задих «астма», задИшка, задИ

ди:j>тбнr, дифтонгізація,
дифтонгічний;- р. болг. м. дифтонг, бр. дьt

дйшливий,

фтонг, п. dyftoпg, ч. слц.

diftong,

схв. дИ

фтонг, слн. dift6пg;~чepeз пізньолатин
ську мову (diphthongus «дифтонг») за

позичено з грецької; гр. 8lrpl'toпoc;; «та
кий, що має два звуки» складається з

ОСНОВ 8t- «ДВа» та cpl'toпoc;; «ГОЛОС, звук,
мова», пов' язавого з cpl'tsпo~-tcxt «звучу;
вимовляю», етимологічно неясним. -СІС
218; Шанский ЗСРЯ І 5, 139-140; Hйttl
Worth 14; Kopalinski 241; Юеіп 452;
Frisk 11 1012.- Див. ще дилема.
дифузія, дифузор, дифузійний, ди
фузний, дифундувати;- р. диффІ}зия,
бр. дьtфІ}зія, п.

dyfuzja,

ч.

difuze,

слц.

di-

болr. дифІ}зия, м. дифузиjа, схв.
діtфузиjа, слн. difuzija;- запозичення з
західноєвропейських мов; н. Diffusi6п,

fuzia,
фр.

англ.

dШusioп

походять

від лат.

рення»,

«розлиття, розширення, поши
пов'язаного з diffuпdere «роз

ливати,

поширювати»,

diffusio

утвореним за до

помогою префікса dis- «роз-» від fuп
dere «лити», спорідненого з гот. giutaп,
дангл. geotaп, двн. giozan, нвн. gieBen
«тс.».- СІС 218; Шанский ЗСРЯ І 5,

141; Kopalinski 241; Holub-Lyer 132;
:Кlein 447, 616; \:Valde-Hofm. І 563564.- Див. ще дис-.- Пор. гейзер.
дИхати, дихюjти, [дих] «вдих» Ж. (дИ
хи] «частина тулуба від ребер до сід
ничних кісток Г; западини по боках у
тварин Ж», дuхавйця «астма, задишка;
запал (у коней); болотиста місцевість»
СУМ, Ж, дйхавка «Тім' я чк о у малої ди
тини;

западина

перед стегном

у

твари

ни; [гортань МСБГ]», [дИхало] «дихальне
горло», дИхальце «отвір, що служить
для дихання (у комах)», [дихан! «твари

ханий, [задuхлuвий!, задИшкуватий, за
здихати

«дохнути,

гинути

(про тварин); [зітхати!», здИхатися «по
збавитися», [здиховИчитuся] «задихну
тися» (про коня), [зідхати! «зітхати»,
[здих] «загибель; дохлятина», [здихан
ка] «видих; зітхання», здихання «ТС.»,
здИхлЯ «квола істота», [здихлЯчинаJ «до
хлятина>> Ме, надихати «давати натхнен
ня», неідих «натхнення; дихання, повів»,

одuшка, [павИздіхалоJ «людина, що стра
ждає задишкою» Па, передuх, передИш
ка, подихати «здихати; віяти (про ві
терець)», подих, придихатися «мати не
приємний запах», прuдuх, придиховий,
продихати, продИхатися, продих, про

дих6вий,

[продишки!

«продуховини»

Нед;- р. отдьtхать, вздьtхать, дьишіть,
бр. дь'tхаць, др. дьtхати, п. вл. dychac,
ч. dychati, слц. dychat', нл. dychas,
полаб. dщха (=dyxajetь), болг. дйхам,
м. дише «дихає», схв. дИхати, слн. dihati, стсл. дh.ІХ'dти;- псл. dyxati (*dyxajQ) є формою ітеративу до dпxnQti
(аналогічно до *syxati: S'ЬXПQti і под.),
яке походить з давнішого *dus-, що має
нульовий ступінь вокалізму при іє.
*dves-; найближчими відповідниками е

лит.

dusuoti

«дихати»,

dusi:fti

«тс.»; ін

ший ступінь вокалізму в цьому корені

виступає в укр. дух.- Шанский ЗСРЯ І

5, 224-225; Фасмер І 559; Преобр. І
192; Горяев 99-100; Slawski І 185;
Brйckner 106; Machek ESJC 137; Holub-Kop. 110; БЕР І 398; Младе~ов
128; Skok І 372-374; Bezlaj ESSJ І
100-101; ЗССЯ 5, 199; Веrп. І 249.Пор. дим, дохнути, дути 1 • 2 , дух, тхнути.
[дихтітиІ «швидко і важко дихати (в

На>> ВеУГ, [дИшиця! «трахея» Ж, [дИш
ка] «дихальне горло Я; бронхи Ж»,
[дишкИ] «бронхи» Я, [дИtиник] «трахея»
Ж, [дишнИця] «тс .» Я, дихавИчний «хво

спеку)»;- бр. дьtхцець <mахнутю>, ч. dychtiti «сильно чогось бажати, прагнути»,
ст. dychteti «важко дихати», слц. dychtit' «ТС.; прагнути», болг. [дихтЯ] «ДИ
хаю», слн. dichteti «важко дихати; пра

рий, що страждає задишкою; хворий на

гнути;

запал (про коней)», дИхальний,
[дихо
вИй], [дИшний! «дихальний», бездихан

рення на базі дієслова дИхати; до бу
дови пор. двигтіти, пихтіти.- Machek

ний, вдихати, вдих, вдихальний, види
хати, вИдих, видихальний, віддихати
«дихати; відпочивати», віддих «дихання;

ESJC 137; Holub-Kop. 110; ЗССЯ 5,
200.- Див. ще дИхати.

{відпочинок]», [віддИха] «відпочиноК>>, [за-
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пахнути»; ~

експресивне

утво

дИшло, дИutель, [дИшинь] ДзАтл І,
[дИшлик] «дишло у рала» Ж, [дишльо-

диЯвол

діабет

вИй] «випивка при від'їзді гостей з дво

иицтво старослов' янеької мови запози

ру хазяїна» Я, дИшельний, дишлевuй,
диrиловйй, ст. дuиtель (XVIII ст.);- р.
дьшло, бр. дьtиtла, ldьtш2льJ, п. dyszel,
[dyszla], слц. [dysel, disel], болг. д(tшло,
дИшла; -через посередництво польської
мови запозичено з північноверхньоні
мецької; вн. dihsel «дишло» (нвн. Deichsel «те.») походить з давнішого *pinhslo, спорідненого з псл. t~g-пQti, укр.
тягтИ.- Дзендзелівський УЗЛП 5051; Шелудько ЗО; Richhardt 44; Шанский
3СРЯ І 5, 225; Фасмер І 560; Преобр. І
206; Горяев 100; Slawski І 187; Sl. wyr.

чено в давньоруську з грецької; у гр.

obcych 169; Briickner 107; Machek ESJёS
105; БЕР І 398; Bern. І 250; Юuge
Mitzka 125.- Див. ще тягтИ.
диЯвол, дияволенЯ, диЯволка, [дЯ
бель, д!tвіль, дяволЯка], диЯвольський, ди

явол енний, [дяволенний, дЯвольський], ст.
дьявол'Ь (1433), діявол'Ь (XVI ст.), діа
вол'Ь (XVII ст.), діабел'Ь, діябль (XVIII
ст.);- р. дьЯвол, бр. д' Ябал, др. диявол'Ь,
диавол'Ь, дьявол'Ь, дияволь, п. diabel,
ч. d'abel, слц. diabol, вл. нл. djabol,
болr. д!tвол, схв. 'Іjа:вд, стсл. диrасм-ь.;
через
мови

посередництво старослов' янеької
запозичено

.у

давньоруську

з

грецької; гр: бtсі~оЛ.ос;; «диявол; наклеп
ник» пов' язане з 8tх~сіЛ.Л.rо «перекидаю;
сію розбрат; зводжу наклеп; обвинува
чую»,

утвореним за

допомогою префік

са 8ta- «через-, по-», спорідненого, мож
ливо, з лат. dis- «роз-», від дієслова

~сіЛЛffі

«кидаю;

руйную;

обража.ю»,

спорідненого з ав. пi-yra-ire «вони були
кинуті вниз», тох. А В kla- «Падати».

Фасмер І 560; гез ІІ 230, ІІІ 53; Шан
ский 3еРЯ І 5, 225-226; Преобр. І
206; Горяев 100; Slawski І 146; Briickner 88; Machek ESJё 109; Holub-Lyer
120; БЕР І 470-471; Младенов 128;
Веrп. І 199; Mikl. EW 45-46; Frisk І

бtсі xovoc;; «диякон», давніше «слуга» ви
діляється дієслівна основа * kоп-, *ken(пop. 'щ-xovsro «поспішаю», споріднене
з лат. conari «намагатися, пробувати»)
при неясному префіксальному 8ta-.Фасмер І 560; ГеЗ І 395; І І 230; Шанский
ЗеРЯ І 5, 226; Преобр. І 206-207; Го
ряев 100; Holub-Lyer 130; БЕР І 472;
Младенов 158; Bern. І 198-199; Mikl.
EW 45; ehantraine 276-277; Frisk І

384-385, 439; Boisacq 184.
lді] «а саме,

власне, отже» Ж. ст.

д13 «отже, власне» (XVIII ст.), дей «мов,
МОВЛЯВ» (1433), дий «ТС.» (XVII ст.);
р. де ( <д13) «мовляв» (частка, вживана
при передачі чужих слів), п. ст. dzie
«тс.», болг. де «ТС.» (частка, вживана у
виразах типу ела де, кажи де), давніше

дей, слн. [de, dei], стсл. д1шши «хіба
(не)», д 1J і «те.»;- алегроформа, що ви
никла з *deje(tь) «говорить» (3 ос. одн.
від deti «діяти; класти», звідки й укр.
діти, діяти); значення «говорити, каза
ти» виникло у deti на основі виразу
deti imEt «давати (букв. робити, поклада
ти) ім' я».-- Шанский ЗеРЯ І 5, 32;
Фасмер І 489-490; Преобр. І 209; Со
болевский Лекции 96; ЖМНП 1897 лис
топад 63, 1903 вересень 162; Machek

ESJё 118; БЕР І 328; Bezlaj ESSJ
97; Zubaty St. а сІ. І 90-91; Bern.
191-193.- Див. ще діти .- Пор. дій.

І
І

2

діабет, діабетик, діабетuчний;- р.
болr. , диабет, бр. дЬІ.Ябет, n. diabetyk
«хворий на діабеn, ч. слц. diabetєs, м.
диjабетес, схв. диjабетес, слн. diabeчерез
nосередництво сучасних
західноєвропейських та латинської мов

tes;-

«книга, за якою диякон править службу

(н. Diabet, фр. diabete, англ. diabetes,
лат. diabёtes) запозичено з грецької;
гр. бta~-lj't'f\G «діабет» є складним сло
вом, утвореним з 8ta- «через» (можJІиво,
з* 8taci від 8la «двічі», що походить з і є.
*dis- *dцis- «надвоє, навпіл»), та ~-lj't'f\G

в церкві» Ж, [диЯконствоJ Ж, дяконува

«який ходить, рухається», пов'язаного з

ти, [діяконувати] Ж,

~alvetv «іти», від якого походить також
укр. база; буквальне значення і мотива

215-217, 383.
диЯкон, [діЯконJ, дЯкон, [діЯк6нник]

[піддіЯкон] Ж,

ст. дьякон'Ь (1322), диакон'Ь (1421);р. дьЯкон, бр. дьt!tкан, др. диякон'Ь, диа
КОІ-l'Ь, дьякон'Ь, деякон'Ь, п. ч. слц. diakoп, болг. дЯкон, схв. 'Іj(ікон, слн. diakoп, стсл. диrако Nn.;- через nосередб

l-434

<

ція грецької назви хвороби

єдиного nо

яснення не мають; назва тлумачиться як

«(людина) з широко розставленими но

гами» (характерна поза діабетика) або
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діагноз

діалектика

ю-: «те, що проганяє (рідину через орга

нізм)».-СІС

219; Шанский ЗСРЯ І 5,
104-105; Kopalinski 218; Holub-Lyer
130; БЕР І 380; Chantraine 157; Кlein
440.- Див. ще база, дис-.

діагноз, діагност, діагностик, діаг
ностика, діагностИчний, діагностува
ти;- р. диагноз, бр. дьиігназ, п. вл.
diagnoza, ч. слu. ели. diagnoza, болг.
диагн6за, м. схв. диjагн6за: - запаЗІ-І
чення

з

західноєвропейських

мов; н.

Diagn6se, фр. diagnose «діагностика»,
ангJІ. diagnosis «діагноз» nоходять від

диагра.ма, м. диjагра.ма, схв. диjдгра.м,
слн. diagram; -через західноєвропей
ські мови (н. Diagramm, фр. diagramme,
англ. diagram) запозичено з греuьІшЇ;

гр. бtаrрсі!-Ч..Ід «креслення, малюнок»
є похідним від бtarpciЧJєlv «позначати
лініями, малювати», утвореного з бtа
«через» та rpciЧJЄlV «писати, малювати»,

звідки

також

укр.

графа.-СІС 219;
5, 107; Kopalinski
Holub-Lyer 130; БЕР І 380;
441. -Див. ще гра<f:а, діа

Шанский 3СРЯ

219;

І

Кlein
бет.
діадема, ст. діади.ма

«пі

(1627);- р. болг.
диаде.ма, бр. дьtядЗ.ма, п. diadem, ч. слu.
слн. diadem, м. диjаде.ма, схв. диjддёлt,
диjаде.ма; --запозичення з греuької мо

знаю», спорідненим з псл. zш1ti, укр.
знати.- СІС 219; Шанский ЗСРЯ І 5,

ви (спочатку безпосередньо, пізніше че
рез посередниитво західноєвропейських

195; Kopalinski 219; Holub-Lyer 130;
441.- Див. ще діа

мов); гр. бtсібrнш «вінеuь, пов'язка на
голові» є похідним від бtаоєІ:v «зв' язу
вати з обох боків», утвореного з tпа
«через» та бєІ:v «зв'язувати», спорідне

гр.

бtciyv uнн~

чення»,

«розnізнавання,

визна·

утвореного з бtсі- «через,

на

скрізь» та yviiюL~ «пізнання, наука; яс

ність»,

пов'язаного

з jL·rvoюxю

БЕР І 380; Юеіn
бет, знати.

діагональ 1 (мат.),
діагональний;р. диагональ, бр. дьtяганаль, п. diagonaJny, ч. diagonaJ, слu. ели. diagonala, вл.
cliagonala, болг. диагонал, м. схв. диjа
гонала;- інтернаuіональний математич

ний термін (н. Diagonale, фр. diagoпale,
англ. diagonal), який виник на базі елат.
diagonalis «діагональний, проведений з
одного кута в другий», що є похідним
від запозиченого з греuької мови diagonios, утвореного з бtа- «Через» та
rюv(a «кут», спорідненого з r6vu «колі

но», якому відповідає дінд. janu, дангл.
сnёо, гот. kniu, лат. genu «ТС.», можливо,
також р. звен6.-СІС 219; Шанский
ЗСРЯ І 5, 106; Фасмер 1 512; Горяев
446; Kopalinski 219; Holub-Lyer ІЗО;

БЕР І 380; Младенов 127; Юеіn 441,
668; Frisk І 336-337; Boisacq 153154-.-Див. ще діабет.
діагоюі.qь 2 (текст.);- р. диагональ,
бр. дьtяганаль, n. diagonal, ч. слн. diagonc'il, схв. диjагонал;- результат еліп
саuії англійської назви тканини diagonal cloth «те.» (букв. «діагональна
тканина»- через

рубчики,

що

прохо

дять по тканині навскіс).- Шанский
3СРЯ І 5, 107; Kopalinski 219.--Див.

Ще ді аГОНсlЛЬ 1 •
діаграма;- р. диаграмма,
ягралtа, п. ч. слц. вл.
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бр.

diagram,

дьt
болг.

ного з дінд. dy-ati «зв' язу є», da-man «Те,
що зв' язу є, скріплює; зв' язок», алб.

*

del «сухожилля» (іє. *de(i)-, d"- «в'я
зати»).-СІС 219; Шанский 9СРЯ І 5,
107; Фасмер І 512; Kopalinski 218; Holub-Lyer 130; Holub-Kop. 100; БЕР І
380; Младенов 127; Юеіn 440; Frisk І
374-375; Chantraine 269-270.- Див.
ще діабет.
діалект, діалектИзм, діалектальний,
діалектний,
ст.
діялект'Ь
«мова»
(1596);--р. болг. диалект, бр.
дьtЯ
леюп, п. ч. слu. вл. dialekt, м. диjа
лект, схв. диjдлек(а)т, ели. dіаІеkt;
запозичення з греuької мови; гр. бtсіЛєх
то~ «мова; розмова; діалект» є похідним
від бtаЛЄrю «розмовляю», утвореного за
доnомогою префікса бtа- від ЛЄую «го
ворю, називаю», пов'язаного з Л6ущ;
«слово, мова».- СІС
219; Шанский
3СРЯ І 5, 108; Фасмер І 512; Горяев
446; Hйttl-Worth 15; Бульша 94-95;
Kopalinski 219-220; Holub-Lyer 130;
БЕР І 380; Младе.нов 127; Юеіn 441;
Frisk ІІ 94-96.-Див. ще діабет, логі
ка.- Пор. діалектика.

діалектика, діалектик, діалектuч
ни:1, ст. діалектика (1627), діалектиц·
кий (XVII ст.);- р. болг. диалеюпика,
бр. дьtялектьtка, п. dialektyka, ч. слц.

діаріуш

діалектологія

вл. dialektika, м. диjалеюпика, схв. ди
jалектищ, слн. dialektika;- запозичен
ня з грецької мови; гр. бtaЛєкttx'lj (тЄ хvч)
«мистецтво вести розмову, дискусію» є
формою жін. р. прикметника бtаЛєх'tt
х6~;, що походить від бtaЛЄro!-.tal «веду
бесіду, обговорюю», префіксального ут
ворення від ЛЄrю «говорю». -СІС 219;
Шанский3СРЯ І 5, 108-109; Фасмер І

512; Горяев 446; Hiittl-Worth 14; Kopalinski 219-220; Holub-Lyer 130-131;
Holub-Kop. 100; БЕР І 380; Юеіn
441.-Див. ще діалект.
діалектологія «галузь

мовознавства,
що вивчає народні говори (діалекти)»,
діалектолог,
діалектологічний; - р.
болr. диалектология, бр. дЬІялекталогія,
п. dialektologia, ч. dialektologie, слц.
dialektol6gia, вл. dialektologija, схв. ди
jалектолдгиjа, слн. dialektologija;- за
позичення з німецької аби французької
мови; н. Dialektologie, фр. dialectologie
утворено на базі гр. бtсіЛєхтщ; «розмова,
діалект» за допомогою звичайного для

назв наук компонента гр. -Лоуіа, nов' я
заноrо з Мrщ; «слово».- СІС 220; Шан
ский 3СРЯ І 5, 109; Kopalinski 219220; Юеіn 441.-Див. ще діалект, ло
гіка.
діалог, діалогічний, ст. діалог'Ь, діа
ло.r'Ь, діалога «розмова; твір у формі
розмови дЕох осіб» (XVII ст.);- р. диа
лог, бр. дьtял6г, п. ч. вл. dialog, слц.
слн. dial6g, болг. диалог, м. диjалог,
схв. диjд:лог;- запозичення з

грецької
мови; гр. бtсіЛоrо~
«розмова,
бесіда»
пов'язан.е з бtаМrю «розмовляю», утво
реним з бtа· «через; по» та Мrю «гово
рю»; форма з наголосом на

останньому

складі в українській та російській мо
вах відбиває посередництво західноєв
ропейських мов (н. Dial6g «діалог», фр.
dialogue «тс.»).-СІС 220; Шанский

3СРЯ І 5, іО9-110; Фасмер
ряев 446; Hiittl-Worth 15;

І 512; Го·
Kopalinski
219-220; Holub-Lyer 131; БЕР І 380;

Младенов 127;.Юеіn 441.-Див. ще
діабет, логіка,
діамант, [диямент, діямент Ж. дія

ментовий Ж, дітJvlентовий ЖJ, ст. дьtЯ
менm'Ь (XV І ст.), діамент'Ь, діямент'Ь,
диамент (XVII ст.);- р. болг. диа
м6шп, бр. дьtямЗнт, n. diament, ч. слu.

вл. diamant, м. dиjамант, схв. диjд:
мант, слн. diamant, demant;- запози
чення з середньолатинської мови; елат.

(зн. в. diamantem) «алмаз, діа
мант» походить від гр. &.oci!-la~ (род. в.
&.M!-lavтo~) «ТВердий метал, сплав, сталь
(?)» неясного походження; у середньо
латинській мові початок слова dia- з' я
вився під впливом гр. бtaqJClV'lj ~ «про
зорий».-СІС 220; Шанский 3СРЯ І 5.

diamas

110; Hiittl-Worth 15; Kopalinski 220;
Machek ESJC 114; Holub-Lyer 131;
Holub-Kop. 98; БЕР І 380; Младенов
127; Юеіn 442; Frisk І 19, 346.- Пор.
алмаз.
діаметр, діаметральний;- р. диа
метр, бр. дьtЯ.метр, п. ч. diametr, слu.
diameter, болг. диамет'Ьр, м. диjаме
тар, схв. дitjaмemap, слн. dі:іmеtеr;
запозичення з середньолатинської мови;
елат. diametrus «діаметр» походить від
гр. бtсі!-lєтро~ «поперечник», утвореного
з бш- «через, наскрізь, по» та 1-1єтрЄю
«Міряю», спорідненого
З ПСЛ.
mera,
укр. міра. -СІС 220; Шанский 3СРЯ
І 5, 11 О; Фасмер І 512; Горяев 446;

Hiittl-Worth 14; Kopalinski 220; HolubLyer 131; БЕР І 380; Младенов 127;
Юеіn

442.-Див.

ще

діабет, міра.

Пор. метр.
діапазон;- р.

болг. диапаз6н, бр.
дьtяпаз6н, n. diapazon, ч. diapason, слu.
слн. diapaz6n, м. диjапаз6н, схв. диjа
пд:збн;- запозичення з франuузької мо
ви; фр. diapason nоходить від лат. diapason, утвореного з гр. бtа лaaiiJv «че
рез усі», яке виникло внаслідок

скоро

чення словосполучення бtа лaawv

xopowv

GU!-!ЧJffiVt'i «rармонія через усі струни>>
(через ноти, октаву), де лaawv є формою
род. в. мн. від ла~ «увесь».- СІС 220;
Шанский 3СРЯ І 5, 111; Фасмер І 512;
Горяев 446; Kopaliiiski 220; БЕР І 380;
Dauzat 245; Юеіп 442.- Див. ще діа
бет, пан-.
діаріуш

(заст.) «щоденник,

Пі, діаруш «ТС.», ст.

журнал»

діаріуш'Ь

(XVII

ст.);- п. diariusz «щоденник, книга про
токолів сейму», ч. diar «щоденнию>;

через посередниитво польської мови за
позичено з латинської; лат. diarium
«денна порuія, пайка» утворено від dies

«день», спорідненого З псл. dьnь, укр.
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діва

діафрагма

день.-- Бульша

lub-Lyer

95; Kopalinski 220; Ho-

131.-Див. ще день.

діафрагма, діафрагмувати;-- р. болг.
диафрагма, бр. дьtяфрагма, п. ч. слц.
diafragma, м. диjафрагма, схв. диjа
фрагма, диjафрагма, слн. diafragma;чepeз

посередництво

(пізньолат.
ропейських

латинської

та західноєв

diaphragma)
запозичено

мови

з

грецької;

гр.

бLCiЧJpar!-La «перегородка» пов' язане з
бLaqJpciaaєLv «перегороджувати», утво
реним з бLа- «через» та ЧJpciaaєLv «від
городжувати,

прикривати,

наnовнюва

ТИ», спорідненого, можливо, з лат. farcїre «запихати, напихати», frequёns «на
пханий; частий».- СІС 222; Шанский
3СРЯ І 5, 111 -112; Kopalinski 219;
Holub-Lyer 130; БЕР І 381; Юеіn
442; Frisk ІІ 1038-1039.-- Див. ще діа
бет.

діброва,

[дуброва],

[дубрак]

(бот.)

«горлянка, Ajuga L.» Ж. [дубрівка]
(зоол.) «вовчок лісовий, Myoxus nitela»
Ж. [дубрівник] (бот.) «перстач прямо
стояgий, калган, Potentilla tormeпtilla
Neck. (Р. erecta)», [дубрівка, дубровка]
«те.» Mak, дубровина, [дубровник] (бот.)
«гриб щираю>, дібровистий, [піддубров

ник] (бот.) «айстра степова, Aster amel·

lus L.» Mak;- р. дуброва, дубрава, бр.
др. дубрава, п. dq,browa, ч.
doubrava, слц. dubrava, вл. нл. dubrawa, болг. д'Ьбрава, схв. д!)брава, слн.
dobrava, стсл. д~шр~с/.\, ДЖЕj)М/.\;
псл. dQbrava «ліс», dQbrova «те.» похо
дуброва,

дять від *dQЬгь «ТС.» (пор. болг. ст.
джбрь, п. [dqbrza] «дубина», ч. ст. dйbra
«полонина»), що дальшої загальнопри
йнятої етимології не має; розглядається
як результат контамінації dQbь «дуб»
і * dьЬrь (* dьЬrь) «нетрі» (БЕР І 453);
реконструюється іє. * dhumb-r- «багни
сте місце, поросле лісом»--+«дубовий ліс»,

звідки

виводиться

також

лтс

dumbrs

«багно, багнистий», dumbrava «багнисте
місце», dumbrajs «те.», лит. dumblas

«багно, мочар»,

dumburvs «вибоїна, ка
люжа» (Slawski І 140-.::141); зіставляє
ться з балтійськими словами, але запе

речується

зв' язок

з

dQb'Ь

(Brйckner

85-86; Vaillant KES 14, 223-224;
Rozwadowski Studia 55); Фасмер (І
84

навпаки, пов'язуючи dQbrava з
dQb'Ь, вважає зближення з лтс. dumbrava і под. позбавленим підстав (пор.
3ССЯ 5, 93-94; Bezlaj ESSJ І 106);
припускається спорідненість псл. *dQЬгь

548),

з гр. брu~-16~ «ліс» (Machek ESJC 123;

HoJub--Kop. 105); зіставляється з дінд.
dhumraJ:!
«димний,
сірий,
темний»
(LtiІr-Splawinski J Р 17, 107-1 09; Milewski PF 15, 198-199), з лит. duobe
«яма» (Ильинский РФВ 78, 207); пов'я
зується також з гіпотетичним * doпdro
va, звідки гр. бЄvбрєоv «дерево», стсл.
др Ііс~. укр. дерево (Meillet Etudes 373),
вважається (Skok І 449), що форма
dQbrova первісно була прикметником;
укр. і в діброва з' явилося нефонетично,
пор. ст. доброва (XIV ст.), що виникло
внаслідок деетимологізації слова та аси
міляції першого складу наступному (Бу
лаховський НЗ КДУ 1946 V 1, 102103).- Шанский 3СРЯ І 5, 203; Пре
обр. І 200; Holub-Lyer 139; Sl. prasl. IV
181--183.- Див. ще дуб.

дfва СУМ, Ж. [дівана] «дівчина» Я,
[дівася], діваха, дівйзна «посаг», дівйt{я,
дівич, дівка, дівонька, дівота .(зб.) «дів

чата», дівоха, дівоцтво, дівочка, [дів6чча]
«дівочий одяг, прикраси і под.» Я, [ді
вощина] «майно, придбане за час діву
вання», [дівственниця] Ж, [дівство] Ж,
дівування, дівуля, [діщjся, дівуха, дівця],
дівча, дівчата, дівчатко, дівчачур «за
лицяльниК>>, дівчйна, дівчинка, дівчи

нйна, дівчинЯтка Я. дівчйсько, [дівчук]
«дівчина-підлітоК>> Ж. дівчур «залицяль

ник;

гермафродит»,

(заст.)

«кімната для служниць у

дівочий,

дівоча
пан

ському дворі», дівоцький, [дівочний] Я,
дівчачий, [дівчачурний] Я, дівчйнин, ді
вочити «дівувати», дівочитися «удавати
з себе дорослу дівчину», додівчити «збе
регти невинність до заміжжя», пfддівок.
«дівчинка-підліток»,
[піддівочаl
«ТС.»,
[роздів6чити1
«позбавити
невинності»
Нед;- р. д ева, бр. дз ева, др. д13ва, n.
dziewa, ч. deva, слц. deva, вл. diowka
«дочка», нл. iowka «ТС.», полаб. deV<J
«дівчина-служницЯ», болг. м. дева «дів

чина>>,

схв.

дjевбjка,

слн.

deva, стсл.

д1Іс6 «те.»;- псл. deva «дівчина» похо
дить з *dоі-ца, для якого реконструює-

Діва

дівоснуб

ться первинне значення «здатна годува

ти груддю» або «яка ссе»

(Meillet MSL

іє. *dhе(і)
«ссати; годувати груддю», з яким п~в'я

[дівіЯн] (бот.) «вовчуг, Ononis hircina», [дівіЯн] «ТС.» Ж;- неясне; можли

21, 45--48; Mikl. EW 44);

во, пов' язане з divь «дикий»; у такому

занетакожпсл. dojiti,*det~, укр. доїти,
дитЯ, лат. femina «жінка», гр. l'Y'ijl.v~

разі кореневе і замість и з' явилося на
українському грунті внаслідок деетимо
логізації
(пор.
аналогічне
[дівина]
«Oenothera bienпis» <дИвина).- Див. ще

«Жіночий», зіставляється з дінд. devl
«богиня» (Rozwadowski Qu.
gr. et І
418, nроти J agic AfS!Ph 20, 434); при

дИ вий.

[ді в6йник1 (бот.) «еспарцет, Onobry·

nускається існування в минулому склад

chis sativa» Г, Ж;- неясне.

ного nрикметпика * de(to)-vojьna «яка
тужить за дітьми (хоче стати матір'ю)»,
де друга частина пов' язана з дінд. vёti
«тужити за чимось», звідки виводиться
* devojьna >*devoja > deva
(Machek

[дів6кий]

ESJC 116; Holub--Lyer 129). --Труба
родства 114-117; Шанский
ЗСРЯ І 5, 36-37; Фасмер І 491; Преобр.
І 207; Горяев 100-101; Slawski І 199200; Brilckner 111; Holub-Lyer 99;
Schuster-Sewc Probeheft 54; БЕР І 330331; Младенов 123; Skok І 415-416;
Bezlaj ESSJ І 99; 3ССЯ 5, 17 -18; _Bern.
І 197· Trautmann 51; Mei!let Etudes
чев Терм.

З72.~Див. ще до~ти.--Пор. дитЯ, діти\
Діва

(зодіакальне

сузір'я),

Дівка,

Дівчина з відрами «ТС.», ст. Д15ва зна.ме
ніе н(е)б(е)сное (1642);- р. Дева, бр.
Дзева, n. ч. слu. Panna «те.»;- калька
латинської назви того ж сузір'я Virgo,
що nоходить від virgo «Діва, дівчина».
дівати --див. дfти 2 •
,
дівер «брат чоловіка», [дівuр, ївер]

«ТС.» Ж, [дівере] (зб.) Ж, діверка «дру
жина діверя», діверко (зменш.), [діверЯ]
(зменш.) Я;-- р. деверь, бр. дзевер, др.
д15верь, п. ст. dziewierz, ч. ст. dever,
слu. заст. dever, болг. м. девер, схв.
дjевер, с.тш. заст. dever;- псл. deverь

[дівока] (бот.) «булатка, Cephalanthera bifolia»;- очевидно,. nов' язане з

форма

«дикий»

жін.

р.

як субстантивована

цього

прикметника.

Див. ще ді вбкий.

[ді вбкий] «дикий» (у виразі дівок а
Ягода) Ж;- запозичення з західносло
в'янських мов; п. ст. dzi\лroki «дикий»,
ели. divoky «ТС.» виникло внаслідок по
ширення

псл.

divь

«дикий»

суфіксом

-ok-.- Slawski І 204 -205; Machek ESJ С
119.-- Див. ще д; вий.- Пор. дИкий.
[дівбнка] (ент.) «Phryganea L.» Ж;
неясне;

можливо,

«дикий»; пор.

пов'язане

n. [dzi\\;·onia]

з

дuвий

(вид птаха),

болг. [дuванка] (гірський птах).
[ді вороювати] «грати в гаївку, води
ти дівчачий хоровод на великдень>'
Ж;-складне слово, утворене з основ
слів дів( а) «дівчина» і рай (пор. [рай
цюватu] «співати святкові побажання на
великдень» Ж. [райцівка] «побажання
на великдень» Ж); о <а тут- наслідок

деетимологізації і зближення з
cя.- Див. ще дfва, рай.

polmu-

[ді вослЮб] «сват, староста; обряд сва
тання», [дівослЮбu] «сватання» Ж. [ді
вошлЮб] «Те.»;- п. dziewoslqb «сват, ст<~
ро<:та»;- в3ріанти форми дівосщjб, що
в результаті деетимологізації

виникли

«брат чоловіка»;-- споріднене~ лит. 9ieveris, лтс. diёveris, дінд. dёva-, devar-,
гр. бriofjp < *бatF-ijp «ТС.>), лат. levir <
*dаіцёr, двн. zeihhur, вірм. taigr; іє.
*daiцer
«брат
чоловіка».- Трубачев

складного

Терм. родства 133-134; Шанский 3СРЯ
І 5, 37; Фасмер І 491; Преобр.
176;
Briickпer 111 -112; Масhек ESJ С 116;
БЕР І 331; Младенов 123; Skok І 415;
Bezlaj ESSJ І 99; 3ССЯ 5, 19; Sl. prasl.

нонім злЮбuни) та словом шлюб.- Briickner 111.- Див. ще ді воснуб. --Пор.

J

ІІІ 179-180; Bern. І 198; Meillet Etudes
405; Trautmann 43; Fraenkel 94; Miihl.Endz. І 484.

слова

та

зближення

його

другої частини -снуб «Шлюб, заміжжя»
(слова з цією давньою основою в україн
ській мові вийшли з самостійного вжит
ку) з коренем люб- (пор. до діаослЮбu си

див6шуб.

[ді воснубl «сват, староста», [дівосщj
бu] «обряд сватання» Ж. [дuв6снуб]
«сват» Я, [дівосщjбнuй] (напр., д. сир
«обрядова їжа під час сватання»);- ч.
ст. devosnub, болг. [девосн66, девесн6п]
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дід

дівунка
«те»;- псл. *devosnQb'Ь «сват» утворе
не з основ іменника deva «дівчина»
і дієслова *snQbiti (пор. др. снубити
«Звідникувати», снубок'Ь «звіднию>, п.
ст. sщ~Ьіс «видавати заміж» (XV ст.),

ч.

snoubiti

«сватати»,

слц.

snubit' (sa)

«заручатИСЯ»,
snubene~
«НаречеНИЙ»,
snubeпica «Наречена», snйbenka «ТС.»,
нл. заст. snubis «виходити заміж», ели.
snubiti «свататися»), спорідненого з лат.
nubere «виходити заміж», гр. v6~-tCfJТJ
«наречена; дівчина; німфа», vu1-1срє6ю «од

ружуюсь»; іє. *sneu-bh- «одружувати
ся»; висловлювалася
думка
(Machek

ESJC 564), що псл. *snQbiti вживалося
тільки тоді, коли йшлося про жінок.

Slawski І 200-201; Otr~bski ZW 274;
Bri.ickner 111; KZ 42, 364; Slavia 5,
433-435; Младенов 123-124; 3ССЯ
5, 21; Trautmann 273.-- Див. ще діва,
німфа.

[дівунка] (бот.) «підмаренник справж
ній, медівник, Galium verum L.» Ж;
неясне; можливо, пов' язане з [дивана]
«коров'як, Verbascum thapsus L .», або
дивйна, [дівина] (пор. із суфіксом -к
р. дивсінка «тс.»); в такому разі виникло

Я, дідусь, [дедухно] ЛексПол, дідИзний
«успадкований; дуже

старий», дідйчнuй

«успадкований», [дідИчене] «успадкова
не» Ж, дідівський, дідувати «бути дідом;
жебракувати; сторожувати на баштані»,

одідйчити «успадкувати», прадід, пра
дідизна, прадідівщина, прапрадід, прd

дідний, [предідІ «прадід» Нед;- р. дед,
бр. дзед, др. д1ід'Ь, п. dziad, ч. ded, слц.
ded, вл. dzed, нл. .Zed, болг. дЯдо,
деда, м. дедо, схв. дjед(а), слн. ded,
стсл. л t л.".- псл. dedь «батько матері

або батька; стара людина» виникло
в дитячій мові внаслідок редуnлікації
приголосного d з голосним;- до псл.

dedь найближчі лтс. d~ds «стара люди-

на; опудало», dedet «кволіти» (лит. d~ de
«дядько» є запозиченням із слов' янських

мов).

гр.

т-іJ&ТJ «бабуся», тчіІ'і~ «тітка»,

бє'tоь «дядько», бєlа «тітка»; пор. також
тур. dede «дід»; зближення з лит. didis
«великий» (Брандт РФВ 21, 218-219)
невірне.- Бурячок 45--50; Трубачев
Терм. родства 69; Шанский 3СРЯ І 5,
44; Фасмер І 494; Преобр. І 207; Горяев
101; Slawski І 189; Bri.ickner 107-108;

тою> Ж, [дідиччук] «син nоміщика» Ж,

Machek ESJC 113; Ho1ub-Lyer 122;
Но1нЬ-Кор. 97-98; БЕР І 471-472;
Младенов 157; Skok І 411-412; Bezlaj
ESSJ І 96; 3ССЯ 4, 227 -228; Sl. prasl.
ІІІ 120-123; Bern. І 191; Meillet Etudes
235; Mikl. EW 44-45; Trautmann 47;
Mi.ihl.- Endz. І 461.-Пор. дідько.
[дід 2 ] (бот.) «будяк, Carduus L.; осот,
Cirsium L.; хрестовниця, Cruciane11a
L. Mak; тирлич хрестовидний, Gentiana
cruciata L. Mak», [дедйІ «осот» Л, [дідик]
«жовтозілля, Senecio L.; герань криваво
червона, Geranium sanguineum L.», [ді
дич] «льон, Linum vulgare L.» ВеНЗн,
[дід6вник] «осот; лопух, Arctium lappa
L.», [дідок] «хрестовницю> Mak, [дідух]
«білоцвіт весняний, Leucojum vernum
L.» Ж;- р. [дед] «будяк~ осот; лопух»,

дідівщина «спадщина; давні часи», [дідо]
«дід», [дідова] (зб.) «старі люди; жебра
ки», [дедовей] «дід» ЛексПол, [дідовuн]
«жебраю>, дідок, [дід6ра] «здоровий, кре
мезний дід; жебраю> Ж. [дідорака] «здо

[дед6вник] «Те.>>,. [дедкй] (мн.) «лопух»,
[дед6к] «ТС.», [дедйльница] «яглиця зви
чайна, Aegopodium podagraria
L.»,
[дедЮшник] «осот городній, Cirsium oleraceum L .», бр. [дзяд6унік] «будяк», п.

ровий, кремезний дід» Я, дідуга,

«причіпка, плід, що чіпляється
(лопуха та ін;)», dziady «кущі малини,
ОЖИНИ або ЇХ ПЛОДИ», СХВ. дjед «ОСОТ,

в результаті деетимологізації та збли
ження з дівка, дівуля.

[дівчурка]

«невелика

червона

кар

топлю> Ж;- неясне.

діготь, дігтЯр, дігтЯрня- див. дьо
готь.

дід 1 «батько матері або батька; ста
ра людина; жебрак», дідИ «предки; по
минки; тіні по темних кутках», дідик,
дідИзна «спадщина», [дідИна] «жебраю>

Ж. дідИсько, [дідИха] «жебрачка» Ж.
[дідuцтво] «спадщина» Ж, [дfднина] «тс.»
Ж. дідич «поміщик, [спадкоємець ЖІ»,
[дідuчанrса] «дочка поміщика» Ж. дідич
ка «дружина поміщика», [дідйчність]
«спадщина» Ж, [дідйчня] «родовий має

ган,

[дідуй],

дідунь,

діду

[дідунuк] ж. ді

дуньо, [дідурЯга] «дід великого зросту»
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dziad

дід

ДtДЬІЮ

будяк», деде «те.», дjедак «відкасник,
Carliпa acaulis L .», дjедовuна «те.»;
пов'язане з дід 1 : в основі перенесення
назви лежить, можливо, nодібність яки
хось елементів рослини, здебільшого

плодів -чіпких',

колючих

та

ін.- до

бороди (пор. Фасмер І 494); імовірніше,
однак, що ui назви nов' язані з давніми
віруваннями слов'ян: «діда» -сніп ко·
лючої рослини -будяка, осоту і под.
ставили біля воріт або дверей хати чи
хліва, щоб відігнати нечисту силу (пор.

інші назви будяка: [чортополох] Mak,
р. чертопол6х, чертог6н, п. czartoploch)
або заманити домовика; зіставлення бр.

ідзяд6унік] «будяк» з [дзйда] «колючка»,

«Дай

хліба

поскачу

-

діда»;- очевид

но, пов'язане з дід 1 (див.).
[дідикІJ (ент.) <<Ведмедик, Gryllotalpa vulgaris», [дідух] «тс. ВtНЗн; тар
ган Ж», [дідунь] «коренеїд шовковистий,

.Dorcadion holocericeum»;дід 1

(зменш.

дідик);

пов' язані

в основі

з

перене

сення назви -подібність повед.інки (по
вільність рухів, н~повороткість, пор.
назву ведмедик) або зовнішності (довгі
вуса).- Див. ще дід 1 •
[дідик 2 ] «шкіряний гудзик» Я;- оче
видно, пов'язане з дід 1 (зменш. дідик);
мотиви перенесення назви неясні.- Див.

ще дід\- Поv. дедбк 2 •
[дідИнець 1 «двір»;- бр.

дзядзінЄl{

тюрк. dzida «спис, піка» (Носович 133)
невірне.- Лукінова Мовозн. 1981;6, 61;
МеркуJІова Очерки 98--99; Преобр. І
207; Slawski І 189.- Див. ще дід 1 .
Пор. дід 3 , дідько.
[дід 3 ] «сніп соломи або очерету, зв' я

І 194); п. dziedziniec «огоро
джене місце перед будівлею, nодвір'я

заний так, що половина верхівок з од
ного боку, а половина - з другого;

dzieciniec

!сніп, що стоїть на почесному місці в

зультат

хаті Я]», [дідй] «зв' язані по два качани
кукурудзи, що піднішувались у гуцуль

ських хатах під іконами», [дідик] «мі
телка з соломи, трави і под.», [дід6к]
«джгут з соломи, який прибивають во
сени по краях дверей, щоб закрити щі

линю>, [дідикu] «ТС.» Ва, дідух «жмут
соломи або очерету для загорожі або
для обшивки стін куреня; солома, яку
стелили в хатах перед різдвом; затичка
з соломи; гніт, просочений воском; сніп
хліба на народному різдвяному обря

ді»:- р.

[дедик]

«мітелка

з

соломи,

трави і под.», п. dziadek «останній сніп,
зібраний з поля; оnудало з соломи»,
dziadki «Копиці сіна на полі»;- пов' яза

не з дід\ можливо, що дідом спочатку
називався ·пучок, сніп певної росли
ни -будяка, осоту, лопуха та ін., шо
пов' язанt з давніми віруваннями сло
в'ян.-Лукінова Мовозн. 1981;6, 61;

Т 189.-Див. ще дід 1 .-Пор. дід 2 •
[дід ] «їжа з пшона та муки»;- n.
dziadki «суп з муки на воді»;-- nов'я
зане з дідl, можливо, як культова їжа.
Лукінова Мовозн. 1981; 6, 61; Sla\vski
І 189.-Див. ще дід 1 .- Пор. баба 3 •
[дід 5 ] (вид танцю); пор. у Номиса:

Slawski

4

«Місце в церкві, де стоять жебраки (ді

ди); [місце навколо церкви, де поховані
предки (діди); великий двір];- вважає
ться

запозиченням

~

польської

мови

(Slawski

(раніше тільки при палацах та замках)»,

«ТС.»

розглядається

взаємовпливу

як

ре

заnозиченого

з

східнослов'янських мов dzieciniec (р.
заст. детйнец «внутрішня укріплена ча
спrна міста на Русі», др.. д13тиньць
«тс.») та dziad «дід», dziedzina «маєток,
спадщина» (Фасмер І 508; Briickner

108-109; Malinowski Rozprawy 10, 454;
PF 2, 250); пов' язується також безпосе
редньо з dziad «дід» (Bern. І 191) та з
dziedzina «маєток, сnадщина» (Fraenkel
Satura Berolinensis 32).-Див. ще ди
тИнець, дід 1 •
[дідо] (деталь ткацького верстата);
утворено від дід\ мотивація наймену
вання

нeяcнa.-Slawski

І

189.-Див.

ще дід 1 •
дідок «назва гри; дерев'яна куля, що
вживається в цій грі»;- очевидно, по

в' язане з дід 1 (пор. назву гри бабки).
Див. ще дід 1 •

дідько «чорт, біс; домовик», [дідка,
дітько, дітьтьо Ж] «те.», [дідчuця] «бі

сова

жінка; наклепниця» Ж.

«диявольський»,
схожим

на

[дідчий]

[здідькатuся]

чорта»,

ст.

д13дько

«стати
«чорт,

біс» (XV ст.), дідка (1619);- р. [дедка]
«домовик»,
[дедушка]
«те.», [дuтка]
«чорт,

п.

привид»,

[dziadzi]

бр. дзедка

«чорти», ч. заст.

«домовик»,

ded

«домо-
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дій

дієвідміна

вию>,

ст.

dedek

«те.»,

слц.

dedkovia

побут; житло; дієта» є зворотним утво

(мн.) «домовики, духи предків, що охо

ренням від бLaLTiiv «підтримувати, Захи

роняють дім», болг. [дидеин] «злий дух,

щати»,

що приходить за померлим на 40-й день
після його смерті», дидейко «упир»;

бL- (з бLа-) та основа іменника аІаа
( <*аt:ча) «доля», спорідненого з ав.
аёtа «те.», оск. aeteis (род. в.) «чиясь час
тина», тох. В а і- «давати»; пов' язуєть
ся також з іє.*g\!і"і- «ЖИТИ» (Boisacq 184;
Brugшann Grundriss І 2, 174, 593).СІ_~ 222; Фасмер І 517; Горяев 92, 439;

похідне від дідІ, псл. dedь; вважається
евфемізмом (Фасмер І 494; Зеленин 2,
97), однак, як свідчать відповідні фак
ти з інших слов'янських мов, слово
пов'язане з дохристиянськими віруван
нями слов'ян, обожнюванням духів пред
ків, у
нього

яких бачили покровителів домаш
вогнища; зведення до дЯдько

[дедько] (Кобилянський Мовозн. 1980/1:

непереконливе.- Лукінова Сл.
мовозн. 91; Sl. prasl. ІІІ 114--115.-Див.
ще дідІ_-- Пор. дід 2 , дід 3 •
дієвідміна,
дієвідмінювати;-- гра
матичний термін, створений в україн
ській мові в середині першої половини
ХХ ст. (вnерше вжитий у проекті «Ук
раїнського правопису» 1926 р.); складає
ться з основ іменників дія і відміна.
Москаленко Грам.
терм.
147-148. --

42-43)

Див.

ще діяти,

міна 1 •

дієприкметник; -граматичний

тер
мін, створений в українській мові на
прикінці ХІХ· ст.; складається з основ
іменників дія і прикметник.-Моска
ленко Грам. терм. 216.- Див. ще дfяти,

nрикметник.
дієnрислІвник;- граматичний
термін, створений в українській мові на
прикінці ХІХ ст.; складається з основ
іменників дія і прислівник.- Моска
ленко Грам. терм. 216.- Див. ще діяти,
nрислівник.
дієслово,
бездієслівний, віддієслів
нІ!'й;- бр. дзеясл6у;- граматичний тер
мш, створений в українській мові в се
редині ХІХ ст.; вперше вжитий у «Прак
тичній граматиці німецької мови» не
відомого . автора, виданій у Відні в
1863 р. (ч. І І); складається з основ
іменників дія і
сл6во. --Москаленко
Гр?м. терм. 84-85.- Див. ще діяти,
слово.

ді ета, діЄтик., дієтИчний;- р. болг.
м. схв. диета, бр. дьtата, n. ч. вл. dieta,
слц. слн. dieta;- через nосередництво
латинської мови (лат. diaeta «правиль
ний спосіб життя, дієта») запозичено з
грецької мови; гр. біаLта «спосіб життя;
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у

якому

виділяється

префікс

Hutti-Worth 14; Kopalinski 223; HolubLyer ІЗІ; БЕР І 387; Младенов 127·
Юеіn 446; Frisk І 44, 384.- Див. щ;
діабет.

діжа,
д~жнuця,
дtжковйй,
житися]

[діж, дейжа ВеУг], діжка,
[діжун], діжчИна СУМ, (Ме),
діжкуватий, [діжйстий], [зді
«зіпсуватися» (про тісто);

р. дежа, бр. дзежа, др. д'І3жа, п. dzieza,
ч. dize, diz, ст. dieze, слц. diezз, вл.

dzeza, НЛ. zeza, СХВ. [дйжа ' дйжваІJ•
deza;- псл. deza <*dez-ia «діжа»·споріднене з дінд. dehmi «маЖу, ліпл~»,
de~I «насип», гот. deigan «місити»,
da1gs «тісто», нвн. Teig «те.», лат. figura
«фігура, зовнішній вигляд», figLilus «Гон
чар», fingo «формую, ліплю», гр. тєt"хщ;
«Мур», TOt ХОІ,; «СТіна, мур», ві рм. dez
«купа»; зв'язок з лит. (]iezti, dyzti «сік
ти, бити» (Zubaty St. а cl. І 2, 94; пор.
також Ondrus Sl. Wortst. 125) вважає·
слн.

ться

менш

певним, хоча й

наводиться

як семантично паралельне n. wlepk ko·
mus «ударити» (Slawski І 201); іє.
*dheig'h.- «виробляти з глини, формувати;
місити тісто»; припускається, що через
метатезу з цього кореня виникло іе.
* g•heidh- «ліпити з глини, будувати»,
звідки стсл. зиждж, ЗЬ.Д<\ТИ «будувати»,
ЗЬ.ДЬ. «Мур», ЛИТ. ziesti «рОбИТИ З ГЛИНИ»
та ін.- Трубачен Рем. терминол. 209-

210; Бурлакова ВСЯ 6, 54-55; Шанский
3СРЯ І 5, 45 -46; Фасмер І 494; Bri.ickner 112; Mache}: ESJC 119; Holub-Kop.
102; Sclшster-Sewc І 204-205; Zubaty
St. а cJ. І_І 94; AfS!Ph 16, 391; Skok І
411; BezlaJ ESSJ І 100; 3ССЯ 5, 2324; Bern. І 198; Mikl. EW 45; Mйhl.
Endz. І 487; \Valde-Hofm. І 501502; Pokorny 244-245.
діжма -див.

дежма.

[дій] (вигук, що виражає подив, до·

ділИти

діймати

гук, яким підганяють), схв. де (спону

'<TL.» lli, lнadiлJ «униз» Ж. lнад6лі, на
долйну] «те.», [надолокl «нижній край
одягу», [паділ] «доJшна», [падол) «широ
кий рів» Бі, [передали] Нед, поділ «ни

кальний вигук);- очевидно, походить з

зина; нижній край одягу», поділля «ни

саду: дій йог6 батькові! дій його кдту!),
[дей] «те.»;- болг. дей (вигук-звертав. ня, переважно в народних піснях; ви

*dejь

-форми наказового способу 2
ос. одн. від дієслова deti, укр. діти, ді

зина», [п6долле] «шлейф» Нед, [подолін

яти.-БЕР І

у весняіші» Нед, подолЯнка «Те.», пода

328, 334;

Младенов

127.-

Див. ще ді, дfти 2 •
діймати -див.

і мати.

дійсний, [дісний, дістний Ж], дійс
ність, [дісті] «дійсно» Ж, [диснеl «те.»
Кур, здійсненний, здійснй.мий, здійс
нення, здійснювач, здійснювати, ст. дис
ни (мн. чол. р., 1370);-- бр. дзейсньt
(з укр.?);- не зовсім ясне; можливо,
пов'язане з істний «справжній» (у по
хідній формі *до-истьньш); nізніше мог
ло бути зближене з основою дієслова

діяти (дій-).
дійшлий «зрілий; досвідчений», дійш

каІ

«міфічна дівчина,

що

оспівується

лЯк, подолЯн, [подолЯнин Нед, подо
літній Нед], подолок «НИЗІ-ІНа; нижній
край плаття; спідниця», [прИділ] «низ
сорочки» Нед, [придолйнка] Нед, при
долйнок, [прид6лок] Нед, придолйнний,

[проділ] «долина» Нед, [продолйнка] «ям
ка» Нед,

[розділ] «заглибина, долина,

ущелина» Нед, роздол «низина», розда
лий, роздолля, роздольний, уділ, удо

лйна ЮМ, уд6лля ЮМ, [уд6ль] «доли
на>> Бі, удолИні, удолйну;- р. бр. болг.
м. дол, др. дол'Ь, n. d6l, ч. dul, слц. dol,
вл. нл. dol, полаб. dol, схв. до (род. в

лість «зрілість, досвідченість; [здійс
нення; сучасність ЖІ», недійшлий «не
зрілий, молодий», [недішлий] «слабий,

дала), слн. d61, стсл. д.:-лn.;- псл. dol'Ь

хворобливий», ст. дойшльtй «який ді
йшов» (XVII ст.);- р. д6шлЬLй «зрілий,
досвідчений», [дошлЯк] «досвідчена лю
дина; пройда», [дошлец, дошлЯчка] «те.»,

tuolla

[дощлёнок!

«шалапут»;

- колишній діє

прикметник від дієслова дійтй в зна
ченні «досягти якогось рівня, межі; до
зріти»; пор. також р. ушльtй.- Шанский
3СРЯ І 5, 181.- Див. ще ішов.
[дfкати] «говорити» Ж;- очевидно,
пов'язане з ді
д13
д13и у значенні
«він говорить».- Веrп.
l 192.- Див.
ще ді.- Пор. дейкати.

<

діл

<

«Низ;· долина;

підлога;

яма»,

[д6лецьІ «западина; зморшка» Ж, до
лИна, долинЯник «житель долини», [до
ліщнянuн, долЯнець, долянuн l «те.» Ж,
долівка «земляна підлога, вимазана гли

ною», [д6лок] «яма» Ж, д6лі «внизу;
ВНИЗ», долу «ВНИЗ», [долів] «ТС.», [долав]
«НИЗОМ», доЛОМ «ТС.; ВНИЗу», дfльний «НИ·

ЗИННИЙ», (дільський} «ТС.», долйнистий,
долинкуватuй, долйнний, долИнчастий,

[д6лшиній Я, доліский Ж. долішний ЖІ,
дnліщній, дольній «нижній», вйдолина
«улоговина», вйдолинок «те.», додільний

(у виразі додfльна сорочка), [додолі]
Пі, дод6лку, додолу, здалинок «заглиб
лення, ямка», [наділ] «долина», [над6л]

«низ,

долина»;-споріднене

з

гот.

daJ

«долина, низина, яма», двн.

tal «дuлинз»,
свн. tiiele <;те.»,

«долина, низина»,
нвн. Та! «долина», гр. {}6Ло~ «печера;
кругла будова», кімр.
dol «долина»;
іє. *dholo- «заглиблення, долина»; Гірт
(PBrB 23, 332) безпідставно вважає

слов' янське

слово запозиченим

з гер

манських мов.- Шанский 3СРЯ І 5,
160; Фасмер І 523; Преобр. І 189; Горя
ев 94; Slawski І 159-160; Briickner 92;

Machek ESJC 134; Holub-Kop. 110;
Holub-Lyer 143; БЕР І 408-409; Мла
денов 138; Skok І 419; 3ССЯ 5, 64-65;
Bern. І 208; Specht 27-28.
[дідетка] -«міра

збіжжя,

четве-

рик»; -результат фонетичної видазміни

форми [rелетка] «дерев'яна посудина,
бочонок», похідної від Запозиченого [reлemal «ТС.»; МОЖЛИВО, зближене З ОСНО·
вою ділити.- Див. ще rелста.

[ділИна] «дошка в nідлозі чи в пар
кані», [ділля] (зб.) Ж;-- результат де
етимологізації форм дилйна, *дилля і
зближення їх з діл <шіДлога».- Див. ще
диль 1 .- Пор. ділбвання.

ділйти, [діл] «частина, доля; [гір
ський хребет Ж]», ділене (мат.), [ділень,

ділИ.мок] «Те.» Ж. [діленйна] «поділ»,
[діленйцяJ «частина; доля; поділ Ж»,

ділИти

дІло

-----------------------------------lділинИцяJ «ТС.» Ж, dілення, [ділець І
(бот.) «чашолистнию> Ж, [ділИтельJ «той,
хто ділить» Ж, [ділійl «ТС.», [діл6кl

496; Slawski

{<хаща; поросла лісом гора» ВеУг, [ді
лящ/ця] «поділ», ділЯнка, дільба, діль

дінд. dati «відрізує», dayaie «ділить»,
гр. бalO!--tal «ділю» (три останні слова
вказують на іє. d-, а не dh-).- Шанский
ЗСРЯ І 5, 61; Филии Происх. яз. 537-

ник (мат.); «[той, хто ділить ЖІ», діль
н[щя, [дільниця] «межа між селом і по
лем, рів, огорожа Мо; тин з лому ВеЗи»,
[ділницяl «кошара, обора для овець» Мо,
ділИльний, ділИмий, ділЯнковий, діль
нИчний, дільчий, [дільмаІ «ділячи» Ж,
виділЯти, виділЯтися, вИділ, виділо
вий, [виділювач] Ж, видільний, відділ,
відділок, відділення, віддільник (тех.),
[відділИмийl Ж, віддільнИй, [заділИтисяl
«помилитися при роздаванні карт», [за
ділЯнець] «rорець» Ж. наділЯти, наділ
«ділянка; [відплата, нагорода]», [наді
лак Ж, надільний ЖІ, невіддільний, [не
ділежний) Ж. неподільний, [обдільний]
Ж. переділ, [переділляІ «рубіж, межа»
Ж, переділка «перегородка;
[кужіль,
половина мички]», перерозподіл, [підді
лЯнець І «Горець» ж. підрозділ, поділ, по
ділка, [поділля] «частина, що дісталася
в наділ», [поділокІ «наділ», [поділунок]
«поділ» Ж. подільник, [поділом] «по ча
стинах>>, подільний, [поділЮчий], поді
лЮщий, псдільчивий, приділЯти, при
діл «боковий вівтар; призначення», про

ділЯти

«розділяти

волосся»,

[tіроділl

(у зачісці); «перегородка» Ж, проділка,

проділь (у зачісці), розділ, [розділень]
«Частина» Ж, [розділИтва] «розподіл»
Ж, [розділИтов] «Тс.» Ж, [р6зділка] Ж,

розділювач,

[розділЯчl

Ж. роздільник,

розділовий, розділювальний, роздільний,
роздільчий, розподіл, розподільник, роз
подільний, розподільчий, [уділовуватu]
Ж, уділ, удільний;- р. делИть, бр. дзя
ліць, др. д13лити, п. dzielic, ч. deliti,
rлц. delit'' вл. dzelic, нл. zeliS, полаб.
de]e «ділить», болг. делЯ, м. дели, схв.
делити, слн. deliti, стсл. д'ЬІ\ити;
псл. deliti «ділити», утворене від імен
ника * delь «частина», сnорідненого з
гот. dails, двн. teil, англ. deal, дангл.

І 189); іє. *di'ii-1-, засвід
чене ще в лит. [dailau, dailytil «ділити»
(Буга РФВ 67, 236; Trautmann 43), в

538; Преобр. І 208-209; Горяев 101;
Slawski І 194-195; Briickner 108; Holub-Kop. 100; Holub-Lyer 132; БЕР І
338-339; Младенов 157; Стоянов 7879; Skok І 406-407; ЗССЯ 4, 233-234;
5, 8-9; Bern. І 195; Pokorny 175-176.
[дfлка] (анат.) «мигдалию> Ж;- не
зовсім

ясне;

можливо,

утворене

від

доля 1 «частина» (див.).
дfло, [ділатель] «працівниК>> Ж. [діл
нИк] «працьовитий чоловіК>>, [дільник]
«ТС.» Ж, [ділнИцяJ «працьовита жінка»,
ділок, ділЯга, ділЯцтво, [дільнЯ] «кім
ната для роботи» Ж. [ділальний] Ж. [діл
ний] «робочий», [дільнИй] «Те.» Ж, діло
вйй, діловИтий, ділЯцький, [ділати], без
ділля, бездільний «недіяльний, лінивий»,
бездільник, [бездільничати] Ж. [доділь
ний] «діловий; працьовитий» Я, [зділкаІ
«факти» Ж. [зdільницяJ «мастачка, май
стерниця» Я, [зділивийl «Послужливий»
Ж, [зділишливий] «ТС.» Ж, [здільний) Ж,
[незділивий] ВеЗи, заділ (техн.), [заді

лувати l «заховати» Ж.
[піддільний]
«штучний» Нед, [проділати] «проробити,
пробити» Нед;- р. м. дело, бр. дзела,
др. д13ло, п. dzielo «Справа, робота»,
dzialo «гармата», ч. dilo «справа, робо
та», delo «гармата», слц. dielo «робота,
витвір», вл. dzelo, нл. zelo, полаб. d'olii

«тс.», болг. дело, дЯло, схв. дjело, слн.

delo, стсл. д·tм;- псл. delo «робота;
результат роботи», найімовірніше, утво
рене від дієслова deti за допомогою су
фікса -!о (пор. з цим же суфіксом укр.
віяло від віяти, р. одеЯло від од13яти,
болг. опел6 «похоронна відправа» від
опея і под.); тоді сnорідненими є лит.
padelis <шокладок, яйце, підкладене в
гніздо», priedё le «дода тою>, ді сл. dali-

запози

dun «здійснили», можливо, і dCEll <<Лег

з прасло

кий; ввічливий»; зіставляється також з

в'янської (Мартьшов Сл.- герм.
взаи
мод. 112--116; Milewski RS1 26, 130;

лит. daile «мистецтво; ремесло», dailus
«витончений, гарний», rata-dailё «коліс

Machek ESJC 117; Юuge-Mitzka 776;
Pedersen KZ 39, 372; проти - Фасмер І

лтс.

d&l, dal
чення

90

у

«тс.»;

припускається

прагерманську

мову

НИК>>

(пор. СТСЛ.

др·t;с~д·ІJІ\ГJ

«ТеСЛЯ»),

dai!S «гарний» (Топоров 339-340;

діловання

Bu()'a RR

дім
І

436-437;

Брандт РФВ

21,

220~ Pott KZ 6, 33, проти -- Slawski
І 190).-Шанский 3СРЯ І 5, 62; Фас
мер І 496-497; Преобр. І 207 --208_;
Горяев 101; Briickner 109; Machek ESJC

117; Holub-Kop. 100; Ho1ub-Lyer 124,
136; БЕР І 338; Младенов 157; Skok І
412-413; 3ССЯ 5, 7 -8; Necke1 ZfS!Ph
6, 67-69; 6ern. І 194-195; Mik1. EW
45; Meillet Etu'des 415; RES 6, 169;
Trautmann 48.- Див. ще діти 2 .
[ділбвання І «паркан», [дільниця] «ого
рожа з поламаних бурею дерев» ВеЗи,
[дінниця] «огорожа», [заділувати] «ого
родити

парканом»;- результат деетимо

логізації форми дил(ь )овання «те.», ут
вореної від дилювати «будувати з ди

лів», і зближення її з ділИти чи, мож
ливо, діло, ділати;

безnосередньо

по

в'язувати укр. [діловання] «nаркаН>> з
дfло
delo (Преобр. І 208) невірно.
Див. ще диль.-- Пор. ділИна.

<

[ділЯ] «для» Ж, !дільма] «те.»;- р.
!деля, дельмаІ, бр. дзеля, др.
д13ля,
д1ньма, п. ст. dzie1as, [dzie1e], нл. zela,
схв. ст. дшь, слн. -delj, стсл. А tл/1\,
д'~АЬ.Мd;- псл. d~Ща, очевидно, пов'я
зане з delo як його відмінкава форма оруди. одн. (Bern. І 195-196) або абла
тив (Ильинский РФВ 64, 433); розгля
далося також як аблатив імені * delь
«частина» (Лозбз 3ИРЯ 6, 75-89); зде
більшого вважається спорідненим з лит.

d~I «для», ст. dela, deliai, лтс. dёl «те.»,
хоча балтійські форми можуть бути й за
nозиченими з слов' янських мов (3ндзе
лин ЛП І 82-83; Vaillant Gr. comp. ІІ
2, 698); сумнівний зв'язок з псл. *dьJ-,
звідки р. длИнньtй (Mikl. EW 45); зістав
лялося безпосередньо з ділИти (Горяев
92).-Фасмер І 497; Преобр. І
208;

Bezlaj ESSJ І 97; 3ССЯ 4, 234--235;
ESSJ Sl. gr. І 55-59; Trautmann 48.Див. ще діло, ді ль.- Пор.

для.

[діль] «нитки для рибальських сі
тою>;- р. [дель] «рибальська сітка; ча
стина рибальської сітки; сітчаста тка
нина з товстих

ниток,

яка

використо

вується в рибальстві; товста нитка для
сітки», Др. д13ль (у виразі д13ли невод
нш);-не зовсім ясне; можливо, пов'я

зане з псл.

deliti

(пор. болг. дель «пасмо

волосся», тобто «частина волосся, що
відділяється від усієї його маси»); ре
конструювалося др. д13ль «частина» (Лоз

бз 3ИРЯ 6, 75-89); зіставлялося також
(Горяев Доп. 1, 11) з дінд. da- (-dyati,
-dyanti) «в' язати», dita- «зв' язаний», dama «шнурою;, гр. бЄю «в'яжу»; не ви
ключений зв' язок з псл. delo, delati, nop.

р. [дель] «борть; отвір у борті чн у вули
ку», що пов' язується з delo, deti (Фас
мер І 497).-Див. ще ділИти, дfло.

дім,

[дом],

!дамар]

[дома]

«хазяїн»,

(жін.

[доматар,

р.)

«дім»,

доматорІ

«те.» Ж. !домарство] «сидіння вдома»
Ж, !домарЯта] «домашні (хатня челядь)»
Ко, !домівці] «те.» Ж, [домаха] «житло,
стоянка рибалок; перший улов поблизу

стоянки», [до.иашністьJ «господарство
Ж; дім із садибою Я», [домець] «палац»,
домівка, домівнИк «домочадець», [домів
нИцяJ «служниця» Ж. [домівство] «дім»,

Ідомовець (слезавий)І «домашній грибок,
Ж. домовИй, домо
вйк, !домовйще] «будівля» Ж. !домовнйк]
«домочадець;
домовик»,
[домовність]

Merulius 1acrymans»

«батьківщина» Ж. домонтар (заст.) «до

мосід; [хазяїн Я]», доматур «ТС.», до
монтарство,
домашній, !домашнивuй
Я, домівський], домовйй, домовИтий, [до
мовний], дома (nрИСЛ.), [домаки] «ВДОМа»
Ж. !домів] «додому», [домій] «те.» Ж,
!домарИти(ся)J «сидіти вдома», [дома
торствувати] «хазяйнувати» Ж. [без
домівник] Ж, бездомник, безд6.люк, без
домний, додому, додомку, додомоньку,
дод6мочку, !задомашний] Ж. одомаш
нювати, [подімство] «садиба», прИдомок
«флігель», [роздомашнИти] Нед, удома,
!удомашнйти] Нед;- р. бр. болг. м. дом,
др. домь, п. слц. вл. нл.

полаб.

dom, ч. dum,
diim, схв. дом (род. в. дома),

ели. dбm, стсл. Д("!М'Ь.;- псл. dошь є
давньою основою на -u-;- споріднене з

лат. domus «дім», дінд. damal) «те.»,
ав. dam- «дім», гр. б6!J-OG «будіВJІ?і»,
<">Є!J-Ю «будую», ЛИТ. dimstis «МаЄТОК»,
гот.

timrjan

«будувати, споруджува'ІИ»,

дісл. timbr «будівельний ліс», гр. І'>Шfщ
«дім», M!J:ap «хазяйка, дружина»;
іє.

*dom-, *dem-, *dm-, *dm- «дім, будів
164-165;
Фасмер-Трубачен І 526--527; Преобр.
І 190~191; Горяев 94; Slawski І 155;

ля».- Шанский 3оСРЯ І 5,

. 91

дітвора

діменИця

Brйckner

93-94; Machek ESJC 134;
Holub-Kop. 110; БЕР І 410-411; Мла
денов 138; Skok І 424-425; Bezlaj ESSJ
І 107; 3ССЯ 5, 72-73; Bern. І 210-211;
Trautmann 44; Muhl.- Endz. ІІ 692693; Pokorny 198-199.
діменйця -див. дймати.

дінниця -див. діло вання.

діра, дірка, [діравка] «друшляк», [дір
кавиця, дирк6вница МСБГІ «тс.», [дир
кtівница]

«частина ткаuького верстата;

металічна планка з багатьма отворами»

МСБГ, діркувtільня «прилад, яким

роб·

лять отвори», [дірЯвка] «дірявий предмет
(сумка, миска і под.)» Я, [дюра] Ме,
дЮрка Ме, [дірtівий, дірйстий Ж, дир
кавий МСБГ, діркатий, дирк6ватий
МСБГІ, діркуватий, дірчавий, дірчастий,
дірчатий, дірЯвий, [дюравий (Ме), дюр
к6ватий (Ме), діравити Ж, діркаватіти
ВеБ],

дірчtівіти,

дірЯвити,

дірЯвіти,

[подіркуватий, пр6дір, продіркувати];
р. дьtра, [дира], бр. дзіра, дзюра, др.
дира, п. dziura, ст. dura, ч. dira, ст. diera, deravy, ldoura], слu. diera, вл. diera,
пл. zerл, ст. [iura], полаб. dara, болг.
дйря «слід», схв. дuра, дйра, [дара],
слн. dera, стсл. диjм, ди р~<~;- віддіє
слівне ім' я із значенням «подране, роз
дерте», пов' язане з псл. dьrati «дертю>,
* derti «ТС.»; голосний кореня в різних
слов' янських мовах свідчить про на

явність у праслов'ян ській мові пара
лельних форм * dera (від *derati) і dira
(від *dirati); форми р. дьtра, п. ст. dura
єдиного

пояснення

не мають;

розгляда

ються як балтослов'янські варіанти ко
реня * der- з голосними заднього ряду,
споріднені з лит. durti «колоти, проби
вати», duris «укол» (Bruckner 1 t З; Pokorny 208; Slawski І 208), як результат кон
тамінаuії псл. *dora (гр. борсі) і dira

(Meillet Etudes 252; Фасмер І 559), як
пов'язані з dveri, гр. -&upa (Соболевский
Slavia 5, 444; ЖМНП 1886 вересень
148) та ін.; п. dziшa, до якого зводять
укр.

[дюра],

бр.

дзюра,

пояснюється

як результат видазміни п. ст. dura під
впливом dziora ( <* dera) (Sla\v·ski І
209); чергування голосних кореня по
яснюється й як рефлексація варіантів
коренів іє. *dёr- (der-)/*dцer- (deur-)/

*dцor-

(dour-) (Ondrus Sl. Wortst. 126)

або як явище, викликане експресивними

факторами

(Holub-Kop. 100).- Вар
діал. 108-109; Фасмер
І 515, 559; Преобр. І 206; Горяев 100;
Machek ESJC 117; Holub-Lyer 133, 140;
Schuster-Sewc І 204; Olesch І 147-148;
БЕР І 396; Skok І 437-438; Bezlaj ESSJ
І 97-98; 3ССЯ 5, 12, 30-31; Mikl. EW
ченко

Терит.

41.-Див.

ще

дерти.

[діроб6!1

( Іеанок)J (бот.) «звіробій,
Hypericurn perforatum L.» Ж, [діробое·
ваті] «родина звіробійних» Ж;-- склад·
не

слово,

утворене з

основи

іменника

діра і основи бой-, пов'язаної з дієсло
вом бИти; назва зумовлена тим, що ли·
стки звіробою всіяні крапчастими за
лозками, які просвічують; пор. інші

назви цієї рослини: [діркач, прозірник,
звіробійник діравийІ, а також латин
ську номенклатурну назву Н. perforatuш, букв. «Г. ПОКОЛОТИЙ».- Див. ще
бИти\ діра.- Пор. звіробій.
діскуватися -див. ськати.
дістати «взяти, витягти; досягти, здо
бути», діставати, дістатися «добрати
ся», дістаний;-р. достать, бр. дастаць,
др. достатися, п. вл. dostac, ч. dostati,
слu. dostat', нл. dostas, схв. достати
«ВИСТаЧИТИ», СЛН. dostajati, СТСЛ. Д~СТL\ТИ
«Тс.»;- псл. dostati (dostavati) «досяг
ти

(стоячи);

вистачити,

достояти»

є

префіксальним утворенням від stati «ста
ти».- Шанский 3СРЯ І 5, 174; Slawski

І

157; Machek ESJC 575; Zubaty St.
cl. І 104; 3ССЯ 5, 84; Sl. prasl. IV
137-140. -Див. ще стати.- Пор. до

а

статок.
[дість] «досить»;- результат законо
мірного розвитку давнішого *дасть, що
виникло

досить

внаслідок

подібно до

скорочення

п.

форми

dosc ( <* dosyc)

або з' явилось як запозичення

з

поль

ської мови.- Див. ще досить.
дітвора,
[дітворнЯ
Я,
детворача
ЛексПол І;- р. детвора, бр. дзетварd;
утворено на східнослов'янському грунті
від *д13т'Ьва (пор. схоже за структурою
р. .мошкара); . висловлювалось припу·
щення, що суфіксальний елемент у цьо
му слові з' явився під впливом утворень
типу *сеtvогь, * р(іtогь, укр. четверо,
п'Ятеро (Lohmann KZ 58, 213); менше

дітський

діти

підстав розглядати

це слово

складне, де першою

частиною є та сама

як давнє

основа, що в det-i, а другою -основа,
засвідчена В ЛИТ. VOГcl «НИЗКа», pavara
«передача, привод».- Трубачев Терм.
родства 39; Фасмер І 508; 3ССЯ 5, 16;

S!. prasl. ІІІ 171; Bern. І 196; Trautmann 351.- Див. ще діти 1 •
діти\ [дітваJ (зб.), [дітвага] (зб.) Ж,
дітвак, [дітваччяJ, дітище, [дітка, діт
ство Ж, дітвачий, дітйнський Ж, діт
нuй Ж, діт6чий Ж, дітський Ж, діць
кий, дітчий], [бездіткйня Ж, бездітник,
бездітt/ха ЯІ, бездітний, [бездітський]

Ж;- р. дети, бр. дзеці, др. дt5ти, n.

dzieci,

zesi,

ч.

deti, слц. deti, вл. dzeci, нл.
detai, болг. [дети], стсл.
пізнє псл. deti є формою мно

полаб.

д'tти;-

жини від майже втраченого в сучасних

слов' янських мовах збірного іменника
*detь (пор. схв. [дйjет], ч. [det'J), що
походить з давнішого * do!-t- <* d;}!-t«rодоване груддю», пов'язаного з іє.
*dhei- «годувати груддю», звідки. та
кож псл.
dojiti, deva, укр. доїти,
діва; про суфікс -t- в інших назвах спо
рідненості (він .виділяється також в імен
нику із збірним значенням р. знать) див.
Specht 226;- споріднене з лит. dile
«теля, що ссе», dels «син», лат. Пlius

ти «всилити)), [роздіти, роздівати!, [уз
діти] «одягти» ЮМ;- р. деть (дену),
задеть, одеть, бр. дзець, п. [dziecl «по
діти; чинити; ткати», ч. diti «діти», слц.
diet' «те.», вл. diec «прясти, ткати»,

dzec SO «СНИТИСЯ», НЛ. zas «ПрЯСТИ, тка
ТИ», болг. дена, дЯна «дітю>, м. дене
«те.; вдівати, нанизувати», схв. дjети
«сховати, подіти», слн.

deti

«Діти», стсл.

д 11ти, д·Бtж «класти»;- псл. deti «клас
тю>;- споріднене з лит. dёti, лтс. det
«те.», лат. ffici «вчинив» (форма перфекта
від іасеге «чинитю>), гр. 'tiitrнн «ставлю,
кладу», двн. tёїn, tuon «робити», нвн. tun
«те.», дінд. dadhati «кладе», ав. daMiti
«те.»; іє. *dhe- (*dho-/dh;}-) «класти»;
стсл. дt:ж,J,;'К (1 ос. одн.) є давньщо ре
дуплікованою оснсвою (Meillet Etudes

18-19; Vaillant RES 14, 79); розвиток

значення «класти >робитИ>> відбувся ще
в дослав' янський період (пор. лат. feci
«вчинив», нвн. tun «робити»), пізніше
розвинулося значення «говорити» (Zu-

((fC.»,

baty St. а сІ. І 90-102; Liewehr ZfS!Ph
15, 74).- Шанский 3СРЯ І 5, 93-94;
Фасмер І 509; Преобр. І 209; Slawski І
188-189; Briickner 107; Machek ESJё
118; Ho1ub-Lyer 136; Holub-Kop. 107;
БЕР І 351; Skok І 414-415; 3ССЯ 4,
229-230; Bern. І 192-193; Mikl. EW
43-44; Pokorny 235-237.- Пор. діяти.

гр. 1't'fJЛ-iJ «материнська грудь».- Труба
чев Терм. родства 38; Шанский 3СРЯ
І 5, 91; Фасмер І 516; Slawski І 192;
Brйckner 108-109; Rozwadowski ВВ

дітлахИ, дітлашнЯ (зб.);- експре
сивне утворення, можливо, від основи
збірного іменника дітва за допомогою
суфікса -ах- (суфікси з елементом -х
поширені в експресивно забарвлених

felare «ссати», лит. del~ «п'явка»,
pirmdele «корова, що отелилася вперше»,

21, 154; Machek ESJё 118; Holub-Lyer
128; Holub-Kop. 100; БЕР І 348-349;
3ССЯ 5,
12-13, 14; Sl. prasl. ІІІ
165-166; Bern. І 196; Мейе ОЯ 369;
Lohmann KZ 58, ,229; Pokorny 242.Див. ще дитЯ, доїти.- Пор. діва.
2

діти (діну), дівати, вдіти, задіти,
надіти «одягти», одіти, одівати, [оді
яти Ж, одещjтиJ, [одів] «одяг» Ж, [оді
ва] «тс.», одівання, [одівачка] «одяг, оде
жина» Ва, [одІвецьІ «той, хто одягає»,
[одівка] «покривало» Ж, [одівоІ «одяг»,
одіннЯ, [6дінок Ж. одінь Ж. ВеУг, одія
Г, ЖІ ·«те.», одіЯло «ковдра;
[одяг

ЖІ», одіЯльце (зменш.), одіЯння, [одіт
ний] «добре одягнений», подіти, проді-

словах, пор. укр. діваха, дівоха, п. dzieciuch, dziewucha і под.); в твірної осно
ви могло перейти в л під впливом екс

пресивного характеру слова або внаслі
док rіперистичної заміни, пов'язаної з
вимовою

l

у польських словах як в.

Ди~ ще діти 1 .- Пор. дітвора.
[дітський 1 «екзекутор Ж; урядник
Пі», [децькийІ «те.» Пі, ст. дt5цкьtй «кня
жий,

а

(1444);- р.

потім

заст.·

судовий

посланець»

[детский]

«охоро

нець, прислужник князя (на Русі)»,
др.
дt5тьскьш, дt5тьчьскьш,
дt5 чькьш
«княжий отрок», п. [dziecki] «судовий
виконавець (у Литві)», [dzieczski] «те.»;
субстантивований прикметник, пов' яза-
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діцкувати
ний, очевидно, з *dіНь «діти» (в значенні
«слуги князя»); у польській мові з схід
наслав' янських (SW І 6.38).- Див. ще

dla;- загальноприйнятої
має;

розглядається

як

етимології не
варіант

(др. д13ля) «для», скорочення

діти 1 •

булось у ненаголошеній позиції

[діцкувати] «брати в заставу» Ж.
[діцокІ «застава» Ж, ст. дицковати «бра

3ИРЯ
ский

[ділЯ]

якого від
(Лозбз

6, 75-89; Фасмер І 51 7; Саболев
Лекции 99; Горяев 92); виводиться

ти в заклад майно, накладати на нього

від колишнього іменника dьija «довжи-"

судову заборону» (1446);-запозичення
з польської мови; п. ст. dzieckowac

на» (п. ст. ч. с1. dia), пов' язавого з р.
длить, длина, укр. довгий, причому як

«брати щось у заставу; виконувати ви

паралель до семантичного

рою> утворене від

водиться

dziecki

«судовий вико

навець», що розглядається як запозичен

ня

з

східнослов'янських

638).- Див.

мов

(SW

І

ще дfтський.

дІяти, діятися, [дієць І «діяч» Ж, [дій
ник] «тс.» Ж. дійство, дія, діЯльність,
[діянка, діЯтель Ж], діЯч, [дівuйІ «ді
йовий» Ж. діt,вИй, дійдвuй, діючий, ді
Яльний, [діЯтельний] Ж, бездійство, без
діЯльний, [здійкатисяl «трапитися» Кур,
[задіяна! «виснажена» (про землю), за
подіяти, недія КІМ, [недійнийІ Ж, по
дія, подіяти «зробити; [зробити щось
погане чаклунством 1», сподіяти «вчи
нити»;- р.

деять, др. о13яти

«робити;

чіпати; говорити», п. dziac si~ ( <dziejac
si~) «діЯтися», [dziecJ «діяти», І dzieiacJ
с:тс.», ч. diti «сказати», diti se «діятися»,
СЛЦ. diat' <<ТС.», НЛ. zas «СКазаТИ», СТСЛ.
д1;~ати «діяти»;- псл. dejati «діЯти, чи
нити, робитю>, утворене від

deti

«класти,

подіти; робити»; про розвиток значення
див. Zubaty St. а сІ. І 98-102; Liewehr

ZfSIPh 15, 74.- Фасмер І 509; Преобр.
І 209; Горяев 101; Slawski І 188-189;
Briickner 107; Machek ESJC 118; Младе
нов 124; ЗССЯ 4, 229-230; Sl. prasl. ІЕ
126-128; Bern. І 191-193; Mikl. EW
43-44.- Див. ще діти 2 •
длубати «копирсати,; колупати», длу
батися «копирсатися; повільно щось

робитю>, длубанИна «Повільна робота»;
бр. длубаць «довбати; повільно щось
робитю>;- запозичення з польськ(}іі мо
ви; п. dlubac .«тс.» є прямим відповідни
ком укр. довбати (див.).

[длужани 1 «кукурудзяне
Мо;- неясне;

можливо,

бадилля»

пов' язане

молд. глужь (мн.) «копи снопів,
дзиння і ПОД.».

з

кукуру

для, [дле, длі Ж, глі Кур, гля], задля,
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dla, die,

ч. слн.

die,

слц.

dl'a,

у

якому

винулося

з

розвитку

на

«внаслідок,

propter

причинне

значення

простаротюго

че
роз

(Преобр.

І

185-186; Slawski І 146-147; Brйckner
89; Hoiub-Kop. 9Е; 3ССЯ 4, 234-235;
ESSJ Sl. gr. І 58-59; Bern. І 252-253;
MikJ. EW 55); є спроба розрізнити за
походженням ч. die в причинному зна
ченні (з псл. *deija, спорідненого з nсл.
de!o) та в просторовому (з псл *dь/ja Machek ESJC 120); nрипускається і вза
ємовплив рефлексів псл. * dьija та псл.
*delja (S!awski І 147).- Пор. дfлЯ.
длЯти

длЯтися

«затягувати;

«баритися»,

не

поспішати».

[длЯятися'

«те.»

Ж, длЯвий «Повільний»;- р. заст. длuть
«ДЛЯТИ», П. prodliC «ПрОJ.іОВЖИТИ>>, Ч.

dliti
dleti,

«затягувати,

продовжувати»,

ст.

вл. dlic, схв. ст. diїti «тс.», стсл.
nрод ь.лити;- псл. dьliti, похідне від

*dьІь «довжина»,

пов'язаного з *dьlgь,

укр. довгий, *dьlina, р. длина.- Шан
ский ЗСРЯ І 5, 142; Фасмер І 517: Пре
обр. І І 85-186; Горяев 92; Bruckner 89;
ЗССЯ 5, 210; Bern. 1 2!12-253.- Див.
ще довгий.- Пор.

бfлЯ.

Дмитро. Митро, [rмитро, ДмИтер
Я, ДмИтерко Яl, ДмИтрик, Мuтрик,

[r,иuтрик, Д.митрашко Я], Д.митрусь,
[Д.митр(Jхно Я, Дишіра Я, МИтq, ст.
Ди.митрии (1366), Димитрій «землен,
плод зем(е)лньІЙ, з збожа. аб(о) двоема

терній» (1627);- р. Д.мйтрий, заст. Ди
митрий, бр. Дз.мітрьtй, др. Димитрий,
Д.митрей, ч. DinШrij, ст. Dimitr, слц.

Demeter, [Demiter],
м. Ди.митар,

DmЇtar,

слн.

заст.

болг. Димйтц,
Ди.митриjа,
схв.

Dernetrij, стсл. Димит

рии;- через церковнослов'янську мову

[задлі] Ж;- р. для, [дле, дли], бр. для,
п.

рез»,

лат.

вл. нл.

запозичено в давньоруську з грецької;

гр. L'l"Y]ftYJ'tpLOG за формою є присвійним
nрикметником від імені богині земле-

дмухати

дно

рабства та родючості L'lYJ~-t'i(ПJfJ, ЯІ\е роз
глядається як складне слово з первіс

fuпdus

ним

«дно», нвн. [poudn-sack], Boden-sack «слі
па кишка» від [poudn І «дно»; менш ві ро

значенням

«мати

землі»;

другий

його компонент ~-t'iJПJP «мати» відповідає
укр. мати (род. в. матері), перша ча
стина

слова

неясна:

вона

тлумачиться

як іллірійське слово або як назва землі
*о7, існування якої не підтверджене;
пов'язується також з OYJa( «ячмінне зер
но»; зіставляється з і є. * drps (род. в.
від *dem- «дім»).-Сл. вл. імен 207;
Петровский 97; Младенов 127; Кореспу
Pruvodce 55; Chantraine І 272-273;
Frisk І 379-380.-Див. ще мати.
дмухати
дмухщjти

«дути,
<<Подути·;

віяти;

пихтіти»,

вдарити;

випити;

побігти», дмух (виг.), [дмухач] «ві
тер», ldмухача дати] «втекти», [задмухl
«схильністЬ» Ж, подмух «nовів»;-р.
[дмухатьі «дути», бр. дщjхаць, п. dmuchac, ч. dmuchati, нл. [dmuchas І «те.»;
псл.
від

[* dьmuxat і <* dumousatei],
d<;>ti «дути», dьmq «дую»;

похідне
суфікс

-ux- можна пояснити впливом основи
dux- (пор. uсл. доул(Іти) (Otr~bski ZW
268); може також розглядатися як кон
тамінація dyxati
з
основою
dьш-q,
пор. ще вторинні ч. dmouti «дути»,
ели. dmt1t' sa <<Надуватися, випинати
ся» -від dьmq.- Фасмер І 517; Го
ряев 92; Slawski І 149; Briickner 86, 90;
Los Gr. р. ІІ 4; Machek ESJC 124; Holub-Lyer 137, 139; Младенов 154; Веrп.
І 244-245.- Див. ще дути, дИм ати, дИ
хати.- Лор. надма.

lднаІ (анат.) «матка,

Uterus» Ж;- р.
(s)trevo denпie
«товста кишка», вл. deno «шлунок тва
рини; товста кишка», нл. deno «Черево,
ст.

д'Ьна

«тс.»,

ч. ст.

шлунок тварини», болг. [дінекІ «Н1Лу
нок тварини», [дінякІ «сліпа кишка»,
[дінешник] «ТС.», слн. danka «nряма
кишка»;- псл. dьna ( <* dьbna) з пер
вісним з!-!аченням, імовірно, «глибина,
внутрішня частина», nотім «нутро, внут
рішня частина людського тіла» (звідси -назви різних внутрішніх органів і,
нарешті, хвороб внутрішніх органів),
пов'язане з dьno (є формою жін. р.
цього ж іменника, пор. чол. р. у болг.
дсьн, або формою мн. від dьno -див.

БЕР І

fundulus

до семантики пор. лат.
«сліпа кишка» (демінутив до

400);

«дно»),

шв.

[botten,

bottingJ

«сліпа кишка жуйної тварини» від botteп

гідне

зіставлення

з

др.

д'Ьгна

«ра!-!а,

шрам» (Потебня РФВ 7, 63-64); Фас
мер (І 517 -518) вважає слово нe~c
ним.-Slawski 1 149; Machek ESJC 121;
Zubaty St. а cl. І 292; Hoiub-Kop. 102;
Holub-Lyer 137; БЕР І 457; Bezlaj
ESSJ І 94; 3ССЯ 5, 173-174; Веrп. І
245-246.-Див. ще дно.-Пор. ден
ниця\ денчанка.
[днесь] «сьогодні», [днеська, днеськи,
днески ВеЗа, днись НЗ
УжДУ 14,
ннись тж, днИська тж, ннИська тж,
днИськи тж, ннИськи тжІ «тс.», [днешній],
[преднесь]
«напередодні»
Нед;- р.

[днесь], др. дьньсь, п. dzis ( <dzins), ч.

dnes, ст. dens, слц. dnes, вл.
dzensa, нл. zins, zinsa, полаб.

dzeпs,

dans,

болг. м. днес, схв. данас, слн. [dпes],
danes, стсл. д h.N ь.сь.;- псл. dьnьsь «сьо
годні» є прислівником, що виник із
сполучення dьnь sь букв. «день цей».
Дзендзелівський НЗ У жДУ 14, 131:
Німчук Пр. ХІІ діал. н.
266-267;
Шанский 3СРЯ І 5, 143: Фасмер І 519;.

Slawski І 206-207; Bri.iclшer 113; Holub-Lyer 137; Holub-Kop. 103; БЕР І
400; Младенов 128; Bezlaj ESSJ І 94;
3ССЯ 5, 215.-Див. ще день, сей.
Пор. сьогодні.

[днИні] «нині» Ж;- результат конта
мінацїі слів [днесь] і нИні (див.).
дно," [денниця] «дошка в дні воза» Л,
денце, денцівка «Сопілка з денцем», [ден
чИще] «днище» Я, [дненце] «посуд для.
пиття» Ж, днИця «поперечна дошка в ко
лесі водяного млина», днИще «дно; дош
ка, на одному кінці якої сідає пряля,
вставляючи в другий гребінь чи куделю»,

[до днища] «до низу» (про складки на
довгому одязі) КІМ, [днИщик] «майстер,
що виготовля є днища» Я, [дні] «всере
дині» Ж, [дщjка] «ТС.; всередину» Ж,
донний, днИти «вставляти дно», [без
денок] «вулик без· дна» Ж, [бездна] Ж.
безодня, [безодень] Ж, безденний, без
донний, безодній, [вИднити] «вийняти
дно», [виднівка] «бездонна бочка» Ж, [за
денати] «вставляти дно» Ж, [заденчИ
ти], задUІ-tдти, заднuти «тс.», [заднений
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доба

дньовка

Ж. заднОваний ЖJ, lodeнoкl «копиця,
стіжок на дерев' ян ій підстилці; дере
в' яна підстилка під копицею, ,:тіжком»,
оденки «залишки на дні», [оденьки, по

до 1 (прийменник), ldiJ «те.» Ж, до
(префікс), ді- «тс.»;-р. др. болг. м.
схв. до, до-, бр. да, да-, п. ч. слц. вл. нл.
слн. do, do-, стсл. до, ло-;- псл. do
«те.»;- споріднене з лтс. [da] (приймен

дошка у

ник), лит.

денs ЖJ «ТС.»,

[поденок{ «тс.;

нижня

возі» Нед, піддон, піддонник,

подонний,

придонний,

n?реднйти

«по

міняти дно», розденати «виймати дно»,
р:Узд&нчйти, [р:Jздйнчuтu, розднйтu Нед,
розднути Мо], розіднйтu «Те.»;- р. бр.
М. дно, др. д'ЬНО, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. dno,

полаб. danй, болг. ді~-tо, схв. д~-tо, слн.

dno,
«дно,

стсл. д "ЬNО;- псл. dьno
глибина»

( <*dьbno)

(до семантики

пор.

та

кож укр. у дну «всередину», др. д'Ьн'/3
<<всередині», д'ЬІіУ «ТС.», из'Ь д'ЬІіУ «зсе
редини»);- споріднене з лrс. dubens
«дно», dibens «дно, глибина», dibins
«ІС.»; іє. * dhub-/dheub- «глибокий, ви
довбаний»; у балто-слов' янсь1шх сло
вах корінь поширений суфіксом -no-,
без нього виступає ще в лит. dubus
«глибокий», dubti «занурюватися», dauba «яр», лтс. dauba «те.>>, dubt «занурю
ватися», прус. padaubis «долина», гот.
dips «глибокий», нвн. tief, кімр. dwfn
«те.»;

з

глухим

кінцевим приголоrним

іє. *dhup- виступає в псл. dupa, укр. ду
па, дупл6;
є
спроби
пояснити псл.
* dьbno як наслідок метатези * bьdno,
що зіставляється з н. Boden «дно; зем
ля, грунт», гр. :rPJitf!-iJv «дно, низ», дінд.
budhnai) «те.», ав. buno «дно, глибина»,
Ьuпо «те.» (Zubaty St. а cl. І 294; Machek

ESJC 121; НоluЬ-Кор.103).-Шанский

3СРЯ І 5, 143-144; Фасмер-Трубачев
І 519; Преобр. І 186; Горяев 92; Slawski

І

149-f50; Bгйckner 91; Holub-Lyer
137; БЕР І 457-458; Младенов 156;
Skok І 418; Bezlaj ESSJ І 104-105;
Трубачев
3тимология
1970, 10-12;
3ССЯ 5, 174-175; Schuster-Sewc Sl.
Wortst. 14; Bern. І 245-246; Mikl EW
54; Trautmaпn 45-46; Mйhl.-Endz. І
261-262; Откупщиков 243; Pokorny
268.- Пор. дебра.

[da-]

(дієслівний перфектив

ний nрефікс), проте не виключається
можливість запозичення останніх із ело·

1::.' янських мов (Sla·vVski І 150; Trautmaпn
42; Endzcliп Lettische Grammatik 449450); відnовідає лат. -do в endo «В», а та
кож гр. -бє (енклітика, що вказує на
прям, пор. оІ:ха.бе «додому»), ав. -da

(енклітика з тим самим значенням) і да
лі дангл. to, англ. to, двн. zuo, нвн. zu,
ірл. do; іє. *do (de), пов'язане з зай
менниковим коренем * do, що відбився
також у nсл. da, укр. да (сполучник,
частка).- Шанский 3СРЯ І 5, 144; Фас
мер І 519; Преобр. І 186; Горяев 92;

Bгiickner 91; Machek ESJC 121; Holub-

Kop. 103; БЕР І 400; Младенов 128;
Skok І 418-419; 3ССЯ 5, 37-38; Sl.
prast. ІІІ 277-283; ESSJ Sl. gr. І 5966; Вегn. І 203; Mйhl.- Eпdz. І 427;
Pokoгny 181-182.- Пор. да 1 , до 2 .
[до 2 ] «ТО» (співвідносне слово, частка
у складнопідрядних

реченнях,

напр.:

Ой, як прийду додо.моньку, до всі .мепе
лають);- варіант частки то, можливо,
генетично пов' язаний із сполучником і
часткою да (як то з та).-Див.
ще
да 1 .- Пор. до 1 .
до 3 (муз.) «перший звук музичної
гами і нота, що його позначає»;- р. бр.

болг. до, п. ч. слц. do; -запозичення з
італійської мови, де всі назви звуків
гами - ut, re, ті, fa і т. д.- походять
від початкових складів латинського гім
ну св. Іоанну; назву do замість ut упер
ше вжив у 1673 р. Дж. Бонончіні.

СІС

223; Kopalinski 902-903; HolubLyer 445; БЕР І 400.
доба «день і ніч, 24 години; час;
вік; період; епоха», [діб] (жін. р.) «час;
вік», добові (субст.) «Гроші,що виплачу

дньовка «одноденна зупинка на від

ються за кожну добу перебування у від

починок; [день відпочинку Ж]»;- запо

рядженні», [здіб] «зовнішність», [здоба]

зичення з російської і з польської мов;

«ТС.», здібний «розумний, талановитий»,

р. днёвка «одноденна зупинка», п. dni6wka «день відпочинку» утворені від р.
де~-tь, п. dzien «день», що відповідають
укр. день (див.).

[надобІ-tUЙ] «ПривабЛИВИЙ, гарнИЙ», [не
вдоб] «Неорна землю> ЛЧерк, [невдоба
Л, невдоб'е Л, невд6бка ЛЧерк] «ТС.»,
[неподоба] «не слід», непод6бсtпІJо, [не-
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доба

доблесть

под66истий] «незграбний» Ж, [непод66ливий] Кур, оздоба «прикраса», оздоблю
вати «прикрашати», [подіб' е] «подоба»
Нед, подібність «схожістЬ», подоба «те.;
зовнішність; [потреба]»; у присудковому
значенні «Можна, слід» (частіше з запе
реченням:
не подоба),
[подобенство]
«можна, слід» (у присудковому значен

ні), [подобень] «красень», подобИзна «зов
нішність; схожість», [подобина, подо
бінь] «те.» Нед, подібний «схожий; [гар
ний]», [подобний] «гарний», [подобати]
«полюбити, облюбувати», подобатися,
подобати, подобитися «ставати схожим»,
[подобна] «зручно; потрібно», придоба
(заст.) «вигода», придобний (заст.) «ВИ
гідний», [приподоба]
«уподоба» Нед,
[приподобане] Нед, сподобний «гарний»,
спод66ати,
сподобИти, сподобИтися,

[уд6бен] «придатний», [удобенний] «ТС.»,
уподоба «смак», у присудковому зна
ченні «можна, слід», уподобання, упо
дОбний «який подобається», уподібнити,
уподОбати;- р. [доба] «час; вік», бр.

доба «подібність, схожість; [стан]», др.
доба «користь», п. doba «час; період;
епоха; 24 ГОДИНИ», СТ. dob' «ТС.», Ч. СЛЦ.
нл. doba _«час; період», вл. doba, dobo
«ТС.», болг. д6ба «час», м. доба «те.; вік
(людини)», схв. доба «час; період; епо
ха; вік», доб «вік», слн. doba «те.», стсл.
nодоБі\ «прикраса»;- псл. doba «щось
стосовне,

властиве»;

до

семантики

пор.

год, годИна, годИтися, гідний і под.;
споріднене з лит. daba «натура, вдача»,
лтс. daba «те.», daba t «благоволити».

labdabls

«гарний на вигляд», можливо,

також і лит. dabar «тепер», далі з гот.
gadaban «підходити, пасуватю>, gadofs
«дібраний, стосовний»; і є. * dhabh-; менш

імовірне припущення
(Machek ESJC
121-122; Holub-Lyer 137; Bezlaj ESSJ
І 105) про різні шляхи виникнення
doba «час» (з псл. *dova, де v > Ь; *dova

<

пов'язується з гр. дор. боёіv «довго»
<ooFav «те.») і doba «вид, спосіб» (зі
ставляється з лит.

daba,

а також з гр.

187; Горяев 92; Балясникова, зб. «Брян
ские говорьr» ІІІ, Л., 1975, 162 -170;
Slawski І 150; Bruckner91; Holub-Kop.
103; Machek Recherches 69; БЕР І 401;
Младенов 129; Skok І 419-420; 3ССЯ
5, 38-39; Sl. prasl. ІІІ 283-286; МартьІ
нов Сл.-герм.взаимод. 156-159; Bern. І
203-204; Meillet Etudes 252; BSL 27, 31;
Mikl. EW 47; Lohman ZfSIPh 7, 376377; Trautm.ann 42-43; Топоров 281;
Fraenkel 79; Muhl.- Endz. І 427.Пор.

дебелий,

доблесть,

[добала] «догори

ногами» Я;- оче

видно, результат видазміни деетимоло

гізованої форми [дибулd] «дибки», утво
реної від дИба.- Див. ще дИба ти.- Пор.
дубала.
доберман «доберман-пінчер» (порода
собак);- р. доберман, бр. даберман,
д66ерман-пінчзр, n. слц. doberman, ч.

dobrman, болг. доберман, схв. доберман,
слн. d6berman «ТС.»;- запозичення з ні
мецької мови; нім. D6bermann, D6bermannpinscher «ТС.» утворено на основі прі
звища німецького собаковода Л. До
бермана (L. Dobermann), який вивів цю
породу в 70-х рр. ХІХ ст. схрещуванням
короткошерстих пінчерів з французькими
вівчарками

і

гладкошерстими

лягави

ми.-Шанский 3СРЯ І 5, 145; БС3 14,
595; Вайсман Служебное собаководство

104; Sl. wyr. obcych 154; Holub-Lyer
137.
добйток, добиватель, добuтча, добих,
д6бич, добuча, добИчник, добИччаниіі див. бйти 2 •
доблесть,
доблесний;- р. др. дОб
лесть, бр. доблесць, болг. м. доблест,
слн. (d6belj (doblji)1 «здатний, придат
ний», [dobljest] «здатністм;-запозиче
но у давньоруську мову з старослов' ян

ської; стсл. Д.._ОБІ\ЕСТЬ. пов'язане з ДОБІ\h.
«доблесний, благородний, сильний», що
походить від псл.

міна m
Ь за часів балто-слов' янеької
єдності).- Кочерган
УМЛШ
1970/3,
75-76; Фасмер І 519-520; Якубинская
Лемберг, зб. «Проблемьr язьІКознания»,
Л., 1961, 244-256; Преобр. І 186-

властиве»,

7 HJ4

ші

добавити, добавлЯти, добdвка- див.
вйбавити.

ОЄ1-1сх~ «вид, форма»; припускається за

>

добрий,

дібок.

до

doba

якого

«щось стосовне,
зводиться також

псл. dоЬгь, укр. добрий.- Шансювй
3СРЯ І 5, 145; Фасмер І 520; Преобр. f

187; БЕР І 402; Младенов 129; Bezlaj
ESSJ І 105; 3ССЯ 5, 40; Bern. І 205;
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д6бош

добути

Trautmann 43; Muhl.- Endz.

І 427.Див. ще доба.- Пор. дебелий, дббрий.

рий», пов'язаного з дінд. bhadra}J «зруч
ний», гот. batiza «кращий», н. besser,

[добошJ «барабанщик; литаврист» Ж,
[добуш] «ТС.» Ж, ст. добош'Ь «військовий
барабанщик» (XVIII ст.);- n. dobosz

англ. better «те.» (Machek ESJC 122;
Holub-Lyer 137).- Критенко Вступ
556; Шанский 3СРЯ І 5, 147-148;
Фасмер І 520-521; Преобр.
І
187;
~lawski І 151; Bruckner 91-92; SchusterSewc І 156; Olesch І 176-182; БЕР І
402-404; Skok І 420-421; Bezlaj ESSJ
І 105-106; 3ССЯ 5, 45-46; Bern. І
204-205;Mikl. EW 47; Ernout-Meillet
І 208; Trautmann 43; Walde-Hofm. І
436-437; Pokorny 233-234.- Див. ще

«ТС.», схв. добош «барабан», добошар «ба
рабанщиК»;- запозичено з угорської мо
ви, можливо, через посередництво поль

ської; уг. dobos «барабанщик» є похід
ним від dob «барабан, бубон», що за
гальноприйнятої етимології не має; Го
ряєв (446) невірно зіставляє з тюрк.
def, ар. duff «бyбoн».-Slawski І 151;
Sl. wyr. obcych 158; Bruckner 91; Bern. І
204; Mikl. EW 47; MNTESz І 650; Bar-

czi 52.
добрий,

добрезний, добренний, доб

ренький, [добріненький, добр[нкий Ж,
добріський Ж, добростлuвий], добротлu
вий, добротний, добрЯчий, добрЯщий,
[добрега] «добра людина» Я, [добрінuця
Ж, добрун Я], добрЯга, добрЯк «те.»,
[добрИло] «те.; все, що приемачує їжу»
Я, дОбриво, [добрина] «хороша якість»,
добрість, [добрітка] «святеннию> Ж.
добро, доброіпа, добром, добрИти «за

доба.- Пор.

[добрі]

дебелий, доблесть.

«ледве,

мало

(не)»

(напр.:

Добрі мене собаки не з'їли);- очевид·
но, запозичення з польської мови; п.
dobrze, як і слц. dobre «те.; добре»,
набуло значення «ледве», мабуть, вна·
елідок еліпсації виразів типу dobrze,
ze nіе ... (букв. «добре, що не ... »). -Див.
ще добрий.

добрювати, хвалити; вносити добрива»,

[добровка] (бот.) (назва трави) Я,
[добравка] «грушанка круглолиста, Pirola rotundifolia L.» Mak, [дібрівка]
«вовчі ягоди пахучі, Daphne cneorum
L.» Mak;- очевидно, відповідає р. дуб

добрИтися «Піддобрюватися; (безос.) ща

р6вка (бот.) «перстач,

стити», добріти, добрішати, [вИд обрити l
«добрити», [задобре] «дуже добре»,

за

добрИти, здобрілий, [здобриво], здобрИ
ти, здобритися, подобрілий, предобрий,
роздобрілий, роздобріти «розтовстіти»,
роздобрухатися «роздобритися», удоб
рювальний, удобрити, удобрювач;- р.
добрьtй, бр. добрьt, др. добрьщ п. вл. нл.
dobry, ч. слц. dobry, полаб. dlibre <<Доб

Potentilla tormenAjuga reptans L.; веро
ніка, Veronica chamaedrys L.; самосил,
Teucrium sibiricum», дубравка «те.», бр.
дуброука «те.», п. dctbr6wka «горлянка та
ін.», ч. doubravnik «меліса, Melissa officinalis L.», doubravnice «те.»;- пов'я
tilla;

горлянка,

ре», dobre «те.», болг. добір, м. добар,

зане з діброва; пор. іншу назву вовчих
ягід пахучих: боровИк (запашний).
Див. ще діброва.
[добруха] «Лихоманка» Я;- р. [до

схв.

стсл.

бруха, добрава] «те.», болг. [добра] «хво

довр'h;- псл. dоЬгь «відповідний,Т під

роба»;- утворене від добрий як евфеміс
тична назва хвороби, пор. р. кума, тЁт·

добар,

добра,

слн.

d6ber,

ходящий, корисний», утворене від

doba
«доба» (про розвиток значень див. Friedrich Рог. j~z. 1937-1938, 105-108);зіставляється з лат. faber «ремісник, що
працює над твердим матеріалом, зокре
ма коваль, тесля», ві рм. darbin «коваль»,
з іншим суфіксом лит. dabnus «гарний,
граціозний»; далі можлива спорідне
ність з двн. tapfar «Хоробрий, сильний,
міцний», нвн. tapfer «те.», дісл. dapr
«зашкарублий»; менш прийнятне при
пущення про те, що псл. dobrь виникло

внаслідок
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метатези

з

bodrь

«бадьо-

ка, соседка «те.».- Фасмер І
тебня РФВ
ще добрий.

7, 68;

Зеленин

2,

520;

По

76.-Див.

добути, добувати, добутися, добува
тися, [добуванка·] «добування» добувач,
[добудча] «незаконнонароджена дитина»,
добуток, добуттЯ, добувнИй, добутий,
[добутнйй], вИдобуток, здобувати, здо

бути, [здобувdнець] «грабіжник» Ж. [здо
буванйна] «Здобуток», [здобудчd] «неза
коннонароджена дитина» Я, здобуток,
здобуттЯ, роздобуток;- р. добьtть, бр.

добушівка

довr

здабьщь, др. добьтш «здобути,

розшу

кати», п. вл.

dobyc, ч. dobyti, слu. dodobys, болг. добИва.м, м. добие

нл.
«одержати, виграти», схв. добити «те.»,
слн. dobiti «одержати, дістати», стсл.
д~ЕІ..Іти;- псл. dobyti «добути», утво
рене за допомогою префікса do- «до-» від
Ьуtі «бути»; первісне значення: «пере
(>уваючи досягти, добутись до».- Див.
ще бути\ до 1 •
·
[добуші вка 1 «сокирка з тонким ле
зом» Ж;- неясне; можливо, походить
від імені Олекси Довбуша (Добуша),
вожака селянського руху в середині
XVII ст. в західноукраїнських землях.

byt',

дощідити\
вадпий -див.

довада, довадливий, до
вади ти.

довадити 2 - див.

вадкИй.

довбати «колупаючи, робити отвір,
заглиблення; зубрити», довбтИ «те.»,
довбатися «щось повільно робити, во
зитися», довбтИся «те.», [д6вба] «рябий»,

[довбак] «дятел» ВеБ, [д6вбавка] «те.;
той, хто довбає» Ж. [довбаль, довбач,
довбунІ «те.», [довбuлоl «інструмент для
довбання, зубило» Я, довбало «те.; [дя
тел ВеБ, Мо]», довбальник, [довбсільня]

«верстат для видовбування дірок», [до
вбанuна] «причеnливість» Ж.
«предмет,

видовбаний

із

шматка дерева», [довбанкИ]

дОвбанка

суuільного

«салом' яні

або плетені з осоки черевики на дерев' я

ти, ели. d61bsti;- псл. *dьlb-ati «до
вбатИ>>, *dьJb-ti «довбти»; той самий ко
рінь з іншим ступенем вокалізму *dо1Ь
засвідчений в укр. долобкуватu, долото,
надолоб, ч. dlabati, а в ступені * dеІЬ
відбитий в болг. длет6, схв. длиjето,
ели. dleto;- спорідн~не з лит. delba
«держак вил», лтс. dаlЬа_«жердина дл_я
розлякування рибю>, dalbs (пс.», da1«заганяти жердиною (рибу до сіт
ки)», dalbat «те.», н. dolben «бити»,
дангл. delfan «копати; хоронитИ», двн.
bi-telban «закопуватИ>>, свн. delben, telben «копати»; іє. * dhelbh- «копати, ви
довбувати».- Шанский ЗСРЯ І 5, 160;
Фасмер І 523-524; Преобр. І 188; Го·
ряев 93; Фортунатов ИТ ІІ 147; S!awski
І 148; Brйckner 89; Machek ESJC 119;
Holub-Lyer 136; Holub-Kop. 102; БЕР
І 455; Младенов 155; Skok І 460; Bezlaj
ESSJ І 107; ЗССЯ 5, 206; Трубачев
Рем. терминол. 153-154; Bern. І 250-

bu6t

251; Mikl. EW 40; Trautmann 54; Fraenkel 81; Mйhl.-Endz. І 434; Pokorny
246.
довбИш (заст.) «литаврист» СУМ, Ж.
д6вбишка «жінка литавриста»;- п. dowbysz «литаврист» (з укр. ?);-очевидно,

результат зближення [д6бош] «барабан
ЩИК>> з довбтИ, довбати або з похідними
від uих дієслів довбеха, довбешка «де
рев' яни й
молоток;
булавка».- Bern.
І 204.- Див. ще добош.
[довбоніс] (орн.) <<Костолуз, Coccoth-

ній підошві» МСБГ, [дОвбанці] «те.»
МСБГ, [д6вбар] «майстер, що видовбує
з дерева різні nредмети» Я, [довбарство]

raustes coccothraustes» Шарл,

«видовбування з дерева різних предме

ніска] «ТС.» Шарл;- результат видазмі

тів» Я, [довбачкаІ «зубочистка» Ж, дов

ни форми дубоніс «те.» з наближенням
nершої частини складної назви до осно
ви дієслова довбати.- Див. ще дубо

бенька «мала довбня; інструмент ви
бійника; [барабанна паличка]» Ж, дов
беха «йолоп; довбня; калатало», дов

бещка «те.», [д6убинька1 «оnолонка» Мо,
дОвбня «великий дерев' яни й молот або
велика палиuя з потовщенням на кінuі;

ЙОЛОП», [довбнЯкJ «ЙОЛОП», [довбнЯр J «МО
лотобоєць», [д6вбо.м], довбальний, д6в
бапий, вИдовбина, вид6вбувач, надовба
«протитанкова

перешкода,

вкопана

в

землю», нdдовбенtJ., «те.; [йолоп]», [по
довбакІ «дятел», [іюдовбач] «те.»;- р.
долбать, долбuть, бр. [даубацьJ, др.
дмбатu, п. dlubac, ч. dlubati, dloubati,
слп. dlbat', вл. dolbac, пл. dlupas, dlypas, болг. д7>лбая, м. длаби, схв. дrjnc-

[довбо

ніс.

[довбош] (орн.) «дятел» МСБГ, [дав
буш] «те.» Ж, [довбаш] «Повзик» Шарл;
очевидно, виникло в результаті поши
рення кореня довб- (пор. інші назви
дятла, утворені від uього кореня: дов
бак, довбаль, довбач та ін.) суфіксом
угорського походження -оиt (уг. -оs).
Див. ще довбати.- Пор. довбИш.

[довгІ «борг; обов' Язок», [д6вжнйк1

«боржник» Г, Ж. [д6вжний Ж. довжен
ЖІ, [д6вжно] «повинно» МСБГ, [задав
жИти] «заборгувати» Ж. [задовжйтисяl
«заборгvватися», [надовжйти] «набрати
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довгий

в борг» Ж.
[удовжUтися] «заборгува
ти»;- р. м. долг, бр. доуг, др. д'DлгТJ,
п. dlug, ч. dluh, слц. dlh, вл. dolh, нл.
dlug, полаб. daцg, болг. д'Олг, схв. дуг,

слн.

d6lg, стсл. ДІ\"ЬГ"Ь;-псл. *d-ь!gь

невдОвзі, [невзадовзі, неодОвго Ж, неодОв
зі Ж, непод6взі, подовгастий, подовгий
Иед, подовжастий], подовгуватий, [по
д6вжнийІ, подовжній, под6вжувальний,
подОвгу, подовж, [подовш], подОвжити,

з'я

подовшити, поздовжній, пред6вгий, [при

соване; вважається спорідненим з гот.
dulgs, ірл. dliged «тс.», dligim «заслуго
вую» (іє. *dhlgh-); зближується також

д6вжити] (заст.) «nройти ралом уздовж

з довгий (Преобр. І 188-189; Горяев 94;
Bri.ickner 90; Holub-Lyer 137; БЕР І
455; Младенов 129, 155); запропоновано
(Ondrus Sloveпska гес 39, 136-139)
виведення від і є. * del-/ dol- «рубати»

[продовганитися] «забаритися», [продов
жатель] Нед, продовжувати, продОвжен
ня, [прод6вжка], продовжувач, удовж,
[удовжінь], удовжки, [удовш, уд6вшки,
уд6вжувати, узадовзі], уздовж, уподовж,
[упродовж];- р. долгий, бр. д6угі, др.

«борг,

обов'язою>;-остаточно

не

(борг як зарубка); необгрунтовані при
пущення

про

давнє

запозичення

з

гер

манських мов (Bern. І 244; Hirt PBrB
23, 322) або з кельтської (J anko Slavia
9, 348).-Шанский 3СРЯ І 5, 160-161;
Фасмер І 524; Slawski І 148; Machek

ESJC 121; Holub-Kop. 102; Skok І
453; Bezlaj ESSJ І 107; 3ССЯ 5, 1791-80; Mikl. EW 40.

довгий,
довгсівий,
[довгалецкийІ
МСБГ, [довгшиістий], довгастий, [довге
лізний, довгелецький Я, довгелЮчий, дов
генезний, довгеннийІ, довгенький, [дов
гиленнш1J МСБГ, д6вгісний, [довгова
стий, довговатий, довговйстий ВеНЗн,
ВеУг, довгонЯ.стий], довготний, довгу
ватий, [довжdстuй] ж. довжезний, дов
железний, [довженезнийJ, довженний,
[довзізний] ЛексПол, [довгаль] «коваль
ський молоток з довгим гострим дзьобом;

висока худа людина», [довгань] «ТС.»,
[довганя] (зоол.) «веретільниця, змія мі
дянка, Anguis fragilis; ящірка», [довгас
тінки/ «довгасті сливи» Ж, [довгач] «ви
сока людина» Я, [довгела, довгеляІ «ТС.»,
довгота, довгунець «сорт льону», [довж]
(у виразі у всю довж) «довжина», [довжа]
«Д{)ВГота» ЛексПол, [довжанка] «поздов

засіяного поля», продовгdстий, продов
гуватий,
продовжений,
продовжний,

дмгьtи, п. dlugi, ч. dlouhy, слц. dlhy,
вл. dolhi, нл. dolgi, полаб. daцd'e, болг.

ділТJг, схв. дуг, слн. d6lg, стсл. дл"Ьr"Ь;
псл. *dьlgь «довгий»;- споріднене з лит.
Jlgas, лтс. iЇgs, дінд. dїrghai), ав. dareycx-,
хет.

daluga-, гр. боЛtха~ «ТС.», лат. indul«бути МИЛОСТИВИМ» і далі, МОЖЛИВО,
з лат. longus, гот. laggs «довгий», нвн.
laпg, англ. long «ТС.» (з *dlongos «ТС.»,
geo

див.

Specht 126);

і є.

* d!gh-

«довгий»;

цей же самий корінь виступає

в укр.
дл Яти і,
можливо,
для.- Критенко
Вступ 519, 556; Шанский 3СРЯ І 5,
161; Фасмер І 524-525; Преобр. І
189; Горяев 93; Slawski І 148; Briickner

90; Machek ESJC 121; Holuby-Lyer 137;
Holub-Kop. 102; Schuster-Sewc І 159;
Младенон 155; Skok І 452-453; Bezlaj
ESSJ І 107; 3ССЯ 5, 208-209; Bern. І
251; Mikl. EW 40; Trautmann 55; То
поров ІІІ 40-41; Fraenkel 183-184;
Mi.ihl.- Endz. І 705; Pokorny 197.
[довгомйна І «домовина>> Ж;- резуль
тю· деетимологізації слова домовИна і
зближення його частини з основою при

кметника довгий.- Див.

ще домовИна.

жня ораІJка; високий глечик для моло

[довендитися] «забаритися»;- неяс
не; можливо, пов' язане з п. w~dzic «ву

ка», [довжанчик] «високий глечик» КІМ,

дити»,

{довжевінь] «довжина» Ж. [довжень Ж,
довжінь Ж, довжинЯ., довжнЯ. Жl «ТС.»,
довЖина, [ довжиникомІ, [ довжИти l, дов

разі первісне значення мало бути «до
сидітися з вудкою; захопившись вудін

шати,

[довж] «планка для закривання льот
ка вулика-дуплянки» Л, [одовж] «Те.»

вйдовжений,

жувати,

вИдовжити,

видОв

[взподовж Па, впродовж

ЖІ,

задовгий, задовго, здовж, здовжений, здо

вжувальний,

здовжувач,

надовго,

[на

довжницяJ «кілька плотів лісу, з'єдна
них один за одним», [навзд6вж, назд6вж],
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ням,

вжитим

протавити

метафорично;

в такому

<ІаС».

Л, довжик (у будівництві) «ЛОЖQК», дов
жикОвий «ложковий»;- р. должь «nаз

.льотка у вулику», [должеЯ] «ТС.», должик
«поздовжня деревина в теслярстві», бр.

доrлебати

довжнИк

[доуж] «дверцята у вулику», п.

dluzec

(dluzпica) «дощечка, якою закривається
отвір у вулику», ч. dluz, слц. d1z, схв.

ді;жалица, слн.

d61z «Те.>>;- псл. *dьJ.Zь

ляти».- Бульrка 98-99; Slawski І 158;
Machek ESJC 577, 703.- Див. ще дотеп.

!довтбту] «скоро, вчасно» Я;- неяс

не; можливо, результат злиття приймен·

пасічників

ників до, в і займенника [тот, тота]

та ін.); очевидно, споріднене з *dьJgь

«той, та», що міг бути пов' язаний з ви
разом тиnу в тоту годину.- Пор. дбки,
дбти, пбки.
дог (порода собак);- р. бр. болг.
дог, п. dog, ч. слц. doga, схв. ддга,
ели. d6gа;-запозичене з англійської мо
ви, можливо, через посередництво фран
цузької (фр. dogue «те.>>); англ. dog «со
бака», дангл. docga «ТС.» неясного по
ходження.- СІС 223; Шанский 3СРЯ
І 5, 150; Sl. wyr. obcych 155; Ho1ub-

«довгаста дощечка»

(термін

«довгий», укр. довгий (Фасмер І 525;
3ССЯ 5, 211-212; Bern. І 251-252);
зіставляється також з ч. d1aha «шина
(мед.); деревина, на яку набиваються
дошки підлоги», п. dlozka <mідлога»,

схв. [длага] (мед.) «шина>>, далі

з ірл.

dluigim «розколюю», d1uge «щілина>>,
дісл. ta1ga «різання, обтісування», te1gia
«обтісувати, розрізати», свн. ze1ge «гіл
ка» (Фасмер І 525; Machek ESJC 121;
· Веrп. І 207).- Горяев Доп. 2, 10.Див. ще дбвrий.- Пор. підлога.
[довжнИк] (бот.) «очанка, Euphrasia
officina1is» Г, Ж;- неясне.
довідатися, довідка, довідник -див.
вfдати.
довІльний, доволі, дов6льний, доволь
нИтися, довальність -див. вбля.
довіра, довірливий, довір'я, довірЯ
ти- ди!з. вfра 1 •
довкола, довкіл, довколишній, fJ6кола,

доокола- див. кбло 2 •
довмИтися,

дов.міти, довмітися, до

умдтися- див.

доводити,

ум.

доводитися, довід, довод

ка- див. вестИ.
доводитися (безос.) «бути необхідним

або можливим»;- р. доводИться, бр. да
в6дзіцца «те.»;- префіксальне утворен
ня від водить-ся (ведеться) (безос.) «Є
звичайним, буває», що розвинулось, оче
ВІЩно, на грунті значення водйтисп, вес
тися «плодитися, розводитися». -Див.
ще вестИ.

[дбвтіп] «дотеп, кмітливість» Пі, [дов
ціп] «те.» Я, Пі, [дотйпа] «здібність,
здатність» Бі, [дотіпний Пі, довтіпний

Ж. достіпний Пі, стіпний Пі], ст. до
втtn'Ь, довст15n'й, довципная (XVI ст.),
довтиn'Ь, довциn'Ь, довц'Бпи (XVI І ст.);
бр. досціп «дотеп»;- запозичення з nоль
ської мови; п. dowcip, dowcipny, ст.
dofcip, dochcip, очевидно, походить від

ч. duvtip
vtip «те.»,

«дотеп, жарт, спритність»,
споріднених з укр. дотепний

(з іншим ступенем чергування голосних)
і, очевидно, зближених із stibati <<Встром-

Lyer 137;
471.

Holub-Kop.

103;

Юеіn

[дбJ.'а] «клепка», [д6tарь] «бондар»
МСБГ;- запозичення з
східнороман

ських

мов;

рум.

doaga,

молд.

доагз

«те.» походять від лат. doga «різновид
посуду», що зводиться до гр.
(бох-іj) «вмістилище», пов'язаного з MXOj.1<XL (oexo11aL) «приймати», спорідне

box'lJ

ним з лат.

decet

«личить» і, можливо, з

стсл. лесити «знаходити», укр. [суд6си
тиJ «зустрітИ>>.- Sche1udko 132; Ша
ровольський Зб. заходозн. 55;· Skok І

454; Vrabie

Romanos1avica

14,

139;

СДЕЛМ 117; Pщcariu 27; Walde-Hofm.
І 363 -364; Frisk І 373-374.
[доганІ «сорт тютюну», [дохан Mak,
довган Mak, дуганl «те.», [дуганчакJ «ки
сет», [дуганЯрІ «торговець тютюном»;
п. [duchan] «тютюн», ч. [dohan, dohan,

dohanl, слц. dohan, [duhan, duchanl,
болг. духан, схв. духан, дуван, слн. duhaп «те.»;- запозичено з угорської мо
ви

(можливо, через посередництво сло

вацької); уг. dohany «те.» походить від
тур. duhan «дим; тютюн», яке, можливо,
через посередництво перс. duxan «те.»,
зводиться до ар. dul)an «дим3.~ Гнатюк
ЕЗб 2, 238; Machek ESJC 122; Jm.
rost1. 208; БЕР І 450; Skok І 454; Bern. І
234; MNTESz І 653----;654.
[доrлебати] «доплентатися, насилу ді
йти»;- результат видазміни форми *до
глибати «ТС.» (пор. схв. доглИбати «до
братися, насилу дійти (no грязі, боло
ту)»), викликаної деетимологізацією і,
можливо, зближенням з п. gleba «брила
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дозволити

доглекати

«глиняна посудина»; в основі асоціації
може бути фразеоJІогізм розбити глек;

ясне; можливо, пов' язане з дерти; пор.
продертися «пробратися, насилу про
йти», болr. д6дир «знос, зношування»
(про одяг), схв. додир «дотик, доторк,
контакт».- Фасмер І 521.- Див. ще
дерти.

не викJІючені також асоціації з сJІовом
і леt «гра, в якій паJІками намагаються

Ва;- р. (розм.) дадуть «те.»;- очевид

землі, грунт, рілля».-Див. ще глИ
бати, до 1 •
[доrJІекати] «добити» Я;- очевидно,
експресивне утворення від слова глек

збити

Див.

встромJІену

ще

глек,

в

землю

палку».

до 1 •

дбгма, догмсип, догматик, догматИзм,
догматИчний, ст. догма, доtма, догмат'Ь,
доtмат'Ь (XVI ст.);-р. бр. болг. м.
догма, др. догматисати «виражати у
формі догмата», п. dogmat, ч. СJІц. BJI.

dogma,

схв.

догма, ели.

d6gma,

стсJІ.

доrьМі\Ть;-запозичення з грецької мо

ви; гр. б6jf.ttX (род. в. б6r~-trxтo~) «думка,
рішення», пізніше «фіJІософське вчення»
пов'язане з бохЄrо «Вважаю, думаю», що
відповідає JІат. doceo «вчу» і вважається

[додути]

«додуматися,

но, результат метафоричного вживання

дієслова додути (префіксаJІьного утво
рення від дути); метафора могла бути
зумовJІена звуковою близькістю слів до
думатися і додути.- Див. ще до 1 ,
дути.

[дожджанка] (зоол.) «СаJІамандра,

lamandra maculosa»

26,

Sa-

[дож

похідне утворення від дощ;

назва зу

мовлена народним уявJІенням про зв' я

зок появи саJІамандри з дощем.- Верх

ратський ЗНТШ

р.-цсJІ.

дощ.

зустріча

ВеНЗн

джЄнка] «те.» ВеУг;- схв.
даждев
'ІVіік, дажде'ІVіік, [duidevnjak] «те.»; -

спорідненим з стсл. десити «знаходити»,

десити, доситІt «те.;

зрозуміти»

30/4,

215.-Див. ще

«зустріти».- СІС

[дбжка] «бочка для води» Ж;- оче

223; Горяев 93; Kopalinski 229; HolubLyer 137; БЕР І 405; Юеіn 471; Frisk

видно, резуJІьтат контамінації слів діжка

ти»,

укр.

[суд6сити]

та дощ; пор. р. [дождейка] «бочка, що

Upupa epops

ставиться під ринву», бр. [дошник] «ве
JІИКа бочка».··- Див. ще діжа, дощ.

L.»;- очевидно, результат спрощення
зменшеної форми *удодик, пов'язаної з
удод «ТС.».-Див. ще бдуд.

стсл. дожи (до), доже (до);- очевидно,

[додівати] «Докучати Ж; заподіЮвати
шкоду ВеУг.»;- р. [додевdть] <шабри

дожь, утвореного з прийменника чи спо

І 404-406.-Див. ще судбсити.

[дбдикJ (орн.) «одуд,

дати, докучати», бр. дадзяваць «те.», п.

[dodziewac] «діяти на когось, спонукати
когось», слц. dodievat' «дражнити», боJІг.
додЯвам «набридати, докучати», додея
«те.», м. додеsа, схв. додиjавати «те.»,
стсJІ. д''д:ІJсі\ТИ «примушувати, напоJІя
гати»;- псJІ. dodevati «ТС.», утворене

за допомогою префікса do- «до-» від deітератива до deti «діти; робити»,
пізніше також «говорити»; первісне зна
чення «доторкатися, зачіпати» (пор. р.
задеть «зачепити»).- БЕР І 406.-Див.

vati,

ще діти 2 , до 1 •
[додмірЯти]
«прямувати
Ж;- експресивне утворення

додому»
неясного

походження.

[додураJ «прохід, проникнення» Ж;
р. [додур] (у виразі додуру нет «багато
людей, не можна пройти,

пробитися»),

додор (у виразі додару нет «Те.>>);- не·
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[дожні] «навіть» Пі;- р; даже, бр.
[дайжа], др. дожи (до), дожь, доже (до),
результат

приєднання

до

прислівника

JІучника до та частки же, заперечної
частки ні.- Горяев 86; 3ССЯ 5, 90.-

Див. ще доі, до 2 , же 1 , ні.
дбза, дозатор, дозувати,

дозуваль

ний;-р. бр. боJІг. м. схв. доза, п. doza,
ч. doze, слц. слн. doza;- через посеред
ництво західноєвропейських мов (н. Dbse, фр. англ. dose) запозичено з середньо
JІатинської; сJІат. dosis «давання, доза»
походить від гр. ба<Н~ «давання, дар;
доля, частина», пов'язаного з бl-бoo~tt
«даю», спорідненим з JІат.

dati,

укр.

дати.- СІС

do
223;

(пс.», пСJІ.

Шанский

3СРЯ І

5, 153--15~; Фасмер І 552; Го
ряев 446; Sl. wyr. obcych 158; HolubLyer 139; БЕР І 407; Юеіn 476; Frisk І
388-389.- Див. ще дати.
дозволити, дозволЯти, дозвіл, дозвіл

ля, дозв[льниіі; дозвільнИй, дозволений,
дозволенний, [подозв6лити] «дозволити»,

дозір

дбйка

(предозвілляJ «привілля», [удозвільJ «до
схочу»;- р. дозволЯть, бр. дазвалЯць,
п. dozwalac, нл. dozwolis, болг. дозволЯ
ваАt, м. дозволи, схв. дозволити;- ре
зультат поширення префіксом до- діє
слова зволити «ПОГОДИТИСЯ» (з др. из
валити «захотіти, побажати, воліти, ви
бирати», псл. izvoliti «те.», що з' явилося
внаслідок поширення префіксом iz- «З-»
дієслова voliti «волі ти», пов' я за ного з
volja «воля»); р. дозволить вважається
запозиченням з польської мови (Фас
мер І 522; Bern. І 440), хоча може похо
дити й з української.- Шанский 3СРЯ
І 5, 154; Slawski І 159.- Див. ще вбля,

нИк] «ДlИНа худоба; ДlИНИЦЯ», дійнИця,

[дійнЯк] «дійна худоба» Ж, доільниця
«доярка», [дойок] «дійка», [дойнИкJ «дій
на худоба», [дойнИцяJ «дійниця», [дой
нЯк] «дійна худоба», [дойнЯчка] «дійна
корова», [дойонкаJ «дійниця» Л, [доЮн]
«надій»(?), (доЯнка], доЯр, доЯрка, дійfl(і
(прикм. жін. р.), [дойна] «те.», доільний,
[вИдій] «надій» Ж, [видійник] «ТОЙ, хто
відкуповує молоко» Ж, надій, [недійка]
«Корова, що не доїться» Ж, передій,

[подій],

роздій,

удій,

удійний,

удій

ність;._ р. доИть, бр. даіць, др. до ити
«rодувати груддю», п. doic «доїти», ч.
dojiti, слц. dojit', вл. [dбjic], dejic, нл.
dojs «те.», полаб. dЩе «доїть», болг. доЯ

доі, з 2 •
дозfр, дозірець, дозор, дозорець, до
зорний -див. зрfти 1 .
дозолИти «дошкулити, досадити», на

«доїти; годувати груддю», м. дои «доїти»,
схв. ддjати, ели. dojiti «те.», стсл.
ДОІtТи «годувати груддю»;- псл. dojiti

золИти «набриднути; зробити неприєм

«те.» розглядається як форма каузатива,

ність», [назола] «той, хто завдає багато

кучати», · вл. zelic «голосно лаятися»,
zazelic do zemje «проклясти»;- очевид

подібна до аналогічних pojiti «поїти»,
gojiti «гоїти» (Slawski І 152-153; Trautmann 51);- споріднене з лтс. det, 1 deju
«ссати», de1s «син», dele «п'явка», дінд.
dhayati «ССе», вірм. diem «ссу», осет.
dcejun «ссати», гот. daddjan «ТС.», двн.
taen ( <герм. * dejan) «годувати груддю»,
дшв. dia «ссати», а також з дінд. dhena,
dhenйQ. «дійна корова», ав .. daenu «жін
ка», лат. femina «ТС.», fёlare «Годувати

но, споріднене з [золок] «запалення, на

груддю»,

клопоту»,

[надозолИти]

докучити»;- р.

«досадити,

[дозолИть]

на

«досадити»,

[назолить] «досаждати, засмучувати»,
(наз6ла] «сум, туга, досада, прикрість»,
[наз6л] «Те.», fназольник, назольньtй, на
з6листьtй,
назоловатьtй],
наз6йливьtй
( <*назольливьtй), бр. назалЯць «надо

рив, виразка, хвороба», далі з лит~

zala

«шкода», лтс. zalba, zelba «те.; пошко
дження», дісл. galli «шкода; помилка»
і, МОЖЛИВО, З псл. Z'ЬІ'Ь «ЗЛИЙ», укр.
злий; пов' язання р. назойливьtй з [зой]
«крик» . (Фасмер І 11 39; Желтов ФЗ
1875/3, 8) у семантичному відношенні
малопереконливе; вл. zelic без східно
слов' янських відповідників зіставляло
ся (Шустер-Шевц Зтимология 1970, 89)

з р. (гtілитьсяl «глузуватИ>>, бр. [галіць]
«Підганяти, понукатю>, п. [galuszyc] «бу
шувати»._::. Ильинский

РФВ 61, 229;
LF 11, 181; Endzelin KZ 44,
66; Fraenke1 1286.- Пор. з6лок.
доїдати, доідливий -див. fсти.

Matzeпaueг

доїстний -див.

fстній.

доfти, [дівнИцяJ «дійниця» ВеБ, [дій]
«ДОЇННЯ, надіЙ», [дійво) «ДОЇННЯ» Ж, дійво

«надій; молоко», [дійливоl «те.», [дійло]
«Те.; місце для доїння» Ж. дійка, [дій
нtірка] «загорода, де доять корів», [дій-

fї[iUS «СИН»,

Гр. '\'t-ij<JCGTO

«ВіН

ссав», лит. pirm-dёle «корова, що впер
ше отелилася»;

іє.

* dhe(i)-

«ссати,

го

дувати груддю», звідки також псл. *deva, *det~, укр. діва, дитЯ.- Критенко
Вступ 509, 552; Шанский ЗСРЯ І 5, 155;
Фасмер І 522; Преобр. І 188; Briick-

ner 92; Machek E?JC 122; HolubKop. 103; Schuster-Sewc І 147; БЕР І
416-417; Младенов 150; Skok І 422423; Bezlaj ESSJ І 106-107; ЗССЯ 5,
53-54; Клепикова 98-105; Bern. І
205-206; Miihl.- Endz. І 463; Pokorny
241-242.- Пор. дитЯ, діва.
[дбйка] «мамка, годувальниця», [дій
ка] «ТС.» ВеУг, [дойчити] «бути году
вальницею,

годувати

груддю»;- запо

зичення з східнороманських або угор
ської мов; рум. d6ica «годувальниця»,
молд. дойка, уг. dajka «те.» походять

від болг. дойка, що, як і ели. [dojkal

«те.», схв. доjка «Те.; вим'ю>, слц.
«Годувальниця;

дійна

корова,

dojka

вівця»,
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доктор

док

вл.

результати

псл.

[d6jka], нл. [dojka] «те.», походить від
dojiti «доїти; годувати груддю».
Scheludko 132; Булаховський Пит. по
ходж. 204-205; Панькевич Укр. говори
Підкарп. Русі 400-401; БЕр І 407;
Младенов 137.- Див. ще доїти.

kolь), що складається з приймен
ника do та прислівника kole, пов'яза

док,

докер;- р.

бр.

болг.

м.

док,

стягнення

виразу

do kole

( >do

ного з koli «КОЛИ», звідки й укр. колИ.-'
Мельничук СМ

IV 107; Шанский ЗСРЯ
523; БЕР І 408; Мла
ESSJ І 107; 3ССЯ 5,

І 5, 157; Фасмер І
денов 137; Bezlaj

п. ч. слц. dok, схв. док;- через посеред
ництво російської і, можливо, англій

58.-Див. ще до\ колй.-Пор. досіль.
[докіптйти] «дослідити» Ж;- м. до

ської
гол.

копчува

мов

запозичено з голландської;
«дою> походить від снідерл.
docke «Водостічна канава, риштак», що
пов'язується з іт. doccia «те.», пізньолат.

dok

* ductia

«водопровід,

акведук»,

утворе

ними від лат.
Юuge-Mitzka

duco «веду» (Кlein 470;
136); зіставляється та
doga, ст. dokke «канал», для

кож з гол.
яких вбачають джерело в гр. бох1j «Вмі
стилище», пов'язаному з бЄхоf.1Сд «при

ймати, вміщати» (Chambers 135).-СІС
223; Шанский 3СРЯ І 5, 156; Фасмер І
523; Сергеев РР 1975/1, 77 -80; Kopaliflski 229; Holub-Lyer 137; БЕР І
407; Vries NEW 123.- Пор. душ.
дока «знавець своєї справи; дойда»,

[доковИтий]

«розумний,

здібний»

Я;

р. дока;_- неясне; можливо, виникло в
семінарському середовищі на базі гр.
б6хоо, бохЄrо
«знаю, вважаю, думаю»;
р. дока зіставляється з лат. _ doctus
«вчений», що походить від docere «вчи
ти» (Преобр. І 188; Горяев 93) або вва
жається спорідненим з дошльtй, пов' я

заним

xod-)

з

дошел,

шел

(Зеленин РФВ

(<sьdl'Ь<*xtd-,

54, 118).- Шанский

3СРЯ І 5, 156; Фасмер І 523.
доки, [док, недоки Пі];- р. [дока]
«доки», п. [doki, do kiej], слц. dokym,

болг. докато, м. докаj, схв. [док, дока,
доке, доку];- виникло на базі слово
сполучень типу *до кьt(13) nopьt чи *до
кьt(13) добьt.-Мельничук СМ IV 107;
Фасмер І 523.- Див. ще до\ хто.- Пор.
доти, поки.
[докіль] <<доки», [докаль Ж. докіля,
доків, докля, доколи, докаль BeYr, до
куль];- р. доколь, доколе, [докель, до
куль,

докулева,

доколича,

по

ний»;-бр. дакладньt, ч.

dukladny, слц.
dokladny, вл. dokladny «тс.», ели. dokla den «додатковий»;- очевидно, за по·

зичення з польської мови; п.dokladпy
утворено від doklad(ka) «додатою>, яке
походить від дієслова dokladac «доклада
ти», утвореного за допомогою префікса

(відповідає укр. до-) від klasc, klad!t
(відповідає укр. класти, кладу); до
семантики пор. також п. ст. dolozny
«детальний, докладний», dolozliwy «те.»,
р. прилежньtй «ретельньrй, старанний»,
пов' язані з синонімічним дієсловом ло
жИти (лeжaти).-Slawski І 154; Bruck-

do-

ner 236.- Див.
доконати,
див. конати.

ще до\ класти.

доконатися,

доконаний

доктор, [докторат] Ж. докторант,
докторантура, [докторка Ж. доюпор6·
ва Жl, докторща, докторство, докто
ральний, [.дохторувати] «лікувати» Я,
[дохторювати] «лікуватися» МСБГ, док
торизуватися Ж. ст. доюпор'Ь «учений,
учитель; лікар» (XIV ст.);- р. болг. м.
доктор, бр. доюпар, п. ч. слц. вл. doktor, схв. доктор, ели. d6ktor;- запози
чення з середньолатинської мови; елат.
doctor «учитель» пов' язане з лат. doceo

«учу, пояснюю», .спорідненим з гр.
хЄrо

«вважаю,

думаю»,

стсл.

бо

десити

до

«знаходити», р.-цсл. десин1, досити<<Тс.;

кулича], бр. дакуль, др. доколь, докол13,
доколя, п. [do kie1a], слц. dokial', вл. dokelz, нл. (dolшl], dokulz, dokulaz, болr.
докл Є, схв. доклё, [докла, ддкалё], ели.
doklej, dokler, стсл. д..:-кмt, докоі\и;-

зустрічати», укр. судосити «зустріти»;
іє. *dек-;dок- · «брати, приймати, ви
знавати; прийнятний, належний, доб
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доколево,

«ехо плювати»;- очевидно,

в' язане з коптіти «старанно, ретельно
займатися чим-небудь» (див.).
докір, докірливий, докірний, докір·
ник, докора, докорИтель, докорище, до
корЯти -див. корИти.
Докія, Дока, Доця -див. Євдокfя.
докладний «дуже повний, грунтов

рий».- СІС

157-158;

223; Шанский ЗСРЯ І 5,
І 523; Горяев 93;

Фасмер

доктрИна

долегати

Brйckner

230; Holub-Lyer 137; Holub-Kop.104,
387; БЕР І 410; Skeat 149.-Див. ще

92; Kopalinski 229-230; Holub-Lyer 137; БЕР І 408; Walde-Hofm.
І 330-331.- Див. ще судосити.

доктрИна, доктринер, доктринер
ство;- р. болr. м. схв. доктрИна, бр.
дактрЬtна, п. doktryna, ч. вл. doktrina,
слц. ели. doktrina;- запозичено з ла
тинської мови через західноєвропейські
(н. Doktrine, фр. doctrine); лат. doctrїna
<<вчення; навчання» утворено від doctor
«учитель».-СІС 223; Шанский ЗСРЯ І

5, 159; Kopalinski 230; Holub-Lyer
137; Holub-Kop. 104; БЕР І 408; Юеіn
470.-Див.

ще

доктор.

[докуди] <<доки»;- р. докуда, [доку
доеа, докуд], бр. [докудьt], п. dokqd, ч.
dolшd, слц. ст.

dokud, dokud',

нл.

do-

kud, болг. докуде, до кудето, схв. до
куд(а), ели. dok6d;- результат злиття
колишнього виразу
* do kQda (* do
kQdь).- Фасмер І 523; Slawski І 153154; Holub-Kop. 104; Младенов 138;
3ССЯ

5, 59.- Див.

ще до\ кудИ.

документ, докумеютіція,
документальний, документувати, ст. документ'Ь
(XVII ст.);- р. документ, бр. даку
мент, п. ч. слц. вл. dokument, болг. м.

документ, схв. докумен(а)т, ели.

таляр.
долати
«перемагати;
справлятися;
оволодівати»,
[вtlдолати] <<ПОДОJ1ати»,

[вtlдoлimuJ <<ТС.», здолати <<nодолати, змо
гти», здоліти, [нездолЯщий, нездольний,
одолівати], подолати, подоліти, подо
лу вати;- р.

[долеть]

«пересилювати,

переборювати», [долtlть] <<те.; мучити,
непокоїти; хилити до сну», одолевать,
преодолевать,

бр.

адолець <<nеремогти»,

адольваць, [вздолиць] <<могти, бути здоро
вим», [суздолиць1 «подолати, змогти», др.
одолати, одоляти, одалати <<Перемогти»,
одол15вати «перемагати, пересилювати»,
одоловати «суперничати», п. dolac <<бо
ротися, воювати», zdolac <<зуміти, змог
ти, справитися», podolac «те.», ч. odo-

lati <<Встояти, утриматись», udolati <<Пе
ребороти, пересилити», zdolati <<ТС.», слц.
doliet' <<бути в змозі», odolat' «устояти,
утримати», болг. одолЯвам «перемагати,
переборюватю>, м. одолее, схв. одолети,

одолевати, ели. odoleti, стсл. oдoi\t
Q.ДОі\Г<ІТИ, ОДОі\1JRі\ТИ, ОДОі\ОRі\ТИ
<<те.»;- псл. dolati <<nересилювати, пере

TJt,

борю ва тю> розглядається як відіменне
утворення;- дальші зв' язки неясні; зде
більшого пов' язується з доля (Фасмер І

dokument; __:_запозичення з латинської мови;
лат. documentum «доказ; приклад; по
вчання» пов' язане з doceo <<учу, дово
джу».- СІС 224; Шанский ЗСРЯ І 5,
159; Фасмер І 523; Горяев 93; Kopalinski
230; Hblub-Lyer 137; БЕР І 408;
Walde-1-Iofm. І 330-331.-Див. ще

525; Преобр. І 189-190; Slawski І
154-155; Bruckner 92; Holub-Kop.
І 04), хоча можливий і зв' язок з діл,
р. дол (Фасмер-Трубачев І 525); зі
ставлялося також з дінд. dhar- «витри

дбк тор.

мати, пересилити, встояти» і реконструю

rдбкsс]

«ЗОВСіМ» Ж;- неясне; мож
ливо пов' язане з [кус] <<трохи» (<кус
<<Шмат»), пор. [ні кус] <<нічого».-Пор.

валося

кус,

є варіантом на -1- кореня *dher(тaм же) або кореня dor-, засвідченого
в укр. здоров' rr (Горяев 277).- HolubLyer 137; ЗССЯ 5, 62; Bern. І 206-207;
Mikl. E\V 47.- Пор. д6ля 1 , недолугий.

«відсіч»

псл.

*ob-dol'Ь -пор. ч. odol
(Machek ESJC 123); висловлю

валося

припущення

*dol-

докучати, докука, докуча, докучник,
докучливий, дощjчний -див. кучити.
[докучна] <<дитяча гра» Ж;- неясне.
долар;- р. доллар, бр. болг. м. до
лар, п. ч. вл. dolar, слц. dolar, схв. до
лар, ели. d61аr;-запозичення з англій
ської мови; англ. dollar <<долар, грошова
одиниця США і деяких інших країн»
походить від нім. Taler, що є результа

про

те,

що

псл.

*

[долд6н] «ледар, йолоп» Я;- р. [дол
дон] <<Йолоп; базікало»;- можливо, зву

конаслідувальне,

пор.

р.

[долдонить]

<<базікати, теревенити, говорити швидко
й незрозуміло».

J oachimstaler

<<Йо

ахімстальська (монета)», похідної
назви міста J oachimsthal.- СІС

від

[долегати] «дошкуляти, допікати; на
полягати», [долігати, долягати Ж] <<ТС.»,

224;
5, 163; Kopalinski

[долеглtlвість] «неприємність, прикрість»
Г, Ж, [долежність Ж, долігливість, до-

том скорочення назви

Шанский ЗСРЯ

І
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долИна

долбня

ляглйвість Ж]

«TG.»,

[долегливий1 «Докуч

чергуванням голосних з

* dь!Ь-

«довба

ливий, наполегливий», ст. долегати «до
кучати, турбувати, робити прикрість»
(1538);- бр. далегаць «надокучати, за
fіажати», слц. doliehat' «наполягати; му
чити»;- запозичення з польської мови;

JЮВЙТИ.

п. dolegac «докучати, робити комусь при
крістЬ», [dol~gac1, dolec «те.» є префік

доломан «гусарський мундир, роз
шитий галунами», [долман, даламан]

сальним утворенням від legac «лягати»,
[l~gac] «те.», lec «лягти», що відповідає
укр. лягати, лягіпИ; до будови та семан

«Те.», ст. доломан'Ь «короткий гусарський

тики пор. синонімічні укр. наполягати,
досадИти, р. досадИть, н. jemandem

zusetzen

«надокучати,

досаждати».

Див. ще до 1 , лягтИ.
долИна,
див.

долі,

долівка,

долішній

-

діл.

долілИць «обличчям до землі, вниз»,

ІдолівлИць]

«те.»;- складний

прислів

ник, утворений поєднанням прислівника
долі «вниз», що походить від діл, з імен
ником лице у давній формі невідмінюва
них імен на -ь (і-основ), як у віч-на-віч,
голіруч і под.- Див. ще діл, лице.
Пор. горілИць.

[долінИць] «обличчям до землі»)!\;
результат

видазміни

форми

долілИць

«те.», зближеної з ниць «униз».- Див.

ще

долілИць.

[долініж] «ногами вниз»;- складний

прислівник, утворений поєднанням при
слівника долі «вниз», що походить від
діл, з іменником нога у давній формі

невідмінюваних імен на -ь

(і-основ).

Див. ще діл, нога.- Пор. долілИць.
долічерева «животом униз»;- склад
ний прислівник, утворений поєднанням
прислівника долі «вниз», що походить від

діл, з основою іменника черево; закін
чення -а з'явилося, очевидно, за анало
гією до інших прислівників на -а імен
ного походження (вчора, дома, довкола,

донедавна і
рево.

под.).- Див.

ще діл,

че-

.

[дблникJ (заст.) «міра рідини»;- оче
видно, пов' язане з доля, ділИти.- Див.
ще дбля 1 •
[долобкувати] «Видовбувати» Ж. [до
л6бавка1 (ори.), надолобень «надовба;
йолоп, дурень», [прИдолоб] «граділь»,

[продолоб]

«ТС.»

Нед;- р.

[долобка]

«Стежка», ч. dlabati «довбати»;- похідні
утворення від псл.
dolb-, пов' язавого

*

106

ти».- Див. ще довбати.

[долбвняІ

«здобич»

Ж;- очевидно,

пов' язане з дієсловом ловИти; пор. ч.
dolov «Закінчення лову».- Див. ще до\

плащ» (XVII ст.), даламан'Ь (XVIII
ст.);- р. доломан «гусарська курткю,,
долиман, долман «те.», п. doloman «ко
роткий військовий плащ; угорська курт
ка, обшита смушком», dolaman, dolman,
dolman, doloma «те.», ч. dolomiш «угор
ський військовий мундир з галунами»,
dolman, слц. dolomiш (заст.) «ТС.», болг.
долман «старовинний чоловічий одяг з
грубої матерії», долама, м. долама «те.»,
схв. долама «каптан; доломан», [доли

ман], ели.

d6lman «те.»;- запозичення

з турецької мови; тур. dolaman, dolama
«верхній одяг яничар» утворено від діє
слова dolamak «закутувати, обгортати»,
спорідненого з аз. туркм. дола-, чаг.
тула- «ТС.».-Шанский 3СРЯ І 5, 164;
Фасмер І 525-526; Горяев 94; Корш
ИОРЯС 8/4, 44; Briickner 92; Kopalinski

230; Machek ESJC 123; Holub-Lyer
138; БЕР І 409; Младенов 138; Skok І
423; Mikl. EW 47; TEL І 286; Lokotsch
42; Егоров 235.
[доломйна] «домовина» Ж;- резуль
тат деетимологізації слова домовИна та,
можливо, зближення першої частини з
діл (долу, долів).- Булаховський Мо
вози. 8, 1949, 49.-Див. ще домовИна.

долоня\ [долонь ВеУг, ладаня Ж],
долоаиса, [долонuстий] Ж. долонний,
дол6нчатий, долонюватий, [надолонка]
«нашивка на долоні рукавиці», [надолон
чити] «нашити надолонки»;- р. ладонь,
[долонь], бр. далонь, др. долонь, n. dlofr,
ч. слц. dlaii, вл. нл. dl6n, полаб. dlan,
болг. м. длан, схв. длдл, ели. dlan, стсл.
АМИЬ.;- ПСЛ. * dоJПЬ «ДОЛОНЯ»;- С[10·
ріднене з лит. delna, delnas, лтс. d~lпa
«те.»; дальші зв' язкИ непевні; зіставля
лося з псл. dol'Ь «Діл, заглиблення»,
пор. п. заст. dolina r~ki «долоня» (Slawski І 147-148;Miihl.-Endz. І 454), з лит.

dilti
лат.

(diiti) «стиратися, сточуватися»,
dolare «оброблятИ>> та ін. (і є. * del-

дома

долоня

«відтинати,

«Те.»;- бр.

внаслідок метатези.- Критенко Встуn
Фасмер І 526; І І 448; Преобр. І 185;

в' язане з пед. * do1bati «довбати», звідки
закономірною формою мало б бути *до
лобати; -у- з' явилося, очевидно, під
впливом запозиченого з польської мови
длубати або під впливом колупати, лу
пати.- Див. ще довбати.- Пор. до
лобкувати.

обробляти» (Wa1de-Hofm.
1 364-366; Pokorny 195), з іє. *dег
<<дерти» (Bri.ickner 89), з гр. 'l'tЄvap «доло
ня, заглиблення», двн. tenar «долоня»
(Machek ESJC 120; Otr~bski Idg. Forsch.
75); укр. [лад6ня], р. лад6нь виникли

542;

Горяев

92; Holub-:--Lyer 137; Ho1ubKop. 102; Schuster-Sewc І 151-1§2; БЕР
І 399; Skok І 417; Bezlaj ESJC І 104;
3ССЯ 5, 64; S~. prasl. IV 65-66; Bern. І
208; Meillet Etudes 455; Mik1. E\V 47.
[долбня 2 ] <<тік,
втотане

місце,

де

вирівняне і сильно
молотять»

Я;- р.

[долонь] <<Тік; рівне і тверде місце»,
[дол6нщики]
<<МОЛОТИЛЬНИКИ»;- ПОВ' Я
зане з дол6ня 1 і виникло, мабуть, вна
слідок перенесення назви; якщо припус
тити, що дол6ня 1 пов' язане з діл, псл.
dо1'Ь (пор. Slawski І 147-148), то в до
л6ня2 могло зберегтися давніше значен
ня («рівне місце»); припускається й мож
ливість протилежного напряму розвитку
значень: <<Плоске, низьке місце» (>«Тік»)

><щолоня

(частина руки)» (ЗССЯ 5,
І 526; Mikl. EW 47.Див. ще долбня 1 .
долото, [долотковатий] Ж, [долотu
ти] <<Довбати» Ж;- р. долото, бр. дала
та, др. долотити <<довбати», п. dluto, ст.
dloto, ч. слц. d1ato, вл. blбcko, нл.
blotko, болг. длет6, Ідлато], м. длето,

64).- Фасмер

схв. длиjето, слн.

псл.

d1 eto, цсл. дмто;
*dolto (*de1to) < *do1bto (*de1bto)

<<долото, інструмент для видовбування»,
віддієслівний іменник на -to (пор. ана

lдолубацьJ

«довбати»;-по

дбля 1 <<Частина; талан», долька <<(анат.)
мигдалик;
[ділянка
поля
ЛЧерк]»,
дольник «вид тонічного вірша», [безділ
ля, бездільний], безд6лець, бездолля, без
дольний, безд6льник, здольний, здоль
щина, знедолений, знедолити, [неда
лець] «бездолецЬ» Ж, недоля;- р. бр.
доля, др. доль, п. do1a, ч. dola (з рос.),
ст. do1e, слц. do1'a, схв. ст. [дол(а)J;
псл.

*do1ja

«Частина»,

пов'язане з

de-

<<ділити»;- споріднене з лит. dalis
<<Частина», [dalia] «Те.; доля, щастя»,
dalyti <<ділитю>, лтс. da\a, [da1isl «части

Iiti

На>>, дінд. da1am «те.; шматок,
поло
вина», dalati «тріскається, розриваєть
ся», снн.

tol, tolle «гілка, дюйм», свн.
zol, zo11e <<колода, кляп, дюйм» (з* d!no-),
лат. dolare <<обробляти, обтісувати»; до
семантики («частина»
удел <<доля», участь

>

«доля») пор. р.
«те.».- Шанский

ЗСРЯ І 5, 164; Фасмер І 526; Преобр.
І 189-190; Slawski І 154-155; Bri.ickner
92; ЗССЯ 5, 62-63; Sl. prasl. IV 81-82;
Bern.I 209-210; Buga RR І 437; Trautmann 44; Mi.ihl. -Endz. І 435.- Див.
ще ділИти.- Пор. долати.
[д6ля 2 ] (бот.) <<молодило, Sempervivum globiferum»;- пов' язане з д6ля 1 ;
мотивація назви не зовсім ясна; назва

логічні ІЦ}mо, сИто), пов' язаний з* dьl bti

могла бути зумовлена народним уявлен

<<довбти»;- споріднене з прус. da1 ptan
«долото», лит. da1ba «довбня».- Труба
чев Рем. терминол. 154; Варбот Зтимо
логия 1965, 110; Шанский ЗСРЯ І 5,

ням про те, що рослина приносить щастя

164; Фасмер І 526; Преобр. І
ев 94; Sla:wski І 149; Bri.ickner

189; Горя
89; Machek
ESJC 120; Ho1ub---:Lyer 136; Ho1ubKop. 102; Schuster-Sewc Probeheft 22;
БЕР І 399-400; N\ладенов 128; Skok І
417-418; Bez1aj ESSJ І 104; ЗССЯ 5,
60-61; Bern. І ·208; Trautmanп 54-55;
Топоров 291-294.- Див. ще довбати.
Пор. долобкувати.
долубати <<длубати», [долубай] <<Огі
рок, видовбаний курами», [долу64йка]

(пор. іншу назву цієї рослини молодu
ло).-Див. ще д6ля 1 .
[дольчиця] <<ва рення» Ж;- запози
чення з молдавської мови; молд. дулчацз
<<варення, ласощі» утворене від прикмет
ника дулче <<СОЛОДКИЙ», ЩО ПОХОДИТЬ Від
лат. dulcis ( <*dlkцi-) <<ТС.», яке зістав

ляється
з
гр.
rЛux6~, вірм.
k'al<;F
<<Те.».- Vrabie Romanoslavica 14, 139;
DLRM 265; Walde-Hofm. І 379-380.
дома;- р. бр. м. схв. дома, др. дома,
п. [doma], Ч. олц. вл. нл. doma, полаб.
болг. дома, слн. doma, стсл.
доМі\;- пед. doma, відмінкава форма

di.imo,
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дома з

доміно

від dошь «дім»; здебільшого розглядає
ться як давня форма місц. в. оди. doтo(u) від основ на -u (Ильинский РФВ

дає

74, 134; Holub-Kop. 104; Hujer IF 23,
154; Zubaty ,AfSlPh 14, 150; Bern. І
210; Meillet Etudes 241); висловлювало

Walde-Hofт. І 367.-Див. ще дім.
Пор. домініон, домі.н6 1 • 2 •
Домініка;- р. болг. Доминйка, бр.

ся припущення й про те, що це форма
родового відм. оди. (Brugтann Grundriss ІІ 2, 696; Voпdrak ІІ 4-5), аблатива
оди. (3ССЯ 5, 66-67) або наз.-знах. в.
мн. (Skok І 424); менш обгрунтоване зі

Дамінfка, ели. Dотіпіkа;- ім' я похо
дить з латинської мови; лат. dотіпіса
«панська»
пов' язане з doтinus «пан,
хазяїн дому».- Сл. вл. імен 238; Пет
ровский 98.- Див. ще
домінанта.
Пор. Домна.
домініон;- р. болг. м. схв. домини6н, бр. дамініён, ели. doтini6n;- через
посередниитво англійської мови (англ.
doтinion «Володіння, влада») запозиче
не з середньолатинської; елат. dominio
(род. в. doтinionis) «те.» пов' язане з
лат. dominus «пан, хазяїн дому». -СІС
224; Шанский 3СРЯ І 5, 166; БЕР І
411; Юеіn 474.-Див. ще домінанта.

ставлення з дінд. ата
де

початкове

d

могло

<

*ота «дома»,

з' явитися

під

впливом dот'Ь «дім»

(Machek ESJC 123;
Zubaty St. а cl. І 2, 86-87).- Шан
ский 3СРЯ І 5, 165; Фасмер І 527;
Преобр. І 190; Holub-Lyer 138; БЕР
І 411; Bezlaj ESSJ І 107; Sl.prasl. IV
83-84.- Див. ще дім.
[домаз] «віл,
відгодований
дома»
Ж;- неясне; можливо, пов'язане з до
ма,

дім (пор.).
домаха -див. дамасценка.
Домаха, Дома, Доманя, Домася

див. Домна.
домбра (казахський народний музич

ний інструмен:т), домбрйст;-р. дом
бра, бр. дамбра, ч. ели. doтbra;- запо
зичення з казахської мови; каз. домбьtра
(музичний інструмент), споріднене з
кирг. домбура, тат. узб. думбра, башк.
думбьtра «ТС.», ВИВОДИТЬСЯ ВіД СТЯГНе
НОГО перс. dотЬа biirre «овечий курдюк»
(Будагов І 566) або від перс. diinbiirii
(Lokotsch 17).-Шанский 3СРЯ І 5,
165; Шипова 125-126; Фасмер І 527;
Преобр. І 190; Горяев 94; Егоров 236237.- Пор. домра.
[домигун] «ловелас, гульвіса» Я;
очевидно, пов' язане з мигати в значен
ні «моргати, підморгувати» (див.).
домінанта, домінаюпний, доміщjю
чий, домінувати;- р. болг. схв. доми
нанта, бр. дамінанта, п. ч. слц. cloтi

nanta,

вл. doтinowac, м. доминантен,

ели. doтinanta;- запозичення з захід
ноєвропейських мов; н. Doтinante, dominieren, фр. doтinante, doтiner, іт.

doтiпante, doтinare походять від лат.
doтinaпs (род. в. doтiпantis) <<Паную
чий», dотіпаrе «панувати, уnравляти»,
пов' язаних з doтinus «пан, хазяїн дому»,
похідним від doтus «дім», що відпові-
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nсл.

dоть

«те.»,

укр.

дім.- СІС

224; Шанский 3СРЯ І 5, 165-166; Kopalinski 231; Holub-Lyer 138; Юеіn 474;

Пор. доміно 1 • 2 .
доміно 1 «вид

маскарадного

костю·

ма>>;- р. домин6, бр. дамін6, п. ч. слц.

вл. doтino, болг. м. д6мино, схв. доми·
но, ели. d6тino;- запозичення з фран
иузької мови; фр. doтino «маскарадний
КОСТЮМ» ПОХОДИТЬ Від іт. domino «ДОВ·
гий одяг чениів; маскарадний костюм
схожого

крою»,

що

зводиться

до

лат.

doтinus «пан, хазяїн дому»; назва чер
нечого одягу domino пов' язується з еліп
саиією характерного для духовних осіб
привітання Benedicaтus dотіпо «бла

гословляємо
бога». -СІС
224-225;
Шанский 3СРЯ І 5, 166-167; Фасмер І

527; Holub-Lyer 138; Holub-Kop. 104;
БЕР І 411; Dauzat 254; Юеіn 474.Див.

ще домінанта.- Пор. домініон,
доміно 2 •
доміно 2 (гра);- р. домин6, бр. да·
· мін6, п. ч. ели. вл. domino, болг. м.

д6мино,

схв.

дом.ино,

ели.

d6тіnо;

через посередниитво французької мови
запозичено з італійської; іт.
domino
«паю> походить від лат. doтinus «пан,
хазяїн дому»; мотиваиія назви загально

прийнятого поясnення не має; за різ
ними версіями, гру названо domiпo че

рез схожість забарвлення камінців цієї
гри до маскар~дного костюма (Dauzat
254), через те, що той, хто першим ви
кладає всі свої каміниі, проголошvється

Донат

,11,омітува1и
паном гри (Юuge-Мitzka 138), або за
прізвищем гаданого винахідника гри
італійського аббата Доміно (Брокгауз
Ефрон 16, 613).- СІС 224-225; ІІІан
ский 3СРЯ І 5, 166; Фасмер І 527; HoJub-Lyer 138; Holub-Kop. 104; БЕР І

Юеіn 474.-Див.

411;

ще домінанта,

доміно 1 •
домітунати -див. мітити.
Домка, ДомЦя -див. Домна.
домкрат;-р.
домкрат,
бр.
дамкрат;-~ запозичене з голландської мо
ви

(можливо,

через

посередництво

ні

мецької, пор. н. Daumkraft «домкрат»);
гол. d6mmekracht «ТС.» є складним сло
вом,

у

якому

ію:~нтична норв.

перша

частина

dоmmе

[dumme, domme]

«кут,

клин в отворі дверей чи вікон», свн.
doum «клин, втулка», а друга частина
є словом kracht «сила», що відповідає

нвн. Kraft, двн. kraft, англ. craft «ТС.»,
які пов' язуються з іє. * ger- «вертіти,
крутити, намотувати», поширеним фор

мантом-р- (*gerp-: *g(е)гер-).-СІС 225;
Шанский 3СРЯ І 5, 167; Фасмер І 526-

527; Горяев 94~ Matzenauer 386; Юuge
Mitzka 398; Falk-Torp 148.- Пор. бань
крат.

домна, доменник, доменщик, домен
ний, піддоменник;- р.

бр. домна, др.

д'Ьмьница «домна>>;- пов' язане з псл.
dьmg, d<;>ti «дму, дути» (пор. вираз за
дути домну).- Шанский 3СРЯ І 5,
167; Фасмер І 528; Горяев Доп. 11, Доп.
2, 10; 3ССЯ 5, 182; Matzenauer 7, 168.Див. ще дмухати, дути 1 .- Пор. демня.
Домна, Д омніка, Домнікія, Дома,
Доманя Я, Домася, Домаха, Домка,
Домця, ст. Домна «пані»
(1627);- р.
Домна, Домнtlка, Домнtlкия, бр. болг.

Домна, стсл. ДоМні\;-через церковно
слов'янське

і

грецьке

посередництво

(гр. дo~-tvlxa) запозичено з латинської
мови; лат. Domna утворене на основі
іменника domna (domina) «пані», форми
жін. р. до dominus «пан, хазяїн дому».

валася думка, що це евфемізм (Фасмер

І 528; Bern. І 210); пор. інші утворення
від дім з тим же значенням: р. [домовИ
ще, домовьё], бр. [дамоука] «могила»,
а також характерну форму, що виник

ла в результаті деетимологізації,- укр.

[довгшиtlна].- 3ССЯ

5,

70;

Булахов

ський Нариси 52.- Див. ще дім.
домонтар (заст.) «домосід», домон
тарство, домотур, ст. доматура (XVII
ст.);- очевидно, виникло на основі за
позичення з польської мови; п. domator
«домосід» утворене від dom «дім», що
відповідає укр. дім, за допомогою ла
тинського суфікса -(t)or; пор. болг.
домоаиір «домосід», домашар
«ТС.».
Див. ще дім.

домочадець;- р. домQчадец, бр. да
мачадзец, др. домочадьць, болг. домоча
дие, схв. domocedac;- запозичення з
старослов'янської мови; стсл. домоч~А
дь.ць. утворено з основ слів ДОМ"h «дім»,

що відповідає укр. дім, і ч~д.о «дитина>>
як кальку гр. o[xo·p::v-ij~. що складаєть
ся з основ іменників о!: хо~ «дім» і 1 Єvос,;
«нащадою>.-Шанский 3СРЯ І 5, 169;
Младенов 139.-Див. ще дім, чадо.
домра (російський народний музич

ний інструмент);- р. домра, бр. домра,
п.

ч.

domra

тюркських

(з рос.);-запозичення з
уйг. ног. тув.
хак.

мов;

домра (музичний інструмент)
відпо
відає каз. домбьtра,
кирг.
домбура
«ТС.».-Шипова 125-126; Фасмер І 527;
Преобр. І 190; Горяев 94; Егоров 236237.- Див. ще домбра.
дон, донна, д6нья;-р. бр. болг.
схв. дон, п. ч. слц. don, ели. d6n;- за
позичення з іспанської мови; ісп. don
«паю>, як і іт. don «те.», походить від
лат. domiпus «ТС.». '7'""СІС 225; KopaШtski
232; Holub-Lyer 138.- Див. ще домі
нанта.
Донат,
ст.
Донато
«дарованьrй»
(1627);- р. Донат, бр. Данат, ч. ст.

Donat, слц. Doшlt, вл. Natus, стсл. Д,о

Сл. вл. імен 238; Беринда 201; Петров
ский 98.-Д:И:в. ще домінанта.- Пор.

Nі\Ть;- через церковнослов'янське
і
грецьке посер€дництво (гр. 11оvато~) за

Домініка.

домовИна «труна; могила», [довомtl
на, дугулtlна] ЛЧерк «Те.»;- р. [домо
вИна] «труна», бр. дамавіна, п. domowi-

позичено з латинської мови; лат. Donatus утворене на основі дієприкметника
donatus <<nодарований», пов'язаного з
donare «дарувати», що походить від

na

donuш «ІЮдарунок», спорідненого з дінд.

«Те.>>;- утворене від дім; висловлю-
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до-нащаду

дор

danam «дарунок, пожертвування», кімр.
dawn «дар», стсл. Ді\NЬ. (іє. *donom, по
хідне від *do- «датю>).-Сл. вл. імен
208; Беринда 201; Петровский 98; W alde-Hofm. І 371-372.-Див. ще щі
ти.- Пор.

донор.

до-нащаду -див. дощаду.

[донfгатися]

«втомитися,

находити

ся»;- неясне.

[донка]

(бот.)

«пшениця-арнаутка,

Triticum vulgare variet.» Mak;- мож
ливо, пов' язане з назвою р. Дон, пор.
інше найменування цієї ж рослини ку
банка.

[дон ник] (бот.) «буркун, Melilotus
Adans, Melilotus officinalis; яловець ко
зацький, Juпiperus sabina L. »;- р. дон
ник «буркун; таволга, Spiraea ulmaria
L.; зозулинець, Orchis militaris L. та

доппнати -див. п' Я стИ.

допіру, допіро, [допір ВеЗа, доперво,
доперва ЖJ, ст. допtJро (XVI с1.), до
пиро, допюра (XVII ст.);- запозичення
з польської мови; п. dopiero (засвідчене
з XV ст.), dopiru, dopiro, паралельне

болг. допірва «тепер», походить із сло

восполучення *do рь!V'Ь «Ото вперше»,
де do за походженням є вказівною част
паралельною to (te), а *рь[V'Ь
порядковим числівником, що відпові
дає укр. первий; зникнення v та поява
кою,

кінцевого о під впливом інших прислів
ників на о є вторинним явищем.-- Ли
сенко ДБ V 43; Richhardt 9, 43; Slawski
І 156; Briickner 94.- Див. ще до 2 ,
лервий.- Пор. тепер.
доповідати, доповідач, доповідт-иі, до
повідюlй,
доповідь,
доповістИ -див.

ін.», донная трава «буркун»;- пов'я
зується з др. д'Ьна (хвороба), р. [доп
пая] «ТС.», оскільки буркун використо

допомогтИ, домога, допоміжнИй, до
п6мічпий,
допомога, допомочй,
допо

вувався

мочний -див. nомогтИ.

лова

як лікарська

Очерки

85-86;

рослина (Мерку

Анненков

212);

не виключено також, що слово виникло

внаслідок деетимологізації та зближен
ня на основі звукової подібності з дно,
доппий іншої назви цієї ж рослини р.
дойпик; (тоді р. доппая трава може бу
ти результатом видазміни назви дойпая
трава), оскільки буркун -прекрасна

відати.

допрік,

допрікати -див.

прек.

[донтати] «топтати»;- п.

deptac, ч.
[deptas] «тс.»;

deptati, слц. deptat', нл.
очевидно, псл. *d'Ьb'Ьtati, похідне від
* d'Ьb-ati «копирсати (ногою)»; пояснен
ня звукової форми з початковим d- як
давнього фонетичного варіанта основи
псл. t'Ьp'Ьtati «топтати» (Slawski І І 43;

викликає сумнів з огляду

кормова рослина з молокогінними влас

Briickner 87)

тивостями (пор. Кримський Звенигород
щина 347; Анненков 213; Шейк. І 137);
зіставлялося:також безпосередньо з дно
та з р. дЯтлина (Горяев 94; Доп. 2,
10).- Див. ще денниця\ доїти.
донор
(мед.),
донорство,
донор
ський;- р. донор, бр. донар;- запози
чення з англійської мови; англ. donor

на рідкість подібного паралелізму в
слов'янських мовах; пов'язувати п. dep-

«жертвуватель, донор» утворено на базі

лат.

donare

«дарувати, жертвувати», ети

donum «пода
псл. dati «дати»,

tac і т. д. з схв. депити
chek ESJC 115; Slawski

«ударяти» (MaІ 143) немож

ливо через відмінність кореневих го
лосних
(1> : е).- Мельничук Мовозн.
1975/5, 51.- Див. ще дбати, дИбати.
[дор 1 ] «бажання» МСБГ;- запози
чення з румунської мови; рум. dor
«палке бажання, прагнення; сум, туга;

мологічно спорідненого з

любов» пов'язується з лат.

руною>, dare «давати»,
укр. дdти.-СІС 225; Шанский ЗСРЯ

страждання, туга», dolere «журитися,
страждати», яке зіставляється з лтс.

І

5, 169; Skeat

179.-Див. ще дати.

Пор. Донат.

[допеньгати]
шкандибати;

«доплентатися,

насилу

донести,

при-

дотягти

щось важке» МСБГ;- експресивне утво
рення

неясного

пов' язане з п.

походження;

p~ga «пу га, батіг»,

відповідає укр. щjга (пор.).
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можливо,

що

diit

«зношуватися», лит.

dolor

dilti

«біль,

«стирати

ся, сточуватися» . ..:... Pщ;cariu 47; WaldeHofm. І 364.
[дор 2 ] «дуже» (Дор хочеси побачити
мині дитину) МСБГ;- очевидно, по
в'язане з дор «бажання»; до розвитку се

мантики пор. р. (розм.) страсть хочет

ся «дуже хочеться».- Див. ще дор 1 .

дорога

дбра

[дбра] (кул.) «Паска; проскура; їжа,
яку святять на великдень МСБГ», ст.
дара «проскура» (XVIII ст.), дара «тс.»
(XVI ст.);- р. дара, др. дара, цсл. дорі\
«те.»;- через

посередництво

церковно

слов'янської мови запозичено в давньо

руську з грецької; гр. б&ра є

формою

множини від іменника б&роv «дар», що

відповідає псл. dагь, укр. дар.- Пово
марів Мовозн. 1973/5, 65; Фасмер І 529;
ГС3 55; Mikl. EW 49.-Див. ще дар.
Дбра, Д6рця;- р. бр. болг. м. схв.
Д6ра, ч. слц. слн. Dora; -виникло як
зменшувальне до Дарія, Доротея, Фе

ра коробка; обичайка» Ж, [одор6блоі
«ТС.» Ж;- р. (доробейничек] «кришка на
діжу,

зроблена

[доробок]

ka] (частіше мн. [drobki]) «ясла; вид те
нет», [drabka] (частіше мн.
[drabki])
nadrabi

ректй.
присто

сована для спання в дорозі», (дормеза]
«ТС.» Ж;- р. дормез, п. dormeza, схв.
дормеза «тс.»;- запозичено з французь
кої мови через російське і польське по
середництво; фр. dormeuse «ТС.» утворе
не від дієслова dormir «спати», що по
ходить від лат: dormїre «ТС.», спорідне
ного з псл. dremati, укр. дрімати.
СІС 225; Фасмер І 530; Sl. wyr. obcych
58; Walde-Hofm. І 372.- Див. щедрі
мати.

[дбрник] «пробій (стрижень для про
бивання

дірок)» МСБГ;- р. дорн, п.
болг. [дорник, дорен, дор

dornik, dorn,

на] «Тс.»;- через

посередництво поль

ської мови запозичено з німецької; н.
Dorn «колючка; nробій», двн. dorn «ко
лючка, терен»,

дфриз. англ.

paйrnus

споріднене

thorn

«терен

«Іюлючка>>,

з

дангл.

(кущ)»,

зіставляється

гот.

з

СТСЛ. Tp'hH'h, ЩО ВіДПОВідає укр. mepeн.

БЕР І 413;
Юuge-Mitzka 139.--Див. ще терен.

ClC 225; Sl. wyr. obcych 58;

[дорнfнка] «Сокира на довгому топо
рищі», [дорненка] «ТС.» Ко;- пов' язане
з назвою румунського міста Дорна Ват

ра, звідки такі сокири привозилися.
Грінч. І 426.

[дорббайло] «стара коробка; обичай
ка» Ж. (доробадло] «обичайка; ббід реше
та, сита, бубна» Я, [доробалце] «ТС.» Мо,

[одор6ба] «вид рибальської накидки»
Дз, (годороба]«тс.»Дз, (одоробайлоl«ста-

(д6робьяJ

удоробь «посудина», п. [dorobajlol «оби
чайка» (з укр.), [dorobadlol «ТС.», [drob-

«тс.»,

дормез «старовинна карета,

або соломи»~

корзина»,

д6рабавьtй], [даробиць] «коробити», др.

дарунок» (Сл. вл. імен 238) викликає
сумнів.- Петровский 99.-Див. ще Да
дорікати -див.

лубка

«Козуб з вибитим дном», (доробчастьtй1
«луб'яний, плетений», [доробИть] «зги
нати, гнути», (удороба] «старий, битий
горщик», (удор6ва] «ТС.», бр. (д6раб] «Ко
роб», (дар6бка] «коробка», [даробкавьtй.

дора і под.; пов' язання з гр. бwpov «дар,

рія, Дороq,ій, Федора.

з

«Козуб,

ч. [nadrabШ «посуд, начиння».
«Посуд; СИТа», (nadrabeli] «Меб

Лі», вл. draby «старі речі, лахміття»;
псл. *dorb(a) «Посудина» (спочатку, мож
Ливо, плетена);- споріднене з двн. zer-

ben

«крутитися», дінд.

drbhati

«зв'язує.

в'є, плете», san-darbhal) «в'язанка, жму
ток, віхоть», ав. d;:Jr;:Jwбa «Вузол м'язів;
м'язи»; іє. *dorbh-/derbh-/drbh- «плести,

крутити», звідки також ~сл. * dь!Ьа,
укр. дерба.- Трубачев Рем. терминол.

238-241; Фасмер І 530; Преобр. І 179__,
191; Горяев 94, Доп. 11; Machek ESJC
125; ЗССЯ 5, 74; Sl. prasl. IV 112-113~
Zubaty St. а сІ. І 2, 96; Bern. І 211, 254~
Pokorny 211-212.- Пор. дерба.
доробало

(знев.- про

громіздкий

предмет або незграбну, товсту людину),
доробло «ТС.», (одороба] «нерозторопна
людина» Дз, [годороба] «ТС.» Дз, одороба·
ло «Великий

зграбна

громіздкий предмет;
не
людина», одоробло
«тс.»;- п.

[dorobajlol «незграбний предмет» (з
укр.), [dorobadlo] «Тс.»;-очевидно, по
в' язане з [доробайло] «стара коробка;
обичайка» (див.).

дорога,

доріжка, lдорожка]

«різно

вид вишивки» Я, дорожник «спеціалkr
з будівництва і експлуатації доріг;
[(бот.) подорожник, Plantago lanceolata
L.]», [дорожне] «мито на провезення

тютюну» Я, дорогою (присл.), [доріж
ний], дорожній, (дорожиній] «зручніше
(добиратися), більше по дорозі», бездо

ріжжя, [бездорожжя], бездоріжній, без·
дорожній, здоро:ж;ений «стомленийfдоро
гою»,

здорожити

..

<(стомити

в

дорозі»,

[надор6жнийl ж подоріж, [подоріжець1
Нед, [подоріжжя], [подоріжник] «(бот.)
ІВ

дорогИй

ДорофіИ

rюдорожник великий, P1antago major
ВеНЗн, Mak; (орн.) жайворонок чу
батий, посмітюха, Galerida cristata L.

L.

ВеБ», подорож, [подороже] Нед, подоро
жанин «мандріВНИК>>, [подорожний] Нед,
подорожник «Те.; (бот.) P1antago; (орн.)
(у виразі сніговИй п.) пуночка, P1ectrophenax niva1is L.; [дорожній щоденник]»,
подорожникові (бот.),
[подорожничий]
ВеЛ, подорожній,
подорожня (субст.)
«дорожній документ», по-дорожньому,
подорожувати,
подорожчизна (заст.)
«платня

за

проїзд по

дорозі», придо

рожній, роздоріжжя, роздорож, уздо
ріжжя ЮМ;- р. др. дорога, бр. дарога,
п. droga, [dr6ga], ч. draha «вигін; доро
га», [draha] «слід ноги», слц. draha «доро
га», вл. dr6ha, droha, нл. droga «ТС.»,
болг. драга «спуск, спадина, пологістЬ»,
схв. драга «вузька затока; долина, уще
лина; (ст.) дорога», слн. draga «рівчак,
канава;

западина;

дорога»,

«долина, западина»;- псл.

стсл.

дJМІ'<\

*dorga

«за

глиблення, борозна, рівчак», вважаєть
ся спорідненим з *dь[gati «дергати, тяг

ти, рвати», звідки й укр. дергати; у
такому разі первісне значення було
«розчиЩене в лісі місце»; менш перекон
ливозіставлялося (Skok І 429; Trautmann
45; Persson Beitr. 492; Pokorny 257) із

шв. [drag] «довга вузька западина в
грунті, низина, долина», норв. [drog]
«те.; стежка, слід тварини», гот. dragan
«тягти», дісл. draga, дангл. dragan, англ.
«те.» ( <іє. *dheragh- «тягти»).
Шанский 3СРЯ І 5, 171; Фасмер І 530;
Улуханов 3ИРЯ ІІ 155; Варбот 3тимо
логия 1965, 134; Куркина 3тимология
1968, 100; Преобр. І 191; Горяев 94-95,
Доп. 2, 10; Slawski І 167; Brйckner 97;

to draw

Machek ESJC 125; Ho1ub-Kop. 1051Об; БЕР І 418; Bez1aj ESSJ І 109; 3ССЯ
5, 74-75; Sl. prasl. IV 113-115; Веrп. І
212; Meillet Etudes 253; Mik1. EW
49.- Див. ще дерrати.
дорогИй, дорогуватий, дорожчий, [до

ріжнЯ.] «дорожнеча», [дорогітнЯ. Ж. доро
готОва] «те.», [дорогуля Я, дорож Лекс
Пол, дорожнета], дорожнеча, [дорож
нЯ], дорогшати, дорожИти, дорожuпш
єя, дорожчати, [дорожшати], здорОжу
вати, предорогИй;- р. дорогой, бр. да-
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рагі, др. дорогьш, ч. слц.

drahy,

п.

нл.

вл. drohi, болг. м. драг, схв.
драг, слн. dragi, стсл. дJМІ'ь.;- псл.
* dorg"Ь «дорогий»;- зіставлялося з лтс.

drogi,

dargs «те.», прус. Darge (власне ім'я),

проте не виключене їх
слов' янських мов (див.

запозичення з
Brйckпer 9798); дальші зіставлення ще більш непев
ні: лит. dora «добре, корисно», derёti
«бути вартим, корисним, годитися», лтс.

deret

«годитися, наймати», ірл.

dir

«на

лежний», dire
«обов'язок, належне»,
дінд. a-driyate «враховує, ставиться з

повагою», a-drtal) «поважний, шанов
ний»; малоймовірна спорідненість з гр.
атЄрrсu «люб-!_Ію» (з заміною d >sd >st Machek ESJC 125).- Шанский 3СРЯ І

5, 171; Фасмер І 531; Преобр. І 191-192;
Горяев 95; Slawski І 168; Ho1ub-Lyer
140; Ho1ub-Kop. 106; БЕР І 417418; Младенов 151; Skok І 428-429;
Bez1aj ESSJ І 109; 3ССЯ 5, 77; Sl. prasl.
IV 119-121; Bern. І 213;Mik1.EW49;
Trautmanп 45; Мйh1.- Endz. І 448.
[дорожба] «аукціон» Ж;- ч. слц.
схв. дрд.жба, слн. (заст.) drazba

drazba,

«те.»;- пов' язане з дорогИй; утворене,
можливо, за зразком ч. слц. drazba, по

в' язавого з drahy «дорогий», що відпові
дає укр. дорогИй.- Ho1ub-Kop. 106.Див. ще дорогИй.

[дорота] «товста кишка (зокрема, еви·
ні)» Ж, [доротна] (у виразі д. кишка)
ВеНЗн;- запозичення з західнослов' ян

ських мов; п.
кишка,

баси»,

[dorota]

вживана для

«свиняча товста

приготування ков

[dorka] «те.», ч. dorota «ковбаса,

начинена кров'ю або кашею», слц. dorka
«ліверна ковбаса» виникли з жіночого
імені Dorota, що відповідає чоловічому
!)orotej, Doroteus, укр. Дорофій; до
вживання особових імен на позначення

нутрощів тварин та їжі з них пор. п.
maciek «свиняча тонка кишка, вживана
для приготування ковбаси» (із зменшу
вальної форми до чоловічого імені Ma-

ciej, Mateusz), ч. [katefiпa] «ковбаса з
[barbora] «те.», [martin]

товстої кишки»,
«Ковбаса

з

шлунка»

і под.- Brйckner

94, 317; Mach.ek ESJC 123; Ho1uЬ
Lyer 138.- Див. ще Дорофій.
Дорофій, Доротей, Дорохтей, До
рош, Дорошенко Пі. дорошенківщина

дбсіль

дорш

(іст.), Доротея, Дорота, Дора, ст. До
роф1;и (1473);- р. Дорофей, бр. Дара

силатися на чиє-небудь свідчення; пере

фей, др. Дороеей,

тися, дізнатися», недосвід, недосвіднuй,
ст. досв13дчати «підтверджувати доказа

п. ч.

Dorota, слц. Doех в. Dorotej, Do-

rotej, болг. Доротей,
roteus, слн. Doroteja, стсл. ДороА'і:І ~•;
через церковнослов'янську мову запо
зичене в давньоруську з грецької; гр.
і'нор6~єо\; утворене з основ іменників
owpov «дар», що відповідає ПСЛ. dагь,
укр. дар, і 1'tє6G «бог», спорідненого з
псл. dьnь, укр. день; з'агальне первісне
значення
імені -«дарований
богом»

(пор. відповідне укр. Богдан).-Сл. вл.
імен 208; Петровский 99.- Див. ще
дар, день.- Пор. Фед;р.
[дорш] (іхт.) «навага; страва з неї»
Я;- р. дорш «тріска», п. dorsz «тріска;
м'ясо тріски», вл. dors «тріска»;- через
посередництво польської та німецької
мов (н. Dorsch «тріска, навага») запози
чене з давньоісландської; ді сл. porskr
«ТС.>> споріднене з н. dorren «сохнути,
в'янутю>, diirr «сухий» (назва риби зу
мовлена, очевидно, тим, що її в'ялили);
не виключена також можливість зв' яз
ку з укр. тріска.- Горяев 95; Sl. wyr.
obcych 158; Юuge-Mitzka 139.- Пор.
тріска.
досада «незадоволення, смутою>, [до

садник] «ТОЙ, ХТО досаждає» Ж, досадли
вий, досtідний,і досадувати, [досаджува
ти] Я, досаждати;- р. болг. досада,
др. досада, схв. досада «нудьга», стсл.
д"СL1Ді' «огуда,

ганьба,

образа»;- пре

фіксальне утворення, пов' язане з діє
слівним коренем сад- (з псл. saditi «са

дити»);

до

семантики

«дошкуляти, допікати;

пор.

[долегати]

наполягати»,

н.

zusetzeп «досаждати»; зіставлялося та
кож з дінд. sadra «страждання, біль,
горе», гр. x+;ooG «журба», гот. hatis «не
навистЬ>> (Горяев Доп. 11).-Булахов
ский Трудьr ИРЯ І 173; Фасмер І 531;
БЕР І 414; Младенов 147; 3ССЯ 5, 80-

81.-- Див.

ще до\

сад.- Пор.

досв[дченість,
досвіднйй

свідчанийJ «те.» Ж,

ний»;- очевидно, є зворотним утворен

ням від запозиченого з польської мови

досвідчений (досвідчити); п. doswiadczony пов' язане з дієсловом doswiadczyc
(пор. вл. doswedcowac «засвідчувати»),
що

є

префіксальним утворенням від
«свідок» (первісно «знаючий»),
похідного від wiedziec «Знати, відати»,
яке відповідає укр. відати.- Briickner

swiadek

535; Sl. prasl. IV

149.-Див. ще до\

вІдати.- Пор. свІдок.

[досвІдки] «до побачення»

Я;- оче

видно, пов' язане з р. до свидания, де
свидание є префіксальним утворенням
від дієСЛОВа вuдетЬ, ЩО ВідПОВідає укр.

вuдіти.- Див. ще до\ вид.
досить «достатньо; багато; [задово
лення] Я», досИта «до повної ситості,
до повного задоволенню>, [до сити] Ж.
задосить «uілком достатньо», предосить
«ТС.»;- р. [досьtть] «доволі., достатньо»,

досьtта «до ситості», [досьtти] «те.», бр.
досьщь «достатньо», др. [досьtти] «до си
тості; досить», п.

dosyc «доволі, достат
dosyta «до ситості; достат
ньо», вл. dosyta, болг. досита, схв. до
сита, стсл. до смт.и «Те.»;- псл.
do
syti «до ситості», сполучення приймен
ника do «ДО» та род. в. іменника sytь
ньо», ч. слц.

«ситість», пов' яз ан ого з syt'Ь «ситий»;
до розвитку значення пор. лат. satur
«ситий» : satis «досить, доволі».- Фас

мер І

532; Slaw~ki І 157 -158; Briickner
94; Machek ESJC 123; Holub-Lyer 139;
Holub-Kop. 103; Bezlaj ESSJ І 108109; 3ССЯ 5, 86-87; Zubaty St. а с1.
І 1, 102-108.- Див. ще доі, сИтий.
до се13 добьt.- Див. ще до 1 , сей.- Пор.

«досвідчений»,

досвідчений,

[до

[досві

чuти] «Те.» Г, ж, [досвідчати] «свідчити;
узнавати; доводити», [досвідчатися] «поl-434

ми (XIV ст.); випробовувати, дізнава
тися (XVI ст.)», досвядчити «підтвердити»
(XVI ст.); -бр. дасведчаньt «досвідче

[досвідчення]

дuтиJ «Зазнати, переконатися», [досв[д
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«Перекона

досі, [доси] Ж, Я;- очевидно, ви·
никло з словосполучення до се13 nopьt чи

«nереконання», досвідний «заснований на

досвіді)),

[досвідчитися]

надса

дИ ти.

досвід,

конуватися»,

доки,

доти.

.
[досіль] «досі», [доселішній] «дотепе
\ рішній» Ж;- р. досель, доселе, бр. [д6сьtль, досьtля, досюль, дасЮль], др. досе·
л13 «до цьоrо чщ~у», п. [dosie1a], ч. [do·
sel], слц. dosia1', нл. [dosa1], схв. дО.
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досконалий

достарчати

doslej, dosle, стсл. дс

[доспиновуватисяJ «добиватися пере

смt, досми;- псл. dosele, результат
злиття прийменника do «до», вказів
ного займенника se ще» і частки le (чи
вказівного
прислівпика sele).- Шан
ский 3СРЯ І 5, 172; Фасмер І 531;

моги в суперечці, обстоювати свою думку,
доводити» Ме;- очевидно, експресивне

3ССЯ

ся.-Див. ще до\ п'ЯстИ.

селе, досле, слн.

5, 81.-Див. ще до\ ле, сей.

Пор. докіль.
досконалий,

префіксальним утворенням від пнути
дocnfx -див. спіти.

[докотілийJ Ж.

доско

юільний, [досконанний Ж. досканальство
Ж], удостФналення, удосконалити, удоско
налювач, ст. доскональtй
«довершений;
цілковитий; чудовий» (XVI ст.);- р. до
скональньtй «справжній, точний»,
бр.
дасканальt «довершений;
детальний»;
запозичення з польської мови; п. doskonaly <<nрекрасний, ідеальний», як і ч.
слц. dokonaly «довершений», нл. dokonaly «Те.», є префіксальним утворенням
від дієслова псл. konati «закінчити, ви
конати», що відповідає укр. конати;
первісне

утворення на основі дієслова [допинати·
ся] «дотягатися, домагатися чогось», що е

значення

«завершений,

вико

наний, викінчений».- Москаленко УІЛ
31; Шанский 3СРЯ І 5, 173; Slawski І 157;
Briickner 252.- Див. ще до\ з 3 , конати.
[доскука] «скука»
Я;- результат
контамінації слів докука та скука.

Див. ще до 1 , кучити, скука.
доскула, доскулити, доскулювати див. дошкулИти.
дослід, дослідження, дослідник, до

слідництво, дослідний, дослідний, до
слідничий,
дослідницький, дослідчий,
дослідИти, досліджувати, дослідувати
(юр.), піддослідний;- р. [дослед] «хо
діння слідом», бр. дослед «дослід», п.
dosledzenie «те.», dosledzic «дослідити»,
вл. dosledzic «те.»;- префіксальне утво
рення від слідтlтu, пов'язаного із слід;
можливо, є калькою р. исследование,
исследовать чи п. dosledzenie, які, в
свою чергу, відповідають словотворчій
моделі фр. investigation, що походить від

лат. investigatio«тc.», пов'язаного з лат.
investrgare «досліджувати, відшукувати
' по слідах», утвореним з префікса іn
«на-, в-» і основи іменника vestrgium
«слід».- Див. ще до\ слід.
[досовкатися] «доплентатися, добра
тися»;- експресивний варіант до діє
слова дос6ватися, префіксального утво

[доста] «досить, доволі», [даст ВеБ,
под ост] «те.»;- бр. досць, п. dosc, ч.
dost, dosti, слц. dost', заст. [dostiJ,
вл. нл. dosc, полаб. diist, болr. м. доста,

схв. доста, заст.

в' язане з досить, досИта, де кореневий
голосний міг зникнути, зокрема, під
впливом слова dostati «вистачити» (Slaw·
ski І 158, проти БЕР І 415); реконструює·
ться також псл. *do s'Ьti, аналогічне
do syti, де *s'Ьtь і sytь мають бути од·
нокореневими словами з різними ступе

нями

чергування

86-87; Zubaty St.
менш

голосного
а cJ. І 1,

(3ССЯ 5,
105-107);

переконлива реконструкція

псл.

* do sti, де * sti пов'язувалося з іе.
*;3s- (s·) «бути» і зіставлялося з ав. aiwistis «вивчення (святого писмrа), літур·
гічне читання», upa-stis . «мешкання»,
лит. ap-stus «рясний, багатий» (Zubaty
тж).- Iljiпskij AfSIPh 28, 460; Machek
ESJC 123; Holub-Lyer 139; HolubKop. 103; Младенов 148.-Див. ще до\
сИтий. - Пор. досить.
досталь «доволі, достатньо», нед6·
сталь, удосталь, ст. досталь «решта,

залишок» (XVI ст.);- р. [достальJ «за
лишок», [вдосталь] «зовсім, до кінця»,

бр. [досталь] «те.», др. досталь «зовсім»,
достоль

псл.
Див.

«те.»;- похідне утворення від

«вистачити, залишитися».
достаток.

dostati
ще

[достарчати] «доставляти, постачати»,
[достарчити], ст.
достарчити «те.»
(XVIII ст.);- бр. [достарчаць] «Тс.>>;
запозичення з польської мови; п. dostarczac є префіксальним похідним від
starczac, starczyc «вистачати» (засвід
чене з XVI ст.), що виникло внаслідок
дисиміляції з statczyc «те.», похідного
від statek «стан, власність», пов'язаного
з псл. statь «стан; стояння», stati «стоя

рення від соватися.- Див. ще доl, со

ТИ».

вати. -Пор. совгати ся, совдати.

ти,
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dost, dosti, слн. dos·

не зовсім ясне; найімовірніше, по·

ti;-

- Briickner

514.- Див.

ще

ста·

достаток

дотеп

достаток, достала, достач6яня «по
стачання», достаf111(,ом (пр исл.), достат

ній, [достаточний Ж. достатковатий
Я], достачати, достачити, [достатку
вdти Ж. достатчити Ж], недостат
ність, недостаток, недостача,
подо
стdток, подостатком (пр исл.),
удо
стачу, ст. достаток-о «велика кількість,
багатство» (XVI ст.), достаточний (XV
ст.), достатньtй (XV І І ст.);- р. доста
ток, бр. дастатак, др. достати «виста
чити, залишитися», п. ч. dostatek, слц.
dostatok, вл. dostatk, болг. достат 'О чен,
м. достаточен;- псл.
dostatokь, по
хідне від dostati «вистачити», первісно
«достояти (до відповідного моменту)».
Шанский ЗСРЯ І 5, 173; ЗССЯ 5, 8485.-Див. ще до\ стати.- Пор. ді
стати.
достеменний «справжній, дійсний»,
дестеменісінький «точно такий», [досте

*

мен.о] «саме так, точно таю>, [достомен
но] «ТС.», стеменний «дуже СХОЖИЙ»,
стеменісінький «те.», стеменно «саме
так, точно таю>, стеменісінько «Те.»;

очевидно, утворено від прислівпика до
стоменно <*достоіменно, що

від

іменна

«саме

(так)»

походить

(пов' язане

ім' Я, пор. також р. Именно «те.»),

з

ус

кладненого підсилювальним формантом
доста-.- Див. ще досто-1, ім'Я.
дбсто- 1 (перша частина складних при
кметників типу достовірний, достопа
м'ятний, має значення «достойний чого
небудь>> або підсилює значення другої
частини), ст. досто(чесний) (XVII ст.);
р. др. болг. схв. доста-, стсл . .Л,QСТQ-;

з'явилося в старослов'янській мові з до
СТІ)ИN'Ь внаслідок калькування грецьких

складних слів з першою частиною сі~tо
«достойно-», пов'язаною з a~to<;; «достой
ний»: СТСЛ. Д~СТ~СІ\tШЬ.N'Ь (гр. a~to:rtat
VO~), ЦСЛ . .Л,~СТ~Сtj)Ь.N'Ь (гр. cX~Lo:rti01'0<;),

цсл. ДОСТ-'ДИСЬ.N'Ь (гр. ci~to'l'tat!ІJ.aaтo<;)
і под.; пор. також паралельні стсл. дс
стІ)Йносtрь.м'Ь і цсл . .л,~ст~сtрь.м'Ь, гrсл.
ДІ)СТІ)ЙNО,\"&31\Ь.N'Ь. і Д~СТІ-',\'"СМЬ.N'Ь. та
ін.; менш обгрунтована думка про те, що

доста- походить з доста (БЕР І 415),
оскільки у старослов'янській мові при
слівник доста не засвідчений.- Див.
ще достойний.
досто- 2 (перша частина складних при-

8*

слівників типу достобіса, достолuха);
результат афективного ускладнення ви
разів типу до біса, до лиха, можливо, за
допомогою слова сто (пор. сто чортів
і под.).

достойний, достоїнство «позитивна
якість; гідність, [посада, звання]» Я,
достойник (заст.) «особа, що займає ви
соку посаду, має високе звання» Я, до

стойність, удостоїти;- р. достойньtй,
бр. дастойньt, др. достоиньtи, п. вл. нл.

dostojпy,

ч.

dustojny,

слц.

dбstojny,

болг. достоен, м. достоен, схв. достб
jан, слн. dost6jen, стсл. досто:>иN'Ь.;
пов'язане з псл. dostojati, dostati «ВИ
стачати,

бути достатнім» з дальшим
розвитком значень «бути відповідним,
придатним, гідним»; пор. др. достоино
есть «годиться», п. ст. dostojno (jest)
«те.», ч. ст. dostati «бути гідним, заслу
жити», схв. достоjати «виявитися гід
ним».- Slawski І
157; Briickner 94;

БЕР І 415; Младенов 148; ЗССЯ 5,
85-86; Zubaty St. а cl. І 1, 104-105.Див. ще достаток.
[достота] «якість, властивість, ха·
рактерна ознака; перевага» Ж, [достот

ний]

«благородний» Ж;- trеясне.

достоту «точно, саме так, достемен

но», [достотку, довстотку, достоку, до
стотне] «те.» Ж. [достотній] «саме та
кий, цілком подібний»;- очевидно, ре
зультат стягнення і видазміни виразу

*до істоти «саме таю>; пор. [істотне]

«точно таю>,

[істотний] «саме такий,

дійсний, справжній».- Див. ще до\ іс
тота.
дотація;- р. болг. дотация, бр. да
тацьtя, П. dotacja, Ч. dotace, СЛЦ. dotacia, вл. dotacija, м. схв. дотациjа,
слн. doUicija;- запозичення з західно
європейських мов; фр. dotation «дар,
внесок», нім. Dotati6n «дар, визначені
комусь прибутки» походять від елат.
dotatio «дар», утвореного від лат. dotare
«давати, дарувати», пов'язаного з darє

«давати», що відповідає псл.
дати.- СІС 226; Kopalinski

dati, укр.
233; Holub-Lyer 139; Dauzat 255; WaldeHofm. І 360-362.-Див. ще дати.
дотеп

«жарт>>,

[дотепа]

«здібність,

здатність» Пі, дотепник, дотепний, [до

тепувати] Ж. недотепа, [недотuпа] Бі,
І
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доти

дочка

[нестепний] «недотепний», [удотепле
ний] «здібний, талановитий» Нед;- р.
недотёпа (з укр. ?); -очевидно, похо
дить від псл. dоtьрьn'Ь «дотичний, вник
ливий», пов'язаного з tepati ( <*toip-)
«трясти; бити», збереженим в укр. тіпа
ти, і з tipati «ударяти, дотикатю>, до
якого зводиться ч.

vtip «жарт, сприт
ність», duvtip, слц. vtip, dovtip «те.»;
відношення с~ди ч. stibat «встромляти»
(Machek ESJC 577, 703) неясне.- Мат
веева-Исаева УЗ ЛГПИ 92, 100-101;
Брандт РФВ 24, 195; Slawski І 158.Пор. довтіп.
доти «до того часу», [подоти] «до
того місця» Ме;- очевидно, результат
еліпсацїі і злиття словосполучення *до
ПlЬt(tJ) порьt (добьt), до складу якого
входить прийменник до і
вказівний
займенник т7>(и) «ТОЙ» у формі род. в.
одн. жін. р.-Див. ще до\ той.-Пор.
доки.

[дотихчасовий]

«минулий, досього

часний» Ж;- очевидно, запозичення з
польської мови; п. dotychczasowy, як і

вл.

dotychcasny «те.», виникло на основі
словосполучення do tych czas6w «до
цих часів», компоненти якого відпові
дають укр. до, той, час.-Желех. І

202.- Див.

ще до\ той, час.
[дотіль] «до того часу», [дотиль Ж,
д6тля, дотіля Ж. доталь Ж! <<те.», ст.
дотуль (XV ст.);- р. [дотоле, дотуль,
дотель], бр. датуль, др. дотолtJ, п.
[dotyla, dotela], слц. dotial', нл. ст.
dotul, схв. дотлё, ддтолё, слн. dotlej,
стсл. дотол·t; «те.»;- псл. dotole; виник
ло з прийменника do «До» і приелівІшка
tole «стільки», пов' язавого з займенни
ком toli «такий великий», утвореним з
займенникових основ t(o)- «той» і l(i).Шанский 3СРЯ І 5, 179; 3ССЯ 5, 87.-

Див. ще до\ ле, той.- Пор. тільки.
дотла -див. тло.
[дотуматися] «додуматися» Мо,

тумкати]

«те.;

збагнути,

[до
зрозуміти»

Ва;- неясне; можливо, результат кон

тамінації дієслова додуматися і іменни

ка [тума] «обман, одурманення, засліп\лення» або тумак «штовхан».

доха 1 «вид кожуха з хутряним вер
хом», заст. даха «те.»;- р. доха, даха,
бр. даха, слц. dacha «те.»;- запозичен-

ІІб

ня

з

монгольських

мов;

пор.

калм.

da ХР
daqu

«кожух вовною назовні», монг.
«те.», бур. daxa, daxu «хутряний
верхній одяг».- Фасмер І 485, 532;

Ramstedt 72.
доха 2 «місце збору (сектантів)» Я;
неясне.

дохан -див.

доган.

дохнути «гинути, здихати», [дах] «па
діж» Я, [дохлuна, дохлЯка ЯJ, дохлЯти
на, дохлий;- р. дохнуть, бр. дохнуць,
др. д7>хнути, п. (z)dechng,c, слц. dochпiit';- зворотне утворення від здох
нути, псл. izdoxn<?ti букв. «видихнути
(повітря, умираючи)».- Див. ще дИха
ти, здохнути, зітхати.

[дохрапатися J «дійти, дістатися, до
ступитися» Ж. [дохрЯпатися] «те.» Я;
очевидно, запозичення з

польської мо
ви; п. dochrapac si~ «насилу дійти» по·
в' язане з chrapac «хропіти, сапати»,
спорідненим з укр. хропіти, і первісно
означало

«дійти,

важко

дихаючи».

Див. ще до\ хропіти.
доцент, доц'!нтура;- р. болг. м. до
цент, бр. дац:§нт, п. ч. слц. вл. doceпt,
слн. docent, схв. доцент;- запозичен
ня з німецької мови; нім. Dozent по
ходить від лат. docens, · doceпtis «той,
хто навчає», дієприкметника від doceo,

docere
ного

з

«учити, пояснювати», спорідне
гр. бохЄw «вважаю,
думаю»,

стсл. десити «знаходити», укр. судосити

«зустрітИ>>.- СІС 226; Kopaliiiski 228;
І 331.-Див. ще судб·

Walde-Hofm.

сити.- Пор. доктор.

[доцигонИ:тиJ «догнати» ВеУг;- афек
тивне утворення, можливо, пов' язане з
дієсловами [догонити] і циганити.

дочка, доня, донька, доця, [дач, д6чер, дочухна], доньчин, дочірній, доччИн,
падчерка, падчірка, удочерИти, удоче·
рЯти;- р. дочь, бр. дачка, др. дми,
п. c6rka, ст. c6ra, ч. dcera, ст. tci, слц.

dcera, болг. д7>ЩЄТJЙ, [діщиl, М. керка,
схв. к1Ш, слн. hci, стсл. д -ь1ри;- псл.
*dokti,

род.

в.

*dоktеrе;-споріднене

з лит. dukt~ ·«дочка», прус. duckti,
дінд. duhita, ав. dug;3dar-, гот. daйhtar,
нвн. Tochter, гр. 'l'tura:t'Y]p, ві рм. dustr,
тох. А ckacar, В tkacer; іє. * dhugh;3ter-;
питання про зв' язок цієї назви з діє·
словом,

що

означає

щоїти;

годувати

дашатрИтися

дощ

груддю» (пор. дінд.

duhita: duh- «доїти»,

іє. *dheugh-) остаточно не розв' язане.
Бурячок 36-39; Критенко Вступ 504,
540; Труба'Чев Терм. родства 54-58;
Шанский 3СРЯ І 5, 180-181; Фасмер
Трубачев І 533; Slawski І 10(-108;
Bruckпer 66-67; Machek ESJC 112;
БЕР І 467; Skok І І 71; Bez1aj ESSJ І
192; 3ССЯ 5, 178-179; Веrп. І 243244; Mik1. EW 55; Trautmaпn 62; То
поров 387 -388; Fraenke1 11 О; Pokorny

277.
[дошатрИтисяJ «Натрапити на слід»
Ж;- префіксальна форма запозиченого
з польської мови дієслова; п. szatrzyc
«догадуватися, пізнавати, бачити»,

rac

szat-

«пригадувати, пам'ятати», спорідне

не З Ч.

Setfiti

«береГТИ,

заощаджувати;

(ст.) дивитися, спостерігати; опікувати
ся», слu. satrit' «дивитися, спостеріга
ти», зіставляється з ЛИ'І. skatytis «огля
датися, зважати», лтс. skatrt «дивитися,

уважно проглядати» (Machek ESJC 606)

або виводиться від ір. *xsatraya-, по
в'язаного З ав. xsa{Jтa- «ВЛада, пану
вання; uарство, володіння» (Трубачев
3тимология 1965, 52-53).
[дошельпатися]
«добитися
толку»
Я;- неясне; очевидно, пов' язане з шо
лопати «ритися, перебирати», розшо
лопати «зміркувати, зрозуміти, втями
ти» (див.).

[дошИмрати] «докопатися, дізнати
ся, догадатися», [дошИ.мратися] «ТС.»
Ж;- афективне утворення.
дошка!, [д6щка] «полиuя (у плузі)»
ДзАтл І І, [дощИна] Ж, дощаник, дощеч
ка, дощанИй, дощатий, [дишковйй] Я;

р. д6ска, [цка], бр. д6ска, др. д'Ьска,

п.

deska, ст. cka, ч. deska, [deska], ст. dska,
descka, слu. doska, нл. cka, болг. д'Ьска,
схв. даска, ст. ска, цкл, слн.
deska,
daska, стсл. д ·ьскd;- псл. doska, doscь
ka ( <*dosk~ьka), запозичене в прасло
в'янську мову з латинської, очевидно,
через германське посередниuтво; сні
дерл. disk «блюдо, стіл», дангл. disc,
двн. tisk «ТС.», нв-н. Tisch «стіл» (спочат
ку «стіл як дерев' яна плита») походять
від лат.

discus

«круг, блюдо», яке виво

диться з гр. біахоr; «диск, круг, блюдо»,

похідного від дієслова otxєTv «кидати»,
етимологічно

неясного;

голосний

'Ь

у

псл. doska замість ь <і відбиває непа
латальне германське di; думка про без
посереднє запозичення з народної лати

ні (Кiparsky

GLG 112; vап Wijk Slavia
15, 232; Slawski І 144-145), як і з грець
кої мови (Преобр. І 192; Брандт РФВ 18,
30), неприйнятна.- Критенко Вступ
532; Шанский 3СРЯ І 5, 172-173;
Фасмер І 532; Филии Образ. яз. 168;
Briickner 88; Machek ESJC 115; БЕР І
466; Bezlaj ESSJ І 98; 3ССЯ 5, 184;
Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 61-63;
Steпder-Petersen 500; Bern. І 246; Юu
ge-Mitzka 779-780.- Пор. дисv.
[д6шка 2 J

«Огорожа»

Я;-- результат

вилозміни значення слова дошка «плос
кий кусок дерева», зумовленої застосу
ванням

дощок

рож.- Див.

при

ще

спорудженні

ого

д6шка 1 .

дошкулИти «дійняти, допекти, да
тися взнаки» УРС, Ж, дошкулЯтпц, [до

сщjлитпи, доскулювати] «тс.» Ж, дошкуль
нИй УРС, Г, [дошкулькйй], [доскула]
«докучання, сильний неспокій, біда»
Ж;- похідні утворення від іменника
скула «нарив, болячка»; зміна ск
шк,
як у скло
шкло, скребтпй
шкребтпй
та ін.- Див. ще скула.

>

[дошкуркий]

>

>

«болючий,

дошкуль-

ний»;- результат видозміни форми [до

шк!)лький]

«ТС.»

шк!)р(к)а.- Див.

під

впливом

слова

ще дош:<улИти.

дощ, [дож Л, дождж Л, дорщ, дищ
Кур J, [дожджаник] (зоол.) «дощовий
черв' як», [дощtівиця]
«дощова
вода»
ЛексПол, дощівка «ТС.», дощовИця «дощ»,

[дощівнИк]
«тс.; гриб

«плащ

від дощу»,

дощовИк

Lycoperdon; дощовий черв' як»,

дощування, [дощаний, дощевИй Ж, до
щйстий], дощовИй, дощовИтий, дощу
вальний, [дощуватий], дощИти, дощува
ти, [безд6жжа, бездощів'я];- р. даждь,
бр.

дождж, др. д'Ьждь, п. deszcz, ст.
dezdz, ч. dest', ст. desc, слц. dazd', [ dozdJ,
вл. desc, нл. de(j)sc, поJІаб. dazd, болг.

д'Ьжд, м. дожд,схв. дажд, дажд, слн. dez,
[dezdz], стсл. д ьжД ь.;-псJІ. * dozdzь,

можливо, з давнішого *dozdjь;- даль
ші зв'язки точно не встановлені; біль
шість дослідників (Trubeckoj ZfSlPh 4,

62-64; Vaillant RES 7, 112-113; Мейе
ОЯ 107; Slawski І 145; Specht 16; Ро117с

драбант

дощаду
схиляється до припущен
ня, що це давній композит * dus-dju«пoгaний день», утворений з пейоратив
ного префікса іє. *dus- (пор. ав. dus-,
дінд. dus-, dur- «погано», гот. tuz-,

korny 185, 227)

гр. oua- ·«не-, недо-») і кореня

(djeu-, dei-eu-)

*dju-

«день, світло, небо» (пор.

ав. dyav «Небо», дінд. dyu-, dуащ; «тс.»,
гр. oUOLO<;; «ТИХИЙ, ЯСНИЙ», o!Jo[a «Ясна
погода»); зіставлялося також (Bern. І
248; Младенов 115; Преобр. І 188) з дісл.
dust «ПИЛ», син. dust, нвн. Dust «тс.»,
dusel «мряка», норв. dusk-regn «дрібний
дощ», dysja «дрібно сіятися»
(з іє.
* dusk-!o-, * dusHo-); пов' язувалосн ще
з
лит.
duzgeti «дзижчати, гудіти»
(Briickner 88; Koffnek 132-133; 3ССЯ 5,
195-197) або з дперс. *duz- «доїти»
(Абаев И3СОЯ І 372). -Булаховський
Пит. походж. 64; Критенко Вступ 550;
Фасмер-- Трубачев І 521-522; Machek
ESJC 116; Skok І 385-386; Bezlaj ESSJ
І 100; Мартьшов Язьrк 48.
[дощаду 1 «до кінця, зовсім, остаточ

но» Ж. [до-нащаду Ж. до-нащадку Ж,
доощсідку] «тс.»;- прислівникове утво
рення,

до складу

якого входить основа

щад «потомство» (пор. [щадок], нащадок);
очевидно, було підтримане в західних
говорах впливом з боку п. ст. do szcz~
du «дощенту» (первісно «до потом
ства»). -Briickner 542.- Див. ще чадо,
щадок.-Пор. дощенту.
дощенту «остаточно, до кінця», [до
щети] «ТС.», ст. дощети (XVII ст.),
дощету (1627);- запозичення з поль
ської мови; п. ст. do szcz~tu «до кінця,
остаточно», замість ст. do szcz~du «тс.»,
виникло з форми do szczq,tku
do szczq,dku, яке первісно означало <Що потом
ства».- Булаховський Нариси 31; Briickner 542. - Пор. дощаду, ущент.

<

[до-Щерця] «до дна, без залишку, до
кінця»;- результат

видозміни

форми

[до-щйрця] «ТС.» під впливом прислівника
ущерть.-Див. ще ущерть, щйрець 1 .
[дощfвкаf (зоол.) «зелена жабка, дре
весниця, Ну І а arborea» ВеНЗн;- по
хідне утворення від дощ; назва семантич
но

мотивується

народною

за якою стрекотання цих
дощ.- Верхратський НЗн
ще

118

дощ.

прикметою,

жаб

віщує

24.- Див.

драб 1

(заст.)

«озброєний слуга, пі

хотинець Ж; бідняк, жебрак; негідник,

волоцюга», [драбаня, драбйха, драбнЯ
(зб.), драбуга, дра6Юга] Ж. [драбськuй]
Я, Ж. ст. драб'Ь «піхотинець (XVI ст.);
зброєносець (XVII ст.)»;- запозичення
з польської мови; п. drab «нероба, воло
цюга>>, ст. «піший солдат; слуга», як
і слц. drab «ландскнехт, наймит; кат,
стражник», вл. drab(ar) «вершнию>, по
ходить від ч. drab «розбишака, (ст.)
піший

воїн,

стражнию>,

яке

виникло,

очевидно, в результаті скорочення фор·
ми ч. ст. drabant «солдат особистої охо
рони шляхтича», що зводиться до нім.
Drabant, Trabant «тс.», етимологічно
неясного.- Шелудько ЗО; R ichhardt 8,
43; Slawski І 160; Briickпer 95; Machek

ESJC 124-125.-Див. ще драбант.
[драб 2 ] (бот.) «фіалка піщана, Viola
arenaria L.»;- очевидно, результат пе

ренесення назви драб «бідняк, волоцю
га» (пор. близьку семантику інших назв
різних відмін цієї рослини: укр. сиріт·
ки, п. sierotki, ч. petbolesti, схв. бос-и·
голаглав, сирота,

сиротица,

хром.а ;ьу

бица («крива фіалка»), удовица, р. сара·
конедужная); мотивація перенесення на

зви неясна.-Див. ще драб 1 .
драбант «солдат особистої охорони»,
ст. драбанти, драбантовали «подорожу
вали» (XVI ст.);-запозичення з поль

ської мови; п.

drabant, trabant

«піхоти

нець», можливо, через чеське посередни

цтво (ч. слц. drabaпt, схв. [грабан( а)т,
барабан(а)т],

слн.

drabant,

grabant

«ТС.») запозичено з німецької; раннє
нвн.
Drabant «піхотинець», нвн. Trabaпt «охоронець,
вшськовий
слуга»

виводять з свн. drab, trab «рись», traben, drabeп «бігти: риссю», нвн. Trab «за
гал маршируючих» (Vortrab, Nachtrab)
(Bern. І 218-219; Фасмер І 533; Brйck·
ner 95); цьому суперечить вказівка (Юu·
ge-Mitzka 785; Paul DWb ІІ 620) на
nоходження слова з території Чехії, де
воно спочатку оЗначало гуситських вої

нів; існує припущення (Mikl. EW 49;
про зв' язок слова через по·
середниитво рум. daraban з перс. diirbiin
«вартовий» (з перс. diir «двері» і ban «за
хисник, володар»); пор. тур. derbeder
«бродяга, блукач».- СІС 226; Slawski

Lokotsch 39)

~~и

~arn

--------------------------------------------------------------~-

І

160.-Machek

125.- Пор.

ESJC

драб 1 .
[драби] «другі коноплі» ВеНЗн;-не
ясне.- Пор.

дрИги.

драбина, [драба] Я, драбкu «драбини
у возі», драбинЯк «віз із драбинами»,
Ідрабинчdк Я, драбастий], драбинасrпий,
драбИнний, драбtінчdстий, драбинЯс
тий, [драбнuй] Ж, драбчастий, ст. дра
бина (1624), на драбинчастом:ь (XVII
ст.);-р. [дрябьt] «Віз для снопів», бр. дра

біна, [драбьtJ «драбини у возі», п. drabina «драбина, сходи», [drab', drab, drabkaJ, 'І. [drabina], слu. drabina «тс.»;
псл. drabь, drabina;- очевидно, спо
ріднене з свн. trappe, treppe «сходи»,
нвн. Trappe, Treppe «ТС.», англ. trap
«Пастка», як спільне звуконаслідуваль

не утворення (пор. нім. trappen <<Тупа
ти, важко йти», лит. drebёti «трястися,
тремтіти»); менш переконливе об' єд
нання (3ССЯ 5, 100-101) з вл. draby
«одяг; лахміття», зіставлення (Brйck
пer 94 -95) з лит. darbas «робота», а та
кож припущення (Karlo\vicz SWO 129;
Шелудько ЗО) про запозичення з німеuь
кої мови; безпідставним є твердження
(Witkowski SO 1970/2, 208; Brйckner 94)
про запозичення
української
форми
з польської
мови.- Дзендзелівський
УЗЛП 52-53; Фасмер І 545; Slawski І

3СРЯ І

5, 181; Kopalinski 234; РЧДБЕ
214; Bern. І 212, 228; Юеіn 480, 481,
484; Bloch 232; Dauzat 256; Pokorny
257.- Пор. дорога.
[драга 2 ] «пристрій для відтягування
кіньми полови і битої соломи від моло
тарки» Ме;- запозичення з молдавської
мови; молд. драгз «те.; трал» походить
від фр. drague «Черпак, трал, землечер
пальна

машина,

волочильна

сітка».

Див. ще драrа 1 .
[драгаль] «сволок» ДзАтл ІІ, [дра
гар, rparap, rperap] «те.» тж, ст. драrар'Ь

(XVI І
мови;

ст.);- запозичення
нвн.

пов' язане

з

німеuької

Trager «балка, брус; носій»
з tragen «нести», двн. tragan

«тс.», спорідненим з дicл.draga «тягти».

Дзендзелівський RKJ LTN 15, 125126; Юuge-Mitzka 786.- Див. ще дра
га1.-Пор. драгіль 1 .
драгва «трясовина, болото; [холо
деuь ЛексПол]», [драrанець] «холодець»
ДзАтл І, [драглина] «трясовина», драглі
«холодець, застигла маса»,
[драгн6]
«трясовина», драговина, Ідрегва] «те.»,
[дреглі] «драглі», [драгва] «те.» ЛексПол,
[дрягва] «драговина», дряговина «те.»,

[драгвuнятий] «грузький» Я,

[драглий]

«застиглий; грузький», драглИстий «те.»,

[драглинастий]

«грузький»,

драглюва

тий, драгліти

«коливатися,

трястися;

густішати»,

[дряготіти]

<<ТремтітИ>>,

160; Machek ESJC 105; Sl. prasl. IV
201-203; Bern. І 219; Mikl. EW 49;

[дрягтіти]

Юuge-Mitzka 789-790.-Пор. трап.
драга 1 «Землечерпальний агрегат»,
драгер «робітник на дразі», драгірувати

гаться] «СМИКаТИСЯ», бр. [дрегва] «ТрЯСО
ВИНа>>, п. [drahle] «драглі», [dragle] «те.»

«добувати

драгою; поглиблювати дра
гою»;- р. бр. болг. драга, п.
draga
«драга; вид якоря», м. драг (<довга па

лиця, багор», СХВ. драгер «ВОЛОЧИЛЬНа
сітка, трал, землечерпалка»;- запозиче
но з англійської мови через французьку

(фр. drague «черпак, трал, землечерпаль
на машина», початкова «сітка», dragueur «Механік на землечерпалuі, траль
щию>) і російську; англ. drag «сітка,
гачок, борона, землечерпалка», to drag
тягти, волочити·, чистити» споріднене з
дангл. днн.
dragan «ТЯГТИ», дфриз.
draga, drega, дісл. traga «ТС.», двн.
tragaп «нести», свн. нвн. tragen «те.»,
а також, можливо, з псл.
dorga «доро
га)), укр. дорога.- СІС 226; Шанский

*

«Tt.'.»;-p.

дрАгва «трясови

на», [дрЯгать] «смикати, дригатю>, [дрЯ

(з

укр.);- похідні

dr~gati «дрижати,

утворення

від

псл.

по
в'язані з тим, що болотистий грунт і хо
лодеuь

можуть

трястися»;

дрижати;

нор.

назви

трясови

на- трястИ; в українських формах
простежується діалектне ствердіння р
(дра-) або поліська рефлексаuія ~ як е
(дре-); зведення до псл. drog- «дрижати»
(3ССЯ

5, 139)

викликає

сумнів;

зістав

лення з лит. drёgпas «вологий», drёgti
«СИріТИ>>, ЛТС. dr~gns «ВОЛОГИЙ», НОрВ.
drageп «ТС.» (Фасмер І 536-537) позбав
лене підстав.- Фасмер І 545; Куркина
Зтимология 1967, 137; Bern І 222; Mikl.
EW 50-51.- Пор. дрижати.
[драги]
(с.-г.)
«розпашник»
Мо;
неясне.

119

драгfль

дражнИти

[драгіль 1 J «Візник» Я;- очевидно, за
позичення з російської мови;- р. [дрЯ

гиль] «носій, вантажник» виводиться від
гол.

нн.

drager «носій», пов' язавого з
dragan «Нести», двн. tragan «те.»,
дісл. draga «тягти».- Фасмер І 545;
Кluge-Mitzka 786.- Пор. драгаль.
днн.

[драгіль 2 ] «Граділь (частина плуга)»
Я;- р. [драгиль, дрЯгиль] «верхня части
на задньої подушки у возі надвіссю»;
резу льтат видазміни форми гряділь «ча
стина плуга»,
можливо,
викликаної

ший у групі женців, робітників; пере
кладач у дипломатичній місії», м. дра
гоман «те.», схв. драгдйан «перекладач
(звичайно при дипломатичному представ
ництві)»;- запозичення
з
середньо
грецької мовц; сгр. брсчо6rнхvо~ (opajOf!avo<;) «перекладач», як і елат. dragu·
manus «те.», походить від ар. (єг.) taгga·
man (targuman) «перекладач», яке зво
диться до ассір. targumaпu «те.». -Ма

впливом р. дрЯгиль «носій, вантажнию>,

карушка 14; Kopalinski 234; Sl. \vyr.
obcych 158; SW І 549; Юuge--Mitzka
140; Юеіn 480.

яке виводиться від гол. нн. drager «НО
сій» (Фасмер І 545).- Див. ще гряділь.

з шпильками, як у сосни» Ва;- неясне.

[драглі] (бот.) «гриб Тгеmе11а mesentherica», [дриглі] «ТС.» Маk;-результат

[дражИнаJ «розвора у гарбі» Мо,
[драж6к] «розвора у возі» Мо;- очевид

перенесення назви драглі. «холодець, за
стигла маса», очевидно, за спільною оз

но, залишок псл. *drftziпa, пов' язаноrо
з drQg-ь «жердина» (пор. п. drg,g «те.»,
лит. draпga «довгий віз»); у такому разі
р в українських формах зазнало діа
лектного ствердіння.- Slawski І 162;
Веrп.
І 212.

накою тремтливості, коливання (пор. р.

дрожалка «Tremella», лат. treme11a від
tremu1us «тремтливий»).- Див. ще драг
ва.- Пор. дрожачка, дрижати.

[драrоман 2 l

(бот.) «кущова рослина

видозміни деетимо

[дражнИкJ (бот.) «ожина, Rubus fruticosus L.» Ж, [дразнuк] «те.» Ж;- по

лоrізованої форми дрилювати
«те.»,
зближеної з основою драглі.- Див. ще

хідне утворення від дражнИти; назва
мотивується колючістю рослини; пор.

дриль.

назву [драпак] «те.», мотивовану тією ж

[драглювати 1 «очищати вишні від кіс
точок»

-

результат

[драголЮб] (бот.) «вовконіг,

Lycopus

europaeus L.; польова м'ята, Meпtha
arvensis L.; шавлія лісова, Sa1via пemo
rosa L.»;- складне утворення з двох
прикметинкових

основ д раг- «дорогий»

і люб( ий ); за фонетичною формою пер
шої основи може бути запозиченням з

ознакою.- Див. ще дражнИти.

дражнИти,
«мжичити»

дразнuти,

(про

дощ)

Ж,

[дражнітиl
дражлИвий,

дразлИвий, передражник, [подражнЯти
ся] «дражнитися», подрdзнювати, подрdз

бути мотивована застосуванням однієї
з цих трьох морфологічно близьких

ливий, подразний, подразнювальний, по
дразнення, подразник, роздражнений;
р. дразнйть, раздражать, бр. дражніць,
др. раздражити, раздражати, п. draznic, drazпic, ч. drazditi, ст. draziti, сш\.
drazdit', нл. draznis, болг. дразня, схв.
дражити, ст. драждити, дражджити,
ели. draziti, drastiti «збуджувати», стсл.
рdЗДJМжити;- псл.
*draziti, -drazati
( <*drazjati), drazQ ( <*drazjQ ), * draznь,
drazniti;- можливо, пов' язане з іє.
* der- «дерти, дряпати, рвати» з розши

рослин

ренням його нульового ступеня чергу

якогось словацького або

чеського

діа

лекту чи з південнослов'янських мов
(пор. с.хв. драгоJЬуб «красоля, Tropaeo-

1um L.; [аконіт, Aconitum napelJus (L.)
Murb.; щириця, Amaraпthus purpurascens Otto; конвалія, Convallaria majalis L.; вовчок, Orobanche L.; любка,
P1atanthera bifo1ia Rich.]»); назва могла
для

виготовлення

«любовного»

напою.- Див.' ще дорогИй, лЮбий.
драrоман 1 <<nерекладач», ст. Драго
ман'О (назва села, 1448);- р. [драго

вання:

*draz-,

як п. drasпq,c «зачепити,

dragoman, [drog-

образити»; щодо Значення пор. задира
тися «чіплятися, дражнити», п. zadzierac
sift «зачіпати, дратувати»; порівнюють

«перекладач; керівник,
що володіє мовами», ч. слц. dragoman
«ТС.», болг. драгомдн, драгомднин «стар-

І 220-221), dhrajati «пролітає, тягне»,
лтс. dragat «рвати, шарпати» (Zubaty

ман], бр. драгамдн, п.

man, drogoman]
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також з дінд. draghate «мучить» (Bern.

драматурr

дразка

а сІ. 11 130), з гр. трахо<; (*dhraghus)
«шорсткий;
роздратований»
(Machek

St.

zorailt

«ЯСНИЙ, СВіТЛИЙ»; форма драК ПОХОДИТЬ

ESJC 94), з гол. tergen, нім. zergeп
(Schefte1owitz I(Z
56, 242; Lewy I\Z 52, 306; Абаев И3СОЯ
І 197), лит. dr6zti «стругати, бити», лтс.
drazt, -zu, -zu «вирізати; бити, кидати»
(Agrell, Zwei Beitrage zur slavischen
LaLJtgeschichte, Lund, 1918, 48), але ui

[drak, drach] з нвн. Dracl1e(n),
drac(ul) (Scheludko 132;
Ni1a-Arma~ та ін. Romanoslavica 16,
84).-СІС 226; Ша•Іский 3СРЯ І 5,
182-183; Фасмер І Б34-535; Richhardt
43; БЕР І 419; Веrп. І 220; Mikl. EW
49; Frisk І 414.

зіставлення, як -і інші, залишаються не

«Дуже жорстокий»;
драк6новский, бр. драк6наускі, п.
drakonski, ч. drakonicky, drak6nsky, слц.
drakonicky, болг. драконовски, м. дра
конски, схв. драконскїі., слн. drakonski,
drakoпiceп;- запозичення
з
західно
європейських мов; н. drakonisch, фр.
dracoпien
«TL:.» походять від імені
афінського законодавця Дракона, гр.
llp6. х wv, закони якого (бл. 621 р. до
н. е.) відзначалися винятковою суво
рістю покарань.- Фасмер І 535; I(opa\inski 234; Юuge-Mitzka 140.

«смикати, дратувати»

певними.- Шанский 3СРЯ І 5, 182;
Фасмер І 534; Преобр. 11 193; Slawski
І 162; БЕР І 412; Skok І 431; Bez1aj
ESSJ І 111; 3ССЯ 5, 104-105; Sl. prasl.
lV 212-215; Варбот Sl. Wortst. 160273-274.-Пор. дерти.
[дразка] «лико з сосни; тріска, скіп

161; Pokorny

ка; колючка» Л, Мо, [дразrа] «колючка»
ДБ V 43, [драска] «скіпка» ЛексПол;-по
в' язане з р. [дрязгJ «бурелом, сушняю>, п.
drz~zg «тріска, колючка», стсл. дрн.зr"

<<Ліс, гай» ( <псл. drftzga); в українських
формах виявляється результат діалект

ного

ствердіння

р.- Фасмер

І

546;

І 222.-,---Пор. друзки.
«натирати, начищати»;- бр.
драі ць;- запозичення з російської мо
ви; р. драить «чистити; (заст.) натягу
вати» походить від гол. draaien «крутити,
точити», спорідненого з днн. thrajaп,
двн. draen, нвн. drehen «повертати», гр.
•єірw «тру», лат. tero, лит. trinu, псл.

Bern.

драїти

1.-

бити виразним, особливим», двн.

*tьr9 «Те.».- Фасмер І 534; Vries NEW
131; Falk-Torp І 154.- Див. ще тер
ти.- Пор.

дриль.

[драйка] «здоровенна дівка» Ж;-- не
ясне; можливо, походить від нвн.

drall

«здоровенний, огрядний, дебелий».

[дракати] «деркотіти» Ж, [дрекати]
«те.» )К;- звуконаслідувальне утворен
ня, паралельне до деркати «тріщати».

дракон, [драк] Ж, драконячий Я,
роздраконити;- р. бр. дракон, п. [drak,
drach], ч~ слu. drak, болг. дракон, м.
драконски, схв. дракі]н, дрдкі]н, слн. drak6nicen, заст. drakQп, стсл. др<~КОІ(Nь,
др~М)

Nl.;-

запозичене через

ста росло

в' янську мову з грецької; гр.

opaxwv

«дракон», первісно «той, хто має гострий
погляд», пов' язане з OЄpxoftaL «дивлю

ся», спорідненим з дінд. drs- «погляд»,
«дивитися», ав. dar;3sa.!. «побачити»,
алб. dritё «світло», гот. (ga)tarhjan «ро-

dars-

або відп.
або від

рум.

драконівський

р.

драла «бігом,

геть, шасть», д. дати

«утекти», [драли] «заячі ноги», [дралу
вати] «ШВИДКО тікати» Ж;- р. [драло!
«втеча»,

бр. драла даць «утекти», п.
«те.» (з укр.?);- давня імен
форма, утворена від дієслова

drala dac
никова

драти (дерти) з переноенИм значенням
«утікати» (пор. р. удирать «те.»).- Пор.
дрИзнути.

драма, драматИзм, драматизація.
драм6ваний, драмовий Пі, дралtний Пі,
драматизувати, заст. драмувати «ство
рювати драми»;- р. бр. болг. м.
схв.
драма, п. c\ramat, ч. вл. drama, слц.
слн. drama;- запозичення з латинської
мови; лат. drama, dramaticus походять
від гр. opiifta <<Дія; сценічний
твір»,
opafta'tL х6 <; «діючий», пов' язаних з opaw
«роблю», спорідненим, очевидно, з лит.
daryti «робити, творити», лтс. darlt
«тс.».-СІС 226; Шанский 3СРЯ І 5,

183; Фасмер І 535; Будагов Ист. слов
194-197, 207----.:211; Горяев 96; Юuge
Mitzka 141; Frisk І 416.
драматург,

д{юматургfя;- р.

бр.

болг. м. драматург, п. ч. слц. вл. dramaturg, схв. драматург, слн. dramaturg
«завідуючий реиертуаром»;- запозичен
ня з французької чи німецької мови; фр.
dramaturge, н. Dramaturg походять від
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дранИчка

драnірувати

гр. 6pa~a'toнpr6G «драматург», що скла
дається з основ іменників бріі~а (род. в.
бpci~a'tOG) «дія; сценічний твір» і Єprov
«праця», спорідненого з вірм.

«культиватор,

gorceш «працювати», двн.

рий вінию> Ж, [драпачкаІ «вид вишивки;

робота», нвн.

gie

Werk

«те.»;

gorc «те.»,
werc «справа,
н. Dramatur-

шувач землі Л, ЛЧерк; віник із сухого

бур'яну Ме», [драпакu] «вила з двома
зубцями для гною» ЛексПол, [драпач]

походить від гр. бpa~a'touprla «Дра

розпушувач

землі;

ста

знаряддя (кам'яне) для обробки льону

Ж», [драпанка] «вид писанки» Я,

[дра

6pa~a'toupr6G
«Драматург».- СІС
226;
Шанский 9СРЯ І 5, 184-185; Dauzat
257; Юеіn 481; Frisk І 548-549.- Див.

пачuнаl «бідолаха» ж, драпіка «лихвар,

ще драма.- Пор. верстат.

з

матичне мистецтво», пов'язаного з

[дранИчка] (бот.) «садова айстра ки
тайська, Callistephus chinensis Nеss.»;
неясне; можливо, nов' язане з дранИця
«тоненька дощечка, дранка» (за вигля
дом пелюсток?).

[дрантогуз]

«голодранець»;- склад

ний іменник, утворений з основ іменни

ків [дрант], дрантя і гуза <<зад».- Див.
rце

rуза, дерти, драти.
драn «вид сукна»;- р. бр. драп, п.
ч. слц. drap;- запозичення з фр;щцузь
кої чи німецької мови; н. Drap, фр.
dгар походять від елат. drappus «сукно»,
яке зводиться до гал. * drappo-, можли
во, пов'язаного з дінд. drapil) «nолотно,
одяг», лит. drapanos «одяг, льняна бі
лизна>>, лтс. drapa «сировина, сукно»,

гр. брtпш «зриваю», укр. драпати.
СІС 226; Шанский 9СРЯ І 5, 185-186;
Фасмер І 535; Bern. І 220; Dauzat 257;
Bloch 232; Кluge-Mitzka 141; Юеіn
481; \Valde-Hofm. І 373.-Див. ще
драnати.

[драпак]

(бот.) «лісова ожина, RuЖ. [драпач
нuк ВеБ, ВеНЗн, драпачuльник ВеБ]
«те.»;- похідні утворення від [драпати]
(дрЯпати); назви мотивуються колю

bus caesius (fruticosus) L.»

чістю рослин.-Див.
ще
Пор. дражнИк, драnач.

драnати.

[драпати]
«дряпати»,
[драпкати]
«те.», [драпакувати] <шідпушувати зем~
лю» Ме, Дз, [драпачити]
«те.» Дз,
ЛЧерк, [драпачитисьl «ставати пухким,
рихлітю> ЛексПол, [драпцювати] «ті
катю> Ж. [драпанйтися] «ВУІлізати на
щось» Ж. драп (виг.), [драпа] «сільсько
господарське

знаряддя

для

загладжу

грабіжник»,

драпіжник

«те.;

[нічний

церковний сторож!», драпіжка «обди
рання; [звірятко Ж]», [драпкu] «nлетіння
ниток,

що

залишилися

нетканими

на

краю полотна» ЛексПол, [драпчун] «ВИ
ткане з ганчір'я рядно» Л,
[драпье]
«лахміття» Бі, [драпатий] (про вишив
ку), драпіжний «хижий», [драпежний]
«ТС.» Пі, [драпцем] «бігом,
швидко»
Ж, [драпці]
«те.» Ж;- р.
драпать
«рвати, дряпати; тікати», бр. драпаць
«те.», п. вл. drapac «шкребти», ч. drapa-

ti, слц. drapat', нл.

drapas«тc.», схв. дра

пати «Чесати, шкребти, щипати», слн.
drapati «те.»;- псл. drapati;- спорід
нене з гр. брwл'tш «розбиваю, ламаю»,

бpwna~

«смоляний

компрес на голову

для видалення волосся», брЄлш «щипаю;
зриваю»,
лтс.
druopstala «кусочок,
кришка», лит. drapana «одяг»; іє. *drop-,
похідне від *der-/dr- «дерти».- Фасмер

І 535; Slawski І 161; Machek ESJC 126;
Bezlaj ESSJ І 110; 9ССЯ 5, 101-102;
Bern. І 220, 256; Chantraine 300.- Див.
ще дерти.- Пор. дрЯnати.

[драnач] (бот.) «будяк, Carduus crispus L.» Пі;- п. drapacz «Carduus benedictus», вл. drapalka «Черсак, Dipsacus
L.», ч. [drapacl «те.», слц. drapac «мичка
сторчова, Nardus stricta L.»;- похідне
утворення від драпати; назва мотивує
ться колючістю рослини; та ж семантика
і в основі латинського терміна carduus
«будяк», пов'язаного з елат. careo, -ere
«дряпати,
чіnлятися».- Machek
J m.
rostl. 225.- Див. ще драnати.

драnірувати, драпувати,
драпіров
ка;- р. драпировать, бр. драпіраваць,

п. drapowac (si~), [draperiowac, drapero·
wacl, ч. drapovati, draperovat, drapirovat, слц. drapirovat', болг. драпuрам,

слн. drаріrаtі;-'заrюзичене з німецької

ваІ-ffія ріллі» Мо, Дз, [драпак] «копито

мови,

(у рогатої ху доби чи свині) Ж; трикутна
борона з зігнутими зубцями Дз; розпу-

російської і польської; нім. drapieren
«те.» походить від фр. draper «оббивати

1·22

очевидно~

через

посередництво

драnрі

драцена

сукном», утвореного від іменника drap
«сукно».- Шанский 9СРЯ І 5,
186;
Юuge-Mitzka 141; Dauzat 257; В !осЬ

рення від дpanwa; назва мотивується,
мабуть, зовнішньою подібністю комах
до дратви чи дроту (пор. укр. дfютЯник,

232.- Див.

ще драn.
драпрі «драпіровка; портьєри на вік
нах або дверях; тканина, що обтягує

бр. драцЯнік, рос.

.стіни замість шпалер», [драперія] «сук
но, вживане на завіси; фалди на одязі
або завісі»;- р. драп рИ, бр. драпрь1,

драти, драка, драло, драля, дранець,
дране, драний, драник, дранина, дра
ниця, драничИна, дранка, дранкавuй,

п. draperia, слц. draperia, болг. драпе
рия, м. драпериjа, схв. дрдлёриjа, слн.
draperija;- запозичено з французької
чи німецької мови (нім. Draperie «тс.»),

дранлft, дрант, дрантавий, дрантИвий,
дрантИна, дрантЮх, дрантя, дрань,
дранька, драта, драч, драча, драчИне,
драчка, драчний -див. дерти.

очевидно,

через

посередництво

червь,

[дратка] «стежка» Ж;- очевидно, по

росій

ської і польської; фр. draperie «вироб
ництво сукна; суконний товар; сукно і

пр6волочньtй

провалочник та ін.).- Див. ще дратва.
Пор,. дріт 1 .

хідне

утворення

назва

могла

бути

від

драти

зумовлена

«дерти»;
тим,

що

драп, укладені в фалди» утворено від
drap «сукно».- СІС 226; Шанский 9СРЯ
І 5, 186; Юuge-Mitzka І 41; Dauzat

крізь зарості стежку треба було проди
рати, проривати.- Пор. дорога.

257; Bloch 232.- Див.

«дражнити;

[драпустан]

pontica L.»

(бот.)

ще драп.
«азалія, Azalea

Пі;- очевидно,

результат

своєрідної гіперистичної видазміни фор
ми [дряпоштан] «дереза, Lycium barbarum L.» Л, утвореної з основ дієслова

[драпати] і іменника штанИ (див.).
[драпчастий] «кульгавий; такий, що

дратувати «дражнити», [дратовати]
мордувати, мучити;

підбу

рювати» Пі, [дра:па] «пригнічування,
мордування», [дратівлЯ] «Тс. Ж; роз
дражнювання Я», дратівнИк, дратун,
дратівлИвий, дратівнИй, [дратлИвий],

[дратОваний] «дражливий»;- р. [дра
товать] «Дражнити»; болг.
[дрета.м]
«підбурюю», [дрета.м ее] «уперто про

(зокрема, ногою по землі); пор. п. drapacz «поганий, спрацьований кінь».
Див. ще драпати.
драсіла -див. дрезйло.
дратва «просмолена або навощена

являю ворожість, прискіпуюсь»; -пов' я
зане з драти; виведення болr·арських
слів від алб. dredhi «хитрість» (БЕР І
426) викликає сумнів.- Див. ще дерти.
драхма (грецька грошова одиниця),
ст. драхма (1627);- р. бр. др. болг. м.
драхма, п. drachma, dragma, ч. слц.

нитка», дратвиця, [дратниця Ж. дратов
ВеЛІ, дратовка «тс.», ст. дратву (XVI

drachma, схв. дра.м, слн. drahma, стсл.
Дpdl'i\1d, дР"ЛМd;- через старослов'ян

погано ступає» Ж;- очевидно,

утворення

ст.);- р.

від

бр.

[драпкатиІ

похідне

«дряпати»

дратва;- запозичення з

польської мови;- п.

ську мову запозичено в давньоруську з

нл.

грецької; сгр. бpctXf!'iJ, бcxpxf!ti «вага;
срібна монета» (первісно «пригорща»)
пов' язане з брсхтf!1J «пригорща», бpcijf!CG

«дріт», пов'язаного з dreheп «крутити,

«зв'язка» або «те, що можна ухопити»,
похідною формою від дієслова бpci<IO'Of!CGL

повертати»; в українську мову це слово

«схопити, затиснути» неясного nоходжен·

пізніше було вторинна запозичене як
дріт.- Шелудько ЗО;
Richhardt 43;
Фасмер І 535; S1awski І 161; Machek

(Boisacq 199), можливо, спорідненого
tr<;ak «в' язанка», стсл. 11"-др.:~гn
«край, кайма», двн. zarga «лижа» (Klein
480).- СІС 226; Шанс~ий 9СРЯ І 5,
187; Фасмер І 535; Преобр. І 194; Frisk
І 415-416; Chantraine 296-297.
драцена «драконове дерево, Dracaena
draco L.»;- р. болг. схв. драцена, бр.
драц!Jна, п. ч. слц. dracena;- запозиче

dratwa, [dratew],
dratva, слu. dratva,

як і ч.

dratev, ст.
dretwa, схв. дретва, дрета, слн.
dreta, dretva, походить від свн. drat

ESJё

126; Кluge-Mitzka 140; Веrп. І

221.- Пор.

дріт 1 .

[дратвенник] (зоол.) «жук з породи

шкідників хлібних коренів» Я;- п. dratewnica «черв' як, Vernus», ч. dratovec
«Личинка ковалика, шкідник сільсько
господарських рослин»;- похідне утво-

ня

з ві рм.

не з латинської мови книжним шляхом;
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древо

драч

елат. dracaeпa «дракон» {жін. р.) по
ходить від гр. бpaxaLva «змія», жін. р.

від

6paxwv

«Те.»; назва зумовлена тим,

що червоний сік стебла uієї рослини має

властивість згортатися, подібно як -за
грецькими

легендами

-

кров

дракона

зсідається у смолу (пор. інші назви
тієї ж рослини:
схв. драку'fЬа
крв,
змаjева

крв,

аждаjина

крв,

змаjевац,

Dracheпbaum,
BJutbaurп).- СІС
Словн. бот. 1~3; Kopalinski 234;
Симоновиn 17 4; Frisk І 414.- Див. ще

танцьовувати», lдримботітиJ «швидко
говорити» Я, [дреботуга1 щокотуха»
Ж;- п. [drebotac, drobotacl «швидко і
дрібно йти; швидко і лагідно говорити»,
слц. (drebotit'] «теревенити», [drebolit']
«те.», [drebtat' І «белькотати», м. дроби
«верзти нісенітницю», схв. дробити «те.»,

слн.

drobiti «співати, щебетати»;- псл.
drebot-, drobot- пов' язане з drob- «дріб,

нім.

дробити»;

226;

(тобто

древній

«малина,

Rubus idaeus L. ВеЗа; польова
ожина, Rubus caesius L. ВеНЗю>, [дра
чинь І «Те.» В еД о (Mak);- др. драчие
«чагарник, рослинність», п. dracz «бар
барис», ч. ст. слц. drac «те.», болг. ст.
дvачь (рослина), схв. драч «чагарник»,
дрд.чjе (зб.), слн. dracje «хмиз»;- по
хідні утворення від драти; назвн моти
вуються колючістю рослин.-Масhеk Jm.

[драшкаІ

«Доріжка,

щітка

Мо;

теподібний залізний гребінь у вівчарів
для розчісування вовни на обробленій

овечій шкурі», [дришпак] «задерикува
та, сварлива людина» Я, [гришпакl
шкури»

Я;

неясне; можливо, пов' язане з драшпати
(див.).

[драшnатиJ «рвати» Ж, [драшищjти)
«рвонути» Ж, [драшпанка] «квіти, ви
готовлені з пір'я» Ж;- не зовсім ясне;
можливо, афективне похідне утворення

від драти, зближене з драпати.

[драяти J «кидати якір і nричалювати
nліт до берега» Я;·- очевидно, пов' яза
не з р. [драитьІ «витягати, туго натяга
ти», яке зводиться до гол. draaien «кру
тити».- Фасмер І 534.- Див. ще дра
їти.

[дреботати) «швидко говорити» Ж.
[дроботuти] «ТС.>> Бі, [дрuмбати] «nри-
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Нед;- р.

[предревнuйІ
древний,

п.

ст.

drzewiejszy «давній, колишній, ста
рий», Ч. dfivejsi «ТС.», dfive «КОЛИСЬ», СТ.
dfevni «стародавній», слц. drievny, болг.

м.

древен, схв. древан, слн. ст. drё
СТСЛ. ДpEGh.Nh., ДpEGЛh.Nh.;- ПСЛ.
drevьnь;- етимологія не з'ясована; од·

visnij,

Briickner 100; Zubaty St.

«чинбарська

очищення

«стародавній»,

старий»

з розвитком значень «сильний, міцний,

стара карга, відьма Ж», [дреиlпак] «кіг

для

щуже

стежечка» ЕЗб

повідає укр. дорога (див.).

«гребінь

ще

дра

дражнйк,

4;- запозичення з словацької мови; слц.
drazka, як і ч. drazka, є зменшеною фор
мою від draha «стежка, дорога», яке від
[драшnак]

«дрібно

ні вбачають найближчі відповідники в
прус. druwis «віра», лит. driitas «силь
ний», гр. бро6v «сильний, витривалий»,
дінд. dhruva- «постійний, нез!\Іінний»,
гот. triggws «вірний» (Slawski І 174;

rostl. 52, 101-102; Budziszewska 287.Див. ще дерти.- Пор.
шік, драnач.

значення

говорити».- Див.

дріб.

дракон.

[драч) «Колючий чагарник»; [драчина!

початкове

швидко)

незмінний,

старий,

а сІ. І

давній»;

l, 6-13)

· інші

зі

ставляють ще з лит. dreye «дуплистий
стовбур,
вулик»,
лтс. dreve «вулик,
видовбане дерево», а також з лит. dravёti «видовбувати», drove, drбvё «дуп
листе дерево» (Buga RR І 327; 9ндзелин
СБ9 98-99); сумнівне зіставлення (Ma-

chek ESJC І 32) з лат. dudum «давно,
первісно» як видозміненим durum (іє.
*dreu-/deur-).- Фасмер І 536; Skok І
434; 9ССЯ 5, 106-107; Bern. І 291-292.

[древніти] «сиріти, мокріти, ставати
рідким» /К;- неясне; можливо, пов' я
зане з лит. drёgпas «сирий, вологий»,
лтс. gregns, drEfgns «те.».- Пор. драгва,
здрегнавіти.
древо (заст.

діал.) «дерево», [древо]
«бук, дрючок, кий, дерево» ЕЗб 4, древ
ко, [древно] «гниле дерево» Ж. [древuна]
«деревина» Г, Я, [древіночка] «дерев'яна
мисочка» Ж, древесuна,
[древесницяJ
(зоол.) «ВИд метелика» Я, древесний;
фонетичний варіант· повноголосної фор
ми дерево, що поширився під впливом
старослов' янеької та західнослов' ян

ських мов.- Див. ще дерево,

древоц ві тн а

lдревоцвітнаJ «сорт пізніх груш» Я;
не зовсі:v~ ясне складне утворення з основ
іменників древо і цвіт (див.).
[дреrес] «згарини від тютюну в люль

ці»,

[дрutез] «те.»;- неясне.
[дрегнути]
«втекти,
дременути»;

очевидно,

афективне

утворення,

пара

лельне до [дремщjти1, дремегцjти «те.».
дреговичі «східнослов'янське плем'я
на північ від Пр ип' яті»;- р. дреговичu,
бр. дрьtгавічьt, др. дреговичи, друговичи,
дьрьговичи, п. dregowicze, сюди ж гр.
~pouтou~t"taL «те.; плем'я в Македо
ніЇ» (Костянтин Багрянородний);- псл.
[* dr'Ьg'ЬVitj і], похідне від dr'Ьg'Ьva «тря

*

совина, болото, дряговина»; назва пле

мені була зумовлена болотистим характе
ром займаної місцевості; поява назви на
території Мю(едонії пов' язана з давнім

розселенням східних слов' ян.- Труба
чев ВЯ 1974/6, 62; Фасмер І 536-537;
Lehr-Splawinski Slownik staroiytпosci
s!owiafiskich І 2, 379; 9ССЯ 5, 139.Див. ще дрижати.- Пор. драгва.
[дрезвИнє] «дрантя, мотлох, манаття»
Ж;- може бути зіставлене з вл. drasta,
drasce «одяг, вбрання», нл. drasta,
drastwa«тc.», ч. drasta «вбрання; скіпка,
осколок», а також болг. дреха «одяг»,

схв. дреха «одежина, барахло»; -усе це
похідні утворення від іє. der-/dr- «дер
ти»; пор. лит. driskis «драний одяг, лах

*

міття», dreksti «роздирати, дряпати, дер
ти».- Slawski І
чев С.-луж. сб.

173; Skok І 432; Труба
162; Горяев 97; Bern. І
220; Mikl. EW 42.- Пор. др6скати.
[др.езйло] (бот.) «Підмаренник чіп
кий, дереза, Galium араrіпе L.» Мо,

[драсіла] «те.» Мо;- неясні утворення,
очевидно, пов'язані з дереза (див.).

дрезИна «залізничний візок, що пере
сувається

по

рейках»;- р.

болг.

дре

зИна, бр .. дрьtзіоо, п. drezyna, слц. drezina, м. схв. дресuна, слн. drеzіnа;
запозичення з німецької мови; нім.
Draisine «те.» утворено від власного
імені німецького винахідника Драйса
(Drais, 1785-1851).-СІС 226; Шан
ский 9СРЯ І 5, 188-189; ССРЛЯ 3,

1107; Kopaliiiski 235; Fremdworterbuch
148.
дрейф,
дрейфувати,
дрейфити
(розм.) «боятися»;- р. дрейф, ст. дрийф,

бр. дрзйф, п.

dryf,

ч.

drift,

болг. дрейф,

схв. дрифт;- очевидно, запозичене 3
голландської мови через російське по,
середництво; гол. drijven «про ганяти;
рухати; плавати, дрейфувати» спорід
нене з дісл. drifa, гот. dreiban, двн.
trїban, нвн. treiben «те.»; менш обгру&то·
ва не виведення (Matzeпauer І 47) 3 англ.

гол.

Drift «тіла, які
226-227; Шан
ский 9СРЯ І 5, 189; Фасмер І 537; Vries
NEW 136; Falk-Torp І 56.
drift

«дрейф», нім.

пливуть по воді».-СІС

[дреліх] «Грубе ПОЛОТНО» Ж, [дрu
лахJ «те.» Я, [дрелік] «бавовняна тка
нина» О, [дреліхар] «той, хто виготовляє
дреліх» Ж;- бр. [дрьtліх] «пістря», п.
drelich, [drylich], ч. drilich «те.»;- за
позичене через посередництво польської
мови з німецької; двн. drilїch «потрій·
ний», свн. dril(i)ch «льняна тканина з по
трійною ОСНОВОЮ», НЕН. Dri\\ich «ТС.»
походять від лат. trilїx, -Їсіs «В три нит
ки», що є складним утворенням з числів

ника trёs «три» і іменника lїcium

«утік;

нитка; тканина» неясного походження.

Шелудько ЗО; Slawski І 163; Юuge
Mitzka 143; Walde-Hofm. І 798, ІІ 705;
Erпout-Meillet І 357.- Див. ще три.
дременути «швидко побігти, втекти»,

[дренути] «Те.»;- афективне утворення,
очевидно, пов' язане з дерти, 1 ос. мн.
деремо (п. drzec, l ос. мн. [dremy, drem]),
пор. драти, дь6ру дати «те.».- Пор.
дрепенути.
[дремехнути] «Вдарити» Ж;.- афек
тивне утворення, пов' язане з д ремещ)ти
«Швидко

побігти,

втектn»;

ветавне х,

можливо, з' явилося nід впливом слів
типу махщjти, бахнути.- Див. щедре
менути.

[дремлик]

morio L.»;-

(бот.) «зозулинець,
р.

дрелtлuк,

бр.

Orchis

драмліІї.

«те.», схв. дремак «підсніжник, Galaп

thus nivalis L.»,
«те.»;- пов' язане

дремовац, подремунак,
з дрімати; мотива

ція назви неясна.

дрена «підзе~ний
водостію>, дрен
«Те.», дренувати;- р. дрена, п. dren,
dreпy «глиняна труба для осушування
грунту», drenowac, ч. слц. ели. dren
«осушувальний канал, труба для відве
дення води», болг. дрен, схв. дрен.
«ТС.» -запозичення 3 англійської мови;
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дренаж

дригтіти

англ. drain «труба для відведення води;
дренажний рів» пов' язане з drain «осу
шувати», яке зводиться до дангл.

dryge

«сухий», спорідненого з дангл. droog,
двн. trucchan, нвн. trocken «тс.».- СІС

227; Kopalinski 235; Skeat 152;
480, 485.

Юеіn

дренаж,
дренажувати;- р.
болг.
дренаж, бр. дрзнаж, п. drenai, ч. слц.
dreпaz, м. схв. дренажа, слн. drеnаzа;
запозичення з французької або англій

ської мови; фр. англ. drainage «осушен
ня, стік» утворено від drain
«дрена,
трубка, що відводить воду», яке похо
дить від англ. drain «осушуватИ>>.- СІС

227; Шанский 9СРЯ І 5, 190; Kopalinski
235; Dauzat 256.- Див. ще дрена.
дрень (вигук, що відтворює звук
струнного щипкового інструмента, роз

битого скла тощо),

дренькати,

дрен

дроги «довгий віз без кузова» або з п.
drqg «жердина, важіль», ч. drouh «Ва
жіль, колода», болг. др'Ог «дрючок»,
схв. ст. друг «ТС.», слн. drog «жердина,
драбина»,

стсл. држІ'n.

«дрючок»,

укр.

дрюк.
[дригати] «молоти (на жорнах)» Мо;
неясне;

можливо, походить від нвн.
«вертіти, крутити».
дрИrати «робити швидкі рухи нога
ми, судорожно пересмикуватися», дрй

drehen

гати «ТС.»,дрйrатиСЯ, (дрйінути] «Вмер
ТИ» Я, [дриіl (виг.), [дрйrа1 «той, хто
дригає ногами» Ж. [дриіайло] «ТС.» Я,
[дрйrавка] «кермо», [дриіулька] «рух но
гами, ніби у танці», [дриrотлtівий] «хо
лодний» (про погоду) Ж, [подрйtус]
(у виразі вклонитися з подрисусом «роз
шаркатися з викрутасамю>);-р. др&
гать, бр. дрьІгаць;- очевидно, запози

чати, [дреньчати, дрентtти ж. дрень
к.отітиІ, дренькіт, [дренчівкй] «яблука,

скакувати,

в

тися; боятися, тривожитися» відповідає

яких

калатають

стиглі

зернята»

ВеНЗн;- звуконаслідувальне утворен

чення з польської мови; п.
брикати;

44;

к.ать, п. [dryпl, ч.

ще дрижати.
[дрИги]
«ріщ<о,

drnceti,

схв. дрнка

брень, деренькотати.

[дрепенути] «швидко побігти, втек
ти»;- афективне утворення, що виник

ло, можливо, в результаті контамінації
дієслів dрапощjти «тс.», пов'язаного з
драпати «тікати», і дременути «тс.»
(див.).
дресирувати, [дресувати], дресир6в
к.а, дресирувальник;- р. дрессировать,
бр. дрзсіраваць, п. tresowac, ч. drezirovati, dresovati, слц. drezirovat';- за
позичено з французької мови, можливо,
через німецьке посередництво; н.

dres-

«дресирувати», фр. dresser «тс.»
походять від пізньолат.
directiare, по
в'язаного з лат. dirigere «керувати, ви
прямляти».- СІС 227; Шанский 9СРЯ

sieren

*

І 5, 191; Фасмер І 538; Dauzat
257;
Bloch 232; Юuge-Mitzka 142.-Див.
ще директор, диригент.

[дриrала] «пристрій для підвішування
колиски на полі» Л;- бр. [дрьtгальt]
«припасовані до кінців задньої осі воза
криві жердини для перевезення
ко
лод»;- неясне; може бути зіставлене з

р. драга «поздовжній брусок,
нує
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передню

і

задJJю

осі

що з'єд

воза»,

укр.

«під

укр. дрижати, здригатися.- Richhardt
Веrп. І 231; Brilckner 97, 99.-Див.

ня, паралельне дор. трень-брень, трень

ти.- Пор.

drygac

тремтіти, труси

спеціально на на
сіння посіяні коноплі» Мо;- неясне.
Пор. драби.
[дрИглик] (орн.) «дрімлюга, Capri-

mulgus europaeus L.» Ж. [дрілець] «тс.»
Ша рл;- очевидно,

результат

видазмі

ни форм типу дре.млЮга, дрі.млЮх «тс.»,
зближених з дрйrdти.
[дригнавіти] «пліснявіти і тому ста
вати крихким» Ж. [здрегнdвіти] «за
nліснявіти» Ж; -очевидно, пов' язане з
(дрегвd] «грузьке болото, драговина»,
[дрягва] «тс.» (у болоті звичайно цвіте
вода й утворюється пліснява); пор. та
кож лит. dregnas «вологий», лтс. dregпs

«те.»; можливий зв' язок з формами [древ
ніти] «сиріти», [здрентвіти] «заплісня
віти».~ Див. ще драгва.- Пор. древні
ти,

здрентвіти.
[дригбла] «снасть

для

лову

сомів»

Дз;- п. dryga «вид невода для осетрів;
сіть з трьома стінкамю>, drygawica «ри
бальська сіть», dtygubica «сіть з трьома
стінками»;- очевидно, пов'язане з (крИ
га] (рибальська снасть) (див.).
[дригтіти]
«застигати,
драгліти»,

(дригавйця] «застигла маса, драглі», (дрі-

дрймбати

дрижати

гавuцяJ «тс.», [дриглtl «драглі, холо
децп» Ж, [дригльовtіна Ж, дриженець,
дриженйнаІ «Те.>>;- варіант ітеративно
го дієслова [дриготіти] «тремтіти», по
в'язаного з дрижати (псл. *dr-ьgati/
*dryg-); розвиток нової семантики зу

ударити», [дрuзати] «забиратися геть»
Бі, [дриза дати] «побігти» [подрйдзати]
(згруб.) «піти»;- очевидно, результат
афективної видазміни дієслова драти
в значенні «швидко бігти» (пор. драла

мовлений тим, що деякі застиглі речо
вини, зокрема страви, дрижать.- Див.
ще дрижати.- Пор. драгва.

ще дерти.

дрижати, [дріжати, дрожати, дре
готіти, дриголіти,
дригоніти
Ж.
ЛЧерк, дриготіти, дригулtти Ж. дрі
готіти, дрігтіти Я, дрогати Ж, др Є

гот, дрегота, дриг6та], дриг6ти, [дриж,
дрuжа, дрйжаsка ЖJ, дрижак, дрижакtі,
[дрuжик] «тремтіння» Ж.
[дріг6та],
дріж, [дріжакtі, дрог6тd Ж. Пі], дрож,
[дрождж Ж, дрощ], дрижачий, дрижкtій,
[др6гкаІ «грузько» Л. здригатися, [здрі
гатися], [здріжатися] «затремтіти» ж.
[здрогщjтися Ж. здриг, здрtіги, здрuгли

вий Я], продр6гнути, [продрогтtІ], про
драглий;- р. дрожать, др6гнуть, бр.
дрьtжаць. дрьtгацець, п. drzec, drgac, drygac, Ч. drhati, СЛЦ. drhnue, БЛ. rzec, НЛ.

(d)rzas, za s, полаб. driШ~. схв. дjJХтати
«тремтіти», слн. drgetati, drhteti;- псл.
dгьzati (< *dnzeti), *dngati, drygati;
споріднене з лит. drugys «пропасниця»
лтс. drudzis «(холодна) nропасницю>,
можливо, також з прус. drogis «очерет»,
свн. turc «хитання, падання», нвн. torkeln «хитатися»; іє. * dhreugh- «дрижа
ти».- Шанский 9СРЯ І 5, 194; Фасмер І
540-541; Преобр. І 196; Slawski І 165,
175; Machek ESJC 127; Skok І 434-435;
Bezlaj ESSJ І 114; 9ССЯ 5, 137-138,
144; Bern. І 231; Fraenkel 105; Pokorny
275.- Пор. драгва.

[дриз] «Хмиз»;- очевидно, результат
контамінації форм хмиз і дрізки «тріски,
шматочки» (див.).
[дриздИха] «баз іка» Я;- п. dryzdn<~:c,
dryzn<~:c «безсоромно збрехати», слц. drista~ «базікати, говорити дурниці», drisnu~ «те.»;- результат семантичного роз
витку псл. dris ta ti «дристати, страждати
поносом»; звукосполучення -зд( -zd-)
на місці -st- пояснюється асиміляцією
до початкового дзвінкого д- (d-).- Slawski І 172-173.--- Див. ще дристати.
Пор. дрИзнути.
дрИзнути «побігти, втекти, дременути;

дати, [дремеrцjти, дрепещjти]).- Див.
[дрикйць]
швидкого

і

чи падіння»
контамінації
(див.).

дриль

«вигук

на

несподіваного

позначення

ногою
Я;- очевидно, результат
слів дрйrати і беркИць

«свердло»,

руху

[драль]

«тс.»

Ж,

[дрйля] «отвір, прокручений дрилем»,
[дрилювати] «свердлити; очищати пло
ди від кісточок»; р. дрель,
[дриль,
дрьtль], бр. дрьtль;- запозичення з поль
ської мови; п. dryl «свердло», drel «ТС.»,
drylowac «свердлити; очищати плоди від
кісточок», як і вл. drylowac «крутити,
свердлити», походять від нвн. Drill
«свердло», Drell «тс.», drillen «свердли
ти», споріднених з dreheп «вертіти».

Шелудько ЗО; Шанский 9СРЯ І 5, 190;
Фасмер І 537; Mikl. EW 49; Юuge
Mitzka 143.- Пор. драїти.
дрймба 1 «залізний музичний інстру
мент,

по

якому

вдаряють

пальцями,

тримаючи його в зубах; варган», [дрйм
ля] «тс.» Ж. [дрімба] «музичний інстру
мент взагалі; музикан:r» Я;-

n. drumla
dremla] «тс.», [drymdrumbl' а «дримба»,
[druml'a, drumblica], схв. дрдмбуJЬа,
слн. dr6mlja «тс.»;- запозичення з ні
мецької мови; нім. Drommel (Tromrпel)
«варган; барабан; труба», свн. trum(b)el,
trum(b)e, trumme зводиться до двн.
trumba звуконаслідувального походжен
ня; з української мови - рум. drlmba;
«дримба», [dromla,
ba] «кобза», слц.

припущення

чення

з

зворотного

шляху

запози

румунської (Scheludko І
5) помилкове.- Richhardt

32;

Vincenz
44;
Brilckner 99; Machek ESJC 70; Mikl.
EW 51; Юuge-Mitzka 792; DLRM 262.
[дрИмба 2 ] «здоровенна дівка Ж; висо
ка тонка жінка Мо; худа корова Ме;
нечепура;
жінк·а
легкої
поведінки»,

[дрйнба]

«висока

експресивне

тонка

утворення;

жінка»
пор.

Mu;болг.

друнда «здоровенна негарна жінка».
дрИмбати, дримботіти -див. дре
ботати.

127

дріб

дрин

lдринJ «палиця» Мо;- очевидно, за

позичення з російської мови; р. [дрьtн]
«дрючок», [дрьтд] «кіл» етимологічно
неясне, можливо, пов' язане з [дрюк]
«дрючок», укр. дрюк, п. dr<~:g «палиця».

[дрйнда]

«Візок,

дрожки;

буркотун

дристати «страждати поносом», дрись
(виг.), [дрискуляl «сорт м'якої дині;
слива-скороспілка»,. [дрйсливка ВеБа,
дрислівка, дрйслявкаі «те.», [дрислtівиці]

«понос», [дрйсля, дpucнft, дрйшля, дрuш
ня] «те.», дристун, дристуха «та, що

Я»;- р. [дрьlнда] «вид плуга», бр.[дрьtн

страждає

да] «те.; ледащо», п. dryпda «тарадай
ка; погані дроги», ч. слц. druda (знев.)

виступає при копанні колодязя]», [дрu

«пліткарка»;- звуконаслідувальне

нікчемна людина»
Я;- р. дристdть,

ворення.- Фасмер

І

545; Sla\vski

ут

І

172; Bruckner 99.
[дрИндати) «бігти риссю; тупати, дріб
но ступати Ж», [дринт] «повільний
крок» (про коня) ВеУг, [дрйндик] «той,

що дріботить» Ж, [дрйндом] «риссю»;
бр. дрьІндаць «байдикувати, ходити на
співуючю>, п. dryndac «махати, кивати;
повільно їхати возом; валандатися; не
зграбно танцювати», ч. drudati (se) «Во
.лочитися,

слц.

махати,

drudat'

йти

похитуючись»,

«іти підскакуючи, бродити,

тинятися»;- афективне

утворення,

па

ралельне до [дрймбdти, дримботіти];
л. dryndac пов' язується (менш перекон
ливо) із звуконаслідувальним drynda
«погані дроги, тарадайка» (Bruckner 99;
Slawski І 172); чеські і СJ!ОВацькі форми
.зводяться (Machek ESJC 654) до псл.
dьr-ati «дерти», що теж сумнівно.
'Пор. дреботати.

[дрйnи 1 «rанчір' я», [дрйп' я] «те.»,
{дріпа] «забризканий брудом (?)», [дрі
панець] «брудна, засмикана людина» Я,

·[дріпл6]

«обідранець,

нікчема»

Г,

Ж,

ша]

по носом;

«дристун»,

[рідкий

[дрйщик]

грунт, що

«те.;

слаба,

Я, [задрйстанець]
бр. дрьtстсщь, п.

dryzdac, [drystac], ч. dfistati, dfizdati,
слц. dristat', вл. dristac, нл. tryscas,
болг. дрйскам, м. дрска, схв. дрйскати,
[дристатиІ, слн. driskati, dristati, driska «по ное»;- псл. dristati ( 11 drisk-),
яке, можливо, з *drid-stati;- спорідне
не з дісл. dгrta «випорожнятися, бруд
нити», дангл. drrtan, нн. driten «те.»,
гол. dreet «бруд, нечистоти»; виводиться
(9ССЯ 5, 115) від кореня
* dr-/ der·
«дертю>; пов' язують також (Slawski І

172-173; Bruckner 99-.100; Machek
ESJC 131 -132) з лит. tride «понос»,
trieda «Те.», triesti «проноситю>, проти
чого заперечують Бернекер, Фасмер,
Френкель.- Фасмер І 538; Machek LP
4, 128-129; БЕР І 428-429; Skok І
440; Bezlaj ESSJ І 114; Sl. prasl. IV
237 -238; Bern. І 224; Fraenkel 1122.
[дристокбз] (бот.) «просуреньки, шаф
ран сітчастий, Crocus variegatus (reti-

culatus)», [дрищики] «те.» Mak;- склад
не утворення з основ дієслова дpucmdmu
і іменника коза; виникло, очевидно, за

яадрйпанка «неохайна жінка, нечепура»,

аналогією до форми [козодрйст] «Під

-[задріпанка] «те.», [задріпа] «забризка

сніжник, Galaпthus nivalis L.» з огляду
на схожість обох рослин, що цвітуть
напровесні.- Див. ще козбдрйст.

ний

болотом»,

[задріпанець]

«те.»,

за-

дрйпатися, [задріпати];- вл.

dripa «щі
dripac «розщеплювати», drepac
одяг», ч. dripati «рвати на ган
dfipa «лахміття», ст. dfip «Те.»,

лина»,
«рвати
чір'Я»,
болг. м.

дрйпа

«ганчір'я,

зношений

[дристун] (бот.) «спориш, гірчак, Ро·

lygonum lapathifolium», [дрестун] «Те.»
Mak;- результат видазміни деетимоло

одяг», схв. дрпати «рвати, розривати»,

гізованих назв дерес(ень), дрftсен «те.»
під впливом основи дpucmdmu.- Див.

дрпаs «обідранець», ели. dripati «стра

ще дерес, дрЯсен.

ждати

ПОНОСОМ»,

:l'dripati

(*dьrpati)

dripa

«ПОНОС»;- ПСЛ.

«рвати», що, можли

* der- «дерти».
428; Skok І 444-445; Bezlaj
ESSJ 114; 9ССЯ 5, 115; Bern. І 220,
224, 256; Mikl. EW 50.
[дрйсля] (бот.) «підмаренник, Galium
verum L.»;- неясне.

[дришпель] «хвастун» Я;- неясне.
[дрйшnут] (орн.) «невеликий кулик

во, є розширенням і є.

(очевидно,

БЕР

Glareoidae)»

128

І
І

з

родини

дерихвостових,

Я;- неясне.
(мн. дрйї) «яма, витолочена
ВеНЗн;- неясне.

[дриЯ]
худобою»
дріб, [д рйб' я] «Вівці, кози» Ба, дріб
ка, [дрібля] «свійська птиця» ВеНЗн,

дріб

дрізд

[дрібнакJ «Вовк з
породи дрібних»
ВеНЗн, [дрібник] «виготовлювач дріб
них речей на склозаводі» Ж. дрібнИця
«Щось дрібне, незначне; [дріб' язок; дріб

ч. drob «крихта; дрібниця», слц. drбba
«діти; молоді тварини», вл. drob «крих
та», нл. drobjenca «тс.», болг. дробЯ

но вишита плахта; вид зачіски

бан «тс.», слн. drбb «дрібні частинки»,
drбben «дрібний», стсл. дроЕЬ..Nn. «тс.»;
псл. drobь, drobьn'Ь;- очевидно, спо
ріднене з гот. ga-draban «Вирізувати,
висікати, видовбувати», дісл. draf «решт
ки, осколки», двн. treffen «досягати;

з дрібно

заплетених кіс]», дрібнопш, дрібнякИ
«дрібні гроші», дрібок «Крихта, кусочок,

крупинка», [дробокЖ, Пі, друб6к] «Те.>>,
[дрібостка] «подробиця» Ж. дріботун
«Той, хто швидко говорить», дріботуха,
дрібушка «вид танцю, мелодії; дрібно

заплетені коси; [дрібнИця Ж]»; дрібушкИ
«Те.; вид гри; [крихти ЖJ», дріб'язок,
дроб «Вид барабанного бою», дробарка,

[дробелЯва]

<щрібнота»,

[дробелЯчів'я]

«вівці, кози», дробИлка «дробарка», дро
бИльник, дробина «малі діти; [свійська

птиця; дрібнота; трохи ЛексПол]», [дро
бuнник] «пастух гусей; приміщення для
свійської птиці», [дробИнниця] «догля
дачка свійської птиці», [дробИтько] «ТОЙ,
хто швидко

говорить»,

дробівка

бовию>, дробівнИця «посуд для

«дро

дробу»,

[др6бля] «вівці» Доп. УжДУ, (дробнИцяJ
«дрібні речі» Я, дробовИк, [дробоза] «дрі
б'язою> ЛексПол, [дроботuло] «той, хто

швидко говорить», [дроботун] «ТС.» Пі,
[дробун] «той, хто дрібно ступає» Я,
(дроб'Язка] (заст.) «прикажчик, що ділив
землю» Я, (дроб'Ята] «вівці», [дрібку]
«трошки», дрібнИй, дрібен, [дрібнuстий],
дрібничк6вий, дрібнуватий, [дрібаць

«дроблю», м. дробен «дрібний», схв. дро

боротисю>, лит. dreb~znos «уламки, руї

ни», drabanas «лахміття», лтс. drapsnas
«Крихти, кусочки, відходи», іє. *dhrebh-;
зіставляється також (Slawski І 166;

Machek ESJC 128; Holub-Kop. 107;
Skok І 441-442) з лит. trapus «Крихкий,
слабий», trupus «тс.».- Шанский 9СРЯ
І 5, 192; Фасмер І 536, 539; Преобр. І
195; БЕР І 429-430; Bez1aj ESSJ І
115-116; 9ССЯ 5, 119-121; Sl. prasl. lV
243-248; Bern. І 226; Fraenkel 103;
Falk-Torp І 159; Pokorny 272-273.
дріжджі, [дріжчі, дрожчі (Ме), дрі·
щі Ж. дріжджарня, дріжджівня], [дрі
жджuти] «класти дріжджі»;- р. дро
жди, дрожжи, бр. дрожджьt, др. дрожди,
дрождия, п. drozdze, ст. drozdza, ч.
drozdi, слц. drozdie, вл. drozdze, нл.
drozdzeje, болг. дрожди, схв. дрожда
(жін. р.), дрождина «осад у вині», слн.
drбzga «відвар солоду», drozi «осад, гу
ща;

дріжджі», стсл. ДрІ)ЖДИІ-h\, ДрІ)Ж·

кий] ВеУг, дрібчастий «який складає

ДИІ<І,

ться з маленьких частиною>, [дрібчатий]
«який складається з крупиною>, [дрі

* drozg-ьje

ДРІ)ЖДЬ..К,

др\)ШТиІ<І;- псл.

(вuдробецьJ

«закваска, дріжджі», збірний
іменник від drozga «осад, відстій, дрі
жджі»;- споріднене з прус.
dragios
«осад, дріжджі», лит. drages, дісл. dregg
«тс.», алб. dra «осад з олії, масла», гр.
'l'tpcicrcrw, 't'apcicrcrw «змішую, непокою»,
'tapax1J «неспокій, замішання».- Шан
ский 9СРЯ І 5, 194; Фасмер І 540; Пре,::
обр. І 196; Slawski І 169; Machek ESJC
129; БЕР І 430; Skok І 228; Bezlaj ESSJ

«Дрібний крок» Ж. здрібнювач, здрібні
лий, нароздріб, [одрібкиJ «дрібниці» Ж.
одробuна «Крихта», [подріб] (чол. р.)
«потрухю>, [подріб] (жін. р.) «дріб'язок»,

І 117; 9ССЯ 5, 128-129; Sl. prasl. lV
260-263; Bern. І 228-229; Otr~bski LP
8, 284; Haas LP 7, 75; Ttautmann 58;
Топоров 363-365; Fraenkel 100.

б'яжuй], дріб'язковий, дріб'язнuй, [др6бен] Ж, дробИльний, [дробуватий] «ве
ликими крупинками», [друбен], дрібнИ

ти, [дрібнuчитиJ Ж. дрібніти, дрібні
шати, дріботати, дріботіти, (дрібо
шuти, дрібушИти], дрібцювати «роби
ти

дрібні

кроки

в

танці»,

(дроботіти] Пі, вuдрібцем,

дробИти,

Іподріб'е] «дрібниці» Ба, подробиця, рОз
дріб, роздрібнювач, [роздроб] Нед, роз
дрібнИй, роздрібнювальний, роздроблю
вальний, роздробнuй, роздрібушuтися,
ур6здріб;- р. дробь, бр. дроб, др. дробь
ііьtu, п. drбb «свійська птиця; дрібниця»,

9

1-434

дріжки-дріжки -див. брись-брись.

дрізд (орн.) «Turdus viscivorus L.»,
дрозд, [дроздuця] ВеУг, ВеНЗн;- р. бр.
болг. дрозд, п. drozd, ст. drzozd, ч. слц.
drozd, ст. droz(e)n, вл. drбzn, нл. droz-

n(a),

м. дрозд(алец), дроздален

«Turdus
129

дрізки

дрінка.

musicus»,

схв. дрозd, дрозда;ь,

дрозак,

слн. drбzg, drбzd, стсл. др~Зrв;- nсл.
drozd'Ь
(drozg'Ь)
* trozd'Ь;- спорід
нене з прус. tresde, дісл. prQstr, лит.
strazdas, лтс. strazds, норв. trost, шв.
trast, свн. trostel, нвн. Drossel, лат.
turdus;- очевидно, давнє звуконасліду

<

вальне

утворення -від

крику дрозда

drrti (як, напр., і новіше схв. [drsc,
drskac] «дрізд» під впливом звуконаслі
дувального drskati «тріщати»).- Була
хавский Семас. 3ТюдьІ 188, 189; Критен
ко Вступ 521; Шанский 9СРЯ І 5, 194195; Фасмер І 541; Slawski І 168-169;
Machek ESJC 129; Skok І 443-444;
Bezlaj ESSJ І 117; 9ССЯ 5, 126-127;
Откупщиков
146-І47; Sl. prasl. lV
259-260; Bern. І 227; Specht 49.
дрізки «тріски; шматочки»;- n. drzazga «скалка, скіпка; (ст.) стебло, трава,
бур'ян», [drzezga], ч. [dfizka], ст. dfieska «тс.»;-псл. drezga;- загальноnрий
нятого nояснення не має; nов'язувалося

з болг. драскам «дряпаю», укр. [др6ска
ти] «те.» (Bern. І 224; Фасмер І 546),
псл. treska, укр. трfск.а як варіант з
дзвінкими приголосними (Slawski І 173;
3ССЯ 5, 11І), з псл. dr~zga «ліс, гай»,
укр. [дразка] «тріска, скіпка, колючка»
як варіант з е, паралельним до ~ (Los
Gr. р. І 12І).- Sl. prasl. lV 233-234.Пор. дразка, др6скати. друзки, тріска.
(дрійнути] «штовхнути,

очевидно,

зміни

результат

форми

ШВИДКИЙ
rати.

рух

видо

[дриrщjтиJ

«зробити

НОГОЮ».- Див.

ще дрй

дрі к 1 (бот.) «чагарник

вих,

брикнути»;

фонетичної

родини бобо

Genista tinctoria L.»,

(дрокІ

«те.

Ж; пень ВеУг»;- р. дрок «дрік», драч
ник, п. drok (gladki), dryk «те.» (з
укр.);- пов'язується з деру, драти як
назва, мотивована колючістю деяких
видів цієї рослини (пор. рос.

шильная

mpasa, п. drok kolqcy, drok ciernisty
«Genista germanica»), причому припускає
ться

можливість

«буйство

худоби,

зв'язку
на

з рос.
яку

[дрок]

нападають

гедзі»,
укр.
дрік
«гедзь», дрочити;
менш переконливе зіставлення (Преобр.
І І97) з сгр. брсіхос:; «дракон».- Шанский
3СРЯ І 5, І95; Фасмер І 54 І; Горяев
97; Бісюліна-Клоков 218; Нейштадт

ІЗО

341; SW І 56І; 9ССЯ 5,
lV 254-255.- Див. ще

І24; Sl. prasl.
дрочИти.

[дрік 2 ] «певна частина сорочки» Ж;
неясне.

дрік 3 , дрик, дріковиця, дрок, дроко
вuця- див. дрочИти.
дрімати, дрема «дрімота», [дрlмаІ
«вид весняної танкової гри», [дрімка]
«дрімота», дрімки, дрімливиці, [дрімлJі

Ж. дрімниці, дрімнивиціІ «тс.», дрімота
СУМ, Ж, [дрімак] «СОНЬКО, сnлюх»,
дрімайло «ТС.», [дрімко] «боr дрімоти»
Ж, дрімливий, дрімотний, дрімучий,
недремний,
недріміщний,
недрімний
КІМ,
[передрімкаІ
«короткий
сон»
Нед;- р. дремать, бр. драмаць, др.
дрt.мати, п. drzemac, ст. і діал. drzymac,
ч. dfi mati, слц. driemat', driemkat',
вл. dremac, нл. dremas, болг. дрЯ.мвам,
дремя, м. дре.ма, схв. дремати, слн.
dremati, стсл. др'kмпи;- псл. *drema-

ti;- найближче споріднене з лат. dormio, -Ire «спати, дрімати», далі з дінд.
drati, drayati «спить», гр. 6ap'l'Mv(J)
«сплю», аорист Єбpa'l'tov «я спав».- Шан
ский 9СРЯ І 5, 190; Фасмер І 537; Slaws-

ki І 174; Machek ESJC ІЗІ; БЕР І 425;

Младенов 153; Skok І 435; Bezlaj ESSJ
І 112; 9ССЯ 5, 108; Sl. prasl. lV 229230; Bern. І 223-224; Mikl. EW 420.
дрімлЮга (орн.) «сплюшка,

gus europaeus L»,
[дрімух,

Caprimul-

[с'рі.млЮх], дрімлЮчка,

дремлЮгаІ «те.»;- р. дремлЮга

«ТС.», п. drzem1ik, drzymlik
«хижий
птах з родини соколів, Aesalon lithofalco», ч. dfemlfk, dfemelik, drmlicek,
слц. dremelik «те.»;- похідне утворення
від дрімати; назва nояснюється нічним
способом життя птаха (пор. сплЮшка,
рос. полун6щник «Те.>>).- Булахавский
ИАН ОЛЯ 7/2, 101; Воїнств.- Юст.
204-205.- Див. ще дрімати. -Пор.
дрИглик.

[дрінгом] «швидко, скоро» ЕЗб ЗО;
слц. [dringom] «тс.»;- запозичення з
німецької мови; нім. dringend «терміно
во, спішно» пов' язане з дієсловом drin-

«проникати; наполягати», спорід
неним з гот. preihaп ( <* prinhan) «при·
гнічувати», дісл. pryngva щавити», ав.
'l'traxta «стиснутий». -Кluge-Mitzka 143.
[дрінка] (бот.) «дерен кров'яний, ку·
росліп, Cornus sanguinea» ВеНЗн;- оче-

gen

дрова

дріт

видно, запозичення з чеської мови; ч.
dfinka «плід дерену, кизил» є nохідним
від dfin «дерен», що відnовідає укр. де
рен (див.).

дріт\ [дротІ Пі, Бі, [дрітьІ «сплете
ний удвоє мідний дріт, вживаний для
гуцульських виробів», дротик «металь
ний спис; спиця», дротИна «кусок дро

ту», [дротdрІ «той, хто виготовляє дріт

абообв'язує дротом посуд» Ж. [дрітарь,
дрітовач] «те.», [дротівка] «вудка з дро
ту»

Ж.

дротЯнка

«нагайка з

дроту;

(ент.) дротяник; [ліхтар, обплетений
дротом]», дротянИк «вид черв' яка, ли
чинка деревної блощиці; [личинка бджо

ли ВеНЗнІ», [дротdрняІ «фабрика, де
виготовляють дріт», [друтарняІ «те.»
ДзУЗЛП, дрот6вuй, дротянИй, [дрітЯ
ний Бі, дротований Я], [дратувати]
«обмотувати дротом Ж; лагодити посуд

ДзУЗЛП», [дротовdтиl «те.» ДзУЗЛП,
[дротарити] «працювати ремісником
дротарем» ДзУЗЛП, [друтdрити] «те.»
тж, ст. дротом'Ь (XVII ст.);- р. [дротІ,
бр. дрот, п.
вл_. gr6t, ч.

drut, ст. drot, dr6t, нл. drot,
drat, слц. dr6t, схв. дрбт,

дрот;- запозичене
через

польське

німецької

мови

посередництво;

з

нвн.

«дріт», свн. drat, двн. drat(t)
«те.» пов' язується з нвн. drehen «кру
тити, повертати».- Richhardt 4З; Фас
мер І 542; Преобр. І 193, І97; Brйckner

Draht

95; Machek ESJC 126;
140.-Див.

Юuge-Mitzka

ще драїти.- Пор. дратва.

дріт 2 - див. дрочИти.
[дрfчний] «люб'язний, милий;

[гар

ний, сильний ЕЗб 30]»;- запозичення
з словацької або чеської мови; ч. [dricny] «стрункий, добре збудований, гар
ний», [drfcny, grycny, gEYcnyJ, слц.
drieёny, [dricny1 «те.», як 1 слн. drecen
«повний, здоровий», пов' язані з ч. dffk
«тулуб, корпус, стовбур», слц. driek
«ТС.» (слн. drek) і споріднені з лит.
draikas «витягнутий, стрункий (про де
рево)», driekti «тягтися (про нитку);
ширитися»; в українській мові видазмі
на значення відбулася, мабуть, внаслі

док асоціації з [t речнuй] «люб'язний,
ввічливий».- Machek ESJC ІЗІ; Traut-

mann 58-59; Fraenkel 100-101.
[дріще] «болото» Ж;- очевидно, ре
зультат видазміни форми трістЯ (тріс-

9*

те) «трясовина» під вnливом інших фо
нетично близьких основ.

[дріЯква] (бот.) щикламен,

альпій

ська фіалка, Cyclamen europaeum L.»;p. дрЯква, дриftква «те.», ст. териак
«протиотрута,
ліки»;- заnозичення з

польської мови; п.

driakiew

«ліки, вжи

вані проти отрути; загоююча мазь; (бот.)

Scabiosa L.», drjakiew, dryjakiew, [drejaka, dryjak, dryja], ст. dryjaka, drzakiew, tyrjaka «протиотрута; ліки; (бот.)
Scabiosa L.», як і ч. dryak «Ліки», ст.
driak, dfiak, triak, вл. drjejak, слн. terjak
«те.», слц. dryacnik «шарлатан», nохо
дить

від

свн.

drїakel

«ліки», trїakel,

tyriacke «те.», яке через фр. ст. tiriaque,
triacle і елат. tiriaca < theriaca, theriacum зводиться до гр. 1't'І']pLaxa «проти
отрута, засіб від укусу отруйних змій»,
(з 1't'І']ptax-ij av'ttOoatc:; або 1':!'1']ptax6v 'av'ttOO'tOv «ТС.»), утвореного від 1't'І']pta х6с:;
«належний до диких чи отруйних тва
рию>, похідного від 1't1jp «звір», спорід
неного з псл. zverь, укр. звір; ботанічне
значення

розвинулося

шляхом

перене

сення назви з nрепарату (спочатку тва

ринного, потім рослинного) на росли
ну.- Фасмер І 546; Slawski І 165-

166; Brйckner 99; Machek ESJC ІЗО;
Jm. rostl. 173; Bern. І 232; Юеіn 1604;
Frisk І 672.- Див. ще звір 1 •
дрова, [дирвd] Ж. [дріво] «колода»
ВеУг, дровИна, [др6вно] «те.», [дрівня]
«колода, на якій рубають дрова» ЛЧерк,

дрівцЯ, [дровdр] «той, хто займається
дровами», [дровdрня] «дров'яний склад»,
[дровdльня, дривdрня ВеУг] «те.», дро
венЯта, дровнИк «дров' я ний склад», дров

цЯ, дров' янuк «дров' яни й склад; [той.
хто займається дровами]», [дров'Янкаl
«ліс, придатний лише на дрова» Л, [дро·
в' ЯНКU] «ОСИ, ЩО ЖИВЛЯтЬСЯ СОКОМ рос
ЛИН» Ж. дров' янuй, [бездр6в'я];- р. дро·
ва, бр. др6вьt, дрьtвd, др. др'Ова, п. drwa,

ч.

drva, drvo, слц. [drvol, болг. д7:!рвd,

м. дрва, дрво, схв. дрво, слн.
dfva,
стсл. Д.f''hGI), мн: Д.pncd;- псл. *dr'Ьva
(з і є. * druц-, слабкого ступеня чергу
вання до *deru- «дерево»);- сnоріднене
з дінд. dru- «дерево (матеріал)», ав. dru«тc.», drvaёna «дерев'яний», гр. брі3с:; «де
рево, дуб», алб. dru «деревина, жерди
на», з іншим Бокалізмом гот. triu «дере-

ІЗІ

дровІтня

др бекати

во», лит. dгavis «борть», лтс.
dгava,
dгeve «тс.», прус. dгawine «вулик».
Фасмер І 539; Slawski І 171; Вгіісknег

101; Machek ESJC 131; БЕР І 458-459;
Младенов 156; Skok І 438-439; 3ССЯ 5,
141-142; 3ккерт ВСЯ IV 112-114;
Bern. І 232; Tгautmann 61; Miihl.Endz. І 493; Fгisk І 421.- Пор. дерево.

стеблах; пор. інші її назви у слов'ян
ських мовах, мотивовані тією ж озна

кою: р. трясунка, ч. tfeslice, [tfaslacka],
слц. tгaslica, схв. треслица, [трепетни
ца, тресуJЬа, тришлица], болг. [три
перушка], а також нім. Zitteгgгas.

Machek J m. гostl. 280; Симоновиn
Див. ще дрижати.
[дрозера]

дровітня «колода для рубання дров;

(бот.)

«росичка,

80.-

Dгosera

приміщення для дров», [древитня] «КО

L.»;- п.

лода

зера;- засвоєне

ботаніч

ної

від

або

місце

для

рубання

дров»

ЛЧерк, [древітня ж, дрuветня, дрuви
тинь ЛЧерк, дрuвитня ЛЧерк, дривіт
ня, дрuвотень, дрівітня, дрівотня, дрі

вутня] «Те.>>;- р. [дровотня] «місце, де
рубають дрова», бр.
дрьtSотня

[дроватоня]

«приміщення

для

«тс.»,

дров»,

dгosiczka,

гosiczka, схв. дро

з латинської
номенклатури; походить

гр.

6pocre,p6<; «росистий, вологий», пов' яза
на го з 6p6cro<; «роса», очевидно, спорід
неним з гот. dгiusaп «спадати», свн. tгor
«роса, дощ»; назва

зумовлена

властиві

п.

стю рослини виділяти краплини липкого

dгewutnia «Місце, де рубають і склада
ють дрова», [dгewotnia, dгywotnia, dгe
wбtnia] «ТС.», слц. [drvoten], dгvotnisko
«місце, де рубають дрова», слн. dгvoton

соку, схожі на росу (пор. рос. росЯнка,
схв. [росика, росна трава, росичина],
рдсуJЬа «ТС.»).-Вісюліна-Клоков 180;
Симоновиn 175; Fгisk І 419-420.

«ТС.», GXB. дрвото'І-Ь «СТЇС дров»;- ПСЛ.
*dгьvotonь, * dгьvotьna, утворені з ос
нов іменника dгьvа «дрова» і дієслова

[дрондзя] «худа жінка у довгому
вбранні, неохайна жінка» Мо, [дрондзя
ти] «танцювати» Мо;- афективні утво
рення, паралельні до семантично відпо
відної пари слів [дрИмба] «висока тонка

t~ti, tьnQ «тяти, рубати».- Даль І 493;
І 118; 3ССЯ 5,
143.-Див. ще дрова, тЯти.

Slawski І 164; Bezlaj ESSJ
дроги

«довгий

віз

без

кузова;

віз

для перевезення трую>, дрожки, [дрожка
Я, дорожка], [дрогаль] «візник», [дро
гай Я, дрожкар) «ТС.»;- бр. дрожкі, П.
doгozka, [dгozka, deгozka], ч. слц. нл.
dгozka, вл. dгбzka, болг. дрожки;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р.дрожки, драга «поздовжній бру
сок, що з'єднує передню і задню осі
воза, розвора», дроги «нижня частина
воза» остаточно не з'ясовані; можливо,
споріднені
з
дісл.
dгaga
«тягти»,
дангл. dгagan «ТС.», яке зводиться до

іє. * dheгagh- (Вегn. І 226; Pedeгsen KZ
39, 346; Фасмер І 540); припускався ще
зв' язок з * dгьgati (рос. дрожать) (Пре
обр. І 196); виводилось також із пра
к~льт. * dгogon «колесо», і рл. dгoch
(Sachmatov AfSIPh 33, 89) та ін.- Шан
ский 3СРЯ І 5, 193-194; Slawski І
156; Machek ESJC 129.

[дрожачка]

(бот.)

«трясучка,

Вгіzа

media L.»; --бр.

дрьtжник, п. dгzq,czka
«тс.»;- похідне утворення від [дрожа

ти]; назва зумовлена

тремтінням ко

лосків рослини, що звисають на тонких
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жінка;

неохайна жінка;

жінка легкої

поведінки» і [дрu.мбати] «танцювати».
дропак (танець);-· бр. драпсік «Тс.»;
результат видазміни форми тропак «ге.»,
зумовленої,
очевидно,
впливом слова
драпати «швидко бігти, тікати»; пор.

семантично тотожне дати дропака «ПО·
бігти, втекти» (п. dac dгapaka «Те.»).
Див. ще тропак. -Пор. драпати.
[дроскати] «дряпати; розщепляти» Ж.
[дроскатися] «тріскатися» Ж, [дроска]
«тріщина (на шкірі); тріска» Ж;- п.
dгasпq,c «дряпнути», ч. dгasati (dгasпou
ti) «дряпати, розривати», ст. dгastiti
«дряпати», dгas(t)ka «скіпка; дрібничка»,
dгastva «тс.», слц. dгasat' «роздирати»,
[dгast'] «скіпка»,
болг. драска.м «дря
паю», драсва.м «тс.», драска «дряпина»,
м. драска «дряпа~», драсканица «дряпи
на>>, слн. [dгasatiJ «відділяти, розв'язу
вати, порати», [dгaska] «дряпина»;- оче
видно, псл. *dгaskati/dгasati «дряпати,
шкребти» (у чергуванні з * dгesk-, пор.

Bern.

І

221), що є розширенням кореня
( >*deгs-, *dгe-s-, *dге-sk-);

іє. *dег-

найближче споріднене з лит.

dг~ksti,

dгaskyti «дряпати, роздирати»; україн·

дрохва

друr

ські форми

викликані

шкульні для тварин» Ж. Пі, [дроковИця]

аналогією до троскати «трІщати, ляща

з о,

можливо_,

«те.», [дроки] «глузування, дошкульні
жарти» Ж, [дроковИстий] «вередливий,
дражливий», [дрочлИвий] «дратівливий»,
[здрік] «гедзь», [здрокl, піддрочка;- р.
[дрочИть] «дратувати; пестити, глади
ти», [дрочИться] (про тварину) «уnира

ти» (пор. троща «очерет, чагарІ_ІИК, га
луззя»); виводиться також вщ псл:

*drapsati,

яке

пов' язучься

з

dгapatl

«дряпати»

(Machek ESJC 126).- Slawskil 101;БЕРІ 42l;Bezlaj ESSJ І 110;
Sl. prasl. lV 209-210; Вегп. І 220-221.
дрохва (ори.) «Otis tarda L.», [дро

фа, драфа] ж, дрохвИч «дрохва-самеr;.ь»,
[дрохвuчка] «дро~ва-самк~», дрохв;ня;

р. дрофd, драфа, [дрохва,, драхва~, бр.
драфd,

п. drop, ст. drop , drop1a, ч.
drop, ст. droptva, dropfa, drofa, слц.
drachva, нл. drop, болг. ,.дропла, м.

дропка «дика гуска», схв. дропJЬа «Дрох

ва», слн. drбplja «ТС.>>;- очевидно, псл.
*dropy, род. відм. * dropьve (з наступ
ним переходом pv>f>xv, пор. стсл.

oy-n'hGdTИ, п.

.
ufac), поряд з псл ..*d ropJa~

*dropь,
представленими в задr~но- 1
південнослов'янських мовах;- ЦІ фор
ми зводять до іє.
drapo- «бігти» (за

*

характерною

ознако!?

др?хви,

більш

здатної до швидкого б1гу, юж до льоту),

як споріднені з дінд.

drfHi «біжить»,
гр. 'a:no-бtбp~axw «тікаю», з форм~нтом
-р- ще '-"Р· брх:пЄт'І'J<;,

бpa:rtu>v «упка:»,

дінд. drapayati «проганяє, змушує бІг
ти»; праслов'янська назва реконструює

ться

також

(3ССЯ

125; Machek
ESJC 129) як * dro-pьty, (* dьro-pьtь
va) бvкв. «біго-птах», паралельне до
kuro-pьty (kuro-pьtьva) «куропатка», або
зводиться до тюрк. toydak «дрохва», монг.
togadak «Те.» (Riisiinen FUF 29, 196; До
бродомов РР 1?68/4, 100-104); еви. t~ap,
нвн. Trappe «ТС.», очевидно, слов ян
ського

походження;

5,

припущення

зво

ротного шляху запозичення (Шелудько
ЗО; Горяев 1896, 97) необгрунтоване.
Булахавский Семас. зтюдь1 185; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 195-196; Фасмер І
542· Slawski І 168; БЕР І 431; Skok І

443; Bezlaj ESSJ І 116-117; Moszynski
PZJP 303; Bern. І 226-227.

дрочИти «дражнити, дратувати», дpo
ttumucя «кидатися від укусів гедзів (про
тварину);
дражнитися,
сердитися»,

[дрік] (ент.) «гедзь», [дрик Ж. др~к ~·

дріт Ж, дротик ВеНЗн] «те.», [дрtкови
ця] «період, коли гедзі особливо до-

тися, кидатися, шаленіти», бр. драчеft
«сверблячка», р.-цсл. дрочити1:~ «гор
до виступати», дрочЕNh.Е

«пиха», п.

dro-

«дражнитися» (з укр.), болг.
дроча «ледарювати, розважатися», м.
дрочи «ТС.», стсл. дрочити(сь.) «бути
пихатим», дрочh.N"Ь. «сміливий, зухва

czyc sitt

лий»;- етимологія неясна; можливо, по

в'язане з псл. *dьrati, *derti і відповідає
лтс. dracit,· dracu «Лаяти, ганити», лит.
drakas «сварливий, задерикуватий», dFikti, drinku «шаленіти, казитися».- Фас
мер І 542; Slawski І 166; БЕР І 431-432;
Sl. prasl. lV 252-254; Buga RR І 437
(проти Bern. І 226; Преобр. І 197).

[друбак]

«черв' як,

личинка

кома

хи»;- результат видазміни форми гро
бак «ТС.» під ВПЛИВС)М форм ТИПу [дру

бен) «дрібен», [друбок] «дрібок», похід
них від
хробак.
друг,

дробИти.- Див.
другИня

ще

«подруга»,

гробак,
[други

нець] «другий рій бджіл» ВеНЗн,
гак] «те.; дворічне лоша чи

теля»

Ідру
Бі,

Ід ружа] «Подруга» Ж. дружба «приязнь;
[весільний товариш]», дружИна «загін,
почет; жінка», [дружина] «загін» )І(,
дружИнник, дружИf!1е, друж~а «п~друг~
нареченоЇ» УРС, П1, дружко «весІльнии
товариш», [дружник] «охоронець» Ж.
[дружчини] «свято дружок» Ж. друзЯка
«друг», [друзь] «те.», другий, дружний
«одностайний», дружній <<Товариrький»,

дружИти

«товаришувати»,

друж5ити

«бути дружкою», [дружчити, дружкува
ти,
дружикувати Ж] «ТС.», задруга
(іст.) «патріархальна сімейна община у
південних слов' ян», [задруге] «вдруге>>,

здружИти, недруг, одружений, о~ру
жувати, [піддружба] «Помічник весІЛЬ
ного товариша» Г, Нед, [піддружбик
Нед, піддружжя, піддружий, піддруж
ко Нед, піддружний Нед] «ТС.>>, [пі?.
дружка] «помічниця nодруги наречено!»
Г, Нед, [подруг] «Чоловік, подружжю>,
подруга, подруЖЖЯ, [подружИна) «ПО-
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др уж барт

друг

друга»

Г,

Нед,

подружниця

«ТС.», по

дружий, подружній, [по-друзьки] Нед,
подругувати, удруге, удружИти;- р.
бр. друг, др. друг7>, п. druh (з укр. чи
бр.), [druch, druchna], ст. drug «друг»,
drugi «другий, інший», ч. druh, druhy,
слц. druh, вл. druh «друг»,
druhak
«інший», нл. ст. drug, drugi, полаб.
draug «інший», болт. м. друг «інший»,

230-231; Trautmann 59; Buga RR
554; ll 173, 193, 331, 365, 577.

І

[друrаль] «перекладина на плоті (па
ромі)» Ж. [друталька] «якась деталь
ткацького верстата» Доп. УжДУ

[друtанка] «тс.» тж;- форми,

1957/1,

пов' яза

ні з псл. *dr<;>go «палиця, жердина*;
можливо, утворені від зворотного запо
зичення з румунської мови (рум. drug

болг. другар «товариш», схв. др[jг, дру

«палиця,

гіір «те.», дрі)гu «другий», ели.

від схв. др[jг «те.») (Scheludko 132;
СДЕЛМ 121); припускають також зв'я
зок з п. drq,gal «великий незграбний чо

drug «то

вариш», drugi «інший, другий», стсл.
др о уть. «товариш; інший»;- псл. * drugo
«товариш,
приятель»;- споріднене
з
лит. draugas «супутник, товариш», draug,
drauge «разом, спільно», sudrugti «при
єднатися», лтс. dr<'шgs «товариш, коле
га;

другий

член

«з-»

draugi-

пари;

інший», прус.

(draugiwaldunen

(зн.

«співспадкоємець»); пор. також гот.

drauhts

в.)

ga-

«солдат»,

ротися»,
кортеж»,

driugan «воювати, бо
truht «громада, загін,
truhtin «воєначальнию>, дісл.

двн.

«загін охоронців, nочет», дангл.
«те.»; і є. * dhrugh- (* dherough-)
«бути готовим, міцним», похідне від
* dher-; за іншим поясненням (Труба
чен Терм. родства 172-173; Мартьшов
Сл.-герм. взаимод. 205-207) псл. drugo
виводиться з іє. * dhreu-/dhru- «Міцний,

drott
druht

тривкий,

надійний,

вірний»

(звідки

й

іє. *dhereцo- «дерево; надійний, вірний»,

ловік;

жердина,

пеньок,

Richhardt

веретено»

колода»

походить

(Bern.

І

229;

43).-Див. ще дрюк.-Пор.

друrар.

[друrар] «весло, кермо;

держак ру

льового весла на плоті; молода сосон
ка»;- пов' язане з псл. * dr<;>go «Палиця,
жердина» і, очевидно, утворене від рум.

drug

«палиця

жердина,

(дерев' яна

веретено»,

що,

чи

залізна),

в свою

чергу,

походить від схв. др[jг «ТС.» (Sche1нdko
132); припущення про польське посеред
ництво (Bern. І 229; R ichhardt 43) ма
ло обгрунтоване (пор. відмінність зна
чення і наголосу у п. drq,garz «Візник
ваговіз»), так само, як і зведення фор

МИ ДО відміННОГО за значенням crp.
броuпсірtс;; «військовий загін на постої»
(Bern. І 229; Фасмер ГС3 ІІІ 56).-Пор.
друrаль.

«вірити»); в такому ра

[друrати] «сплітати, зв'язувати, об

зі пов' язується з гот. triggws «вірний»,
дісл. tryggr, дангл. getrywe, дни. triuwi,

мотувати Ж; скручувати нитку на вере·

пор. нім.

trauen

двн. gitriuwi «те.»; Мартинов вислов
лює припущення про запозиченість пра
германських форм (прагерм. * draнga
«друг», *draugti «дружина») з прасло
в' янеької мови; із сполучень типу стсл.
дроуть. .\PO'f'Гd розвинулися прикмет

тені

Шую>, [друtа] «велике веретено»
[другалка, друtалка, друtал
ниця, друталька] «тс.» тж;- п. [drнgac]

St. sl. 13,

«пря сти мотузку

з

клоччя»;- запозиче

но з чеської чи словацької мови,

мож

ливо, через посередництво польської;
ч. слц. [drugat'] «прясти вовну», похо

никове і числівникове значення «інший,
другий», засвідчені в усіх слов'янських

дить від

мовах;

[druga 1 «веретено

для прядіння

вовни», запозиченого із сербахорватської

запропоновано

мови; схв. друга «велике веретено» по

нове зіставлення з дінд. druh- «ворожа
демонічна істота», ав. druxs «Друг -

в' язане з [др[jг (др[jк)] «палиця, жерди
на», спорідненим з· укр. дрюк, стсл.

демонічна істота, уособлення злих сил»
(Иванов Сл. и балк. язьrкозн. 67 -70).-

,І'"рЖ1'n..- ДзендзелівсьК!fЙ

останнім

часом

lІ!Іанский 3СРЯ І 5,
бачен І 543; Slawski І

196; Фасмер-Тру
169-170; Brйckner
98; Machek ESJC 130; БЕР І 432; Skok
І 446-447; Bezlaj ESSJ І 118; 3ССЯ 5,
131-132; Sl. prasl. lV 269-272; Bern. І
134

St. sl. 13,

ІЗО; Skok І
445--446.-Див. ще дрюк.-Пор. дру-

214-215; Machek ESJC

rаль, друrар.
.
[дружбарт] «Вид картярської грИ»;
запозичення з по.льської мови; п. drнi
bart «давня картярська гра; чирвовий

друцкати

друзки

король» походить від нім. Drosse1 bart
«борода дрозда» (усіченої частини назви
гри Koпigdrosse1bartspie1 «rpa в короля
з дроздовою бородою»), утвореного з
іменників Drosse1 «дрізд», спорідненого
з укр. дрізд, і Bart «борода», спорідне
ного з укр. борода; видазміна слова від
булася у польській мові, очевидно, внас

лідок зближення з druiba.- Шелудько
ЗО; SW І 566; Bri.ickner 99; Юuge
Mitzka 54, 144.-Див. щеборощі,дрізд.
[друзки] «тріски, шматочки», [друз
ка] «лико з сосни для плетіння кошелів;
тріска, скіпка» Л, [друзати] «розтина
ти» Ж.

ст

(1627);- р.

.

друзк7>

[друзг]

«хмиз,

«хмиз,

сушня.ю>

бурелом»,

[друзга] «гілки, опале листя», бр. друз
«щебінь»,

друзачка «кришечка, шмато
чок»;- єдиного пояснення не має; одні

дослідники пов' язують з псл. * druzgati
«З тріском ламати, трощити» (пор. укр.
друцкати, п. druzgotac), спорідненим
з лит. druzgas «шматочок, крихта», drus«сіль», лтс. druska «крихта», гот.
drau(h)snos «крихти (від хліба)» ( Фасмер
І 543; Slawski І 170, 173; Trautmaпn
61-62; Buga RR І 437); за іншими пояс
неннями (Rozwadowski RS ІІ 112; Bern.
І 222, 228), зводиться до псл. * drQzg-,
пов'язаного
з
*dr~zg(<*dr~sk-),
*drezg- (пор. стсл. дР~ЗrІ\ «ліс, буре
лом», рос. діал. дрязг «хмиз, сушняю>)
як назалізованого варіанта іє. * dergh(пcл. *dьrgati).-Otr~bski LP 9, 17;
Walde-Pok. І 801, 872.-Пор. дрізки,
друцкати.
друк, друкар, друкарка, друкарня,

ka

Ідрюксірня],
друкарство,
друкарщик
(заст.) Пі, [дру!):івля] «шрифт (?); друку
вання», друкувати,
[дрюкувати], дру
кований, передрук, ст. друк7>, друкар7>,
друкарня, друковати (XVI ст.);- бр.
друк, .n. ct,ruk, drukowac, слц. drukovat'

[друкваницяJ «спідниця з синьої ви
бійки»;- п. [druk6wka, drukowankaJ «ко
льорова спідниця з перкалю; перкалева
сукня темно-синього кольору»;- похід

не утворення від основи дієслова [дру
кувати] «вибивати (на тканині), витис
кати».- Див. ще друк.

[друлити] «штовхати, кидати», [дру
лЯти, дрИлити Ж. дрилЯти 0] «ТС.»,
[друл] «тачка»;- п. [drulic] «штовхатИ»,
слц. [drulit'J «штовхнути, вдарити»;
очевидно, варіант форми [трулЯти] «ТС.»
(як [друхніти -:- трухнітиJ); у поль
ській і словацькій мовах, можливо, з
української; зіставлення з схв. др;ьати
«дряпати, боронувати», д{J;ьити «ого
лювати», ч. dro1iti «кришити, дробити»
(Варбот 3тимология 1970, 78-79) ви

кликає сумнів.-

SW І 565.- Див. ще

трутити.
[друлє]

«дошки» Ж;- неясне.
[друлівнй:к] «знаряддя, яким гуцуль

ські мосяжники вирізують при орна
ментуванні металу круглі лінії»;- оче
видно, пов' язане з дриль
«свердло»;
заміна и на у могла відбутися під впли

вом др!}лити «штовхати» (пор. [дрtlлити]
«ТС.»).- Див.

ще

[друмхатися]

дриль.

«шкребтися,

дряпати

ся» Ж;- афективне утворення, можли
во,

пов' язане

з

початковою

частиною

основи драти (дрЯпати).
[друмхнути] «зірватися, побігти, ки
нутися»;- афективне

утворення,

по

в' язане з дремеІіІ)mи, дмухнути (пе
рен.) «побігти, втекти», [дремехнt)ти]
«Вдарити» (див.).
[друхнfти]
«трухлявіти»,
[друхн6]
«порохно»
ніти

Ж;- варіант

«гнити,

ставати

форми

трух

порохнявим»

(як [друлЯти -трулЯти]).-Див. ще
тру ха.

тканину»;- запо

[друхнути] «тріщати, з шумом вда
рятися, розбиватися, деренчати», [дру

зичено з німецької мови, можливо, че

хотати] «розбивати на шматки» Ж;

рез польську; нім. Druck «тиснення, дру
кування», двн. druc «тс.» споріднене з

слів [грt)хнути] «З шумом упасти, стук

«переводити

дісл.

pruga

узор

на

«тиснутю>, нвн.

drohen

«За

грожувати», псл. truti «натирати», укр.
травuти.-Акуленко 134; Шелудько

30-31; Bri.ickner 99; Machek ESJCS 96;
Кluge-Mitzka 144; Speclit 206, 208.Див. ще травИти.

очевидно,

нутися» і

результат

[дрt)цкати]

контамінації

діє

«роздрібнювати,

товкти, розбивати» (див.).

[друцкати] «роздрібнювати, товкти,
розбивати» Ж. [подр!}цкати] «Потовкти
(варену картоплю); побити когось» Ба;
бр. друзгатаць <<Трощити», п.

(z)druzgo-
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друшлЯк

др Я гнути

tac, ст. druzgac, drzuzgotac, слц. druzgat', drizgat' «тс.», схв. друзгати «Да

не з лит. жем. (drangaJ «велика жерди
На>>, сх.-лит. [drangos] «віз без коліс»,

вити, чавити», здр6згати «розтрощити»,

дісл. drangr «камінь, що стирчить із
землі», drengr «товстий стовбур, палиця»,
ірл. dringim «піднімаю», кімр. dringo

слн.

[driizgati] «чавити, розминати»,
drozgati «розчавлювати»;- псл. druzgati (*druskati) «з тріском ламати, кри

шити»;- найближчими відповідниками є

лит. druzgeti «кришитися», лтс. druskiit
«ТС.», druska «Крихта», пор. також гр.
«дроблю, розламую»; і є. * dhrеu
«ламати, трощити»; -цк- в основі слова

\'tpa6 w

замість -зr- розвинулося, очевидно, вна

слідок дисимілятивного оглушення кін
цевих приголосних основи.- Фасмер І

543; Slawski І 170; Skok І 444; Bez!aj
ESSJ І 117; 3ССЯ 5, 133-134; Bern. І
228; Fraenkel 107.- Пор. друзки.
друшлЯк

ст. рушлак7>

«nосудина

(1570),

з

дірочками»,

друшлак7>

(1597);-

р. дуршлаг «ТС.», бр. друшлЯк «пробій
ник; друшляк», п. druszlak, durszlak,

вл.

durs!ak;- запозичено

з німецької

мови через посередництво польської;
нім. Durchsch!ag «пробійник; решето;
друшляк» пов' язане з дієсловом durchschlagen «Пробивати, пропускати», ут
вореним з префікса durch- (двн. durah,

thuruh) «через», спорідненого з гот.
f>airh, · ав. taras-ca, дперс. tre, tri, лат.
trans-, і дієслова schlagen «бити», пов' я
заного з двн. slag «удар», дісл. slag(r),
гот. slahs «тс.», кельт. slactha «битий»;
перестановка звуків відбулась на грунті
польської мови.- МоС'каленко УІЛ 2829; Шелудько 31; Шанский 3СРЯ І 5,
213-214; Фасмер І 555; Bruckner 99;
К!uge-Mitzka 148, 652.
дрюк «КИЙ, палиця», [друк] Ж. Бі,

дрючок,

[друч6кl,

дрючИна,

[дручИнаl

«кийок; обрубокдерева Бі», дрЮччя (зб.),

[друччя) Ж. [дручнЯJ «насосні важелі»
Ж. [дрЮчник] «полиця, горизонтальна
жердина», [дручник) «ТС.», [дручковИй]
Ж. [др!}ЧенийІ «мучений» Бі, [дручИти]
«мучити» Б і, [дрючкувати] Я, [вИдрю
куватиJ «побити дрючком»;- р. [друк,
дрюк], бр. друк, др. др учити «мучити,
пригнічувати», п. drfЬk, drcьczek, ч. drouh,
слц. druk, болг. др7>г «Стебло, прут»,
м. драг «палка, жердина», схв. друг,

«тс.»; походження форм з

кінцевим -к

поряд з -g (-r) неясне; форми з ю поряд
з у в українській мові розвинулися,
очевидно,

внаслідок впливу

говорів з

м'якою вимовою р або як гіперизм.
Фасмер І 543-544; Преобр.І 198-199;
Slawski І 162; SW І 553; Machek ESJё
129; БЕР І 434; Skok І 445-446; Bez!aj
ESSJ І 116; 3ССЯ 5, 129-130; Sl. prasl.
IV 264-266; Bern. І 229-230; Traut-

mann 59; Fraenkel101; Specht 206, 211.Пор. друrаль,

[дрюх]
неясне;

друrар,

(ент.)

можливо,

друцкати.

«ковалик,

ЕІаtеr»;

звуконаслідувальне

(пор. рос. щелкун «ТС.)>).

дрЯблий, дрЯбнути, дрябліти, дряб
луватий; -запозичення з російської мо
ви;- р. дрЯбльtй, дрЯбнуть етимологіч
но неясні; порівнювалися з лит. drimbu,
dribti «сочитися, густо капати», drabnus
«опасистий»,
dramb1ys «товстопузий;
слон», з гр. ftp6f.LPoc;; «згустою>, ftpof1pєтov «грудочка».- Шанский 3СРЯ І 5,
197-198; Фасмер І 545; Преобр. І
199; Bern. І 222; Mikl. E\V 420.

[дрябчакІ (бот.) «осот,

ceo!atum L.»;- очевидно,

Cirsium !anпов' язане з

дрЯпати (пор. р. [дрЯбатьJ «дряпати»);
назва мотивується

колючістю

рослини

(пор. інші її назви: [бодлак, терен сви
нячий], р. бодЯк, евиной терн, м. бод
лика, схв. бодшь, сjекавац, ели. skrba-

zobca, srpanec, srpje, нім. Kratzdistel).Bicюлiнa-Kлoкoв 330.- Див. ще дрЯ
пати.

дрягва, дряговина, дряготіти, дряг
тіти -див. драгва.

[дрsіrлий] «старий, підгнилий, зно
шений», [драглий] «слабий, безсилий»;
пов'язане

з дрЯхлий

( <псл. *dr~g-s-)

«ТС.» як результат його видазміни під

впливом [драглий], драглИстий або як

«жердина, стовп,

давній словотворчий варіант основи без
поширюнача -s-.- Див. ще дрЯхлИй.
Пор. драгва. ·

сходи»,
стсл.
држr-ь.;- псл.
drQgь
{drQkь) «палиця, жердина»;- спорідне-

[дрЯrнути] «висихати, просихати»;
результат видазміни форми трЯхнути

[друга, друк), ели.
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drog

дуб

дрЯnати

«просихати» як [друхніти

- трухніти]

і под.-Див. ще трЯхнути.
дрЯпати, дрЯпатися, дряпакувати

«обробляти землю дряпаком» Дз, [дря
потітиJ, дряп (виг.), [дрЯпа] «щітка
для розчісування вовни», дряпак «зна

піnа

L.» ВеУг;- пов' язане з драти;
назва мотивується колючістю рослини;
пор. схв. драч «терен, колючка», пасjа
драча «шипшина>>; пом'якшення р, мож
ливо, викликане аналогією до др Япа
ти.-Див. ще драти.

ник «грабіжник, лихвар», [дряпіка, дря
пічка Пі] <<ТС.», [дряпіжство], [дряпнЯJ
«обдирання, шкребіння», [дряпота] «об
дирання», дряп!}га, [дрЯп' я] «дрантя»,
дряпіжний, дряплИвий, дряпучий, по
дрЯпина;-р. [дрЯпать], слц. drіараt';

[дрьбхати] «сплескуватися» (про ри
Я;-- афективне утворення.
дуб (бот.) «Quercus robur L.; деревина
дуба; дубильна речовина; (діал., іст.)
вид великого човна», [дуба] «людина
високого зросту» Я, [дубарь) «великий
дуб», дубець «молодий дуб; прутию>,
[дубИло) «дубильна речовина», [дубИ
тель, дубле ЖІ «те.», дубИльник «той,
хто дубить шкіри; [червоний вовняний
верхній одяг Шух]», дубИльня «примі

результат

ряддя· для підпушування землі; [кіготь,
подряпина; старий віник]», дряпач «те.»,
!дрЯпецьJ «Той, хто легко видирається
на висоту», дряпанИна, дрЯпина, дря
піжка «здирство; драпіжник», дряпіж

бу)

форми

щення, в якому дублять щкірю>, дубИна

драпати і т. д. з експресивним чи, мож

«дуб; дубовий ліс; палиця; [дубові дро

ливо, гіперистичним пом' Я!_(Шенням р.
Фасмер І 535; Machek ESJC 126.- Див.
ще драnати.
дрЯсен -див. дерес.
[дрясуватиJ «топтати», [дрясоватиJ

ва ЖJ», дубИння «дубняк», [дубинЯк)
«дубова різка» Ж. [дубинякИJ «удари
палкою» Ж. дубівка «Сорт дині; [чор

видазміни

звукової

«мучити» Пі;- очевидно, результат ви

дозміни форми [t расувати І «розчищати
(стежку); витоптувати» (див.).
дрЯхлИй

«старий,

підгнилий,

зно

шений» СУМ, Ж. [дряхлИвийJ Ж. [дре
хлЯвийJ «хворобливий» ВеУг, дряхліти,
[дряхлЯвітиJ, [одрЯхнути] «одряхліти»

нильний

горіх;

горілка,

настояна

на

дубових бруньках ЖІ», [дубівнИк] «той,
хто дубить шкіри, дубильник» Ж. [ду
бовник) «те.» Ж. [дубінкаJ (бот.) «Чор
нильний горіх» Ж. [дубленецьJ «видуб
лена шкіра», дублЯнка «дублений кожу
шок», дубнИк «дубовий ліс», [дубнИця]
«дубильна-травильний розчин»

Ж. дуб

Ж;- р. дрЯхльtй, дряхлеть, дрЯхнуть,
бр. драхльt, драхлець, др. дряхльtи «по
нурий, сумний», дрясьльtи, друхл7> «ТС.»,

нЯк, [дуб' Як) «дубняк», [дубок) «дрова»,
[дубовецьJ (ент.) «голуб'янка дубова,
Lycaena quercus» Ж. [дубовИк) «власник
човна-дуба», [дубовИнаJ «дубова труна»

п. ст. (z)drechn<ьc «ставати нужденним,

Ж, дубчак «молодий дубок», дуб' Я

(зб.)

знемагати», ч. [drach1y] «сумний», вл.
drjechly «брудний, нечистий», схв. ст.

«дуби»,

«ВИД

дресео ~умний» (жін. р. дресела), дре
селити «Сумнішати», СЛН. [drese!J «ПО
хмуриЙ, сумний», стсл. др~лл-ь., дрІІ'.
сель. «сумний, зажурений»;- очевидно,

псл.
drttx1ь,
* drttxnQti
(з * dr~g-s-),
*dr~sь1ь (dr~se1ь), етимологічно неясне;
можливо,пов'язане з *drttgati, р. [дря
гать) «тремтіти, смикатися» або з тру
ха; зіставляється також (3ССЯ 5, 112113) з лит. drumsti «мутити, перемішува
ти», drumzlus <<мутний».-Фасмер-Тру
бачев І 544, 546-547; Преобр. І 199200; Горяев 440; Бернар БЕ 1957/5,
455-457; Skok І 433; Bezlaj ESSJ І 112;
Bern. І 222-223.- Пор. дрЯглий.

[дрЯчка] (бот.) «шипшина,

Rosa са-

[дублЯ)

«ТС.»,

[дуб' ЯНЦtl

посталів з дубленої шкіри», дубИльний,
дублений, [дублений] «червоно пофарбо
ваний» Шух, [дубленИстий] «червоно
жовтуватий, кольору дубленої шкірю>,

[дубнИй] «дубильний» Ж. дубовий Г, Ж.
дубуватий, дубИти, [дубити] «здирати
(гроші)», [дубитися] «ставати догори;
коробитися», дубіти, [дублИтиJ
«ду
бити (рибальські сіті)» Мо, [дубуватиl
«мерзнути Г; не спати; бродити на сво
боді Ж», [здубицяJ «залишки дубової

кори, що йдуть на Дубіння» Я. [здубИтиl
«здерти» Я, [здубИтися) «одубіти», за
дубіти, задубти, задубнути, задубілий,
задублий, одубеніти, одубИтися «вмер
ти, околhи», одубіти, одубнути, одуб
ти, одубілий, падуб «І1ех aquifo1ium L.»,
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дуб ас

дуб

піддубень «гриб синяк, дубовик, Boletus luridus» (?), [піддубець] ВеБ, піддуб

ник,

!піддуб6вик],

піддубок

СУМ,

Г

«те.»;- р. бр. дуб, др. дуб7> «дерево;
дуб», п. dq,b, ч. слц. вл. нл. dub, полаб.

dumb, болг. д7>б, м. даб, схв. дуб «дуб;
{дерево]», слн. d6b, стсл. д~шь. «дерево;
дуб»;- псл. d<;>Ь-ь;-дальші зв'язки ви
значаються по-різному; останньою за
часом є спроба (Fa!k Scaпdoslavica IV
265-285) виведення з більш раннього
псл. *dumbiis «дупло, дуплище; дерево»,
паралельного до лит. dumbas «заглиб
лення, порожнина», dubti «Дупліти»,
dubus «глибокий, запалий», dumbus, dumbrus «те.», duba, dublys «дупло», лтс.
duobums «заглиблення, печера», duobt
«ВидовбуватИ>> (пор. слц. dbol «вулик,
дупло», п. dub, dziub, dziubnia«дyплo»),
як назалізованого варіанта кореня псл.
*dйЬ- >*dьЬ-,
що
зводиться
до іє.
*dheub- «глибокий, низько розташова
ний»: найближчі відповідники: дірл.
domaiп «глибокий», гот. diups «те.»,
норв. dump «Заглиблення в землі», дат.

[dump]
TiimpeJ

«печера,

заглиблення»,

«калюжа;

невеликий

нвн.

ставок»;

во» (пор. полаб. jopjeedumb «яблуня»)
і пов'язувалося (Mikkola Ursl. Gr. 124;
Брандт РФВ 21, 220; Uhlenbeck KZ 40,

554; Mikl. EW 48) з гр. бЄf.Lw «будую»,
дісл. timbr, дангл. timber, двн. zimber
«будівельний матеріал; будова; кімната»,
гот.

timrjan

«будувати», псл. domь «дім»;

зіставлялося (Bruckпer

85; Machek ESJC

з двн. tanna «ялина» (з герм. *dan·
wo), дінд. dhanvan-, dhanul) «дуга,
звід».- Шанский 3СРЯ І 5, 199-200;
Фасмер-ТрубачевІ 547-548; Преобр. І
200-201; БЕР І 453; S~ok І 449; Bezlaj
ESSJ І 105; Schuster-Sewc Sl. Wortst.

132)

14, 17; Moszynski LP 33, 354-355.
[дуба]J «сторч» Г, Я, [дубо.мl «сторч,
догори ногами» Ж, [дубки] «вертикально,
без сторонньої допомоги» ЛексПол, !дуб
ці] (дит.) «те.» Ме;- бр. дубам «сторч»,
п. d~bem «Те.», слц. dubkom (vstavati)

«щулитися», схв. д!}пко.м, дупкё

«ТС.»,

м. дуба «вниз головою»;- очевидно, ре·

зультат видазміни слова дuбо.м (дИбки)
«те.» під впливом аналогії до іменника
дуб; викликає сумнів припущення

(Machek ESJCS !ОО) про запозиченість цих
форм з латинської мови (відлат. stupere

розвиток нової семантики пояснюється

«дерев' яні ти,

як наслідок ототожнення понять <щуп
ло» і «дуплисте дерево» та перенесення
цієї назви на дуба за характерною перш

і порівняння слu. zadubeny «тупий,
дурний» з лат. stupidus «те.».- Див.
ще дИбати.- Пор. дуб.
[дуба 2 ] (кличка вівці) Доп. У жДУ 4,
[дубела, дубеша, дупк6ша] «те.» тж;
очевидно, пов' язане з [дублений] «чер·
воно пофарбований», [дубленuстийl «чер·
воно-жовтуватий; кольору дубленої шкі·

за все для нього ознакою ~\уплистості;

інші дослідники (Vai!lant RES 14, 223224; Slawski І 139-140; 3ССЯ 5, 95-97),
відносячи псл. dQbь разом з d<;>b-r-ava,
dQb-r-ova до назалізованої форми іє.
* dheu-b-, * dhum-b- «глибокий, низько
розташований», пов'язують його з лит.
dumblas «трясовина, болото», dauba «до
лина», лтс. dtІmbrs «болотиста місце
вість» і припускають такий розвиток
значень: «низько розташована місце
вість» -«долина» -<<волога
долина,
поросла

лісом»

-

«Ліс»

-

«дерево»

-

«найбільш звичайне дерево, дуб»; зі
ставлялося ще (Bern. І 216-217; Milewski IF 16, 198-199) з гр. 'tucpЛ.6~
«сліпий, темний; дурний», 'ti3cpo~ «дим,

чад», дангл.
«ТС.», ірл.
«німий;

dumb «німий», дісл. dumbr
dub «Чорний», двн. tumb

дурний»

припускалося

Bruckner 85)

1"38

(як

також

«Чорне

(Фасмер

дерево»);

І

547;

початкове значення «дере-

мертвіти, застигати»), як

ри».-Див. ще дуб.

[дубала] «дибом, сторч», [дубалка]
«сторч, стійма», [дубала Мо, дубора]
«те.>> -прислівники,

утворені,

очевид·

но, в результаті контамінації форм [дуба]
і [дибула] «те.».- Див. ще дИба, дуба 1 .
[дубас] «великий ніж», ст. дубас «ВИ·
довбаний човен, дуб» (XVIII ст.), ду·
басник7> «власник
дубаса», дубащина
«податок від дубаса» (XVI ст.);-- р.
[дубас] «Човен, видовбаний із суцільного

дерева, баржа», бр. [дубас] «великий
ніж:>, п. dubas «тупий ніж» (з укр.);
походить, очевидно, від дуб «великий
човен», звідки ст. дубас (пор. рум. du-

bas «великий рибальський човен, ша
ланда»); на формі слова, можливо, по·

дубасити

дубурити

значився вплив тур. tombaz «вид річ
кового човна; понтон; буй, бакен» (пор.
Mikl. ТЕ! 2, 178, проти Фасмер І І 548);
пор. синонімічні назви у польській мові

dub, dubas, dubica, tumbaz, dombaza
«вид човна; шхуна,

паром».-Фасмер

І

І 576; St. pras!. lV 171-172.
дубасити «бити, лупцювати; сильно
стукати»;- р. дубасить, бр. дубасіць,
п. [dubasic] (з укр. або бр.) «ТС.», слц.
dubasit' «тупати, танцювати»;- оче
видно, пов'язане з [дубасl «великий ніж;

548; SW

човен,

видовбаний з дуба»; мотивація
творення слова і розвиток нового зна
чення неясні.- Див. ще дуб ас.

[дубати]
«тупати» Ж,
[дубкати,
дубнuти, дубнути Ж. дубонuти] «тс.»,

[дубит1 «кінський тупіт» Бі, [здубонf.ти!
«затупотіти» Ж;- слц. dubit' «тупати,
танцюватю>, dupat', dupkat', dupпut'
«тс.»;- дзвінкий варіант звуконасліду
вального дієслова тупати, можливо, ви
кликаний впливом форм словацької мо

ви.- Див. ще тупати.- Пор. топтати.

[дубелець]
«тубілець»;- результат
видазміни слова тубілець, [туб6лець1
під впливом форми дуб (перен.) «дурний
чоловік».- Див. ще дуб, тубілець.

[дубе.іrьт] (орн.) «бекас, дупель,

Sco-

lopax rnajor», дупель <«<тс.»;- р. дупель,
дубель, бр. дупель, п. dubelt «дупель,
бекас»;- запозичено з німецької· мови,
можливо,

через

посередництво

поль

ської; нім. D6ppelschnepfe «nодвійний
(великий) бекас» є складним словом,
перша частина якого (в XVII ст. dubbelt- «подвійний») походить від лат.
duplus «тс.» - Richhardt 44; Фасмер І
554; Горяев 99; Bruckner 101; Sl. wyr.

obcych 161; Bern.

І

238.- Див.

ще дуб

лювати.

дубельтівка (заст.) «двостволка», [ду
бпльтак] «подвійне залізо в рубанку»
ЛексПол, Ідубельт6вий1 «подвійний»;
бр. дубальта у ка; -запозичення з поль
ської мови; п. dubelt6wka створено на
основі старого прислівника dubelt «по
двійно», запозиченого з німецької мови;
нім. ст. dubbelt «подвійний» походить
від лат. duplus «ТС.».- Шелудько 31;
Richhardt 44; Bern. І 238; Sl. wyr.
obcych 161 . -- Див. ще дублю ва ти.
Пор. дубельт.

дублювати, дублет, дублер, дублі
кат, СТ. дупловати «ВИКонувати дВіЧі»
(XVII ст.), дублета «коштовний наnів
штучний камінь» (XVIII ст.);- р. дуб
лuровать, бр. дубліраваць, п. dublowac, ч.

dublovati,

слц.

dublovat',

болг. дублu

рам, м. дублuра, дуплuра, схв. дублuра

ти, дуплuрати, слн. dublirati;-пoвтop
нe запозичення, що в староукраїнську
мову потрапило з латинської, а в сучасну
українську -з французької, можливо,
через польську; фр. doubler «подвоюва
ти» (звідки похідні doublet «Подвійний»,

«подвоювач; сукальник>>) по
ходить від лат. duplare «подвоювати»,

doubleur

пов'язаного з прикметником

duplus

«ПО

двійний», спорідненим з гр. бt-лМ<; (бt
лЛ6о<;) «ТС.», і утвореного з основ du(duo) «два» і -plus (від іє. *pel- «робити
складки»); остання основа споріднена з

алб. раІ'є

«складка, ряд»,

гот.

falpan

«складати» (пор. двн. zwi-falt «подвій
ний»); похідне дублікат -з німецької
мови (нвн. Duplikat), можливо, через ро

сійську.- СІС 228; Тимч.
840-841;
Шанский 3СРЯ І 5, 201-202; Фасмер
І 548, 554; Sl. wyr. obcych 161; Bern. І

238; Dauzat 255; Bloch 230; WaldeHofm. І 383-384; Кluge-Mitzka 145.Див. ще два, дубельт, фалда.
дубовИк (іхт.) «лящ, Abramis brama
L .»Ж;- пов' язане з дуб; назва виникла

у зв' язку з тим, що ляща легко ловити
в період, коли розвиваються дуби.
Желех. І 208.-Див. ще дуб.
дубоніс (орн.) «довгоніс, Nucifraga
Briss.»;-p. дубон6с, бр. дубан6с;
складне утворення з основ
іменників
дуб і ніс; назву дано за ознакою довгого
і міцного дзьоба, яким rпах добуває
їжу.-Булаховский Семас. зтюдь1 162;
Воїнств.- Юст. 234.- Див. ще дуб,
ніс.- Пор. довбоніс.
дубрак, дубрівка, дубрівник, дубр6ва,
дубр6вина, дубр6вник -див. діброва.
[дубурити] «порушувати, піднімати,
збурювати, бунтувати»; -результат кон
тамінації слів дуб і бурити «хвилювати;

[руйнувати, нищити, рити]», пов' язаних
між собою семантичними асоціаціями
(пор. ставати дубом «ставати догори
ногами,
сторч»).-Див.
ще бурити,
дуб.- Пор. дубала.
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дуван

дуда

[дуван] (заст.) «розподіл, частина,
пай», [дуванити] «ділити», [дуванчик]
«рибалка, що працює за пай» Мо, ст.
дуван «здобич» (XV І І І ст.);- р. дуван
«високе відкрите місце; збори козаків
для розподілу здобичі; здобич»;- за
позичення з тюркських мов; тур. крим.

тат. чаг.

divan

«рада, зборю>, каз.

duan

«окружний суд, резиденція властей» по
ходять від ар. diwan «ТС.», запозиченого
з перської мови.- Москаленко УІЛ 31;

Фасмер

І

Добродомов РР 1978;2,
Кузнецова РР 1971/3, 153-

549;

121-122;
155; Горяев 98; Дмитриев 533; Шипова
127; Lokotsch 42.- Див. ще диван.

дуга «округла лінія; зігнутий ви
довжений предмет; частина упряжі; ве

селка», [дугар) «той, хто робить дуги»
Я, [дугuнець, дужнuк] «тс.» Я, дужки
розділовий знак); [«ключиці» Я], [дуж
ка] «ручка відра, кошика», [дугівка]
«райдужна оболонка ока» Ж, дугастий,
[дужний];- р. бр. дуга, др. дуга «ве
селка», п. d~ga, dq,ga «дуга; веселка»,
[duha] «Частина упряжі», [duga] «те.»
(з укр.), ч. слц. вл. duha «Дуга; веселка»,
болг. д'Ьга «те.», схв. дуга «веселка»,
ели. dбga «ТС.», стсл. джrd «дуга; ве
селка»;- псл.
dQga «Те.», початкова
«кривизна»;- споріднене з лит. danga

«покриття», dangus «небо», з іншим вака
лізмом defigti «прикритИ>>, difigti «зник
нути», лтс. dafiga «вибоїна, яма», dafidzis
«вінець, обід колеса», прус. dangus «не
бо; піднебіння», можливо, також з псл.
*dQgь «сила, міць»; спроби знайти даль
ші відповідники у дісл. tQng, нім. Zange
«обценьки» (Mikkola Uгsl. Gr. І 72),

у псл.

133) та
ЗСРЯ І

t~gnQti «тягти»
ін.

(Machek ESJё

непереконливі.- Шанский

5, 204; Фасмер І 549; Преобр. І
201; Slawski І 145; Moszynski J Р 35/2,
115; БЕР І 453-454; Skok І 453-454;
Bezlaj ESSJ І 106; ЗССЯ 5, 98-99;
Sl. prasl. lV 192-195; Bern. І 217; Tгaut
maпn 44-45; Топоров 361-362.
дугулИна -див.

[дугулька]

(бот.)

домовИна.

«полин,

pontica L.»;- неясне;

Artemisia

можливо, пов'я
зане з дОвгий (початкова *довгулька);
назва могла виникнути у зв' язку з особ
ливостями будови стебла рослини, що
посягає 100-150 см висоти.
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дуда 1 «вид сопілки; [нижня частина
рукава сорочки Я]», [дудан] «стебло
рослини з невеликою кількістю листя чи

пагонів» ЛексПол, дудар, [дударка] «го
нориста жінка», [дуди] «обшлаги на ру
кавах», [дудиця] «тс.Ж; соломка для пле
тіння капелюхів; стрілка», дудка «Со
пілка; трубка; порожнисте стебло рос
лини», дуднИк «той, хто виготовляє со
пілки або грає на них» Г, Ж. [дудашник

ВеУг, дудлик ЖJ «те.», дудкуватий,
[дудуватий], дудчастий, [дударитися]
«Чванитися», [дудати] «грати на сопіл
ці» ВеУг, дудuти, дудіти «ТС.», [на
дудковатий] «З порожнистим стеблом»
Ж, [одудкуватий] «дудчастий»;- р. ду
да, дудка «сопілка», бр. дуда «волинка,
сопілка», п. ч. слц. dudy «вид духового
інструмента», вл. duda, dudy «волинка»,

НЛ.

dudy «ТС.», СХВ. дуда, дудііJЬ,'(Q «СО
duda «волинка»;- псл. duda

ПіЛКа», ели.

«трубка»

звуконаслідувального

похо

дження;- найближче споріднені сх.
лит. daudyte «сопілка», dudenti «безпе
рервно гудіти», лтс. dudiniH «бовкати,
бурчати»; менш обгрунтоване припу
щення

про

запозичення

з

тюркських

мов, пор. тур. крим.-тат. чаг. diidйk
«дудка, флейта» (Mikl. ТЕІ І 287; Bern.
І 233; Lokotsch 43; Шипова 128).-Шан

ский 3СРЯ І 5, 205-206; Фасмер І
550; Преобр. І 201; Sl?wski І 177; Brйck
ner 102; Machek ESJC 133; Skok І 452;
ЗССЯ 5, 146; Sl. prasl. V 71-75; Trautmann 46-47.-Пор. дудніти.
[дуда 2 ] (іст.) «подать за право хрес

тити дитину», [дудек] «старовинна дріб
на польська монета; у старій Польщі
плата орендарю при народженні дити

ни», [дудок] «те.»
взагалі;
УжДУ

Ж.

[дудка]

«гроші

певна сума, заробіток» НЗ
14;- запозичення з польської

мови; п. [dudek] «монета вартістю 6
польських грошів; гроші взагалі», [dute1<, dydek, dytek, detk, detek] «Те.», як
і ч. ст. dudek (дрібна монета), слц. dudek, dydky, ст. dudok «тс.», утворилося
на основі duclek «одуд» внаслідок жар
тівливого

переосм,ислення

назви

орла,

зображеного на монеті; польські форми
[dytek, detk, detek] постали як· ре
зультат зворотного запозичення з німе
цької мови (нн. Diittke, вн. Diittchen

ду два

дудурка

«тс.»).-Дзендзелівський НЗ УжДУ 14,
136; Чернов ЛБ 7, 39-40; Шелудько

31; Brйckner 103; Machek ESJC 133.Пор. дудок.
[дудва] (бот.) «болиголов плямистий,
Conium maculatum L.; бутень, Chaerophylluш temulum L. та ін.»;- р. [дуд
ки] (назви різних рослин родини зон
тичних);- не зовсім ясне; вважається
запозиченням з· угорської мови (ВеЗи
16; Балецкий St. sl. 9/1-4, 338); уг.
dudva «бур' ян» нез' ясованого похо
дження (Barczi 54); пов'язується також
з дуда, дудка «сопілка; трубка» з огляду
на трубчасту будову стебла рослин ро
дини зонтичних (Меркулова 67).

[дудзуман] «дурень» Ж;- афективне
утворення,

викликане,

можливо,

qаст

ковою контамінацією слів дурень і ту
ман <<ТС.».

[дудик] «невеликий камінець у гли
ні»;- неясне;

можливо,

результат

ви

дозміни форми [дутик] «щось порожни
сте>> під впливом слова дудка «трубка».

[дудич]
пus»

(зоол.) «вид жука,

Ж;- похідне

від

дуда

Erirrhi«сопілка;

трубка»; назва зумовлена трубкоподіб
ною формою

присоска

Hohlrйsselkiifer
порожнистим
дудаl.

«те.>>

жука;

(букв.

пор.

н.

«жук

з

присоском» ). -Див.

ще

дудлити «жадібно пити»;- р. Ідуд6лить] «тягти, смоктати», [дудИть] «ТС.»,

п.

dudlic

«погано

грати

на

сопілці;

дудлити, пити», ч. [dudati] «Смоктати»,
[dudlati] «ссати», [dud(l)ak] «соска», du-

del

«те.», схв.

дудлити

«ссати»;- не

трухлявий»,

нл.

«порожнисте

dudawa

стебло», р. [дуль] «Дупло; дуплисте де
рево», походять від псл. dudьlo <<Дуп
ло», пов'язаного з duti «дути» або duda

«дуда».- 3ССЯ 5, 149; Sl. prasl. V 80;
Веrп. І 237.-Див. ще дуда\ дути 2 .
дудніти «гудіти, шуміти», дудоніти
«те.»;- п. dudnic, dudпiec, ч. duneti
( <*dudneti), слц. dudпiet', вл. dudnic,
нл. dudlis «Те.», болг. дудна «бубоніти»,
ели. [dudnjati] «гриміти»;- псл. *dudь
пeti звуконаслідувального походження,
пов' язане, очевидно,

з

duda, dudeti;-

може бути зіставлене з лит. dundeti
«гриміти, гуркотіти»; менш переконливе
зіставлення (Brйckner 103; Otr~bski LP
9, 17; Німчук Тези V сл. конф. 92)
з псл. *t<;>tьnь (стсл. ТЖТЬ,Ntти «гу
діти, шуміти», п. t~tniC «гуркотіти»,

схв.
тут!-Ьити
«гриміти»,
т"ьтна «те.».- Slawski І 178;

болг.

Machek
ESJC 134-135; БЕР І 443; 3ССЯ 5,
149-150.
[дудок] (ори.) «одуд, Upupa epops
L.» Г, ВеНЗн, [дудuло, дудк6, дундало
ВеНЗн] «ТС.»;- п. dudek, ч. dudek, ст.
dedek, vdedek, dud, слц. dudok, duduk
«те.»;- звуконаслідувальні утворення,
пов' язані з ви гуком, що відтворює го

лос цього птаха (пор. ч. ст. du-du -про
крик одуда), далі з дуда;- аналогічне
до лит. dudukas, dudutis «одуд».- Була
хавский Семас. зтюдьr 180; Фасмер І

550; Slawski І 177 -178; Brйckner 102103; Machek ESJC 133; 3ССЯ 5, 150; Sl.
prasl. V 78.-Пор. дудаl, одуд.
[дудрати]

«бурчати,

сваритися;

по

можливо, давнє звукона

гано

працювати» ВеЗа, [дудра] «бурко

слідувальне утворення, що спочатк~
відображало смоктання (Machek ESJC
133), або результат видазміни значення
дудіти за схожістю дії стиснутих губ;
можливо, що вихідною була іменна ос
нова псл. *dudьlo «дуло, трубка», по
в'язана з duti «дути» (3ССЯ 5, 148-

тун;

шарлатан,

149).- Sl. prasl. V 79-80.

наслідувальними утвореннями.

зовсім ясне;

[дудло] кдупло», [дудла Ж. дудва]
<<Те.», [дудлuвий] «дуплавий», [дудлdвий]
«ТС.» Ж;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. dudlo «трухляве дерево»,
dudlawy «порожнистий, трухлявий»,

dudlawa, dudniawa «трухлява дереви
як і слц. dudlavy «порожнистий,

на»,

ВеЗа,

нечесний

[дудрак, дудрик,

працівник>>

дудрош]

«те.»

ВеЗа; очевидно, запозичення з поль
ської або словацької мови; п. [dudrac,

«бурчати; порпатися; марнувати
робити недбало», слц.
dudrat',
hundrat' «бурчати» можуть бути звуко

tutrac]
час,

[дудуритисяJ.

«настовбурчуватися;

опиратися від страху»;- очевидно, за
позичення з угорської мови; уг. dudorodik <<Випирати, стирчати», dudor «опух,
набряк» вважаються
звукоекспресив
ними утвореннями.- MNTESz І 682.

[дудурка]

(бот.) «дзвоники,

Campa-
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дуель

дук

nula L.» Ж;- неясне; можливо, пов'я
зане з [дудуритися] «настовбурчуватися»
(пор.).
дуель,
дуеліст, дуелЯнт;- р. бр.
дуаль, ч. слц. duel, болг. дуел, м. дуел,
схв. дуел, слн. duel;- через російську
мову запозичено з німецької; нім. Duell,
очевидно, через фр. duel, походить від
елат. duellum «поєдинок, двобій», яке
в архаїчний період було звуковим ва
ріантом слова bellum «війна», а пізні
ше за народною етимологією зблизилося
з словом duo «два»; зіставляється з гр.

бrJ"i6~,; «Ворожий», б'f\"ibw

«Забиваю; спу

стошую», дінд. dunбti «ранить, мучить,
палить».- СІС 228; Шанский 9СРЯ І
5, 220; HoJub-Lver 142; HuttJ-Worth
16; Юuge-Mitzka 146; Dauzat 259;
Walde-Hofm. І 100-101.
дует;- р. бр. дуат, п. ч. duet, слц.
duo, dueto, болг. м. дует, схв. дует,
ели. duet;- запозичення з італійської

мови -безпосередньо або через ні
мецьку (нім. Duett); іт. duetto «спів
удвох» походить від лат. duo «два»,
спорідненого з укр. два.- СІС 228; Фас
мер І 557; Kopalinski 238; W alde-Hofm.
І 382.- Див. ще два.

дужий «Сильний; здоровий», [дуж]
«те.», [дужак] «силач», [д_t!жень] «те.»,
[дужінники] «пироги, призначені на пер
ший день посту» Ж, [дужінь] «сила, мо
гутність; здоров' я», дужість, [дужати)
«поправлятися; міцніти», [дужатися]
«боротися», дужчати, дуже, [дужей]
«сильно» Кур, {дужо) «те.; здорово»,
[дужч) «сильніше» )К, бездужний «хво

рий», віідужати, [вйдужан.ець] «Той, хто
видужує», {вйдужник] «те.», видужний
«який піддається лікуванню», здужати
Г, Ж, недуга «хвороба», недугувати «хво

ріти», недужати, [недужник] «хворий»
Ж. недужий, недужний, [нездуга] «хво
роба» Ж, [нездужжя] «те.» Пі, нездужа
ти, нездужатися, [нездужалий] «хво
рий, сл<Ібий» Ж. одужати, [піддужу
вати] «потроху одужувати», [подужий)
«сильний» Нед, [подуга] «перемога» Нед,
подужати, [придужати] «здужати, ?МОГ
ти», [продужатися] «одужати» Нед;
р. дЮжий «міцний», [дужий] «сильний»,
недуг

«хвороба»,

бр.

дужьt

«сильний;

великий», п. duzy «те.», dq,zyc «спрямо-
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вувати, поспішати, старатися», ч. [duzi]
«сильний,
міцний,
тривалий», neduh
«вада, хвороба», слц.
dйzi «дужий»,

duh «сила, справність», болг. недіг
«хвороба; недолік», [не-дуг(а)) «хвороба»,
[не-дугав] «ХВОрИЙ», СТСЛ. NЕДЖІ''Ь «ХВО·
роба»;- псл. *dugь «сила, міць», *dugjь
«дужий»

і * d<;_>gь «сила, міць»
(<і є.
* dheugh-, * dhough- «дотикатися, тисну
ти» і * dhengh-, * dhongh- «досягти, силь
но

схопити;

сильний», які,

очевидно,

зазнали семантичного зближення на пра
слов'янському грунті);- споріднені з
лит. daug «багато», dauginti «множити»,
лтс. daudz, daudzi «багато», гот. daug
«придатися», двн. touk «Здатний, при
датний», нвн. taugeп «годитися», гр.
•є6хw «готую, справляю», ірл. daingen
«твердий, міцний», dingim «стримую»,
дінд. daghn6ti ( <*dh!Jgh-) «сягає».
Фасмер-Трубачев
1 550; Ulанский
9СРЯ І 5, 227; Slawski І
141-142,

181-182; Briickner 104-105; Machek
ESJC 394; 9ССЯ 5, 100, 150, 166-167;
Bern. І 217-218; Buga RR І 272; Meillet MSL 17, 63; Benveniste BSL 30, 7374; Pokorпy 250, 271.
дузь-дузь -див.

дунь-дунь.

[дук] «ямка в землі при іграх; ого
роджене місце у формі кола», [дучаl
«отвір у жорнах для зерна», [дучdй, ду
чайка, дучfйка] «Те.>>, [дучейка] «ОТВір у
бочці», [дучка] «ямка при іграх; отвір у
жорнах для веретена або для засипання

зерню> Г, ЛексПол;- р. [дук] «ямка при
іграх», [дучка] «то>, [дучай] «отвір у
жорнах», [дучайка) «ямка, заглиблення»,
п. duk «скриня, голубник; порахнявий
пеньою>, duca «вид гри; отвір у жорнах
для зерна; круглий кіш», ducka «те.»,
duczka «те.; труба для відведення ду
бильної рідини», ducza «отвір», ducaj
«отвір у жорнах для зерна», duczaj
«тс.», ст. duczaja «вита трубка; ямка для
коша», duczajka «ямка в землі», ч. du-

cej «Канал; СВИЩ», мор. [duca) «багни
СЬКО», ст. duceje «водоспад», слц. [ducal
«ямка», ducef (а) «трубка»;- очевидно,
запозичене з італійської мови, можливо,
через польське посередництво; іт. doccia «водостічна труба; ринва; душ» по
ходить від елат. doccia «канал; труба»,
пов'язаного з ductio «відвід, водастічна

ду лей

дука
труба», ducere «вести», спорідненими з
rот. tiuhan «тягти», двн. ziohan, дангл.
teon «те.»; значення розвивалося через

зівство Апулія»).-СІС 228; Тимч. І 2,
238; Richhardt 44; Фасмер І 550; SW І
581; Юuge-Mitzka 146.-Див. ще

семантичні зв' язки «труба» -«кіш по

дук.- Пор.

дібної форми» -«заглиблення»; менш
імовірним, у зв' язку з географією слова,
видається припущення про його власне
слов'янське походження (Brйckner 176;

[дуксати] «бити, штовхати кулака
МИ>>, [дуцати] «злегка бити лобом» Ме,
[дуцкати] «штовхати» Ж, [дуцнути(ся)J

Ильинский ВЯ 1957/6, 95; Oпdrus Sl.
Wortst. 126); цікавою є спроба (Абаев
И3СОЯ І 376, 406) пов' язати це слово з

гою», слн.

ос.

«ямка під стіною, куди

dug

заганя

ють горіхи (у дитячій грі)», ягнобськ.
duk «яма, діра, ніша».- Дзендзелів
ський ДБ VIII 87; Richhardt 44; Фас
мер-Трубачев І 550-551; Slawski І
176; Walde-Hofm. І 377.- Пор. ду
кат,

душ.

дука (заст.) «господар, багач, князь»,

дук, дукар, дукач, [дукош ЕЗб 4, дука
сар Ж] «ТС.», [дуківство] «КНЯЗіВСТВО»
Пі,

[дуківщина]

«князівський

Пі, [дукарнЯ, дукарftччя]

маєток»

(зб.)

Я. ст.

дука, дукс (XVII ст.);- р. [дук(а)] «Вель
можа, знатна людина», п. duk, diuk
«князь,

магнат»,

болг.

дук

«Герцог,

принц», схв. [дука] «герцог», стсл. дoy-
K"hC"h

«князь,

вождь»;- запозичення

з

італійської чи французької мови; іт.
duca «вождь», фр. duc «те.» походять від
лат. dux «те.», утвореного від ducere
«очолювати, вести»; стара форма дукс
безпосередньо з латинської або через
старослов'янську і середньогрецьку мо

ви.-Тимч. І
Див.

2, 832;

Фасмер

ще дук.- Пор.

І

551.-

дукат.

дукат «(іст.) старовинна монета, чер

вінець;

(заст.)

жіноча прикраса у

ви

гляді монети, яку носили на ШИЇ» СУМ,

«вдаритися»

дука.

Я;- вл.

ducniti

ducac

«бити но

«штовхнути»;- афек

тивно-звуконаслідувальне

утворення,

паралельне до [туцати] «штовхати, би
ти», буцати «бити рогами,
Куркина Зтимология 1970,
буц 2 , туц.

[ду лап]

лобом».

92.- Пор.

«водочерпалка» Мо;- запо

зичення з болгарської або турецької мо
ви; болг. долап «шафа, вбудована в стіну;
водяне колесо; поливальний пристрій»,
дулап «те.» походить від тур.
dolap,
яке зводиться до перс. dolab, ар. duJab
«водяне колесо, зрошувальна машина».

БЕР І 409;
42, 43.

Младенов

138, 154; Lokotsch.

[дулебаJ «дурень» Ж;- р. [дулеб.
дулебина] «бовдур, дурень», п. [dulebl
«те.», [du1~bal <<Незграбна людина» (з
укр.);- пов'язане з дуліби (давньорусь
ке плем'я на Волині); переосмислення
назви, можливо, було підтримане асо
ціацією з дурепа.- Фасмер-Трубачев

І

551;

Трубачев ВЯ

1974/6,

53.-Див.

ще дулІби.

[дулевина]
«сильно
загартована
сталь», [дульовuна] «тс.»ВеНЗн;-оче
видно, похідне від дуло «ствол вогне
пальної зброЇ».- Наконечний (усно).
Див. ще дуло.

[дулей] «місце

для сторожових со

Ж, дукач «те.», [дукат6вийІ Ж, ст. ду

бак при овечій отарі»;- запозичення

каm'Ь

польських

молдавської мови; молд. дулау «великий

злотих)» (1421);- р. бр. болг. м. дукат,
п. dukat, dukacz (з укр.), ч. слц. ели.
dukat, схв. дукат;- запозичено з іта

кудлатий собака,
вівчарка, сторожо
вий пес» нез'ясованого походження; ви
водилося Від П. (pies) do lO\VU «ГОНЧИЙ
(пес)», похідного від lowic «ловити))
(Cioranescu 305; СДЕЛМ 123); по
в'язувалося також з аром. duJai «кру
титися, вертітися», що зводиться до тур.

«золота

монета

(18

лійської мови, очевидно, через німецьку

та польську; іт. ducato «герцогство; мо
нета», звідки раннє нвн. ducat «монета>>,
нвн. Dukaten «те.», походить від елат.

do1ay «околиця,
(Papahagi 418),

«герЦогство, князівство», утво
реного від лат. dux «вождь»; нове зна
чення виникло внаслідок переосмислен
ня слова, яке було на перших латин

ляти» -«робити

ських монетах

отари»- «сторожувати»

ducatus

(ducato d' Apuglia «кня-

з

коло, контур; навколо»

і з семантичного

боку

пояснювалося розвитком значень «круж

коло

навколо

оселі,

(Vrabie Romano143

дулиrати

slavica 14, 139-140).-Scheludko 132;
Linde І 178; DLRM 565.
[дулиrати] «смоктати» Ж;- очевид
но, результат контамінації форм дудли
ти і [лuraтu] (див.).
дуліби «давнє східнослов'янське пле

м'я на Волині; [гарбузи ЕЗб 4]»;-р.
дулебьt «дуліби», бр. дулебьt, др. дул13бьt,
п. Dulebi «те.>>, ч. Doudleby (назва місце
вості), ст. Dudlebi, ели. Dudlebi «те.»;
остаточно не з'ясоване; псл. *du(d)leby пов' язується з * du(d)lo «духова тру
ба»; назва племені могла бути пов' яза

на з

військовою

(чи

організаційною)

функцією

цього інструмента (Rudnicki
Prasl. 11 164); інші дослідники розгля
дають цю форму як різного виду запози
чення з німецької мови, на пр., із зах.
герм. *daud-laiba- букв. «спадщина по
мерлого» (Трубачев ВЯ 1974/6, 53) чи
з Deudo- і laifs, пор. Dietleip, Detlef
(Фасмер І 551; Rozwadowski RS 6, 55,

70) або як переклад німецькою мовою
ф~и Волинь -нім. Dudl-eiba «країна
волинок» (N ahtigal Slavisticna revi ja
4, 1956, 95-96); сумнівне тлумачення
(Ondrus Studia Academica Slovaca З,
246-247) *dudl-eb- від псл. dudla «яма,
заглиблення»;

непереконливе

виведен

ня (Brйckner Slavia З, 11) від сполучення
сл. duda і відповідника лит.
laibas
«стрункий, тонкий».- Петров Етноге
нез слов'ян 1972, 52-54; Фасмер-Тру
бачев І 551; Lehr-Splawiiiski Slownik
starozytnosci slowiaiiskich І 2, 399; 3ССЯ

БЕР І

445; Skok І 462; Bezlaj ESSJ
120; 3ССЯ 5, 148-149; Sl. prasl. V
77; Bern. І 237.- Див. ще дути.
І

[дулутій] «кульгава людина» Я;- не
ясне.

дуля 1 (згруб.) «фіга», [дулювати] «по
казувати дулю» Ж;-р. бр. дуля, дулька,
п. dula «те.»;- можливо, пов' язане з
дуля (сорт груш), вжитим у переносному
значенні.- Див. ще гдуля.
дуля 2 - див. гдуля.
.
[дульЄти] «жіноче вбрання з м'якої

шовкової тканини», [дулета] «тс.»Ж;
п.

«шовковий каптанець на ва

duljet

ті»;- запозичене

з

французької

можливо, через польську; фр.

мови,

douillet

«м'який, витончений» пов' язане з ст.
douille «те.», що походить від лат. ductilis «м'який, ковкий, тягучий», пов' я
заного з

ducere «вести, тягти».- Желех.
209; SW І 582; Bloch І 230; Dauzat
256.- Див. ще дук.- Пор. дука, дукат.
І

дума «роздум, гадка; народна ліро
епічна пісня; орган управління у цар

ській Росії»,

[дум]

«думка», [думайло]

«дивак, фантазер» Ж, думець (іст.) «член
думи», [думець] «мислитель» Ж, д{р.tка,

[думцЯ] «порадник» Ж, думлйвий «за·
думливий», думний «те.», [думоватий]
«вдумливий», думський, [думчий] «ідей
ний; з фантазією» Ж. думати, [думіти]
«вагатися,

сумніватися»

Ж,

бездум'я,

Г, Ж. [дулко] «мундштук духових інстру

вдумливий, [вйдум Ж, вйдумця Ж], вй
думщик, задум, задума,
[здумітися]
«здивуватися» Ба, [здумйтися] «те.» Ж.
[недодума] Ж. одуматися, п6дум, [по
думка] Нед, подумки, [прйдуми] Ме,
[роздумкувати] Нед, роздум, [розду.ма
Нед, роздумка Нед], роздум' я, роздум·
ливий;- р. бр. дума, др. дума «рада;

ментів»;- р. дуло, бр. дула, п. dulec «си
гарета», болг. дуло, дулец «мундштук

думка», п. duma «nиха; гордість; сумна
пісня», ст. «задума», ч. слц. duma «епіч

дудкИ; водоправідна труба», схв. [дуло,
дуло], дулац «трубочка, сопілка», ели.
dulec «мундштую>;- псл. *du(d)Jo «при

«слово; мова», м. дума «думка; слово»,

лад

ти»;- псл.

5, 147-148; Sl. prasl. V 76-77.
дулівка -див. гдуля.
дуло «ствол вогнепальної зброї; пе
редній отвір ствола; ковальський міх»

дуття», похідне від *duti,
*dujQ;- близькі за коренем дінд. dhulil), dhu]ї «пил», лат. fulїgo «сажа»,
лит. dulis «туман; порох», dulkis «пил»,
лтс. dulajs, duJejs «чадний смолоскип».
Булаховский ТрудЬІ ИРЯ ІІ 169; Труба
чев Рем. терминол. 379; Шанский3СРЯ І
5, 207; Фасмер І 551; Преобр. І 201;
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для

на пісня; думання»

(з п.

?),

болг. дума

схв. [думати, ду.ма.м] «говорити, дума·
жається
мов;

duma;- здебільшого

запозиченням

з

вва

германських

джерело запозичення докладно не

відоме;
слава»,

дангл.

перехід

зіставляються гот. doms «суд;
domian «судити», двн. tuom,

dom «rадання; думка; збори»;
6 в u звичайний для германських

запозичень у слов' янських мовах (пор.

думітущіти

дундук

бук, Дунай); досить переконливо пов' я
зується також (G. J acobsson Studia slavica Gunпaro Guпnarsson sexagenario dedicata 1960, 35; Младенов 154; StenderPetersen 485-486) із псл. dьm<;> «дму,
дую» (пор. п. duma «гордість, пиха>>, р.
надмJ:няьtй; пор. також с.-цсл. \ІД (ь.)м·ІJ
с~ «відповів>>); малопереконливими бу
ли інші спроби довести слов'янське по
ходження слова: як похідного від doumeti (Vaillant Gr. comp. І 199) або як
віддієслівного утворення від *dumati,
що виникло з *mud- (наявного в *mudsli- >m.yslь), причому u замість у пояс
нювалося впливом семантично близько

го *umь (Machek ESJC 134).- Шанский
3СРЯ І 5, 208-209; Фасмер-Трубачев
І 552; Преобр. І 202; Slawski І 179;
.БЕР І 446; Георгиев Бьлг. етим. и
аном. 103; Skok І 456; Bez1aj ESSJ І
120; 3ССЯ 5, 154-156; Мартьшов Сл.
rерм. взаимод. 82-84; Веrп. І 237.

[думітувати]

<<Вагатися,

сумнівати

ся» Ж;- запозичення з польської мови,
зближене з думати; п. заст. dubitowac
«роздумувати, вагатися» походить від
лат. dubito «сумніваюсь, вагаюсь>>, по
в'язаного з dubius «сумнівний, непев
ний», утвореним з du- ( <duo) «два»

і етимологічно неясної кінцевої частини,
можливо, пов'язаної з

*bhu- <<бути».
Sl. wyr. obcych 161; Walde-Hofm. І
375~376.-Див.

ще

два.

думний «Гордий», [здумалий] <<nиха
тий» Ж. [здумна] <<згорда» )К, ст. дума
<<гордість,
пиха»
(XVI ст.), думньtй
(XVII ст.);- бр. думньt <<Гордий», слц.
duma <<nиха»; -запозичення з польської
мови; п. duma «гордість, пиха», dumny
<<гордий» пов' язане з ст.

duma <<Задума,
ду.ма.- Slawski І 179;

думання», укр.
Bruclшer 103. - Див. ще дума.
[дуна] «перина» ДзАтл ІІ, [дунна,

дІ}ня,

дуньга]

<<те.»

тж;- п.

[duchпa,

ти»
(Mikl. EW 52); із слов' янських
мов запозичено уг. duпyha, duпna «nе
рина», звідки, можливо, походять укра

їнські форми.455; MNTESz І

SW І 578; Skok
688; Barczi 55.

І

454-

[дунай] <<розлив, повінь; великий по
тік»;- р. [дунай] «струмою>, п. dunaj
<<глибока ріка, далека і невідома», слц.
dunajfcek <<nотічою>;- пов'язане з Ду
най (назва ріки) з псл. * Duпajь, запози
ченого з готської мови; гот. *Donawi

(*Duпawi) походить від кельтська-лат.
Daпuvius (Danubius), назви верхньої
течії Дунаю, спорідненої з ав. danu<<piчкa», дінд. danu- <<текуча рідина», ос.
don <<річка» (пор. Дон); численні інші
тлумачення

видаються

непереконливи

ми.- Фасмер-Трубачев І
552-553;
Преобр. І 202; Brйckner 103; Machek

ESJC 134; Георгиев Бьлг. етим. и оном.
25; БЕР І 446-447; Skok І 457; Bezlaj
ESSJ І 120-121; ЗССЯ 5, 156-157;
Moszynski PZJP 151, 153; Schwarz
AfS!Ph 42, 306; Gamillscheg ZfS!Ph 3,
149-154; Forster ZfS!Ph 1, 1-15.
[дундер]
<<грім» Ба;- п. [dunder)
<<те.», [donder] «блискавка; диявол», нл.
dunder <<грім», duпdrowas <<гриміти; про
клинатю>, вл. dunder «грім; чорт»;- за
позичене через nольську мову з німе
цької; нвн. Dбnner <<грім», свн. doner,
toner, tuпre, двн. thonar, сни. dunner,
doner <<тс.» споріднені з лат. tonare «Гри
міти», tonitrus «Грім», дінд. tanayitnt:ф
<<гримлячий», гр. (еолійськ.) 'tevvєt <<Гри
мить, шумить», перс. tundar «rрім», далі
з дінд. stanati <<гримить», stanayitnul)
«грім».-Ба 13; Юuge-Mitzka 138.

[дундук] «уперта людина; старий хо
лостяк Ж; тупа, нерозвинена людина
Ва; індійський півень; старий бовдур»;

р. [дундук] <<безтолкова людина; тов
стун», [дундуля] <<бовдур, телепень», вл.

dundak «Нероба, волоцюга», схв. дудук

Liucha] <<велика подушка, перина; ніч
ний пуховий очіпок», ч. [duchna] «пе
рина», слц. duchпa, duchna, схв. дума,

<<бовдур»,

ді)хт-ьа <<Те.»;- неясне; можливо, пов'я
зане з дути (Machek ESJC 134; Bern.

на», болг. дунда <<Товста жінка або дів

І

ели. d6nda <<росла дівчина; лялька»,
яке зіставляється з' лит. duпdulis <<тов
ста людина, черевань» (Непокупний Мо

235);

припускалось також запозичен

ня з німецької мови,

пор.

нвн.

Dune

«пух, пушинка», нн. dune, син.
duп(e) <<те.», споріднені з псл. duti «ду-

(Daune)

10

l-434

ясне;

м.

дудук

можливо,

«товстун;

ледар;

<<тс.»;-не

пов' язане
дур(шь;

з

надута

зовсім

[дунда]
люди

чина>>, схв. дунда (дунда) <щебелажінка»,

вози.

1974/6, 56-57;

Гутшмидт Сл.

и
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дупло

дунь-дунь

балк. язьrкозн. 206;
припускається також

23, 164)

Младенов 154);
(Scherech ZfSlPh

можливість запозичення з тюрк

ських мов;

пор.

кар.

теньтяк «дурень,

простак», танлиж

«те.;

тинтак

ног.

недбаха»,

тат.

[душік] «валет» Ж;- запозичення з
польської мови;- п. [dupak] (знев.) «Ва
лет»

(про пікчемну JІюдину), [dupnik,
dupekl «Тс.», очевидно, постало на осно
ві лат. dup1us, dup1a «подвійна ціна»

«ТС.»

у зв' язку з визначеною у грі вартістю
цієї карти у два очка; у польській мові
також можливі пізніші асоціації з dupa
«зад».-SW 1 584.--Див. ще дубельт,
дублювати.- Пор. дупа.
дупло, дуплавина «дупло», [дуплак}
«Голубок ВеНЗн; дикий сизий голуб

Мо;- п. dun-dun «те.»;- неясне; мож
ливо, наслідування крику індиків.

«порожнисте дерево» Я, дуплЯвина «дуп

«ТС.»,

чаг.

<<дурень»,

кирг.

тентек

тинтек

походять від

туркм.

«дурень,

«дурень»,

які,

тентек
пустун»,

можливо,

*dudug (пор. узб. дудуг

«заїка»).
[дунь-дунь] «Вигук,

яким підклика

ють індиків» ЛЧерк, [дузь-дузь]

[дунька]

(іхт.)

«плітка,

плотиця,

(або erythrophtha1mus)
Ж; підуст звичайний, Choпdrostoma nasus
L. ВеНЗн», [дунка] «плотиця» Ж;
п. [dunka, dunka] «те.» (з укр.);- дав
ніше *донка, пов'язане з дно (пор. бр.
[днЯнка] «те.») і вторинна зближене з жі
ночим ім'ям [Донька, Дунька]; плітка
держиться здебільшого коло дна.- Ко
ломиец Происх. назв. рьrб 46-48.- Див.
ще дно, Євдокія.

Leuciscus rutilus

[дупа]

«гузка,

зад

Г;

лівий

берег

ДністраЖ; нижня частина снопа Лекс

Пол», [дупкаІ «вид зачіски» Ж, [дупки
(щjрячі)І (бот.) «воловик лікарський,
Aпchusa officiпalis L.», [дупний] «на
лежний до заднього проходу», [піддуп
ки1 «частина кінської уnряжі» Нед,
[піддупці] «Частина воза, у яку вставляє
ться дишель» Нед;- р. [дупа] «сідни
ці», п.

dupa «зад; тил, низ (воза, снопа)»,
[dupka] «виїмка в жорнах», [dup] «ви
їмка, дупло», [dziup, dub', dziub'] «те.»,
[dupny] «спорохнілий, видовбаний», ч.
ст. doupa «нора, яма», слц. dupa «дупло;
нора», вл. dupa «отвір, діра», нл. dupa
«заглиблення, печера», болг. дупе «Зад»,
дупка «яма, печера», м. дупка «ямка,

заглиблення», схв. дупе «Зад», слн.

dupa

«ПеЧера», СТСЛ. Д~fПHNt.\ «дірка, ОТВір»;
ПСЛ. dupa, початкова «заглиблення, дов

банка», пов'язане з dupь1o (укр. дупло);
в українській мові з'явилось, мабуть,

під впливом польської.-

Richhardt 44;
Slawski І 179-180; Machek ESJC 124; БЕР І 448; Skok І 459460; Bezlaj ESSJ І I2l; ЗССЯ 5, 157158; Sl. prasl. V 95-97, 98--99; Bern. І
Фасмер І_ 554;

237-238.-Див. ще дупло.
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ВеБ»,

[дупле]

«дупло» ВеУг,

[дуплійІ

ло», [дуплЯк] «дуплясте дерево; колода·
вулик ЛексПол», дуплЯнка «вулик з ви

довбаної колоди; [опеньок, Agaricus ostreatus Ж]», [дупелнавиа Ж, дупелші
тий Л], дуплавий, [дупланйстийІ ВеБ,
дупластий, [дупленавий Пі, дупленd·
стий Ж. дупленатий Пі, Б і, дуплина
вий], дуплинастий, [дуплинатий], дуп
лйстий, дуплуватий, дуплЯвий, дуплЯ

стий, [дупнастий Ж. ЛексПол, дупчd
стийІ, [дуплітиІ «остовпіти, бути зди
вованим» Ж. [вйдуплавшпи Ж. здупла
віти Ж];- р. дупло, [дуплё], бр. дупло,
др.

дупль

«заглиблення;

пустота»,

п.

dziupla «дупло», [dupe1, duplo, dziuplo,
dziupel] «те.», ч. doupe «дупло, нора»,
(doupa, dupel «те.», нл. dupnawjes «по
рожніти», dupnjes «те.», dupnawy «nус
тий», болг. дупло, дупол «порожнистий»,
м. дупло «дупло», схв. дупJЬа «те.»,
ели. dup1o, стсл. д')уrвлиNt.\ «дупло»;
псл. * dupь1a/ dupьlo «порожнина, дуп
ло», що початкова могло бути

субстан

тивованим прикметником (пор. др. д~r

ІІЛии
«порожнистий»);- споріднене з
лтс. dup1is, dupis «посуд для солі чи са
ла», еви. tobel «заглиблення; узвіз»,
нвн. Tobel «виярок у лісі (горах)»,
дангл.
dufaп
«занурюватися»;
іє.
* dhou p-/dheup-/ dheub- «глибокий, ви
довбаний», що частіше виступає з су
фіксом -Ь-: лит. dauba «улоговина. уз
віз», dubti «спорожнятися, бути пустим»,
лтс. dobs «дуплистий», прус. pa-daubis
«долина», гот. diups «Глибокий», нвн.
. t.ief, дісл. diupr «ТС.».- Шанский ЗСРЯ

І 5, 210-211; Фасмер І 544; Преобр. І
202-203; Горяев 99; Slawski І 179180, 207 --208; Bruckner 104; Machek

дурк

дур

ESJC 124; БЕР І 448-449; Skok І
459-460; Bezlaj ESSJ І 121; 9ССЯ 5,
159-160; Sl. prasl. V 95-97, 98-99;
Bern. 1 237-238.- Пор. де бра, дно.
дур «дурість; запаморочення; пусто

щі», ду рак, [ду рас ій Я, дуріщія Ж. ду
рачество ЖJ, [дурбар] «дурень» Ж, [дур
бас Г, Ж, дурбИло Я] «те.», дурень,
[дуреньство] Ж. дурепа, [дурuлей Я],
дурИнд «дурість», дурИІіда, [дурИчка] «об
маю> Бі, дурість, дурка, [дурмИлоІ «ве
лика і дурна людина» Я, [дурналЮка]
«те.» Я, [дурнас], дурІіеча, дурник, дур
нИло, [дурІіИна] «дурість», дурнИця, дур
нИчка «дрібниця», дурність, [дурІіовdІіь]
ВеБ, дур1і6віч «дурень» Ж (з п.), дур
нота, [дурнЮхаІ «нервова гарячка», [дур
щічка] «те.», [дурнЯ] «дурень» Ж, дур
нЯк, [дур6нда] «дурень» Я, дурочка,

дурощі, [дуракувdтий, дурковdтий Жl,
дурнИй, дурнісінький, дурнуватий, [ду
рячий] «ледачий»

Я, дурно «даремно»,

дурИти,

[дуріть)

дуріти,

«КЛЯНЧИТИ»

ЛексПол, дурніти, дурнішати, [дурну

вати] «бути без ужитку; дуріти», вИду
рити, [здурнЯти] Ж. здуру, [задурка
ти], задурно «даремно» Я, [наддуристий]
«гарячий; заnальний», Одур, одурливий,

[обдур, обдурка Пі, прИдур Нед], при
дуркуватий, [прuдуруватий], придурю
ватuся,

удурні

дий;

шалений»,

слц.

durny

<<те.;

ч.

dur

«дурний»,

[durny)

[дурецьlJ (бот.) «nажитниця п'янка,

дурійка, Lolium temuleпtum L.» ВеНЗн,
дурійка <<те.», [дурйця) <<тс. ВеНЗн; бле
кота, Hyoscy amus пiger L .», [дур ец]
«блекота, Hyoscyamus niger L.; медунка,
Pulmonaria obscure Dum. ЛексПол»,

[дурнец) «те.» ЛексПол, [дурніцаl <<буя
хи,

Vaccinium uliginosum L.»

Лекс

Пол;- р. [дураха) «буяхю>, lдypнtlкal
«те.; блекота», бр. [дурніка] «буяхи»,
[дурніца, дурнічнік) <<те.», п. durnica
«пажитниця
п' ян ка>>;- похідні
утво
рення від дурИти, дуріти,
дурнйй;
назви зумовлені отруйними властиво
стями рослин.-Див. ще дур.

[дурець 2 ]

рИльце, дурич, дурійчuк) <<те.» тж;-по

п.

durny

<<Дурниці»;- складний

«несвідомий

дурньt

«поганий»,

[дуранлЯси І

іменник, утворений з основи дуран-,
що асоціюється з дурнйй, та іменника
лЯси (пор. ляси точити «базікати»).
Макарушка 7.- Див. ще дур, лЯси.

(ори.) «волове око, Troglodytes parvulus» Шарл, ВеНЗН, [ду

[дурний]»,

тиф»,

ESJC 135; Skok І 460-461; Bezlaj
ESSJ І 121; 9ССЯ 5, 163; Sl. prasl. V
166-168; Bern. І 239; Frisk І 689-690;
Walde-Hofm. І 570-572; Pokorny
266 -267; Perssoп Beitr. 577.

дур,

«даремно»;- р.

дурной «поганий;
стан;

пов'язуючи лит. padurmai,padurmu
з лит. durti <<колоти, втикати»,
рос.
дьtрrі, п. dziura.- Шанский 9СРЯ І 5,
213; Фасмер-ТрубачевІ 555; Преобр. І
203; Горяев 99; Slawski І 180; Machek

216),

дурь,

бр.
ст.

<<гор'

<<дурний»,

nолохливий;

злий»,

хідні

утворення

від

основи

дурйти;

назва зумовлена, очевидно, особливостя

м. [дурли) <<ледарює», [дурла] <<ледар»,
схв. д{jран <<поривчастий, злий», дур

ми поведінки чи характером співу пта·
ха; пор. інші його назви: [дурибdба, ду
рйбабка, дурихл6пчик, дурйсвіт, дура

JЬUВ

світ, зводі й, облуда, блудик].- Див. ще

<<запальний,

гарячкуватий»,

ели.

dйr <<ДИКИЙ», СТСЛ.
Д~fpЬ.N'h;- ПСЛ.
dur-ь
(durьn-ь),
яке
виводять з іє.
*dheur-, суфіксального
розширення
*dheu- «дути, швидко рухатися»;- зі
ставляють із прус. durai <<полохливий»,
гр. 1'toupor;
«стрімкий,
несамовитий»,

a~upw <<граюсь,

розважаюсь»,

&:&upfla

«гра», лат. furo
<<шалію;
збурююсь»,
а також з лит. padurmai «стрімко»,
padurmu <<бурхливо, поривчастО>> (Buga

RR

327 -328; Bern. І 239; Boisacq
проти останнього зіставлення за
перечує Урбутіс (Vilniaus Universiteto
Mokslo Darbai XXVI. Kalbotyra І, 1958,
349);

І

дур.

[дурк 1 «стукіт», [дуркіт) <<Те.>> Дз
УЗЛП, [дуркати) «стукати»;- п. [durkac) «вдаряти, стукати» (про дощ), [durkП<lC) <<те.», слц. [durk] «шум, гуркіт»,
durkot «те.», [durkat') «тріщати, шуміти»,
[durk(ot)at', durknut');- звуконасліду
вальне утворення,

к(іт),

паралельне до тур

туркати «стукати,

торохтіти»;

можливо, поширилося під впливом сло
вацької мови; сумнівним видається ви
ведення (Scheludko І 32) від рум. durui
<<Гриміти, гуркотіти>}.- Дзендзелівський

УЗЛП

55-56.- Пор.

туркі1'.
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дурман

дути

дурманІ (бот.) «Datura stramonium
!блекота,
Hyoscyamus niger L.
ЛексПол]»;- р.
бр. дурман «Datura
stramonium L.», п. [durman], ч. слц.
durman «ТС.», м. дерман «те.; ліки»;

L.;

загальноприйнятого пояснення не має;
вважається

запозиченням

з

тюркських

мов; тат. башк. turman «кінські ліки»,
тур. derman «ліки» зводяться до перс.

darman «ліки, зілля» (Дмитриев 533;
Mikl. ТЕ! І 283; 1\orsch AfSIPh 9, 497);
виводиться також від основи дурнйй,
одурЯти з огляду на отруйні властиво
сті насіння дурману (Фасмер І 555;

Machek ESJC 135; J m. rostl. 208).Шипова 129-130.
· дурман 2 «одуряючий засіб; [дурна
людина Я]», дурманний, [дурмануватий]
«придуркуватий» Я, дурманити, одур
манений, одурманливий;- пов' язане з
дурйти, дурнйй; форма зумовлена впли
вом з боку дурманІ «Datura stramonium
L.».-Див. ще дур.
[дурноп'sін] (бот.) «дурман, Datura

stramonium L.»;- р. [дурнопьЯн], бр.
durnopjan «те.» (з укр.);-

дурнап'Ян, п.

складн~ утворення

з

ків дурнйй і п'Яний;
отруйними

І

SW
Пор.

основ

назва зумовлена

властивостями

586.- Див.
дурманІ.

прикметни

рослини.

ще дур,

п'Яний.

[дурчати] «бурчати»;- очевидно, ре
зультат контамінації
«стукати, гриміти» і
ще бурІ, дурк.

форм
дуркати
бурчати.- Див.

тівка», ч. заст. dus «сапання; нехіть;
пнрекання від гніву (з пол.); задишка»,
dusati «гніватися, важко дихати», схв.

[дуса] «заздрість, ненависть», [дусати
ее] «сердитися», ели. duseti «важко ди
хати від гніву»;- псл. dQS'Ь
що є суфіксальною формою

(d<;>sati),
дієслова

dQti, dьm<;_>; розвиток значення відпо
дуться,

п.

dqc si~ «надиматися, бути незадоволе
зіставляється
також
(Machek
ESJC 135) з нвн. Dampf «пара, дим,
чад» і реконструюється псл. *dQb-sati.Slawski І 141; Bezlaj ESSJ І 122; Bern.
І 218, 245.- Див. ще дути 1 •
ним»;

[дутель l «загибель, пропажа» Ж. Пі,
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«небезпечний,

смертель

ний» Ж. Пі;- виникло, очевидно, на
основі фразеологічного звороту [дутеля
з'їсти] «Вмерти» (початкова, мабуть, «за

знати невдачі», пор.

[дутель] «порож

ній горіх»), пор. також [дудика з'їсти]
«Втратити; нічого не одержати».- Див.
ще дутиІ.

дути 1 (дму), дутися «сердитисЯ>>, [ду
тель] «порожній горіх», [дутик] «щось
порожнє; опецькувате обличчя» Ж, дут

ка «бусинка; [дудка Ж]», дутий, [дут
ч6:стий] «порожній» Ж. [вдимати], ви
димати, вйдма «піщане місце, з якого
вітер зносить пісок», віддимати, задилиі

ти, надимати, [надйми] «пахова гри
жа», одутлий, [обдимати] «здувати» (про
живіт), [обдемок] «той, хто об'ївся, з на
дутим животом», [обдемкуватuй] «пов
ний», [подимати] «повівати» (про ві
тер), продимати, розди.мати;- р. дуть,

ст. дму, бр. дуць (дму), др. дути (дому),
п. d<J:c (dm~). ч. douti, dmouti, dmu,
полаб. dame «дме»,
схв.
ст.
дути
(дмем), ели. (na)dбti se,
(na)dmem,
стсл. джти, домж;-псл. dQti, dьmQ,
зближене пізніше з псл. duti, dujQ;-

споріднене з лит.

dumti, · dumiu «дути,

віяти»; пор. також прус. dumsle «сеча
вий міхур», дінд. dhamati «дме», ос. dumun «дути, курити», еви. dimpfen «пару
вати, курити»; іє. * dhm-/dhem-/dhem;)«дути,

дим,

туман;

o

о

хмарнии,

u

темниш>;

очевидно, неслушним ~лід вважати при

пущення

[дусатися] «Сердитися, дутися»;- п.
dqsac si~ «те.», d<J:s (dqsy) «примха; ви

відний до укр. дутися, р.

[дутельний]

(Vaillant RES

21, 168-170)

про первісну форму інфінітива без но
сового (*duti замість *d<;>ti) і про вто
ринний характер польських і словен
ських назалізованих форм.- Шанский

ЗСРЯ

І

5, 214; Фасмер І 555-556;
203_:_204; Slawski І 141;
Machek ESJC 124; Skok І 462; ЗССЯ 5,
99-100; Sl. prasl. IV 196-198; Веrп. І
244-245; Trautmann 63; Frisk І 691;
Persson Beitr. 798.-Пор. дути 2 •
Преобр.

І

дути 2 (дую), ·дунути, [дуявйця] «за
вірюха», [дуЯвка] «тс.»Ж, [дуйнйй] «який
сильно дме», [дуйм6м (подути)] «швидко
(побігти)», вдувати, вдувальнuй, виду
вати,

видувальник,

видувнИй, здувати,

задувати, надувати, [надув] Ж. наду
вальник, надувнИй, обдувати, піддува
ти, піддувало, [піддувка] Нед, подувати,

дутка

дух

подув, продувати, пр6дув, продуваль
ний, продувнйй, роздувати, роздуваль

ник, роздувальний;- р. дуть (дую), п.
[duc (duj~)J, ч. douti, duji, слц. [dut',
(dujem)J, вл. duc (duju), нл. dus (dujom),

болг. дуя, м. дуе, схв. дути (дуjем),

v--

слн.

duti (dujem), стсл. д ~ у-Nжти, д ~
duti, dujQ, зближене піз
dQti, dьmQ;- споріднене з
лит. duja «пил, мжичка», дінд. dhuпoti
(dhuvati) «хитає, потряса~», гр. 1'tuw
«димлю, спалюю жертву», 1'tuvw «прагну,
нн.;- пс.ТІ.
ніше з псл.

бушую», 'l'tuvЄw «тс.», 'І%єЛЛсх; «буря, хур
товина», дісл.

dyja

«дути, трясти, коли

вати», duпп «пушинка>>, daunп «запах,
дух», гот. dauns «запах, випаровуванню>,
нн. diine «дюна» (пор. щодо значення

укр. вй-д,на «піщане місце»); іє. *dheu-,
*dheцa- «курити, диміти, дути, віяти».
Фасмер І 554, 555; Преобр. І 203; Slaws-

ki І 176; Machek ESJC 124; БЕР І 452;
Skok І 462; Bezlaj ESSJ І 123; ЗССЯ 5,
166; Sl. prasl. V 116-117; Bern. І 236;
Trautmann 62.- Пор. дути 1 .
[дутка] «сопло, насадка на кінці по
вітродувної труби; трубочка, згорток з

паперу» Ж. [дудка] «трубочка,
мішечок з

згорток,

паперу» Ж;- очевидно,

за

стягнення з

do-ufac (пор. ч. ст. doufati),

яке зводиться до псл. *do-upьvati «до
віряти», похідного від upьvati (>р. упо

вать, п. ufac, ч. Ufati, слц. ufat'. полаб.
opam, болг. [уфам ее], схв. /)фати ее,
слн. upati «сподіватися, довіряти», стсл.
~fІІ'ЬGt.\Ти), утвореного з pьvati «мати до
вір' я, надію» ( >п. ст. pwati, стсл. ІІ'ЬGt.\
ти), спорідненого з хет.

(ka)ppuvai- «Ду
puto «тс.»; можли
нім. hoffen «надіяти

мати, вважати», лат.

вість запозичення з
ся» чи, принаймні, його вплив на псл.
upьvati (Stieber PJ 1960/3, 111-112)
припускається, оскільки поява -f- за
мість -рьv-, що виступає також у чеській,
словацькій і сербахорватській мовах,
не характерна для цих мов.- Дзендзе

лівський УЗЛП 56; Оньrшкевич Исслед.
п. яз. 233; Slawski І
178; Machek

ESJC 123-124; Mikl. EW 269.-Див.

ще уповати.-Пор. певний.
дух, [духало] «ковальський міх» Я,
духй, духівнйк, духівнйцтво, духівнйця

«заповіт», [духівня] «тс.» Ж, [духниця]
«димар» Я, духовенство, [духовйк] «Лі
вер», [духовйна] «незамерзаюче місце на
річці; легка земля Ж», [духОвна] «запо

віт», [дух6вниця] «тс.», [дух6вник] «духів
нию> Ж. [духовнЯнка] «вщ.:.:ованка духов

позичення з польської мови; п. dutka
«сопло, насадка на трубі;
трубочка,
згорток з паперу» походить від еви. diitte,

ного училища» Я, духота,
душнИк,
духмЯний, дух6вйй Г, Ж. духовИтий, ду

dute «згорток, мішечок з паперу», нвн.
Diite, Dute (Tute, Tiite) «ТС.; насадка на
трубі», Diise «сопло, насадка на повітро
дувній трубі» ( <t(h)iisel «труба, Через

дути, віяти», дух.мяніти, душйти «кро

яку nовітря нагнітається до плавильної
печі»); у німецькій мові виводиться від
ч. duse «душа; (тех.) серцевин а, ядро».

хОвний, [душйстий, душлйвий Ж], душ
ний, душнуватий, [духатиl «дмухати;
пити духами; [видавати запах Я]», fду
шіти] «пахнути; сильно випаровувати
ся Ж», [душкувати] «під час спеки, скуп
чившись,

важко

дихати»

(про

овець),

[духа] «швидко, бігом» Я, духом, душком,

Richhardt 44; Briickner 104; SW І 589;
Юuge-Mitzka 149.- Див. ще душа.

віддух, віддушина, здухвина (анат.), зду
х6вИна «тс. Г, )К; трясовина Мо», (од

[дуфати] «довіряти, сподіватися» Ж,
Ме, [дуфрати Мо, духвати] «Те.>>, [ду
хвалий] «самовпевнениЙ», [здуфалий] «Зу
хвалИЙ» Ж, [здуфалувати] «насміятися»
Ж, [подуфалий] «занадто довірливий;
зухвалий» Нед, [подуфнИй] «тс.» Нед,
[подуфалнийl «хвальковитий» Ме, [по
дуфайло] «самовпевнена людина» Мо,
[подуфальство] Нед, ст. дуфаючи, ду

душина] Ж, пр6дух, продуха, продухвина

фаньєм (XVI ст.),дуфность (ХVІІст.);
запозичення з польської мови; п. dufac
(відоме з XV ст.) виникло внаслідок

«ополонка», продуховина, [продушник]
«отвір у стелі» Мо, [роздухван] «ВИд жі
ночого одягу» Нед;- р. бр.
дух, п. ч. слц. вл. нл. duch,
«дихання»,

дух

«тс.»,

д~rх.";- псл. duxь

слн.

болг. м.
схв. дух
duh, стсл.

( <*dous-),

пов'я

зане чергуванням голосних з * dьхь,
*dьхщ>tі ( <*dйs-), dyxati ( <*dus-);споріднене з .rrит. dausos «повітря; (літ.)
невідома тепла країна, рай», з іншим
нокалізмом також лит. dvasia, dvasi
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душка

духан

«дух, душа», dvesti «дихнути», можливо,

душа, [душй] (мн.) «начинка в варе

і гр. 'l'tє6r; «бог», гот. dius «дикий звір»,
дісл. dyr, дангл. dёor, двн. tior, нвн.

никаХ>> ЛексПол, душИця (знев.) «душа»,

Tier
лат.

«ТС.» (пор. щодо розвитку значень

anima

«душа» і

animal

«тварина»).

[душівка] «наділ землі на душу», душка
«приємна людина; [кохана людина Ж;
сукня

без

рукавів

із

вирізам ззаду]»,

Шанский ЗСРЯ І 5, 215; Фасмер І 556;
Преобр. І 204; Slawski І 175 -176; Ma-

дуся «душка», душевний, [душний] «ду

chek ESJC 133; БЕР І 450; BezJaj
ESSJ І 119; ЗССЯ 5, 153-154; Bern. І
234-236; Trautmann 65.- Пор. дИхати,

душевний,

дути 2 , душа, душИти.

духан 1 «невеликий ресторан (у Кри
му, на Кавказі), шиною>, духаяник;
р. духан, духанщик, болг. дюкЯн «крам
ниця; майстерня», м. дукан «крамничка»,
схв. дуtzіін «те.; майстерня»;- запози
чення з тюркських мов; тур. dukan «ши
нок, крамничка», крим.-тат. уйг. ду
кан, аз. дукJн, дукан «те.» походять від
ар. dukkan «крамничка; майстерня; тор
говельний заклад».- СІС 229; Шанский
3СРЯ І 5, 215; Фасмер І 556; Шипова
130; Горяев 99; Дмитриев 558; Bern. І
237; Mikl. TEl І 287; Lokotsch 43.

[духан 2 ] «стусан»;- очевидно, пов' я
;зане з дух «дихання, подих»; могло ви
никнути на основі фразеологізму давати
духу «бити; лупцювати».
духопелик «стусан, тумак», духопел
<<ТС.», духопелити «бити,
лупцювати,
давати

спосіб

стусанів»;- неясне;

пов'язане

з

[духан]

в

якийсь

«стусан».

духовка;- бр.
дух6ука;- запозичення з російської мови; р. духовка по
в' язане з дух (у значенні «тепле повітря»,
пор. духов6й шкаф).- Див. ще дух.
дуцати, дуцкати,
дуцнути -див.
дуксати.
дуча, дучай, дучайка, дучейка, ду
чійка, дучка -див. дук.

душ, душова (кімната);- р. душ, [ду
ша, душь], бр. болг. душ, п. tusz, заст.
dusz;- запозичення з французької мо
ви; фр. douche «душ» походить від іт.
doccia «водопровідна труба», утвореного
від doccione «труба, відведення води»,
яке зводиться до лат. ductio (зн. в. ductionem) «відведення води, очищення»,

пов' язана го з
ский ЗСРЯ І

B1och

230;

330.-Див.
юіт.

15(J

duco «Веду, тягну».- Шан
5, 217 -218; Фасмер І 556;
Dauzat 255; Gamillscheg
ще

дук.-Пор.

дука, ду

шевний» Ж, бездушний, бездушшя, за

обездушувати,

подушне (іст.), подушник

одушевлЯтu,
(іст.), подуш

ний (іст.), [п6душ] «У достатку, досить»
Нед;- р. бр. болг. душа, др. душа, п.

dusza, ч. duse, слц. нл. вл. dusa, nолаб.
dausa, м. схв. душа, ели. dusa, стсл.
д~у-шt.\;- псл. dusa ( <*dux-ja <*dhous!a);- споріднене з лит. dvasia «дух,
диханню>;

розвиток значення

ний в лат.

аналогіч

-- «ду
ша», у гр. '\);6 хш «видихаю, дму» -1[1ux~
«душа».- Шанский ЗСРЯ
І 5, 218;
anima

«вітер, подих»

Фасмер І 556; Slawski І ] 81; Machek
ESJC 135-136; БЕР І 451-452; Bez1aj ESSJ І 122; ЗССЯ 5, 164; Веrп. І
239; Топоров 393-394; Persson Beitr.
555, 615; Trautmanп 65.- Див. ще
дух.

душйти «Давити,

пригнічувати», ду

шйтися «Задихатися», [дусuти] «дави
ти» )К, [дускати] «душити, чавити» Ж,
[душенйна] «тушковане м'ясо», [ду шенИ
ця] «тісний до задухи простір» Ж, [ду
шеники] «КОржі з конопляним МОЛОКОМ»
Я, душИтель, задуха, задухуватий, за
душливий, задушний, [п6духа] «духота,
задуха» СУМ, Нед, [прадуха] «те.» Нед,
придуха

«кисневий

голод

(риб);

заги

бель риб від кисневого голоду», [удуш·
ніти] «зімліти від спеки», удушйтель,
удушшя, удушлйвий; -р. душйть, бр.
душЬtць, [дусйць], п. dusic, ч. dusiti,
слц. dusit', вл. dusyc, нл. dusys, болг.
душа, м. души, схв. душити, гушити,
ели. dusiti;- псл. dusiti, dusiti, пов'я
зані з duxь «дух» та ін.; паралелізм
s 11 s і розвиток значення поки що за
довільного пояснення не мають.- Slaws-

ki І 180-181; Machek ESJC 135; Bez1aj
ESSJ І 123: ЗССЯ 5, 164-165; Sl. prasl.
V 112-113; Zubaty St. а cl. І 2, 96;
Bern. І 218; Buga RR ІІ 248.
[душка 1 «ямка під шиєю» Я, душа
«те.»;- р. [душка] «те.», [душки] «ший
не хутро лисиці і соболя»;- очевидно,
пов' язане з дуииі, дух і утворене вна·

душман

дюк

елідок локалізації уявлення про душу

«дідусь»,

або у зв' язку з уявленням про дихальне
горло (пор. м. душник «дихальне гор

ніла людина».

ло»); виведення форми (Зеленин ИОРЯС
8/4, 258-259) з *-духа (в пазуха) і збли

paea L .»;-неясне.

ження

з

дінд.

dol; «передпліччя», ав.
daos «плече», перс. dos «те.» сумнівне.
Фасмер І 557; Веrп. І 234.- Див. ще дух,
душа.
душман (заст.) «тиран, гнобитель»,
[душ.мак] «те.»;- п. duszman «те.», болг.
душманш-t «ворог; злочинець», м. душ

.ман( ин),

схв.

душ.міін,

«те.»;- запозичення

душман ин

з турецької мови;

тур. dй~man «ворог; злочинець; деспот»

походить від сперс. dusman «те.», nов'я
заного з ав. dusmanah- «ворожий, не
приязний», що відnовідає гр. бucrf-1-єv'lj r;
«те.», дінд.

durmanal;

«пригнічений, сум

ний» і зводиться до іє. * dus- «поганий»
і *men- «думати»; в народній етимології
пов' язується з душйти «гнітити, да

вити».- Потебня

К

ист.

зв. ІІІ

105;

Макарушка 7; Габинский Вост.-сл.-молд.
взаим. ІІ 129; Асланов Тюркизмь1 216-

217; V asmer ZfSlPh 29, 385; Bern. І 239;
Mikl. EW 53.- Див. ще дис-, дощ, па
м'ять.

[дуu.іне] «якраз (не); зовсім (не)»
Ж;- неясне; можливо, пов'язане з п.

dusznie
(пор.
ЕЗб

«живо,

сердечно,

[душнье] «ШВИДКО,

інтенсивно»

В ОдНу МИТЬ»

30).

[дуЮн] «подачка, жертвування» Я;
неясне; можливо, походить від тур. doyum «насичення, ситість; задоволення».

[дЮrати l «бити, штовхати» Ж,

[дЮ

.n-tymu ВеУг, дЮгнутu ЛексПол, дю.rу
вdти Ба] «те.», [дь6гнути] «штовхнути,
кольнути», [дю.r] «удар, поштовх» Ба
лецкий St. s1.;- п. [diugac, dziugac,
diugn<J:c] (з укр.), слц. [d'ugat', d'ugnut',
dzugat', dzugnut'J «те.»;- афективне
звуконасЛідувальне
утворення.- Ба
лецкий St. sl. З, 232-233; SW І 454.
[дюrовнйкl «жовтозілля, Senecio L.»
ВеУг;- похідне утворення від [дю.r]
«гусінь дейлефілі» та ін.; очевидно, від
повідні види гусені живуть на жовто
зіллі.- Див. ще дюк.
дЮдя (дит.) «холод,
холоднеча»;
бр. дзЮдзя «бог зими»;- неясне; пор.

[зЮзя] «холод,

холодно» Л,

р.

[дІЬдя]

п.

dziudzia

«заспана,

[дЮдька] (ори.) «повзик,

обваж

Sitta euro-

дЮжина,
недЮжинний,
подЮжuннuй;- р. д1Ьжина, бр. тузін, п. tuzin,
ч. слц. tucet, болг. дузйна, м. дузена,

схв. туце, ели.

ducat;- очевидно, че

рез російське посередництво запозичено
з французької мови; фр. douzaine «дю
жина», пов' язане з douze «дванадцять»,
що походить від лат. duodecim «те.»,
утвореного з duo «два>>, спорідненого з
псл. d(ь)va, укр. два, і decem «десять»,
спорідненого з псл. des~ttь, укр. де

сять.- Шанский ЗСРЯ І 5, 228; Фас
мер І 560; Преобр. І 209-210; Matzenauer 151; Dauzat 256; Wa1de-Hofm. І
327-329, 382-383.- Див. ще два, де
сять.

дюйм;- р. болг. дюйм;- запозиче
но з голландської мови, очевидно, через

російську; гол. duim «великий палець» ,
споріднене з нвн. Daumen «ТС.», еви. снн.
dume, двн. thumo, дангл. рита, англ.
thumb «те.», ав. tuma «сильний» (розви
ток значень, як у лат. pol1ex «Великий
палець» до pollёre «бути сильним»).
СІС 229; Шанский ЗСРЯ І 5, 228; Фас

мер І

560; Vries NEW 142;

Юuge-Mitzka

123.

[дюк] «гусінь комахи дейлефілі

мо

лочайної, Dei!ephila euphorbiae; хрущ
ВеНЗн; нічний метелик, Sphinx L.;
гусінь з рогом на передостанньому чле

нику хвоста; нічний метелик дейлефілі
молочайної ВеЛ; демон, чорт, злий дух
ЕЗб 24; хвороба чи смерть, викликана
злим духом; черв' як, що призводить до
захворювання худоби; мор, хвороба ху

доби

St. sl. 3», [дюr] «те.» Ж, ВеЛ, ЕЗб
24, St. sl. 3, [дюкош, дюrовuця, дюrов
нuк] St. sl. 3, Vazny 119;- п. [dziuk,
diug, diuga] «чорт, злий дух; жук, що
викликає

захворювання;

хвороба;

ве

лика волохата гусінь; нічний метелик»

(з укр.), слц.

diuk, dug, d'uk

«Злий дух,

чорт; хвороба худоби; нічний метелик»

(з укр.);- запозичено з румунської мо
ви, очевидно, ще в XIV -XV ст.; рум.
diug, dug «падло, стерво; ледащо, не·
роба» походить від уг. dбg, deg «падло,
стерво;

мор,

заразна

хвороба;

чума».
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дЯ глиця

дюк-дюк

dogleni «nадати» (про худобу); ентомо
логічне значення розвинулось nізніше,
з української мови шляхом зворотного
запозичення з' явилось уг. gyuk «ніч
ний метелик».- Балецкий St. sl. 3,
223-233; Vazny 118-120.- Пор. дю
rовннк.
[дюк-дюк] «Вигук, яким підкликають
індиків» ЛЧерк;- неясне; можливо, nо

в' язане з [дунь-дунь, дузь-дузь] «Те.>>.
дюндь6вий -див.

джундж6вий.

[дюра] «діра», [дЮрка, дюрай Я]
<<ТС.», [дюрdвий];-бр. дзюрd;-можливо,

запозичення

з nольської мови;

п.

dziura «отвір, нора, яма», [dzi6ra, dziora], ст. dura, d6ra, як і ч. [d'ura, d'oura],
нл. ст. iura < i6ra, очевидно, пов'яза
не з nсл. * dьrati, * derti; у замість більш
звичайного у слов'янських мовах і ха
рактерне, мабуть, для давніх
балто
слов' янських варіантів слова; пор. сnо
ріднене лит. durti «колоти, пробивати»,

daris «укол»; ~ідрив ~сл. *d'ura від dira
(Machek ESJC 124) 1 приnущення про
спорідненість із гр.11Ьра «двері» (Iljinskij
AfS!Ph 29, 489; Саболевский Slavia 5,
444) малопереконливі.- Richhardt 45;
Преобр. І 206; Slawski І
208-209;
Bruckner 113; Bern. І 185, 201-202.Див. ще діра.

[дЯбель] «диявош, [дЯбел

Лексnол,

ДзУЗЛП, дЯбол Ж] «те.»;- запозичен
ня з польської і словацької мов; n. diabel, слц. diabol відповідають укр. ди
Явол.- Дзендзелівський
УЗЛП
48;
Richhardt 45.- Див. ще диЯвол.
[дЯга] «щось велике, важке, розду
те» Ж, [дяг] «смужка лика» ЛексПол;

tengsl
tangle

(мн.)

«мотузки,

«заплутувати»,

канати»,

англ.

нвн.

Zange «об
ценьки».-Фасмер І 561; SW І 632;
Безлай ВЯ 1967/4, 52; Bezlaj
Eseji
136; Bezlaj ESSJ І 96; 3ССЯ 5, 24-25;
Bern. І 190, 217; Muhl.- Endz. І 455;
Fraenkel IF 52, 147; Топоров 338.Пор.

одяг, дужий.
дЯгель (бот.) «яглиця,

Archangelica
officinalis (Angelica archangelica); [дуд
ник лісовий, Angelica silvestris L.]»,
[дЯгиль Ж, дЯгіль Г, Бі] «те.»,
гил (ім' я)

(1498);- р.

дЯгель

ст. Дя

«Archange-

lica; [дудник]», [дЯгил, дЯгля, дяглu,
дягuльница, дягл6вник, дегель, дuгель,
дuдель, дидилЯ, дедЮльки, гuгель], ст.
дягил, дягиль, дигиль, дягель (з XV ст.),
бр. дзЯгіль «те.», п. dzi~giel «дудник»,
ст. dzi~gil «те.; хвороба коней, худоби»,
ч. dehel «дудник», ст. dehyl, вл. dzehel
«те.»;- остаточно не з'ясоване; деякі
дослідники вважають слово видозміне
ним

запозиченням з латинської мови
(через nосередництво німецької і поль
ської, Преобр. І 210); n. dzi~giel, ч. dehel

nояснюють як результат видазміни нн.

* de-engil «те.» або нвн. die Engel(wurz)
(Karlowicz S\VO 144; SW І 654-655),
(Wal)d-Engel(wurz) чи (Wil)de Engel(wurz) «те.» (Machek ESJC 113; J m. rostl.
162), де міг відбутися перерозклад основ
у процесі запозичення; останні в свою
чергу зводять до пізньолат. angelica
«те.», пов'язаного, очевидно, з лат. angelus «ангел»; такому поясненню, мало
nереконливому з фонетичного боку, су
перечать і факти ранньої фіксації слова
в російських
пам' ятках (Меркулова

розвиватися, міцніти; ставати кращим»,
бр. дзЯга <<ремінь», р.-цсл. Дh\Гfі «ремі,нь,

Очерки 59-60); тому здається можли
вим і виведення назви (Briickner 112;
Фасмер Iv 561; Филии Образ. яз. 208;
Schuster-Sewc Sl. Wortst. 19) з псл.
*d~gylь (*d~glь), nочаткова «рослина з

nояс», п. [dziaha] «ремінь, очкур» (з
бр.), [dziaiyc] «шмагати», слн. ст. d~ga

сильною дією» (дягель здавна вживався
як тонізуючий засіб), nов'язаного з р.

р. [дЯга] «ремінь», [дЯгльtй] «сильний,
здоровий»,
[дЯгнуть]
«поправлятися,

перене

[д Ягльtй] «здоровий», [д Ягнуть l «здоро

«Кидати, ме

вішати, поправлятися».- Фасмер-Тру
бачев І 561; Slawski І 203-204; 3ССЯ 5,

«ремінь від ярма, ремінь для
сення важких речей»,

тати;

*d~g-,
них з

надоїдати,

пов'язане

*dQg-,

degati

примушувати»;- псл.

чергуванням

голос

наявним в укр. дужий, не

дуга;- сnоріднене з лтс. d~ftkts «силь
ний, міцний, ставний»,

підліток»,
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дісл.

deftcis «хлопець
tengja «зв'язувати»,

25; Moszynski JP 33/5, 345.
[дЯглицяl (бот.) «яглиця, Aegopodium podagraria L.», [дЯдлиця] «те.» MachekJm. rostl. 158;-очевидно, пов'яза
не з дЯгель (бот.) «Archangelica offici•

дяrлfв

дЯтел

nalis», оскільки обидві рослини належать
до тієї самої родини зонтичних.- Machek J m. rostl. 158; Бісюліна-Клоков
~29, 240, 244.-Див. ще дЯrель.-Пор.

диГ<ІК'h «д~якою>;- очевидно, через цер

яглиця.

«тс.»

[дяrлівj

ДзАтл

І,

«рубанок;

ІІ,

[дялів,

шатківнипя»

дяЛІо(в)]

«тс.»

Ж, [~ял6вець] «рубаною> ДзАтл
ІІ,
[дяловиня] «стружка» У ЛГ, [дялувати]
«стругати рубанком; шаткувати» У ЛГ;
запозичення з угорської мови; уг. gyalu «рубанок, струг» загальноприйнятого
пояснення
не має.- Дзендзелівський

УЛГ 54-56; ДзАтл І
нець НЗ УжДУ 26,

ковнослов янську

мову

запозичене

давньоруську з грецької; сгр.

в

бtсіхо~,

бtcixwv «слуга, диякон», гр. бttixovщ;
етимологічно

не

зовсім

ясне.

Шанский ЗСJСЯ І

5, 226; Фасмер І 560;
Machek ESJC 721; Holub-Lyer ІЗО·
БЕР І 472; Bezlaj ESSJ І І 01; Bern. і
198-199; Frisk І 384-385.-Див. ще
диЯкон.

та,

дЯка «вдячність; [бажання Ж; охо
~амір, настрій, воля
ДзУЗЛПJ,

[дяко~анець] <~учасник весільного почту»

70, ІІ 221; Лиза
134; MNTESz І

Ж, [дякованцt) «дякування» Я, дЯкувати,

1118-1119.
. [дЯдлитися] «поволі збиратися, зво

чИтьсяl «добре поводитися, трапля~ися»

ЛІкати,

порпатися» Я;- очевидно, ре

зультат афективної видазміни форми
[длЯлшся] «ТС .».-Див. ще длЯти.

дЯдя, дЯдько, дЯдьо, [дЯдик] «бать
ко», дЯдина «дружина дядька», [дядинИ]
«проводи, день поминання

дичів)>,

[дЯдинки]

померлих ро

«ТС.» Ж,

[дЯтини]

«звичай роздавати бідним у великодній

вівторок свячену їжу», [дЯдна] «дядина>>

[дядЯнець] «дядько» Я, [дядьковей] «Тс.>;

ЛексПол, [дЯдькович] «син дядька» Я

[дЯдьtщвщина] «спадщина по дядькові;

Я;- р. дЯдька, дЯдя, [дЯдина, дедина],
бр. дзЯдзька, дзЯдзіна, др. дядя, дядько,
дядьковuчь, п. [dziadzia, dziadzio, dziadko, dziadz'ko] «дядько» (з бр. і укр.);
результат давньоруської видазміни фор
ми д13дя «дідусь» у дитячій мові; припус
кається, що

в минулому це слово

мало

значення «батько».- Бурячок 83; Тру
бачев Терм. родства 69-70, 85; Шанский
9СРЯ І 5, 230-231; Фасмер-Трубачев
І 561; Филии ЯиМ ХІ 338; Собалевский
РФВ

64,

118.-Див. ще дід.

дяк, дяк!вна, [дяківнuч] «син дяків
ни» Я, [дяківнЯ] «дім дячка», [дяківство]
«посада дяка; (зб.) дяки», дяченко [дя

ченкІвна, дяченЯl, [дячИло] «товстиЙ, ве

ликий дяк» Я, дячИха, дячок, дякувати
«бути дяком»;- р. дьяк, бр. дзяк, др.
дuяк"Ь «диякон, дяк», диак"Ь, дьяк"Ь <<ТС.»,
п. djak, ст. dziak «церковний співак

[дЯчити], [дЯкнути] «дати» ЕЗб

2

[дя

ДзУЗЛП, [дячИти
собі] «подобати»
Досл. з мовозн. 1962, [дЯчний] Ж, [дЯч
но] «охоче, радо» Ж, вдЯчний, [вдЯчuти
ся] «удатися, потрапити» Ж, віддЯка,
[відвдЯка] Ж, віддЯчливий, віддЯчити зав

дЯчувати, завдЯчливо, завдякИ, [н~вдЯ

ка Ж_, невдЯчник, невдflчливий Ж, оддя

ка П1, оддЯчка], подЯка, [подЯчлuвий],
подЯчний,
удflчний,
ст.
дякавати
(1433);-р. [дЯка, дflковать], бр. дзяк,
падзflка, дзЯкаваць, п. dziE;k, dzieka

dziE;ki, dziE;kowac, ч. dik, dekovati,- ст~
diek(a), dek, слц. d' aka; d' akovaf, вл.
dzak, dzakowac so, нл. zek, zekowas se;запозичене з німецької мови через поль
~ьку (у закарпатські говори, можливо,
1 через словацьку); п. dziE;k є старим за
позиченням із свн. dank «подяка, дум

ка>> (нвн.

danken «дякувати»); слов' ян
an пояснюють впливом
фор~и ~шожини іменника denke «дум
ки» 1 дІєслова denken «думатИ» (звідки
і свн. dank) (Кiparsky GLG 143-144);
д~н. denke~ споріднене з дангл. pencan,
д1сл. pekk]a, гот. pagkjan «тс.», лат.
tongeo «знаю».~ Кобилянський Мо вози.
1976/6, 34; Дзендзелівський УЗЛП 4849; Потебня РФВ І 263; Шелудько ЗІ·
Richhardt 45; Филии Происх. яз. 623~
Фасмер І 561; Slawski І 204; Юuge
Mitzka 127.
ське ~ на місці

писар», iak «учень», ч. iak, слц. iial~

[дЯра] «діра» Ж;- неясне;
ляється з дipa.-Bern. І 201.

«тс.>~, болг. заст. дяк «учень; причетнию>,
м. гак «служка, причетнию>, схв. f';ак
«учень», слн. dijak «студент, учень», стсл.

лик Ж. дЯтер, дЯдьок ВеБ, дедлuк, де·
дюх ВеБ, деклик ВеБ, декол ВеБ, де-

дЯтел

(орн.)

зістав

«Picus», [дЯтель, дЯк

!53.

дьоготь

дятлИ на

тьолJ, дятленЯ, [Ятел, Ятол, Ятлuк];
р. дЯтел, бр.

дзЯцел, др.

дятьл'Ь,

n.

dzi~ciol,[dzi~cior, dzi~dzi6l, dzi~tel, dzi~

cie!J, ч. datel, [d'atel, jatel, jetel], ст.
detel, слц. d'atel, [detel'l, вл. dzecele,
нл. iesele, болг. м. детел, схв. дjетао,
род. дjетла, ст. дjетео, род. дjетела,
[детаоJ, слн. detel;-пcл. *d~tel'Ь/d~
telь/ d~ tьl'Ь;- позаслов'янські
зв' язки
відсутні, і етимологія непевна; пов'язу

валося з псл. *delbti, *dьlbti «довбати»,
звідки * dьl ЬtьІь «той, що довбає», а зго
дом

внаслідок

(1-1 >n-1)

і

старої

дисиміляції

спрощення

*dь.gb-tel- >*dь.g-tel- >d~telUrsl. Gr. 104; Фасмер_І 562;

202-203; Machek ESJC 111);
назви цього птаха за

пов'язує з псл. *d~tьl'Ь, *d~tel'Ь «дятел»;
семантичний зв' язок шукають у спіль
ній ознаці строкатості птаха і рослини
(Jagic AfS!Ph 9, 327; Bern. І 190-191;
Skok І 413); висловлювалось припущен
ня (Меркулова Очерки 89-90) про ут
ворення на основі виразу * d~ tе!ьпь
gorx'Ь «дятлів горох» (у деяких слов'ян
ських

мовах

конюшину

називають

го

рохом); припущення про зв' язок слова
з псл. *dQti, *d'ЬmQ (звідки *dem-tel-jь

>

d~telь «той, що здуває») на основі спо
стереження про те, що конюшина викли

*dьlb-tel- >

кає здуття худоби (Machek ESJC 224),

(Mikkola
Slawski І

сумнівне з фонетичних міркувань (ви
хідною мала б бути гіпотетична форма

пор.

і інші

тією ж ознакою

довбання: укр. [довбdч Мо, довбало Мо],
р. [долбuлка]; інші етимологи (Mikl. EW
41; Bern. І 190-191; Moszynski JP
33/5, 364-365; Булахавский ИАН ОЛЯ
7, 11 О) визначають * d~telь як звукона
слідувальну назву і пов' язують її з лтс.
d~mu, difiit, dimstu «гриміти, дзвеніти»,
стсл. дь.м-вти та е>-ДЬ.М'ііти «Відповідати
(голосом), віддзвонювати» (пор. слн. od-

*d~ti,
Следьr

*dьmQ);

припущення

(Погодин

200) про походження форми від
зниклого у слов' ян кореня * dt:tt- <іє.
*dent- «зуб» (за ознакою зубчастого лис

тя рослини) підтримується останнім ча

сом (Moszynski JP 33/5, 363-364).Фасмер-ТрубачеR І 562; Slawski І 201202; БЕР І 349-350; Bezlaj ESSJ І 99;
3ССЯ 5, 27; Sl. prasl. ІІІ 100-101,

103-104.
дьоrнути -див. дЮrати.

mev, «луню>); виводиться також (Schuster-Sewc Probeheft 52-53) від іє. *dhеn

дьоготь, [деготь, діготь, д6готь Ж],
дігтЯр, дігтЯрня, [дігтяренко, дігтя

«бити, штовхати» і зіставляється з норв.

рівна,

[datta]

( <*danton)

«стукати»,

[denta]

«злегка штовхати»; припущення зв'яз
ку з іє. *dent- «зуб» (Погодин Следьr
200; Rjecпik І І 452) або з псл. * t~t
(п. t~tent, Briickner 112) видаються менш
вірогідними.- Шанский 3СРЯ І 5, 231;
Преобр. І 211; БЕР І 349; Skok І
413-414; Bezlaj ESSJ 1 99; 3ССЯ 5,
27-28; Sl. prasl. ІІІ 101-103.
[дятлИнаJ (бот.) «конюшина, · Trifo-

lium pratense L.», [дЯтловина] «те.;
alpestre L. Бі», [дятлувникl «Т. montanum.L.» Я, [дЯтельникl «Т. prateпse»
ЛексПол, · [дзЯтліна, дзЯцяльніна] «те.»
Т.

тж;- р. [дЯтлина, дЯтловuна, дЯтель
ник], бр. [дзятліна] «Т. repens L.», [дзя
целінаl «те.; Т. montanum», п. dzi~cie1ina, ч. jetel, [dete1, datelina, jetelina],
ст. detel, слц. date!ina, болг. детелuна,
м. детелuна, схв. детелuна, слн. dеtе
ljа;-очевидно, псл. *d~telina; дальша
етимологія непевна, позаслов'янські па
ралелі відсутні; більшість дослідників
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дігтЯрка,

дігтЯрство,

дігтяр

чук], дьогтЯр, дьогтЯрня, [дігтярувd
тu];- р. дёготь, бр. дзёгаць, п. dziegiec,
ст. dziegic, ч. dehet, слц. decht, ст. dechef;-пcл.
*dеg'Ьtь;-етимологія ос
таточно не з' ясован а; одні дослідники
вважають давнім запозиченням з ли
товської мови; лит. degutis, degutas
«дьоготь» пов' язане з degu «палю», спо

рідненим з алб. djek «запалити» (дьоготь
випалювали з березової смоли) (Шанский
3СРЯ І 5, 42; Фасмер І 493; Карский
РФВ 49, 18; Mikkola Beriihr 111, 121;

І 194; Zubaty AfS!Ph 16, 423;
Maliпowski PF І 181); інші вважають
слово власне слов'янським, спорідне
ним З ЛИТ. degutas
«ДЬОГОТЬ», degti

Slawski

«горіти», лтс. dr;guts,
«горіти»,
дінд.

degt

d,;;guots «дьоготь»,
dahati «горить»,
лат. foveo «зігрі

алб. djek «запалити»,
ваю», гр. 'l'lє:n:тav6~ «запалений>> (з іє.
*dhegцh- «горіти») (Соболевский РФВ

14, 297; Briickner 109; AfS!Ph 20, 518;
Machek ESJC 113; 3ССЯ 4, 204-205~

дьоготь

дьокул

Веrп. І

182-183; Trautmann 49; Meillet
Etudes 288; Pokorny 241; Specht 289,
291); для підтвердження Бернекер поси
лається на наявність ще стч. dehna
«чорт», dahneti «тліти, горіти».
слн.
[degnem, degniti] «горіти, випускати

ський (Пит. походж. 165) приnускає,
що укр. дьоготь запозичено з білору
ської
мови. -Москаленко
УІЛ
31;
Фасмер І 493; Преобр. І 177; Бернштейн
Езиков. проучв. Георгиев 206-212.

дух», зв'язок якого з формою *degntь
Фасмер вважає сумнівним;
Булахов-

ясне; мабуть, у якийсь спосіб пов' язане з
дЯтел.

[дьокул] (орн.) «дятел,

Picus»;- не

Е
е (вигук незгоди, подиву, недовір'я,
рішимості);- р. з (вигук незгоди, по
диву, недовір'я, жалкування), бр. з
(вигук заперечення, нетерпіння), n. нл.
е (вигук знеохочення, нетерпіння, проте
сту), ч. слц. е (вигук незаінтересовано
сті, байдужості, роздратування, відрази,
зневаги, розгубленості, схвалення), вл.
е (вигук, яким зупиняють коней), болг.
м.

незадоволення,

докору,

схвалення), СХВ. е <<ТС.», СЛН.

е

(вигук

е (вигук

задоволення, вагання, розгублення; пи

тальна частка), е (вигук досади);- псл.
е, первісний вигук, паралельний до лит.
ё (вигук заклику, відмови), ё (вигук
подиву, осуду), гр. Є (вигук болю, спів
чуття).- Преобр. ІІ 125;
Slawski І

214-215.
евакуювати,

евакувати,

евакуатор,

евакуація, евакуаційний, евакуй6ваний;
Р· звакуuровать, бр. звакуіраваць, п. вл.
ewakuowac, ч. evakuovati, слц. evakuovat', болг. евакуuрам, м. евакуuра, схв.
евакуйрати,
слн.
evakuirati;- через
польське

посередництво

запозичено

з

пізньолатинської мови; пізньолат. evacuare «ВИПОрОЖНЯТИ, ЗВіЛЬНЯТИ» УТВО
рено за допомогою префікс а ё- (ех-) «з-»
від дієслова vacuare «оnорожняти», по
хідного від прикметника vacuus «по
рожній, незайнятий».- СІС 230; Kopalinski 296-297; Bloch І 278; Dauzat

302.-Див. ще вакуум, екс-.
евен;- р. бр. звен; - запозичення з
евенської мови; евенське ЗВ'ЬН є самоназ
вою

колишніх

тунгуських

Новикова Яз. нар. СССР
мер IV 513-514.

ламутів.

V 88;

Фас

евенк, евенкійський;- р. бр. авенк;
запозичення з евенкійської мови; пів
нічноевенкійське ;JWenki є самоназвою
колишньої північної частини евенкій

ської народності.-Фасмер
евкаліпт (бот.)

156

IV 513-514.
«Eucalyptus L.»;- р.

звкалuпт, бр зукаліпт, п. eukaliptus,
ч. eukalypt, слц. eukalyptus, вл. euka1yptowc, болг. евкалuпт, схв. еукаліт
тус, слн. evkalipt;- наукова назва, за
своєна з новолатинської ботанічної но
менклатури; нлат. eucalyptus утворено
в 1788 р. французьким ботаніком Ле
рітьє де Брютелем з оснс:в грецьких слів
Є6(; «добрий», спорідненого з хет. assus,
дінд. vasu]J «ТС.» (іє. (Ц)esu-), і хаЛuлт6(;
«укритий», пов'язаного з дієсловом ха
Л6:rи:ш «обгортаю, укриваю, ховаю», спо
рідненим з дірл. ce]im «ховаю», двн.
helan «приховувати, покривати», гот.
huljan «покривати» (іє. *kel- «ховати»);
свою назву (букв. «добре вкритий») рос

*

лина одержала за властивість зберігати

пелюстки закритими навіть під час цві
тіння.-СІС 230; Sl. wyr. obcych 204;
Holub-Lyer 156; Dauzat 301; Юеіn 548;
Frisk І 594-595, 768-769; Boisacq 400.
еволЮція, еволюціонізм, еволюціоніст,
еволюцІйний, еволюціоністИчний, еволю
ціонувати;- р. і-JВолЮция, бр. звалЮцьtя,
п. ewolнcja, ч. evoluce, слц. evolucia,

вл. ewolucija, болг. еволЮция, м. схв. ево
луцujа, слн. evoJucija;- запозичено з
латинської мови книжним шляхом; лат.

ёvolutio «розвиток, розгортання» пов'я·
зане з дієс.'ювом ёvolvo «розвиваю, роз
гортаю,

розкочую»,

утвореним

за допо

могою префікса е- (ех-) «З-» від дієслова
volvo «кочу, обертаю, валю», спорідне
ного з гр. ЄЛ6ш «в'ю, згинаю», лит. velti
«Валяти, м'яти», псл. valiti, укр. ва
лйти.-СІС 231; Kopalinski 297; Walde-Hofm. ІІ 832~833.-Див. ще ва
лИти, екс-.
еге (вигук для вираження підтвер
дження,

подиву, заперечення;

частка), [ег, еге] '«тс.» Ж. еге-ге,

питальна

егекало,

егекати «ПЇдтакувати»;.- р. (розм.) зге
(для вираження подиву), бр. згЗ «ТС.»,
ч. ehe, ehe (для вираження подиву, не·

екватор

еrзом

сподіванки, попередження), слц. ehe, е
«ТС.», болг. е, е-е (питальна частка), ехе
(стверджуваЛЬНИЙ ВИГук), СХВ. е «ТС.»,
слн. ehe (вигук задоволення та ін.);
виникло в частині праслов'янських го

ego «Я», спорідненого з гр.
ЄтШ «те.», стсл. dЗь, укр. я.- СІС 232;
Sl. wyr. obcych 17З; Dauzat 269; WaldeHofm. І 395-З96; Weise 54, 407.-Див.

вірок внаслідок подвоєння псл. е як вка

ще

зівної частки (з і є. * е-; пор. збереження
давнього вказівного значення в захід
ноукраїнських діалектах: укр. [еге] «он
там» Доп УжДУ 2) з пізнішим з'єднан
ням їх у вимові звуком r придихавого
походження, як в українській і інших
східнослов'янських мовах, або злит
тям у довге е в слов' янсью1х мовах з фо
нематичною часокількістю.- Фасмер IV
51З; Преобр. ІІ 125; ЗССЯ 6, 7; Bern. І
259-260.- Див. ще есе.

[еrзом]

«негайно,

невідкладно,

за

раз» Ж;- запозичення з польської мови;

п.

[egzum]

що»

«зараз, негайно; конче, будь

виникло

від» і пunc

з

поєднання

( <*num-ce

або

лат.

ех

*nun-ce)

«З,

«те

пер, зараз, негайно», якому з іншим
розташуванням складників відповідає
хет. ki-nun «теnер» і яке складається з

первісного
прислівника
*num (або
*пun), спорідненого з псл. nупе, укр.
Ііuні, і. вказівної частки *-с(е) «тут»,
спорідненої з псл. sь «цей», укр. сей.
SW І 676; Walde-Hofm. І 192-19З,
ІІ 187-188.-Див. ще екс-, нИні, сей.
егіда;- р. згйда, бр. згіда, п. ч.
СЛЦ. БЛ. egida, болг. егuда, СХВ. егuда,
слн. egida;- через посередництво ні

мецької і латинської мов (н. Agide, Лат.
.запозичено з грецької; гр. a:lтl~
(род. в. аіті.Sщ) «щит богів Аполлона,
Афіни, Зевса», очевидно, пов' язане з
а(~ (род. в. аlт6~) «коза», спорідненим з

aegis)

вірм. аіс «те.»; первісне значення «щит з козиної шкури»; виводиться та
кож від дієслова *а(тw, що мало відпо

відати дінд. ejati «рухається, здригаєть
СЯ» (Kretschmer Glotta 27, 28; Thumb
IF 14, 314-З15).-СІС 232; Kopalinski
255; Holub -L yer 146; Frisk І 32; Chantraine ЗО, 36. ·
·

егоізм, егоtст, егоїстИчний; -р. зго
йз.м, бр. згаіз.м, п. вл. нл. egoizm, ч. egoismus, слц. egoizmus, болг. егоііз'Ь.м,
м. егоuза.м, схв. егоіtза.м, слн. еgоіzеm;
очевидно, запозичення з французької

мови; фр. egoїsme є книжним

утворен

ням від лат.

я.

ей

(вигук оклику,

перестороги,

радості,

подиву,

незадоволення);- р.

за

(вигук оклику, перестороги, досади),
п. ej (вигук радості, нетерпіння, погро

зи, сумніву), ч. слц. ej (вигук подиву,
заохочення), вл. нл. ej (вигук захоплен
ня), болг. ей (вигук подиву,
перестороги), М. ej «ТС.», СХВ.

захвату,

ej (вигук

жалю, бажання), слн. ej (вигук пересто
роги);- первісний вигук, що постав,
очевидно, з псл. ета дейктичної

частки

-і (<іє. *-r, пор. дінд. ав. -І, підсилю
Бальна частка); зв' язок з іншими подіб
ними
індоєвропейськими
вигуками пор. лит. еі (вигук перестороги), свн.
еі (вигук радості, подиву, погрози), Л'ЕІТ.
еі (вигук жалю, заклопотаності), гр. є\
(вигук вимоги, спонукання) -скорілuе
типологічний, ніж генетичний.- Фас
мер li 12, IV 514-515; Преобр. ІІ 125;

Slawski І 215; БЕР І 484; SchusterSewc 207; Bern. І 263.- Див. ще е.
[ейнье] «тьху; до дідькі'\; сто чортів»
ЕЗб ЗО;- складне утворення, першою
частиною
друга

якого, очевидно, є вигук ей;

частина

неясного

походження,

можливо, є діалектним варіантом заnе
речної частки ні.- Див. ще ей.
екватор, екваторіал,
екваторіаль
ний;- р. зкватор, бр. зкватар, п. вл.
нл. ekwator, ч. слц. слн. ekvator, болг.
м. екватор, схв. екватор;- можливо,
qерез посередництво німецької мови (н.

Aquator)

запозичено

з

середньолатин

ської;

елат. aequator пов'язане з лат.
aequo «рівняю, вирівнюю», похідним від
aequus «рівний», етимологічно нез' ясо
вана го; слово aequator у середньовічній

латині виникло, очевидно, під впливом
уже наявних виразів на позначення по

няття «екватор»- гр. iG'Y]f1ЄpLV6\; х6х
АО\; букв. «рівноденне коло» і лат. circulus aequinocШilis букв. «рівнонічне
коло»

-

як

назва

уявного

кола,

яке,

на думку середньовічних учених, ро
било рівними день і ніч.- СІС 23З; Фас

мер

IV 515; Sl .. wyr. obcych 182; Holub1.57.

екіпаж

еквівалент

Lyer 147; Bloch І 264;
Hofш. І 17-18.

Юеіn

535; Walde-

ек ві валент;- р. зквивалент, бр. ек
вівалент, п. вл. ekwiwalent, ч. слц. ekvivalent, болг. м. еквивалент, схв. ек
вивален(а)т, слн. ekvivaleпt;- запози
чення з західноєвропейських мов; нім.

Aquivalent, фр. equivaleпt, англ. equivalent походять від пізньолат. aequivalens (род. в. aequivalentis) «рівноцін
ний», утвореного з основи

прикметника

aequus «рівний» і дієприкметника valeпs від дієслова valёre «бути сильним;
важити; мати ціну, бути вартим».- СІС
233; Hiittl-Worth 16; Sl. wуг. obcych 182;
Holub-Lyeг
147 -148; Dauzat 289;
Bloch І 265; Кlеіп 536; Walde-Hofm. І
17-18, ІІ 727-728.-Див. ще Вален
тИн, екватор.
екзамен, екзаменатор, екзаменацІй·
ний, екзаменувати, ст. екзамен, екзаме
новати (XVII ст.);- р. бр. зкзамен, п.
ekzamin, ekzamen, ч. ехаmеп, слц. examen, вл. eksamen, болг. екзамен, схв.
егзамен, слн. еksаmеn;-запозичення з
латинської мови; лат. examen (род. в.
examinis) «рій (перев. бджіл); стрілка
терезів, ваги; (перен.) зважування; іс
пит; дослідженню> виникло з первісно:о
*eks-ag-smen букв. «виганчння (бдж1л
для утворення рою); зрушення з рівно
ваги стрілки ваги», що складається з пре
фікса ех- і суфіксальної основи* agsmen
від дієслова ago «жену».-СІС 233; Тимч.

869; Фасмер IV 515; Горяев 431; HolubLyer 157; Dauzat 304; Юеіn 554; WaldeHofm. І 424-425.- Див. ще агент,
екс-.

р. бр. зкземплЯр, п. ekzeшplarz, ч. exemplar, слц. exemplar, вл. eksemplar, нл.
eksemplarny «зразковий», болг. екзем
плЯр, м. егземплdр, схв. екземпліір, слн.

eksemplar;- запозичення з латинської
мови; лат. exemp1ar ( <*ex-eш-lom) «спи
сок, копія, взірець, модель» пов' язане
з дієсловом eximo ( <*ex-emo) «виймаю»,
утвореним з префікса ех- «з· (ви-)» і діє
слова ето «беру», спорідненого з псл.

*~ti (*jьmQ) «братю>,
Тимч. 869; Фасмер IV

укр.

[імати].

515; Горяев 431;
Ho!ub-Lyer !57; Dauzat 305; Юеіn
554-555, 558; Walde-Hofm. І 400-402,
426.- Див. ще екс-, імати.
екзотика, екзоти,
екзотИчний;р. зкз6тика, бр. зкз6тьtка, п. egzotyka,
ч. слц. exotika, вл. eksotika, болг. екзо
тика, м. егзотика, схв. егздтика, слн.
очевидно, запозичення з ро
сійської мови, в якій могло бути утво
рене від прикметника зкзотИческий (за
аналогією до відношень типу лирИче
ский -лИрика, физИческий - фИзика і
под.), що походить від фр. exotique «ек
зотичний», яке через лат. exoticus «іно
земний, чужинний»
зводиться до гр.
ЄGwпх6\; «ТС.», пов'язаного :;, прислів
ником ЄGw «ззовні, знадвору», похідним
від ЄG «Від, З», сnорідненого з лат. ех,
псл. iz, укр. із, з.-СІС 235; HolubLyer 159; Bloch І 282; Dauzat 306; Юеіп
561, 764; Frisk І 524, 530.- Див. ще з 2 •

eks6tika;-

екшаж,

еютровка,

екіпірувати;

р.

зкипаж, бр. зкіпrіж, п. ekwipaz, ч.
ekypaz, слц. ekvipaz, вл. ekwipaza,
болг. м. екипаж, схв. екйпііж, слн. ekvipaza;- запозичення з французької мо
ви; фр.

equipage

«карета; команда; спо

екзема,
екзематозний;- р. бр. ж
зема, п. egzema, ч. слц. ekzem, болг.
екзе.ма, м. егзе.ма, схв. екцём, слн. ek-

джати,

походить від лат. (мед.) egzema,
пов'язаного з гр. Єx~Єf.tct «википання;
висип», похідним від Єх~Єw «скипати,
спалахувати; висиnати (про висип)», ут
вореного за допомогою префікса
Є х
(Є~-). спорідненого з псл. iz-, укр. з,
і дієслова ~Єw «кипіти».-СІС 234; KopaШi.ski 256; Holub-Lyer 148; Dauzat
267; Юеіn 449, 1767; Frisk І 612.-Див.
ще дзЯма, З 2 •

ряджати корабель»), що походить від
герм. skip- «корабель», можливо, безпо
середньо від дісл. skipa «споряджати ко
рабель», спорідненого. з дісл. гот. skip
«корабель», двн. skif, нвн. Schiff, англ.
ship «ТС.», пов'язаНИМИ З ЛТС. S~ibft
«рубати, різати» ( <іє. *skei- «різати»);
похідне екіпіруватИ за посередниптвом
р. зкипировать походить від ;шн_. equi-

cem;-

екземплЯр,
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ст. екземпляр'Ь

(1627);-

рядження»

пов' язане з

equiper

«сп~ря

устатковувати>> (<ст. esqшper
(eschiper) «завантажувати корабель; спо

pieren, що зводиться до фр. еqшрег.
235; Фасмер IV 515; Горяев 431;

СІС

експансія

економія

536;

ченням «колишній»);- р. бр.
же-, п.
слн. eks-, ч. слц. ех-, болг. м. схв. екс-;

[оконо.мія, якономія], еко

запозичено з латинської мови через
французьку (фр. ex-miпistre «колишній
міністр» і под.); лат. ех, е (ех-, е-) «із,
ви-» споріднене з псл. iz-< * (j)ьz(-), укр.

Gamillscheg 386; Dauzat 288;
Юuge-Mitzka 169, 648.
економія,

Юеіn

ном, [оконом г' ж. окоман г' ж, око
м он Г, Ж, якономJ, економіст, еконолtіка,
економізація, економізм, еконо.мка, еко
номша, економічний, економний, еконо
мити, економізуватися, економничати,
ст.
економія
(XVII ст.), иконо.міа
(1627);- р. зканомия, бр. зканомія, п.
ekoпomia, ч. ekoпornie, слц. ekon6mia,
вл. ekonomija, болг. икон6.мия, м. еко
номuіа, схв. екондмиjа, слн. ekonomi-

ja;- запозичення з латинської мови;
лат. oeconomia «правильне господар
ство» походить від гр. ot xovof.tia «керу
вання домашнім господарством», утворе
ного з основи іменника oTxot; «дім, жит
ло, батьківщина», спорідненого з лат.
vicus «житловий квартал, село», псл.
vьsь «село», р. весь «ТС.», і компонента
-VOf!Lct, пов'язаного з VEf.tW «розподіляю,
присуджую», спорідненим з гот. niman
«брати», лтс. r,temu, r,tefiit «тс.», ав. n;Jmah- «позика>>, лат. numerus «число»;
ст. иконолtlа походить безпосередньо від
гр. otxovof!la, відбиваючи новогрецьку

вимову слова; форми [окономія, оконом,
окоман, окомон] постали внаслідок на
родної етимології -як переосмислення
еко- в око- у зв' язку із значенням «на

гляд,

контроль».- Паномарів Мовозн.
1974/2, 41-42; Тимч. 870; Горяев 431;

Kopalinski 260; Holub-Lyer 147; Dauzat 265; Frisk ІІ 301, 302-304.
екран, екранізація, екранізувати, ек
ранувати;- р. бр. зкран, п. ekran, болг.
екран, м. екран, схв. екран, слн. еkrаn;
запозичення з французької мови; фр.
ecran «екран, ширма, заслона», ст. escreп «тс.», походить від франк. *skёrm,
спорідненого з двн. skёrm «щит, ширма,
заслона,
захист»,
skirm «ТС.», нвн.
Schirm <<парасолька; козирок; екран,
ширма», лат. scortum «шкіра», corium
«тс.»;

менш

переконливе

припущення

(Dauzat 266; Фасмер IV 516) про зв' язок
фр. ecran з свн. schrank «Загорожа, гра
ти, замкнене приміщення». -СІС 236;
Gamil!scheg 349; Юеіn 1403; Кluge
Mitzka 650, 678.- Пор. шИрма.
екс- (префікс у словах типу екс
голова, екс-президент, екс-чемпіон із зна-

з(-),

із(-) (прийменником і префіксом);
функцію префіксального компонента із
значенням «колишній» ех у народній ла
тині розвинуло в словосполученнях з
іменником сnочатку в формі аблатива

(ех

consule

«(вийшовши) з (посади) кон

сула»), що згодом замінилась формою
називного відмінка (expatricius «колиш
ній патрицій»).-СІС 236; Sl. wyr. ob-

cych 176; Kopalinski 260; Holub-Lyer
156; Dauzat 303; Юеіп 554; WaldeHofm. І 423.-Див. щез 2 •
екскаватор, екскаваторник;- р. екс
каватор, бр. зкскаватар, п. ekskawator,
ч. слц. exkavator, болг. екскаватор, схв.
екскі:tвіітор, слн. ekskavator;- запозиче
но через російську і польську мови з
німецької або англійської; н. Ekskavator, англ. excavator походять від лат.
excavare «видовбувати, бурити», що по
стало із префікса ех- «З-, від-» і дієслова
cavare «робити порожнім, видовбувати»,
пов'язаного з прикметником cavus «по
рожнистий, увігнутий».-СІС 236; Ko-

Юеіn 555; Holub-Lyer
158.-Див. ще екс-, каватИна.
екскурсія, екскурсант,
екскурсійний;- р. зкскурсия, бр. жскурсія, п.
ekslшrsja, ч. exkurse, exkurze, слц. exkurzia, вл. ekskursija, болг. екскурзия,

palinski 261;

м. екскурзиjа, схв. екскІ;рзиjа, слн. eks-

kurzija;- запозичення з західноєвро
nейських мов; н. Exkursi6n, фр. англ.
excursion походять від лат. excursio
«вибігання вперед, вилазка, поїздка,
екскурсія», пов'язаного з дієсловом excurro

«вибігаю, від'їжджаю, подорожую,

роблю екскурсію», утвореним з префік
са ех- «із-, ви-» і дієслова curro «біжу».
СІС 237; Kopalinski 262; Holub-Lyer

158; Dauzat 305;

Gamillscheg 406.-

Див. ще екс-, курс.
експансія,
експансіонсз.м, експансіо
ніст, експансйвний;- р. зкспансия, бр.
зкспансія, п. ekspansja, ч. expanse, expanze, слц. expanzia, вл. ekspansija,
болг. експанзия, м. експанзиjа, схв. екс-
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експедИція

експозицІя

панзиjа, слн. ekspanzija;- запозичено з
французької мови, можливо, через ні
мецьку (н. Expansiбn); фр. expansion
походить від елат. ехрапsіо, похідного
від лат. expandere «розкривати, розпус
кати», утвореного з префікса ех- «ви-,
із-» і дієслова р andere «розпускати, роз
правляти,

розширювати,

пов'язаного з

patere

розстилати»,

<<Простилатися, бути

відкритим, виявлятися», спорідненим з
ав.
pavana- «широкий, далекий», гр.
:rtє't'civvuf.tL «розстилаю», :rttTV1']f1L, л[тv w
«те.», дісл. faomr «обійми, нитка (на

довжину розставлених
рук)», данr·л.
fceom «розставлені руки; захист», двн.
fadam (fadum) «нитка», нвн. Faden
«те.».- СІС 237; Kopalinski 262; Ho-

lub--Lyer 159; Dauzat 306; WaldeHofm. І 244-245, 262.- Див. ще t'KC-.
експедИція, експедИтор, експедИру
вати,
експедиційний, ст. експедиція
(XVII ст.);- р. зкспедйция, бр. зкспе
дьщьtЯ, п. ekspedycja, ч. expedice, слц.

вл. ekspedicija, болr. експедй
ция, м. схв. експедйцujа, слн. ekspedicija;- запозичення з французької мо
ви; фр. expedition походить від лат.
expeditio «Воєнний похід; установлення;
приведення в порядок», пов'язаного з
дієсловом expedio «розплутую, розв' я

expedfcia,

«ТС.», Єf.t:rtЄtpor; «досвідчений», а також з
вірм. p'orj «дослід», гот. fairiпa «вина»,

двн.

far

«переслідування,

небезпека»;

сумнівним видається припущення (Фас

мер IV 516) про німецьке посередництво
запозичення.- СІС 237; Kopalinski 263;
Holub-Lyer 159; Юеіn 562-563; Walde-Hofm. ІІ 288-289.-Див. ще екс-.
експерт, експертИза;- р. бр. зкс
перт, П. БЛ. ekspert, Ч. СЛЦ. expert,
болг. м. експерт, схв. експерт, слн. ekspert;- запозичення з французької мо
ви; фр. expert, expertise походять від лат.
expertus «досвідчений, випробуваний»,
пов'язаного з experiri «випробувати».
СІС 237; Kopa1inski 263; Dauzat 307;

Gamillscheg 407; Wa1de-Hofm.II 288289.- Див. ще екс-, експеримент.
експлуатація, експлуататор,
експлуатаційник,
експлуатаційний, екс
плуатований, експлуатувати;- р. зкс
плуатация, бр. зксплуатацьtя, n. eksploatacja, ч. exploatace, слц. exploatacia,
болг. експлоатdция, м. схв. експлоата
циjа, слн. exploatacija;- запозичення
з французької мови; фр. exploitatioп
«експлуатація, визиск (1834, Бланк);
використання; оцінка (XVIII ст.); (ст.)

захоплення» пов' язане з

exploiter «екс

плуатувати, визискувати (ХІХ ст., Пру

зую, звільняю; приводжу в бойовий по

дон);

рядок, підготовляю», утвореним за до
помогою префікса ех- «ви-, з-» від імен
ника *pedis «пута», пов'язаного з pes

«виконувати; здійс
нювати», що походить від exploit (ст.
esploit, espleit) «подвиг», яке зводиться
до лат. explicitum, субстантивованого
пасивного дієприкметника мин. ч. від
explicare «виконувати, чинити; розгор

(pedis) «нога».- СІС 237; Kopalinski
262; Holub-Lyer 159; Dauzat 307; Gamillscheg 407; Walde-Hofm. І 428429, ІІ 293-295.-Див. ще екс-, пе
даль.
експеримент, експери.ментатор, екс
пери.ментаторство,
експерименталь
ний, експериментувати;- р. зкспери
мент, бр.
зксперьtмент, п. eksperyment, ч. слц. experiment, вл. eksperi-

ment, болг. м. експери.мент, схв. експерu
мен(а)т, слн. еksреrіmеnt;-запозичен
ня з латинської мови; ла1. experimeпtum
«дослід, спроба» пов' язане з experfrf
«робити спробу, досліджувати, вивча
ти», утвореним з префікса

ех- «З-, від-»

і дієслова * peri ri, пов'язаного з peritus
«досвідчений, вмілий», periculum «до
слід, спроба» і спорідненого з гр. лє 'tpct
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використовувати; працювати», ст.

esploitier (esp1eitier)

тати»,

утвореного

за

допомогою

пре

фікса ех- «з-» від дієслова plicare
«згортати», спорідненого з гр. :rtЛЄxw
«плету», лат. plectere «плести», псл.
plesti, укр. плестu.-СІС 238; Sl. wyr.

obcych 179; Kopalinski 263; Ho1ubLyer 159; Dauzat 307; Gamillscheg 407;
Bloch І 283; Юеіn 563; Walde-Hofm.
ІІ 321.-Див. ще екс-, плестИ.
експозицІя,
експонат,
експонент,
експозиційний, експонувати;- р. зкспо·
зйция, зкспонйровать, бр. зкспазіцьtя,

зкспанаваць, п .. ekspozycja,

eksponowac,
exposice, expozice, exponovati, слц.
expozicia, exponovat', вл. ekspozicija,
eksponowac, болг. експозйция, експонuч.

ексnорт

рам,

екстерн

м.

експозициjа,

експонuра,

схв.

експозuциjа, експонuратu, слн. ekspozicija, eksponirati;- запозичено з латин

експресія,

експресіонізм,

експресіо

даю,

ніст, експресИвний;- р. зкспрессия, бр.
зкспрасія, п. ekspresja, ч. exprese, слц.
expresia, вл. ekspresija, болг експресия,
м. експресиjа, схв. експресиjа, слн. ekspresija;- запозичення з французької мо
ви; фр. expressioп «вираз, виразність»
походить від лат. expressio, -onis «тис

СІС

в' яз ан ого з дієсловом

ської

мови,

очевидно,

через

німецьку

(н. Expositi6n «виставка>>, exponieren
«викладати»); лат. expositio «виклад»
пов' язане з expono «виставляю, розкла
показую», утвореним з префікса
ех- «ви-, з-» і дієслова pono «кладу».

238; Kopalinski 263, 264; HolubLyer 159; РЧДБЕ 230; Walde-Hofm.
ІІ 335-336.- Див. ще екс-, позИція.
експорт,

експортер,

експортува-

ти;- р. Зкспорт, бр. Зкспарт, п. ч. слц.
export, вл. eksport, болг. експорт, м.
експорт, схв. експорт, слн. еksр6rt;
запозичення з англійської мови; англ.
export «вивіз» походить від лат. exporto
«вивожу, відпускаю, виганяю», що скла
дається з префікса ех- «з-, від-» і діє
слова porto «несу, приношу», спорідне-.

Іюго з гот. farjan «Їхати», двн. faran,
нвн. fahren «тс.», дінд. piparti «перево·
зить»,

nь.рdти

гр.

:rtєpciw

«літати»;

«переїжджаю»,

стсл.

похідне експортер,

очевидно, зумовлене впливом французь

кої мови (фр. exportateur «тс.»).-СІС
Фасмер IV 516; Holub-Lyer 159;
Юеіп 564, 1219-1220; Dauzat 308; Bloch
І 283; Walde-Hofm. ІІ 343-345.Див. ще екс-.
експрес;- р. зкспресс, бр. експрас,

238;

п. вл. ekspres, ч. слц. expres, болг.
експрес, м. експрес, схв. експрес, слн. ekspres;- запозичено з англійської мови

за посередництвом німецької (н. Expre~)
і французької (фр. express); англ. ex~<експрес, кур'єрський поїзд» як
що зазнав субстантивації
внаслідок скорочення словосполучення
express train «кур'єрський поїзд», по
ходить від фр. expres «терміновий; точ
ний; рішучий», яке зводиться до лат.
expressus «виразний, ясний, чіткий», по
в'язаного з дієсловом exprimo «витис
каю; роблю опуклим; домагаюся від

press

прикметник,

когось; ясно вимовляю; висловлюю», ут

вореним з nрефікса ех- «з-, від-» і діє
слова

premo «давлю, тисну».- СІС 238;
Kopalinski 264; Holub-Lyer 159; Dauzat 308; Bloch І 283; Gamillscheg 407;
Юuge-Mitzka 178; Юеіn 564.- Див.
ще екс-, преса.
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нення,

роблю

вираження,

опуклим;

висловлення»,

по

exprimo «витискаю,

ясно

вимовляю,

ви·

словлюю».- СІС

239; Kopalinski 264;
Holub-Lyer 159; Dauzat 308; Gamillscheg 407.- Див. ще експрес.
експропріація,

експропріатор,

екс

пропріювати;- р. зкспроприация, бр.
зкспрапрьиіцьtя, п. ekspropriacja, ч. expropriace, слц. expropriacia, вл. ekspropriacija, болг. експроприация, м. схв.
експроприjациjа, слн.
еksрrорrіасіjа;
запозичення з німецької мови; н. Expropriati6п походить від пізньолат. expropriiHio, пов'язаного з expropriare «nо
збавляти власності», утвореним за до
помогою nрефікса ех- «ВИ-, з-» від при
кметника proprius «власний», етимоло
гічно не зовсім ясного.- СІС 239; Ko-

palinski 264; Holub-Lyer 159; Fremdworterbuch 182; Walde-Hofm. ІІ 373374.- Див. ще екс-.
·
екстаз, екстатИчний;- р. бр. екс
таз, п. вл. ekstaza, ч. extase, extaze,
слu. extaza, болг. екстаз, м. екстаз,

екстаза, схв. екстаза, слн. еkstаzа;
запозичення з французької мови; фр.

extase

«екстаз, захопленню> запозичене

з латинської мови; лат. uерк. extasis
«тс.» походить від гр. Єхо"tаоч; «зміщен
ня, переміщення, відхід, несамовитість,
екстаз»,пов'язаного з дієсловом ЄGtO''t''Y)flL
«зміщувати, виводити, розладнувати, ро

бити несамовитим», утвореним з nрефік
са Є~ «із-, ви-», спорідненого з лат.

ех

«тс.», псл. iz-, укр із-, і дієслова tO''t''Y)~ІL
«стою», спорідненого з псл. stati, укр.

стати.- СІС

239; Фасмер IV 516; Kopalinski 264; Holub-Lyer 160; Dauzat
308; Gamillscheg 408; Chantraine 470471.- Див. ще з , стати.
2

екстерн «той, хто складає іспити в на
вчальному закладі, не навчаючись у ньо·

му», екстернапі; -р. екстерн, бр. зкс·
тарн, п. ekstern, ч. externi «зовнішній»,
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елегантний

екстракт
слц.

externy

екстерен,

«тс.», болг.

схв.

екстернат, м.

екстернИ,

ели.

походять від пізньолат. ex«позбавлений центра», утворе
ного з прийменника ех «із» та іменника

centrique
centricus

ekster-

«екстерн»;- запозичення з фран
externe «те.» походить
від лат. externus «зовнішній; чужий, сто
ронній», пов'язаного з exterus (exter)
«Тс.», утвореним від прийменника
ех
«З, від» за допомогою суфікса -teroнa nозначення місця, спорідненого з гр.
-,;вро- (бs~t-,;sp6G «правий»), дінд. -tаrа
(дінд. an-taral) «внутрішній»); спорідне
не з дірл. s-echtair, an-echtair «назовні,
ззовні» ( <*eks-tri або *eks-teri).- СІС

nist

ceпtrum «середина, центр».- СІС 240;
Sl. wyr. obcych 177; Holub-Lyer !57;
Dauzat 304.- Див. ще екс-, центр.

цузької мови; фр.

еластИчний,
ньtй,

«згущена

витяжка;

бр.

аластйч·

аластьtчньt,

п.

e1astyczny, ч.
e]astiski, болг.

слц. elasticky, вл. нл.
еластйчен, м. еластичен,
схв. еластичан, ели. eJasticen; - очевид
но, ПОХОДИТЬ Від фр. e)astique, ЩО ЗВО·
диться до нлат. e1asticus, яке походить,
мабуть, від нгр. sЛ,rx<пtx6G «гнучкий,
еластичний; ковкий», пов'язаного з гр.
ЄЛа.-6,.:; (ЄЛаа't6G) «ТС.», що є похідними
від дієслова ЄМw (ЄЛа6vw) «жену; ске

239; Kopa1i6ski 265; Ho1ub-Lyer 160;
Dauzat 309; B1och І 284; Юеіп 566,
1603; W a1de-Hofm. І 433; Ernout Mei11et І 204.-Див. ще екс-.
екстракт

еластик;- р.

аластйческий,

ліку

ровую; кую», спорідненого з вірм.

e1a-

«виходити;
підійматися», elanirn
«ставати», дірл. ad-e11aim «підходити;
відвідувати», do-e11aim «ухилятися».

вальний препарат з витяжок; витяг, стис

nem

лий виклад», екстрактор, екстракція,
екстрактИвний,
екстракційний, екс
трагувати,
ст.
екстракт'О
«витяг»
(XVII ст.);- р. бр. акстракт, п. вл.
ekstrakt, ч. слц. extrakt, болг. м. екс
тракт, схв. екстракт, ели. еkstrаkt;
запозичення з латинської мови;
лат.
extractum «витягнуте» пов' язане з діє
словом extraho «витягаю, видобуваю»,
утвореним з префікса ех- «ви-, з-» і діє
слова traho «тягну».- СІС 239 -240;

СІС

241; Фасмер IV 517; Ho1ub-Lyer
148; Ho1ub-Kop. 112; Dauzat 269; Вloch
І 245; Юеіn 505; Frisk І 482-483.

елеватор;- р. алеватор, бр. алева
тар, п. вл. e1ewator, ч. слu. слн. elevator, болг. м. елеватор, схв. елееrітор;
очевидно, запозичення з німецької мо

ви; н. E1evator походить від пізньолат.
e1evator «підіймач», пов'язаного з ёJeva
re «підіймати, обирати», утвореним з пре
фікса ё- (ех-) «з-, ви-» і дієслова 1evare

Фасмер IV 516;Kopa1inski 265; HolubLyer 160; Walde-Hofm. ІІ 698-699.Див. ще абстрагувати, екс-.
екстрений;- бр. акстранньt, болг.
екстрен;- запозичення з російської мо
ви; р. акстренньtй виводиться від екстра
«термінQвість, невідкладність», заnози
ченого, очевидно, з німеuької мови; н.
Extra «окреме видання, особливий юша
дою> походить від лат. extra (ordinem)
«Поза (нормою, порядком)», пов'язаного з
ех «із».-СІС 240; Фасмер IV 516.-

«підіймати, полегшувати», пов'язаного з
спорідненим з псл. 1ьgьkь
«легкий», укр. легкИй.- СІС 241; Sl.

1evis «легкий»,

wyr. obcych 187; Holub-Lyer 148;
Юеіn 508, 883; Wa1de-Hofm. І 788789.- Див. ще екс-, легкИй.

аксцентрйческий, бр.

елегантний, елегантський, елегант
«чепурун, франт» Ж;- р. алегантньtй,
бр. злегантньt, п. e]egancki, ч. e1egantпi,
слц, e1egantny, вл .. e1egantny, болг. м.
е~антен, схв. елегантан, слн. eJegaп
ten;- запозичено з французької мови за
посередництвом російської і польської;
фр. e1egant «елегантний, вишуканий;
чепурун, франт» походить від лат. e]ё
gans, -antis «вишуканий, витончений»,

ekscentryczny, ч.
ekscentriski, болг.

пов' яз ан ого. з ё1igare «вибирати, вишуку
вати», утвореним з префікса е- (ех-)

Див. ще екс-.
ексцентрИчний

«Позбавлений спіль-

ного центра; заснований на різких кон

трастах, смішних

прийомах;

незвичай

ний», ексцентрик;- р. аксцентрuчньtй,
аксцантрЬtчньt, п.
слц. excentricky, вл.

ексцентрuчен, м. екс

центричен, схв. ексцентричан, ели.

eks-

запозичення з західноєв
ропейських мов; н. exzentrisch, фр. ех-

centricen; 162

.

«з-, від-» і дієслова

1egere

«знаходити,

визбируватю>, спорідненого з гр. ЛЄтrо
«збираю, лічу; говорю», алб. mb-leб

елегія

електрон

«збираю (зокрема, урожай)».-СІС 242;
Sl. wуг. obcych 183; Ho1ub-Lyeг 148;
Dauzat 270; B1och І 246; Юеіn 506, 507,
875;Wa1de-Hofm. 1397, 780.-Див. ще
екс-.

елегія, елегійний;- р. злегия, бр.
алегія, п. e1egia, ч. e1egie, слц. e1egia,
вл. e1egija, болг. елегия, м. елегиjа, схв.
елёгujа, слн. е1еgіjа;-запозичено з ні
мецької мови, очевидно, через посеред

ництво польської; н. E1egie, як і фр.
eH~gie, англ. e1egy, походить від лат. е1е
gїа, яке зводиться до гр. ЄЛє1єіа «еле
гія», первісно «жалібна пісня», похід
ного від f.Лs1o<; «голосінню>, етимологіч
но неясного.- СІС 242; Фасмер lV 517;

Kopa1iii.ski 268;
raine 334.

Holub-Lyeг

148; Chant-

електрика, електризація, електрик,
електрИчка, електрИчний, електризува
ти;- р. злектрuчество, бр. злектрьtч

ІЩсць, п. (розм.) e1ektгyka,

e1ektrycznosc,

ч. слц. e1ektгika, вл. e1ektгicita,
нл.
(заст.) e1ektrica, болг.
електрИка, м.
електрика, схв. електрика, слн. e1ektrika;- запозичення з новолатинської нау
кової мови; нлат.
e1ectrica, утворене
англійським лікарем В. Джільбертом
(1544-1603) на позначення тіл, які, по
дібно до бурштину, наелектризовуються

від тертя,

пов' язане з нлат.

e1ectricus

електро- (перша частина термінів ти

пу електроагрегат, електроапарапцjра,
електровізок, електроводолікарня, елек
трогідростанція,
електродвигун, елек
тродинаміка, електродинамометр, елек

тродоілка, електродоіння, електроенер
гія,

електроЄмність,

електрозварник,

електрозеарюеач,
електрозварювання,
електрокардіограма,
електрокардіо
граф,
електролікарня,
електролінія,
електромагістраль, електромагнетИзм,
електромагніт, електромашИна, електро·
.мережа, електрометалургія, електро.ме·
ханік, електромеханіка, електромолотін
ня,
електромонтаж, електромонтер,
електромотор, електронасос, електроо
ранка, електропередача, електропилосос,
електропіч, електроплуг, електропромис
ловість,
електросітка,
електропоїзд,
електропостачання, електропровідність,
електросталь, електростанція,
елек
тростатика, електротеплИця, електро
терапія, електротехнік, електротех
ніка, електротрактор, електроустатку
вання, електроутЮг, електрохімік, елек
трохімія, електронегатИвний, електро
позитИвний та ін.);- р. злектро-, бр.
злектра-, п. ч. слц. вл. слн. e1ektro-,
болг. м. схв. електро-;- заньзичення з
західноєвропейських мов; фр. e1ectro-,
англ. e1ectro-, нім. E1ektro- в аналогіч

«янтарний, властивий янтарю; електрич

них складних утвореннях походять від

ний», похідним від e1ectгum «янтар», що
nоходить від гр. 7)Лsx:tpcv «ТС.». -СІС 242;
KopaJiii.ski 268; Dauzat 269; Кlein 506;
Chantгaine 409. -Див. ще електрон.
електрифікатор,
електрифіюіція,
електрифікувати;- р.
злектрификация, бр. злектрьtфікацьtя, п. e1ektгyfi

основи гр. 7)Лsx:tpov «янтар», опосеред
ковано пов' яз ан ої також із словом елек
трика.-Sl. wуг. obcych 183; Юеіп
507; B1och І 245.- Див. ще електрон.
Пор. електрика.
електрон, електроніка;- р. бр. алек
трон, п. ч. вл. e1ektron, слц. слн. e1ektr6n, болг. м. електрон, схв. електрон;

kacja, Ч. e1ektrifikace, СЛЦ. e1ektrifikacia, вл. e1ektrifikowanje, болг. електри
фикация, м. схв.

електрификациjа, слн.
elektrifikacija;- запозичено, можливо,
через російську мову з західноєвропей
ських; нвн. E1ektrifikati6n, фр. e1ectri-

очевидно,

запозичено за посередництвом

створені

російської мови з французької (проти
запозичення з англійської або з німець
кої мови свідчить наголос -пор. англ.
e1ectгon, нвн. E1ektron); фр. e!ectron
походить від англ. electron, створеного в

на основі нлат. e1ectricus «електричний»
за доnомогою компонента -ficatio, по

основі гр. 7)Лвюроv· (і -щ;) «янтар; сплав

fication,

англ.

в'язаного з лат.

e1ectrification
facere

«робити, чинити»,

за аналогією до вже наявних слів типу

лат. modificatio «встановлення міри,
розміру».-СІС 242; Sl. wyr. obcych
186.- Див. ще електрика, факт.

11.

1891

р. англійським ученим Стоуні на

золота і срібла», слова спільного по
ходження з гр. 'ljЛЄююр (-орщ;) «блиску
чий»,
очевидно,- спорідненого з дінд.

u1ka

«вогняне явище,

ня».- СІС

метеор,

голов·

244; Kopaliii.ski 268; Ho1ub 163

елемент

еліпс

Lyer 148; Dauzat 270; B1och І 245;
Юuge-Mitzka 162; Юеіn 507; Frisk
І 629.
елемент, елементарний, ст. елемента
ст.);- р. бр. злемент, п. ч. вл.
нл. слц. element, болг. м. елемент, схв.
елЄмен( а)т, слн. element;- запозичено
в середні віки з латинської мови безпо
середньо, а в новіші часи -nовторно,
очевидно, через німецьку мову;
нвн.
Element nоходить від лат. elementum
«елемент; стихія; (давніше) літера; (пе
рен.) початок навчання», етимологічно
нез' ясован ого; можливо, через проміж
ну форму *elepantum «літера з слоноІЗоЇ
кістки для навчання грамоти» пов' язане
з гр. ЄЛЄtра,nа, знах. в. одн. від ЄЛЄtраG
«сЛон, слонова кістка», і зазнало звуко
вої зміни під впливом етруської мови;
свого пізнішого значення «елемент; сти
хія» слово набуло як калька гр. <J'tOL')(8IOv «те.; (одна з літер, розташованих
упевному порядку)», похідного від a,;s['Jt()) «крокую, іду».- Тимч. 873-874;
Фасмер IV 517; Hiittl-Worth 16; Holub-Lyer 148; Dauzat 270; Bloch І 246;

(XVI

Юu~e---Mitzka

162-163;

Юеіn

507;

І 397-398.
Леонора;- р. Злеонора,
бр. Злеанора, п. ч. Eleonora, слц. слн.
Eleon6ra, болг. Елеонора;- нове запо
зичення з однієї з західноєвроnейських
мов, найвірогідніше через німецьку (нвн.
Eleonore) з англійської;- англ. Eleanor (Elinor) є ім' ям, запозиченим через
старофранцузьку мову (фр. ст. Elienor,
Alienor) із старопровансальської; пров.
ст. Alienor, можливо, походить від гр.
Є'ЛвоG «милосердя, співчуття, уболіван
ня», етимологічно нез' ясованого; менш
переконливе пояснення імені (Paul Ю.
Vnb. 89) як гебрайського за походжен
ням із значенням «бог -моє світло»,

WaJde-Hofm.
· Елеонора,

ч. jelito «кров' яна ковбаса», ст. «кишка;
ковбаса», слц. jelito «кров' яна ковбаса;
шлунок; черево», вл. jelito, jelto «шлу
нок жуйних тварин», нл. jelito «нутро

щі; шлунок тварини», схв. [олИто, оли
то, OЛUmO, jeлumo) «КИШКа; КОВбаса»,
слн. [jelita] «вид ковбаси», [olito] «киш
ка»;- псл. (j)elito, пд.-сл. [olito] «киш
ка»;- загальноприйнятої етимології не
має; найбільш імовірною видається спо
рідненість з лат. їlіа (мн.) «нутрощі;
кишки; живіт», пізнім гр. tALa «жіночий
статевий орган» (Brйckner KZ 206; W alde-Pok. І 163-164; Walde-Hofm. І
678); інші дослідники (Фасмер ІІ 503;
Bern. І 452-453; Mikl. EW 425; Matzenauer LF 8, 28) пов'язують псл. (j)elito
з прус.

laitian

«ковбаса»; Бернекер вва

жає, що початкове je- (о-) виникло з пре
фікса іє. *е-, *о- і допускає також мож
ливість зв'язку псл. *(j)elito або з гр.
аЛ,[,,(!) «намащую», Лt'tOG, ЛstOG «ГЛад-

КИЙ», лат.

lino (levї), litum «намащую»,
або з дінд. Іауаtе, !Yyati «прилягає, ту
литься»; сумнівне зближення з псл. liti
«лити» (Holub-Kop. 86), а також з лат.
botulus «ковбаса» (Machek ESJC 222;
Holub-Lyer 221) як слова праєвропей
ського походження; [лелЮхи], на думку
Славського, походить від п. [lelochy].-

Slawski

І

557-558.

еліпс, еліпсис, еліпса, еліпсоїд, еліп
сисний, е ліпснuй, еліпсоїдальний, еліп
соїдний, еліптИчний; - р. аллипс, аллип
сис, бр. аліпс, аліпсіс, п. ч. слц. вл.
elipsa, болг. м. елипса, схв. елuпса,
слн.
elipsa;- через російську і через
польську

(еліпса)

мови

запозичено з

французької; фр. ellipse походить від
елат. нлат. e1lipsis (лінгв., мат.), яке
відбиває гр. ЄЛЛstt/JLG «еліпсис (лінгв.);
брак, нестача», утворене з префікса

nри якому припущуваного гебрайського

ЄЛ- (<Є,,-) «в(-)»,

прототипу не наводиться.- Петровский
231; Суперанская 91; Кореспу Pruvodce
59; Юеіn 506; Frisk І 490.

гот. нвн. англ.
in,
прус.
en «Те.>>
( <іє. *eni), і дієслова Лsl:rtю «зали

[елета] «нутрощі, потрухи» Я, [леле

шаю»,

спорідненого

спорідненого

з

псл.

з

лат.

lіхь,

та Я, ялитu, лелЮхиЖ] «ТС.»;-р. [ли

укр. лихИй; форма еліпсис, очевидно,
походить від р. аллипсис, яке відбиває,

тонья] «третє відділення

мабуть,

шлунку жуй

них тварин», бр. ялітьt «ядра

самця», п.
jelita (ми.)

].64

тварини

<<кишка; стравохід»,
«нутрощі», [lelochy] «те.»,

jelito

лат.

ellipsis;

форма

еліпсоїд

походить від фр. ellipsoїde, утвореного
від ellipse за допомогою суфікса грецько

го походження -оїdе «подібний».- СІС

Емма

ещІ

246; Фасмер 11505, lV 517; Holub-Lyer
148; Dauzat 271; B1och І 246; Юеіn 509;
Frisk І 508, 11 99-100; Ноfтаnл 70.-

«В-» і основи дієслова ~pt\w «цвісти, кві
тувати, кипіти, впливати, вирощувати»,
етимологічно не з'ясованого.- СІС 248;

Див. ще лихИй.
[елЯ] (вигук, яким відганяють сви
ней) Ж;- результат видазміни вигуку
алЯ «ТС.», в якому частку а- заміщено
вигуком е.- Див. ще алЯ, е.
емаль, [емалія] ж, емалювальник, ема

Kopaliii.ski 272; HoJub-Lyer 149; Dauzat 273; Frisk І 274-275; Chantraine
200.- Див. ще еліпс.

левий, емалюваЛьний, емальований, ема
лювати:- р. бр. змаль, п. ета1іа, ч.
слц. етаіl, вл. нл. eтalja, болг. емайл,
м. емаjл, схв. емшь, слн. eтajl;- за
посередництвом російської і польської
мов запозичено з французької; фр. етаіІ
(ст. esтal) походить від франк. *sтalt,
спорідненого з двн. свн. sтa1z (нвн.
Schmalz) «жир (перев. м'який)», до якого
зводиться й укр. смалець; пор. нвн.
Schmelz «емаль», schтelzen «плавити».

СІС

247; Преобр. ІІ 334; Фасмер lV
518; Горяев 431; Holub-Lyer 149, 443;
Dauzat 271; Bloch І 247; Юеіn 517;
Юuge-Mitzka 164.- Див. ще смалець.
емблема, емблематИчний, заст. ем
блемувати, ст. емблема (XVIII ст.);
р. бр. змблема, р. ст.

емвлuма,

п.

em-

bleтa, етЬlетаt, ч. слц. етЬlет, болг.
емблема, схв. емблем, слн. етЬlет;
запозичення з середньолатинської мо
ви; елат. етЬlета «різьба; живопис; ре
льєф» походить від гр. Є~L~lv'IJ!-Ід «вставка;
рельєфне зображення», похідного від
Є!-J~ІіЛЛю «вводжу, вміщаю», утвореного
з префікса 8~-t- (Єv-, Єvt-) «В-» і дієсл:ова
~ІіЛАю «вставляю, вміщаю, кидаю», спо
рідненого з тох. А В kla- «падати»,
дінд.

ud-gur:t).a

«Піднятий», можливо, та

кож з дінд. galati «капає», двн. quellan
«струмені ти, бити джерелом».- Hйttl
Worth 14; Фасмер lV 518; Горяев 431;

Kopaliii.ski 272; Holub·-Lyer 149; Dauzat 272; . Bloch І 248; Юеіn 512; Frisk
І 215-217.-Див. ще еліпс.
ембріон, ембріональний;- р.
змб
ри6н, бр.
змбрьtён,
п.
eтbrion,
ч.
слu. embryo, вл eтbryon, болг. м. емб

рu6н,

схв

ембрио,

слн.

етЬrіо;

запозичення з французької мови; фр.
embryon через посередниптво латинської
мови (лат. етЬrуо) запозичено з грецької;

гр.

Є~-t~puov

«Новонароджене

ягня;

родок» утворене з префікса Єv-

(>

за
Є~-t-)

емігрувати, емігрант, еміграція, емі
грантщина, еміграційний;- р. змигрu
ровать, бр. змігрьtраваць, n. вл. eтigro

wac,

ч.

eтigrovati,

слц.

eтigrovat''

болг. емигрйрам, м. емигрuра, схв. еми
грuрати, слн. eтigrirati;- запозичен
ня з західноєвроnейських мов; фр. eтig
rer, eтigrant, eтigration, н. eтigrieren,
Eтigrant, Eтigrati6n походять від лат.
ётigrare «виселятися, переселятися», ут
вореного з префікса ё- (ех-) «з-, від-»
і дієслова тigrare <(блукати, вештатися;
мінятися».-СІС 248; Kopaliii.ski
273;
Holub-Lyer 149; Bloch І 249; Dauzat
274; Юеіn 514; Walde-Hofт. 11 86.Див. ще екс-, міграція.
Емілій, Еміль, Емілія, J;міла;- р.
Змйлuй, ЗмИль, ст. Емйлий, Змuлия,
бр. Зміль, Змілія, n. Eтilja, ч. Етіl,
Етіlіе, Етіlа, слц. Етіl, ЕтіІіа, вл.

Mil.a, болг. Емйл, .Емйлuя, схв. Емuлиjе,
Eмuлuja, слн Етіl, EmiJ'ija;- очевІІД
но, походить від лат. Aeтilius «Емілій»
(назва римського роду), можливо, утво
реного від прикметника aeтulus «су
перник; той,

хто змагається;

прихиль

ник», похідного від aeтuJarї «змагати
ся», пов'язаного з ітіtаrї «підроблювати,
відтворювати, заміняти», ітаgо, -inis
«Відтворення, образ»; пов' язують також
з гр. rxl~-tt!Лto~, rxl~-ttJЛo~ «лагідний, облес
ливий» (Петровский 232), що менш пе
реконливе.- Суnеранская 83, 91; Ko-

pecny Pruvodce 61; Constantinescu 51;
Юеіn 514; Walde-Hofт. І 17.~ Пор.
ОмелЯн.

Емма;- р. Змма, бр. З.лщ п. Етта,
ч. слц. Ета, слн. Ета;- запозичення з
німеuької мови; нвн. Етта виникло -з.
Еrта (інша форма Іrта), першого ком
понента

давньогерманських

жіночих імен (типу

складних

Ermen-trud,

Irт(in)

яке пов' ~з у ють з «І рм ін (божество
давніх германців)» (PauJ Ю. Vnb. 90,
104) або пояснюють, менш переконливо
(Юеіn 515), як «весь, загальний» (er-

gard),

165

Еммануfл

ентомологія

min); сумнівне пояснення (Суперанская
91) якдавньогерманського «лагідна, при
язна», яке не обгрунтовується наведен

вл. emulsija, болг. емулсия, схв. емул
зиjа, слн.
emйlzija;- запозичення з
французької мови; фр. emulsion «рос

ням відповідного германського слова.

линне

Кореспу

основі лат. ёmulsus, дієприкметника від

Pruvodce 60-61.
ЕммануЇл, ст. Еммануйл'О «С нами
б(ог)'Ь» (1627);- р. Зммануйл, ст. Емма
нуйл, бр. Змануіл, ч. слц. вл. Emanuel,
болг. Емануйл, слн. Emanuel, стсл.
'Ємdtt\)І(ИЛ'h;- за посередництвом ста
рослов'янеької мови запозичено з грець
кої; гр. 'E~-t~-trxvou-~Л відтворює гебр.

lmmanu'el букв. «з нами бог», утворене
з прийменника 'im «з; прю>, спорідне
ного з ар. ma' (а) «те.», що виступає в
сполучній формі 'imma- разом із за
йменниковим суфіксом І ос. ми. -nu
('immanu «з нами») та іменника 'el
«бог», спорідненого з ак. 'l (ilu) «бог,
божество».- Беринда 204; Петровский
232; Кореспу Pruvodce 61; Constantinescu 51; Юеіn 515; Gesenius 44, 632, 637.Пор. МануІл.

емоція' емоційний, емоціональний;

молоко;

діЄСЛОВа

emu\geo

СКЛадаЄТЬСЯ

із-» і
ного
двн.
«те.»,

емульсію>

З

«ДОЮ,

Префікса

утворено

ВИДОЮЮ»,
е-

(ех-)

на

ЩО
«ВИ-,

дієслова mulgeo «дою», спорідне
з гр. аf1ЄЛ1ю, сірл. bligim «Те.>>,
mёlchan «доїти», дангл. melcan
псл. * melko «молоко».- СІС 249;

Kopaliii.ski 274-275; Holub-Lyer 150;
Dauzat 276; Gamillscheg 363; Юеіn 517;
Walde-Hofm. І 121.-Див. ще екс-,
молозиво, молоко.
енергія, ен.ергетйзм, енергетик, ен.ер
гетuка, енергетИчний, енергійний, ст.
енергія (XVII ст.);- р.
анергия, бр.
анергія, п. слц. energia, ч. energie, вл.
нл. energija, болг. еІіергия, м. eliepгuja,
схв. енергиjа, слн. energija;- запозичен
ня з грецької мови; гр. ЄvЄрjЄLа «діяль
ність; сила» (звідки і пізньолат. energia
«те.») утворено Арістотелем від Єvєрj-і)~
(пізня форма до Єvєр16~) «діловий, ак

р. ам6ция, бр. ЗJu6цьtя, п. emocja, ч. ето
ее, слц. em6cia, вл. emocija, болг. ем6ция, м. емоцujа, схв. емдциjа, слн. еmб

тивний»,

сіjа;-запозичення з французької мо
ви; фр. emotion «хвилювання, збуджен
НЯ» пов' язане з дієсловом
emouvoir
(ст. esmovoir) «рухатися; хвилювати,

r;:~z;:~m, двн. werc, нвн. · Werk, дісл.
verk, вірм. gorc «тс.».-СІС 251; Тимч.
874; Фасмер IV 518; Горяев 432; Kopa-

бентежити», що походить від нар.-лат.
*exmoveгe, лат. emovere «виходити (з

яке складається з префікса
Єv- «В-» і основи іменника Єр1оv (дор.
FЄp1ov) «праця», спорідненого з ав. va-

liii.ski 276; Holub-Lyer 150-151; Dauzat 278; Bloch І 255; Юеіn 521; Frisk І
548.- Див. ще еліпс.

чогось); хвилювати, збуджувати», скла
деного З префікса е- (ех-) «З-, від-» і діє
СЛОВа mоvёге «рухати, хвилювати», оче
видно, спорідненого з
дінд.
mivati
«штовхає», тох. А В mus«рухати»,
ЛИТ. mauju, mauti «ПозбаВЛЯТИ, здирати»

енець «nредставник енецької народ
ності на Таймирі»;- р. бр. ВІіЄЦ;- запо
зичення з енецької мови: енеuьке ennet'e'
«людина».- Фасмер IV 518.
ентомологія, ентомолог, ентомоло

(іє. *mеЦ<3-, *mіеЦ<3- «відсувати»); іменник
emotion було утворено за зразком mo-

л6гія, п. entomologia, ч.
слц.
entomolбgia,
вл.

tion (ст.) «приведення в рух», що похо
дить від лат. motio «те.», nов'язаного з
motus «рух», перві~но дієnрикметником
від дієслова movere
«рухати».- СІС
248; Kopaliii.ski 273; Sl. wyr. obcych 189;
Holub-Lyer 150; Bloch І 250; Dauzat
274; Кlein 515, 1010; Walde-Hofm .. І
386, ІІ 116.-Див. ще екс-.
емульсія,
емульсійний,
емульсува
ти;- р.
амульсuя, бр,. змульсія,
п.

emulsja,
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ч.

emulse, emulze,

слп.

emulzia,

гічний;- р.

ан.томол6гия,

бр.

ан.там.а

entomologie,
entomologija,

болг. ентомол6гия, м. ентомологиjа, схв.

ен.томолдгиjа, слн.
зичення

з

мови; нім.

entomologija;- запо

німецької

або

Entomologie,

французької

фр.

entomologie

походять від гр. ev'to~-toЛ.ojla «наука про
комах», утвореного з основи іменника

Єv'tOf!OV «комаха» (букв. «те, що має над
різи, 'тобто членуванню>), пов'язаного
з Єv'tЄflvю (іон. Дор. Єv'taf1'\'ю) «надрізаю»,
утвореним з Єv- «В-» і 'tEf1VIO «ріжу, сі
чу», спорідненого з псл. tє;ti, укр. тЯти,

ентузіазм

та компонента

епізбд
-Ло1іа

«учення,

наука»

252;

епігон, епtгонство;- р. зпиг6н, бр.
апіг6н, п. ч. вл. epigon, слц. слн. epig6n,
болг. епиг6н, схв. епйгдн;-запозичен
ня з західноєвропейських мов; н. Epi-

Sl. wyr. obcych 193; Ho1ub-Lyer 151;

g6ne, фр. epigones (ми.), англ. epigone

Dauzat 282; Bloch 258; Юеіn 526; Frisk
І 508-509, ІІ 95-96; Boisacq 954.-

походять від гр. Єлі1оvо~; «народжений
пізніше, нащадок», пов'язаного з дієсло

(вживаного лише як друга частина
складних слів), пов'язаного з A6jO(; «сло
во,

(наукове)

пояснення».- СІС

Див. ще еліпс, логіка, тЯти.
ентузіазм, et-tmyзiacm;- р. знтузu
аsм, бр. антуЗіflз.м, п. entuzjazm, ч.
enthusiasmus, слц. entuziazmus, вл. нл.
entuziazm, болг. ентусиаз-о.м, м. енту
зujаза.м, схв. ентузиаза.м, слн. entuzia-

zem;- очевидно,

запозичення з німець

кої мови; нім. Enthusiasmus походить
від гр. Єv&ouoLGGO"fl6(; «божественне нат
хнення, захоплення» (нлат. enthusiasmus «те.»), пов'язаного з Єv11єІі~ю «спов
нююсь божественним натхненням», ут
вореним з Єv-11єо~; «той, у кому є бог»,
яке складається з префікса Єv- «В-» та
іменника 11є6~; «бог», нез'ясованого по
ходження,
можливо,
спорідненого з

вірм. di-k' «боги», лат. feriae «канікули»,
дінд. dhi~Q.iya або з лит. dvasia «дух»,
еви.
мер

«привид».- СІС 252; Фас
Горяев 431; Kopaliii.ski 279;
Ho1ub---:Lyer 151; B1och І 258; Юеіп
526; Юuge-Mitzka 168; Frisk І 517,

getwas

IV 519;

662-663.- Див. ще ате~зм, еліпс.

енциклопедія, енциклопедИзм, енци
клопедйст, енциклопедйчний; - р. анци
клопедuя, бр. аІшьtклапедьtя, п. ency-

klopedia, ч. encyklopedie, слц. encyk1opedia, вл. encyk1opedija, болг. енцикло
педия, м. енциклопедиjа, схв. енциклопе
дujа, ели. enciklopedfja;- запозичення
з французької мови; фр. encyc1opedie
походить від пізньолат. encyc1opaedїa,
утвореного з
гр.
Є1 xt! хАю~;
лаtбєіа
букв. «кругове
(загальне)
виховання
(навчання)», що складається з прикмет
ника Є1 xt! хАю(; «круговий, циклічний»,
похідного від xt! хАо~; «коло, обвід»,
спорідненого з псл. kolo, укр. коло,
та іменника лаtбє[а «виховання, на
вчання», похідного від лаtб-, лаt~; «ДИ
тина», спорідненого з псл. р'Ь ta «птах»,
укр. птах.- СІС 253; Фасмер lV 519;

*

Kopaliii.ski 275; Ho1ub-Lyer 150; Dauzat
278; Gatnillscheg 368; Юеіn 519; Frisk
ІІ 44-45; Boisacq 739.- Див. ще еліпс,
кблоl, nедагог,

птах, цикл.

вом EЛtjVOflGGL, утвореним з nрефікса Єщ
«На-, по-», похідного від прислівпика Є:rtt,
Єлі «те.», спорідненого з дінд. арі, ав.
а ірі, дперс. арі у, і дієслова 1 ipofla L
«родитися», пов'язаного з 1Єvо~; «рід».

СІС

253; Kopaliii.ski 281; Holub-Lyer
152; Fremdworterbuch 169.- Див. ще

ген\ зять.
епіграма, епігра.матuст, епігра.ма
тuчt-tий, ст. епігра.м.ма (1625);- р. апи
гра.м.ма, бр. апігра.ма, п. epigram, epigramat, (рідк.) epigrama, ч. слц. вл. epigram, болг. епигра.ма, м. епигра.м, схв.
епuгра.м, ели. epigram;- запозичення з
латинської мови; лат. epigramma «на
пис; короткий сатиричний вірш, еnі
грама» походить від гр. ЄлijpGGflflGG «на
пис, елегійний двовірш», пов'язаного з
Єntjplicpю «надписую», утвореним з пре
фікса Єл- (єщ-) «на-, до-, при-» і дієслова
jрісрю «креслю, пишу».- СІС 254; Тимч.

875; Фасмер IV 519; Kopa1iii.ski 281282; Ho1ub-Lyer 152; Dauzat 286; Bloch
. 263; К!еіn 531; Frisk І 324-326, 535.Див. ще графіка, епігон.

епідемія, епіде.мічний;-р. зпиде.мuя,
бр. зпід§.мія, п. epidemia, ч. epidemie,
слц. epidemia, вл. epidemija, болг. епи
де.мия, м. епиде.миjа, схв. епиде.миjа,
ели. epidemfja;- запозичення з серед
ньолатинської мови; елат. epidemia ут
ворилося із скороченого грецького вира
зу Єщбr]flla v6ao~; «поширена в народі
хвороба», до якого входить прикметник

Є:rttб-ij f!LOІ;, утворений з прийменника
Є лі «на, до, прю> та основи іменника
б'YjflOG «земля; населення, народ».-СІС
254; Фасмер IV 519; Kopaliii.ski 281; Ho-

lub-Lyer 152; Dauzat 286; Gamillscheg
382; Кluge-Mitzka 169; Юеіn 531;
Frisk І 380.- Див. ще демократія, епі
гон.
епізод, епізодИчний;- р. апиз6д, бр.
апіз6д, n. epizod, ч. episoda, слu. слн.
epiz6da, вл. epizoda, болг. епиз6д, м. схв.
епиз6да;- заnоЗичення з французької
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епос

епілеnсія
мови; фр.

при-» і ЛЄ1 ю «розповідаю, кажу».- СІС

episode «епізод» походить від
гр. Є:rtєю6бюv «епісодій (у староаттічній
трагедії -діалог між двома виступа
ми хору); вставка, інтермедія, епізод»,
пов'язаного з прикметником Є:rtsto6бtOG

255; Тимч. 875; Фасмер lV 519; HйttJ
W orth 14; Горяев 432; Kopaliii.ski 282;
Holub-Lyer 152; Dauzat 286; Bloch І
263; Кlein 532.- Див. ще епігбн, лек

«сторонній;

сика, логіка.

вставний, додатковий»,

nо

хідним від іменника Є:rtslooбoG «nрихід,
поява; вхід, проникненню>, що складає
ться з префікса Є:rt(L)- «на-, до-, при-» та

іменника s'tooбoG «вхід, проникнення,
прибуття», утвореного з префікс а (<при
слівника) slG- ( <svG-) «В-, на-», греuько
го

новотвору,

що

виник

з

поєднання

прислівника Єv «В» з -о за зразком є~
«З», і іменника обО\; «дорога, ПОДОрОЖ»,
спорідненого з псл. хоd'ь, укр. хід.
СІС 254; Фасмер IV 519; Горяев 432;

Kopaliii.ski 283; Holub-Lyer 153; Dauzat 286; Bloch І 263; Юеіn 533; Frisk І
471, І І 349-350.- Див. ще еліпс, епі
гон, хід.
епілепсія, епілептик, епілептИчний,
ст. епилепсія (XVIII ст.);- р. зпилеп
сия, бр. зпілепсія, п. epilepsja, ч. epilepsie, слц. epilepsia, вл. epilepsija, болг.
епилепсия,
м.
епилепсиjа, схв. епи

лепсujа,
з

слн.

epilepsija; -запозичення
мови; пізньолат. epilep-

латИнської
sia «Падуча хвороба» походить від гр.
Є:rttЛrppla «Те.», похідного від дієслова
ЄюЛа~-t~а,,w «нападаю, захоплюю», ут
вореного з префікса Є:rt'- (Єю-) «на-,
при-, до-» і дієслова Ла~-t~сі:vю «беру,
хапаю» (майб. ч. Л-ipjJOf.taL, звідки при
кметникові форми Л'Y]:rt'tO\;, A'Y]:rtt86\; і імен
ник Л:'fi'/JLG «хапання; приступ хвороби»),
спорідненого, очевидно, з дангл. lzeccan
«хапати», англ. latch «ТС.», дінд. !а bhate,
лит. lobis «багатство», Iabas «добро».·
СІС 255; Тимч. 875; Фасмер lV 519;

KopaJi,1ski 282; Holub-Lyer 152; Bloch
І 263; Dauzat 286; Юеіn 532; Frisk І І
71, 77~78, 91.-Див. ще епігон.
епілоr, ст. епілог-ь (1627);- р. зпu
л6г, бр. зпіл6г, п. ч. вл. epilog, слц. слн.
epil6g, болг епил6г, схв. епйлог;- запо·
зичення з західноєвропейських мов; фр.
epilogue (Х 11 ст.), н. Epil6g, англ. epilogue походять від лат. epilogus, яке
зводиться ДО гr. Є:rtlЛото\; «Висновок;
кінець промови», пов'язаного з Є:rttЛЄ1ю
«додам, скажу після чогось, у кінці»,
утвореним з nрефікса Є:rt-L «на-, до-,
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епітет; -р.
бр. зпітзт, п.

зпйтет, заст. епитет,
ч. epit(h)eton, слц.

epitet,

болг. м. епитет, схв. епіипет,
слн. epitetoп;- очевидно, походить від
фр. epithete «епітет», пов'язаного з лат.

epiteton,

epitheton

«означенню>, що зводиться до

гр. Є:rtlirє.-ov «епітет; означеиня або прі
звисько» (букв. «додане»), яке виникло
з виразу Є:rtlirs.-ov o-vo~-ta первісно «дода

не ім' я», до якого входить прикметник
Є:rtlirsш\; «доданий; захоплений; запози
чений; штучний», пов'язаний з дієсло
вом Єютlir'Y]f.tL «кладу, додаю», яке скла
дається з префікса Єю- «на-, до-, при-»
і дієслова ,;[{}'Y]f.tL «кладу», спорідненого з
псл. deti «класти», укр. діти.-СІС 255;
Фасмер lV 519; Горяев 432; Kopalinski

283; Holub-Lyer 152; Bloch І 264;
Dauzat 287; Юеіn 534; Boisacq 269270.-Див. ще діти 2 , епігон.
епопея;- р. зпопея, бр. зпапея, п.
слц. вл. epopeja, ч. epopej,
epopeje,
болг. епопея, м. схв. епопеjа, слн. epopeja;- очевидно, походить від елат. еро
роеа, пов'язаного з гр. Є:rto:rtoйa «епічна
nісня, епопея», утвореним з основ імен
ника Є:rtO\; «слово, оповідання» і дієслова
:rtatЄю
«роблю,
складаю».-СІС 256;
Фасмер lV 520; Горяев 432; Kopaliii.ski

284; Dauzat 287; Bloch І 264;
Lyer !53; Юеіn 534.- Див.

Holubще

епос,

поема.
епос, епік, епіка, епічний;- р. апос,
бр. впас, п. ч. слц, вл. epos,, болг.
м.
епос, схв. епос, слн. ер, epos;- запози

чення з німецької мови; нім. Epos через
латинське посередництво (лат. epos «ге
роїчна пісня») запозичено з греuької мо
ви; гр. Є:rto\; (кіпрське FЄ:rto\;) «слово,
оповідання, еп·ічний вірш» споріднене
З дінд. VcJCaQ «СЛОВО», ав. vacah- «ТС.»,
лат. vбх, vбcis «голос».- СІС 256; Фас
мер VI 520; Горяев 432; Kopaliii.ski 284;
Holub-Lyer 153; Bloch І 263; Юеіn
534, 1719; Frisk І 545; Chantraine 362.
Пор. вокал.

епоха

есе

епоха,
п.

epoka,

епохальний;- р. бр. зп6ха,
ч. слu. вл. нл. epoch а, болг.

епоха, схв. епоха, епдха, слн. ер6hа;
запозичено з грецької мови, очевидно,
за посередництвом латинської (нлат.
epocha) і російської; гр. Є лох-~ «затрим
ка, вихідний момент; визначений час»
утворено від дієслова ЄлЄхw «затримую»,
що складається з префікса Єл'-, Єлt

«на-, до-, при-» і дієслова Єхю «тримаю;
несу;

володію»,

спорідненого

з

дінд.

sahal} «СИЛа, перемоГа», ав. hazah- «ТС.»,
гот. sigis «перемога», нвн. Sieg «ТС.».
СІС 256; Фасмер IV 520; Горяев 432;
Hйttl-Worth І4; Kopaliii.ski 284; HolubKop. ІІЗ; Holub-Lyer ІSЗ; Frisk І
603-604; Chantraine 392-394.- Див.
ще епігон.
ера;- р. бр. ара, п. вл. ега, ч.

слц.

era, болг. м. ера, схв. ера, слн. ега;
запозичення з латинської мови; нар.
лат. aera «окреме число, вихідна цифра
(у тому числі в хронології); ера» виник

ло з первісної форми множини від aes,
-ris ( <*alos, * aises) «руда; бронза, мідь;
гроші», спорідненого з гот. aiz, дісл.
eir, двн. ёг «руда», дінд. ауаЬ, ав. ауаh

«метал, .залізо». -СІС

256; Фасмер IV
520; Горяев 432; Kopaliii.ski 285; Holub-Kop. ІІЗ; Holub-Lyer ІSЗ; Walde-Hofm. І І9; Юеіn 537.

ербій (назва хімічного елемента);
р. арбий, бр. арбій, п. erb, ч. слц. erbium, болг. ербий, слн. егЬіj;- запози
чення з новолатинської мови; новолат.
erbium утворено шведським ХІмІком
К. Мозандером у І843 р. від назви швед
ського міста І тер б і (У tterby) як позна
чення одного з двох нових елементів, до
бутих з ітербійської пегматитової жи
ли.-Волков 60; Kopaliii.ski 285.-Пор.
ітербій.

[ерліщь] «знак на вусі у худоби: ви
різка в вусі у вигляді прямого або го

строго кута», [uрлець] «тавро на вівці»
Я;- неясне; можливо, походить від тур.·
yaralJ «поранений; той, хто має рану,
поріз» (пор. також yara «рана, поріз»)
або його відповідника з якоїсь іншої
тюркської мови, пов'язаного з дієсло

вами

yarilmak

«розсікатися»,

yarmak

«розсікати».

ерозія,

еродОваний,

ерозИвний,

ера-

зійниа, еродувати;- р. зр6зия, бр. з ро
зія, п. erozja, ч. erose, слu. er6zia, болг.
ер6зия, м. ерозиjа, схв. ердзиjа, слн.
erozija;- через західноєвропейські мо
ви (н. Erosi6n, фр. erosion, англ. erosion)
запозичено з латинської; лат. ёrosio,
-onis «роз'їдання» пов' язане з дієсловом
erodere «роз 'їдати», утвореним з пре
фікса е- (ех-) «З-, від-» і дієслова rodere
«гризти, виїдати», пов'язаного з radere
«скребти, дряпати» і спорідненого з дінд.
radati «Дряпає, скребе», radanaQ «Зуб»,
свн. rйezel «те.», нвн. Rlissel «хобот» (іє.
*цrod-), а також (з іншим вокалізмом:
іє. *цerd-) псл. *verd'Ь, укр. веред.-
СІС 258; Kopaliii.ski 287; Sl. wyr. obcycl1
І98, І99; Holub-Lyer І53; Dauzat 289;

Bloch І 266; Юuge -Mitzka 616;Юеіn
539, І353; Walde-Hofm. І 423-424,
ІІ 4І5, 439-440.- Див. ще екс-, ве
ред.- Пор. корозія.
еротика, еротИзм,
еротИчний;- р.
зр6тика, бр. зр6тьtка,
п. erotyka, ч.
слц. вл. erotika, болг. м. еротика, схв.
еротика, слн. er6tika;- очевидно, за
nозичення з німецької мови; н. Er6tik
походить від гр. Єрюпх6~ «любовний»,
Єрю-пхсі «любовні стосунки, пригоди»,
похідних від Єрю~ (Єрюто~) «Кохання»,
пов' яз ан ого з дієсловом Єрсч.tаt «кохаю;
бажаю», етимологічно неясного.- СІС

258; Kopaliii.ski 286-287; Holub-Lyer
ІSЗ; Fremdwбrterbuch І72-І 73; Frisk
І 547; Chantraine 363-364.
ерудИція, ерудИт, ерудОваний;- р.
зрудИцuя, бр. зрудьщьtя, п. erudycja,
ч. erudice, слц. болг. ерудиция, м. схв.
ерудицujа, слн. erudicija;- запозичен·
ня з західноєвропейських мов; нім. Eruditi6n, фр. erudition, англ. erudition
походять від лат; eruditio «ученість,
освіченість», пов'язаного з ё rudire «на·
вчати, давати освіту», утвореним з пре
фікса е- (ех-) «З-, від-» і прикметника ru-

dis «необроблений, грубий, дикий»
( <*rudius) нез' ясованого походження.
СІС 258; Kopaliii.ski 287; Sl. wyr. obcych
І98; Holub-Lyer !53; Юеіn 540; Walde-Hofm. ІІ 447.-Див. ще екс-.
[ecel «оце» ВеУг;-слн. [esejl щей»,
стсл. ЕСЕ, к:се «'ось»;- псл. *e-se «оце»,
вказівний займенник, утворений сполу
ченням колишньої вказівної частки е-
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ескадра
(пор. болг. м. е «он там», схв.

есперанто
е «ось»),

наявної в р. атот, дінд. a-sau «той»,
a-dai) «те», гр. Є-хєt: «там», Є-хєt:vщ;
«кожний», лат. e-quidem «звичайно», оск.
e-tanto, умбр. e-tantu «така», гот. і-Ьаі,
і-Ьа (питальна частка), дангл. дісл. ef «чи,
коли» (іє. *е-), та займенника сей у формі
середнього роду (ее).- Фасмер lV 513,
523; Преобр., вип. останній 125-126;
Bern. І 259-260; Mikl. EW 56, 297; Chantraine 329.- Див. ще сей.- Пор. еге.
ескадра, ескадрон, шкадрон (заст.),
ескадрИлья,
ескадрений;- р. зскадра,
ст. исквадра, исквадрон, п. ч. слц. eskadra, болг. м.ескадра,схв.ескадра,слн.
eskadra;- запозичено з італійської або
іспанської
мови
за
посередництвом
французької;
фр.
escadre «ескадра,
флот» (ст. escoadre, scouadre) походить
від іт. squadra «чотирикутний бойовий
порядок; загін, відділенню> або ісп.
escuadra «тс.»; ці форми продовжують
пізнє нар.-лат. *exquadra «чотирикут
ник (війська)», утворене з префікса
ех- «З-, від-» і основи іменника quadrum
«чотирикутник, квадрат», спорідненого
з псл. cetyre, укр. чотИри; на відміну
від форми ескадрон, яка прийшла з іта
лійської мови через французьку (фр.
escadron), шкадрон походить безпосе
редньо від іт. squadrone «ескадрою>
(букв. «велик.ий чотирикутник війська»),
що є збільшувальною формою від іт.
squadra; похідне ескадрИлья запозичено
через французьке посередництво (фр.
escadrille) з іспанської мови (ісп. escuadrilla).- СІС 258; Фасмер lV 521; Го
ряев 432; Kopaliiiski 288; Holub -L yer

154; Dauzat 290; Bloch 267; Gamillscheg
388; Юеіn 1499; Юuge-Mitzka 687;
Walde-Hofm. ІІ 395-396.-Див. ще
екс-, квадрат, чотИри.
ескалатор;- р. зскалатор, бр. зска
латар, п. eskalator, ч. слц. eskalator,
болг. ескалатор, схв. ескалатор, слн.
eskalator;- запозичення з англійської
мови; англ. escalator пов'язується з фр.
escalader «підніматися, сходити», похід
ним від escalade «сходження; приступ,
штурм», що походить від іт. scalata «при
ступ, штурм з драбинами», пов'язаного
з scala «драбина», яке зводиться до лат.
scaJae (мн.) ( <*scandsla) «ТС.», ПОХіДНОГО
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від scando «піднімаюсь».- СІС
258;
РЧДБЕ 251; Kopaliiiski 288; Юеіn 541;
Dauzat 290; Walde-Hofш. 11 486.Див. ще скандувати.- Пор. шкала.
ескіз;- р. аскйз, заст. зскис (два ас

киса,

1815

р.), бр. зскіз, болг. ескйз;

через російське посередництво запози
чено з французької мови; фр. esquisse,
яке набуло своєї форми на російському
грунті, очевидно, внаслідок гіперистич
ного сприйняття первісного кінцевого
с як з,

що зазнало оглушення, походить

від іт.

schizzo «ескіз; схема, конспект».
СІС 258; Сорокин 162, 458; Фасмер IV
521; Горяев 432; Dauzat 294; Bloch І
270; Gamillscheg 393.- Див. ще шкіц.
ескімос;- р.

дСКи.м6с,

бр.

дСЮ.МОС,

п.

Eskimosi (мн.), ч. Eskymak, слц. Eskimak, вл. Eskimowc, болг. м. ески.м6с,
схв. Ескїі.м, слн. Eskime (мн.);-запо
зичення з французької або англійської
мови; фр. esquimau, англ. Esquimo по
ходять від алгонкінськ. eskimanzik «Ті,
що харчуються
сирим
м'ясом».РЧДБЕ 251; БС3 49, 181.
еспарцет (бот.) «багаторічна кормова
трав' яниста рослина, Onobrychis sati-

va L.»,

[еспарзета] «те.>> Ж;- р.

зспар

цет, бр. зспарцЗт, п. esparceta, sparceta, ч. esparseta, sparsetka, болг. еспар
зета, слн. esparzeta;- запозичення з
французької мови; фр. esparcette, esparcet «ТС.» походить від пров. esparceto «ТС.», очевидно, генетично пов'язаного,
як і фр. epars «розкиданий, розсіяний»,
ст. espardre «розсипатИ, розсіювати», з
лат. spargere «тс.», спорідненим з лит.
sproga «іскра», англ. spark <<ТС.», гр.
аларjсіЮ

«набрякаю;

сильно

жадаю»:

свою назву рослиRа одержала, мабуть,
у зв'язку із способом її сівби.- СІС259;

Sl. wyr. obcych 199, 615; Dauzat 284,
293; Bloch І 269; Walde-Hofm. 11 566.
есперанто,

есперантИст; -р.

аспе

ранто, бр. зспераІ:lта, п. ч. слц. вл.

peranto, болг. есперанто,
слн. esperanto;- термін

схв.

es-

ecneparcmo,

на позначення

штучної мови, утворений за псевдоні
мом її винахіднИка лікаря Л. Заменгофа
(1859-1917) Esperanto, який мовою ес
перанто означаЄ «той, хто сподівається»
і є акт. дієприкметником теп. ч. від діє-

естрада

ест

слова esperi «сподіватися», утвореного від
романського кореня (пор. фр. esperer «спо
діватися», ісп. esperar «те.»), що продов
жує лат. spёro «сподіваюся», споріднене
з псл. speti «іти вперед до якоїсь мети»,

укр. спіти, ycnix.-CIC 259; Kopalinski 289; Sl. wyr. obcych 199; HolubLyer !54; Dauzat 293; Bloch І 269;
Кlein 542; Walde-Hofm. 11 273.-Див.
ще

спіти, усПіх.
ест, естонець, Естонія;- р.
зет,
&стонец, бр. зстонец, п. Estonczyk, ч.
Est, Estonec, слц. Est6nec, вл. Est, болг.
ест6нец, м. Естонец, схв. Естонац, слн.
Estonec;- очевидно, запозичення з ні
мецької мови; нвн. Este «ест, естонець»,
Estland «Естонія» пов' язане з назвою

балтійського племені

Aestii, Aesti,

ві

домої нам уперше в такій формі з твору
римського письменника Таціта «Гер
манія» (98 р. н. е.), яка відбиває, очевид
но, германську назву цього племені і
відповідає дісл. Eist(i)r, дангл. Estum
і, можливо, пов' язана з дісл. еіОі «пе

решийоК>> або з гот. aistan «боятися, ля
катися», згодом «страхіття»; пояснення
Aesti(i) як «східні» (очевидно, в зв' язку
з пгерм.
austa- «схід») (Каск Яз. нар.
СССР ІІІ 35) менш вірогідне фонетично;
Естонія походить від елат. Estonia,
утвореного від цього етноніма; у самих
естонців назва aestlane «естонець» (де
-Іапе -суфікс на позначення місця,
споріднений з фін. (eesti-)lainen «Тс.»),
очевидно, з німецької мови,- пошири
лася лише з середини ХІХ ст., до того
часу естонці себе називали maarahvas
«корінне населенню> (букв. «народ (цієї)
землі»); у давньоруських літописах ес
тонці разом з іншими прибалтійсько
фінськими племенами називалися Чудь
(пор. р. Чуд-ское озеро).- Фасмер lV

*

естетика,

ний,

естетний,

естетство,

естетИч

естетствувати;- р.

зстет, бр. зстат, п. esteta, ч. слц. esвл. estetik «естетик», нл. estetiski
«есгетичний», болг. м. естет, схв. есте
т(а), слн. еstеt;-запозичено з фран

tet,

цузркої мови, можливо, через німецьку

(н. Asthet); фр. esthete (1882) утворено
від гр. ato11rp;-ij ~ «той, хто відчуває»
при наявному вже на той час фр. esthetique «естетика» (від нлат. aesthetica,
терміна німецького філософа Баумгар
тена, утвореного в 1750 р. від гр. ata1r'Y]'tL х6 ~ «який відчуває; сприйманий чут·
ТЯМИ»); Гр. at<J11'Y]'t-i) ~. a[Oi}'Y]'tL Хо ~ ПО·

<*

в' язані з дієсловом aia1rcivo~-taL (
aFt~11-civo~-trxt) «відчуваю, сприймаю», одного
кореня з гр. аї: ю (
aFia- ю) «чую» і
спорідю~ного з лат. audio (
aцis-d-io)
«ТС.», дінд. aVIQ «ЯВНИЙ», avati «ЗВаЖаЄ»,
псл. aviti «виявляти», укр. явИти, nсл.
uxo (
ausos), укр. вухо.- СІС 259;
Фасмер lV 522; Горяев 432; Sl. wyr.

<*

<*

<*

obcych 199-200; Holub-Lyer 155;
Bloch І 271; Dauzat 295; Gamillscheg
396; Юеіn 544; Frisk І 45, 48-49.-Див.
ще вухо, явИти.
естрагон (бот.) «астраtон, Artemisia
dracunculus L.»;- р. бр. зстрагон, п.
ч. estragon, слц. estrag6n, болr. естра
гон;- запозичення з французької мови;
фр. estragon є результатом видазміни
давнішого targon «естрагон», запозиче
ного

через

(лат. бот.

латинське

tarchon)

посередництво

з арабської мови; ар.

tari)un «ТС.» зводиться до гр. брах6v
ноv букв. «драконів», похідного від
брсіхюv «дракою>; пор. р. дракон-трава
«естрагон», лат. dracunculus «те.»; назва
зумовлена,

очевидно,

рослини,· що

належить

гострим

до

роду

смаком

поли

ну.-СІС

522.
естафета;- р. бр. зстафета, п. заст.

рідк.

естет, естетизація, ест.епиlз.м, есте
тик,

estafeta;- запозичено,

за посередництвом
французької; фр.

очевидно,

російської мови з
estafette (початкова

estaffette, 1631) походить від іт. staffetta
259; Фасмер lV 522; Мар
ковский РЯШ 197211, 107-108; Преобр.
І 127; Горяев 432; Holub-Lyer 472;
Dauzat 295; Bloch 271; Gamillscheg
395.- Див. ще штафета.
юс.».- СІС

260; Фасмер lV 522; HolubLyer 155; Dauzat 296; Gamillscheg
396.- Див. ще дракон.- Пор. тургун.
естрада;- р. бр.
зстрада, п. вл
ч. слц. слн. estrada, болг. схв.
естрада;- запозичення з французької
мови; фр. estrade (1674) «підвищення, кін,

estrada,

поміст» походить від запозиченого ісп.
Яке продовжує лат. stra-

estrado «те.»,
tum «поміст,
постіль;

підлога;
в'ючне сідло;

брук;
ковдrуа,
попона» (букв.

J71

\

етика

ет

«(те, що) простелене, простерте»), пов' я
зане з дієсловом sterпo

«Стелю, прости

раю;

з

*sterti,

покриваю», спорідненим
укр. простерти; фр.
виводиться також від пров.

estrade
estrada

«вулиця»,

яке

походить

від

псл.

нар.-лат.

strata «тс.», пов'язаного з лат. stratum
(Gamillscheg 396); значення «музичІю
драматичне мистецтво, пов' язане з ви
конанням невеликих творів» у слова
естрада в українську мову запозичено
з російської, де воно вперше виникло.
СІС 260; Фщ:мер IV 523; Kopalinski

290; Sl. ·w-yr. obcych 201; Holub-Lyer
155; Dauzat 296; Bloch І 272; Fremdworterbuch 175; Кlein 544, 1523; WaldeHofm. ІІ 590, 601.-Див. ще сторона.
ет (вигук для вираження нетерпіння,

незадоволення,

[ит];- п.

et

розчарування,

досади),

«ТС.»;- очевидно, новотвір,

що виник фонетично з вигуку * ать,
колишньої частки із значенням «хай»;
утрата м'якості відбулася, можливо,
під впливом вигуку ат, варіанта *ать.

І

Slawski

215.- Див.

ще ат.

етаж (рідк.) «ПОВерХ», етажність;
заПОЗИЧеННЯ з російської мови; р. зтаж,
як і п. etaz «(заст.) поверх; (спец.) nід
різ на шкірі для рукавичок за довжи
ною пальців», ч. слц. заст. etaz, вл. etaza,
болг. м. етаж, схв. етаж, слн. etaza,
походить від фр. etage «Поверх, ярус,
ступінь,

estage «ЖИтло», що
через форму нар.-лат. *staticum «те, що
СТОЇТЬ» ЗВОДИТЬСЯ ДО лат. statio «СТОЯН
ка,

ряд»,

позиція;

словом

ст.

пост»,

stare «стояти»,

пов'язаного

з діє

сnорідненим з псл.

укр. спиіти.- Фасмер IV 523;
Горяев 432; Holub-Lyer 155; Dauzat
297; Bloch І 272-273; Gamillscheg 397;
Юеіn 545; Walde-Hofm. ІІ 587.- Див.
ще стати.

stati,

етажерка;- р. втажерка, бр. вта
ж§рка, п. etazerka, ч. слц. etazer, болг.
м. етажерка, схв. етажёр(ка), слн. еtа
zеrа;-запозичення з французької мо
ви; фр. etagere «поличка, шафка для кни
ЖОК>> пов' язане з дієсловом etager «роз
міщувати ярусами», похідним від etage
«поверх, ярус, ступінь».- Фасмер IV
523; Горяев 432; Sl. wyr. obcych 202;

Holub-Lyer 155; Dauzat 297; Bloch
272-273; Юеіп 545.- Див. ще етаж.
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еталон;- р. бр. зтал6н, п. ч. вл.
слц. слн. etal6n, болг. еталон;

etalon,

запозичення

з

французької

мови;

фр.

«еТаЛОН»
(спочатку «КіЛОК, па
ЛИЧКа для вимірювання») продовжує фр.
ст. estalon «кілок», очевидно, герман

etaJon

ського походження (пор. франк.

*stollo
stollo «ТС.».- СІС
260; Sl. wyr. obcych 200; Holub-Lyer
155; Dauzat 298; Bloch І 273; Garnill·
scheg 298.
«опора, стовп», двн.

етаn, етатщк;- р. бр. зтdп, п.
заст. etapa, ч. слц. вл. etapa, болг.
етап, м. етdпа, схв. етапа, слн. etapa;запозичення з французької мови; фр.
etape «етап, перехід; місце зупинки,

etap,

продовольчий пункт на шляху пересу

вання

військ»

розвинулося

з

фр.

ст.

estople (estaple) (1280) «склад», яке по
ходить від снідерл. stapel «підпора, жер
дина;
фундамент;
купа
(товарів);
склад».- СІС 260; Фасмер IV 523; Пре
обр. ІІ 127; Горяев 432; Holub-Lyer

155; Holub-Kop. І 13; Dauzat 298;
Bloch І 274; Gamillscheg 399; Кluge
Mitzka 176; Юеіn 545.- Див. ще ста·
nель.

еТИКа, етuЧІ-tUЙ;- р. §тика, бр. §тьt
ка, п. etyka, ч. слц. вл. etika, болг. м.
етика, схв. етика, слн. etika;- запо
зичено з грецької мови через латинську

і західноєвропейські

(Нf Ethik, фр.
ethique); лат. ethika походить від гр.
'l)itL x-ij (<tЄ ХУТJ) «етика» (букв. «етичне,
стосовне
моралі
(вміння)»,
тобто «уміння бути моральним»), форми жі
ночого роду від прикметника 'ljitLx6~
«етичний, який стосується моралі», по

в'язаного

з

~ftor;;

«звичай.,

правило»,

Єіtщ; «ТС.», спорідненим з дінд. svadha
«звичай,

властивість»,

гот. sidus, двн.
лат.
sodalis
співучасник»;
іє. *sцedh- «ВЛастивість», результат по
єднання і є. * s(ц)е, кореня зворотного
займенника, пов' яз а ного з псл. s(i, укр.
ся, і * dhe-, наявного в псл. dejQ, deti
«класти», укр. діти.-СІС 260; Фас
мер IV 523; Горяев 432; Kopalinski 294;
Holub-Lyer 155; Dauzat 289; Bloch І
274; Юuge-Mitzka 176; Frisk І 444,
625; Chantraine 407-408.- Див. ще ді·
ти2, ся.

situ, нвн. Sitte «ТС.»,
( <*swedhalis) «товариш,

ефект

етикет
етикет «установлені

норми

поведін

ки в товаристві», етикетка «наклейка
з клеймом, написом», етикетувати «при
кріплювати етикетки»;- р. бр. втикет,

втикетка, п. etykieta,
etykietka, ч.
ели. вл. etiketa, болг. етикет, м. схв.
етикета, слн. etiketa;- очевидно, че
рез російську і польську мови запози
чено з французької; фр. etiquette (ст.
estiquette) спочатку «штифтик (шпеник)
для прикріплення папірця», далі «па
пірець (з написом, зокрема на судовій
справі)», звідки (у XVIII ст.) щеремо
ніал, етикет (згідно з картками, папір
цями,

розташованими

у

порядку

при

дворних рангів)» походить від дієслова

«прикріплювати», яке
утворилося з снідерл. stikkeп «прико
лювати», похідного від stekeп «втикати;
штовхати» (гол. <;tekeп «втикати»), спо
рідненого з двн. stёhhaп (нвн. stechen),
гр. ат[~w «те.», лит. stigti (stingu) «пе
ребувати спокійно на одному місці».
СІС 260; Фасмер IV 523; Горяев 432;

estiquier (estiquer)

Kopalinski 294; Holub-Lyer 155; Dauzat 289; Bloch І 275; Gamillscheg 401;
Юuge-Mitzka 176; Юеіn 547; Vгies
NEW 695. 700.
етимологія, етимолог, етимологіза
ція, етимологічNий, етимологізувати, ст.
етимологія (XVI ст.), етимоN'Ь (XVII
ст.);- р. втимология, бр. втЬtмалогія,
п. etymologia, ч. etymologie, слц. etymol6gia, вл. etymologija, болг. етимоло
гия, м. етимологиjа, схв. етимолдгиjа,
слн. etimologija;- запозичено з грець
кої мови за посередництвом латинської
(лат. etymologia), npo що свідчить, зо
крема, наголос; гр. Єтuf.toA.or[a «етимоло
гія; істинне, тобто первісне, значення
слова або встановлення первісного зна
чення слова» складається з основи імен
ника Єтt>f.tOV «nравда, істина; етимон,
справжнє, тобто первісне, значення сло

ва»,пов' язаного з nрикметником Єтuf.tO\;
«істинний, правильний», похідним від
Єтєо\; «дійсний; правдивий, правильний»
чи від Єто(; ( <*se-t6s «який є»), можливо,
пов'язаних з дієсловом Єат[ «Є»,- пор.
дінд. satyab ( <*sgt-jos) «дійсний; пра
вильний», гот. sunjis ( <*sent- від *es-)
«ТС.», і комnонента -Лorla, що виступає
тільки як друга частина складних слів

і походить від Лото\; «слово; значення;
поняття; наука».- СІС 261; Kopalinski

294; Holub -Lyer 156; Dauzat 301;
Bloch І 277; Юеіn 548; Юuge-Mitzka
177; Frisk І 580, 584; Chantraine 380,
381; Boisacq 291.- Див. ще логіка.
етнІчний,
етнос;- р.
втнuческий,
бр. втнічньt, п. etniczny, ч. слц. etnick)'.
болг. етнuчески, м. етнички, схв. ет

ничкu,

слн.

etnicen;- запозичено

з

грецької

мови через латинську (елат.
ethnicus); гр. Є{}vtx6\; «племінний, на
родний; язичницький» є похідним від
Є{}vо(; «громада; плем'я, народ», очевид
но, як і гр. Є{}о\; «звичай», пов'язаного
з зворотним займенником іє. *sце: Є{}v3(;

( <*sцedh-nos) за походженням і зна
ченням близьке до гот. sibja ( <*s(ц)ebh-)
<<Плем'я», отже, первісне значення «група своїх людей». -СІС 261; Kopalinski 293; Holub- Lуег 155; Юеіn 547;
Frisk І 448; Chantraine 315; Boisacq
218.- Пор. етика.
етнографія, етнограф, етнографізм,
етнографічний;- р.
втнография, бр.
втнаграфія, п. слц. etnografia, ч. etnogгafie, вл.
м.

etnografija, болr. етнография,

етнографиjа, схв. етнографиjа, слн.

etnogгafia;- запозичення

з.

західноєв

ропейських мов; н. Ethnogгaphie, фр.
ethnogгaphie утворено з основи гр. Є{}vо(;

«плем'я, народ» і компонента
вживаного тільки в складних

-rpa<pta,
іменни

ках і пов'язаного З гр.

rpcicpw «ПИШу».
СІС 261; Kopalinski 293; Sl. wуг. obcych
202; Dauzat 299; Bloch І 275; Юеіn
547.- Див. ще графіка, етнІчний.
етЮд, заст. етЮда Ж, етЮдник;
р. втЮд, бр. вцЮд, п. etiuda, заст. etiud,

ч. слц. вл.

etuda, болг. етЮд, схв. ету

да, слн. etйda;- запозичено з французь
кої мови, очевидно, через російську
і польську; фр. etude (ст. estude, estuide Х Il ст.) «етюд; вивчення, досліджен
ня, нарис» утворене від лат. studium
«nрагнення, заняття; вивчення».- СІС

261;

Фасмер

IV 524; Kopalinski 293; Sl.
obcych 202; Holub-Lyeг 156; Dauzat 301; Bloch І 277; Gamillscheg 403;
Юеіn 547, 1527-1528.-Див. ще сту
wуг.

дія.

ефект, ефектИвний, ефектний, ст.
до ефекту (XVIL ст.);- р. вффект, бр.
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ешелон

ефес
афект, п. ч. слц. вл.

efekt,

болг.

ефект,

м. ефект, схв. ефекат, ели. еfеkt;-запо3ичення з латинської мови; лат. effek-

tus

<<Виконання; дія; вплив; результат»

пов' язане з дієсловом
ляю,

виконую;

efficio

приз:начаю;

«виготов
доводжу»,

утвореним за допомогою префікса ех
( >ef- внаслідок асиміляції) «З-» від

дієслова
мер IV

facio «роблю».- СІС 262; Фас
524; Kopaliiiski 253; Sl. wyr.
obcych 174; Holub-Lyer 146; Dauzat
267; Bloch І 243; Юеіn 501; WaldeHofm. І 444.-Див. ще екс-, акт.
ефес;- болг ефес;- заnозичення 3

російської мови; р. афес, ст. ефес,
ге
фес, як і п. заст. giefes, gifes, nоходить
від нім. Gefii~ «ефес, держак шаблі;
посудина; судина», пов'язаного з fassen
«хапати», первісно «уміщати в посудину,

приймати

в

себе»,

спорідненим

з

гот.

fetjan «прикрашати», початкова «облямо
вувати, охоплювати», лит. pedas «сніп»,
puodas «горщик», лтс. рёdа «в'язка».
СІС 262; Фасмер IV 524; Hutti-Worth
17; Преобр. І 218; Горяев 104; Юu
ge -Mitzka 186, 194, 226, 240.- Див.
ще nід.
ефfр, заст. етер, заст. етерйчJщй Ж,

ефір1щй, ст. ефирским', ефv р'Ьскіи, евірь
ское (XVII ст.);- р. афuр, бр. афір,
др. ееерь, ееер'Ь, ееuр(отеча), еферь,
еmерь, етирь, п. вл. eter, ч. еtег, ether,
слц. ели. eter, болг. м. етер, схв. етар,
етер;- запозичено з грецької мови в
двох варіантах: першому -в давньо

262; Повома
42; Тимч. 876;
wyr. obcych 202;
Kopaliiiski 292; Holub-Lyer 155; Dauzat 299; Bloch І 274; Юеіn 546; Frisk І
37-38; Chantraine 32-33.
eit

«жар, вогнище».-СІС

рів Мовозн. 1974/2,
Фасмер IV 524; Sl.

ех (вигук невдоволення, нарікання,
докору, вболівання, радості, подиву),
ехехе;- р. бр. зх (вигук докору, жалю),
n. ч. ech, eh (вигук невдоволення, не
терпіння, знеохочення), слц. ech, eh
«те.», болг. м. ех (вигук захоnлення, вбо

лівання, незгоди), ели. eh (вигук обу
рення);-псл. ехь;-первісний вигук, що
має відnовідники в деяких інших індо
європейських мовах - пор.
англ. eh
(вигук перепитування, здивування), фр.
eh «е, ей», лат. eheu «ех, ах»,- характер
зв' язків яких із слов'янськими встано
вити важко.- Преобр. ІІ 125; Slawski
І 215.
ець-ець
еч

-див.

-див.

ваць.

ач.

ешафот:- р. бр. ашафот, n. szafot,
вл. safot, болг. ешафот, схв. ешафот,
ели. safбt;- запозичення з французь
кої мови; фр. echafaud «поміст, ришту
вання, ешафот» виникло під впливом
echelle «драбина» з фр. ст. chafaud
(ХІІ ст.) «риштування», яке походить
від нар.-лат. catafalicum «катафалк».
СІС 263; Фасмер IV 524; Горяев 136,

432; Kopaliiiski 942; Dauzat 156; Blocb
І 236; Gamillscheg 205.- Див. ще ката·

руську мову безnосередньо з грецької,

фалк.
ешелон,

в

ашелон, бр. ашалон, п.

другому -за

посередництвом

латин

ської і польсько·з·; лат. aether «ефір»,
як хімічний термін застосований упер
ше німецьким ученим З. Фробеніусом
у 1730 р., ПОХОДИТЬ від гр. at\}'ljp «ефір,
верхні шари повітря; небо», пов'язаного
3 a[{}w «заnалюю, горю» (давні греки
вважали верхні шари атмосфери вог:ня
ними), очевидно, спорідненим з лат.
aedёs «храм; дім», aestas «літнє повітря,
ЛЇТО», ДЇНД. edhal) «ПаЛИВО, дрова», ДВН.

174

1on, esa\on,

[шалон], ешелонувати;- р.
СЛЦ. СЛН.

eszelon, ч. eseesa]6n, болг. еше

ЛОН, схв. ешалбн, ешелон;- запозичен

НЯ З французЬКОЇ МОВИ; фр. eche\on «СХі
децЬ, приступка; ешелон» пов' язане з
echelle «драбина, СХОДИ» (ЗГОДОМ перен.
«місце їх

розташування

при

розванта

жуванні»), яке походить від лат.

«сходи, траn».-СІС 263;

scala

Фасмер IV

524; Dauzat 263; Bloch І 238;
scheg 344.- Див. ще шкала.

Gamill·

є
є (форма теп. ч. всіх осіб оди. і мн.
дієслова бути, давніше -З ос. оди.),

єсть «Те.», есьм (1 ос. оди.), [-ем, -ем, -м]
(скорочені допоміжні форми 1 ос. оди.)~
єсй (2 ос. оди.), [-есь, -есь, -сь] (скороченІ
допоміжні форми 2 ос. оди.), есьм6 (1 ос.
мн.) Ж. [-сьмо] (скорочена допоміжна

форма 1 ос. мн.), есте (2 ос. мн.),

[есьте]

«ТС.» Ж, [-сьте] (скорочена допоміжна
форма 2 ос. мн.), еств6;- р. др. есть,
бр. ёсць, п. jest, ч. jest, je, слu. вл. je,

нл. jo, болг. м. е, схв. jест(е),

je,

ели.

«життя», арам. l)ayyїn, l)ayye, ар. l)ayah
«ТС.».- Сл. вл. імен 239; Беринда 205;
Фасмер ІІ 5; Петровский 100; Суперан
ская 86; Кореспу Pruvodce 63; Constantinescu 53; Юеіn 552; Gesenius 252;

Heller Arch. orient. 24/4, 636-656.
[Єва] (ори.) «іволга, Oriolus galbula»,
[евка ВеНЗн, евник Ж. евала Ж,
евила
ВеНЗн] «ТС.».- очевидно, результат ви
дозміни форми іволга, пов' язаний
денuією

переносити

на

птахів

з тен
жіночі

je,

імена.- Булаховскик Мовозн.
56.-Пор. Євка.

ва теперішнього часу

євангеліє г, ж, [євангелія], єванге
ліст, евангелuт (сектант) Я, [евангеликJ
«протестант» Ж. [евангелuчнuй] Ж;- р.
болг. евангелие, бр. евангелле, др. еван;

стсл. есть.;- nсл. * (j)estь, * (j)esmь,
* (j)esi, (j)еsшь, (j)este, форми З, 1, 2 ос.
одн. і І, 2 ос. мн. атематичного дієсло

від іє.

*es-/*s-

(з сильним ступенем вокалізму у чер
гуванні із слабким, який виступає у З ос.
мн. SQtь, укр. суть);- найближчі ві~
nовідники: дінд. asti, asmi, asi, ав. astІ,
ahmi, ahi, гот. ist, im, is, гр. Єатt (Єатl),
єlf.tl, єІ, лат. est, es (ст. ess), прус. asmai,
assai, essei, лит. esti, est, esu (ст. і діал.
esmu), esi (іє. *esti, *esmi, *esi); форма е
постала внаслідок скорочення (j)estь,
цей процес спостерігається вже у старо

слов'янській мові.- Шанский 3СРЯ І 5,

266; Фасмер li 28;
Веrп. І 265 -266;
232; Нахтигал 123,

Slawski І 56§-567;
Machek ESJC 231130; Wijk AfS1Ph 36,
lll-116; Мейе ОЯ 105, 108, 157; Топо
ров 122-128.- Пор. бути\ суть.
Ева, [Їва], ст. Єvа (1627); -р. бр.
болг. Ева, n. ч. нл. Eva, слu. Eva, Jeva,
схв. !Єва, Jевга, Ева, ели. Eva, стсл.
ЄGьГ", 16ra·d, 16cь.rd, Єct'd, Єrd, єr
rd;-- черезцерковнослов'янську мову за
позичено в давньоруську з грецької; гр.

походить від давньоєврейсько
го біблійного імені Нацца, пов' язавого
з i)aija «жива» і утвореного від осІюви

Eua, E5rrx

І:Іаца-Ьа!а «він жив», сnорідненої з арам.

сір. l)aya, ар. l)ayya «то, гебр. l)ayyim

VI 1948,

гелuе, еуангелие, еуаггелuе, п.

ewange1ia,
evangelium, слц. evanjeliurп, вл. ewangelij, нл. ewangelij, ст. evangelio, evangelion, evangelium, м. евангелие, схв.

ч.

jeвi'mljeлuje,

евд.нljелиjе,

евд.нljе ;ье,

ели.

evangelij, стсл. ti GdNr6лиl(, tiGd NІ'єлюа;
заnозичено з грецької мови

у давньо

руську через uерковнослов' янське по
середництво; гр. е~апЄЛюv <<Винагорода
за радісну звістку; добра, радісна зві
стка; євангеліє» пов'язане з e~arreЛo~
«благовісник», утвореним від основи при
кметника Є6~ (е~-) «добрий, сильний»,

що походить від іє.

*esu-, *uesu-, на
явного також у хет. assus «добрІ1й», дінд.
vaSUQ, ав. vohu- «ТС.», ірл. feb «Чудо

ВіСТЬ», та іменника &rreЛo~ «посланець,
вісник».- Шанский 3СРЯ І 5, 243;
Фасмер ІІ 5; Преобр. І 211; HolubLyer 156; Юеіn 552; Frisk І 594.- Див.
ще ангел.

Євген, Євгеній, [!вген Пі, !вген, Юге
ній], Євгенія, [Йоганія], Ївга, ЮгИна,
[Генія, Єня], Ж.Єня, ст. Еvгеній «бл(а)
гор6день» (1627), Еvгеніа
«благорбд
ная» (1627);- р .. болг. Евгений, Евгения,
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Євшімпій

євгеніка

f/ угеІ-Lія, п. Eugeniusz, Eugenia, ч. Eugen, EviEm, Eugenie, Evzenie, слц. Eugen, Eugenia, схв.

бр. f/угеІ-L, f/угеІ-Lій,

вою, славний, шановний», утвореного з

Еуген, Еугениj(е), Jeвljeнuje, ЕугеІ-Lиjа,
./eвljeнuja, слн. Evgen, Evgenija, стсл.

прикметників Єt\r; «добрий»
і 86хчю~
«випробуваний, славний», похідного від
дієслова бохЄw «уявляюся, вважаю, ду·
маю», спорідненого з псл. *desiti «зна

Єсrемии, Єсrемь., Єсr"емиІа; -- через
церковноело в' янську мову запозичено

з

грецької; гр. EbrЄv'Jlt;, EbrЄvtщ; (чол. р.),
ЕЬтєv[а (жін. р.) походять від прикмет
ника єbrєv'ljt; «благородний», складеного

з основ прикметника Є~r; «добрий» і імен
ника rsvщ; «рід, покоління; порода».

Сл. вл. імен 208; Фасмер ІІ 5; Суперан
ская 77, 86; Петровский 100; Kopecny

Pruvodce 62; Илчев 193; Frisk І 297;
Constantinescu 54.-Див. ще ген 1 ,єван
rеліє.
євгеніка «наука про поліпшення біо
логічних

властивостей

людини»,

євге

ніст, євгенічний;- р. болг. евгеника,
бр. еугеніка, п. ч. слц. eugenika, слн.
evgenika;- запозичення з англійської
мови; англ. eugenics «євгеніка» утворе
но англійським ученим Ф. Галтоном
(1883) від англійського прикметника
eugenic «який поліпшує спадковий роз
виток», складеного з основ гр.
Єut;
(єu-) «добрий» і rsvot; «рід».- СІС 263;

Шанский 3СРЯ І 5, 244;
Kopalinski
295; Holub-Lyer 156; Dauzat 301; Юеіn
))49; Frisk І 297, 594.- Див. ще гені,
єтінгеліє.

Євrраф,

[Євrpdn, йовграп, Ївгрdп],

ст. Еvграф'Ь «доброписецD» (1627);- р.
Евграф, бр. f/уграф, стсл. Єсь.rр~фь.;
запозичено з грецької мови через церков

нослов'янську; гр. E~rpaqюt; походить
'fід прикметника
єu1pacp'ljt;, є~rpaqюt;
((ДОбре написаний, накреслений», утво
реного з основ прикметника Є6t; <щоб
рий» Ї діЄСЛОВа трсісрю «ПИШУ, кресЛЮ».

Сл. вл. імен

ходити, зустрічати», укр. [cyд6cumu1 «зу·
стрічати».-Сл. вл.

імен 208; Беринда
Петровский 102; Суперанская 77;
Илчев 193; Frisk І 373, 405-406; Constantinescu 53.- Див. ще євангеліє,
суд6сити.
Євдокfя, Вівдя, [Євд6ха, йовд6ха],

205;

f/вд6ха, [Овдокія, Одокія], Докія, [Доня],
ст. Еvдокіа «бл(а)говоленіє» (1627);р. Евдокйя, Авд6тья, бр. Еудакія, др.
Еудок'Оя, болг. Евд6кйя, схв. Jевдтсиjа,

слн.

Evdokija, стсл. €у- до~>~иІа;- через

церковнослов'янське посередництво за
позичено

в

давньоруську

мову

з

грець

кої; гр. Euбoxla відповідає іменникові
є68охіа
«доброзичливість»,
похідному
від єl>бохЄw «задовольняюся, схвалюю,
доброзичливо ставлюся», утвореного з
прикметника Є6t; «добрий» і дієслова

бохЄw «уявляюся, вважаю, думаю, ба
жаю».-Сл. вл. імен 239; Беринда 205;
Петровский 102; Суперанская 86; Илчев

193; Constantinescu 53.- Див. ще єван
геліє, ЄвдокИм.
[€вза] «nроnасниця» (у замовлянні);
очевидно, результат видазміни форми
Язва «Чума;

болячка»

(див.).,

[Євка]

(ор в.)
«ковалик,
вівчарик,
Phyloscopus соІІуЬіtа»;-очевидно, пов'я
зане з [ева] «іволга»; назву дано, мабуть,
на підставі спільності загальних ознак
обох

птахів

(співучість,

жовтаве

за

барвлення, дрібні розміри тіла).- Во
їнств.- Кіст. 301-302.-Див. ще ева.

Євклей

(рідк.), lЄвкл, ЄвклаІ;- р.

Евклей, Евклuй;- очевидно, походить
від гр. Eu хЛ:'fі t;, пов' я за ного з прикмет
ником єu x%8-ij t; «вкритий великою сла

208; Беринда 205; Петров
102; Суперавскан 77; Constantinescu 54; Frisk І 325-326.- Див. ще гра

вою» (букв. «Доброславний»), утвореним

фіка, євангеліє.

з Є6t; (єu-) «добрий» і хЛЄоt; «чутка,

ский

Євдокйм,

f/вдокuм, [йовдокuмJ,

ст.

Еvдокuм'Ь «благоискусень, илИ бл(а)
гоиспьпатель» (1627);- р. болг. Евдо
кйм, бр. Еудакім, схв. Jевдоким, стсл.
Є у- до~>имь., Єдє~>иМь.;- через церков
наслав' янську мову запозичено з грець
кої; гр. Eu86XLf.tOt; походить від прикмет
ника єuб6 XLf.tOG «оточений доброю ела-
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сла

ва», спорідненого з дінд. sraval) «слава»
(пор. власне ім' я Vasu-sraval) «той, хто
має добру славу»), ав. sravah- «слово»,
псл. slovo, укр. сл6во.- Frisk
І 869-870.-Див. ще євангеліє, слово.
Євлампій, [Лапк6] Ж, Євлампія;
р. Евлампий, Евлампия, бр. f/уламл,
f/улампій, f/Jлdмпія, бо,лг. Евлампий,

€вмен

€ встигній

Евла.млИя, стсл. 6сммnии, е·сммnь.;

гр.

через церковнослов'янську мову запо
зичено з грецької; гр. El>Лcittлto(; (жін.
р. El>Лattлia) походить від
прикмет
ника є~Лаttл·~ \; «блискучий, осяйний»
(букв. «добросвітний»), утвореного від
прикмеТНИКОВОЇ ОСНОВИ eu- «добрИЙ» та
іменника Лаttлсі(;,
-сібо\;
«Смолоскип;

е~лра~lа «щастя, розкошування, про
цвітанню>, утвореного з el>- «добрий»
і лріі~L(; «справа, результат, успіх».
Сл. вл. імен 239; Беринда 206; Boisacq

209; Суnеран
77; Петровский 103; Илчев 194;
Constantinescu 54.- Див. ще євангеліє,
лампада».-Сл. вл. імен

ская

Eimpa1;la зводиться до

іменника

810; Constantinescu 54.---: Див.

ще єван
геліє, практика.
єврах -див. ховрах.
єврей, єврейство (зб.) «євреї», геб
рей (рідк.) «належний до давньоєврей
~ького (гебрайського) народу», гебра

лампада.

їстика «наука про гебрайську мову і пи

€вмен, [йов.мен, Вой.мен, Ве.мін Я,
Євк6 Я], ст. Еv.меній (1627);- р. Ев.ме
ний, Евмен, бр. Яу.мен, Яу.меній, болг.
Евмений, стсл. БrмеNии;- через цер

семність», гебраtст «фахівець з гебраїс

ковнослов'янську

мову

запозичено

з

грецької; гр. E~f:tEVТJ\;, El!ttev7j(; зводить
сядо nрикметника e~f:tЄV'lj(; «nрихильний,
доброзичливий, привітний», що nохо
дитьвіддієслова el>ttevЄw «бути nрихиль
ним, милостивим», утвореного з nрикмет

ника Є6G (е~-) «добрий» і іменника ttЄ
«дух; мужність; сила; думка», сnо
рідненого з дінд. maпal), ав. manah«дyx, воля, прагнення» (пор. дінд. sumanal) «дружній, прихильний», власне
ім'я дперс. Haxa-manis «те.»), а також з
лат. mens, -tis «розум», дінд.
ma-ti«TC.», ЛИТ. menas «розуміННЯ, МИстецт
ВО», псл. *раmьІJtь,
укр.
пd.м'ять.
Сл. вл. імен 209; Беринда 206; Петров
ский 105; Илчев 194; Frisk ІІ 208.Див. ще є вангелі є, пам'ять.
Євнух, ст. єvнух'Ь (XVI ст.);- р.
евнух, бр. еунух, п. ч. слц.
eunuch,
болг. евщjх, м. евнух, схв. евнух, ели.
evnuh;----' заnозичення з грецької мови;

vot;

el>vOG)(O(;

гр.

«євнух,

охоронець

утворене З ОСНОВ іменника

euv'lj

ложа»

«ЛОЖе,

тики», іврИт «сучасна гебрайська

запозичено

в

через

ходить, очевидно, від арам.' ibra!, 'ebra!
«єврей», пов'язаного з гебр. 'ibri «те.;
єврейський»

(букв.

«потойбічний, той,

хто прийшов до Ханаану або Палестини
з того боку Євфрату»), як мали називати
євреїв давні мешканці Ханаану, що
говорили близькими до гебрайської се
мітськими хананєйськими
діалектами;

гебр. 'і QГЇ утвореНО від

'eQer

«ТОЙ бік,

заріччя, замор'я», співвідносного з ос

новою abar «він пройшов (через
або
над)», спорідненою з арам.-сір. •abar,
ар. abara «він пройшов (через)», ак.

eberu «проходити

конов Язьтки

355-356.

€вnраксія, Пракся, ст.
·їа «щасливая» (1627);- р.

розм.

1-434

мову

українську через західнослов'янські з
латинської; лат. Hebraeus зводиться до
гр. 'Е~раі:о(; (пізніше в середньогрець
кий період вимовлялося evreos), яке по

604.

12

давньоруську

церковнослов'янську з середньогрець
кої і пізніше (в формі гебрей) ще раз в

постіль», нез' ясованого походження, і
дієслова Єхrо ( Іі -oux-) «маю; здобуваю;
охороняю», спорідненого з дінд. sahate
«долає, перемагає».- СІС 263; Тимч.
878; Шанский 3СРЯ І 5, 244; Фасмер ІІ
б; Hйttl-Worth 15; Frisk І 589, 602-

Евпраксtа,
Евпраксия,
бр. Пракс!Jда, др. Евпраксия, п. Prakseda, болг, ЕвпраксИя, схв. Jевпраксиjа,
стсл. 6сnрtШСиІа; -через церковносло
в'янську мову запозичено з грецької;

мова»,

єврейський, гебрайський;- р. єврей, бр.
яур!Jй, др. евреи, n. рідк. Hebrajczyk,
ч. слц. вл. Hebrej, нл. Hebrejaf, ст. Ebrejaf, болг. евреин, м. Евреин, схв.
JЄвреjин, ели. Hebrejec, стсл. есрtи;

(над)»,

гебр.

'ebra

«гнів, лють»; іврИт походить безпосеред

ньо від гебр.

'ibrit

(фон.

ivrit)

«мова

іврит (гебрайська мова)», похідного від

'ibri «єврей».- Фасмер ІІ 6; Преобр. І
211; Кlein 712, 820; Gesenius 596; Дья
древней

Передней

Азии

Евстигнfй, [Євсаган];- р. Евстигней,
Евсигней,

бр. Еусцігней,

Сигней,

ст.

Евсигний,

стсл. 6rсиrNии, :6r-

cиrNь.;- через цер.ковнослов' янську мо
ву запозичено з грецької; гр. Eualptot;,
з початковим значенням

«благознамен-

ї17

Єгова

Еветрат
ний» складено з гр. eu- «добрий» і лат.
signum «знак, знамення».- Сл. вл. імен
209; Петровский 105-106; Суперанская
77.- Див. ще є вангелі є, сигнал.

Євстрат,

[Ївстрат,

Їстрат, Ніс

трат], ст. Еvстратій «бл(а)гь воинь,
або добр'Б воинствуяй» (1627);- р. Ее
страт, Евстратий, бр. flycтpriт, болг.

Евстрати(й), схв. Jевстратиjе, стсл.
6сстрdтии;- через
церковноело в' ян
ську мову запозичено з греuької; гр.
Еuатратоt;, EiJaтpaтtot; є складним

утво

ренням З eu- «добрИЙ» і CJ'tpciТLOt; «ВОЙОВ
НИЧИЙ», похідного від атратtсі «військо,

армія, натовш.-Сл. вл. імен 209; Бе
ринда 206; Петровский 106; Boisacq 918;
Coпstantinescu 55.- Див. ще євангеліє,
стратегія.

Євтйхій, [Юфтuфій], Євтух, [Євтйх,
lвтух, йовтух], flвт_tjx, [f/втйх, Єв
тихіан], ст. Еvтйхій «бл(а)гочастлИвь»
(1627);-р. Евтйх, Евтйхий, ст. Евтихи
ан, розм. Евтйфий, бр. f/уціхій, f/утух,
др.

Евтихій,

Евтухий,

стс~.

Єсь.ти

Х'""· 6сь.тоrкь., 6стvкь., €стикь.;
через

церковнослов'янську

мову

запо

зичено в давньоруську з грецької; гр.
Euтu zor:;,, Еuт6 ztot; походить від склад
ного прикметника е6тu х-1) t; «Щасливий,
багатий», утвореного з прикметника Єб~
(eu-) «добрий» і іменника тбхТJ «доля,

щасливий випадок», спорідненоГо з ірл.

tocad, кімр. tynghet, tynged «успіх»
(іє. *dheugh-).- Сл. вл. імен 209; Пет
ровский 106; Boisacq 989, 995; Constaп
tinescu 55; Frisk ІІ 940-941.-Див. ще
євангеліє.
євшан (бот.) «степовий полин»;-р.

[евшан, емшан], др. евшан'Ь;- запози
чення

з

тюркських

ёвшан, тур. yav~an,

мов;

пор.

туркм.

кумик. ювшан, аз.

jовшан, чаг. jausan, каз. жусан, башк.
юшан «Те.>>.- Тимч. 878; Фасмер ІІ 7;
Шиnова 130; Менгес 188.

[євя] «клуня, сушарня» Ж. [евня]
«ТС.» Ж;- р. [евня] «зерносушарка особ
пивої

конструкuїі»,

бр.

ёуня «клуня»,

(еуняJ, СТ. СВЬЯ (1557) «ТС.», П. [jew(n)ia,
jow(n)ia l;- запозичено з литовської мо
ви через посередниитво білоруської; лит.

jauja(s) «сушарня, клуня» споріднене з
jauja «тс.», псл. * (j)evin'Ь, укр.

лтс.

[6вин1 «клуня»; форми з -н- виникли,
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очевидно, під впливом п.

[skuniaJ «ам
бар» (<лит. skunia, skiine «те.») (Otrф
ski SO 19, 474) або бр. укр. клуня;

про балтійське походження свідчиrь по
ширення слів у слов' янських мовах, що
мають зв' язки з балтійськими; менш
вірогідна думка про nраслов'янське по·
ходження
від * (j)evьnja
(Шахматов
Очерк 140; Фасмер І І 6), форми явно
вторинної і пізньої.- Лаучюте ВЯ 1972/
З, 102; Fraenkel 192; Саболевский Slavia 5, 450; Ильинский Slavia 2, 263;
Топоров ІІІ 21 -22; Buga RR ІІ 622;
Карский РФВ 49, 19; Потебня РФВ 5,
254.-Див. ще 6вин.
єгер

ням;

«мисливець, що

солдат

полку;

доглядач тварин

госпах»;- р.

керує полюван

особливого
у

стрілеuького
парках,

егерь, бр. болг.

рад

Єгер·, п.

jegier, слц. jager, схв. jегер;- запози
чення з німецької мови; нвн. Jiiger «мис
ливець; стрілець» пов' язане з дієсловом
jagen «полювати, гнати», двн. jagon
«те.», можливо, спорідненим з дінд.
yahu- «невтомний, з молодими силами,
син».- СІС 263; Шанский 3СРЯ І 5,
245; Фасмер ІІ 7; Kopalinski 454; Кluge
Mitzka 329.
[єгера]
можливо,

«яга,

відьма»

виникло

Ж;- неясне;

внаслідок

діалект
ної видазміни форми яга, зближеної 3
мегера (пор.).

[єгrрь] «стояк у будівлі»;- неясне;
можливо, пов' язане з етимологічно не
ясним n. w~gar «В одвірках або віконних
рамах одна з двох бокових вертикаль
них частин, що мають гаки або

яке Брюкнер зіставляє з нвн.
«якір» (Briickner 609).

завіси»,

Anker

Єгова, f/гве, еговіст (член секти);
р. Еговrі, Иегова, п. Jehowa, ч.
слц. Jehova, Jahve, слн. Jehova;- через цер
ковнослов'янське і грецьке посередни
цтво запозичено з гебрайської мови;
гебр. і;}hоца (іаhаце, taho) є урочистою

назвою бога, первісну вимову (вокалізм)
і значення яко"! точно не встановлено;
можливо, означала «незмінний; вічний;
вірний» (букв. «той там є, (який) буде»);

очевидно, пов' язане з дієсловом hаца
«(він) був», яке зіставляють з ар. hаца
«(він) упав» (з розвитком значення

«па-

Єгор

дати»

ез

-

«ставатися

(випадати,

пор. ви

пада~), відбуватися»

- «бути»).- S W І І
167; Constantinescu 50; ВуjакІиjа 380;
Юеіn
827; Gesenius 209, 322-323.
Єгор, [flг6p, ІгорJ;- р. Егор, Его

рий, бр. flгop, др. Егорей, Гегорей, Ге
оргий, Егоргий;- результат видазміни
в давньоруській мові форми Георгий,
очевидно, зближеної з Григорий.-Сл.
вл. імен 209; Фасмер ІІ 8; Петровский
107; СупераН<;кая 77.- Див. ще Геор
гій.- Пор. Юрій.

Ієrурдатися] «ганьбити, топтати но
гами» Ж;- неясне.

єдваб «шовк», [гедвабJ Шелудько, ед
вrібниця «ВИд шовкової тканини» Я, ст. ед
ваб'Ь (XVI ст.), едвабном'Ь (XV ст.);- бр.
едвdб, р.-ЦСЛ. ГОДОGtШЛЬ., ГОДС'Gt1nАЬ., ГО
ДОБАЬ., І'Ь.ДОG/.\БАЬ., болг. СТ. ГОДОGdБЬ.NЬ.
«ШОВКОВИЙ», С.-ЦСЛ. І'ОДОGІ\БІ\Ь. «ШОВК»;

ЗаПОЗИЧеННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. jedwab «шовк< ст. jedwab', пов'язане з ч.
hedvab(f), ст. hedvabie «те.», яке зво

диться до давнішого *g-ьd(-ь)vаЬІь «ТС.»,
очевидно, запозиченого з якоїсь герман
ської мови; пор. двн. gotawebbi (gotowebbi) «божа тканина; дорога тонка тка
нина», днн. godowebbi, goduwebbi, дангл.

утворені
з
основ
іменників god- (got-, нвн. Gott) «бог»,
спорідненого з дінд. hu «кликати (бо
гів)», і web- (нвн. W еЬе) «тканина»;
первісно означало «тканина літургій
ного призначення»; у церковнослов'ян
ській мові, очевидно, є раннім морав
ським запозиченням.- Тимч. 879; Ше
лудько 41; Richhardt 59; Фасмер І

godwebb

«ТС.»,

426; Slawski І 551; Machek ESJC 164;
Holub-Kop. 121; Bern. І 316.- Пор.

вафля.

[еден] «один», [їден, едuн, една, едне,
єдн6J, [единакJ «єдиний син; старий дикий
кабан, що живе одинаком; чернець Я»,

[єдинецьJ «єдиний син; чернець Я», [еди
нйцяJ «одиниця; єдина дочка», [їденuцяJ
«тс.», едuність, [едuнчикJ «одинак» Ж.
[єдщ-tчукJ «єдиний син», [еднанкаJ «Прими
рення; винагорода за образу», [еднанщи
на] «примирення», [їднанкu] «тс.», [еднач]
«Примиритель» Я, Єдність, [ед нота] Ж,
едйний, [єднакий, еднаковий, їднаковий],
єднальний, [единйти] Ж. [їдиначитися]
«товаришувати», [єдинкувати] «прори-
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вати грядки,

кущі», єднати,

[їднати,

едночити], [еднак] <«<однак» Ж. [їднак]
«ТС.», [вuеднач) «посередник, посланець»

Я, [до-еден] «КОЖНИЙ, усі ДО ОДНОГО» Ж,
з' еднувач, [неедницяJ «незгода» ж. об' єд
нальних:, об'еднанство, о6'6·днання, об'
Єднувач, об' єднальний, об' еднавчий, [по
еден] «дехто» Нед, [поедuнка] «одноствол
ка», поедuнок, [поедuнковий] «простий,
одинарний» Нед, [поедйнчий] «ТС.» Нед,
[поедuні] «насамоті», [поедйнцем, пое

дuнці, поедuнцюJ, [поеднuця] «одиначка»
Нед, [поедна] «зрідка, nоодинці» ВеУг,
приеднувальний, роз'еднальник, роз'Єд
нувач, роз'Єднувальний, уедино КІМ, ст.
еден-ь, един-ь
(1400);- р. едuнЬtй, бр.
еднаСЦЬ «ЄДНЇСТЬ», яднаць «Єднати»;- фо
НеТИЧНО неприродні для східнослов' ян

ських мов форми з nочатковим є- (ї-),
відповідні до закономірних тут форм з

о-, запозичені частково ще в давньо
руський період із старослов' янеької мо
ви (форми з основою един-), а nізніше з
польської і, можливо, словацької; ряд
похідних утворено вже на українському

грунті від заnозичених форм; думка про
нібито закономірне для східнослов' ян
ських

мов

збереження

початкового

перед складом з ь (Німчук ДБ VIII
не підтверджується фактами (пор.
укр. одного, р. ольха, укр. вільха

je
44)
р.
та

ін.); тлумачення [едuн] як запозичення з
nольської мови (Richhardt 59) необгрун
товане.- Шанский 3СРЯ І 5, 250-251;
Фасмер ІІ 9; Slawski І 544-545.-Див.
ще

одИн.

еднус (заст.) «ЖеТОН, монета, дукат
як жіноча прикраса на шиї: кільце на
шнурку коралів»;- результат видазмі
ни форми * яrнус (пор. ягщjсик «велике
намисто

з

дукатами;

дешевий

медаль

йон»), можливо, зближеної з [едuн, еден]
(дукат).- Білецький-Носенко
130.Див. ще ягнусик.

[Єжа]
(бот.) «грястиця, Dactylis
L.»;- бр. [яжа] «Грястиця збірна, Dactylis glomerata L .»;-:-заnозичення з ро
сійської мови; р. ежа «тс.» пов'язане з
ёж «Їжак»; назва зумовлена тим, що ко
лоски грястиці зібрані в пучки, подібні
до їжаків.- БС3 15, 486.- Див. ще
їж.
єз

-див.

яз.
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епИскоn

Є звіро

[Єзвіро] «Глибока

вимоїна в горах,

наnовнена водою»;- не
зовсім ясне;
МОЖЛИВО, nов'язане З бОЛГ. ЯЗОвUр «ВО
ДОСХОВf!Ще, велика штучна водойма».
єзуїт «Член католицького чернечого

ордену

«Товариство

cietas Jesu Christi»);

Ісуса» (нлат. «So(перен.) лицемірна,

підступна людина», езуtта Пі, езуtтство,
езуітствувати, поезуітити, ст. езуита

(XVII ст.);- р. иезуuт, бр. езуіт, п.
Jezuita, ч. слц. jezuita, вл. jezuit, болг.
езуuт, схв. jезуит(а), ели. jezuit;чepeз польське і німецьке посередництво
(нвн. J esuit) запозичено з новолатин
ської мови; нлат. Jesuita утворено від
лат. J esus, біблійного власного імені,
запозиченого

цтво (гр.

через

грецьке

посередни

'I'Y]OOiJ~) з гебрайської мови;

rебр. !esua' від давнішого !ahOsua' є

власне ім' я з первісним зна ченням «бог
(є) спасіння, допомога», що складаєть
ся з iaho (іаhоца) «бог» і sua' «щастя,
багатство; крик про допомогу».- Фас
мер-Трубачев ІІ 12; Sl. wyr. obcych
324; SW ІІ 174; Holub-Lyer 223; БЕР

І

484; Кluge-Mitzka 332-333; Кlein
820, 823, 828; Gesenius 324, 358, 826.-

Див.

ще

єзул

Єгова.

(бот.)

nalis L.»

«Гісоп,

Hyssopus offici-

Пі;-неясне.

ей (вигук запевнення), ей-ей;~ р. др.
болг. ей, схв. eja (стверджувальна част
ка), стсл. ей, І(Й;- псл. jei, утворене з

займенникової основи

* (j)e,

наявної в р.

ева «ОН», болг. е «ОСЬ», схв. е «ОН», гр. Єхеі:
«там», лат. ессе «ОСЬ», та індоєвропей

ської в казівної частки

* 1, якій

відпові

дає дінд. ав. І (енклітична підсилю
вальва частка).- Шанский 3СРЯ І 5,
255; Преобр. І 213; Фасмер ІІ 5, 12;
БЕР І 484; Bern. І 263.
єй~богу, [їй-66гу, ей66, їй66, ай66];
р. болг. ей-66гу;- очевидно, результат

скорочення вислову «присягаю богу» та
злиття його з вигуком ей.- Шанский

3СРЯ І

5, 255.- Див.

ще бог\ ей.

[елень] (ори.) «іволга, Oriolus galbula» Ж;- очевидно, результат контамі
нації назв типу [ева, їлова, олійник] «те.»

ве&'Ь
вета,

р. Елизавета, бр. Ліза
др. Елисавееь, п. Elzbieta, ч.
Alzbeta, слц. Alzbeta, болг. Елисавета,
слн. Elizabeta, стсл. 6лисdсfть.;-через

(1627);-

церковнослов'янське

посередництво за

nозичено в давньоруську мову

кої;

гр.

'EIISeba'

з грець

'ЕЛtті~ет походить від гебр.
букв. «бог -моя клятва; бо

гом я присягаюсь».-Сл. вл. імен 240;
Беринда 204; Фасмер І І 15; Петровский
109; Суперанская 86; Gesenius 49, 912.

елИн а, єлка, ель, єльця -див. ялИна.

Єлисей,

Ялисей, ст. Елиссей «Б(о)

жее здоров(ь)е, аб(о) Бо(гь) сп(а)сал(ь)»
(1627);- р. болг. Елисей, бр. Елісей,

слц.

Elizej, стсл. 6лисеи, 6лисtи;

через церковнослов'янське
посередни
цтво запозичено з грецької мови; гр.
'ЕЛюаатщ; походить від гебр. 'E!Isa'
букв. «бог -спасіння».-Сл. вл. імен
209; Беринда 204; Фасмер І І 16; Петров
ский 109; Суперанская 78; Gesenius 49,

912.
єлібио --див.

ялібнИй.

елівнИк, елове.rа, елочkр -див. Яловий.
єлкИй

-

елом,

еломок -див. йолом.

див.

їлкИй.

Ємка, Ємкість, Ємність, емкйй, Єм
кісний, Ємний, Ємнісний - див. імати.
єно -див. іно.

єнот (зоол.) «Procyon»;- р. ен6т, бр.
ян6т; -- запозичено, можливо, через по
середництво німецької (нвн. Genettkatze) або голландської мови (гол. genetta)
з іспанської; ісп. jineta «ласиця, Mustela
vulgaris; генетта, Genetta (рід хижих
ссавців родини віверрових)» походить
від ар. Jarnait «ТС.».- Шанский 3СРЯ І
Б, 258-259; Фасмер І І 20; Преобр. І

215; Matzenauer 184; Vries NEW 196;
Dauzat 359; Gainillscheg 475.
[єнчИти] «тужити, побиватися (?)»
Я;- запозичення з польської мови; п.
j~czec «стогнати» є прямим відnовідни
ком укр. [ячuти], ячати (див.).
епИскоп,

(XIV

епйскопство,

ст.), епйскуп~

(XV

ст.

епИскоп~

ст.);- р. болг.

(див.).

епИскоп, бр. епіскап, др. епископ 71, епис
куп'Ь, n. biskup, ч. слц. episkop, вл. нл.

Єлизавета, Лизавета, Лисавета, [Ли
совета, Ялисовета], Ліза, ст. Елиса-

biskop,
episkop,

}80

м. епископ, схв. епископ, слн.
СТСЛ. €1lИCKOrnь., €ПИСКОПь;-

єреnенитися

єфщір

через церковнослов'янську мову запо

тат. ярьtк:, крим.-тат. ярьtк:'Ь, чаг.

зичено в давньоруську з грецької; гр.

«ТС.» пов'язані з тур.

Єлlахоло~ «наглядач, хоронитель; єпис

крим.-тат. тат. яр

коп» пов'язане з дієсловом ЄлtахолЄw
«дивлюся, спостерігаю, охороняю», ут
вореним за допомогою префікса Єщ
«на-, над-, при-» від дієслова ахолЄw
(axЄ:rtтOfJдL < *алех-) «дивлюся, огля
даю, спостерігаю», спорідненого з лат.

«розколювати, розділяти»; пов'язання з

specio «дивлюся», дінд. pasyati, ав. spasyeiti «дИвиться», двн. spehoп «стежи
ТИ».-СІС 26З; Тимч. 89І; Шанский
3СРЯ І 5, 259 -260; Фасмер І І 2І;

yar

jarur

«байрак, рів»,

«тс.», тур. дтюрк.

yar

тюрк. арик: «арик» (Шанский 3СРЯ І

5,

Фасмер Il 24) сумнівне.- Шипова
ІЗ4; Менгес І90; Севортян І89; Юіsа
пеп Versuch І88, І89.-Пор. яр.
єрихонський -див. ієрихонський.
Єрмак -див. Єрмолай.
Єрмолай, Єрмак:, Ярмолай, [ДрмакJ,
ст. Ермолай «сила людий, или речисть

262;

людский» (І627);- р. Ермолай, бр. Ер

І

малай, стсл. 16рММdи;- запозичення

323; Frisk І 725-726.-Див. ще епі
rбн.-Пор. бІскуn.
єрепенитися;- очевидно, запозичен
ня з російської мови;- р. єрепениться,

з грецької мови; гр. 'Epf.t6Лao~ утворене
з основ власної назви 'Epf.t'l) ~. пов' яза
ної, мабуть, з Єpf.ta «підпора, захист»,

Преобр.

І

215;

Sadп.-

Aitz. VWb.

що зводиться, можливо, до іє. *suёr-mп

походить від [ерепей] «реп'ЯХ»

«велика вага, камінь», та іменника Ла6~

і первісно означало «бути сердитим (ко
лючим), мов реп'ях»; пов' язання з [epond] <<J:Іадутий» (Горяев ІО4) викликає
сумнів.- Преобр. І 2І6; Шанский 3СРЯ
І 5, 26І.- Див. ще реп'Ях.
[єрепуд] «мала на зріст, але важка

«народ», етимологічно неясного.- Сл.
вл. імен 2ІО; Фасмер ІІ 25; Петровский
ІІЗ; Frisk І 56І-56З, Il 8З-84; Chantraiпe З7З-374.

мабуть,

людина», [ярещjд] «ТС.» Ж, [ерепудин]
(лайл.) «проклятий», [ярепудівІ «ТС.»,
[ярепуднийJ «єретицький, чортів» Ж,

Єрофfй, , Єрофей, [Єротей, Єр6ха,
Ярохтей],Дрош;-р. Ерофей, бр. Ера
фей, болг. йеротей;- запозичене з
грецької мови; гр. 'Iep61'teo~ утворено з

[ярепуд6вий] «ТС.» Ж, [яропуджий] «роз
бійницький» Ж, [яропужний] «ТС.» Ж;

свя
щенний», спорідненого з дінд. i~iral).
«міцний; жвавий» та іменника1'tе6~ «бог»,

неясне; зв' язок у деяких значеннях з

етимологічно

epemuк:, яр і [пудити] «лякати» може

2ІО;

бути лише народноетимологічним.

Єресь, еретuк:, еретuцтво, [еретuця]
«єретичка», [еретнuк;] «єретик» Я, ере
тйчІщй, [еретенний] «єретичний», ере
тйчий, [яретuчий Нед] «тс.»;- р. Єресь,
бр. ерась, др. К.ресь, п. herezja, ч. here-

se, hereze,
м.

слц.

ерес, схв.

мологічно неясного.- СІС 26З; Шанский
3СРЯ І 5, 261-262; Фасмер І І 24; Пре
обр. І 2І6; Chaпtraiпe З8; Frisk І 4З;
Boisacq 9-ІО.
[єретИк] «бараняча печінка» Я; -не

неясного.- Сл.

«невелика

Єрик:;- запозичення

протока»;- р.

з тюркських

мов;

тур. уапk «щілина, тріщина, провалля»,

імен

[єрувати] «Прошивати, стьобати» (ко
жух) Ж, [їрований] «шитий тонкими
нитками дрібними стібками»;- неясне.
є,саул -див. осавул.

Єсип, Єськ:6 -див. Йосиn.

[єслИ] «якщо» Ж, [ели] «ТС.» Ж;- р.
если, п. je§li, ч. jestli;- результат злит
тя дієслова есть ( <nсл. jestь) та умовної
й питальної частки ли ( <псл. !і <*lei)
«ЧИ», очевидно, пов'язаної з le, наявним

В але, [лем], П.

Jecz

«ЛИШе»; В украЇНСЬКУ

мову, як і в російську, очевидно, запо

зичено

з

польської.- Булаховський

Вибр. пр. Il 522; Шанский 3СРЯ І 5,
264; Фасмер І І 28; Пре~бр. І 218; Bruck-

ner 297; Machek ESJC

ясне.

вл.

Фасмер ІІ 26; Петровский ІІЗ;
Frisk І 662-663, 7І2-7І4; Chaпtraine
429-4ЗО.

hereza, вл. herezija, болг.
jepec, стсл. к.ресь.;- че

рез церковнослов'янську мову запозиче
но в давньоруську з грецької; гр. аrресн~
«вибір; .єресь» походить від дієслова
alpЄw «беру, обираю, вибираю», ети

єрик

ОСІІОВ прикметника lep6~. «святий,

•

•1

але,

є,

лем.

'

.

ЗЗО.- Див. ще

[єфнар] «весільний батько, розпоряд
ник весільного обряду» Ж;- очевидно,

18J

єфрейтор

єхИдна

перекручене

мови;

нвн.

запозичення

Hofnarr

з

німецької

«придворний бла

зень» складається з іменників Hof «двір»,
спорідненого з нвн. НйЬеl «горб», ав.
kaofa «гора», псл. kupa, укр. щjпа, і
Narr «дурень, блазень», що походить від
ПЇЗНЬОЛаТ. nario «НаСМіШНИК, ТОЙ, ХТО
морщить ніс», пов'язаного з лат. naris

Фасмер ІІ 29-30; Преобр. І
Юuge-Mitzka 240.

5, 267;

218;

Єфрем, Єхрем -див. Gхрім.
єхИдна (зоол.) «Echidna aculeata»,

єхИда

«зла,

хитра,

в'їдлива

людина»,

єхuдсrпво, [яхйдстsо, єхидкувrітий], єхИд
ний, [яхuдний!' єхuдничати, єхuдству

nasa
«Ніс», псл. nos'Ь, укр. ніс.- KlugeMitzka 312, 317, 502; Walde -Hofm.

ватu;- р. болг. ехuдна, бр. яхідна, др.
ехидьна, стсл. J(,\"'t~ДЬ.Nd;- заnозичення
з грецької мови; гр. ЄхLбvа «гадюка,
змія» пов' язане з ЄХLІ; «тс.», спорідне

ІІ

ним З дЇНД.

«ніздря, ніс», спорідненим з дінд.

143-144.-Див.

єфрейтор

ще купа,

(військ.),

ніс.

[фрrійтер] «тс.»

ahil),

ав.

azi-,

ві рм.

iz

«ТС.»;

Нед;- р. болг. єфрейтор, бр. яфрЗй
тар, п. jefrejtor, gefrejter, frеjtеr;-за

разом з тим Єхц; виявляє близькість
до гр. acpL~,; «змія», з яким можуть бути
зіставлені ті самі позагрецькі відnовід

позичення з німецької мови; н. Gefr€+
te(r) «ТС.» (букв. «звільнений») є каль

ники.- Шанский 3СРЯ І
Фасмер І І ЗО; Frisk І 601

кою лат.

raine 392; Boisacq 302.

exemtus

тування)».-СІС

«звільнений (від вар

264;

Шанский 3СРЯ І

5, 267 -268;
-602; Chant·

ж
ж -див.

же 1 •

жаба (зоол.) «Rana», [жабалуха] «Ве
лика жаба>>, [жабелуха] «те.», жабенЯ,
[жабар] «калюжа, в якій багато жаб»,
[жабовина, жабовИння] «те.», [жаберИна]
«жаб'яча ікра», [жаберовИна, жабИни]
«ТС.», [жабИна] «зеленава рідина nід час
блювання» Ж, [жабич] (лайливе слово)

Я, [жабкИ] «Візерунок на великодній пи
санці;

хвороба

коней»

Я, жабнЯ

(зб.)

«жаби», [жабовИна) (зб.) «жаби» Ж. [жа
боріння] «жаб' я ча ікра», [жабу ка] «Ве
лика жаба» Я, [жабур] «місце, де жаби
відкладають ікру» Ж. [жабурИння] «жа
б'яче гніздо» Пі, [жабуріння] «жаб' я ча
ікра», жаб'Ятина

«жаб'яче

[жаб'янийІ Ж, жаб'ячий,

м'ясо»

Я,

[жабій], на

жабитися «розсердитися, надутися»;
р. бр. др. болг. м. жаба, п. zaba, ч. слн.
zaba, слц. вл. нл. zaba, полаб. zobo,

схв. жй.ба, стсл. ЖL\Еd;-псл.,ZаЬа <*gё·
Ьа;-споріднене з прус. gabawo «жаба»,
дангл. cwab «те.», свн. quappe «пугало
вою>, днн. quappa «те.», сни. quabbe,
quobbe «мокра маса», можливо, з лат.
bufo «жаба»; іє. *g\!ёbha «жаба»; менш

переконливе тлумачення (Machek

721; S kok

ІІІ

669)

наслідувального

ESJC

псл. gёЬа як звуко

утворення,

паралель

ного до лазьк. zabu, мінгрельськ. zцa
bu, zbabu.- Шанский 3СРЯ І 5, 271;
Фасмер ІІ ЗІ; Преобр. І 257; Brlickner
660; БЕР І 519-520; Хзмп 3тимоло
гия 1981, 35-37; Топоров І І 124126; Юuge-Mitzka 572; Specht 40.
[жабак] (зоол.) «вид їстівної чере
пашки, Anodonta cygnea» Ж, [жаб' Яч

ка] «те.; вид річкової черепашки, Unio

шargaritana» /К;- назви,
.жаба; виникли, мабуть,
стю.-Див. ще жаба.

пов' язані з
за суміжні

[жабинець] (бот.) «жовтець, Ranunculus L.», [жабисток] «жабурник, Hyd-

rocharis morsus ranae L.» Mak,

жабнИк

«грудна травка, Filago arvensis L.; [ка
люжниця болотна, Caltha palustris L.;
жабурник Mak; пшінка весняна, Ficaria verna Huds. Mak; перстач, Potentilla

L. Mak]», [жабовник] «перстач повзучий,
Potentilla reptans L.» Mak, [жабуринв]
«пшінка весняна» Mak, жабурИння «во
дорості Conterva L.; [слизька маса на
стоячій воді]», жабурнИк «Hydrocharis
L.; [калюжниця болотна ЖJ»;- р. [жа
бинецl «жовтець бульбистий, Ranunculus bulbosus L.», жабник «грудна трав
ка; [перстач сріблястий, Potentilla argentea L.; пшінка весняна!», [жа66вник]

«перстач», бр. жабнік «жабурник; [пер
стач сріблястий]», схв. [жабІЬак] «жов
тець; пшінка весняна», [жаб?Ьак) «ТС.»,

[жабогриз] «жабурник»;-похідні утво
рення від жаба; назви зумовлені тим,
ЩО ці рОСЛИНИ ростуть у ВОді, на боло
тах або на берегах водойм, де бувають
жаби; пор. лат. ranunculus «жовтець»,
похідне від rana «жаба», англ. frog-bit
«жабурниК>> (букв. «укус жаби»), нвн.
Froschbф «Те.>>.- Носаль 59, 96; БС3
8, 347; 19, 453; 25, 569; 47, 406; Симоно

виn

391; Machek J m. rostl. 41, 49.- Див.

ще жаба.

[жабійка]

(вид

грибів),

[жабЮркаl

«мухомор, Agaricus muscarius» Маk;
ч. zabina «поганка»;- назви, пов'язані
з жаба; зумовлені, очевидно, отруйністю
грибів.- Див. ще жаба.

[жабник]

(бот.)

«кульбаба,

Taraxa·

пов'язане з жа
ба; мотивація назви неясна.- Див. ще

cum officinale Wigg.»;-

жаба.

[жабоніти] «бубоніти подібно до жаб».
[жабуніти] «те.»;- неясне; можливо, ре
зультат видазміни
форми
жебоніти
«белькотати; бубоніти» під впливом сло
ва жаба.- Пор. жебонІти.

жабра «зябра», жабри, [жuбракй Мо)
«те.», [жабернатий] «зябровий, який має
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жабрій

жадати

зябра» Ж, [жаберний] «те.» Ж;- р. м.
жабра, бр. жабрьt, ч. zabra, слц. ziabra,
вл. zabra, болг. жабри;- очевидно, псл.

Zftbra, яке може бути пов'язане з р. [жа
ба] ( <z(fba) «рот, паща»; первісно могло
означати

і дінд.

210).-Шанский 3СРЯ І
Меркулова
3тимология
Фасмер ІІ 31-32; БЕР І
зЯбра 1 .

гонь у печі, щоб він розгорівся»;- р.

паща;

вилиця,

j~!mbhate · «схоплює»

1880/4,
5, 271-272;
1963, 76-78;
521.-Пор.

щелепа»

(Потебня

жабрій (бот.)

«Galeopsis L.», [жебрій,
жибрій] «те.; осот, Cirsium arvense, Cirsium incanum», [жабрйк] «жабрій зви
чайний, Ga!eopsis tetrahit L.», [жабри
ця] «Seseli L.», [жербій] «осот», [жирбій]
«те.» Ж, Mak, [зєбрій] «зеленчук жовтий,
жовта глуха кропива, Galeobdo1on luteum Guds.» Mak, [зюбрій] «жабрій»,
[зябрій] «те.»;- р. [жабрей] «жабрій та
ін.», жабрuца «жабриця», [зЯбрий] «жаб
рій», бр. [жабрьtк], зЯбер, ч. [zabr],
СЛЦ. (ziabor, zabor] «ТС.»;- не ЗОВСіМ
ясне; пов' язується з зяблЯ «зоране (на
зиму) поле», зуб, стсл. Зh\ЕЖ «проро
стаю» (первісно «роздираю»), лит. zeilibti
«краяти», zembёti «проростати», дінд.
jambhayati «дробить»; пояснюється та
кож (Плевачева 3тимология 1966, 9096) як похідне від жdба (zaba) з огляду
на подібність віночка жабрію та інших
губоцвітих до жаб' я чої морди і на зу
мовлене цим застосування відповідних
рослин для лікування різних хвороб,
які мали назву жаба (zaba) чи похідні від
неї.- Фасмер ІІ 110-111; Меркулова
3тимология
1963,
78; Ильинский
ИОРЯС 24, 125-126; Machek Jm. rostl.
196; Bezlaj Eseji 134.-Див. ще зубІ,
зяб.

жавель «ХЛОрИСТИЙ рОЗЧИН ДЛЯ пран

НЯ білизни», [живіль] «вапно»;- р. бр.
жавель, болг. жавел;- запозичення з
французької мови; фр. eau de J avel «жа
велева вода» походить від назви перед
містя Парижа Жавель, де почали вжива
ти цей розчин.- Шанский 3СРЯ І 5,
272; ССРЛЯ 4, 7; РЧДБЕ 256; Dauzat

418-419
[жавканйстий) «розпечений, гарячИй»
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[жавра] «собака» ж, [жевра ж, жер
ва, жuрва Ж] «ТС.», [жавратий] «крикли
вий» Ж;- п. [ierwa] «злий пес» (з укр.
?);-запозичення з молдавської мови;
молд. жаврз «брехливий собака» етимоло
гічно нез' ясоване.- Scheludko 133; VraЬіе Romanoslavica 14, 180.
жаврити -див. жевріти.
жага СУМ, Ж, жаг6та, жаглйвuй,

«рот,

(пор. син. keve «щелепа; зябра»); менш
переконливим є зіставлення з лит. ziб·b
ris (ziobrys) «вид риби» (Mikl. EW 405)

РФВ

(жавканисті або свічканисті лиця у вов
ка) ВеНЗн;- неясне.

жагучий, [жажкuй] «жагучий», жагнути
«ужалити», [розжагати] «поправити во
[жагать] «пекти, обпікати», [жагнуть],
др. жагало «жало», бр. [жага] «згага»,
Ч. СЛЦ. zaha «ТС.», ВЛ. zaha «Закалець»,
нл. zagliпa «спека», zagliwy «розпече
НИЙ»;- псл. zaga <*zёga, основа з по
довженим кореневим голосним, пов'яза

на з дієсловом *zegti «палити»; зведен
ня ч. zaha, слц. ziaha, вл. zaha до псл.

*gog- (Machek ESJC 727) помилкове.
Преобр. І 231; Vondrak І 350.-Див. ще
жегтИ.- Пор. згага.

[жагва] «трут,

гніт або висушений

гриб, що застосовується для викрешу

вання
Ч.

вогню»;- р. [жагра], п.

кореня

iagiew,

«ТС.»;- ПОХідні утвореННЯ від

zahev
з

( <* zёg-)'

подовженим

nов' язана го з

голосним

*zegti

zag-

«палити»;

пор. схв. жагрити «обпалювати».- Фас
мер І І 32-33; Преобр. І 220; Brйcknep
664.-Див. ще жегтИ.-Пор. жага.

[жаглик] <<Невелике вітрило» Ж, ст.
жагель, жаf'ель (XVI ст.);- запозичен
ня з польської мови; п. iagiel «Вітрило»
походить від н. Segel «те.», спорідненого
з еви. sёgel, sigel, двн. sёgal, дангл. дісл.
sёgl «те.», дісл. sйgr «Відірваний шматок;
смуга», далі з нвн. Sage «пилка», псл.
sekyra «сокира», *sekti «сікти».- Brйck
ner 660-661; Юuge--Mitzka 697.- Див.
ще сікти.
жаrлЯвка -див. жулЯвка.
жадати, [жаднувати],жадуватu, [жа

ждуватu, жада], [жадак] «жадібний» Я,
[жаданка] «жадана», жадання, [жадан
ча] (іран.) «бажаний гість» Ж, жаднЮга,
жадоба, [жад6та], [жадуха] «скупа жін

ка», жаданий, жаденний, [жаден], жа
дібний, жадлИвий, жаднИй, жаднЮчий,

[жад6бен Ж, жад6бний Ж, жадучий Ж.

жаждень

жакет

жажденний Ж. жаждuвий, жаждлuвий

Ж. жаждущий Ж], [вuжадний] «жадний»
Ж [пожада] Ж, пожадання, пожадаяий
«бажаний», пожадливий, пожадний;- р.
[жадать], жадньtй, бр. жадаць, др. жа
дати, жядаmи, П. i<1dac, Ч. zadati, СЛЦ.
ziadat', вл. zadac, нл. zedas, болг.
жад(;вам, м. жедува, схв. жеЬати, жe
bamu «Відчувати спрагу», СЛН. zeja «сn ра
Га», стсл. Жh\ДL\Tn;- псл. Zftdati <* gendati з інфіксальним -n-, що закріпилося
В інфіНіТИВі Під ВПЛИВОМ ОСІШВИ теперіШ_:
НЬОГО часу *gend- (інакше Machek ESJC
721);- споріднене з лит. gedauti «ба
жати, сумувати», pasi-gendu «помічаю
відсутність», godtls «жадібний», прус. gї

dan «сором», нвн. geizen «скупитися;
прагнути», свн. gїten «бути жадібним»,
дірл. -gessam «просимо», гр. 'l'tЄcrcracr'l'tat
(сигматичний аорист від ло'І'tЄrо «прошу»),
дперс. )adiyamiy «прошу», ав. ]аібуеmі
«Тс.»; іє.

*g\!hedh-

«просити, бажати».

Шанский 3СРЯ І 5, 273; Фасмер ІІ 33;
Преобр. І 220; Brйckner 663; Ho1ubKop. 441; Стоянов 45-46; БЕР І
522; Skok І Il 675; Fraenke1 149150; Frisk І 668; Pokorny 488.-Пор.
ждати.
[жаждень] «щодня, щодень, щоразу»
Я;- неясне;

можливо,

виникло

вна

слідок регресивного уподібнення з

*каж

+

з ворон.- Шанский 3СРЯ І 5, 272; Фас
мер І І 32; Преобр. І 220; Горяев 63, 105;
Георгпев БЕ 1978/3, 202.-Див. ще
ворон.- Пор. гайворон.

[жайдИти] «таланити, щастити» Я;
неясне.

жак 1 «ятір», ст. жак'О (XVIII ст.);
р. бр. [жак], п. zak «те.»;- через посе
редництво

польської

жак

2

(заст.) «школяр, бурсак, цер

ст.);- р. [жак] «учень католицької шко
ли»;- запозичено

[жайвор6нчиха]

Я,

жайворонЯ,

[жальворонок ж. жалворонок ж. жар
ванок Ж. джаворок, джаворонок, джЯво

ма

Machek ESJC 721.-Див. ще диЯкон,

[жак 3 ] «розкрадання, грабування»,
[жакувати] «розкрадати», [жехувати]
«ТС.» Ж, ст. жак'О (XVIII ст.);- р. [жак]

sac,

ронча,

чеської мови,

дяк.

ник] «клітка для жайворонків», жайво

[жайворон

з

буть, через польську; п. zak, ч. zak,
як і слц. ziak, через посередництво од
нієї з романських мов (про що свідчить
початкове і < dj), можливо, італійської,
зводяться до нар.-лат. diacus «слуга,
служнию>, що походить від гр. бtcixoG
«те.».- Фасмер ІІ 34; Bгйckner 661;

ської мови; п.

[жайворінок],

запозичено

ковний співаю>, жаківка «приміщення для
церковних співаків», ст. жак'О (з XV

день ( <кожний
день).
жайворон (орн.) «A1audaL.», жайвір,

жайворонок,

мови

з німецької; н. Sack «мішок, вид сітки»,
двн. свн. sac «ТС.», пов'язане з лат.
saccus «мішок, торба».- Фасмер І І 33;
Brйckner 661; Mik1. EW 406; КILІge
Mitzka 618.-Див. ще сак 1 •

«розхапування»;- запозичення

бування»
що

zak

пов' язане,
походить

утвореного

від

з

nоль

«розкрадання, гра

очевидно,

ІЗід

іт.

нар.-лат.

sacco
saccare

з

фр.
«те.»,

«гра

бувати (на війні)», глибша етимологія
якого тлумачиться по-різному.- Linde

ронок, зайворонок], жайворонячий, [жай
ворінЯчий, жайвороночий ЖJ;- р. жа
воронок, бр. жdваранак, nолаб. zev6r-

VI 776; Dauzat 644; Gamillscheg 787.

niik;- остаточно не з'ясоване; перша
частина слова, на думку Булаховського
(Вибр. пр: ІІІ 283-285), пов'язана з
жар; на думку М. Рудницького (LP 6,
117), це один із варіантів префіксів, що

сіна) стільки, скільки за однаковий час
устигне виробити»;- неясне; можливо,
пов' язане з жак «розкрадання, грабу

виступають

L.»;-

у

германських

мовах

як

ga-: ge-: gi-, а в слов' янських як go-:
ga-: za- ( <іє. *g[h]e-); Потебня (РФВ
1879 І 257) зіставляє nочаткове жай
з дінд. gayati «співає»; очевидно, по
чаткове жа(й)- пов'язане з га(й)- у
гайворон; друга частина слова тотожна

[жак 4 ] «Праця всією громадою за умо
ви, що кожен одержує nродукту (напр.,

вання».

[жак 5 ] (ент.) «гедзь,

Tabanus bovinus

неясне.

жакет, жакетка, [жикет, жикет
ка];- р. бр. болг. жакет, n. zakiet,
ч. слц. вл. zaket, м. жакет, схв. жакет,
жакета, слн. zaket;- запозичення з
французької мови; фр. jaquette «те.»
пов'язане з jaque «куртка», яке похо-
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жандарик

жалИва

дить від ар. sakk «кольчуга», запозиче
ного через іспанське посередництво (ісп.
jaco); менш переконливе
виведення

(Bloch 333; Holub-Lyer 521; БЕР І
522) фр. jaque від поширеного у Франції
особового імені J acque.- Москаленко
УІЛ 66; Шанский 3СРЯ І 5, 273; Фас
мер І 34; Dauzat 418; Gamillscheg 544;
Юuge-Mitzka 329.
[жа,'ІИва] (бот.) «кропива, Urtica urens
L., Urtica dioica L.», [жалЯчка] «те.»,
(жалкушка] «Urtica urens» Л, [піджалuв
ник] «байстрюК>> Ж, [пожалИвникl (орн.)
«кропив'янка, Sylvia» Нед;- похідне ут
ворення

від

зумовлена

жалИти;

її

назва

рослини

жалючістю.- Див.

ще

жалб.

жалб, [жило], [желаваl «гадюче жало»
Я, [жальце] «вістря голки» Ж, [жалиця]
(ент.) «жигалка, Stomoxys», жалИти,
жалкИй, [жавкИй, жаллuвий], жалЮ
чий;- р. жало, бр. джала, [жала], др.
жало, п. zq,dlo, каш. [zanglo], ели. zialo,
полаб. zydlй, болг. жело, жuло, м. жило,
схв. жалац, жаока, слн. zelo, стсл.
Жh\М;- псл. *zftdlo <*geldlo (внаслі
док розподібнення);- споріднене з лит.

gelti «жалити», geluonis «жало», лтс.
dzelt «жалити», прус. gallan «смерть»,
двн. quelan «страждання; страждати»,
нвн. Qual «мука», дірл. at bail «умирає»,
дангл. cwelan «умирати», гр. ~ЄЛос; «стрі
ла», 6ЄЛЛL1tєс; «ОСИ»; іє. *gl!e]- «КОЛОТИ,
жалити»; існує також думка (Zubaty
St. а сІ. І 2, 129; Buga RR 495; Trautmann 86) про етимологічну спорідне
ність жало з жати, жну.- Шанский
3СРЯ І 5, 274-275; Фасмер ІІ 34; Пре
обр. І 220-221; Горяев І 05; Трубачев

Зтимология 1963, 49;
БЕР І 533; Младенов

670. ~Пор.

Brйckner

167; Skok

663;
ІІІ

жаль.

[жалобець]

(ент.)

«ванеса,

Vanessa

Ж;-очевидно, калька р.
траурница або н. Trauermantel «те.»,
букв. «траурний одяг»; назва зумовлена
своєрідним забарвленням метелика з тем
ною смугою поперек крила.- Див. ще

antiopa L.»

жаль

..

[жалованникJ «Прісний житній хліб,
що його їли у піст» Ж;- результат ви
дозміни деетимологізованої форми [жИ-

\8f

лавникJ «вид печива; прісний корж».
Див. ще жИла.

жаль, [жаліб], жалібнйк, жалtсли·
вець, жалість, [жаллЯ] «Жаль», [жал
нощі]' жалоба, [жалобник, жалосник],
жалощі, [жальнощі, жалібливий], жа
лібнйй, жаліслИвий, жаліснйй, жалкИй,

[жавкuй, жалоблuвий я], жалобний, [жа·
ловасний] «СЛіЗЛИВИЙ» Ж, [жалосливий,
жалосний, жалостйвий ІЮ, жалЮчий,
жальнйй «сумний», [жальчлИвий], жалко
«ШКОДа», (жалЬКО, ЖаЛЬНО] «ТС.», (жали
тиСЯ]

«жалітися», жалісніти,

жаліти,

жалітися, жалкувати, [жалкуватисяl,
жалувати, жалуватися, безжальний, [по
жаль] «Співчуття» Нед, розжалити, роз
жалобити,
розжалувати
«Позбавити
звання,

понизити»;- р.

бр.

жаль,

др.

.жаль, жяль, п. ial, ч. zal, iel, слц. zial',
вл. zel, нл. zal, болг. м. жал, схв. жао,
СЛН. zaJ, СТСЛ. ЖМЬ. «ГрОбНИЦЯ»;- ПСЛ.
zalь
*gё!ь;- споріднене з лит. gela
«біль; жаль», gelti «боліти», gilti «жа
лити», лтс. іеІ «жаль», прус. gallan
(зн. в.) «Смерть», нвн. qua!en «мучити»,
двн. quala «мука>>, дангл. cwelan «уми·
рати», вірм. kel «нарив, виразка».

<

Шанский 3СРЯ І 5, 274-275; Фасмер ІІ
35; Преобр. І 221; Brlickner 661; Machek

ESJC 724-725; Holub-Kop. 441; БЕР
І 522-523; Skok ІІІ 671; Супрун Ези
ков. проучв. Георгиев 268-272; Trautmann 83; Топоров ІІ 142-145, 334336; Fraenkell45-l46.- Пор. жало.
/К,

[жалькотіти] (про спів жайворонка)
[жаркотіти] «те.» Ж;- звукона

слідувальне утворення, близьке до джер
котіти

жальман,

жельман- див. зе.'lьман.

[жамка] «м'ятний пряник, пофарбова
ний з лицьового боку в червоний колір»
Я;- очевидно, запозичення з російської

мови; р. [жамка] «вид пряника», на думку
Фасмера (ІІ
«тиснути»,

35),

пов'язане з [жамкать]

похідним від жать

«те.».

Див. ще жати 2 •

[жандарик] (ори.) «одуд, Upupa epops
L.» Ж;- похідне утворення від [жан
дар];

назва зумовлена, можливо, тим,

що чубик на голові одуда в формі

віяла

нагадує пучок пір'я, який носили на
капелюхах угорські жандарми.- Див.
ще жандарм.

жарлнвий

жандарм

жандарм,
[жандарJ, жандармерія,
[шандарl;- р. жандарм, бр. жандар,
п. iandarm, ч. zandarm, zandar' слц.

zandar,

вл.

болг. жандар, жан

zandarrn,

дарин, м. жандарм, схв. ждядарм, жан
дарм, слн. zandar;- запозичено з фран
цузької мови, можливо, через німецьку;
фр. gendarme ( >н. Gendarm) виникло з
gent d' armes букв. «люди зброї», яке
складається з фр. ст. gent «народ, раса»,
пов'язаного з лат. gens «рід,
клан»,
geпus «походження,

armes
дить

«зброя», ми.

від

рід»,

від

Р· [жар6вьtй] «високий, прямостовбур
ний; засохлий на пні», [жаравьtй] «ви
сокий, стрункий», бр. [жарьtна] «сосно
ве

дерево»;- остаточно не з'ясоване;
пов'язувалося з жар (Преобр. І 221),
з лтс. gars «довгий, далекий» (Горяев
106); найбільш імовірною видається дум
ка (Мер ку ло ва Зтимология 1963, 78-80)

ген, та

про походження р. [жар6вьtй, жаравьtй]

що похо

від псл. *zarov'Ьjь «високий, прямий»,
що відбиває ступінь подовження іє.
*gher- «видаватися, виступати, рости».
Фасмер-Трубачев
ІІ
35-36.- Пор.
грань\ гроно.

укр.

arme,

lжаравийJ «гнилий, трухлявий, крих
кий» (жараве дерево) ВеНЗн, [жирува
тий] «порожнистий, дупластий» ВеБ;

лат.

arma «тс.».-СІС 264;
5, 276; Фасмер ІІ 35;
Ho1ub-Lyer 522; Dauzat 48, 358-360;
Gamillscheg 50, 474.- Див. ще армія,
Шанский ЗСРЯ І

rен 1 .
жанр, жанрИст;- р. бр. болг. м.
жанр, п. ianrowy «жанровий», ч. ели.
zanr, слц. zaner, схв. жанр;- запози
чення з французької мови; фр. genre
«рід, ВИД, жанр, СТИЛЬ» ПОХОДИТЬ Від
лат. genus (род. в. generis) «рід,
пле

м'я».-СІС 264; ШанскийЗСРЯ І 5 276;
Фасмер ІІ 35; Dauzat 359.- Див. ще
rен 1 .
жар, жара, [жарев6J «заграва» Я,
[жаренка] «смажена картопля» Л, [жа
реня] «печеня», lжариво] «багаття, що
дотліває», жарИна СУМ, Ж, [жарище]

«Вогнище» Ж. [жарівкаl «жаровня» Ж,
[жарівнИцяl «те.», жарівня, жарінь, жа
рОвня, [жар6мня] Дз, [жарнИця] «випа
лювальна піч», [жарничка] «сковорода»
Мо, жарота, [жарь6ха] «прочухан; бит
тя», жарке «печеня», жарений,

жарИс

[жаранннк]

perus L.» Ж;можливо,

є

(бот.)

«яловець,

Juni-

певної етимології не має;

результатом

видазміни

контамінації інших назв ялівцю

реп, женєпtін] тощо.

-

чи

[же·

жаргон, жаргонізм;- р. бр. болг.
жаргон, п. iargon, ч. вл. zargon, слц.
ели. zargбn, м. жаргон, схв. ждргон;
~апозичення з французької мови; фр.
]argon (ст. gargon) у ХІІ ст. означало
«незрозуміла мова; пташина мова»; за

гальноприйнятої глибшої етимології не
має.-СІС 264; Шанский ЗСРЯ І 5,
277; Фасмер І 35; Dauzat 418; Gamill-

scheg 544.
[жарий] «вогняна-червоний, жовто
червоний» Ж. [жИрий] «те.» Ж;- р.
[жарьt] «блискітки; яскраве світло»;
nохідне утворення від жар; щодо семан
тичного переходу пор. жовтогарЯчий;

тий, жаркИй, [жарлИвий], жарити, жа

аналогічне явище є в індоіранських мо

р;тu, віджарити «відлупцювати», під
жарка, пожар, пожарuна, пожарИще,

вах, де від кореня suk- з основним зна
ченням «горіти» походять дінд. sukrab
«ЯСНИЙ, ЯСКравиЙ, біЛИЙ», suk1a)J «ТС.»,
ав. suxro «червоний».-Львов ЗИРЯ IV

[пожарка] «пожежна машина», пожар
ник, ПОЖарНЯ, [пожарнИк] «СУХИЙ ХМИЗ»
ВеУг, прожарювач, розжарювач, роз

жарілий;- р. бр.
болг. м. жар, др.
жар'Ь, п. iar, ч. ели. zar, слц. ziar, вл.
7.ar, СХВ. жар, стсл. Жdj)"h;- ПСЛ. zагь
( <*gёгь), пов' язане чергуванням голос
них з goreti «горіти».- Шанский ЗСРЯ
І 5, 277; Фасмер ІІ 35; Преобр. І 221-

222; Bruckner 661-662; Machek ESJC
722; Ho1ub-Kop. 442; БЕР І 524525; Skok І 591-593.- Див. ще го
ріти1.

70.- Див.
[жарка]

ще жар.

(бот.)

«еритрея,

Erythraea

centaurium» Ж;-

утворене від жар, оче
видно, як калька гр. Єpu'l'tp6~,; «червоний»,
що входить до латинської назви цієї
рослини.-Див. ще жар.- Пор. жарий.

[жарлИвий]

«жалючий»;- результат

дисимілятивної ЗJ}1іни форми [жаллИвий]
«те.», підтриманий, очевидно, семантич

ним зближенням. з жар(ити).-Див.
ще жало.- Пор. жаруха.
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жарнfвка

жати

[жарнівка] «частина ручного млин
ка>>;- запозичення з польської мови; n.
iamбwka «ручка для обертання каменя в
жорнах», похідне від zarna «жорна»,

відповідає укр. [жорнівкаІ «те.».- Див.
ще

жбрно.
жариовець

(бот.)

thamnus scoparius»,

«мітлиця,
[жерновецьІ

Saro«те.»

Ж;- р. жарновец, бр. жарн6еец, п. ст.
iarnowiec;- остаточно не з'ясоване; ви

водиться від п. ст. zanowiec, ч. [zanovecJ
«те.» (укр. [зановать] «дрік, Genista tinлядвенець, Lotus corniculatus
пояснюється як утворене на
основі сполучення za nova «за нового
(місяця)», з огляду на час, коли цю рос
лину збирають для лікувальних цілей
(Machek J m. rost1. 118); пояснювалось

ctoria L.;
L.» ), яке

також

як

результат

jenesta ( >zeпesta),
nista «дрік>> (Bern.

видазміни

форми

пов'язаної з лат.
І 439).

ge-

жарт, [жартаІ Ж, жартівнИк, жар
пцjн, [жартухаІ Я, [жар тушки] «жар
ти», жартівлИвий, жартівнИй, жартлИ

вий, [жартоблйвийІ Ж, жартом, жар
тома, жартувати;- р.
Жарт, Л. Zart, Ч. zert, СТ.

[жарт],

zertovati

бр.
«Об

дурювати»,

слц. zart;- через посеред
ництво польської і чеської мов запози
чено з середньоверхньонімецької; свн.

sёrten «обдурювати, мучити, бити» По
в'язане з seren «ранити», спорідненим з
двн. ser «болючий», нвн. sehr «Дуже»,
дангл. sar, дісл. sarr «те.; поранений»,

«те.»;- псл. zas- ( <*gёs-);- загально
прийнятої етимології не має; зіставляє
ться з псл. gasnQti «гаснути», лит. gesti,

лтс.

dzist, тах. А kas, В kas, kas «те.»

(Фасмер IV 151; Bern. І 295) або з лит.
g~sti «лякати», g~stas «страх» (Briickner 662; Младенов 560) чи з гот. us-geis-

nan

«ужахнутися»,

(там же;

нвн. Geist «дух»
Ho1ub-Kop. 442; Machek ESJC

722;

це зіставлення вважається сумнів

ним

- Feist 531).

жасмИн (бот.) «J asminum L.»;- р.
болг. жасмИн, бр. язмін, п. jasmiп, ч.
jasmiп, слц. jazmin, вл. jasmin, схв.

jасмин, м. jасмин, слн.

jasmin;- запо
jasmin
( <jassemin) «те.» походить від ар. ja·
semi'n (jasamun) або перс. jasemln
«те.».- Шанский 3СРЯ І 5, 277 -278;
Фасмер ІІ 36; Hiittl-Worth 13; Dauzat
418; Gamillscheg 545; Lokotsch 75.зичення з французької мови; фр.

Пор. ясмИн.

жати 1 (жну), жнивувати, [жалка]
«жниварка», [жаляІ «жниця», [жатваІ
«жнива» ж. жатка, жаткар, [жатнuк]
«жнець» Я, жаттЯ, [жачка] «жнивар
ка», [женник] «жнець» Ж, [женничка]
«Жниварка», женчик, женчИха, [жень]
«ужинок», [женькuня] «жниця», [жень
чарІ «жнець», жнець, жнИва, жнивар,
жниварка, жнuво, [жнивовйця] «ЖНИВа»
Я, жнивовuще, жнИця, [жній Ж. жніЯ],
жатний, [жнив'Яний] Я, [вижен] «ужи

нок>> Ж,

[дожйн,

дожuнки ЛексПол],

«лютий», лтс. sїvs «гострий,

зажИн, зажИнки, нажuн, обжИн, обжИн

жорстокий»; пізніше ч. zertovati зблизи
лося з нвн. scherzen «жартувати»; безпо
середнє виведення
ч. zert від нвн.

ки, [обжнйва] «обжинкова пісня» Ж,
[обжнівкаІ Пі, переджнИв' я, переджнuв·
ний, [п6жень l «стерня» Л, [пожня] «те.»
Пі, Л, пожнйвний, [пр6жен] «прожата
чи прорубана смуга» Дз, [прож6н] «до

лат.

saevus

Scherz «жарт» (Фасмер І І 36; Преобр. І
222; Briickner 662) по:v1илкове.- Machek
ESJC 726; Ho1ub-Lyer 523; Ho1ubKop. 444; Юuge-Mitzka 698-699.
[жаруха]
(бот.)
«Кроnива, Urtica
L.»;- похідне утворення від жар, жа
рити як результат семантичного

збли

ження цих слів з жалИти, жало.- Див.
ще жар.- Пор. жарлИвий, жеруха.

[жас]
«жах», жаскИй
«страшний»,
[жасний] «те.», [жасати, жаснутиЖІ;
р. болг. м. !]жас, др. ужас'Ь, п. ст. іаs
П<!:С si{/, ч. zasnouti «зчудуватися, ужах
нутися», ч. слц. йzas «зчудування, по

див», схв. ужас «жах», стсл. Q yжdC"h
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рога, прокошена в очереті» Мо,

ужИн,

ужИнок;- р. жать, бр. жаць, др.

жа

ти, п. Z<!:C, Ч. ziti, розм. znouti, ст.
слц. zat'' вл. zec, нл. zes, полаб.

zieti,
zana

ти, СЛН.

*z((ti,

«жнива», болг. жіна, м. жнее, схв. же

zeti,

СТСЛ. Жh\ТИ;- ПСЛ.

zьnQ;- споріднене з лит. genёti «абру·
бувати гілки», лтс. dzenet «те.», ірл. Ье·
nim «б'ю», лат. de-fendo «захищаю, обо·

роняю», гр. '\'tє[vro «б'Ю», 'l'tЄvw «Влучаю»,
ав. )ainti «убиває», .дінд. hanti «б'є,
вбиває», вірм. ganel «сікти», а також з
псл. gьnati, укр. гнати і його відповід·

жвавий

жати
никами; і є. * gц hen- «битю>.- Шанский
ЗСРЯ І 5, 278; Фасмер ІІ 36, 60; Преобр.
І 223; Горяев І06; Brйckner 662-663;

Machek ESJC 728; Holub-Kop. 445446; БЕР І 565-566; Skok ІІІ 678;
Топоров ІІ 34І-345; Fraenkel І52-І53;
Frisk І 657 -658; Pokorny 49І -493.Див. ще гнати.

жа ти 2 (жму)' -жимати, жим' [же

мерuнняІ «макуха», [жемихu] «вичавки,

жом» я,

[жмаки, жмйхи,

жлцjха ЯІ,

жом «те.», [жимкuйІ «легко стискува
ний» Я, вuжим, вuжимка, вuжимки, від
жимнuй;- р. жать, бр. жаць, п. zq,c, ч.

zdimati, СЛЦ. zmykat' «ВИЖИМаТИ», БЛ.
zimac, нл. zimas, схв. жетu, слн. zeti,
стсл. ж"'ти;- псл. *z~ti, *zьmQ ;-спо
ріднене з лит. gumulas «грудка, клубок»,
gйmulti «м'яти, бгати», лтс. gumt «гну
тися, згинатися (під тягарем)», норв.

kumla «місити, м'яти,
uoquemilo «виноградний
gemel «пута, кайдани»,

тиснути»,

двн.

сік, вино», ірл.
лат. gemo «зі
тхаю, стогну, волаю», гр. 1Є11rо
«бути
повним, навантаженим», r6f1o~ «кора
бельний вантаж, вага»; і є. * gem- «охоп
лювати, стискати».- Шанский 3СРЯ І
5, 278; Фасмер ІІ 36, 59; Преобр. 222-

!

[жахлнй) «справжній, істинний; про
зорий, чистий; дуже подібний» Ж, [жех

лuй, жuхлийІ «те.» Ж;- неясне; мож
ливо, пов'язане з нім. sachlig «діловий;
істотний».

жбан,

жбанок,

жбанячий -див.

джбан.

[жбевхнути] «сильно штовхнути» Ж.
[жбихщjти] «те.» Ж;- звуконасліду

вальне утворення.- п$р. жбух.
хи]

[жби] «хвилі, що набігають» Ж, [жбй
«те.» ;ж, [жбирuлuтиІ «здійматися

високими

хвилями» Ж;- неясне; мож

ливо, пов'язане з [жбuр] «скеля, гора».
[жбпр] «скеля,. гора; височина; на
мул,

мілина;

ною

та

сіножаті,

порослі

кущами»;- слц.

«Підпірка»,

zber

заст.

купи

zbar(a)

«ТС.»;- ОЧеВИДНО, ПСЛ.

*zьЬігь;- у такому разі споріднене з
лат.

gibber «горбатий; бугристий», gibber «горб, бугор», gibbus «Випуклий»,
gibbus «горб»; іє. *geibh- «гнути, згина
ти, нагинати».-Ильинский ИОРЯС 23/2,
І25; Walde-Hofm. І 597.
жбурити,
див.

жбурлЯти,

жбурщ)ти -

шпурлЯти.

[жбуртfти] «з шумом ударятися»
Ж;- очевидно, експресивне утворення,

223; Горяев І 06; Machek ESJC 723;
Skok ІІІ 678-679; Fraenkel І32; Frisk
І 296-298; Pokorny 368-369.- Пор.

пов'язане з жбурлЯти.- Див. ще шпурлЯти.
·

жменя.

ве виливання великої кількості рідини),

жах, [жаханка] «жахання», [жахіт
тя], [жахлЯк] «боягуз» Ж. [жах6та], жах

жбухати

лйвий,

жахнИй,

жахати,

жахщjтися,

[жахтіти] «жахатися» ж. нажаханий,
[пожахачка] «боягузка»;-бр. жах, п. za«жахатися»;- результат фоне
тичної видазміни основи жас- ( <*ges-),
можливо, викликаної вnливом основи
страх- (strax-).- Фасмер ІІ 36; Brйck
ner KZ 43, 303-304; 3ндзелин СБ3 70.Див. ще жас.
[жахати] «вириватися, спалахувати»,

chac si(f

[жахать] «блискати без грому» Л, [жах
щ}ти] «КИНУТИСЯ», Жахнути «ВдарИТИ»,
жахтіти «палати», [жє'кнути] «стрімко
кинутися

на КОГОСЬ»

Ж;-р.

жахнуть

[жбух) (вигук, що відображає рапто
«литися

з великою

силою;

вириватнея (перев. про вогонь)»;- зву
конаслідувальні
утворення.- Пор.

жбевхнути,

жвавий, lжвалийІ «жвавий Ж; хит
рий ВеБ», жвавість, [жвавЬта], жваві
шати, пожвавлений, пожвdвлення, по
жвавити, ст. жвавьtй «швидкий; зуба
тий» (XVIII ст.);-бр. жвавьt;-мож
ливо,

п.

запозичення

zwawy

з

«ТС.», ДО

польської

XVIr

мови;

ст. «наклеп

ник, обмовник», остаточно не з'ясоване;
пов' язувалосн з словами zuc, zwac «жу

вати» (Brйckner
«балакучий»,
ти»;

667);

пор. ч.

пов' язане

з

ст.

zvati

zvavy
«жува

виводилось також від того самого

«ударити»;- неясне; можливо, афектив

кореня, що й живйй (Косвен УЗ БГУ.

не утворення на грунті української і ро

Серия филолог., вип. І, І93) або від по
в' язаних з цим ;коренем іранських основ

сійської мов;

болг.
каю».

може бути зіставлене з

fжdск-ьм] «жбурляю;

різко сми

]v-, zw63-64}.

(Трубачев

Зтимология

1965,
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жвакати

жебонІти

жваюіти «чавкати; жувати» СУМ, Ме,

жвакувати, Іжвахтати, жвЯкати, жнЯ
кати Ж, джвакати, джвЯкатиl, [жвакаl
«жvйка>>, lжвЯка] «те.» /К, [жвак6та,

жв{щунІ,

!жвачка]

«згар

із

люльки»,

!жвиканuна] Ж;- р. !жвакать, жвЯ
кать], бр. жвЯкаць, п. zwacz_ «жуйна
тварина; рубець (частина шлунка жуй
них тварин)», ч. zvykati, слц. zviakat,
вл. zwjenkac, болг. жвакам, м. жвака,
схв. жвдкати, ели. zvekati, zveciti;пcл. *zьvakati, *zьv(fkati, похідні від

zьvati «жувати».-Масhеk

Holub-Kop. 448;

БЕР І

ESJC 732;
526; Skok ІІІ

689-690.-Див.
ще
жувати.-Пор,
чавкати.
[жвиндfти] «незрозуміло
говорити;

ревти»
«те.»

Ж,

fжвиндати,

джвиндати]

Ж;- звуконаслідувальне

утво

рення.

[жвір]
чавуну»

«дрібний
Я;- бр.

білий

шлак

з-під

жвір «гравій»;- оче

видно, запозичення з польської мови;
П. ZWЇГ «ГраВіЙ, ЖОрСТВа,
щебінка»,
zwir «те.», як і схв. зврст «ВИд м'якого

дати»; іє. * gheidh- «вимагати; жадати;
бути скулим».- Шанский 3СРЯ І 5

279; Фасмер І І 39; Преобр. І 223; Brйck
ner 663; Holub-Kop. 442; Machek ESJC
723; БЕР І 562; Trautmanп 82; Топоров
Il 192; Юuge-Mitzka 243; Pokorny 426427. - Пор. год.
[жджок] (зоол.) «землерийка, Sorex»,
Ізьджьок ВеЛ, рджок, ирджок, ирчокІ

«тс.»;- пов' язані з [дзюрдз, джурдз, дзі
дик] «те.»;- характер зв' язку і етимоло
гія

неясні.- Пор. дзfдик, дзюрдз.

[ждЮхати І «штовхати, товкти», [ждЮх
нутиі «те.» Ж;- п. [iduchacl «колоти,
шпигати»,

ч.

zd'uchпout,

слц.

zd'uchat
«штовхати»,
zd'uchat'' zd'uchnut'

«те.»;- афективне утворення, можливо,
запозичене з словацької або чеської
мови.

же 1 (частка), ж;- р. др. же, бр. жа,
Ж, П. Ze, Ч. СЛЦ. СЛН. ze, СТСЛ. ЖЕ;- ПСЛ.
ze ( <* ge), пов' язане з go (схв. него
«аЛе»), ga (БЛ. sto ha «ЩО Ж»);- загаль
НОСЛОВ' янська енклітична підсилюваль
на

частка,

спочатку

вживалася лише з

ко

займенниками, пізніше- з будь-якими

реня, що й у слові жорства; споріднене
з лит. zvirzdai (zvirgzdai) «гравій», лтс.
zvirgzdi «те.».- Briickner 668; Skok ІІІ
668.- Див. ще жорства.

словами як засіб протиставлення; споріднене з дінд. ha, gha, gha «те.»,
гр. -rє, можливо, також Ьє «Же», -&в
(єtіtє) «якби», лит. betai-ga -«але», іє.
*g\!he, *gЦе.-Шанский 3СРЯ І 5,

каменю»,

зводиться

до того самого

жвяхтfти «чвакати» (про мокре взут

тя), жвяхкотіти
«те.»;- ч.
zvachtat
«те.»;- звуконаслідувальне утворення.
жгут

-див.

джгут.

ж гучка -див. жегтИ.

[жгринджатися] «сваритися», [з.Jриндзатися] «ТС.» ВеЛ;- слц.

279-280; Фасмер_ІІ 39; Преобр. І 223224; Machek ESJC 723; ESSJ Sl. gr. 1,
334-335; Мейе ОЯ 389; Frisk І 452;
Pokorny 417.
[же 2 ]

(підрядний спол.), [жо]

«те.»

«За

Ж;- очевидно, запозичення з польської

ждати, [ждальняl «чекальня» Я, жда
ники «те, чого чекають», жданки, [жда
нок] Ж «те.», дожидальня «чекальня»,
[ожидати] «очікуватИ>> Ж. ВеБ, [ожй
данка] Ж, [підж6д] «очікування», по
жданики «жданики»;- р. ждать, бр.
ждаць, др. жьдати, п. zdac, ч. zdati,
СЛЦ. zdat, болг. [жда) «Чекаю», [ж7:>да]

вл. zo, нл. zo, є скороченим варіантом
відносного слова jeze «що, яке», що ут
ворилося внаслідок злиття вказівного
займенника * je «Воно, те» з часткою ze

пекло

zgtnat'

і словацької мов; п.

сперечатися»;- неясне.

«те.», слн. zcteti, стсл. жидж.
ЖЬ.ДLІТИ;-ПСЛ. zьdati, -zidati

жь.дж,

«Же».- Briickпer

ze,

663;

як і ч. ела.

ze,

Machek

ESJC

ще же\ йоrб.
[жебИ] «щоб», !жеб] «те.», ст.

же бьt

723.- Див.

(XV

ст.),

жеб'Ь

(XVII

ст.);- запози

чення з польської і словаuької мов; п.

як і слц.

утворилося внаслі

( <*gеі
dаtеі);-споріднене з лит. geidziu, geisti
«пристрасно бажати», лтс. gaidit «че
кати», прус. geidi «чекають», нвн. Geiz

док злиття сполучника ze «Що» і частки
Ьу «би».-Дзендзелівський УЗЛП 56.Див. ще би, же 2 •

«скупість», двн. свн. gїt «користолюб
ство, жадібність», данrл. gitsian «жа-

жебоніти «белькЬтати; [гомоніти, бу
боніти Ме]», [жебін] Ж;- очевидно,
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zeby'

zeby'

жебрати

же жель

звуконаслідувальне

утворення.- Пор.

жабоні ти.
жебрати жебракувати, жебрачити,

жебрувати, [жабруват] Л, жебрак, [же
бран], Іжебранйна] «жебракування; ми
лостиня», [жебранкаl «пісня сліпого же
брака» Я, жебрацтво, жебри, жеброта,
жебручий, жебрущий, жебрачий, жеб
рам, ст. жебрати (XVIII ст.);- бр.
жабраваць;- запозичення з польської
МОВИ; П.

Zebrac, ЯК і СЛЦ. zobrat', ВЛ.
zebric, нл. zebris, походить від ч. zebrati, яке пов' язується з ч. ст. skebrati
«канючити», звуконаслідувальним утво
ренням, можливо, контамінованим з двн.

sefer

«блукач,

волоцюга».- Brйckner

663; Machek ESJC 611,
Kop. 443.
жебрій -див.
жевжик

724; Holubлегковажний,

хверцюватий чоловік», [жйвжик] «тс.»,
жевжикуватий, [жевжикувати, живжи
куватиl;- п. [zeuzyk] «особа або звіря,
мале, зле і сміливе» (з укр. ?);-звуко
наслідувальне утворення, що відобра
жає щебетання горобця; друге значення

переносне.- Пор. жежевкати, жив 2 •
жевріти, жеврітися, [жеврати л,
жеврети Л, жаврати ЛЖит, жdвряти,
зірват ЛЖит], жевриво, [жеврій] «синє
полум'я над тліючим вугіллям», rюзжев
рити, розжеврений, розжеврілий;- не
зовсім ясне, можливо, запозичене з яко

їсь іншої слов'янської мови і фонетично
видозмінене; пор. слц. zeravie «щось

«розпечене», болг.

[жерава] «жар», схв.

Жерава «Жарина», Жеравица «ТС.», СТСЛ.
жерм~ик (зб.), споріднені
із словом
жар; спроба зведення до
колишнього
*geцer- (Ільїнський ЗІФВ 22-23) не
переконлива.-Булаховський Вибр. пр.
ІІ 272.- Див. ще жар, жер ій.

[жегтИ

(жегу)] «палити,

пекти» Ж.

[жегчи, жечй] «тс.» Ж. жигати «обпіка
ти; жалити, кусати», [жгучка] (бот.)
«жалка

кропива,

жйжа

(дит.)

«вогонь;

гаряче»,

[жйжель] «головешка» Л, [жйжкаl «кро
пИва» Л, [жижк6] «жвава людина» Я,
[жижкуха] «кропива» Л, [жйжло] «жи
гало», [жіжка] «жалка кропива» Л/Кит,
[жугалоl «жигало», [ж6га] «згага, пе
чія» Л, До, [жигкйй] «гарячий» Ж. [жи
еуватий] «гострий на язик» Я, [жижкйй]
«пекучий», [жежко] «гаряче», [вижига
ти l «випалювати» Ж, вйжга «золото або
срібло,

здобуте випалюванням;

[випа

лене місце Ж]», [заж6гаl «підпал», [під
жага] «ТС.; ПідбурюВаННЯ», (підж6ги)
(у виразі [п. давати] «підливати масла в
вогонь») Ме, [пожега] «пожежа», [по
жага] «підпал, сnалення» Нед, пожежа.
пожежище, пожежник, пожежня;- р.
жечь, жгу, др. жечи, n. ст. zec, ч. zici.

жабрій.

«горобець;

[жигунецьJ «скипидар», [жигучка] «кро
пива»,

Urtica urens L.»

Ж,

[жегл6] «розпечене залізо» Ж, [жеговй
ця] «хвороба, гарячка» Я, [жйгавка]
«жалка кропива», [жигdйло] «підбурю
вач» Я, жйгалка «вид мухи; [комаха, що
жалить; жалка кропива]», жигало «за

ст. zeci, слц. zihat'' вл. zec, болг. жежа,
м. жеже, схв. жеhи, слн. zgati, стсл.
ЖЕLJ.Ш, ЖЕГЖ;- ПСЛ. zegQ, *zьgQ, *zegti <*gegti;- споріднене з лит. degti «го
ріти; палити, випалювати», лтс. degt
«тс.», дінд. dahati «палить, спалює»,
ав. dazaiti «спалює; згоряє», брет. devi
«спалювати», алб. djek «тс.», гр. тЄсрра
«попіл, порох», лат. favilla «розпечений
попіл, сажа», сірл. daig «Вогонь»; іє.
*dheg\!h- «палити»; початкове ж ( <g)
замість д (d) остаточно не з'ясоване.
Шанский 3СРЯ І 5, 289; Фасмер І І 38;
Преобр. І 231-232; Брандт РФВ 25,
223; Младенов 165; Brйckner 663-664;
БЕР І 529-530; Skok ІІІ 674-675;
Bern. І 182-183; Meillet MSL 14, 334335; Brugmann Gruпdriss І 542; Pokorny
240-241.- Пор. жага, згага.

[жегун] «джигун» Ж. [жигун] «тс.»;
очевидно,

результат

контамінації слів

[жегтй] та джигун 1 (див.).
[жегунка] (зоол.) «аурелія (велика
медуза), Aurelia aurita» Ж;- похідне

утворення від дієслова [жегтй] «пекти»;
назва

зумовлена

литься,

тим,

обпікає.- Див.

що

медуза

ще

[wежевкати] «цвірінькати»

жа

жегтИ.

(про го

робців) Я;- звуконаслідувальне
рення.- Пор. жевжик.

утво

лізний прут для пропалювання отворів»,

[жежель] «місце, відкрите для віт
ру», [жижель] «тс.»;-можливо, пов'я
зане з [жегтй] '«палити»; первісно могло

жиган, [жигилій] «заnальна людина» я,

означати «незатінене місце, відкрите для
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женИло

жезл

сонця», потім «відкрите місце» взагалі;

ожеледь» Ж;- здається

проте пор. п.

[желізо) «залізо»

[zegolec] «Вітер не силь

пов'язаним із

(з огляду на тверді

морозний». -Див.

крижинки), але не виключена й можли
вість зв'язку з словом ожеледь.

жезл, [жезло), ст. жезл'Ь (XV ст.);
р. жезл, бр. жазло, др. жьзл'Ь, жезл'Ь,
Ч. СЛЦ. zez1o, болг. ЖеЗ'ЬЛ, М. жезол, СХВ.
жезло, слн. zez1o;- запозичення з ста

[желіпатиl] «голосно кричати», [же
ліпщjти), [желіпало) «крикун»;- афек

рослов'янської мови; стсл. Ж!.Зt\"Ь, оче
видно, споріднене з дісл. geisl «палка»,
двн. geisala «бич», гр. ха:Іос; «палиця

[желіпати 2 ] «повільно їсти», [желі
пало) «той, хто повільно їсть»;- афек
тивне утворення; пор. бр. [жалапаць)

ний, але різкий,
ще жегтИ.

пастуха», гал.

gaesum

«Важкий металь

ний спис» (Трубачев Ез.-етн. изсл.

138;
Преобр. І 224-225; Machek ESJC 726);
зіставлялося також з лат. virga ( <*g\!izga) «лозина, тонка гілка» (Hirt ВВ 24,
258), з двн. kegi1 <<Паля; кіл» (Шанский
3СРЯ І 5, 280; Младенов 165; Skok ІІІ
679; Uhlenbeck PBrB 26, 300; Pedersen
KZ 38, 420) та ін.
желатИн,

желатИна,

желатинува

тий;- р. болг. м. желатИн, бр. жала
цін, п. zelatyna, ч. вл. ze]atina, слц. слн.
zelatina, схв. желатИна;- запозичення
з французької мови; фр. ge1atine утво
рене від лат. gelatus «заморожений»,
пов'язаного з gelo «заморожую, замер
заю, застигаю», спорідненим з гот. ka1ds
«ХОЛОДНИЙ», ДВН. НВН. ka\t «ТС.», ДЇСЛ.
ka1a «мерзнути», дангл. calan «ТС.».
СІС 264; Шанский 3СРЯ І 5, 280; Фас
мер І І 40; Dauzat 358; W a1de-Hofm. І

585-586.

тивне утворення, очевидно, пов'язане з

зіпщjти «тс.».-Пор. зіпати.

«Пити, хлебтати».
жемері -див. джемра.

[жемоїдь] «жерун, обжера» Ж. [жu
моїдник]

«Те.»;- складне

утворення,

~ругий компонент якого пов'язаний з
їсти,

а перший залишається неясним;

(може бути зіставлений з ч. zerпle «бу
.;точка», СЛЦ. zem1a «ТС.»).- Див. Ще
їсти. -Пор. жимена.

жемчуг, [женчуг, женьчугu, жемч!}
жина, жемчужниця), ст. жемчюг'Ь (XV
ст.), жемчуг'Ь (XVII ст.);- р. жемчуг,
бр. жЗмчуг, др. же.ичуг'Ь, женьчюг'Ь;
запозичення

з

тюркських

*3епсuу, дав. в. від

мов;

дтюрк.

3encii, походить від

кит. cen-cu «справжні перли»; так нази
валася також р. Сирдар' я; безпосеред
нім джерелом запозичення могло бути
чув. СТ. *3in;3U, ЗВіДКИ ПОХОДИТЬ і yr.
gyбngy «перлина»; пор. уйг. jin3u, по
лов. інджі, аз. инчи, тур. inci, ст. jеп

ва), схв. [жеJЬка), слн. ze1va, р.-цсл.
ЖЕЛМ, ЖЕІ\"ЬGЕ «ТС.»;- ПСЛ. *ze1y, род.
в. ze1'Ьve, зн. в. zеІ'Ьvь;-споріднене з гр.
хЄЛuс; «те.», можливо, також лат. helvus

сіі «те.».- Макарушка 8; Шанский 3СРЯ
І 5, 284; Шипова 136-137; Филии Об
раз. яз. 284; Добродомов ИАН СЛЯ
1966/1, 57-64; Фасмер Il 46; Преобр. І
227 -228; Менгес 94-1 ОО; Мелиоранекий
ИОРЯС 7/2, 287; Корш ИОРЯС 8/4,
41.-Пор. дженджеруха\ дзЮндзя 1 •

«янтарно-жовтий,
1i1-.- Фасмер ІІ

corпrпunis

[желв] «черепаха» Ж;- р. [жолвь),
др. желва, жолва, п. zбlw, ч. слц. zelva,

БЛ.

ze1wja, НЛ. zolw, болг. [желва, жfьл

буланий»; і є. * ghe41; Bruckner 666; Machek ESJC 725; Holub-Kop. 443; Мла
денов 3тимология 1968, 109-110; Frisk
ІІ 1086-1087.- Пор. жовно.

[женєпИн) (бот.) «яловець,

Juniperus
L.» Ж, [женятИн, женєпuр]

«ТС.» Ж;- запозичення з молдавської мо
ви; молд. жнЯпзн, жинЯпзн походить від
лат.

juniperus «ТС.»,

перша частина якого

[желізак] «нарив із затверділою по
верхнею» Ж, [желізнИця! «пухлина за

ПОВ' ЯЗУЄТЬСЯ З jUПCUS «КОМИШ, СИТНИК»,
спорідненим з. дісл. einir «яловець»,

лоз» Я;- пов' язане з залоза; первісно
могло означати хворобу шийних залоз
(пор. залозЯка «Велика залоза»); пізніше

а друга залишається неясною.- Sche1uclko 133; Vrabie Romaпoslavica 14,
180; DLRM 436; Wa1de-Hofm. І 731.Пор. жереп. ·

могло відбутися зближення з [желізо)
«залізо».- Див. ще залоза.

[желізниИ дощ) «дощ із крижинками,
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[женИло], женИти, женИх, женuха

'тися, женихлuвий, женишuна, жениш-

же птИця
лuвий,
на.

жеребі нь

женщина,

женЯчка -див. жо

[жентйця] «сироватка 3 овечого мо
лока», [жИнтuця] «тс.», [жентИчник]
«ТОЙ, хто вживає жентицю»;- п. z~tyca,
zentyca «сироватка з овечого молока»

ч.

zincice,

слц. zіпсіса, zепсіса,

«тс.»;- заnозичення

молдавської

мови;

3

zentica

румунської

рум.

або

jinЩa, молд.

жuнтицз «осадок сироватки з круnин

ками овечого сиру» виводиться від псл.
*z~tica «віджата сироватка», nохідного
від z~ti «Жати, даВИТИ»; менш nерекон
лива спроба (Brйckner 664) пов'язання 3
Ч. zine «КіНСЬКИЙ ВОЛОС» (що ВИКОрИСТО
В ув а вся для цідилок).- Дзендзелівський
Терит. діал. 85-86; Vrabie Romanoslavica 14, 181; Клепикова 124; Сл. и балк.

язь1козн. 189; Machek ESJC 727 -728;
СДЕЛМ 140.-Див. ще жати 2 •
[жень] «драбина для вилізання

на

дерева при добуванні меду» Ж, [жинь]
«Тс.» Ж;- р. [жень] «тс.»;- можливо,
споріднене з лит. genys «мотузяна дра
бина>>, geinys, лтс. dzenis, dzeinis «ТС.»,
пов'язаними з лит. gепёtі «обрубувати»,
ПСЛ. z~ti, ZЬШ? «ЖаТИ», gьnati «ГНаТИ».
Фасмер ІІ 47; Buga RR І 494; Fraen-

kel 143___:_144.- Див. ще гнати, жати 1 •
жерделя (бот.) «сорт дрібних абрико

сів, Armeпiaca vнlgaris», [жердела Я,
жердель Я. жерделівка Я];- р. [жерде
лd, жердёл];- запозичення з турецької
мови; тур. zerdali (сорт. абрикосів) по
ходить від перс. zardalu «золотий пліщ>,
у якому компонент zard «золотий» є ети
мологічним відповідником псл. *zolto,

укр. зоЛото.- Фасмер ІІ 47; Mikl. EW

399; ТЕІ Il 188; N achtr. І
зблото.- Пор. дзандзар.

68.- Див.

ще

[жердь] «дишло для повертання віт
ряка»,

жердИна, жердка,

жердя

(зб.),

[ж6рдка] (деталь воза) Я, жердянИй,
[жердИти] «обгороджувати жердинами»
Ж;- р. жердь, бр. ж§рдка, др. жьрдь.
П.

ierdz, Ч. zerd, СЛЦ. zrd', БЛ. zerdz,
нл. zerdka, zerz, болг. [жерда], слн. ztd,
стсл. жрьдІ.;_:__ псл. *zьrdь ( <*g'!cl-),
пов'язане чергуванням голосних з *gord«ropoд»;- зіставлення
з
двн.
gerta
«прут», gart «колючка; важіль» (Преобр.
І 228; Младенов 166; Uhlenbeck PBrB
19, 520) nомилкове.- Шанский 9СРЯ І
ІЗ І-434

5, 285-286; Фасмер ll 47; Machek ESJC
726; HoJub -Кор. 444; БЕР І 537;
Gol<tb LP 16, 58.-Див. ще город.
жереб «жеребок; [ділянка земл! Я]»,
[жеребен] «жеребок» Ж, [жеребій] «Ді
лянка землі» Ж. жеребок, жеребком Ж,

жеребкування, [жребувати];- р. [же
ребий] «жеребок; кусок (металу і под.)»,
жребий, [жереб], бр. ж§рабя, др жере
бий, жеребей, п. zreb, irzeb (іст.) «Ді
лянка грунту, маєток», ч. заст. hrebi
«жеребоК>> (первісно «відрізана тріска»),
СЛЦ. СЛН. zreb, болг. Жребий, М Ждреб,
схв. ждреб, стсл. жрішь, жрtБии;
псл. *zerbьjь ( <*gerb-); -споріднене
з прус. girbin «число», двн kёrfan «ро
бити насічку, зазублювати», нвн kerben
«тс.», дфриз. kёrva, дангл. ceorfan, англ.
carve «різати, ділити, розтинати», гр.

jpcicpw «пишу», дряпаю, розтинаю»; іє.
*gerbh- «дряпати, насікати».- Шанский
9СРЯ І 5, 297; Фасмер ІІ 47-48; Пре
обр. І 229; Горяев 111; Machek ESJC
187; БЕР І 554; Skok ІІІ 673; Топоров І І
217-219, 242; Юuge-Mitzka 364; Pokorny 392.- Пор. графіка.
жеребець, [жереб], жереб'Я, [жереб
чатко Я, жеребИло Я], жереб'Ячий, же
ребна, [жерібна], жеребИтися, [жереб
цювати];- р. жеребец, бр. жарабец,
др. жеребь, жеребьць, п. zrebiec, ч. hfebec, hi'fbe, слц. zrebec, вл. нл. zrebc,
полаб. zrib<t, болг. жребец, м. ждребец,
схв. ждребац, слн. zrebec, стсл. жр'k
Е!.Ц!.;- псл. *zerb- <*gerb-;- спорід
нене з дінд. garbha1) «материна утроба;
зародок»,

ав.

gardva,

сперс.

gawr

«тс.»,

гр. ~рЄсрос; «дитина, немовля; зародок»;
іє. *gЧerbh-, *gЧelbh-/*gЧolbh- «матка;

звіреня».- Шанский 9СРЯ І 5, 286;
Фасмер ІІ 48;
Преобр. І 228-229;
Holub-Kop. 134-135; БЕР І 554; Skok
ІІІ 673; Хзмп 9тимология 1981, 37; Жу
равлев там же 41; Frisk І 266; Chant-

raine 195.
[жеребінка] «черепашка» Ж; -пов' я
зане з жереб ( <*g~rb- «нарізувати, дря
пати») з огляду на гострі краї черепа
шок.-Див. ще жереб.
[жеребінь] «розвора, шворінь» Ж;
очевидно, пов' язане з жереб, яке зво
диться до псл. * gerb- (і є. * gerbh- «дря
пати, насікатИ»);- Див. ще жереб.
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жер ел б

жертва

жерелб, жерелйнець, жерелатий, же
реліtнка, жереліtстий,
стий - див. джерело.

жерло,

жерлй

[жерелухаІ (бот.) «хрінниця посівна,
крес-салат, Lepidium sativum L.», [жер
лухаІ «те.»;- результат видазміни форми
жеруха

словом

«те.»,

очевидно,

зближеної

fжерелоl «джерело».- Див.

з

ще

лИца «вудка на щуку», [жерлИкаJ;- не
зовсім ясне; пов' язується з жерло «дже
рело;
горло».- Габинский
Вост.-сл.
молд. взаим. ІІ 129; Шанский ЗСРЯ І
5, 286; Фасмер І І 49; Преобр. І 229.
жерло «дуло гармати; вузький і гли
бокий отвір; [джерело]», [жорлоІ «рус

ло

річки» Ж.

[жерлйстийІ

«джерели

жеруха.
[жеренкотіти І «звучати, лунати» Ж,

стий»;- р. жерло, бр. жарла, вл. z6rlo
«джерело», схв. ждрло «глотка, паща;

[жеренчати!

ущелина»,
цсл.
жрtло,
ждрt.ло;
псл. *zьrcllo < *gьfdlo, пов'язане чергу
ванням голосних з *zerdlo ( <*gerdlo)
«джерело», *g""rdlo «горло».- Шанский
ЗСРЯ І 5, 286-287; Варбот ВЯ 1967/4,
70-71; Фасмер ІІ 49; Преобр. І 229230.- Див. ще горло, джерело.

«тс.»

Ж;- звуконасліду

вальне утворення, паралельне до дзе
ленькотіти, деренчати.
жереn

(бот.)

«гірська

сосна,

Pinus

[яловець, Juniperus L.l»,
[жереб, журапйна, журапник] «тс.» Ж,
[жерепнйкІ «жереповий ліс» Г, Ж;- за

mughus Scop.;

ji-

[жерлЯнка] «Вид невеликої риби»;

jineapaп «ТС.»

nохідне утворення від [жерл6] «джерело»

позичення з румунської мови; рум.

reapan

«ЯЛОВеЦЬ»,

_ineapan,

nоходить від лат. juпiperus «те.».- Sche-

ludko 133; Vrabie Romanoslavica

180.- Див.

ще женєпИн.
жеретіЯ, жеретій -див. жерти.

жерех 1

pax»;- р.

(іхт .)

«білизна,

Aspius

ra-

жерех, бр. жЗрах;- загаль

ноприйнятої етимології не має; пов' я·
зується з жерти, що підтверджується
зажерливістю иієї риби (Преобр. І 229;
Горяев Доп. 2, 12; Leder 66); з другого
боку, вважається спорідненим з шв.
gars «Йорж», норв. gjиrs «те.», можливо,
також з дінд. jhasal) <* jharsal) «велика
рибина» (Фасмер ІІ 49; Lideп PBrB 15,

508;

Torbiбrnsson

виводиться також

кал. і зть1м.

LM

І

35,

ІІ

(Герд Белар.

37-38)

108);
лексі

від тат. жерех «Те.»,

яке, проте, саме може бути запозиченим

з російської мови.
жерех 2 - див. шерех 2 •

[жер ій] «синє пол ум' я» Я, [жеріtвийІ
«палючий»;- очевидно,

залишки

(див.).

[жернйця І «стерня»;- очевидно, ре

14,

дав

ньої основи з кореневим е, відповідні до

>

зультат дисиміляиїі нн
рн в неза
фіксованій формі *женнйця «те.», по
хідній від жати, жну (пор. р. жнивьё
«те.»).- Див. ще ж:іти 1•
жерсть, жерстйна, жерстЯник, жер·

стіtнка,

жерстянИй,

жерстяньtй

(XVIII

[жерстйтиІ,

ст.

ст.);- р. жесть;

запозичено з тюркських мов або з мон·

гальської мови через посередниитво ро·
сійської; пор. узб. жез «жовта мідЬ»,
кирг. жез «мідь, латунь», чаг. алт. теле·
ут. cas «жерсть; бронза», тур. jas, jis
«мідь, латунь», монг. 3es «те.»; -р- в
українській мові з'явилося, очевидно,
під впливом слова шерсть.- Шанский
ЗСРЯ І 5, 288; Фасмер І І 51; Преобр. І
231; Шипова 137; Rasaneп Versuch 199.

жертва, жертвуватель, [жертівнИк],
жертовник, [жертвенник ж. жертівня
Г, ЖJ, жертовний, жертвувати, по

Жеравuца «ТС.», СТСЛ. ЖІ?JМGИК (зб.);
ПСЛ. zer- ( <*ger-), ПОВ'язане Чергуван·

жертва;- р. болг. жертва, др. жьртва,
п. zertwa, zartwa, ч. ели. zertva (з рос.),
БЛ. zertwa, М. Жртва, жертва, СХВ.
жртва, слн. zftev;- очевидно, запози
чення
з иерковнослов' янеької мови;
стсл. жр-ьтк", пов'язqне з жь.рІЖ «прино·

НЯМ

шу жертву»,

ч. слц. zeravy «розпечений, палючий»,
ели. zeraviпa «Щось розпечене», болг.

[жераваІ «жар», схв. жерава «жарина»,

ГОЛОСНИХ з· goreti «Горіти», zar'Ь
( <*gёr'Ь) «жар».- Варбот ВЯ 1967/4,
70, 71.-Див. ще rоріти.-Пор. жар,
жевріти.
.
жеркотіти -див.

джеркати.

[жерлига] «велика вудка»;- р. жер-

)94

Ж!.рМ~!.

«жреиь», зводить

ся до

псл. *zьrtva, спорідненого з лит.
girti «хвалити, вихваляти», прус. girt·
wei «те.», лат. gri'itus «приємний, приваб
ливий, гідний подяки, вдячний», ав.

gar-

«хвала,

хвальна

пісня;

нагорода»,

жетбн

жерти

дінд. gfl}.fiti «кличе; оспівує»; пов'язує
ться також (Варбот ВЯ 1967/4, 70) з
основою *ger-/gьr-/gor- «горіти, пали
ти».-Шанский 3СРЯ І 5, 287; Фасмер
ІІ 50; Преобр. І 230; Trautmanп 8889.-Пор. жрець.

жерти, [жерети Ж, жрати ЖJ, Іже·
ретій] «обжера», [жеретіЯ] «те.; змія,
що лазить по деревах», жерун, [жирлй·
вість] Ж, жерущий, [жеручий Ж. жру
чuй Ж. жарлйвий ЖJ, [жировuтий],
жерцем, зажерливий, [нежар] «торішня
трава на корені; неїстівна трава», [не·
жер, нежир] «ТС.», ненажера, [ненажир],
ненажерливий,

ненажерний,

ненажир

н.иа, обжера, [обжйра], обжерство, [об
жuрецьІ Бі, [обжйрствоІ, обжерливий,
[обжйрлйвий] Г, Ж. обжерний, [обжйр
ний] Ж. пажера, [пажерак ВеЛ, пажерач
ВеЛ, пажерйстий Нед], пажерливий, Іпа
жерний], пожирати, пожирач, [пожар·
лuвецьІ Нед, [пожйрнийl Нед, [прожара]
«ненажера» Нед, прожера, пр6жир, пр6жра

«те.»,

прожерлиеий;- р.

жрать,

бр. жЗрці, др. жьрание, п

zrec, ч. zrati,
СТ. zfieti, СЛЦ. zrat', БЛ. zrac, zrjec «ПИТИ
(про ТВарин); ПИЯЧИТИ», НЛ. zras, zres
qc.», схв. ждерати, слн. zreti, стсл.
жрtти;- псл. *zerti, *zьrati;- спорід
нене з лИт. gerti «пити; вбирати; пиячи
ти», лтс. dzei't «пити; пиячити», двн.
querdar «принада, приманка», лат. voro
«пожираю, проковтую», гр. ~орсі «Їжа,
корм», ~орбс; «ненажерливий», ~L~pwaxro
«Їм, поїдаю, пожираю», дінд. gira ti,

gfl}titi «ковтає, поглинає, пожирає», garal) «Напій, ПИТВО», аВ. gar- «ПрОКОВтува
ТИ», ві рм. ker «Корм»; іє. * gЦer- «ковтати,
глитати».- Шанский ЗСРЯ І 5, 296;
Фасмер І І 62; Преобр. І 236; Briickner
666--:-667; Holub-Kop. 447; Machek
ESJC 730; Trautmaпn 89; Юuge-Mitzka
387; Pokorпy 474-475.
жеруха (бот.) «Cardamine L. СУМ, Г;
[хрінниця, Lepidium sativum L.; грици
ки, Capsella bursa pastoris; красоля ве
лика, Tropaeolum majus L. Ж»l, [жерЯе
каJ «красоля велика» Ж;-р. жеруха
«Настурція, Nasturtium R. Br.; [хрін
ниця]», бр. [жаруха] «Cardamiпe», п.
Zerucha «хрінниця; (ст.) настурція»,

rzezucha «хрінницю>, ч. ref icha «Cardamiпe; Lepidium», [ferucha] «Lepidium»,
ІЗ*

[zefuchaJ «ТС.», слц. zerucha «Lepidium»,
zerusnica «Cardamine»;- похідне утво
рення від кореня жер- ( <zer- <*ger-)
у значенні «роз'їдати» або «пекти, бути
пекучим, гірким»; назва зумовлена сма
ковими якостями рослин або їх насін
ня. --Меркулова 82-83;
3тимология

1964, 74-75; Варбот ВЯ 1967/4, 71; Machek J m. rost1. 60, 67.- Див. ще гір
кИй,

горіти, жёрти.- Пор

[жерЮшник]

жерЮшник.

(бот.) «Гіркуша,

Picris

Ж;- р. жерушник «Roripa
жарушнік <<те.»;- похідне
утворення від жер- ( <zer- <* ger-), по
в'язаного з гор- «горіти; бути пекучим,
гірким»; назва зумовлена гірким сма
ком кореня гіркуші; пор. п. gorycz
«гір куша», ч. horyc «те.».- Меркулова
3тимология 1964, 74-75; Machek J m.
rostl. 234.-- Див. ще гіркИй, горіти.
Пор. жеруха.
жест, жестикулЯція, жестикуляцій
ний, жестикулювати;- р. болг. жест,
бр. жзст, п. gest, ч. слц. gesto, вл. gesta,

cardaminis»
Scop.», бр.

М. гест, СХВ. гест, СЛН.

gesta;- заПОЗИ·

чення з французької мови; фр. geste
походить як запозичення від лат. gestus «Положення, поза; рух тіла», пов'я
заного з

gero

мологічно
3СРЯ І 5,

«несу; маю; виконую», ети

ізольованим:- Шанский

287; Фасмер ІІ 50; Hйttl
Worth 17; Dauzat 361; Walde-Hofm. І
595-596.
[жесткйй]

«хрипкий,

хрипливий»

Ж;- р. жёсткий «жорсткий», жест6кий
«жорстокий»,
др. жесток'Ь, жест'ЬК'Ь
«твердий, міцний, сильний», болг. жес

т6к «жорстокий», м. жесток, схв.жесток
«різкий, сильний, міцний», стсл. ЖЕСТ"Ь.,
ЖЕСТОК"Ь. «твердий,

жорсткий; жорсто
кий»;- псл. zestь, zestьkь, zestokь; можливо, споріднене з двн. kes «твердий

грунт», дісл. kQs «купа (каміння)», дірл.
gall ( <* gasla) «камінь» (Шанский 3СРЯ
І 5, 288; Фасмер ІІ 50, 51; Преобр. І
231; Torp 42); виводиться також (Skok
ІІІ 677) від псл. zeg- «Палити»; зіставляє
ться (Топоров І І 179__:_180) з лтс. dzёsnis
«чорний

лелека;

чапля»

(за

ознакою

твердості дзьоба).- Пор. жорсткИй.
жетон;-р. болг. м. схв. жетон,
бр. жзт6н, п. ·zeton, ч. zetoп, jeton,
слп. jeton, zеtбn;-запозичення з фран-
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жехувати

ЖИД

цузької мови; фр. jeton пов' язане з
jeter «кидати», що походить від нар.-лат.
jectare «кидати», лат. jacto, jactare «тс.»,
ітератива від jacio «кидаю», спорідне
ного з гр. rrнн «зрушую, кидаю»; іє.
*didk- «кидати».-СІС 265; Dauzat 419;
Gamillscheg 547; Walde-Hofm. І 666-

ЛИТЬ».-Див. ще жал6.-Пор. nрижа
літи.
жИвокіст (бот.) «Symphytum L.», [жи
вокість
«тс.; конюшина блідо-жовта,
Trifolium ochroleucum Huds.», [живок6стник] «фіалка дивовижна, Viola шira

667.

р.

жехувати -див. жак 3 •
жекнути - див. жахати.
[жйбець] (бот.) «зубниця бульбиста,
Dentaria bulbifera L.» Г, Mak;- р. [жи·
бец] «тс.»;- загальноприйнятої етимо

логії не має; зіставлялося з укр. [жиб
рій] «жабрій, Galeopsis L.», р. [жибрий]
«Серпій, Serratula L.», слн. zibrc «КИ
тятки, Polygala chamaebuxus» (Фасмер
ll 51), а також з р. [жбеч6к] «ликова мо
тузка», лат. gibber «Горб», gibbus «ТС.»
(Ильинский ИОРЯС 24/1, 125).
жибрій -див. жабрій.

живі,
т.

живець,

живИй,

живйти

д.-див. жИти.
жив 2 (вигук, що передає цвІрІНькан

ня горобця), жив-жив «тс.», [жиещjн]
«горобець» Л, lжищjн, жИвчик] «тс.»
Л;- звуконаслідувальне утворення, по

в'язане з [джйвкать] і зближене з дав
ньою формою жuв'Ь «живий».- Див. ще
джИвкать.

ЖИВЖИК, ЖUВЖИКувати -ДИВ. ЖеВ
ЖИК.

[живИла] «жила» Я;- результат кон
тамінації слів жйла і живИй, живИти.
Див. ще жИла, жИти.
ЖИВЙЦЯ «СОСНОВа СМОЛа>>, ЖИВUЧНИй,

[живичуватий];- р. живйца, бр. жьtвіца,
П. Zywica, Ч. zivice, СЛЦ. zivica, БЛ. ziwica, нл. zywica;- псл. zivica;- загаль
ноприйнятої етимології не має; зістав
ляється з ві рм. kiv «деревна смола» і да

лі, разом з р. [жвак] «смола модрини»,
з псл.

zьvati «жувати»

(Фасмер ІІ 37,
Mel. Mikkola 119-120) або
виводиться
від
і є.
* g!!ei- «зціляти»
(Plevacovii Sbornik FFBrU 13, 2533).-Шанский 3СРЯ І 5, 289; Фас
мер-Трубачев Il 51.

Lideп

51;

живіль -див.

жавель.

--t-'-

живіт -див. жИти.
[живкИй] «гіркий» Ж;- походить, ма
буть, від *жилкий <жалкий «Який жа-
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1

bilis L .»Ж. [жuвокость] «Symphytum»;жИвокость
«дельфіній, Delphinium
L.; живокіст та ін.», бр. жьtвак6ст, п.
zywokost «ТС.»;- СКладне утвореННЯ З
основ

дієслова

кість;

назва

живйти

та

зумовлена

іменника

сприятливим

впливом рослини на зрощення

кісток;
«живокісr>>.-Масhеk
Jm. rostl. 191.-Див. ще жИти, кіс.ть.
живосИлом «силоміцЬ»;- бр. жьtвасі
лам «Тс.»;- виникло на підставі слів

пор.

ч.

kostival

живИй та сйла;

характер семантичного
зв' язку між складовими частинами сло
ва неясний.- Див. ще жИти, ей ла.

[живучка] (бот.) «горлянка, Ajuga
Я;- р. жuвучка, бр. [жьt
вучка] «Горлянка повзуча, Ajuga reptans

laxmannii»

L.»;- похідне
мотивація

утворення від живучИй;
назви
неясна.- Див.
ще

жИти.
жИга «старовинний

англійський на
родний танець»;- р. болг. жИга;- за
позичення з французької мови; фр. gigue
походить від англ. jig «тс.», яке, в свою
чергу, зводиться до фр. ст. gigue «скрип
ка; скрипаль» або

giguer

«танцюва.ти».

СІС 265; Шанский 3СРЯ І
РЧДБЕ 257; Dauzat 362;

5, 291-292;
Gamillscheg

478.
[жигальJ «суха жила; жилка в капу·
ст яном у листкові»;- неясне.
жигилій -див. жег:rИ.
жигун -див. жегун~
жид (заст.), жиденЯ, жидІека, жи·

дівство, жидівча, жидовйн,

[жидовйця]

Я, жидfl, жидовіти, жидуеати, зажи
довілий, зжидовіти Ж. ст. жид'Ь, жьtд'Ь
(XIV ст.);-р. болг. жид, бр. :Jf!btд,
др. жид'Ь, жидин'Ь, жидовин'Ь, п. Zyd,

ч. слц. вл. слн. Zid, нл~ zyd, схв. Жй.

дов, СТСЛ. ЖИД ь, ЖИДИN"h, ЖИД~СИNь;
запозичено в дописемний період з іта
лійської мови; іт. giudeo «єврей» похо·
дить від лат. Judaeus «іудей, єврей»,
ЯКе ЗВОДИТЬСЯ ДО гебр. i~hudЇ «іудеЙ»,
утвореного від особового імені гебр.
J''huda «Іуда» (загальне значення «слав-

жИд ел

жилет

zu- (

лений, хвалений»); давнє
<giu-) в
слов'янських мовах закономірно пере

йшло в zy-.- Фас~ер ІІ 53; Преобр. І
232; Machek ESJC 727; Stieber RSI
26/1, 33-34; Gesenius 322.
[жИдел]

lжМель]

«міра

«ТС.»

рідини в Галичині»,

Шелудько;- запозичен

ня з польської мови; п. ст. zydel,
як і ч.
СТ. zide1, ПОХОДИТЬ від СВН. Sl de1 «Ку
ХОЛЬ».- Шел у дько 31.

[жИдик] «чорний жую> Ме, [жид6чок]
«тарrаю> Мо;- похідні утворення від
жид, аналогічні до назв комах москалик,
прусак і под.- Див. ще жид.

[жидівнИк] (бот.) «тамарикс, Tamarix
Я;- р. [жид6вник, жидовИнник]

gallica»

«Т(;.>>, ч. zidovinnik «мірикарія, Myricaria Desv.», zidovinik «ТС.» (з рос.);- по
хідне утворення від жид; назва пов'я
зана з тим, що висохлий солодкий сік
тамариксу сінайські ченці продавали як
біблійну
манну.- Machek J m. rostl.
70-71.-Див. ще жид.
жИжа -див. жегтИ.

[жижакИ] «дрижаки»;- очевидно, ут
ворилося на основі виразу жижки дри
жать.

[жмжДа] «Мотуз, на який збирається
крило рибальської сітки» Дз;- неясне;
можливо, пов'язане з [жИчка] «червона
вовияна нитка», болг. жИца «Нитка,
дріт», СХВ. ЖUЦа «ТС.»; ПОр. таКОЖ
р. [жижолка] «Вірьовка».
жИжкИ «задня сторона коліна», [жu

жалки]

«ТС.» Л;-очевидно,

пов'язане

з гuжкu «ніжки в холодці», гИшель «Го
мілка» (див.).

[жижуха]

(бот.) «хрінниця посівна

крес-салат, Lepidium sativum L.»;- за~

[жилrjн]

Я, [жИлянИк] «корж»

Г,

/К,

[жИльник] «дріт, линва, кабель», [жuль
ниця] «судинна оболонка» /К, жИлавий,
[жилИстий Ж. жилкИй )К], жилкува
тий,

жИлуватий СУМ, /К,

[жИлявий,

жИляний /К], жилЯстий, жИльний, жИ
лавіти, [жилувати] «витягати жили з
м'яса /К; зв'язувати задні ноги (вівцям,
козам) )К; туго перев'язувати (корові)
ногу (щоб не гедзкалась) Ме», віджИлок
«відгалуження рудоносної жили», [на

жйлювати] «примушувати надмірно пра
цювати», піджилки, [пожилкувати] Нед,

[прижилувати]

«приметати»,

пр6жй

лок;- р. др. болг. м. жИла, бр.

жЬtла,

П.

zyla, Ч. СЛН. zila, СЛЦ. zila, БЛ. НЛ.
zyla, СХВ. ЖUЛа, СТСЛ. ЖИЛd;- ПСЛ.
*zila < *gїla (*gis1a);- споріднене з р.
[жИца]

«кольорова

вовняна

болГ.

ЖUЦа «НИТКа, дріт»,

«ТС.»,

ЛИТ.

лтс.
лат.

gys1a

пряжа»,

СХВ.

ЖUЦа

«ЖИЛа»,

gij а «НИТКа»,
прус. gis1o «те.»,

dzis1a «жила»,
filum «нитка», ав. }уа «тятива, су
хожилою>, дінд. j(i)ya «Те.>>, гр. ~t6c;;
<<Лую>, вірм. jil «нерв»; іє. *gЦheid-,
*gЦhi-

«жила; зв'язка»; зв'язок з двн.
«батіг, канчук», нвн. GeiBe1
«ТС.», дісл. kvjsl «Гілка, розгалуження»
(Machek ESJC 727; Mikko1a ВВ 22,
245-246) непевний; можлива давня спо

keisa1a

рідненість із жИти.- Шанский 3СРЯ І
Фасмер ІІ 54-55; Преобр. І 232;
Горяев 111; Brйckner 669; Holub -Кор.
445; БЕР І 545; Skok І Il 680; Fraenkel
150; Wa1de-Hofm. І 497--498; Frisk І

5, 292;

237; Specht 95; Pokorny 489.
[жилатка] (бот.) «лисичка звичайна,
неясне; мож·

Cantharellus cibarius» )К;-

ливо, пов' язане з р. [желтrjщка] «тс.»
або [жиловатик] «білий гриб з довгим

по з вчення з польської мови; п. [rzeiucha] «те.» є однією з діалектних видо

коренем».

змін назви zerucha «тс.», яка відповідає
укр. жеруха (див.).

жилет, жилетка, жилетник;- р. м.
жилет, болг. жилетка;- запозичення

[жизвйй] «жвавий, бадьорий» /К;-
видозмінене запозичення з польської

з французької мови; фр. gilet, можливо,
через посередництво ісп. ji1eco і ар.

мови; п.

jaleco
yelek

rzeiwy

«ТС.» є прямим відповід

«плащ, курт_ка» зводиться до

тур.

ником укр. [різвий] (див.).
жИла СУМ, Л, [жuлавець] «вид пе
чива /К; твердий хліб Я». [жuлавникl
«ВИД печива /К; прісний корж Ме»,
жИлка «нитка з сухожилля; фібра», [жи

«жилет»; зведення французької
назви до власного імені блазня Gille
(Шанский 3СРЯ І 5, 292) помилкове.
Москаленко УІЛ 56; Фасмер
І І 55;
Добродомов РЯШ 1968/3, 90; РЧДБЕ

ловнИк] «пульс» Я, жилкування (біол.)

257; Dauzat 362; Gamillscheg 478--479.
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жиллЯр

жир

[жиллЯр] «селянин, що не має землі»,
[жиллЯрити] «мешкати в чужій хаті»;
очевидно, запозичення з словацької мо

ЛОСЯ

ви, зближене з [жиллЯ] «заселене місце»;
СЛЦ. zeliar «НаЙМИТ», ЯК і СХВ. (zeljar]

(Погодин СледьІ
розглядається

«безземельний селянин-орендар», слн.

частина якого

zelar «безземельний селянин», [zeljer] «той,
хто живе в чужій хаті», виводиться від

нвн. Sбldner ([Sбllner ]) «Те.>>, утворенего
з свн. solt (нвн. Solcl) «Винагорода за
службу», що походить від фр. ст. solt,
паралельного іт. soldo «те.».- Machek

ESJCS 593; Kniezsa 974-975; Barczi
346; I0uge-Mitzka714.-Див.щe жов

СХВ.

3

ели.

ЗUМОЗелён

zimolez

«барвіНОК>>,

Ч.

< *zimozel < zimozeleп;

відносилось до одного кореня

з жuлd

останнім

часом

як складне слово,

перша

277);

*zi-

зводиться до іє.

*ghi-

«коза», а друга- *-molztь мо
же бути зведена до слов' янського * mьJzQ
«дою» (Трубачев ВЯ 1959/1, 22; Фас
мер-Трубачев ІІ
55-56; Trubacev

*gheid-

ZfSl 3/5, 680).
жинзfвер -див. дзіндзівrр.
жинькашливий -див.
джИнькашливий.

[жйпавий] «бадьорий, сильний, мус

нір, солдат.
[жИльне] «удосталь; сильно» Ж;- не
ясне; можливо, результат видазміни
форми [сИльне] «дуже» під впливом жИ

кулястий Ж; жвавий, швидкий Ме»;
очевидно, результат контамінації слів

лави й.

вий»

жИльник -див. жИла.
[жимена] «пара булок, що nризнача
ються для кумів» Ж;- очевидно, видо
змінене запозичення з польської мови; п.

«булка», [iemelka] «те.» (зменш.),
ЯК і Ч. zem}e, СЛЦ. zeml'a «ТС.», ПОХОДИТЬ
від н. Semmel «те.», запозиченого з ла

iemla

тинської_ мови; лат. simila «Пшеничне
борошно вищого сорту» разом
з гр.
О"Є!-ttба:Лч; «те.» запозичено
з якоїсь
східної мови (пор. ак. samidu «дрібне

борошно», груз. samindali «Пшениця»).
Вrйсkпеr 664; Юuge-Mitzka 703; W alde-Hofm. І І 538.- Пор. жемоїдь.
[жймок] (бот.) «глевчак, Malaxis monophyllos» Ж;- похідне утворення від
-жимати (жати); назва зумовлена м'я
кістю рослини (пор. р. мЯк6тница, бр.
мЯкатніца, ч. mekcilka, mekkyne, слц.
makkusa «ТС.» як кальки лат. malaxis
«ТС.», що походить
від гр. ~-tа:Ла:х6с;
«м'який»).-Масhеk Jm. rostl. 300.Див. ще жати 2 •
жИмолость (бот.) «Деревник, Lonicera L.», [жИмолодь] «бирючина, Ligustrum vulgare L.» Я;-р. жИмолость «Lonicera», [жимолuста, жИломость, жило

щjдина, жИломусІ, бр. [жьtмал6сць, жЬt
ламаць,

жьtламосць, жалащjсьцік], п.
ч. слц. zimolez «ТС.»;- оста
точно не з'ясоване; зводилось до *зи

[z imolza],

молист, як назва рослини, що не скидає

взимку листя

(Преобр.

J m. rostl. 223);
)98

І

233; Machek

при цьому порівнюва-

жИлавий

( <жИла) та [щупавий] «жва

(див.).

жир 1 «сало; корм; буковий горіх;
жолудь», [жирвdк] «жировий наріст на
тілі» Я, [жиркИ] «черви» ВеНЗн, жиро
вИк (мін., мед.), [жир6вина] «зеленава
рідина під час блювоти» Ж. [жир6вись
ко] «місце годівлі» Ж. lжир6вище] «Те.>>
Ж, [жИровИцяІ «муха, що надягається
на вудку для принади», жирОвка (техн.,

мисл. ), жИрний, жирнуватий, жирнЮ
чий, жировИтий, жиріти, [жиркувати]
«пастися» (про качок і гусей), жирувdти
«розкошувати; добувати їжу, пустуючи
та гуляючи» (про тварин), [зажирува

тися] «добре підхарчуватися», знежИри
ти, ожиріння, ожирілий, обезжИрити,
прожИрити, розжирілий;- р. жир, бр.
жьtр «Годівля», др. жир'Ь «пасовисько;
багаТСТВО», П. zyr «КОрМ, Їжа», Zer, Ч.
СЛЦ. ZlГ «ТС.», болГ. жир «Сало; ЖОЛУДЬ»,
м.

zir

жир «жолудь», схв. жар «те.»,

слн.

«букові горіхи, жолуді для годівлі

свиней; родючість», стсл. жирь «пасо
висько;
багатство»;- псл.
zіrь;-за
гальноприйнятої етимології не має; зі
ставляється з псл. ziti <<жити», як рігь
з piti (Mikl. EW 411; Bruckner 669;

БЕР І 547; Muhl. ~ Endz. І 557), або з
псл. zьrati, zerti «жерти» (Holub-Kop.
445; J akobsoп Word 8, 388); припускався
також зв'язок з вірм. gёr «жирний», гр.
хотрос; «порося» (Liden Melanges Mikkola 118) або з гр: У,tЛЬс; «зелений корм»

(Machek Изследв. Дечев
мер-Трубачев ІІ 56.

54--55).- Фас

жИти

жир

жир 2 «трефа», жирівка

«TG.»,

жиро

вий;- р. [жир] (жаргонна назва карт,
що не мають значення при їх лічбі);
пов'язане з жир 1 <<Жолудь, буковий го
ріх»; набуло значення назви масті карт
через те, що на картах цієї масті малю

вали жолуді.-Див. ще жир 1 •
жирафа, жираф, жираф'ячий;- р.
жираф, жирафа, бр. жьtрафа, п. zyrafa, Ч. СЛЦ. ВЛ. zirafa, боЛГ. М. СХВ. ЖИ
рафа, слн. zirafa;- запозичення з іта
лійської або французької мови; фр. girafe походить від іт. giraff а, яке зво
диться до ар. zurafa «жирафа».-СІС
265; Шанский 3СРЯ І 5, 293; Фасмер І І

56; Dauzat 363; Gamillscheg 479.
жИри й -див. жарий.
[жиркнй] «Вправний, бравий» )!<;очевидно, пов' язане з жир «сало; корм»
(див.).
жирлИвїсть -див. жерти.
жировлИна -див. журавлИна.
жирувати «пустувати, жартувати»,
жирун, жируха; -р. жировать;- ре

зультат перенесення значення з жирува
ти «добувати їжу, пустуючи та гуляю

чи» (про тварин).- Див. ще жир 1 •
жируватий -див. жаравий.
[жирушка] «частина ручного млин
Ка>>;-очевидно, пов'язане З ЖОрНО (див.).
[жистЯк] (бот.) «туя, Thuja L.» )!(;-

.очевидно, калька н.

Lebensbaum «тс.»,

букв.
«дерево життя»;
[жисть] «життя».- Див.

утворено
ще жИти.

від

[житець] (бот.) «стоколос, Bromus
mollis L.», [житвенна трава] «тс.»
Mak; :- похідне утворення від жйто;
назва зумовлена, очевидно, схожістю
цього бур'яну з житом (пор. схв. двсіік
«СТОКОЛОС»).-Див. ще жИто.
жИти, живати, живйти «оживляти;

давати живлення; [тимчасово зшивати
Мо]», живіщати, животіти, Іживочйти]
«животіти» Ж. [живтйl «жити», живцю
вати (садіВН.), (жuжкати] «ЖИТИ, існу
вати», [житкувати] «живитися, харчу
ватися» Ж, [живетень] «Підгрунтя»,[жи
вец] «джерело» Л, живець, [живИло] «За

«бальзам» Ж. жйвність, lживнЯк] «ще
тина з живих свиней», [животИ] «майно»
Ж, Я, животИна «тварина; [живіт]»,
[животйнник] «скупник худоби на за
бій», [животйнство] (зб.) «тварини» Ж,
[животйння]
<<Нутрощі»,
[животнйк]
(якась лікарська рослина) Я, [живот
ність] «ЖИТТЄВісТЬ» )І(, (жив6ттЯ] «ЖИТ
ТЯ», жйвчик, [жиздь] «ЖИТТЯ» )І(, [ЖйЗ·
ність) «життя; родючість», [жйзня] «жит
тя» Л, [жизнь, жизь Ж, жилба] «тс.»,
жилець, [жйлйще] «місце проживання»
Г, Ж, [жиллЯJ «заселене місце», [жил6]
«ЖИТЛО» Я, (жиmво) «ТС.», [жисть] «ЖИТ·
ТЯ» )І\, [жuтелець] «КВартираНТ» Я, ЖU
тель, ЖИтеЦЬ «МешканецЬ», (жйтище]
«житло» Я, житіЄ, [жйтка] «життя Л;
спосіб життя», [житлець] «житель, меш
канець» Пі, [жйтлик]
«хатинка» Я

[жuтлище] «житло» Я, житло, [жито:

в'Я] «життя; житло», житуха «життя»,
життЯ, [жівецJ «джерело» Л, [жив] Я.
живИй, живИльний, [живкйй] «жвавий»,
живлЮчий, живлЮщий, [жuвнuй], [жи
вотатий] Ж, жищjчий, жищjщий, [жиз
ний] «життєвий; родючий», [жизнянйй],
жилИй, [жиловйй] «придатний до меш
кання» Я, житейський, [житечний],
життЄвий, життьовИй, [жйвлово] «жва
ВО» Я, живцем, [жйвци] «живцем» Ж,
живИти, безжИвний, [вжИток] «користЬ»
Ж, [вжйтки] «достатки» Ж, [вжйлий]
«пристаркуватий» Ж, [вжйтнийl «роз
кішний» Ж, виживати «залишатися жи
вим; витісняти», вйживичити «зловити
рибу сачком, підтягнувши її до човна чи

берега», lвижйвне] «гроші на харчі» Ж,
відживИти, [відживіти] «ожити», [від
жйвний] «поживний» Ж. віджйлий, від
жИтий, [дожив6те] «довічна пенсія» Ж,
[доживотний] «довічний» Ж, [дожйтки]
«Переживання» Ж, дожиттЯ, зживати
«позбуватися», заживати «гоїтися; спо

живати», [зажив] «харчування Г; гоїння
Ж», [зажИвок] «зародок; харчування; за
роблене майно; виворіт шкіри тварини»,
[зажИвний) «товстий, угодований; по
живний», [зажйлuй] «огрядний, товстий»

Ж, [зажйтий) «ЗаМОЖНИЙ», зажиттЄвий,

сіб для оживлення», живИльник, живИна
«жива істота», [живйтельj, жИвість, жи

зажиттьовйй,

віт, [живіттЯ] «життя», жИвлення, [жив
лИна] «тварина» Ж, [живло] «усе живе»,
{живнеча] (зб.) «тварини» Ж, [живнйка]

статоК>>, [знежйтися] «знепритомніти»,
наживатися, наживлЯти «насаджувати
наживу; [пришивати]», [нажИв] «нажив-

заживо,

зажйток

«до
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жИти

жихунець

ка», нажuда «те.; зиск», нажИвк:а, нажм
нИй, нажитнИй «придбаний; наживний»,

[неужИток:] «непридатна для обробітку
земля» Ж, невжИвчивий,

невжИточний,

[неужИтний] «НеКОрИСНИЙ» ж, оживати,
оживлЯти, ожИвчий, ожИлий, обжмати,
обжИтий, переживати «перебувати, жи

ти довше; відчувати», nереживання, [пе
режите] Ж, пережИток, пережИтк:о
вий, пережИточний, підживати «гоїти
ся; здобувати; прибувати», піджИва, під

жUвлювач,

[піджИлий]

«старечий» Нед,

поживати «Їсти», пожИва, пожиеління
«Їжа», пожИвок: «те.», пожилець, пожилИ
ця, пожИтки, пожИток «Користь», по
життЯ «співжиття; прожиття», пожИв

ний, [пожИтний] «поживний» Нед, по
жИточний

«корисний»,

прижИваність,

прижИлий,

прижиттЄвий,

приживdлк:а,

прижИтий,

прижиттьовИй,

про

жматися «бідніти», прожИток:, прожит
тЯ, прожИтий, прожитковий, розжи

ватися, розжИва, [розжитв6] «гарне жит
тю>, розжИток, споживати, спожИва,
спожмач, спожUвок, спожИток, спожит

тЯ, спожИвнИй, спожИвчий, [спрожИток:],
уживати, ужиткувати, [ужИвок:] «ко
ристь»,

ужИтки

«достатки»,

ужИток,

ужиттЯ, · [у живаль ний],
ужИваний,
ужИвчивий ЮМ, [ужиткОвий] «придат
ний до вживання», [ужИтний] «те.»,
[ужИточний] «корисний»;- р.
жить,
бр. жьщь, др. жити, п. zyc, ч. ziti, слц.
zit', БЛ. zic «лікувати; ЖИТИ», ziwic
SO «ЖИТИ», НЛ. zys «Лікувати, Видужува
ТИ», zywis Se «ЖИТИ», бОЛГ. ЖШ3еЯ, М.
живее, схв. жИвети, слн. ziveti, стсл.
жити;- Псл. ziti,
zіv-;-споріднене
з лит. gyti «загоюватися, видужуватю>,
gyvuoti «жити», лтс. dzft «загоюватися,
видужувати», прус. giwa «живе», гот.
qius «ЖИВИЙ», НВН. keck «ЖИВИЙ, ЖВа
ВИЙ», двн. quek, chech, днн. quik, дангл.
cwic, cwicu, cucu «живий», дірл. biu,
Ьео «ТС.», biad «Їжа», лат. vivo «живу»,
дперс. jїva «Він живе», ав. jvaiti, дінд.
jivati «ТС.», jїva]J «ЖИВИЙ», Гр. ~[0~--ta:L

«живу», Bt6w, ~w
життя»,
«живу»;

ЗСРЯ І

«те.», бlа:tта: «спосіб

алб. nge «сила», вірм. keam
іє. *gЦеі- «Жити».-Шанский

5, 294; Фасмер ІІ 52; Преобр. І
233-234; Holub-Kop. 445; Machek
ESJC 728; Briickпer 669; БЕР І 539200

540; Skok ІІІ 681-682;Топоров li 251255; Fraenkel 154-155; Miihl.-Endz. І
560; Pokorпy 467-469.
житнЯк (бот.) «кормова трава з ро
ду пирій, Euagropyrum»;- р. житнЯк
«те.»;- похідне утворення від жИто;
назва

зумовлена

зовнішньою

подібні

стю обох рослин.-Див. ще жИто.
жИто (бот.) «Secale L.»,
житuна
«стеблина, зернина жита», [жИтище]
«житнище», [жИтник:] «селянин (У за
гадці); жук, що з'являється, коли на
ливається жито в колосі; житнище Л»,

ІжИтник:и] «житні пряники Я; волошки,
Ceпtaurea

cyanus L.

ЛексПол», жИтни

ця, жИтнисько, жИтнище, [житнівк:а]
«самогон із жита» Я, [жИтнічк:а] «сорт
яб.tук,

які

достигають

під час

жнив»

Л, житнЯк «житній хліб», жИтнЯнк:а

«житня солома» Г, Ж. [житнячк:И] «хлі
бинки з житнього борошна» Ва, [жи
т6вник:] «трава, що росте на мокрих
луках, Phalaris arundinacea» Я, [жи
т6вня] «комора на жито та інше зерно»

Я, [жtlтянк:а] «житня солома» Ж, [жu
тельний] «житній», [житк:Ий) (житк:е
просо «просо, посіяне на житнищі»)
Я, [житк:овИй] «ТС.», [житняний] «жит
ній», ІжИтяний] «зроблений із житньої
соломи»;- р. [жИто] «збіжжя», бр. жЬt
та, др. жито «збіжжя; хліб на корені,
В СНОПах; багатСТВО», П. Zyto, Ч. СЛЦ. БЛ.

нл. zyto, полаб. zaitй, болг. м.
жИто «збіжжя, пшеницю>, схв. жuто
«ТС.», СЛН. zfto, СТСЛ. ЖИТ~ «Городина,
збіжжю>:- псл. zito, пов' язане з ziti
«жити»;- споріднене
з
прус.
geits,
знах. в. geitan «хліб», дангл. cїdh
«пагін, паростою>, свн. kїt «те.».- Шанский 3СРЯ І 5, 294; Фасмер ІІ 57; Пре
обр. І 233; Горяев 111; Ф_илин Происх.

zito,

яз.

552-554; Machek ESJC 728; HolubKop. 446; БЕР І 548-549; Skok ІІІ
681; Топоров ІІ 194-197.-Див. ще
жИти.

[жИхлий 1 ]

«жвавий»

Ж;- неясне;

можливо, пов' язане з ·живИй.- Див. ще
жИти.- Пор. жахлйй, жвавий.
жИхлий 2 - див. жахлИй.

[жихунець] (бот.) «Чистотіл звичай
ний»,

Chelidonium majus L.»;-

можливо,

пов' язане з [жегтИ], жигати з огляду на
те, що ця рослина вживається для виве-

,

жмИкрут

ж й ця

дення
(випікання)
бородавок.- Но
саль 235-236.- Пор. жегтй.
[жйця] «ложка», [жичка] «тс.» ВеЛ,
[жuчник] «поличка на ложки» Я;-др.

л'Ьжица, ч.

lzyca,

1zice, [zice], вл. tzica, нл.
1azaic ( <*lьzica), болг.

полаб.

л'Ьжuца, м. лажица, схв. лажица, слн.

стсл. л-ь.жиц";-псл.
*1-ьzіса, паралельне до 1-ьzьkа «ложка»;
в українській формі відпало початкове
л(ь).-Масhеk ESJC 346; Ho1ub-Kop.
213.- Див. ще ложка.
жйчити, жичати, жичлйвий -див.

Zlica (<*1zica),

[ilukta (жін. р.), ilukto, il6kto]; запозичення з литовської мови; лит.
z 1ugtas «замочена білизна; бочка, в
якій перуть білизну», пов'язане з zliugti
«МОКНУТИ», СПОріднеНИМ З ЛТС. z\ugt
«танути, розчинятися», zjuga «кашопо
дібна маса, сніг з водою, брудна ріди
на>>; генетичні зв'язки поза балтійськи
ми мовами непевні. -Непокупний Мо
вози. 1968/6, 34,
обр. І 234-235;
ВЯ 1972/3, 102;

36; Фасмер ІІ 58; Пре
Bruckner 665; Лаучюте
Fraenkel 1318.

[жльопати] «хлебтати, дудлити» Ж;

зИчити.

очевидно, походить від п.

[жйчка] «червона вовияна нитка, вов
ияна стрічка», [жичкувати] «нашивати»

спорідненого з укр. [жол6пати] «жерти»

Ж, ст. жичка

[жмайл61] «жмикрут» Я;- пов' яза
не з жати 2 (жму) (див.).
[жмайло 2 ] «нечепура»;- експоесивне

(XVIII ст.);- р. [жйца,

жuчкаІ «кольорова вовияна пряжа», бр.
жЬtчка «червона стрічка», п. iyczka
«Тасьма», болг. м. жйца «нитка, дріт»,
ЖUЧка «ТС.», СХВ. жіLца «Пасмо; струна,
дріт», СЛН.

zfca «ТС.», СТСЛ. ЖИЦ";- ПСЛ.
*zica;- СПоріднене 3 ЛИТ. gij а «НИТКа»,
лтс. dzija «прядиво, вовняні нитки»,
дінд. j(i)ya «тятива, сухожилок», ав.
Jya «тс.», гр. ~t6c; «лук», кімр. gi «жила,
нерв»; іє. *gЦheid-, *gцhi- «жила». -Фас

мер ІІ 57-58; Преобр. І 232; Младенов
167; БЕР І 549; Skok ІІІ 679-680; Тру
бачев Рем. терминол. 101 ~102; Fraenkel 150; Specht 95; Pokorny 489.- Пор.
жИла.
жінка, жінва, жінота,
жіночий -див. жона.

жіноцтво,

ilopac

«ТС.»,

(див.).

утворення, можливо, пов'язане з жати,
жмакати (як позначення людини в м' я

тому одязі).
[жмак І «оберемок, пучок Г; макуха
Ж», [жмака] «Затискач», жмаки «макуха,

жом», [жмакfвняl «яма на жмаки», [жма
кам] «ЗібгаНО», ЖМакати «М'ЯТИ; жува
ТИ» СУМ, Ме, ВеУг, жжакувати «тс.»;

бр. [жмак] «оберемок; віхоть»;- пов'я
зане з жати (жму); значення «жувати»
в дієсловах з'явилося, очевидно, під

впливом жвакати.- Див. ще жати 2 •
жменя, [жмін] «жменя» ж, [жмfнка]
«тс.» Ж;- р. [жменя], бр. жменя, ч.
zemne «жмут льону», cлu.''zmen «жме

[жіпнути] «причаїтися, сісти навпо
чіпки» Ж. [ж6піти] «ТС.» Ж;- очевиднu,

ня»;- псл. *zьmьnь, похідне від z~ti,
zьmQ «тиснути»; первісне значення «за

пов'язане з р. ж6па (вульг.) «зад», ети
молоГічно неясним.- Фасмер ІІ 61-62.

тиснене (в руці)».- Винник 82; Фасмер
ІІ 58; Трубачев Рем. терминол. 68.Див. ще жати 2 •

[жлоб] «Глитай, куркуль»;- р. жлоб
(вульг.);- неясне.
жлуктати «пожадливо й багато пи
ти», жлуктити, [жлуктіти Ж, жлокті

ти Ж, жльо.rанити Ме] «тс.», [жлук
тій];- р. [жлуктатьІ «жлуктити», бр.
жлукціць «тс.»;- неясне; можливо, зву
конаслідувальне; пов' язується також
(Непокупний Мовозн.
1968/6, 36) із
жлукто.- Пор. джуклити.

жлукто «дерев'яна посудина для зо
ління білизни»
ж. [жлук, жлут, жлу
то] «ТС.» Я, [жлуктити] «золити в жлук

r,

ті»,

ст.

жлуктяньtй

(XVIII

ст.);- р.

fжлук, жлукто], бр. жлукта (с. р.), п.

[жмик] «nучою> Ме, [жмйкатиІ «м'я
ти, бгати»;- слц. imy kat' «тиснути, ви
тискуватю>;- утворене від дієслова жа
ти, ЖMlf (ПСЛ. z~ti, ZЬШQ) За ДОПОМОГОІQ
суфікса
-ик(-yk-).- Machek ESJC
591.-Див. ще жати 2 .-Пор.
жмак,
жменя.
жмИкрут «куркуль, скнара», жми
крутня (зб.) «куркульство», жмИкрут
ство;-- очевидно,

результат

з'єднання

слів жати (жму) і крутйти у формі

2

+

ос. одн. наказового способу: жми
крути

>

жмИкрути

Див. ще жати 2 ; круп.'іти.

+

> жмИкрут. -
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.

жовно

ж мит

жмит,

жмиток -див.

235.- Див.

жмут.

[жмінда] «скнара» Ж. [жмін.давий]
Ж, [жмін.дати] «скупитися» Ж;- бр.
жмін.да «скнара»;- очевидно, походить
від п. iminda «те.», утвореного за допо
могою складного форманта -ind-a не
з'ясованого походження від і~с (im~),
спорідненого з укр. жати (жму).
Brйckner 662; Los Gr. ІІ 61.-Див. ще

жати 2 •
[жміхати] «бити, розбивати; штовха
ти; товкти, чавити» Ж;- експресивне
утворення на основі дієслова жати

(жму).- Див. ще жати 2•

[жмондій] «млява, незграбна люди
на» Ж;- експресивне утворення, мож
ливо, пов' язане з дієсловом жатися

(жмуся).

[жморнути]

«різко

кинути»;- оче

видно, результат видазміни дієслова
жбурн.ути «те.».- Див. ще шпурлЯти.

[жмук] «пучок, жмут» Л, [жмук6м]
«зібгано»;- ели. [zmukelj] «брила, ку
па; пучок», [zmokelj] «те.»;- похідне
утворення від дієслова жати (жму),
псл. z~ti (zьmq), паралельне іменникові

[жмак) «оберемок, пучок» і прислівни
кові
[жмак6м!
«зібгано».- Куркина
Зтимология 1970, 102.- Див. ще жа
ти2.- Пор. жмак.
жмурити, жмуритися, жмурИтися,

жмури, [жмуриця] <<Третя повіка» (у
коня) Я, [жмурій1 «людина, що постій
но мружить очі» Ж. [жмурін.ка] «гра в
хованки» Ж. [жмуркайлпl «жмурій» Ж,
жмурки, [жмурко] «жмурій», [жмурлu
вий] Ж. {пdжмурки] Пі, піжмурки,
прuжмур,
[прuжмурки]
«піжмурки»
Нед;- р.

жмурить,

бр.

жмурьщь,

п.

imurzyc, слц. zmurit'' схв. жмурити,
слн. zmuriti;- псл. zьmuriti, утворене
шляхом

метатези з mьzuriti (пор. ч.
mzourati), що є суфіксальним похідним
від mьziti «мружитися; дрімати» (пор. р.

[мжить]
«мружитися;
куняти», бр.
[мжьщь 1 «заплющувати очі» і їх позасло
в'янські
відповідники -лит.
migti
(miпgu) «заснути», прус. ismige «(він)
заснув»); пов' язане чергуванням голос
них з мигати; метатеза (mьiuriti
zьmuriti) відбулася, можливо, під впли
вом жати (жму).-Шанский ЗСРЯ І
5, 295; Фасмер ІІ 60, 617; Преобр. І

>
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ще

мигати.- Пор.

мру

жити.

жмут, [жмит, жмиток] Ж, жмуття,
жмуткуватий;- похідні утворення від
дієслова жати (жму).-Див. ще жати 2 •
жнець,
жн.Uва, жн.ивар, жн.иварка,

жн.uво, жн.ивовuще, жн.uця -див. жати 1 •
жбвна 1 (орн.) «Dryocopus martius L.;
дятел, Picus L.,
Dendrocopos Koch;

іволга, Oriolus L.», [жон.ва, желон.ка,
жолон.ка ЛЧерк, джон.ва, дж6лон.ка];
р. желн.а, бр. жаун.а, п. iolna, ч. zluna
«дятел», слц. zlna «те.; іволга», вл. нл.
zolma, болг. Ж'ЬЛН.а, М. ЖОЛН.а, СХВ.

жун.а «дятел», жу1Ьа, [жун.а J «те.», ели.
ЦСЛ. ЖІ\'Ь.Nd;- ПСЛ. *zь1nа;-СПО·

z6lna,

ріднене з лит.

[gilna],

«те.»;- дальша

етимологія

лтс.

dzilna

висвітлює·

ться по-різному; пов' язується з псл.
*zь!t-ь ( <*gь!t-) «жовтий», лит. gelt6nas
«те.» (Шанский ЗСРЯ І 5, 281-282;
Фасмер ll 43; Преобр. І 226; Brйckner
665); зближується також (Откупщиков

24 7 -249; Machek ESJC 729 -730; Но·
lub-Kop. 447; Ferianc Nazv. vtakov
139) з лит. gilti (giliu) «жалити», іє.
*gel-/gJ- «колоти, жалити; довбати».
Закревська Досл. і мат. ІІІ 70-71.
[жовна 21 «вапнисті жаренця в шлун·
кові

рака,

що

ЙОГО ЛИНЯННЮ>

відкладаються

Я,

Я;- неясне; може
ж6вн.о і з ж6рн.о.

(ж6вн.и]
бути

під чаG

(МИ.)

«ТС.»

зіставлене з

жовнір (іст., діал.) Г, Ж,

[жовн.Яр,

жовн.ярuн. Я, жовн.ярuн.а Я, ж6мн.ір Ж,

жовнірство, жовнірщин.а, жовн.ірувати],
ст.

жолн.ере (мн.,
1389), жолн.ирев'О
жовн15р'Ь~ (XVlll ст.);- р. заст.
жолн.ер, бр. жаун.ер;- запозичення з
польськuї мови; п. iolnierz
zoldnierz,

(14.39),

<

як і ч.

zoldnef' слц. zoldпier, походить
еви. soldenmre «найманець, найма

від
ний солдат», яке зводиться до фр. ст.
solde «nлата» (від назви монети, що по
ходить від лат. (nummus) solidus «твер
да
(монета)».- Дзендзелівський R KJ

LTN 15, 129; Фасмер ІІ 61; Hйttl
Worth 19; Brйckner 665; Machek ESJC
730.- Див. ще солідний.- Пор. жил
л Яр, жолд, солда:г.
жовно «хвороблива пухлина на тілі;
мускул на вилиці», мн. ж6вн.а, ж6вн.и

жовтИло

жовтень

«ТС.», lжовн.dкІ «золотушна пухлина» Ж,
[ж6внель] «пухлина залоз на шиї» Я,
[жонви, жон.ови] «те.» (мн.) Ж, жовн.d

стий, [жовн.увdтий, жоношітий ЖJ;
р. желвdк, [жолвь, желвуйl, бр. жаулак,
Ч.

zJuna

«ЗОЛОТуХа»,

за»;- очевидно,

псл.

СЛН.

«ЗаЛО

ze1va

*zь1va;- спорід

нене з лтс. dzelva «здуття на шкірі»; по
в' язане, мабуть, з псл. *zel у «черепаха»
{Фасмер ІІ 41 ); зіставляється також
(Трубачев ВСЯ ІІ 31-34;
Шанский
3СРЯ І 5, 280-281) з псл. *golva «го
лова», *zelza «залоза», *zelzo «залізо».
жовтень,
жовтен.Я -див.
жовтий.
жовтець (бот.) «Ranunculus L.», жов
тцеві;- пов' язане з жОвтий; назва зу
мовлена жовтим кольором цвіту росли
ни.-Вісюліна-Клоков
118, 123.Див. ще жовтий.

жовтий, жовклий, жовтавий, [жовт
лЯвий],

жовтуватий,

жовтЯвий,

жов

тянuчн.ий,
[жовтЯстий],
[жовклЯк!
«жовтяк», [жовплЯк] «те.» Л, [жовтач
ка] «жовтяниця», [жовтdн.яl «корова жов
тої масті» Я, [жовтвuля] «жовта фарба
для крашанок» Ж. жовтен.Я, ж6втен.ь
«десятий місяць року; жовта фарба»,

Ж6втен.ь, жовтuзн.d, [жовтИло] «ЖОВТа
фарба», жовтин.d, [жовтuнець] «чобіт із
жовтого сап' яну», жовтИяка «жовта пля

ма; жовтуватий відтіною>, [жовтuн.н.ик]
«вид трави» Я, [жовтільн.иця! «жовтя
ниця», жовтість, [жовтка] «жовта фар
ба», lжовтковuн.а] «жовтою>, [жовтлЯк]
«жовтяю> (про огірок), жовток, ·[жав
турка] (орн.) «вівсянка, Emberiza citrinelfa L.» Ж, [жовтулька ВеБ, жавтушка
Л, жовтЮшка ВеБ] «те.», жовтуха «жов
тяниця; [жовта земля Ж!», жовтЯк,
жовтян.uця

(мед.),

жовтЯн.ка

(спец.),

[жовть] «жовтизна Я; жовч»,
жовч,
[жовчі] <шутрощі риби або птаха» Я,
[жовч6к] «жовток», [жовчук] «тварина

жовтого кольору» Я, [жолквd] «болотяна
рослинність жовтого кольору» Я, [жо
лоток] «ЖОВТОЮ> ВеБ' [жіплЯк] «ЖОВТИЙ
огірок» Ж; [жовкніти] «жовкнути», жОв
кнути, жовтИти, жовтіти, жовтіша
ти, безжовчя «жовчна недостатність»,
дожовтн.евий, зажовкати,
зажОвклий,
переж6вклий, пожовклий, пожовтілий,

пожовтн.евий,

[пожовтЯвийІ

«жовтува-

тий», [пожовткаJ «жовта фарба», пр"и
ждвклий, [приж6втий]
«жовтуватии»,
прижовкdти, прuжовктu, прож6вклий,
прожовть,
прож6вкн.ути;- р.
жёл
тьtй, бр. жоутьt, др. жьлтьtu, п. z6lty,
'!. zluty, слn. zlty, вл. нл. zolty, болг.
ЖоЛtn, М. ЖОЛт, СХВ. Жfjт, СЛН. z6!t,
СТСЛ.

Жi\'hT'h,

•

Жі\Ь.Т'h,- ПСЛ.

*Zvbft
6 'Ь,0

споріднен_е з лит.

gelta (мед.) «ЖQВТЯ
ниця», gel tas, gelt6nas «жовтий», gelsvas
«ЖОВТЯВИЙ», ЛТС. dze1tens «ЖОВТИЙ», прус.
gelatynan «те.», двн. galla «жовч», нвн.
Galle «те.», лат. fel, fellis «жовчний мі
хур, жовч», flavus «золотавий, жовтий»,
Гр. ХОАО~, XOA'lj «ЖОВЧ»; іє. * ghe!- «ЖОВ
тий; зелений; сірий».- Шанский 3СРЯ
І 5, 282; Фасмер ІІ 43-44; Преобр. І

226; Briickner 665-666; Machek ESJC
730; БЕР І 563-565; Skok ІІІ 689;
Тоnоров ІІ 198-199; Fraenkel145; Walde-Hofm. І 473-474; Pokorny 429431.
[жовтикJ (ент.) «лимонниця, Gonepteryx rhamni» Ж;-похідне утворення
від жовтий; назва зумовлена лимонно
жовтим забарвленням самців цього мете
лика.- БС3 23, 533; Urania Tierr. Insekten 602.- Див. ще жовтий.
жовтИло (бот.) «роман фарбувальний,

Anthemis tinctoria L.», [жовтільниця]
«скабіоза, Scabiosa arvensis», [жовтух)
«сонцецвіт,
Helianthemum
vulgare»
ВеНЗн, [жовтушка] щмин, Helichrysum arenarium (L.) DC.; кульбаба, Taraxacum L. Ж», [жовтЮшка] «те.» Ж.
жовтушн.ик «Erysimum L.», жовтян.uця
«Chrysosplenium», [жовточн.иця] «тс.»,
[жовтян.ка] «підмаренник справжній, Galium verum L.» Пі;- р. желтушн.ик
«Erysimum; [жовтило, Anthemisl», [жел
тушка] «жовтило», бр. жаутушн.ік «Erysimum», [жаутушка] «ТС.», Ч. заст. z)utenfk «жовтяниця, Chrysosplenium»,
[z)ufnfk), СХВ. zufina «Те.»;- ПОХЇДНЇ
утворення

від

жовтий

(псл.

*zьLt-ь);

назви рослин зумовлені кольором кві
ток (пор.

р. желтьtй цвет «роман фар
бувальний», схв.
жута рада, жути
jармен (<те.», жуто смиJЬе щмин»).

Бісюліна-Клоков
Носаль 162; БС3

275, 304, 319, 324;
38, 406; Словн. бот.
206; Machek J m. rostl. 98; Симоновиn
38, 225, 226.-Див. ще жовтий.
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жовтогарЯчий

жолоб

жовтогарЯчий
«яскраво-жовтий,
оранжевий»;- очевидно, калька п. i6ltogor<\oCY, gor<\ocoi6lty «те.», утвореного з
прикметників i6lty «жовтий» і gor<\oCY
«гарячий; яскравий».- Див. ще гарЯ
чий, жовтий.- Пор. жарий, червоно
гарЯчий.

[жовтогарЯчка]

(бот.)

«цмин піско

є результатом давнього розвитку виразу

* н.иже

один.; думка про походження п.
з ч. zadny_( <*zt:tdьn-ь(jь))
«жадtбний» (Machek ESJCS 590; HolubKop. 441) непереконлива.- Бевзенко
181-182; Доп. УжДУ 4, 104-105; Тру
бачевВЯ 1959/1, 28-29; Вrйсknеr660.

iadery. (iadny)

Див.

ще

ніже, одИн.

[жола] (бот.) «земляний горіх,

вий, Helichrysum arenarium (L.) DС.»;
похідне утворення від жовтогарЯчий;
назва зумовлена кольором листочків
обгортки суцвіття цієї рослини.- Бісю
ліна-Клоков 324.- Див. ще жовтога
рЯчий.
[жовтожар]
«оранжевий
колір»;

Arachis hypogaea L.» Ж;- псл. *[zela] <
*gela;- споріднене з дінд. golal) «куля»,
снн. ннн. kolle, kol «голова; верхня
частина куща або дерева», норв. koll
«вершина; голова; тім' Я>>, дісл. kollr

складне утворення з основ прикметника

лова», що мають інший вокалізм; пов' я

жовтий та іменника жар, паралельне до
жовтогарЯчий.-Див. ще жар, жовтий.

[жовторуз] (орн.) «вівсянка жовто
груда, Emberiza citrinella L.» Ж, [жов

тогруздаЖ, жовторубокВеНЗн] «тс.»;
можливо,

результат

[жовтогрудка,

видазміни

жовтогрудок]

форми

«те.»

у

зв'язку з їх деетимологізацією.- Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 277.
[жовтЮх] (орн.) «вид очеретянки, Lusciniola»;- утворено, очевидно, від жОв
тий у зв'язку з забарвленням верхньої
частини тіла цих птахів.- Воїнств.
Юст. 303; БС3 19, 561.-Див.
ще
жовтий.
жовч, жовчі -див. жовтий.
Жоден «Ні ОДИН, ніякий; (діал. заст.)
КОЖНИЙ», жодн.ий, жаден., жадн.ий «ТС.»,
ст. жадн.ьtй (Х IV ст.), жоден. 'О, жодн.ьtй
(XVII ст.);-бр. жадн.ьt «кожний; ні
ОДИН», жадзен., жодн.ьt, Жодзен. «ТС.»;
запозичення з польської мови; п. zaden
«Ні ОДИН», СТ. Zadny, ЯК і Ч. zadny, СЛЦ.

ziaden, ziadny,
«ТС.»,

виникло,

БЛ.

zadyn,

очевидно,

НЛ.

zeden

під впливом

kazdy З *zeden, про ЩО свідЧИТЬ НЛ. zeden і запозичене з польської мови лит.
zёdnas «кожний; жодний»; п. *zeden є
результатом стягнення і спрощення ви

+

разу niie
jeden «ні(же) один»; на дав
нішому етапі звукосполучення жа (za,

za)

могло бути й закономірним резуль

татом

стягнення

(пор. час із *сёs-ь

zeje

через

стадію

ze

< * kёs-' жар із *zегь <

*gёr- та ін.); укр. жоден. (ж6дн.ий) або
виникло пізніше з жаден. (жадн.ий) під

впливом н.і один. або (що менш імовірно)
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«кругла вершина дерева

або гори;

го

зання з псл. * golva, укр. голова (Persson
Beitr. 66-67) малоймовірне.- Фасмер І
429; Mйhl.- Endz. І 596-597; Джау
кян 153.

[жолд] «плата солдатам>> Ж. Я, [жол
дак] «найманий солдат», [жовдак] «те.»,

[жалдак] «жевжию> Ва, [жолдацтво Бі,
жолдашн.Я], ст. жолд'Ь

(XVI

ст.);- запо

зичення з польської мови; п. iold, як
і ч. слц. zold, походить від свн. solt
(нвн. Sold) «плата за службу», яке через
фр. ст. solde «плата>> (від назви монети)
пов'язується з іт. soldo «те.», що похо
дить від лат. (пummus) solidus «тверд~
(монета)».- Brйckner 665; Machek ESJC
730; К1 uge-Mitzka 714; Lexer 202; Dauzat 671-672; Walde-Hofm. ІІ 472.Див. ще солідний.- Пор. жиллЯр, жов
нір, солдат.

жолоб, [жоліб, жолуб Ж], жолобина,
жолобuнка, [жолобиця, жолобн.uця Г,
Ж], жолобкуватий, жолобуватий, жо
лобчастий, жолобчатий, [жолубчастий,
жолуб' Ян.ий Ж], жолобити, жолобитися
«вигинатися, кривитися»,
[вuжолобок]
«рівчак» Ж;- р. жёлоб, бр. жолаб, др.
желоб'Ь, п. il6b, ч. zlab, слц. 21' аЬ, вл.
нл. zlob, болг. м. жлеб, схв. жлеб, слн.
z!eb, СТСЛ. Жі\tБ"Ь.;- ПСЛ. *zе!Ь-ь;- За
ГаЛЬНОПрИЙНЯТОЇ етимології не має; вва
жається спорідненим ·з гр. rЛiicpw «ВИ
довбую, видряпую», що виводиться від
іє. *gel-bh-; викликає сумнів пов'язу
вання з гр. бєЛсрб\; «утроба матері» (Hirt
BVB 24, 258), свн. k1am «корч, спазм»
(Streke1j AfS!Ph 27,. 71), глибокий (Но·
lub~Kop. 447; Ho1ub-Lyer 524), а та-

жона

жолобнИк
кож з дісл.

golf

«Порожнина посудини;

1

підлога; відгороджене місце» (Фасмер І
43, 61; Преобр. І 226; Machek ESJC

БЕР І 549-550), що передбачає
початкове *gh-.-Шанский ЗСРЯ І 5,
282; Skok ІІІ 549-550; Persson Beitr.

729;

77.

[жолобнИк] (ент.) «червиця, шашіль,
Ж;- похідне утворення від
жолоб; назва зумовлена тим, що ці ко
махи вигризають у деревині довгі ходи,
схожі на жолоби.- УРЕ 16,
263.Див. ще жолоб.
[жоломіrа]
(жарт.) «vulva»;- оче
видно, пов'язане з [жоломія! «сопілка»;
сумнівна думка (Шелудько 31) про зв' я
зок з нвн. Schamglied
«статевий ор
гаю>.- Див. ще жоломія.
[жоломія] «сопілка», заст. жоломій
ка, [джоломія] «Те.»;- запозичення з

Sirex L.»

польської мови; п. szalamaja

lomaje]

·

(мн.)

«ТС.>>, [szo-

«скрипка», як і ч.

salmaj

«СОПіЛКа», СТ. Sa]meje, СЛЦ. sa]maj «ТС.»,
походить від свн. schal(e)mi(e) (нвн.
Schalmei) «сопілка, дудка», яке через
посередництво фр. ст. chalemie «те.»
зводиться до сгр. xaЛa~-tala «сопілка,
дудю:І з очерету», пов'язаного з гр.
xliЛaftO\; «очерет, тростина,
стебло»,
спорідненим з укр. солома.- Шелудько

30; Briickner 540; SW IV 560, 646;
Machek ESJC 601; Юuge-Mitzka 633;
Frisk І 760-761.-Див. ще солома.
жолонка -див.

жовщJІ.

Іжолопати] (вульг.) «жерти»;- п.

pac

«хлебтати,

жадібно

пити»,

iloслн.

zlaшpati ( <*zlapati), zlempati ( <*zlepati) «те.»;- псл. *zelpati;- споріднене
з двн.

quёllan «бити джерелом», нвн.
«те.», дінд. galati «капає, сті
кає», гр.
~aЛavt::TO\'
«купання»;
іє.
*gl!e]- «капати; кидати», до якого в сло
в'янській формі приєднано елемент -р-,
що є, очевидно, давнім каузативним су
фіксом, як у дінд. stha-p-aya-ti «зупи
няє»; в такому разі первісне значення
псл. *zelpati було «вливати, змушувати

quellen

стікати (в себе)».- Юuge-Mitzka

574.

[жолудок] «шлуною> Ж. Л;- р. же
л(;док,

.

др. желуд'ЬК'Ь, п. iolg,dek, ч.
zaludek, слц. zaludok, вл. нл. zoldk,
болг. жел(;д71к, м. желудок, схв. желудац,
СЛН. ze!бdec, СТСЛ. ЖЕі\ЖД "Ь.К"Ь.;- ПСЛ.

*zelqd-ьkь;- дальші зв'язки неясні; мо
же бути споріднене з лит.

skilandis

«си

чуг», Гр. XOAiifJt::\; «КИШКИ, нутрощі» або
з двн. kёla «горло», нвн. Kehle, лат. gula
«те.», дінд. jaluka «п'явка», перс. ze!U,
za!U «ТС.», дірл. ge!im «ПОГЛИНаю, ПОЖИ
раю»; менш вірогідні зближення з жО
лудь (Briickner 665), дангл. glitrian «ков

тати» (Holthausen AeWb. 132), гот. kilpei
«утроба матері»

(Mikkola ВВ 21, 224).282-283; Фас.!УІер ІІ
Machek ESJC 722;
Holub-Kop. 442; БЕР І 534; Младенов
165; Skok ІІІ 675--676.

Шанский ЗСРЯ І 5,
44; Преобр. І 227;

[жолудЯнка]

(зоол.) «морський

жо

лудь, балянус, Balanus» (вид молюска)
Ж;- назва походить від жолудь за
подібністю форми тіла цього молюска до
жолудя; можливо, це калька лат.

nus
374;

bala-

«те.», букв.
«жолудь».- УРЕ q,
БСЗ 16, 207.-Див. ще жолудь.

жолудь,

жолуддя

(зб.),

[жол(;дик!

«жолудь» Ме, жолудИстий; - р. жёлудь,
бр. жолуд, др. желудь, п. iol~dz, ч. za-

lud, слц. zalud'' вл. zoldz, нл. zolz, по
лаб. ze!Qd, болг. жел'Ьд, м.
желад,
СХВ. [желуд), СЛН. ze!od, ЦСЛ. ЖЕі\ЖДh.;
псл. *zelqdь

<

*gЦe]andis;- спорідне

не з лит. gile, лтс. zїle, [dzi!e], прус.
gile, лат. glans (род. в. glandis) «те.»,
дінд. gulal) «жолудь; penis», гр. ~tiЛavO\;
«жолудь», вірм. kaliп «те.»; іє.
*gЦе]
«дуб»;
припускається
зв' язок
з
іє.
*gЦе];}- (і *gцer;}-) «жерти» (Holub -Кор.

пов'язання з гр.
(Шанский ЗСРЯ І
5,
283; Specht 173) викликає сумнів.
Фасмер ІІ 44-45; Преобр. І 227; Briickпer 665; Holub-Lyer 521-522; Holub-

442; Holub-Lyer 522);
~ІіЛЛш

«падаю»

Kop. 442; Machek ESJC 721-722; БЕР І
533-534; Skok І І І 675; Бернштейн
Очерк 1974, 266-267; Топоров ІІ 234235; Miihl.- Endz. І 556; Fraenkel 151;
Walde-Hofm. І 604-605; Frisk І 213;
Pokorny 472-473.
жона (рідк.) «дружина; жінка», [же
юі] «жінка» Ж. [жен.uло] «хлопець, яко
му час одружуватися», жен.uх, жен.uхів
ство, жен.uшuн.а «один із двох закоха

них», жен.щин.а, [жеюічка! <<Одруження»,
[жін.ва] (зб.) <<жіноцтво», жін.ка, жін.6та,
[жін.отва], жіноцтво, [жін.очн.uк] <<ба-
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жонглер

жорно

бинець» Ж, ІжінощинлІ (зб.) «жіноцтво»,
[жонИх, жон.ота Г, Пі], [жон.охаІ «жін
ка», [женихлuвий, жен.ишлuвий], жін.о
цький, жін.очий, жін.очн.ий, жін.чин., жо

щітий, жен.uти, жен.ихdтися, [жон.о
вdтиІ «бути заміжньою жінкою» Я, [без
женець, безжен.ство] Я, [н.ежон.dч] Л;
р. болг. жеІіfі, бр. жон.ка, др. жен.а, п.
zona, ч. слц. zena, вл. нл. zona, м. жен.а,
СХВ. жен.а, СЛН. zena, СТСЛ. Ж€Nd;- ПСЛ.
zena ( <*gеnа);-споріднене з прус. genno «жінка», гот. qin6 «жінка», qens
«дружина», двн. quena «жінка», днн.

quan
queen

«дружина»,

quena

«ТС.»,

англ.

«королева», дангл. сwёп «жінка»,
дірл. ben «дружина», ав. gdna-, '?;ша,
')'Па «жінка, дружина», дінд. jani- «жін
ка»,

gna «богиня», гр. тov-f) «жінка»,
беот. ~avix, тох. А san, тох. в sana «ТС.»,
вірм. kin «жінка, дружина»; іє. *g"'ena
«жінка»; питання про дальші етимоло
гічні зв'язки (зокрема, з коренями іє.
*g•en- «родити» або *gЧen- «приходити»)
остаточно
не
висвітлене.- Шанский
3СРЯ І 5, 284; Фасмер-Трубачев ІІ
46; Преобр. І 228; Holub-Kop.:. 444;

Ho1ub-Lyer 522; Machek ESJC 725;
БЕР І 535-536; Skok ІІІ 677; Трубачев
Терм. родства 105-110; Топоров ІІ
207-210; Pokorny 473-474.
жонглер,
жонглерство,
жон.глюва
жон.глёр,
бр.
жан.глёр,
п.
zongler, ч. слц. zongler, болг. жон.гльор,
ти;- р.

м.жон.глер, схв. жонглер, слн. zоngІеr;
запозичення з французької мови; фр.
jongleur «жонглер, штукар» (під впли
вом фр. ст .. jangler «базікати») є назалі
зованою формою від фр. ст. jogleor «ме
нестрель; штукар,

фокусник, балаган
ний закликальнию>, що походить від
лат. jocuJator «жартівник, забавник, до
тепник», утвореного від jocus «жарт,
дотеп, жартівлива пісня, розвага, гра»,
спорідненого з брет. iez «мова», двн.
j~han «говорити», jiht «визнання», bi-jiht
«сповідь», нвн. Beichte «тс.».-СІС 265;

Шанский 3СРЯ І

5, 296; Фасмер ІІ 61;
Dauzat 420; Walde-Hofm. І 716.
Жорж, Жора;- р. болг. Жорж;
запозичення з французької мови; фр.
George походить від грецького Гєwр·рщ;
(>лат. Georgius) «Георгій».- Илчев 205;
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Dauzat Dict. des пoms 288.- Див. ще
Георгій.
жоржИна (бот.) «Dahlia Cav .»;- р.
георгuн, георгйна, п. georgiпia, ч. jifina,
слц. слн. georgfпa, болг. гергuн.а, 1\1. гур
гина, георгuн.а, схв. георгuн.а;- походить
від нвн. Georgine «жоржина», утвореного
(1801 р.) від прізвища петербурзького
ботаніка акад. І. Георгі (Georgi); майже
скрізь у слов' янських мовах фонетичне
оформлення назви квітки пристосоване
до вимови імені Георгій: українська зву·
кава форма, можливо, виникла під впли

вом імені~Жорж.- Фасмер І 402; Ма·
chek ESJC 227; Кluge-Mitzka 119-

120.- Див.

ще Жорж.- Пор. rеорrінія.

[жорілкаJ «кільце із сплетеної лози,
що

править

за

нашийник

а також за зав' язку

для

телят,

на воротах»;

-

р.

!жерёлок] «нашийник для телят; намис
то», !ожерелокl «тс.», ожерелье «намисто;
(ст.) комір»;- очевидно, виникло з пер
вісного *ожорілка (пор. город <ого
род тощо); пов' язане з др. жерело «гор

ло,

гирло»

(пор.

також

р.

Іжерело]

«горло, паща»), від якого утворено й укр.

джерело, [жерело].- Фасмер ІІ
Преобр.
джерело.

124-125;
ще

І

48, ІІІ
229-230.- Див.

[жорлоJ «русло річки» Ж;- резуль
тат видазміни слова жерло; наголос на
першому складі з'явився, можливо, під
впливом горло.- Див. ще жерло.- Пор.
джерело.

жорно, Іжерн.оІ Ж. жорн.а (мн.) «руч
ний млинок», [жорн.dк] «частина ручно
го млинка» Ж, [жорн.dтка Ж, жорнfвка]
«TC.J>, [жорн.ик] «маленький млиновий
камінь» Я, жорн.овuк, [жорн.Як] «камінь
для жорен» КІМ, жорен.н.ий, [жерн.ува
тu] «молоти» Ж, [жорн.dти, жорн.ува
ти] «ТС.» Ж;- р. жёрн.ов, бр. жорн.ьt,
др. ЖЬрІіОВ'О, П. Zarna, Ч. ZеГПОV, СЛЦ.
ZafПOV, бОЛГ. Жерка «ВОДЯНИЙ МЛИН,
млин», схв. жрва'ІЬ «жорно,ручний мли·

НОЮ>, СЛН. zfnev «ТС.», СТСЛ. Жр'htН,І;
ПСЛ. *zьrny, род. в. *z.ьrnьve;- спорід
нене з лит. girnos «жорна», лтс. dzirnas «ручний млинок», dzirnavas «МЛИН»,
прус. girnoywis «жорно», гот. (asilu)
qairnus «(ослячий) камінь, жорно», дісл.
kvern «ручний млинок», двн. kuerna,
curn «тс.», дірл. br6 «жорно», кімр. bre-

жувати

ж орст

nan «ручний млинок», дінд. gravan «ка
мінь для вичавлювання соми», вірм. erkaп «млин»; іє. *g\o!er- «важкий, тяж
кий».- Шанский 3СРЯ І 5, 287; Фасмер
Il 49-50; Преобр. І 230; Briickner 662;
Holub-Kop. 444; Младенов 166; БЕР І
537; Skok ІІІ 685-686; Топоров ІІ 245247; Fraenkel 153-154; Specht 94-95;
Pokorny 476-4 77.
[жорстЧ «жердка в хаті для

навішу

вання одягу» Я, [ж6рость! «колода, що
вживається для зв' язування річкового
плоту», [ж6рост] «жердина, на якій
укріплюють

у

иеркві

хрест»

Я;- р.

[жерздьі «товста жердина», [жерсть, же
ресть! «те.»;- очевидно, результат ви

дозміни основи [жердь!; характер фор
мальних змін не иілком ясний; р. півд.

[ждрость! «товста жердина» є, мабуть,
українізмом.- Фасмер ІІ 50.- Див. ще
жердь.

[ж.орст 2 ] (бот.) «бутень, Chaerophyllum L.» Ж, [жерест! «жостір, Rhamnus
L.» Mak;- р. [жерестІ «жостір»;- псл.

<

[*iP,rst'Ь)
* ghirstos;- очевидно, як і
жостір, споріднене З дангл. gorst «КО

ЛЮЧИЙ дріК», дінд.

ghp1iQ «ДИКИЙ Ка

баН, вепр»; обидві рослини колючі,
жорсткі.- Фасмер ІІ 48-49; Machek
Jm. rost1. 145; Бісюліна-Клоков 242.Пор. жостір.

жорства «гравій, щебінка», [жерства,
ЖОрствИННЯ, Жарост Я] «ТС.»;- р. (зах.)
[жерства, жерста!, бр. жарства;-псл.
*zьrsty;- при
допущенні
чергування
задньопіднебінних можлива спорідне
ність 3 ав. zarstva- «камінь», а також 3
гр. хєра~, род. в. хєрабщ: «змішаний 3
камінням та піском струмок», xspaOO\;
«рінь»; пов'язання 3 лит. ziezdros, ziegzros (Mikl. EW 410) неможливе.- Фас
мер ІІ 50; Petersson AfS!Ph 34, 380.
жорсткИй, жорстокий,

жорсткість,

жорстокість, [жорст6чн.ість, жорст6кощі
ЯІ;- бр. жорсткі; -результат
видазміни др. жест'ЬК'Ь, жecttlOK'Ь, мож
ливо, під впливом слова шорсткИй.

Див. ще жесткнй.

жостір (бот.)
жестіль

ВеБ,

«Rhamnus L.», [жестер,
жостелtlн.а

Я,

застіль

Mak] «ТС.», [жость] «бирючина, Ligustrum vulgare L.»;- р. [жестер] «ЖОG-

тір», [жесть, ж6стер], бр. жасцёр «ТС.»,
болг. [жешля, жещель] «клен», схв. жес
те, жестика «чорноклен»;- споріднене
з

дангл.

«колючий

gorst

дрік», дінд.

ghпфl) «дикий кабан, вепр»; праслов' ян
ська форма в її стосунку до псл. *zьrst'Ь,
*zerst'Ь, укр. [жорст, жерест] «тс.» не
зовсім ясна; пов' язується (Топоров ІІ

179-180) з [жесткИй], псл. zеst'Ьk'Ь.
48-49; Вісюліна -Клоков
198; Machek J m. rostl. 145; БЕР І 539;
Л1ладенов 166; Топоров ІІ 178-180.-Фасмер ІІ

Пор.

жорст 2 •

[жбхлі l (присл.) «тільки один

раз»

Ж;-неясн~.

жрець,

!жерць) Пі, жрИця, жрецт

во;- р. болг. м. жрец, бр. жрзц, др.
жьрьць, ч. ели. zrec (з рос.), схв. жрец,
слн. zrec, стсл. жt.рt.цt.;-псл. *zьrьсь,
утворене від того самого кореня, що й
*zьrtva «жертва».- Шанский 3СРЯ І

Фасмер І І 63; Ho1ub -Кор. 444,
447.-Див. ще жертва.
[жубелйти l «густи, дзижчати» Ж,
[жубовіти, жубон.іти Ж) «тс.»;-звуко
наслідувальні утворення, паралельні до
жебон.ітu.
[жубелиця І (ент.) «гнойовик, SGarabaeus stercorarius L.»;- н~ясне; мож

5, 297;

ливо,

пов'язане з

[жубелИтu]

«густи,

дзижчати».

[жуберниця] «жабуриння» Ж,

[ж6-

бурьJ «ТС.» Бі;- слц. zubrienka «пуголо
ВОК>>;- очевидно, результат видазміни
форми жабурИн.н.я чи якогось її варіан
та.- Див. ще жаба.

жувати, [жовати, жутиІ Ж, жОван
ка, [ж6ван.икІ Дз, жувальце, [жувачка}
Ж, жуйка, жувальн.ий, жуйн.ий;- р. же
вать, бр. жаваць, др. жьватu, п. iuc,
zwac, ч. ст. zvati, ели. zuvat'' zut'' вл.

zwac, zuc, нл. zus, полаб. zavat, болг.
прежИвям «пережовувати» (про жуйних

тварин),
«ЖуВаТИ»,

схв.

жватати,
«Вудила»,

слн.

zveciti

Жt.Gd·
ти;- псл. *zьvati;- споріднене з лит.

zva)e

СТСЛ.

ziaunos «зябра; [щелепи]», лтс. zauпas
«ТС.», zaunat «ПОТроху ЇСТИ», ДЇСЛ. tyggia,
tyggva, дангл. cёowan (англ. chew),
двн. kiuwan «жувати», нвн. kauen «те.»,
тох. А в swa- «Ї(,:ТИ>>, перс. ]avїdan «жу
вати», вірм. kiv <<деревна (первісно жу
вальна) смола>>;. іе. *g!ец- «жувати».-

207

жуга

жулфа

Шанский 3СРЯ І 5, 280; Фасмер І І 3940; Преобр. І 224; Briickner 667; Machek

ESJC 732; Holub-Kop. 448; Младенов
164; Skok І Il 689-690; Бурлакова ВСЯ
VI 55; Fraenkel 1302-1303; Кluge
Mitzka 359; Pokorny 400.- Пор. жвака
ти, живИця.

[жуга] «чвари, незгоди»;- р. [жега,
ж6га] «метушня, лайка; прочухан, бит
тя»;- неясне; можливо,
пов' язане
з
[жегтu] «палити».
жугастро - див. джугастро.
жужелиця (ент.) «жук родини Cara-

bidae; вид мух»;- р. жужелица, бр.
жужаль, др. жужель «жук, Scarabaeus»,
Жужелица «черв' ЯК», Ч. ziza!a, zouze!
«Хробак», СЛЦ. ziza1a, zuza!a «ТС.», ВЛ.
zuzelica (вид комахи), схв. жuжак «чер
в'як», слн. zuzelka«кoмaxa», стсл. ж~у
ЖЕі\ИЦd
«Черв'яю>;- ПСЛ.
zuze1ica <
*zuzelika;- звуконаслідувальне утво
рення від редуплікованої основи жу
(за Міклошичем, від *жузг-) із значен

чення

«кишіння

(комах)».-- Ільїнський

ЗІФВ 21-22, 3; Буга РФВ

67, 239;
938.
жук, [жуюін.] «Scarabaeus» Ж, [жуко
вець] «Gamasus coleoptratorum» Ж. [жу
к6вка] «Tetyra scarabaeoides» Ж, [жух]
«жук-гнойовик, Geotrupes stercorarius
L.» ВеБ, жученЯ, жучuха, [жучкИ] «га
Persson Beitr.

тунок намиста» Я, [жучок! «ланка в лан
цюгу» Я, жукуватий «дуже смаглявий»,

[пожучницяІ (ент.) «акар жучний, AcaЖ;- р. бр. жук,
др. жук'Ь, п. iuk, ч. zukati «дзижчати,
густи», вл. zuk, полаб. zeuk «гнойо

rus coleoptratorum»

вик»; -утворення від звуконаслідуваль

ної основи жу- ( <* geu-); можливо, спо
ріднене з гук (Berneker IF 10, 156).Шанский 3СРЯ І 5, 298; Фасмер ІІ 64;
Преобр. І 236-237; Briickner 667.Пор.

гук 1 •

[жуковина] <<Пеfстень з каменем»
Ж;- р. [жук6вин.а «блискучий камінь
або скло в персні», [жиковuнаІ «перстень

ням «густи, дзижчати»; малоймовірне
пов'язання (Berneker IF 10, 156) з дінд.
gufi.jati .«дзижчить, бурчить».- Шанский
3СРЯ І 5, 297; Фасмер І І 63- 64; Пре

з печаткою», бр. [жук6він.аJ «перстень»,

обр. І

236; Holub-Kop. 446; Mikl. EW

412.-

Пор. жук.

[жулИдик]
«зернина
кукурудзи»
Мо;- неясне; можливо, виникло як фо

жужіль «шлаю>, жужелиця, [жужель,
жужлець ЖJ «те.», [жужелитися] «да
вати нагар»;- р. жужелица, бр. [жу
жальІ «шлак; рідка грязь», п. iuiel
«ТС.», СЛЦ.

zUzoJ'

«те.»;- неясне;

«ВуГіЛЛЯ»,
можливо,

[z(Jze}', zuh]
утворилося

від звуконаслідувальної основи жу- «гус
ти, дзижчати», бо шлак сичить і видає
тріскіт; пов'язувалося також (Горяев
111) з жИжа «вогонь».--Фасмер ІІ 64;

Briickner 668.- Пор.
жужмити «бгати»,

ши,

безладно»;- р.

тою';- очевидно,

наслідувальними

«зібгав

zuliti «ПОСИЛеНО терти, жуватИ», а та

«доста

КОЖ схв. гулити «дерти», яке Младенов
(РФВ 68, 383) пов'язує з укр. гулий,
вірм. gul «тупий, обрізаний»; існує та

утворене

«гулю>,
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р.

жулик, жульман, обжулювати;- бр.
жулік,
ч. zulik;- запозичення з ро
сійської мови; р. жулш~
у блатно
му жаргоні має значення «учень зло

[жужма]
від

псл.

лит.

gaugaras

«гірська верховина», gunkla «жовно, на
ріст», guga «пагорок»; менш обгрунтова
не пов' яз ан ня (Фасмер І І 64) із звуко
жdть з

«жо

лудь»; назва могла бути зумовлена зов
нішньою схожістю.

жужелиця.

ріднене з .njrля «гуля», р. [гугля] «гуля,

guga

нетичний варіант слова жалудик

жужмом

балто-слов' янського кореня *geug- «щось
овальної форми; горбок, шпиль»;- спо
п.

каменем в оп

раві»;- неясне; можливо,. пов' язане з
жук.- Фасмер ІІ 54, 64.-Див. ще жук.

дія; гострий ножик»; друге значення,
мабуть, первісне; пов' язується з болг.
жуля «здираю шкіру, дряпаю», схв. жу
лити «здирати шкіру, лущити», слн.

{*.Zuzьшь], іменника, що походить від

жовно»,

др. жуковин.а «перстень з

жужелица, жуж

припущенням первісного зна-

кож думка (Шанский 3СРЯ

І

5, 298),

що р. жулик є похідним від [жуль! «зло
дій, шахрай», яке пов' язується з [жй
литьІ «привлас,нювати чуже», [жИла]
«скнара;

охочий

же».-Фасмер

ІІ

привласнювати

65;

Преобр.

І

чу

237;

Младенов 168.- Пор. rулий 1 •
[жулфа] «сік із конопляного насіння»
Мо;- запозичення з молдавської або ру-

жулЯвка

жур

мунеької мови;

молд.

жулфз

«товчене

конопляне насіння з медом», рум. jйlfii,
[jufa] «те.» походять від уг. [zsufa],

що виводиться від нвн.

[supfe] «суп»,
свн. sufe «те.»,

пов'язаного з
похідним від silfen «сьорбати; пити;
їсти ЛОЖКОЮ».-СДЕЛМ 141; DLRM
438; MNTESz ІІІ 1226; Barczi 483;
Tamas 483; К!uge--Mitzka 627.- Пор.

[suf, sauf],

суп.

[жулЯвка]

«щучка»

Ж,

[жаглЯвка]

«ТС.» Ж;- можливо, утворене від неза
снідченого *жул, що могло бути пов'я
зане з п. iul «намул».

[жумрати] «уминати, жувати», [жум
рити! «те.»;- р. [жубрить] «жувати»,
!жубреть, жуборить], ч. zumlat «тс.»;
неясне; зіставляється з лит. ziauberoti
<<гризти по-конячому» (Фасмер І І 63;
Buga RR ІІІ 659).
[жупаЧ «соляна копальня», [жупи
ще!, [жупник!
«управляючий жупи»,

!наджупник]

«те.» Ж;-р.

[жупа],

п.

zupa, стсл. ж~у-nиштt «могила»;- псл.
*zupa <*gеuр-;-споріднене з гр. jU:тt'l']
«rніздо, кубло», ав. gufra «глибокий;
прихований, потаємний», дінд. gupta)J
«потаємний», свн. kobe «клітка, хлів»,
нвн. Koben «притулок, сховище», дісл.
kofi «хатина, курінь», пов' язаними з іє.
*goup- «робити склепіння; видовбувати;
ховати, рятувати».- Фасмер І І 65; Пре
обр. І 237; Briickner 667 -668; Machek
ESJC 731; БЕР І 559; Младенов 168;
Юuge-Mitzka 386.
[жуnа 2 ]

«область,

округа»,

[жупан]

«начальник жупи», [наджупан] «тс.» Ж,
[наджупанство] Ж;- р. ст. Жf)па «се
лище, село», п. iupan, ч. слц. вл. zupa
«ОбЛаСТЬ», НЛ. ZUpa «ОКруЖНИЙ гарні
ЗОН», болг. жупа, жупан, м. жупа, схв.
жупа, сл н. zйра;- можливо, слово того
самого походження, що й жупа «соляна
копальня»; Фасмер припускає, що жупа
«область», засвідчене в Густинському лі
тописі (1611 р.), яке він помилково вва
жає давньоруським (Фасмер І І 65), і се
мантично близькі слова слід відділяти
від жупа «копальня» і пов' язувати з
данг л. geap «просторий, місткий», гот.

gawi «Округа» (нвн. Gau «те.»).- Machek ESJC 731; БЕР І 559; Skok ІІІ
687-688.- Пор. жупа 1•
14

1-434

[жупа~] «куль соломи (для покрівлі)»,
[жупн6к:] «сніп», [жупuти] «крити ку
лями соломи»; -очевидно, запозичення з

угорської мови; уг. zsйp «оберемок (в' яз
ка) СОЛОМИ» ПОХОДИТЬ ВЇД СВН. SChOU р
«ТС.» (нвн.

або

Schober

сіна»),

«купа снопів, соломи

пов'язаного

з

двн.

scubil

«жмут волосся або соломи».- Дзендзе

лівський St. sl. Х
ІІІ 1228; Barczi

1-2, 91; MNTESz
348; К!uge-Mitzka

674.
жупан, жупанИна, [жупанняl, !жупи
ця] «жупан» Я, ст. жупан'Ь (XVI ст.); р. бр. жупан, п. iupan, ч. слц. вл. zupan;- запозичено з італійської мови,
можливо, за посередництвом польської;
іт. giubbone (giuppone) «селянський кап

тан» є аугментативом від giubba (giuppa) «куртка», що походить від ар. gubbah
«верхній одяг із широкими рукавами»;

менш вірогідна думка

(Mikl. EW 413)

про те, що першоджерелом

цього слова

є

елат. jupa.- Шанский ЗСРЯ І 5,
298; Фасмер ІІ 66; Преобр. І 237 -238;

Briickner 668; Holub-Kop. 448; Dauzat
422; Кluge-Mitzka 334.- Пор. шуба,
Юпка.
жупел

«кипляча

смола;

сірка,

що

горить (у пеклі); опудало»; [жупель,
джупел] «те.» Ж;-р. бр. болг. жупел,
др. жюпел'Ь, схв. [zvepe1], слн. zveplo,
«сірка», стсл. жоу-пел"Ь.;
через старослов'янську мову запозиче
но з германських, найвірогідніше, дав
ньоверхньонімецької; двн. swёbal «сір
ка», swёual, гот. swibls, снн. swevel,
дангл. swefl, нвн. Schwefel споріднені з
лат. sulp(h)ur «ТС.».- Шанский ЗСРЯ І
5, 298-299; Фасмер ІІ 66-67; Преобр.
І 238; БЕР І 560; Младенов 168; Skok ІІІ
690-691; Юuge-Mitzka 691.-Див. ще
сульфат.
[жупеня] «страва з кукурудзяних

zep1o, zuplo

круп

і

квасолі» Ж;- можливо,

похо

дить відп.
лектним

[iupa] «юшка, cyn», що є діа
варіантом слова zupa «те.».

[жуплЯк]

«жовтий

гіркий

огірок,

жовтяк» Ж;- результат діалектної ви
дозміни
звукової
форми
[жовплЯк]
«ТС.».-Див. ще жовтий.
жур «кисла страва з вівсяного борош

на>>, [ж(;равік Л, журuна, джур] «те.»;
бр. [жур, журьаа] «те.», п. iur «кисла
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журИти

ЮШКа», Ч. ВЛ. НЛ. ZUГ «ТС.», Ч. ZOUГ «КИС
Ле ТЇСТО», СЛН. ZUГ(a) «СИроватка»;
ПОХОДИТЬ Від ДВН. SUГ (НВН. sauer) «КИС

ЛИЙ», СВН. SUГ «КИСЛе ТЇСТО», спорідне
НОГО з псл. syrь, укр. сирИй.- Шелудь
ко ЗІ; Трубачев Slavia 29, І6; Фасмер
Трубачев І І 67; Briickner 668; Machek

ESJC 7ЗІ; Valcakova Et. Brun. ІЗ2-133;
Юuge-Mitzka 626.- Див. ще сирИй.
жура,

журашИн.,

журИ;н -див.

джура.

[журабки І «вовняні шкарпетки»;
р. [журапки, джурапки, шурапки] «пер
ські кольорові з візерунками шкарпет
ки», болг. цорап «панчоха, шкарпетка»,

м. чорап «те.»;- запозичення з турецької
мови; тур. <;orap (<;orabt) «панчоха, шкар
петка» походить від ар. gurab «панчоха».- Фасмер І 5ІІ, ІІ 68; Младенов

687.
журавель, журав, [журавець!, жу
равка, журавлен.Я, журавлИця, [журавИ
н.а], журавлИн.ий;- р. журавль, бр. жу
равель,

ж6рау,

др.

жеравь,

жеравль,

п. zurav, ч. jefab, ст. zefav, слц. zeriav,
вл. zoraw, нл. zorawa, болг. м. жерав,

схв. ждрдл, ждрао, жеріів, слн.

zerjav,

цсл. жерм~лt.;- псл. *zeravjь;-cnopiд
нeнe з лит. gerve, лтс. dzёrve, прус. gerve, лат. grus, гр. jЄpavo\;, двн. kranuh
(нвн. Kranich), дангл. cran (англ. crane),
кімр. garan, вірм. ktunk «те.», а також
дінд. jaratё «співає, кличе», двн. kerran
«кричати»; іє. * ger- «хрипко кричати»;
псл. *zeravь тлумачиться також (Семе
реньи ВЯ І967/4, І6) як результат
злиття іє. *ger(a)- «журавель» і *avi-s
«птах».- Булаховський Вибр. пр. ІІІ
260-261; Шанский ЗСРЯ І 5, 299; Фас
мер ІІ 67-68; Преобр. І 238; Briickner

кож ч.

caplina «Geranium

Robertiaпum»,

похідне від са р «лелека», нвн.

Storchschnabel «герань» (букв. <<Лелечин дзьоб»).
-Machek Jm. rostl. І34.-Див. ще жу
равель.

[журавець]

(бот.) «звіробій, Hyperiрезультат видо

cum perforatum L.»;-

зміни і зближення з основою журавель
деетимологізованого запозичення з поль
ської мови; п. dziurawiec «те.» пов' яза
не з dziura «діра»; мотивація назви та
сама, що і в укр. діробій «звіробіЙ»
(див.).
журавлИна (бот.) «клюква, Oxycoc-

[журавИн.а, жировлИн.а, жу
рахвИн.а, журавИха Ум.- Сп. J «те.», [жу
равИн.н.ик] «страва з журавлиновим узва
ром» Я;- р. [журавИн.а, журавИка!, бр.

cus Adans.»,

журавін.ьt, журавін.а, п. zurawina, ч.
zoravina, zeravina, слц. z6ravin, вл. zorawa;- назва виникла, мабуть, унаслі
док

скорочення

словосполуки

журавли

н.а ягода; ця рослина росте на болотах,
де водяться
журавлі.- Откупщиков

РЯШ
І79;

І973/3, ІІІ; Machek J m. rostl.
Briickner 666.- Див. ще журавель.

журапИна, журапн.ик -див. жереп.

[журат] «суддю>;- запозичене з ру
мунської мови; рум.
присягався;

jura..t

«той, що

непримиренний;

ний засідатель» пов' язане з

jura

за

nрисяж

«прися

гатися», що походить від лат. juro «при·
сягаюсю>.- Vrabie Romanoslavica І4,
І8І; DLRM 439.-Див. ще юрИст.

журИти, журИтися, [журбувати Ж,

жур, жура], журба, журбота, [журИли
ха] «горілка» Шух, [журИльн.ик Я, жу
рИця, журка], [журб6вий], журлИвий,
журнИй,

безжурний,

зажура,

зажуре

ний, зажурливий, [н.ежурниця] «горілка»

666; Machek ESJC 222; Fraenkel І37І38; БЕР І 536; Skok ІІІ 672; Топоров ІІ
180~І82, 223-227; Юuge-Mitzka 400;
Chantraine 2І6; Specht 48; Pokorny 383384.
[журавельник] (бот.) «герань, Geranium L.», журавець «те.»;- р. журавель
н.ик, СЛЦ. zeriavnik «ТС.»;- ПОВ'язані З

Ж, н.ежурблИвий; -р. журИть «ганити»,
бр. журьщца, слц. zйrif «лаяти, ганити»,
вл. zurnosc «клопіт, зусилля», нл. zurnis «утомлювати, робити неприємним»,

журавель;

ти», слн. gйrati «зношувати; притупля·

головки

назви зумовлені

рослини

з

довгим

подібністю
носиком

до

схв. [журити ее! «скаржитися», журити
«кваnитися, поспішати», слн. zйriti se
«тс.»;-псл. *zuriti <*gheur-;-нeяc
нe; зіставлялося·з схв. гурати «штовха
ти; мучитИ>>, гот.

gaurs

«журний, сум·

голови журавля; може бути й калькою

ний»,

gaurjan

наукової назви лат. geranium, що похо
дить Від Гр. jSpaVO\; «Журавель»; ПОр. та·

gorag

«жалюгідний; сумний», ірл.

210

.«журити, смутити», двн.

«хворобливість»,

дінд.

ghorah

gure

«страш-

жюрі

лит.

дину)» Ж;-р. [жухнуть] «сильно вда
рити», бр. [жухнуць] <<Несподівано по·

Езиков. проучв. Георгиев 268-272) з бр.
[жуляць] «тліти».- Шанский ЗСРЯ І 5,

бігти», ч. zuchnout «гримнути, з шумом
кинути додолу», zuch (виг.), слц. zuchnйt';- експресивне утворення, можли

ний, жахливий», прус. gurїns «бідний»,
gurti «кришитися; слабнути; зане
nадати»; пов'язується також (Супрун

299; Фасмер І J 68; Преобр. І 238; Горяев
112; Петлева3тимология 1967, 178; То
поров ІІ 346-348; Petersson IF
24,
253-254; Feist 208.

во, звуконаслідувального характеру; зі

ставлення з псл. zьvati «жувати» (Вар

бот

РР

Масhеk

197~/3,

102-103) сумнівне.

ESJC 731.- Пор.

жахати.

[журка) «верхній одяг у вигляді під

[жухбвкаl «формочка для випікання

жака» Ва;- утворилося, можливо, від
слова ту:)Іцjрка внаслідок відпадіння

хліба» Мо;- неясне; можливо, утворе
не на підставі запозиченого п. zuchwa

початкового складу ту-, мабуть, через
неправильне сприйняття його у знахід

«щелепа», пов'язаного з zuc (zuj~) «жу
вати (жую)»; як семантичну паралель
пор. укр. челюсті «зовнішній отвір пе

ному відмінку

однини

як

відповідної

форми вказівного займенника та (напр.,

надягну
тужурку >ту+ журку).
Див. ще тужурка.
журнал,
журналіст,
журналісти
ка;- р. бр. болг. м. журнал, п. zurпal
«Журнал МОД», Ч. СЛЦ. СЛН. zurnal, ВЛ. НЛ.

zurnal, схв. жу рнііл;- запозичення з
французької мови; фр. journal «газета»
виникло як скорочення словосполучення

papier journal

«газета» (букв.

«щоденний

чі» (*«щелепи») - р. челюсти «шелепи».
Жучка (собача кличка) Я;-бр. Жуч
ка;- очевидно,

запозичення

з

росій

ської мови; р. Жучка «те.» походить від
жук (спочатку такі клички мали чорні
собаки); менш переконливе виведення
(Фасмер І І 64) від іншої собачої клички
Жужу, що походить від фр. joujou
щяцька».- Див. ще жук.

[жучний]

«небезпечний»

Пі;- мож

папір (листок)») і походить, очевидно,
від фр. ст. jorn «день» або від елат. diurпalis (diurnale) «Щоденний»; можливо

ливо, споріднене з р. жучить «карати,
сікти різками», яке пов' язується (Фас

також, що

зіставлюваним з лит.

видання)»

значення

виникло

«газета

в

фр.

(щоденне

journal

під

впливом іт. giorna1e «газета; журнал»,
слова того самого походження; менш ві

рогідне пояснення (Фасмер І І 68) фр.
jourпal як похідного від елат. diurnalis
(diurп3.le) «щоденна звістка».- СІС 265;
Москаленко УІЛ 49; Шанский ЗСРЯ І
5, 299-300; Аркадьева РЯШ 1973/3,

102-103; Kopalinski 1057; Holub-Lyer
525; Dauzat 421; Gamillscheg 550; Bloch
400.-Див.

ще ажурJ.

журчати, [Жf}ркати)
Я,
журкіт,
[журчлuвий] Я;-р. журчать, бр. жур
чаць, слц. zurcat'' вл. zurcec;- звуко
наслідувальне
утворення.- Шанский
3СРЯ І 5, 300; Фасмер І І 68; Преобр. І
238-239.- Пор. дзюр.

[жухнути]
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«жбурнути

(щось

усере-

мер ІІ

63, 68) з р. [жуда] «жах, лихо»,
zavinti «занапаща
ТЮ>, zuti «ГИНУТИ», ЛТС. zust «ЗНИКаТИ»,
zudlt «занапащати», дангл. gietan «уби
вати»; іє. * g'heud- «зникати, гинути»;
сумнівне пов' язання (Преобр. І 239) із
жгут (через жгутить «бити джгутом»).
жюрІ; - р. жюрu, бр. журьr, п. ч.
слц. jury, болг. жури, м. жири, схв.
жuрй, жирujа, слн. jirija;- запозичен
ня з французької мови; фр. jury похо
дить від англ. jury «жюрі», яке зводить
ся до фр. ст. juree «присяга, клятва»,
похідного від jurer «присягати, клясти
ся», генетично пов'язаного злaт.jurare

«те.», що походить від jus (род. в. juris)
«право як сукупність законів».- СІС
265; Шанский ЗСРЯ І 5, 301; Фасмер ІІ

69; Dauzat 422; Юеіn 837; Walde-Hofm.
І 733.- Див. ще ~рИ ст.

3
з 1 (прийменник з род.

в. для

вве

дення назв предметів, на поверхні яких
знаходиться

початковий

пункт

руху,

дії), із, зі «те.», з- (префікс дієслів, що
означає

рух згори та

ін.), с- «те.»;

р. с, со, с-, со-, бр. з, са, з-, с-, са-,
С'Ь, с'Ь( н) -,
п. вл. нл. z, ze, z-,

s-,

s, se, s-, se-, z-,

ч.

слц.

z,

cum,

дкімр.

cant,

ірл.

«те.»,

cet

гр. хат~ ( <кiJ-ta) «вниз, вздовж»;

по

ширена думка про етимологічну тотож

ність з 1 і з 3

(Skok ІІІ 179-180; Fraenkel AfSlPh 39, 89; Vondrak І 163, 418)
натрапляє на труднощі семантичного
характеру; іє. *коn; в українській,
як і в деяких інших слов'янських мо
вах, псл.
*sьn
збіглося
фонетично
з псл. іz.-Мельничук Вступ 491; Фас

мер ІІІ 539-540; Bruckner 641-642;
Machek ESjc 534; ESSj Sl. gr. І 244246, 249-252, 254-255; Pedersen К:elt.
Gr. І 138, ІІ 293; Meillet MSL 9, 5152.- Пор. з2, з 3 •
з2

(прИ:йменник з род. в. для

дення

назв

знаходиться

предметів,

вве

усередині

початковий

пункт

дії), із, зі «те.»;- р. из, из-,

яких

руху,

бр. з, са,

др. изь, из('Ь)-, п. вл. нл. z,
ze, z-, слц. z, zo, z-, болг. схв.

ч. z,
из, из-,

ze,

м. [из] «Крізь; по», из- «ви-», слн.

iz,
iz, iz- ( <*jьz);
споріднене з лит. is «із», [iz], лтс. iz,
прус. is, is- «те.», алб. ith «за,
позаду»,
iz-, стсл.

лат.

из, из-; -псл.

ех «із»,

гр.· Є~, Єх,

гал.

ех,

ірл.

іє. *eg'hs або *ек(s); в українській,
як і в деяких інших слов' янських мо
вах, псл. iz фонетично збіглося з псл.
*sьn.- Мельничук Вступ 491; Фасмер І
119-120; Преобр. І 267; Fortunatov К:.f

ess;

36, 35; Bruckner 641-642; Machek ESJC
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др.

ze-,
s, so, s-, z-,

болг. м. с-, схв. с, са, с-, cu-, з-, слн.
s, se, z,
s-, z-, стсл. C'"h, c1>.(w.-)~- псл.
sь, sь(n)- < *sьn;- зіставляється з лат.
сот «з»,

706-707; Skok І 739; ЗССЯ 9, 6-8;
ESSJ Sl. gr. І 76-82; Meillet Etudes
160; Топоров ІІ 91-97, ІІІ 70-75;
Зндзелин ЛП І 98-99; W alde-Hofm.
І 423.- Пор. з 1 , з .
з

3

(прийменник з оруди. в.

для по

значення сумісності), із, зі, [зо] «те.», з
(префікс дієслів, що означає з'єднання,
зосереджування), із-, зі- «те.»;
- р.
с,со, с-,со-,бр. з,са,з-,с-,др.с'Ь, с'Ь(н)-,
п.

вл.

нл.

z, ze, z-, ze-, s-,

SE'-, СЛЦ. S, SO, S-, болг. С,

ч.

s, se, s-,

С'ЬС, С-, С'О-,

м. со, [с], с-, со-, схв. с, са, с-, са-, ели.
S, Z, S-, Z-, СТСЛ. C"h 1 C'"h(w.)-;- ПСЛ. S'Ь,
sьn- ( <*sьn), пов'язане з SQ-, укр.
су- (сусід і под.);- споріднене з лит.
«су-, з-», sq,-, лтс. suo-, прус. sansen «З», дінд. sam, ав. ham- «Те.»,
дісл. sam- «разом», гр. 6f.t6~ <<спільний,
подібний, рівний», лат. similis «подіб
ний»; іє. *son; етимологічне ототожнен·
ня з 3 і з1 (Skok ІІІ 179-180; Vondrak І
163, 418; Fraenkel AfSlPh 39, 89) ви

san-

«З-»,

кликає труднощі семантичного та ін
шого характеру; в українській, як і
в деяких інших слов' янських мовах,
псл. *sьn, у якому збіглись іє. *son
і *коn, у свою чергу, фонетично збіг
лося з
псл.
іz.-Мельничук Вступ
491; Фасмер ІІІ 539-540; Bruckпer

641-642; Machek ESjC 534; ESSj Sl.
gr. І 244-249, 254~255; Trautmaпn
249-250; Fraenkel 753-754.- Пор.
з\ з 2 , су-.
з 4 (частка для позначення приблиз
ності), зо, із «те.»;- р. с, бр. з, др. с'О
(прийменник
приблизності
сті, крайньої
вания руху,

із зн. ·в. для позначення
міри, однакової кілько
величини, місця сnряму
місця перебування), п. z

(вираз для позначення приблизності),
ч. s (прийменник із зн. в. для позна
чення відповідності), слц. z (частка

забИйкруча

3

для позначення приблизиості), ze «тс.»;
псл. s'Ь ( <*snn), приймеииик із зи. в.,
очевидно, тотожний із S'Ь
~<*snn),

ності: зажалuй, забагато, занадто); бр. за-;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. za «занадто» (у сполу

прийменииком з род. в.- Machek ESjc
534; ESSJ Sl. gr. І 244-246, 252-253,

ченні з прикметниками і прислівника
ми, напр., za maly, za duzo) розвину
лось на основі прийменникового зна
чення «поза» через проміжне значення
«понад».-Див.
ще зa 1 .-ESSJ
Sl.
gr. І 293-294.

254-255.- Див.

ще з 1 •

з- (префікс, що надає дієслівним
основам семантичного відтінку рапто
вого руху вгору, підняття, раптового
початку дії і· под.), с«те.» (напр.:
збалажутити, збудити, злетіти, ски
піти, скрикнути, відповідно до р. вз-,
вс-, воз-, вос-, бр. уз-, ус-, др. всьз-, всьс-,

wz-, ws-, ч. vz-, vze-, слц. vz-, vzo-,
вл. нл. wz-, z-, болг. всьз-, м. воз-, схв.
уз-, ус-, слн. vz-, vs-, стсл. саз-, сас-);
п.

результат видазміни др. всьз-, всьс- (з
яким пов' язаний застарілий приймея
ник укр. уз) і злиття його на україн
ському грунті з префіксом з- ( с-), що
зводиться до др. из- і ссь-.- Див. ще

уз.- Пор. з\ з 2 , з 3 •
за 1

(прийменник),

за-

(префікс);

р. бр. др. болг. м. схв. за, за-, п.
вл. нл. ели.

za, za-,

ч. слц.

стсл. ЗІ.\, ЗІ\-;- псл.

za, za-; -очевидно, споріднене з лит.
[azu (<* azuo), az] «За», лтс. [az] «за, по
той бік», [az, aiz-] «те.»; іє. *g'ho- «ззаду;
потім»._:__ Шанский 9СРЯ І І 6, 3; Фас
мер ІІ 69; Преобр. І 239; Briickner 642;
ESSJ. Sl. gr. І 283-294; Trautmann
336; Fraenkel 28; 9ндзелин ЛП І 10-11;
Pokorпy 451-452.
за 2 (частка при питаннях типу що
залюдина і под.);- р. бр. за, п. ч. слц.
вл.

za;- очевидно, результат
прийменника за (za), вжива

нл.

ели.

видазміни
ного для nозначення заміни; залишок
прийменникової
функції
простежу
ється ще в чеській мові, в якій імен
ник

при

со

za

вживається

не

в

назив

ному відмінку, як у інших слов' ян
ських мовах (подібно до називного при
питальному який), а в
знахідному;
думка

про

походження

питального

ви

разу що за в слов'янських мовах від
нім. was fiir (Шанский 9СРЯ ІІ 6, З;

Фасмер ІІ

69; Jagic AfS!Ph 4, 710711) необгрунтована.- М~льничук СМ
ll 124-128; Machek ESJC 707; Safarewicz JP 41, 316-317.- Див. ще за 1 .
за-

(частка для позначення надмір-

[забагарадитись]

«задовольнитися,

заспокоїтися; забагатіти; забажатися»
Ва;- очевидно,
результат
видазміни
давнішого
*забогарадитись,
пов'яза

ного з [богарадити!

«матеріально допо

магати, виявляти доброчинність», утво

реним на основі виразу
бога ради;
значення «Забажатися» могло виникну
ти пізніше як результат контамінації
форм забагарадитись і забагтись «за
бажатися» або безпосередньо на основі
виразу просити бога ради.- Див. ще
боrарадити.

[забандуритися]
«забутися, зага
витися»;- очевидно, пов'язане з р. [за
бандаться] «загаятися», [забантажить
ся] «забалакатися, загаятися», похід
ними від [бандать] «гаятися, зволікати»,
[бандаться] «возитися, гаятися, робити

щось повільно; проводити Час за балач
ками», які, можливо, зводяться

разу [бандьt бить]
кати,

займатися

«байдикувати;
пустими

до ви

базі

балачками»,

пов'язаного з [балдьt бить] і, очевидно,
укр.

байдики бити «тс.».-Пор. бай

дики.

забандЮритися
«захотітися, закор
тіти», [забандючитися О, прибандЮри
тися Ме, прибандЮжитися Ме] «те.»;
неясне.

[забrати] «прибрати до рук» Пі;
результат видазміни значення дієслова
забгати
«укласти щось куди-небудь;
запхати, заховати», похідного від бгати
«м'яти;

складати,

згортати;

вкладати,

втискаючи щось куди-небудь».- Див.
ще бгати, за 1 .
забейкати -див. бейкатися.
[заберберити] «обмочити»;- неясне;
можливо, афективне утворення.

[забИйкруча] (бот.) «ломиніс ціло
листий, Clematis integrifolia L.>>, [забій

круча Ж, зябій-круча
ясне;

у

Mak] «те.»;- не

народній легенді тлумачиться
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забильнИй

як назва

забоuень

рослини,

місці, де татари
ків.-- Анненков

що виросла на тому

перебили загін

коза

103.

[заби.тІьнИй]
«незайнятий, вільний»
(про землю) Я, [забильнЯк] «зайвий віл
у чумаків; зайва людина»;- р. [забьlль
ньtй]
«непридатний»;- неясне; мож
ливо, пов' язане з р. [зdбьtль] «забуття».
[забйрдзати 1
«забрьохати»;- афективне утворення, паралельне до [за
брuндзатиl «тс.».
[забільшИти] «спустити, збути» Я;
неясне;

можливо,

є

результатом

видо

зміни форми [заплішИти] «ТС.».- Явор

спритний;

чища»;- р. забор «паркан»;- остаточно

не з'ясоване; зіставляється з двн. bara
«огороджена земля», свн. bar «бар'єр,
огорожш>, лит. baras «частина поля,
оброблювана за один раз», лат. ferus
«доріжка навколо грядки», ferio «б'ю,
колю», гр. сраро~ «ділянка землі» (Веrп.
І 76; Muhl.- Endz. І 265; Walde -

І

70); пов'язу
(Pokrovski
ZfS!Ph 9, 102; Grunenthal IF 46, 103);
Hofm.

«наполегливий, упер
[забес6ванньtй]
«відважний,
упертий;

найімовірніше, як і забороло, пов'я
зане з бороти.- Булахавский ПСМ ІІІ

жвавий,

весе

Пор. забороло.
забороло
(іст.)
«огорожа»,

незафіксованого

паркан

*забісувати

«вселити

на

др.

«стіжок сіна;

Див. ще біс 1 .
забобон «передсуд,

ком>>, ч.
СУМ,

Ж, [бобона] «тс.» Ж, забобони, забо
бонник, [забубони] «забобони»;- р. [за
бобоньt],

бр. забабоньt, п. zabobon, ч.
[zabobon(ka)] «вигадка, повір' Я», bobonek «знахарство», слц. [zabobonky] «за
бобони»,
bobona «повір' я», babona
бобонити

пов' язане з

«шумітИ>>,

схв.

бабо1Ьати

катю>, що пояснюється

ст.

«базі

як звуконаслі

бороти.

«частина

шолома;

[забороло]

забороло «міська стіна;

міській

біса»; пор. р. [бесовать] «шаленіти».
повір' я»

ще

щит на мурі фортеці»;- р.

лий»;- очевидно, похідне утворення від

«ТС .»;-очевидно,

Фасмер ІІ

537;

ється також з брати, беру

8; Bruckner 36.- Див.

ницький 231.
[забісований]

тий»;- р.

ловіння риби; ряд каменів поперек рі

стіні»,

п.

легка покрівля

[bradlo]

[brodlo]
над то

«поручні; скеля», слц.

«скеля», стсл. З1шрмо «стіна
міської фортеці»;- псл. * (zа)Ьоrd!о;
пов'язується з бороти, псл. *Ьоrtі.
Фасмер ІІ 70; Шанский ЗСРЯ ІІ б, 10;
Преобр. І 240; Bruckner 36; Machek

bradlo

ESJC 63; Bern. І 73.- Див. ще бороти.
[забота]

«турбота»

Ж;- очевидно,

запозичення з російської мови;

р. за

бота пов' язане з [зобИться] «турбува
тися», [зобаться, зоблИться] «тс.», [зо

дувальне утворення або пов' язується
з [баяти] «розповідати; ворожити», р.
баять, іє. *bha-; виведення від ЬоЬо
«страховище» (Bruckner 643), як і зве
дення до основи bon- ( <* mon-) «мис

бля] «турбота», [зобать] «клювати, їсти,
гризти», спорідненими з укр. [зoбamul

лити» (Machek ESJC 58-59), позбав

[грИжа] «журба, турбота», болr.

лене підстав.- Кравчук УМШ 1957/4,
79; Фасмер ІІ 70; Skok І 177; ЗССЯ І
111-112; Sadn.-Aitz. VWb. І 160161; Bern. І 36-37.-Пор. бабони.
забор (заст.) «посилання неплатника

«турбота» від псл. gryzti «гризти»; по·
милкове виведення від р. [ботать] (псл.
botati) «биги» (Соболевский РФВ 65,

податку на польові роботи» Ж, забо
рЯнетво «ТС.», у забір іти «ЙТИ на від
робіток несплаченого податку або бор

тать] «змучити, ВТОМИТИ».- Шанский
ЗСРЯ ІІ 6, 9-10; Фасмер Труба
чев ІІ 70-71; Срезн. І 896.-Див. ще
зоба ти.

гу», [заборЯнин 1«той, хто йде в забір»;
очевидно,

результат

злиття

никового виразу за борг,
набір, нdбор.-Див. ще
Пор. шібір.

[забора]
очеретяна
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приймен

подібний до
борг, за 1 .

поперек

рати»; семантичний розвиток, як в укр.

річки

для

грИжа

418-419; Lehr-Splawinski RSI 9, 38;
Bern. І 78; Mikl. EW 90); пор. р. [забо

[забоцень 1 «стільник, кусок стіль
никового меду», [забочень] «задній стіль
ник у вулику, завжДи наповнений

дом»

«загородження; гребля Ж;
стінка

«дзьобати», схв. зобати «Їсти (зерно)»,
слн. z6bati «клювати, дзьобати, пожи

Бі;- р.

[забочень]

ме

«товстий шар

стільників з медом біля стін вулика»;
пов' язане з бік як назва бокового стіль-

забухтбрити

забрало
ника; в українській мові слово зазнало
деетимологізації і, очевидно, зближен

ливо, пов' язане з [бузанитиJ «бити;
багато і важко працювати», [бузувати]

ня з [боц] «грудка, балабуха».- Див.
ще бік, за 1 •

ставлене і з [буза] «бруд у немитій вовні;

забрало «частина шолома»;- бр. за
брала «те.»;- очевидно,

російської мови;
жається

р.

запозичення з

забрало «те.» вва

результатом семантичної ви

дозміни давнішого забрало «стіна місь
кої фортеці>>, що походить із старо
слов' янеької мови; стсл. ЗІШрdло «ТС.»
є прямим відповідником укр. забороло.
Шанский 9СРЯ ІІ 6, 10; Сендровиц
РЯШ 1968/3, 63.- Див. ще забороло.
забрендатися -див. брендати.

[забрець] (бот.) «зілля, корисне для
зубів» Пі;- неясне; можливо, пов' я
зане з [зяб рій], жабрій.
[забрйндзати] «забрьохати»; -афек
тивне утворення, паралельне до [за
бuрдзатиl «те.».
[забринжати]
«забриніти»;- звуко
наслідувальне утворення, пов' язане з
забриніти.- Див. ще б ре нь.
[забрушб ваннИ] «запечатаний» (про
мед у

вуликах)

Я;-очевидно,

пов'я

докоряти,

лаяти»;

може

бути

зі

осад у рідині».- Пор. буза, бузувати.
[забузИрить] «заспішити» До; -афек
тивне

утворення.

[забундбситися] «зробити
обличчя
суворим і непривітним» Ж;- очевидно,
результат контамінації слів бундЮчи

тися, [бундЮжитися] «бундючитися» Ж
і [бурл-t6ситися] «дутися, виявляти не
задоволення» (див.).
забуртати, забуртuти --:-див. бурт.

[забусуватися]

«замотатися, заплу

татися» Я;- результат видазміни форм

[заб6рсуватися, заборсатися]
туватися, заплутатися»

вуватися]

«заплу

(пор. [забурсд

«замотуватися,

заплутувати

ся» Я), похідного від дієслова [б6рсати]
«низати, силяти, шнурувати» (див.).

забути( ся), забувати( ся), [забувач
ка] «Забудькувата людина» Ж, [забудка]
«забуття» Ж. [забудь] «те.» Ж, [забудь
ка] «забутий предмет; забутий у печі
хліб», [забудьок] «те.», забудько, [за

утво

бушки] «забуте» Я, забуток «залишок,
пам' ятка; [забуття]», забуттЯ, забудь
куватий, [забудьчивий] Ж, [забутк6-

Artemi-

вий] «який викликає забуття», забутли
вий, [забутнuй] «забудькуватий; який

зане з [брусати] «пакувати» (див.).
[~абр Якатися] «забратися, залізти»
(в канаву і под.) Я;- афективне
рення.

[забудка] (бот.) «чорнобиль,

«те.;

sia vulgaris L.» Ж, [забудьок] «тс.»;
пов'я

викликає забуття», забутній «Те.»;
р. забьtть, забЬtться, бр. забьщь, за

зане з забути; мотивація назви неясна.

бьщца, др. забьипи(ся), п. ст. zаЬуwас;

бр. [забудкі] «тс.»;-очевидно,

[забудувати] «зарізати» (людину) Я;

псл.

[zabyti s~] «забутися», похідне від

неясне; можливо, через проміжну форму

byti

«бутю>; первісне значення «засиді

*забодувати пов' язане з *забодати «за

тися, занадто довго десь пробути» з піз

колотю>.- Пор. бостИ.

нішим розвитком значення «пробути за
однією справою чи без діла, не роблячи
іншої потрібної справи», звідки «забу
ти(ся) про якусь справу, перестати па

[забужавіти]
«забруднитися» (про
вікна);- р.
[забузuть]
«забруднити»,
(забузЯнить] «замутити», бр. [бузуваць]
«бруднити,

темнити»;- очевидно,

по

в' язане з [буза] «бруд у немитій вовні;
осад у рідині».- Див. ще буза.- Пор.
забузанити.

[забужувати] «обпалити пір'я і пух
(у птиці)»;- неясне;

можливо,

пов' я

зане з [будИти] «коптити», буженuна.
Пор. будИти 2 •

[забузанити 1 «забити, не дати ходу
Я;

Заговорити,

понести

нісенітницю»,

[забузуватиІ «забити, заповнити,

заси

пати, заліпити брудом»;- неясне; мож-

м'ятати»; тлумачення первісного значен
ня як «бути за чимсь» (Sadп.- Aitz.
VWb. І 90) позбавлене грунту.- Мель
ничук 9тимология 1967, 63; Фасмер Трубачев І І 71.- Див. ще бути\ за 1 •
[забухтбритц] «покласти чи сховати
так, що потім важко відшукати» Па;
очевидно, результат видазміни форми

запроторити (пор. [запофт6рити] «За
проторитю>

[бухати]

Ме), можливо, під впливом

«кидати».- Див.

ще

запро

торити.
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завезиско

зав

зав;- р.

зав;- результат

скорочен

ня слова завідувач або завідуючий за
зразком російської мови (р. заведую
щий).- Шанский 9СРЯ ІІ 6,
12.Див. ще відати.
зав(префікс
прислівників зав-

більшки, заввИшкИ Г, Ж, [заввиш] «зав
вишки», завглИбшки, [завглuбкu] «зав
глибшки» Г, Ж. [завглuб, завглубшкu Ж]
«те.», завгрtjбшкu Г, Ж, ~завдальщки,
завдалекu], завдовжкИ Г, Ж, [завзд6вж
ки, завдовж, завзд6вж, завкращкu Ж],
завт6вщкu Г, Ж, [завт6вщІ, завщuрщкu
Г, Ж, [завщuрки, завщuр]);- результт
злиття частки [за], що означає при
близність ознаки, з префіксом в- (у-),
наявним
у
давніших
прислівниках

[убільщкиІ «завбільшки», [увuщкиІ «зав
вишки», [углuбщки] «завглибшки» тощо,
утворюваних від прикметників за до
помогою суфікса -ки (або без нього);
пор. також прислівники дієслівного по
ходження мОвчки, п6тай?\,и (потай),

навстоячки тощо.- Див. ще за\ у 1 •
[завадка] «значення, вага» Пі;-оче
видно, неправильне утворення від діє
слова заважувати,
заважити
«Мати
вагу; мати значення» за аналогією до
завада «перешкода» при похідному від
НЬОГО заважати «Перешкоджати, бути
на заваді».-Див. ще вапі.
[завалец] (бот.) «тюльпан
лісовий,
Tulipa silvestris L .» Mak;- очевидно,

пов' язане з [завали] «біль у горлі з
опухлими залозами (свинка)», [завалки]
«те.;

припухлі залози Ж»; назва могла

бути зумовлена подібністю цибулини
тюльпана (з боковими цибулинками)
до припухлої залози.- Див. ще за
вали.
[завали] (мн.) «біль у горлі з опух
лими залозами
(свинка)»,
[зdвалки]
(мн.) «те.; припухлі залози Ж; ангіна

Мо; дифтерит Я; запор Я»;- р. [завал]
«закупорення в протоці, в трубці, в су
динах живого тіла, з опуханням
і
ствердінням залоз. або інших органів»,

бр. [завал] «жовно, залоза», [завалкіІ
«залози; хвороба залоз», п. zawalki
«хвороба горлових залоз у дітей; тверді,
опухлі залоЗи на шиЇ»;- nохідне утво
рення від валйти (пухлина ніби зава
лює горло).- Див. ще валИти.
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завбачити,
завбачник,
вий -див. бачити.

завбачли-

[завгарити (комусь)] «утруднити (ко
гось), затримати (когось)»;- очевидно,
результат видазміни дієслова [завгари·

ти] «зашкодити», можливо, під

впли

вом гарувати <<Важко, без відпочинку
працювати».- Див. ще завгорити.

[завtар]

«ледар»

Ж, [завrарувати]

«лінуватися, ледарювати» Ж;- неясне.

[завгеть І «за винятком, крім», [зав
гет] «ТС.» Ж;- похідне утворення від
геть, [гет]; значення розвивалося, як
від др. кром13 «геть; поза, зовні; крію
до

укр.

крім,

р.

кроме

«крім»;

р. вон «геть», вне «поза, зовні», ч.

«геть»,

<<Поза,

vne

зовні».- Див.

пор.

ven
ще

геть.

[завгорити] «зашкодити; завдати го
ря,

неприємностей»;- очевидно,

пре

фіксальне утворення від [уг6рити, вг6-

рити] «робити, чинити всупереч» Бі,
похідного від [уг6ра, вг6раІ «перекір»
Бі; зазнало семантичного впливу з боку
іменника г6ре.- Див. ще горе, угбра.
завгосп;- р.
завх6з;- складноско
рочене

слово,

утворене

за

зразком

ро

сійської мови з початкових частин чле
нів словосполучення завідувач (завіду
ючий) господарством (р. завед ующий хо
зяйством).-Шанский
9СРЯ
ІІ
6,
22.- Див. ще зав, господь.
завдати, завдdванка, завдання, зав
данок, завдаток, заsдача, завдалий див. дати.
[завдарім] «задарма, за безцінь»; результат видазміни форми задаром за
аналогією до співвідношення форм за
дати -завдати; заміна -ом на -ім не
ясна.- Див. ще дар.
завдякИ, завдячати, завдЯчити, зав
дЯчувати- див. дЯка.
заведенція (жарт.) «Заведений зви·
чай, порядок; правило»;- р. [заведен

ция] «звичай», бр. [заведанція] «ТС.>>;
семінарське утворення від [заведення]
«ТС.» (р. заведение «ТС .. ») за ДОПОМОГОЮ
лат. -entia.- Фасмер ІІ 71; Зеленин
РФВ 54, 115.-Див. ще вестИ.-Пор.
nоведенція.

[завезиско І «місце, де глибоко осів
грунт»,
[завезлискоІ
«те.»;- похідне
утворення

від везтИ;

початкова озна-

завйритися

заверба
чало «місце, яке засипається завезеною

землею, сміттям тощо»;

пор.

[завожу

вати] (яму) «засипати завезеною зем
лею» Ж, п . zaw iezc (zawozic) «запов
нити, зарівняти чимось навезеним», ч.
zavezt «засипати, завалити, закидати»
(яму і т. п.), слц. zavozit' «ТС.».- Див.
ще везтИ.

[заверба, завсрб] «верба пурпурова,
ВеНЗн, [завербник]
«вид вербю> Ж, [завербок] «тс.» Ж;

ВеБ, [завИда] «те. ВеБ; заздрісник, за
здрісницю>, зdвИдки СУМ, Г, завИдник
«заздрісник СУМ, Г; [ненависник Ж]»,

[завидощі], [завидь] «заздрісник, недо
брозичливець» Ж, [зdвисник] «заздріс
ник»,

зависть,

[ревнивий,

завИдливий

жадібний

«Який викликає

заздрість,

здрості; [заздрісний,

«заздрий;

Ж]»,

завИдний
вартий за

ревнивий,

жадіб

Salix purpurea L.»

ний Ж]», [завидущий], завидЮщий, [за
вИсливий, завИсний], [зависущий] «дуже

похідні утворення від верба з початко
«другорядна верба; те,
що стоїть за вербою» (пор. [заватра]

заздрісний» Я;- р. завИдавать «заздри
ти», бр. завідушчЬt «заздрісний, завид

вим значенням

«друге вогнище» Ж. [загР!/ба] «лежанка,
грубка» Дз); назва зумовлена тим, що
ця верба (кущ, зрідка деревце) значно
поступається розмірами перед іншими
вербами.- Див. ще верба, за 1 .

завждИ, [завжде, завгди Бі, завда Я,
зdвди Б і], завжденний, зdвждишній, [зав
ждішній], назавжди;- бр. зауждЬt;
запозичення з польської мови; п. [zawidy] «З~вжди», [zawszegdy, zawszedy],
ст. zawzgy, zawdy, zawde «тс.» є ре
зультатами злиття прийменника za «за»
і пр~слівника wzdy (wszegdy] «Завжди»,

спорщненого з укр. [усігди].-Вrйсk
nеr 635-636; ZfSIPh 2, 297.- Див.
ще за!, усігди.- Пор. завше, завсіrдИ.
завзЯтий,
завзятущий,
заповзЯтий, завзЯтець,
завзЯття, [завзЯток]
«злість»;- р. завзЯтьtй «справжній, іс
тинний; [жвавий, заповзятливий, здат
ний постояти за себе]» (з укр.), бр.
заузftтьt
«завзятий»;- запозичення
з
польської мови; п. zawzi~ty «завзятий,
заповзятий, запеклий, жорстокий» утво
рене від дієслова zawzi<~:c si~ «затятися,
упертися», похідного від wzi<~:c «взя
тю>.- Шанский 9СРЯ І І 6, 16; К9СРЯ

152; Witkowski SOr 19/2, 209.-Див.

ще Яти.

[завивошник]

(бот.)

«льон

жовтий

Linum flavum L.» Mak;- похідне утво:
рення від вИти; назва зумовлена тим,
що ця

рослина

ряве стебло;

має

пор.

розгалужене

[витошник]

куче

«тс.».

Див. ще вИти 1 .

[завйдіти] «заздрити»

Ж,

завИдува

ти,_ [завистити Ж, зdвистувати Ж,
завистовати Я] «те.», [завИд] «ревнощі»

ний», др. завид13ти «задзрити», п. [zawidziec], ч. zavidet, слц. zavidiet' «те.»,
вл. zawidzec «не бажати кому чогось,
заздрити», нл. zawizes, zawidowas «те.»,
болг. завИждам «заздрю», завИдя «по
заздрю», м. завидува «заздрить», завиди
«ПОЗаздрИТЬ», СХВ. завидети «ЗаздрИТИ»,
слн. zavidati, стсл. ЗІШИдtти «тс.»;
псл. zavideti «заздрити», утворене від
videti «бачитю>; значення «заздрити»
грунтується, очевидно, на уявленні про

лихе око; пор. лат. invideo «дивлюся
з недоброзичливістю,
наврочую; за
здрю», похідне від video «бачу»; не
переконливим
є
пояснення
Махека
(Sbornik FFBrU 4, 25) з *neid-, спорід
неним з нвн. Neid «заздрість».~і гр.
іі-vмбоG «ганьба, сором», лтс. nalds «не
нависть».-Шанский 9ИРЯ ІІ 130-132;
Фасмер-ТрубачевІ І 72. -Див. ще вид.
завидія -див. вестИ.

[завилець] (бот.)
тий,

«ранник

вузлува

Scrophularia nodosa L.»

очевидно,

результат

Маk;

видазміни

форми

*завалець (пор. р. [завалец] «те.»), пов'я
заної з [завали] «біль у горлі з опухли
ми залозами (свинка)», [завалки] «те.;
припухлі залози»; назва зумовлена вжи

ванням цієї рослини при захворюванні
залоз; пор. наукову назву лат. scrophularia, похідну від лат. scrophula «пух
лина шийної залози».- Нейштадт
Див. ще завали.

[завинперитися]

493.-

. «упертися»;- неяс

не; виведення від н. sich emporen «пов
ставати, бунтувати, обурюватися» (Ше
лудько 31) здається непереконливим.

[за вИритися] «розгніватися, розсер
дитися, надутися», [зав/ритися] «Те.»

Ж. [завіряти очі] «водити очима, супи-
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завіс

завирушка

тися, нахмурюватися» ВеЛ, [завірений]
«сердитий» Ж;- р. [вирить] «дивитися»,
др. вирити «скосити» (про очі), схв.
вИрити «виглядати»;- псл. viriti;-нe
зовсім ясне; можливо, пов' язане з virь
~шир»; у такому разі, початкова озна
чало

«Водити

очима,

свердлити

очима,

дивитися косо»; співвідношення з схв.
.гвИрити «виглядати, заглядати» (Шах

матов ИОРЯС 17/1, 288; Skok І 642)
з формального боку неясне.- Див. ще
вир.- Пор. вІритися, закавірити.

[завирушка]

(орн.)

«тинівка, PruВоїнств.-Кіст.,
{завірушкаl «вівсянка очеретяна, Emberiza schoeniclus L.»;- запозичення з ро
сійської мови; р. завирущка «тинівка»
пов' язане з дієсловом врать «брехати»

nella modularis L.»

(пор.

р.

[завируха]

«той,

хто

багато

бреше»), утвореним від псл. *vьrрити», спорідненого з лит. vaї'das
назва», лтс. vards «ТС.», прус.
«СЛОВО», лат. verburn, ГОТ. waurd

«гово
«ім' я,
wїrds
«ТС.»,

гр. єtpro «говорю», дінд. vraUim «заповіт,
наказ; закон»; назва дана птахові, оче
видно, через те, що він «співає, ніби

передражнює солов'я» (Даль), пор. р.
варакуш(к)а «[брехун]», (орн.) «синьо
шийка» (добре наслідує голоси інших
птахів,
зокрема солов'я).- Шанский
ЗСРЯ І З, 192-193; Фасмер
ІІ 361;
Преобр. І 100.
завитати, завітати -див.

впати.

завитИти, завитка, завИтка, завиток,

завиттft -див. вИти 1 .
[завихіль]

«заметіль,

мови; п. zaw6d «ТС.» утворене від діє
слова zawodzic «заводити», похідного
від wodzic «ВОДИТИ».- Див. Ще вестИ.
завід 2 ,
з6.відний,
завіднft,
завідськИй, завідця, завідчик -див. вестИ.
завід 3 , завідомити, завідомлftти, за
відувати, завідувач, завідця -див. ві
дати.

[завідний l «приїжджий; чужий», [за
відні й] «захожий, зайшлий», [завід нИк]
«жених,

сватач» Ж;- очевидно, пов'я

зане з [завідати] «зайти попитати (по
зички)», похідним від відати «знати»;
пор. відвідати, [довідатися] «навіда
тись» та ін.- Див. ще відати.

[завідь]
під з.

(у

виразі

«каблук

чоботи

зшити

пришити дратвою так,

що над ним утворюється рубець»), [за
віть] «дріт на закаблуці чобота»;- не·
ясне.

завій, завійка, завійник, завійниця див.

•

1

вити.

завійна «різкий біль у грудях

животі;
віна

[параліч Ж]»,

«тс.»;- п.

завійниця,

zawianie

або

за·

«параліч»;

похідні утворення від віяти (пор. за·
війна підвіяла когось «когось паралізу·
вало» Ж); назви пов' язані з народними
уявленнями про те, що параліч виникає
від протягу повітря, від безпосеред·

нього зіткнення людини з вихором (SW
значення

VIII 337; Karlowicz VI 333);
«різкий біль у животі» могло

розвину·

тись під впливом дієслова вИти 1 (пор.
заворот кишок).-Див. ще віяти.

хуртовина»;

утворене від віхола «тс.» (пор. [вИхолка]
«тс.», [вИхола] «сильний,
поривчастий

[завfлькуватий] «З хвилястими

зви

вітер»), очевидно, під впливом синоні
мічного заметіль.- Див. ще віхола.

винамш> (про дерево);- пов'язане з ви
лЯти, [вильнИй] «звивистий»; кореневе
ві- є діалектним варіантом більш зви
чайного в цьому корені ви-.

[завИхтуритися] «сильно і раптово
захотітися»;- очевидно,
пов'язане
з

завірЮха,
[заверуха Пі,

[вИхторитu] «щось швидко
робити,
влаштовувати», [завИхторити] «мати на

завируха,

думuі».- Див. ще вИхторити.

zawierucha,

завикати,

завИкнути,

завИкти,

вИчити, заf1Ич.ка -див. звикати.
[завИшниця l «спазми, болі в
ку» Я;- очевидно, пов' язане

«тс.»,

[завійниця]

(вид

за

шлун

з завійна

хвороби) Ж.

Див. ще завfііна.

[завідl) «професія, фах,
ність» Ж;- запозичення з
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спеціаль
польської

[заверЮха]
«завірюхю>,
завируха Ж.
заворуха]

«те.>>, завірЮшний, [завірЮшливий];- р.
[заверуха], бр. завіруха, п.
ст. ді ал. zawierzucha;- оче
пов' язане з псл.
virь «вир>>,

видно,
vьreti «кипіти, бурлити»; зіставлення
з n. zawirucha «завірюха» як початко
вою формою (Булаховськrrй Мовозн. 8,
1949, 47) непереконливе.- Brtickner
646.- Див. ще вир.
завіс, завіса, завісистий, вавісь див. вfшати.

завтра

завfт

завіт, [завітувати, завіщання Ж, заві

щатель

Ж.

завіщати

ЖІ;- р.

болr.

завет, бр. завяшчdць «заповідати», др.
зав13m'О, ч. zavet'' слц. zavet, м. схв.
зdвет, стсл. ЗІШtТ"h;- псл. zavet-ь, утво
рене від дієслова~zаvеtіtі «заповідати»,
первісно, очевидно,' '<Загородити вітами»
(призначувану комусь ділянку землі);
українські форми є, очевидно, церков
наслав' янізмами.- Мельничук
Вост.
сл. язЬІкозн. 108; Шанский 9СРЯ
ІІ 6,
15; К9СРЯ 113; БЕР І 574.-Див.
ще відвіча ти.- Пор. вfче, завічати.
[завfхтирити І «схопитися вихорем»;
очевидно, результат контамінації форм

[віхтелитиl (про сильний вітер,

бурю)

і вйхорити.-Див.

віхте

ще

вИхор,

лити.

завіч, завоч - див. бко 1 .
[заві•Іати] «передвіщати»;- р. [заве
чать] «обіцяти; задумувати; загадувати;
заповідати; дарувати; визначати умови;

накладати заборону; помічати, врахо
вувати», болг. завештая «заповідаю»,
м. завешта, схв. завештати «заповісти»,
стсл. засііЦJати «укладати угоду; обі
цяти, заповідати»;- псл. *zavetjati, іте

ративна форма від *zavetiti «заповісти,
обіцяти>>, первісно «загородити вітами,
гілками» (призначувану, обіцяну ко
мусь чи відчужувану ділянку землі).
Мельничук Вост.-сл. язьІкозн.
108.-

Див. ще віть\-Пор. вfче, завfт.
завком, завкомівський;- р. завком,
бр.

зауком,

скорочене

болг.

слово,

завком;- складно

утворене

за

зразком

російсJ>кої мови з початкових частин
членів словосполучення заводський ко
мітет (р. заводекой комитет).- Шан
ский 9СРЯ ІІ 6, 19.- Див. ще вестИ,
комітет.
завкрИвди о, завкрuдно -див. крИвда.
завлЯги, завлііг -див. лягати.
завбд, заводень, заводи, заводина, заводини, заводити, заводище, заводій, за
водіЯка, заводня, заводськИй, заводця,
заводчик -див. вестИ.

[заводи) «nереГОНИ» Ж, у заводи «ЩО
духу>>, [в завід, в заводи] «наввипередки;
галопом» Ж, заводитися «вступати в
суперечку»,
[навзавод],
навзаводи;
п. zawody (одн. zaw6d) «гонки, зма
гання», w zawody «наввипередки», ч.

слц.

zavod

«гонки,

змагання», о

«наввипередки»;- очевидно,

псл.

zavod
za-

vod-ь <* -vad-, пов' язане чергуванням го
лосних з vaditi «перешкоджати, супере
чити»; зіставлення з вести, псл. vesti
(Bruckпer 646), мабуть, помилкове.

Machek ESJC 711; Holub -Lyer 517.Див. ще вадити.
[завбдистий] «ввігнутий, зігнутий»
Ж;- очевидно, похідне від дієслова за
водити; розвиток значення неясний.
Див. ще вестИ.
[завбєць] (бот.) «лілія лісова, Li-

lium martagon L.» Ж. [зав6йок] «те.»
Ж;- похідні утворення від вИти; на
зва зумовлена тим, що довгі листочки
оцвітини лілії загнуті (завиті) назад;
пор. лілія кучерява, р. царские кудри

«те.».- Див. ще вИти 1 •
завоїстий 1 ;-пов'язане з вuти 1 (див.).
завбїстий 2 -див. воювати.
завпед - р.
завпед;- складноскорочене слово, утворене за зразком росій
ської мови з початкових частин перших
двох слів словосполучення завідувач (за

відуючий) педагогічної частини (р. за
ведующий
педагогической частью). Див. ще вfдати, педагог.
[завперувати] «стати впертим» Ж;
незакономірне похідне утворення
від
упертися, [уператися] «упиратися» Ж;
пор. бр. [заупартавацьІ «упертися» від
[упартавацьІ «упиратися».- Див.
ще
перти.
завсfгдИ «завжди» СУМ, Г, завсіди,

[завсігда Г, Ж, завсегда, завсЮдиІ «те.»,
зdвсідний, [зdвсідііійІ, зdвсідІіик, [осігдиJ
«завжди»;- р. завсегда, [завсегдьt, зав
сядьt], бр. заусёдьt, заусягдьl, п. [zawszegdy, zawszedy];- результат злиття
прийменника за в часовій функції і
прислівника [усігди] «завжди» (див.).

завтра, завтре <<Завтра», lзавтричкиІ
«ТС.»

Ж, завтраШНій, [завтрашний Ж,

завтрішний Ж. завтрий (день) Жl.
[завтрій] «завтрашній» ж. назавтра,
[назавтре] «назавтра», [назавтрю] <<те.»
Ж, позавтра «ПіСЛЯЗавтра», [позавтрОМ!f,
позавтрьому, позавтру, позавтрім Па,
позавтрей ЛексПол 58] «ТС.», позае

трашній
<<післязавтрашній»,
[позав
трішній Ж, позавтрuй) «ТС.», [поза

зdвтра) «через три дні» Ж, [позазdвтрейІ
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завтs'ікати

загара

«ТС.» ЛексПол 58, узавтра;- р. завтра,
[завтре, зщ]тра], бр. заутра, др. за
утра, завтра, ч. zejtra, zitra, слц.

zajtra,

м.

заутре

сутра, слн.

tra

«те.»,

zajtra

стсл.

«післязавтра»,

схв.

«завтра вранці»,

zau-

з<~оу-трd;- результат

злиття прийменника псл. za «за» і форми
род. в. одн. іменнИка utro (utra) «раною>,
яке в такому звуковому оформленні
в українській мові не збереглося.
Шанский 9СРЯ ІІ 6, 21; Фасмер І І 73;
Преобр. І 240; Булахавский
Трудьr
ИРЯ І 197.-Див. ще за\ Ютро.

[завтЯкати] «могти, сміти щось зро

бити» Ж;- очевидно, пов'язане з [тяк
нути] «бути на користь, підходити,
служити» (див.).

завше «завжди, повсякчас», [заеший]
«повсякчасний» ж.
назаеше
«назав
жди»;- запозичення з польської мови;
п.

zawsze

«те.»

є

результатом

злиття

прийменника za та прислівника [wszegdy] «те.», що походить від псл. *vьsьg
dу.-Оньrшкевич Исслед. п. яз. 241;
Бульrка 116; Bruckпer 646.-Див. ще
усігди.- Пор. завждИ, завсfгдИ.

[зав'Язник] (бот.) «перстач прямо
стоячий, калган, Potentilla tormentilla
Neck. (Potentilla erecta L.)»; - р.
[завЯзник] «Те.; гірчак ракові шийки,
Polygonum bistorta L.», [завЯзньtй ко
рень] «перстач прямостоячий»;- похід
не утворення від в' язати; назва моти

вується тим, що в народній медицині
корені
цієї рослини
застосовуються
як в'яжучий засіб при лікуванні ран,
кровотеч
тощо.- Носаль
96-97.Див. ще в'язати.

[зага] «печія, згага»;- слц. zаhа;
результат спрощення форми згага, в якій

занепало перше г; пор. ч. zaha із *zhaha
(Holub- Кор. 441).-Див. ще згага.

[загадка] (бот.) «злинка їдка, Erigeron acer L.; злинка канадська, Erigeron canadensis L. Ж. Mak»;- р. [загад

ка] «злинка їдка»;- похідне утворення

від загадувати; назва зумовлена тим,
що цією рослиною гадають (щось за
гадавши, зривають і втикають її в щі
лину хати, а потім спостерігають, чи
розквітне).- Даль І 1413-1414.- Див.
ще гадати, за 1 .
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[загакуватися] «заїкатися», [загак
ливець] «заїка», [загакливий] «заїкува
тий»;- звуконаслідувальне

утворення,

паралельне до [загокуватися] «заїкати
ся», [загИкуватися] «ТС.».- Пор. гИкати.
Загал, [загалень] «Загальне місце, ба
нальна фраза» Ж. загальник «те.», [за

гальниця] «тиждень, протягом якого все
можна їсти», [загальнЯ] «загальні збо
ри» ж. загалом, загальний, [загаловий}
«загальний» Ж. взагалі, [нагалом] «Під

ряд» Л, [узагалі], узагальнювати;- п.
[zagalem] «загалом, взагалі, разом, оп
том»,

[zahalem]

«разом, без вибору, оп

том»;- недоста:гньо з' я сов а не; пов' язу

ється (Потебня РФВ ІІІ 163) з голий,
як і огулом (букв. «усе наголо»).
[загалаванитися] «загавитися»;- не
ясне;

можливо,

афективне

утворення.

[заrамеrи] «вигадки, баловство» Я;неясне.

[загамтать] «закутати» Л, [загамтувать] Л;- неясне.
[загапкатися]
«загавитися»;- ре
зультат видазміни запозиченого п. zaga-

pic siєt «те.», можливо, під впливом
імені Гапка; п. gapic «ловити гав, га
вити» утворене від іменника gapa ( орн.)
«гава», звуконаслідувального
за
по
ходженням; непереконливим є його ви

ведення

(Karlowicz SWO 176; SW І
gapen «ловити гав, гавити»,
нвн. gaffen «те.», як іпов'язання (Bruckner 134) з назвою озера Goplo.- Slawski І 255-256.-Див. ще гава.

801)

з нн.

[загара 1 ] «бажання, пристрасть, ста
ранність, завзяття в роботі», [загарли
вець] «старанна людина, ентузіас-т» Я,
[загарливий] «старанний, завзятий в ро
боті»;- р. [загара] «меткий,
завзятий
хлопець, молодецЬ»;- очевидно, пов'я
зане з горіти, псл. gofeti (пор. затіл,
запальнИй від палИти); у значенні «ста
ранність,

завзяття

в

роботі»

можна

припустити вплив дієслова [гарувати]
«важко, без відпочинку працюватш>.
Див. ще горfти 1 •
[загара 2 ] (бот.) «татарське мило, зір
ки городні, Lychnis chalcedonica L.»
Ж;- пов'язане з горіти; назва моти
вується яскраво-червоним
забарвлен

ням квіток; пор. р. горицвет, п. ploч. plamenecnice «те.».- БС3

mienczyk,

загармати

заготуритися

4, 269; Machek Jm.
горіти 1 .
[загармати]

гostl. 78.-Див. ще

готь»;

«загарбати»

Ж;- оче

видно, результат злиття виразу *за
гар (й)мати «брати за данину».- Див.
ще гарма-дарма.- Пор. гарбати, гар

ний.
[заrедзелити] «почати верзти нісе
нітницю»;-очевидно, похідне утворен

ня від іменника [.гедзел] (ент.) «гедзь»;
первісно могло означати «втратити са

моконтроль у розмові і поведінці» (як
роздрочена гедзем тварина).- Див. ще
гедзь.

[заrерrелитися] «дати дуба»;- афек
тивне утворення.

[заглушка] (бот.) «стоколос житній,
Вrояшs secalinus L .» Mak;- пов' язане
з заглушати; назва зумовлена тим, що
цей бур' ян при поганих сходах хлібів
дуже

розростається,

заглушаючи

ди.-Див. ще глухИй, за 1 .
[заглюбЯти] «проклинати»

схо

Ж;- не

ясне; можливо, nов' язане з [гліпкати
(дідьками) l «проклинати; лаяти» (див.).
[загмороздИти] «глибоко встромити

[загниця] «пах, здухвина» Ж;- оче
rюхідне

утворення

від

гщjти

[загнітиця 1 ] «нігтьоїда, нарив на
пальці під нігтем», [загнетиця ВеЗн,
загніт Ж] «Те.»;- результат видазміни
форми

[занігтиця]

«те.»

під

впливом

гнітйти «давити, тиснути»; пор.
п.
zagпiotek u palca «нігтьоїда».- Див.

ще за\ нfготь.

[загнітиця 2 ] (бот.) «аспленій,
пium

назва

зумовлена

Nagel

«ні

приписуваною

цій рослині властивістю допомагати при
лікуванні
нігтьоїди.- Machek
J m.
rostl. 31.-Див. ще загнfтиця 1 •

[загнущатисяJ
позичення

з

<<Погребувати»;- за
церковнослов'янської

мови (щ з'явилося під впливом слів
типу знущатися); стсл. rноу-шати Ch\
«гребуваТИ>>, І'NЖШdТИ Ch\ «ТС.» (Ж ВИ
НИКЛО, очевидно, під впливом поперед
нього N - Bern. І 314) утворене від
І'Nоу-са «грязь, бруд» (псл. *gnusn «те.»),
спорідненого з дісл. gnua «тертю>, gnyja
«шуміти», гр. )(:VІХ6ш «скребу, шкрябаю»,
хv6щ; «вишкребок».- Шанский 9СРЯ І
4, 109; Фасмер І 422; Преобр. І 132;

Torp 138; Boisacq 1064;
AeWb. 133.
[з аго ва] «заздалегідь,

Holthausen
завчасно»;

ОЧе&ИДНО, СПОріднене З Ч. zahy,
zahe «те.»; дальша етимологія

(пор.

Holub

БЛ. НЛ.
неясна

Zubaty St. а сІ. І 1, 284_-289;
-Кор. 430; Machek ESJC 709,

які українського слова не згадують).
Німчук Терит. діал. 74.

[загбвтаний (з-а сокИра)] «дуже при

в землю»;- неясне.

видно,
(див.).

(бот.) «пароніхія» від

kraut

L.» Mak;- пов' язане

Asple-

з [загніти

ця] «нігтьоїда, нарив на пальці під ніг
тем»; перенесення назви зумовлене

тим,

що ця рослина через нігтеподібну форму

її листків вважалася придатною для лі
кування нігтьоїди.- Machek J m. rostl.
31.-Див. ще загнітиця 1 .-Пор. заніг
тиця2.

загнІтник (бот.)
часта, ParonYchia

cephalotes

«пароніхія

Bess.»;- пов' язане

з

голов
(М. В.)

[загнітиця]

«ніг

туплений» Ж;- очевидно,

пов' язане

з

[г6втати] «уговтувати, уговкуватю>; ха
рактер семантичного зв' язку неясний.
Див. ще гбвтати.
загодя, загоді -див. год.

[загбкуватися]
лuвий]

«заїкатися»,

[загок

«заїкуватий»;- звуконасліду

вальне утворення, паралельне до [за
гакуватися] «заїкатися», [загuкуватися]
«тс.».-Пор. гИкати.
[заголбба]
«клопі1, морока» Ж; очевидно, пов' язане з [заголобuти] «за
кріпити клинами, з'єднати заклепка
МИ>>; Г1ервісне значеJ-Іня -«небажане за
клинення», звідки «перешкода», «утруд
нення», «морока»; пор. р. загв6здка «за
бивання цвяхами; предмет, що заби
вається замість цвяха; складне зав
дання; морока; утруднення».- Див. ще

голобИти.
[заrотуритися]
про

все,

·

«загавитися;

задивившись

на

забути

щось»;- nо

тьоїда, нарив на пальці під нігтем»;
пор. par-onychia від гр. ovu~ «ніготЬ»,
р. приногот6вник (бот.) «пароніхія» при

хідне утворення від [г6тур] (орн.) «rлу
хар», пов' язане з тим, що самці глухар f
під час токування, видаючи свої харак

[приног6тница] «нігтьоїда», нім.

терні

N agel-

звуки,

нічого

не

чують;

слово
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заграва

могло

заденок

зазнати

семантичного

з

лишки від рідкої їжі на дні» ЛексПол,

чимсь і

[позадниця] «задня половина запаски»,

впливу

боку [загуритися) «забавитися

забути про потрібне».- Див. ще rбтур.

[позадний]

заграва, [загрева, загрево, зевривоJ
Л;- результат контамінації слів [за
рево] «блиск, відблиск» або [заря] «За

ній», узад «назад»;- р. бр. зад, др. зад'Ь
«спина,

Ч.

zada

«задній» ж, позадній «зад

зад»,

п.

«СПИНа»,

слц.

zad

вл.

zad

«зад»,

«КОрма», болг. зад

грава на небі» і грати «переливатися»

«за, позаду, ззаду», м. зад «те.; слідом

(пор. сонце, зірниця,
Див. ще грати, зорЯ.

за; після», схв. зад'ІVИ «задній; остан·

місяць

грав).

[загракатися І

«загавитися»;- бр.
[загракаццаІ «загавитися, задивитися»;
похідне утворення від грак, паралельне
дО Загавитися від гава.- Див. ще rрак 1 •

[заграницьник] (бот.) «галінсога дріб
ноцвіта, Galinsoga
parviflora
Mak;- похідне утворення від

Cav .»

[загра
нйцяl «закордон»; назва зумовлена тим,

що

рослина

занесена

з-за

кордону

(з

Європи, куди вона потрапила на початку
ХІХ ст. з Америки).-Масhеk
Jm.
rostl. 244.- Див. ще гранИця!, за 1•
[загрюзИтисяJ «загрузнути»:- пов'я
зане з груз 1 (див.).
загс;- р.
бр.
загс;- абревіатура,
утворена в радянський час із початко
вих букв членів словосполучення (від
діл) запису актів громадянського стану
за зразком р. заге - (отдел) записи
актов гражданского состояния.- Шан

ский 3СРЯ ІІ б, 27.
загурити, загуритися, загурЯти, за
гурЯтися, загуря -див. гурИти.

[заrутатися]
«забутися, загавитися»;- запозичення
з словацької мо
ви; слц. zahutat' sa «задуматися, замис
литися» утворене від hutat' «задумува
тися,

думатч_»

Масhеk

неясного

ІJОХодження.

ESJCS 151; ESJC 192.

зад, задок, задник, [задники] «неве
ликі прибудови до задньої стіни клуні»
Я, [задниця] «кусок сукна, що надіва
ється ззаду» Я, [задuня] «пряма кишка
і задній прохід» Я, [заднЯк] «корма

(задня частина судна)», [зад} «слідом за,
позаду», [заді(сь)J «позаду, ззаду» Ж,
задки, задній, [заднuчийJ «ЗадніЙ» Я,
задкувати, [взад] «назад», ІвідзаддяJ «по
лова», ззаду, назад, назаді «ззаду», [на
зад6вецьJ «реакціонер» Ж. !назадник]
«ТС.», [назаднИцтва] «регрес» Ж. [на
задний] «реакційний» Ж, озадок, позад,
позаду, [позадь] «ЗаЛИШКИ Зерна, змішані
зі сміттям», [позаддя] «тс.», [позадки] «за-

НіЙ», СЛН. zadnji ((ТС.», zad «ПОЗаду,
ззаду», стсл. ЗlІД"h «спина>>;- псл. zad'Ь,
яке часто пов'язується з ав. zadah«зaд», гр. ;c66a:vo<;; «ТС.», ;сЄ~оо «ВИПО·
рожняюся», вірм. jet «хвіст (собаки,
лисиuі, лева)», дінд. hadati «випорож·
няєтьсш>, ірл. gead «зад» (з дангл.),
алб. dhjes «випорожняюся», нн. gat
«зад» (Младенов 173; Boisacq 1052--

1053; Torp 123; Osten-Sacken AfSIPh
32; Hiibschmanп Arm. 470; Pedersen
Kelt. Gr. І 1б0; Uhlenbeck 357; Holt·
hausen ZfSIPh 24, 2б7); більш імовір·
ним здається пояснення

псл. zad'Ь

як

утворення з прийменника za і суфікс<:~
-dь (Шанский .3СРЯ ІІ б, 27; КЗСРЯ
113; Преобр. І 240; Bruckпer 643; Ма·

chek ESJC 708; MeiiJet RES 9, 127;
Wiedemann ВВ 30, 222 і далі); пор.
структуру і походження слів над, під,
перед; при цьому .Мейє порівнює -d'Ь
з гр. -tta, -'l'tєv, а Відеман -з гр. -боv
(у Єv-c5ov <<всередину»), спорідненим з
-б'У]v, -с5а:, -с5є.- Фасмер І І 73.- Див.

ще за 1 •
задава, задавка -див. давИти.
задаватися
«зазнаватися, хвастати,
чванитися», задавака;- р.
задавсіться
«зазнаватися», бр. задавацца
«Тс.»;
похідне утворення від давати, дати;
значення може бути виведене від зада·
вtітися «намірятися»; в такому
разі
первісно означало «хвастати передчасно,

тим, чого ще немає».- Див. ще дати.
[задвійник] (бот.) «зозулині сльози
яйцелисті, Listera ovata (L.) R. Br.»

Ж, Mak;- похідне утворення від [за
двійний] «подвійниl\»; назва мотивується
тим, що стебло рослини в нижній своїй
частині має два яйцеподібні листки;

пор. інші назви цієї рослини: [двойлист,
двулистник].- Див. ще два.
[заденок] «задня стінка ящика на
возі» .Ме;- не зовсім ясне; може бути

заздрити

задера

зад

болг. заяк, [зdек, заец], м. заjак, схв. за

(задок, задній) і [заденати] «вставляти

jац, зец, слн. zajec, zik, стсл. ЗdМ\Цh.;
псл. *zaj~cь;- на думку більшості до
слідників, з первісним значенням «пли
гун, стрибун» (і з розширенням основи
на -n-) споріднене з дінд. hayab «кінь»,
jihite «підскакує, летить», вірм. jr
«КіНЬ», ЛИТ. zaisti «ПЛИГаТИ, стрибаТИ»,
можливо, також з лат. haedus «козел»,
гот. gaits «коза», лит. zuїkis «заєць»
(лтс. zal}is «ТС.>) запозичене з білорусь
кої мови); іє. *g'hёi- «плигати, скакати»;

результатом

контамінацн

основ

ДНО».

задера, задерdка, задерИжка, заде
рИка, задерИкуватий, задерій, задерки,
задИра, задирака, задиракуватий, за
дирачка, задИрга, задирИкуватий, за
дИристий, задИришка, задИрка, задИр
куватий, задИрливий, задИрчастий, зd
дра, задь6р, задьористий, задь6рний див. дерти.

[задір] «вишита кайма на перемітці»
Ж;- очевидно,
результат
видазміни

форми [забір] «вишивки на кінцях пере
мітки», можливо, під впливом дерти.
Див. ще брати.

.

задля;- результат злиття прийменииків за і для.-Мельничук СМ ІІІ
173.-Див. ще для, за 1 •
задовільний, задоволення, задовиль
пЯти -див. воля.
[задрутецьJ «мученик, страдальник»
Пі, Ж;- не зовсім ясне; очевидно, по
в'язане з п. zadrєtczyc «замучити», по
хідним від dr~czyc «мучити», спорідне

ного з р. [дручuть] «пригнічувати, за

пов'язується також (Machek ESJC 709)
з дієсловом *zьjajQ «зяю, зіяю» (через
наявність «зяючоЇ», роззявленої верх
ньої губи або через те, що заєць спить
з розкритими очима): *zьjаj-ьn-ьсь
zaj~cь; помилковим є зіставлення (Loewenthal AfSlPh 37, 379) з лит. zaїbas
«блискавка», гр. rar: а «земля».- Шан
ский 3СРЯ І І б, 75; Фасмер І І 84;
Преобр. І 243-244; БЕР І 587 -588~
Младенов 174; Skok ІІІ 647 -648; Zu-
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[зажартий]

і далі.
«озлоблений,

розлюче-

ще дрюк.
[заЄдно] «гуртом, разом; постійно,
завжди»;- бр. [заедно] «разом»;- запо

ний, запеклий, запальний»;- запозичен
ня з польської мови; п. zatarty «запек
лий, заядлий, завзятий, запальний» по
ходить від дієслова trec «жерти», спо
рідненого з
укр.
жерти.- Brйckner
666-667.- Див. ще жерти.

зичення з польської мови; п. zajedno
«завжди, постійно», як і ч. слц. zajedno
«ЗаОДНО», болr. М. заедно «раЗОМ», СХВ.

зажбга -див. жеrтй.
[зажбгнутися]
«запалитися»,
[зажахатися] «захворювати від спеки (про·

здjедно «ТС.», є результатом злиття при

жирних тварин) Г, Ме; хворіти або ги
нути від спраги (про свиней, глузливо

смучувати, мучити, виснажувати,
тяжувати», укр. дрюк.- Фасмер І

об

544;

Briickner 96-97.- Див.

йменника za «За» з числівником серед
нього роду (зн. в. оди.) jedno від jedeп,

спільного походження
Див. ще одйн.

з укр.

одuн.

заєць СУМ, ж. [зdєчка] «Зайчиха»,
зайчИха СУМ, Ж. зайчuця, [зdячиха]
Ж. зайча, зайчатина, зайчатко, [зай
чатник] «мисливський собака» Я, зай
ченЯ, зайченЯтко, зайчик «світла плямка
від сонячного променя, відбита блиску

чою поверхнею; [вид дитячої гри]»,
[зайчина] «заяча шкурка» Ж, [зайчuна]
«великий заєць» Я, [заюк] «заєць», [за
яєць ж, зdянець ж. заяць ЖJ «ТС.»,
заятина, [заяченЯ] Ж. заячина, заячий;
р. заяц, [заец], бр. заяц, [заЮк], др.
заяць, п. zaj~c, [zajc, zajk, zajek], ч.

zajic,

слц. вл. полаб.

zajac,

нл.

zajec,

про людей) Ме», [заж6хнутися];- утво
рення від форми [заж6гся, заж6хся],
запозиченої з російської мови; р. за
жёгся є формою мин. ч. чол. р.
одн.
від зажечься «запалитися», пов'язаного·

з укр. [жегтu] (див.).
заздалегідь СУМ, Бі, [заздалег6ди]
«заздалегідь», [заздалuгідь Ж, заздалu
годи Ж. завздdгледь Л, завздалегuдь Л,

здалегідь Ж. здалuгідь Ж] «тс.», заздале
гідний;- результат контамінації слів
загодя і здалека, здалЯ.- Іст. грама
тика 372; Наконечний Наук.
конф.
філол. ф-ту ХДУ 1959, 6.-Див. ще
год, далеко.

заздрити, [заздрітися] «заздрісно,
скоса дивитися» Ж. [зазрітисяJ «те.»
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заззЯти

заїд;ітися

Ж, заздростити, [задроститиJ «Заздрос
ТИТИ», [заздрувати] «те.», [заздра] «за
здрість, ревнощі» ж. заздрощі, [задро
щі], заздріСНИК, [заздроснuк] «Заздріс
НИК» Я, [заздрослuвецьJ «те.» Бі, [зай
здра] «заздрість» Бі, [заздрений] «за
здрий», заздрий «заздрісний; [ревнивий,

недобразичливий Ж]», [заздрівний] «За
здрий», [заздріслuвuй] «заздрісний, рев
нивий,

недоброзичливий»

ж.

заздріс

ний, [заздросний], [задросний] «ревни
вий, заздрісний» Ж. [зайздрослuвий] «За
здрісний»

Б і;- бр.

зайздрасць

«За

здрістЬ», [зайздр6сціць] «заздрити», [за
здр6сциць], п. zazdrosc «Заздрість», zazdroscic, ст. zajzdroscic;- похідне ут
ворення від дієслова здріти «бачити»;
пор. др. зазьр15ти (зазр15ти) «Заздрити»

від зьрtти (зрtти) «бачити», псл. za«заздрити» від videti «бачити»;

videti

значення

видно,

на

«заздрити»

уявленні

грунтується,

про

лихе

оче

oкo.

646.-Див. ще за\ здріти.
[заззЯти] «засяяти»;- бр. заззЯць «за

Briickner
сяяти,

заблискати,

заблищати»;- оче

видно, пов'язане з [ссЯтu] «сяяти»

бuти «морозити» (щодо серця, почуттів

тощо);

пор.

вати,

охолоджувати

р.

[знобuть]

Фасмер ІІ 74.-Див. ще знобйти.

[зазн6бка 2 ] «друга жінка в чоловіка;
незаконна жінка, коханка» Ва;- оче
видно, запозичення з російської мови;
р. зазн6ба «кохана», давніше «досада,
прикрість; обморожене місце» пов' язане
з дієсловом знобИть «знобити, морози
ти»; помилково пов'язувалося (Желтов

ФЗ 1876/1, 21) із р. знай «спека» з огля
ду на [зазн6й, зазн6я]
«кохання».
Одинцов 3тимология 1974, 117 -120;
Шанский 3СРЯ ІІ б, 31-32; Потебня,
О некоторЬІх символах в славянекой
народной поззии, Х., 1860, 33~34.
Див. ще знобйти.

[заз6л І

(у виразі [нема

«не можна
побачити?»)
можливо, пов' язане з бр.
НОЮ>.

зазувати, защjти., зазуванець, заз!}
вистий -див. взути.
зазулйнець,

як

зазулинці- див.

липець.

тат

Coccinella septempunctata

ока».

[зазимчак]

(зоол.) «нічний метелик,

Operophtera brumata L. (Cheimatobia
brumata)» Ж;- похідне утворення від
зима; назва зумовлена тим, що ці ме
телики з'являються на початку зими
(точніше, пізньої осені, коли настають

перші морози); пор. слц. [mraznica]
«те.» від niraz «мороз», нім. Frostspanner
«ТС.» від Frost «мороз; зима».- V azny
200-201.-Див. ще за\ зима.
[зазнобкаlJ «прикрість Г; шрам, ру
бець, опік; сором, ганьба Ж»;- р. за
зн6ба· «досада, прикрість; [туга, скор
бота, горе]», [зазн6бушка] «сум, при
крістЬ», бр. [зазн6ба] «те.; предмет суму,
прикрість»;- очевидно, похідне від зно-
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й заз6лу]

Я;- неясне;
з6лак «світа·

варіант з одзвінченим кореневим ес' під
впливом префіксального з або як рез у ль

зближення з основою зЯ(я)ти.
[зазйзніти] «замиршавіти, зачахну
ти» Я;- неясне; можливо, пов' язане
з [зиз] «косоокістЬ», nop. дивитися зи
зом «КИДаТИ КОСі ПОГЛЯДИ», тобто «ДИВИ
ТИСЯ недоброзичливо, бути лихим на
очі»; в такому разі зазuзніти первісно
могло означати «зачахнути від лихого

«розчарову

захоплення».

[зазулька]

зозу·

семикрапкове,
L .», [зазу
лейка] «те.» В еД о;- похідне утворення

від

[зазуля,

«сонечко

зменш.

защjлька]

«(ори.)

зозуля Г; червона (масть і кличка

ко
рови) Ме»;- назва зумовлена, очевид
но, перістим забарвленням сонечка (чер
воного з чорними крапками на спині),
пор. зозулЯстий «перістий, в чорних і
білих плямочках»; співвідношення слів

[зазулька] «сонечко семикрапкове» і [за
зуля] «зозуля; червона (масть корови)»
нагадує співвідношення форм [бедрик]
«сонечко» і [ (коза) б ед ра]
(з казки)
«ряба,

періста, з

Плямами

іншого ко

льору» (Коломієць Мовозн. 1967/3,
не виключена також можливість,
ця

назва

воно,

як

дана

і

сонечку

зозуля,

через

те,

51);
що
що

використовується

при ворожінні (якщо сонечко при цьому
впаде з руки на землю, то це віщує
дівчині скору смерть - ВеДо 102).Див. ще зозуля.

заїдатися' за("ди, заїдки, заtдливий,
зdїдник, заїднЯ, заtжка, заtлий, заlс
тися -див. їсти;.

закасати

заїка

заїка, заїкатися, заtкуватий -див.
гИкати.

чення

[зайвиJ (у виразі [у з. взяти] «пози
чити») Ж;- результат видазміни форми
займи під впливом прикметника зай
вий.-Див. ще імати.
зайвИЙ «ЯКИЙ не використовується
в даний момент, вільний; надмірний»

СУМ, Ж; [запасний Бі]», [зайвuкІ «зай
вий, запасний бик»

пасний; не потрібний, вільний, незай
нятий» (з укр.);- неясне.
зайда\ зайде й, зайдея, зайдений, за
йденний - див. ітй.

[зайда 2 1 «мішок, сумка» BeYr, lзай
дочка] «в' яз ка» Ж;- запозичення з поль
ської мови; п. zajda «мішок для носіння
на спині сіна, городини тощо; в' яз ка,
етимологічно

неясне.

займа, займан, займанка, займан
щИна, займань, зай.мати, займатися,
займи, займuна, займанка, ааймиско,
займИстий, займит, займtіти, займu
тися, займище, займот -див. імати.
[зайчик] (бот.) «хрінниця
вонюча,
Lepidium ruderale L.; заяча конюшина

багатолиста,

Anthyllis vulneraria L.»

похідне утворення від
зdєць;
назва зумовлена тим, що ці рослини

Mak;-

є гарними кормовими травами

для зай

-«водити очима,

свердлити

очи

ма, дивитися косо») під впливом [ковер
тати, коверщjтu) «Повертати, оберта
ТИ», [заковtірнювати] «закручувати, під
вертати» тощо.- Див.
ковертати.

закавраш,
див. карваш.

ще

закавраша,

завИритися,

закарваш -

[закав'Ядити] «занудити»;- неясне.
зака.ІІ, закаЛеЦЬ, заКGЛЬОК, закаЙОК -

Я, зайвигиі, зайво,

[взdйві] «зайво, непотрібно, даремно»,
[узайві] (у сполуці [у. бути] «бути зай
вим»);- р. [заевЬtЙ, заивЬtй] «ЗаЙВИЙ, за

клуною>

сердитися, надутися» Ж (первісне зна

див. калИти.

r

закашібок І «Зап і ЧОЮ> я;- очевидно,
результат контамінації форм [прикала
бокl «Невелика прибудова, комірчин:о~;
невеликий відсік у приміщенні, коморі,
шафі» і закапелок, закамарок (див.).
~акалабудати -див. калапута ти.

закамарок;- запозичення
з поль
ської мови; п. zakamarek «закамарою>
утворене від лат. camara «склеnіння:
кімната», від якого походять
також
П. komora «КОМОра», укр. КОМОра; ПОр.

п. [zakomorek] «закамароК>>, укр. за·
ком6рок, закомірок «тс.», [зак6морul «За
кутюІ», [камор] «комора».- ОнЬІшке
вич Исслед. п. яз. 241; Witkowski
19/2, 209.- Див. ще комора.

[закантИкаІ

«щирий

SOr

·друг»;- утво

рене від р. закадЬtчньtй (друг) «щирий
(друг)», яке пов' язується з кадЬtк «Ка
дик» (Шанский 3СРЯ І І б, 35; Фасмер
ІІ 75; Грот Фил. раз. 11 430); щодо

291.- Див.

вставного н пор. р. [кондЬtк] «кадию>,
укр. [колдtікl «тс.».- Див. ще кадйк.

[закабаїти J «забрести, доплентатися»
Ж;- неясне;
можливо,
пов' язане
з

закапелок; -очевидно, пов' язане з
каплИця; можливо, виникло в середо
вищі семінаристів на грунті елат. ca-

uів та кролів.- Нейштадт
ще заЄць.

[закабdїl «вибоїни; заглиблення».
[зака6<ій]
«заглиблення,
щілина»
ЛексПол, [закабаїl «вибоїни; заглиблен
ня, щілини»

ЛексПол;- неясне;

мож

ливо, пов' язане з [к6бухl «ямка, в яку
садять картоплю» (пор.).
закабла, закаблtі, закаблук, закаб
лука -див. каблук.

«каплиця».- Див. ще каплИця 1 •
[закасати]
«Засукати,
закачати»,
[підкасатиl
«підіткнути»
(поділ
за
пояс);- р. [закасать]
«заткнути
за

pella

пояс», бр. закасаць «засукати, закача
ти», слц. zakasat' «заправити»;- оче
видно, запозичення з польської мови;

[закавірити] «перекосити» (очі) Ме,
[закавіритися] «перекоситисю> (на ко
гось) Ме, [закавіринийl «перекривлений,

засукувати,

з

ріднене з укр.

перекошеними

очима

чи

обличчям»

Ме;- очевидно,
результат видазміни
форм типу [завіряти (очі) 1 «водити
(очима),
супитися,
нахмурюватися»
ВеЛ, [завіритися] «розгніватися, роз-

15

1-434

п.

sac

«засукати, закачати», ст. ka«Підсмикуват~, підтикати (суКНЮ),

zakasac

закачувати

(рукави)» спо

[касатисяl «торкатися,

дотикатися», чесати.- Мельничук 3ти
мология 1966, 197; Bruckner 222; Ma-

chek ESJC 244; Bern. І 491.-Див. ще

чесати.
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закомуристий

закастрИти
закастрйти -див. захаращувати.
[закасувати]
«перевершити,
пере
гнати»;- очевидно, запозичення з

поль

ської мови; п. zakasowac «те.» утворене,
мабуть, від п. ст. kasac «підсмикувати,
підтикати (сукню)», пор. вираз заткну
ти за пояс у буквальному і перенос
ному значенні; менш ререконливе ви
ведення (Machek ESJC 100, 244) від
псл.
kasati «поспішати» як спорідне
ного з лтс. [kuбst] «спішно йти, поспі
шати», і є.
kos-.- Див. ще закасати.
закатний -див. кат.
[закацепати] «захолонути, померти»
Я;- очевидно,
результат
видазміни

*

*

слова

[закаціЬбти]

«закоцюбнути».

Див. ще коцЮбитися.

[заки]

«ПОКИ»,

(зак,

ЗсlКИМ,

закім]

«те.»;- результати злиття прийменника
за і давнього займенника кьш «який»
у формах зн. в. мн. чол. р. або род. в.
одн. жін. р. та орудн. в. одн. чол. р.;
очевидно, спочатку мались на увазі
сполучення за кьt( и) часьt (чи за кьt(і3)
порьt, за кьt(13) добЬt), за кьшмь часомь.
Мельничук СМ IV 107-109.-Див. ще

за\ хто.- Пор. закіль.
· [закймбатися] «забрести,
тися» Ж;- очевидно,

доплента

афективне

утво

рення, близьке до [билембатися] «плен
татися».

[закичний] «заможний» ВеЗн;- оче
видно, результат видазміни слова [за
тічний]
затік.

«ТС.».-ВеЗн

[закіль]

«поки»,

19.-Див.

[закuль

ще

СУМ, Ж.

закuля Бі, закинь Ж. закля, заколь ЖJ
«тс.»;-слц. [zakel',
zakl'a, zakol']
«те.»;- результати контамінації

[зсіки,

заким]

і

поколя «ТС.».- Див.

[закла]

форм

п6кіль, [покильl,
Ще заки,

«застібка, гачок;

ст.

ПОКЇЛЬ.

рогач»;

очевидно,. пов'язане з [кло] «ікло; кут,
виступ у

предмета».-Див. ще

ікло.

Пор. закло.

[закланниця] «частина кошари» Доп.
УжДУ 4;- не зовсім ясне, оскільки
невідоме призначення цієї частини

ко

шари; можливо, виникло
із *заклад
нuця (від класти), якщо це те саме,

що й [закладка] «частина кошари» тж.

[заклизйти 1 «заказати, заборонити»

Я;- значення, мабуть, встановлено не-
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точно,

пор.

наведену

при

цьому слові

ілюстрацію: «Заклизити, щоб любов за
нехаїла»; можливо, похідне від [клез
щjти] «дати ляпаса; ударити» (див.).
заклйн,
заклинаtrІ.Ель, заклинач
див. клsістй.

[закло] «клапоть землі, що заходить
у чужу землю; закуток Ж; частина міс
цевості, оточена з трьох боків ярами;

затока,

згин

дороги

Л»;- бр.

[зсікло]

«затока; земля, щовклинюється в чужу

землю; клин землі, обмежений водою;
крутий

згин

дороги»;- очевидно,

по

в'язане з [кло] «кут, ребро, грань, ви
ступ у предмета», ч. [пakloJ «місце коло
ріЧКИ», СХВ. HQKJЬQ «ВИГИН ріЧКИ».--·
Ніканчук Белар. лінгв. б, 69-71; Вар
бот 9тимология 1972, 49-52.- Див.
ще ікло.- Пор. закла.

[заклЮкати]
«Заплутати,
поплута
ти»;- похідне утворення від [клЮка]

«гак, крюк», пор. [клюки робити] «ті
каючи, робити петлі, заплутувати свої
сліди; вивертатися» (про зайця).- Див.
ще клЮка ти 1 .

[заковеркати] «закрутити» Я;-оче
видно, результат видазміни форми [ко
вертати] «повертати, обертати», мож
ливо, під впливом р. коверкать «ламати,
перекручувати».

заковИка, заковИчка;- р. закавьtка,
заковЬtка, бр. закавЬtка;- пов' язане з

[ковuка]

«затримка,

зупинка,

пере

шкода».- Шанский 9СРЯ ІІ
6, 35;
Куркипа 9тимология 1970, 94.- Див.
ще ковйка.

[заковйлий] «завзятий Ж; похмурий,
відлюдькуватий
Пі»;- неясне;
мож
ливо, пов'язане з др. ков'Ь «злий замір,
злі хитрощі», похідним від ковати «ку
вати; замишляти лихе».- Див. ще ку
вати1.
закблець -див. колоти<

[закомуристий]
«хитромудрий»;запозичення з російської мови; р. [за
колцjристьzйІ «чудний,
незрозумілий,
хитромудрий», [затtомЬtристьtйІ «те.», [за
комураІ «чудна, загадкова людина», [за
кощjриватьІ «говорити манівцем, натя

ками, двозначно~>, [отпускать закомурьtІ

«те.», очевидно, пов' язані з заковЬtрис
тЬLй, (заст.) заковуристьtй

«хитромуд

рий», заковЬtрка «Заковика; трудність,

закбн

закуція

хитрість», які зводяться до ковьt «підсту
пи, хитрощі».- Шанский 3СРЯ І І б, 38.

закбн 1

«загальне

правило;

законо

мірність; сукупність догм релігії», [за

кін] «сповідь, причастя» Г, Ж. закон
ник «знавець законів; (заст.)

чернець»,

законний, [законничий] «законний» я.
!законuтися] «причащатися», [законю
ватися Ж. законЯтися] «тс.», беззакон
ник, беззаконня, [беззаконство] «безза
коння», [беззаконщина] «тс.» Ж. узако
нити, узаконювати,
узаконЯти;- р.
бр. болг. закон, др. закон'Ь «закон; віра;
правила віри; завіт», п. zakon «закон,
релігія, віра, сповідь; завіт; чернечий
ордеН», Ч. СЛЦ. zakon «ЗаКОН», БЛ. zakofl
«тс.», нл. zakon «вид, формальність»,

М. ЗаКОН

«ЗаКОН»,

СХВ.

ЗаКОН

«Закон;

завіт; релігія, віра», СЛН. zakon «ЗаКОН,
правило;
шлюб»,
стсл.
ЗdK~N"h
«За
КОН>>;- псл. zakon'Ь «закон», первісно
«початок; початкове рішення» (можливо,
«обмеження»), пов'язане з zacєtti ( <*zakeп-) «почати», konь «край (початок, кі
нець)»;- споріднене з лат. recens «сві
жий; недавній», ірл. cinim «виникаю»,
лтс. ciпaties «Підійматися».- Шанский

ЗСРЯ І І б., 38; Фасмер І І
Лексика ПВЛ 189; Преобр. І

75; Львов
241; Brйck
ner 643--644; Machek ESJC 709; БЕР І
591-592; Bern. І 1б8-1б9, 560-5бl.

Див. ще кін, почати.
[закбн 2 ] «зародок», [законИти] «заро

дити», [законuтися] «зародитися; поча
тися, з'явитися», [законЯтиJ, [законю
ватися, законЯтися]; - псл. zakonь «по
чатою>, пов' язане з zacftti «почати; за
чати (зародити)».- Див. ще закбн 1 .
Ізакордубанити]
«запиячити» Я;

[закорузлийJ
«зашкарублий, твер
дий» Ж, [заскорузлий] «викривлений»
Ж;- р. закор!}зльtй «зашкарублий, твер
дий», заскорузльtй, бр. закар!}зльt «тс.»;
рідкісне
суфіксальне
утворення
від

кора, [скора] <<Шкіра»; пор. р. [корЮз
льtй] «невеликий; корявий», слн. korйze
«шкаІІа».- Куркина 3тимология 1970,
Шанский 3СРЯ І І б, б2.- Див. ще
кора, скбра.- Пор. закорублий.

95;

закорЮчка,

[закорЮчити]

*корюка «крюк, крючок» (пор. р. [ко
рЮка! «щось зігнуте, скарлючене», [ко
рЮчкаJ «закорючка, крючок; лапка», ко
рЮчить «карлючити, згинати в крюк»),
що пов' язується з крюк (Фасмер І І 344;
Matzenauer LF 8, 204 і далі) або з др.
коря «корінь» (Шанский 3СРЯ ІІ б,40).
[закотелИтиJ «зафиркати, упертися»
Я;- неясне; можливо, пов' язане з ко
тел; у такому разі йдеться, очевидно,
про порівняння з кипінням води в котлі
або з фирканням парової машини.

[закоценіти]
«3амерзнути, закляк
нути»
Я,
[закоциніти]
«заціпеніти»
Досл. і мат. IV, [закоцініти] «Замерзну
ти, заклякнути» Ж, [закоціліти] «тс.»
Ж;- результат видазміни форм [зако
ченіти] «тс.», [закочиніти] «заціпеніти»,
[закачаніти] «Задубнути від холоду»,
очевидно, під впливом закоцЮбнути,

закоцЮбти, [закоцябн!}ти]
«замерзну
ти, заклякнути».- Див. ще качан.
закрбм -див. крбма.
закуздраний -див. ку стра.

[закузманий]

«кудлатий, нечесаний,

очевидно, похідне утворення від [кор

скуйовджений»

дубrін]

тивне утворення.

«старий

могутній дуб»

Я

(на

«загнути

крючком»;- р. закорЮка «крючок, ви
гин; виверт, хитрість; перешкода», за
корЮчка «ТС.»;- похідне утворення від

Я;- очевидно,

афек

дий» Ж;- зіставляється з болг. коруба

[закульбучити] «заtнути гачком» Ж,
[заклебучений]
<<загнутий,
закривле
ний»;- очевидно, пов' язане з [кульба
стий] «горбатий; загнутий» (див.).
[закуршивіти] «запаршивіти, зачах

«порожнисте,

нути»

певно, «пробковий дуб», пор.

[кордубl

«пробковий дуб; пробкове дерево; дуб

няк»).- Див. ще кбрдуб.
[закорублий]
«зашкарублий,

схв.

дуnJІисте дерево;

корубати

«лущити

твер-

дупло»,

кукурудзу»

(Фасмер ІІ 75; Bern. І 577; Mikl. EW
Младенов 252); може розглядатись
і як результат контамінації форм за
шкарублий і кора.- Пор. закорузлий,
кора, шкарубкйй.

132;

15*

Я;- афективне

утворення,

по

в'язане з запаршйвіти.
закустраний, закустрати, зак!}стри
ти, закуштрати -див. кустра.
[закуція] «те, Що заважає; гурт лю
дей»

Ва;- очевидно,

результат

видо

зміни слова екзекуція «тілесне покаран-
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залізо

зал

ня; стягнення заборгованості», зближе
ного з префіксальними
утвореннями
типу закуток, завала.

зал, зала,

[саля], зальний;- р. бр.

зал, зала, п. sala, ч. sal, слц. sala, вл.
sal, болг. зала, м. схв. сала;- запози
чене з німецької або французької мови
через російську і через польську (форма
з м'яким -ля); нвн. Saal «зал» (двн. свн.
sa] «однокімнатний будинок») спорідне
не з днн. s~li «однокімнатний будинок»,
дангл. sele, дісл. salr «тс.», гот. saljan
«знайти

притулок, лишитися», лат. solшn «земля, грунт; основа», стсл. сел~
«населене місце; поле», укр. село; фр.
salle «зал; кімната, приміщення» виво

диться від германського sal.- Шанский
ЗСРЯ І І б, 42; Фасмер І І 76; КЗСРЯ
114; Преобр. І 241; Sl. wyr. obcych 663;
БЕР І 593; Dauzat 647; Кluge - Mitzka
617.- Див. ще село.- Пор. салон.
[залба] «бійка» Я;- п. zaleb «бійка,
сутичка»;- виводиться від виразу за лоб
(п. za leb); пор. р. залобовать «убити на
полюванні».- Briickner 683.- Див. ще

за 1 , лоб.
залевчник -див. левч.
[залепух] «людина, що ледве руха

ється» Ж;- очевидно, пов' язане з [за
лепух] «в'язкий, глизявий хліб».-Див.
ще лйпнути.
·
залицЯтися, [залицатися] «відзнача
тися,
прославитися; свататися» Бі,
залицЯльник, [залицЯйник] «залицяль
ник»,

ст. залецятися «хвалитися, похва

лятися»;.....:.... р.

[залицаться]

«проходячи

мимо, зухвало заглядати в обличчя,
особливо жінці»;- запозичення з поль
ської мови, зближене на українському

грунті з словом лице;- п. zalecac siEt
«похвалятися, відзначатися; піддобрю
ватися, ·підлещуватися,
залицятися»,

[zalicac

si~] «Тс.», як і слц.

«загравати;

запобігати»,

формою від

є

zalecac, [zalicac]

рекомендувати,

радити;

zaliecat' sa
зворотною

«доручати;

захвалювати»,

префіксального
утворення
від
псл.
*letь (пор. стсл. лtть. ксть. «можна,
дозволено>>,

,,tтиrж. ксть. «ТС.»), спорід

неного з лит. letas «повільний; спокій
ний», лтс. l~ts «дешевий», гот. unleds
«бідний»,

гр.

Лrp'tє'tv

«стомлюватися»,

дінд. rfШ «дарує, дає».- Briickner 292;
~28

Machek ESJC 709; Bern. І 714.-Пор.
зальоти.
залізнЯк (бот.) «Phlomis L.; [вербена
лікарська, Verbena officinalis L. Mak;
плакун звичайний, плакун верболистий,

Lythrum salicaria L. ЖJ», [желізнЯк]
«залізняк колючий, Phlomis pungens;
вербена лікарська Ж», [желізниця] «вер
бена лікарська» Mak, [желізнянка] «ТС.»
Mak;- р. [железнЯк] «залізняк колю
чий»;- назви nоходять від залізо, [же

ліза] «залізо» Ж, можливо, тому, що ці
рослини в народі наділяються чарів
ними (щодо nлакуна звичайного -лі

карськими) властивостями; пор. р. [же
лезнЯк] «казкова трава, від якої залізні
замки і запори розсиnаються; нею ж
добуваються скарби».- Див.
ще за
лізо.

залізо, [зелізо] «залізо; залізна коче
режка» ДзАтл І, [желізо] «залізо Ж;
залізна кочережка ДзАтл І», заліза,
заліззЯ «куски заліза або предмети,
вироби із заліза; [залізні частини плу
га]», [желізЄ J «закис заліза» Ж, [залі
зинd] «залізна окалина, що відпадає
від заліза під час його кування», [же
лізuнець] «залізний шпат» Ж, залізко
«лезо, наконечник або який-небудь ін

ший предмет із заліза; [праска]», [же
лізко] «праска» Ж, [залізник] «залізні
інструменти теслі або столяра», [зеліз
нuк] «ТС.», заліЗНUЦЯ, [желіЗНИЦЯ) «Заліз
НИЦЯ; вид пухлини на обличчі (кольору
заліза)» Ж, залізнИчник, залізнЯк «мі
нерал, що містить залізо; добре випа
лена цегла; річковий сірий рак з широ
кими
клішнями;
(заст.)
ливарник;
(заст.) торговець залізними виробами;
[казан; віл темно-червоної масті; міц
ної будови людина; смуглява людина;
хвороба язика у худоби, яку сколюють

шилом Я]», [зелізнЯк] «залізний гор
щию>, [желізнЯк:] (мін.) «залізняк» Ж,

[залізовина] «залізна руда», [заліз6к]
«пр аска» Я, [желізок] «окис заліза» Ж.
[залізце]

«залізко

(рубанка)», залізЯка,

[залізЯнка] «залізниця», [залізЯрня] «за
лізний виріб», залізний, [зелізний, же·
лізний] «залізний;' кольору заліза» Ж,
[жалізний] «залізний», залізистий, за
лізнИчний, [желіЗничий] «Залізничний»
Ж. [залізняк:уватий] «виготовлений із

залубні

3алісти

залізняку (на пр., цегла)» Я, [залізу
ватий] «залізистий», залізЯстий «тс.»,
[залізЯнийІ «залізний»;-р. железо, [за

лезо, залUзо], бр. жалеза, [зелезо], др.
жел13зо, железо, жельзо, п. zelazo, ч.
СЛЦ. БЛ. ze!ezo, НЛ. zelezo, полаб. zi!'ozti, болг. желЯзо, м. железо, схв. же
лезо, слн. zelezo, стсл. желtз~;-псл.
ze!ezo «Залізо»;- споріднене, З ОДНОГО
боку, з лит. gelezis «залізо», жем. gelzis, ЛТС. dze!zs, прус. ge!so «ТС.», гр.
хаЛх6r;
zЄЛur;

«МіДЬ»,

а

З

«черепаха»,

«ТС.», укр.

*ghel-gho-s,
первісне

другого -З

СТСЛ.

желм,

гр.

ЖЬ.ЛМ

[желвак] «гуля, нарісr»; іє.
де -gho -давній формант;

значення

«щось

-

тверде,

як

щит черепахи»; на українському грунті
желізо перейшло в зелізо (внаслідок
уподібнення звука ж до наступного з),
а це - в залізо (внаслідок зближення
початкового зе- з префіксом за-); думка

палені

гланди»,

[зулузуватu] «хворіти

залозами» (про коней) Ме;- р. желе
за, бр. залоза, др. железа, жел1Jза, же
лоза, п. zolza, ч. zlaza, ст. zleza, слц.
zl'aza, вл. zalza, нл. zalza, [zalza],
болг. жлеза, м. схв. жлезда, слн. zleza,
стсл. жл·ІJзd;- псл. *zelza <*gelza «за
лоза», МОЖЛИВО, Пов'язане З ze!ezo «За·
лізо» або з ze!Qdь «жолудь» (пор. лат.
glandula «шийна залоза», похідне від

glans, -ndis «жолудь»); споріднене з лит.
gelezuones (gt!le2uonys) «залози в коня»;
укр. залоза розвинулося з др. желоза,
як залізо з др. жел1Jзо.- Трубачев ВСЯ
2, 32, 34; Шанский 3СРЯ І 5, 281;
Фасмер - Трубачев І І 42; БЕР І 550;
Skok ІІІ 683-684; Buga RR І 337;
Trautmann 84.- Див. ще залізо.- Пор.
жовно.

[залохтати]

«полоскотати» Ж;- по

хідне утворення від [лохати, лошити]

про запозичення цього слова у доіндо

«лоскотати»,

європейського населення Європи (Meillet BSL 24, 198; 28, 64-65; Мейе ОЯ
408; Mikkola Balt. u. Slav. 41) потребує
переконливої аргументації.- Критен
ко Вступ 503; Трубачев ВСЯ 2, 31 -34;

вом п. techtac «лоскотати», zalechtac
«полоскотати».- Див.
ще
лоха ти.
Пор. лоскіт.
залп, залпом, [зdлопом] «швидко,

Шанский 3СРЯ

5, 281; Фасмер Трубачев ІІ 42-43; Преобр. І 227;
Брандт РФВ 25, 224; БЕР І 534-535;
Младенов 165; Skok ІІІ 676-677; Trautmaпп 83; Топоров ІІ 200-203; Mйhl.
Eпdz. І 543-544; Schrader Reallexikon
І 236; Georgiev KZ 63, 250 і далі; Pokorпy 435.- Див. ще желв.
[залісти]

І

«купити»

Мо;- можливо,

пов' язане з др. жел1Jсти «платити, спла
чувати

пеню»

плачувати,

(пор.

др.

жьл1Jсти

відплачувати»),

«ви

спорідне

ним з гот. fragildan «платити, винаго
роджувати», ді сл.
gjalda «ТС .», і є.
*gheldh- «платити, винагороджувати»;
щодо

переходу

початкового

же-

в

за

пор. заліЗо з др. жел1Jзо.- Фасмер ІІ
42; Преобр. І 235; Trautmaпn 82; Knutssoп ZfSIPh 15, 140.
залога,
заложник,
заложИтель -

див. лежати ..
залоза УРС, Ж, залози, [зелезка]
«залоза» Ж, [зелезь] «тс.» Ж, залозистий,
[зелезйстий] «залозистий» Ж, [залозу
ватийl «той, що хворіє гландами», [за
лозувати] «хворіти гландами, мати за-

очевидно,

викликане

впли

стрімко», залповий;- р. бр. болг. м.
залп, п. salwa, ч. слц. salva, схв. салва,
слн.

sa1va;- запозичене

через

росій

ську мову з німецької; думка про запо
зичення з французької (фр. salve «залп,
черга», Смирнов 115; Грот. Фил. раз.
І І 486) заперечується початковим з;
нвн. Salve «залп» походить
від лат.
salve «здрастуй», salvere «бути здоровим,
добре себе почувати», похідного від
прикметника salvus «здоровий, неушко
джений, цілий, незайманий», спорід
неного з гр. оЛоr; щілий, повний, увесь»,
дінд. sarval)
«неушкоджений,
цілий,
увесь, кожний», ав. haurva- «неушко
джений, цілий».- Шанский 3СРЯ І І б,
44; Фасмер ІІ 76-77; П_реобр. І 241;
Горяев 113; Machek ESJC 536; БЕР І
595; Mikl. EW 399; Кluge -Mitzka 622;
Walde - Hofm. ІІ 471, 472.- Пор. са
лЮт.

[залубні] «сан·и з кузовом», залуб

ниці, [залубиці, залубка] «тс.», [залуб
ний] «З кузовом» (про сани);- п. [zalu-

benki] «сани»;-"-- за походженням при
кметник (залубні сани), утворений від
іменника луб; пор. лубок «кузов; сани»,
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замет

залу ка

[луб'Янка] «Візок, обшитий лубом», р.
[залубнuцаІ «перегородка в хаті, кім
натка за перегородкою».- Див. ще луб.
залука 1 -див. лука.
залука 2 - див. лучИти.
[залучник] (бот.) «нетреба звичай
на, нетреба овечий реп'яшок, Xantium
strumarium L.» Ж;- р. [залучник]
«Те.»;- неясне.

ЗаЛЬОТИ «ЗаЛИЦЯННЯ; любовні ПрИ·
годи», зальотник, заль6тчик, зальот
ний;- р. [залёт]
«хват, зальотний
франт», [залётка] «залицяльник, милий;
кохана»,

бр.

залётьt

«залицяння,

за

льоти»;- запозичення з польської мови;

n. zaloty, [zalety), ст. zaleta, як і ч.
СЛЦ. za]ety, Ч. zalet «ТС.», ПОВ'Язане
з п. zalecac siєt «похвалятися, відзнача
тися;

піддобрюватися,

п1длещуватися,

залицятися»; уже на грунті польської
мови зблизилося з формами типу zlot
«зліТ» (від Іесіес «летіти»); менш пере
конлива думка (Одинцов 3тимология
1974, 120-124), нібито ехіднослов'ян
ські форми не є запозиченнями.

Вrйсknеr 292, 644; Witkowski SOr 19/2,
209; Machek ESJC 709; Bern. І 714.Див. ще залицЯтися.
зам;- р. зам;- викликаний
ським

зразком

результат

росій

скорочення

слова заміснИк, що є калькою р.

заме

стИтель.- Шанский 3СРЯ ІІ б, 45.Див. ще мІсце.
[замаrадзяти] «зав'язати»;- неясне;
можливо, пов'язане з [шіrельІ «5-6 гор·
сток прядива, зв' язаних докупи, коли

прядиво мочать у воді;

зв'язані

доку

nи

10 горсток прядива», [шіr лі] (мн.)
«3-4, а іноді 5-6 горсток коноnель,
зв'язаних
маrель.

докупи;

сніп».- Див.

ще

[замандЮрити] «добре випити» Я;
неясне; можливо, афективне утворення.

1

[замандЮритися
«дуже зажадати·
ся»;- результат видазміни слова за
бандЮритися «захотітися» nід впливом
замащjтися.- Див. ще забандЮритися.
заматеріти, заматерілий -див. ма
терИИ.
замах -див. махати.
[замашка] (бот.) «плоскінь (nерев.
вимочена)», частіше мн. [замашки] «те.»
ж, Л;- р. замашка «Плоскінь»;- ПО·
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хідне утворення від махати; назва зу
мовлена тим, що вибираючи плоскінь
з конопель, навмисне махають стеблами
в повітрі, щоб пилок розлітався навкру
ги для запліднення.- Див. ще махати.

[замаЮсити] «замахорити, привлас·
нити», [замиЮситьІ «привласнити собі
щось шахрайством» Кур, [за.міЮситuІ
«заподіти, подіти, засунути»;- неясне;
можливо, пов' язане з ст. маюс «заява
одного з позовників про те, що він не
може з'явитися в призначений час для
розгляду справи, оскільки має в іншому
суді більш важливу справу», що ви
никло з лат. пegotium majus «справа

більш важлива», де

majus ( <*mag-los)

є вищим ступенем
порівняння
при
кметпика magnus «великий; значний,
важливий», що лежить в основі слова
магнат.-Пі 134.-Див. ще магнат.
Пор. маrістер.

[замrнути] «Здрімнути, задрімати Г;
заплющити очі, щоб подрімати

Ж»;

р.

задрі

[замгщjтьІ «заплющити очі,

мати»;- утворене від др. мьгнути, фор
ми доконаного виду від дієслова мигати
«щуритися,
мружитися;
кліпати».
Див. ще мИгати.

[замелацький]

«дебелий,

великий»

Я;-неясне.

[замело]

(бот.) «омела біла, Viscum
видазміни слова

album L.»;- результат

[омел6] «те.» під впливом дієслова за
местИ, замітати; пор. інші назви цієї

рослини: [чортове по.мело, по.мел6, міт
лаІ.-Див. ще омела.
замеркуватий -див. мерти.

[замет] «поперечні планки між двома
стовпами майбутньої стіни», [заміть]
«те.», [заметинаІ «окрема планка в за
меті», [заміт) «роздвоєні кругляки, з
яких

складають

стіни

будівель»

Па,

[замітuнаl «одна частина роздвоєного
кругляка, що йде на заміт» Па, [заміт
никl «відрубаний стовбур дерева, що
використовується для парканів або де

рев'яної кладки стію>;.- р. [замётl «до
щана огорожа», бр. [замётІ «брусована
огорожа»;- похідне утворення від діє
слова заметати «закидати»; назви зу
мовлені тим, що раніше при зведенні
стін дошки метали в пази стовпів.
Див. ще метати.

заможний

заметйти

[заметйти]
«заразити»,
ти];- очевидно, результат

[замечувавидазміни
деетимологізованого [замитuтися] «за
хворіти запаленням підщелепних залоз
(про худобу)», ст. замититись «захво

ріти» (про людей).- Див. ще мит.
заметлИчитися,

замотилuчитися ~

замикати, замкщjти, [замик] «стик;
замок; прикус (Зубів)», замикач, замок,
!замочник] «слюсар» Ж, замикальний,
[зшtчйстий] «З багатьма замками» Ж.
<Juмикати, вИмкнути, вимикач, відми
кати, відімкщjти, відмИчка, вмикати,
умкщjти, увімкщjти, вмикач, змикати,
зімкнути, змИчка, перемикати, пере
мкнути, перемикач, перемИчка, переми
кdльний, перемuчнuй, примикати, при
Аtкнути, розмикати, розімкнути, розмИ
кач, р6змuчка;- р. замьtКать, замкнуть,
бр. замьtкаць, замкнуць, др. замьtкатu,

заммнути,

п. zamykac, zamkn<~,c, ч.
zamknout, слц. zamykat',
zamkпut', вл. zamkac, zamknyc, нл.
zamkas, zamknus, zamykas, zamyknus,
ПОЛаб. zamaknQt, СТСЛ. ЗlІМ"hКNЖТИ;~
псл. zamykati, zaшьkn<;>ti, префіксальне
утворення від mykati «тягти, смикати»,
m-ьkn<;>ti · «Тягти»; zam-ьkn<;>ti спочатку

zamykat,

означало «затягти щось

у щось, кудись»,

але потім набуло спеціального значення
«затягти щось так, щоб не можна було
відчинити дверей».- Див. ще мйкати,
мчати.
зами на ти, замuначка, замИнка, за
минаха -див. м'Яти.

[замuскрити]
результат

ється дуже рідко і з'явилось, мабуть,

пізніше
можна

(пор.

[замажем],

розглядати

як

у

«замимрити»;- очевидазміни слова

за

Аttімрити.- Див. ще мймрити.
замитйтися -див. мит.

якому

гіперизм

[заміжем]).- Іст. граматика

див. метелик, мотИль.

видно,

сумнівним здається припущення Ільїн

ського (ИОРЯС 23/1, 166-168), що
укр. заміж виникло із [заможІ; останнє,
на відміну від форми [замуж], вжива

о

щодо

364; Була

ховський Вибр. праці ІІ 254; Шанский
3СРЯ ІІ 6, 48; Фасмер ІІ 671.- Див.
ще за\ муж.
замір, заміристий, замірка, замір
нути, замірок -див. міра.
замірки,
замірковtітий, заміркува
тий, замірок, заміруха -див. мор.
замість СУМ, Г, [заміст] «замість»

Ж, [заміста, замісць, замісь, замусь Ж]
«ТС.»;- р. [заместо, зам ест, Замесь],
бр. замест, заместа, др. за м15сто,
п. zamiast, [zamias], ст. za miasto, zamiasto, ч. mfsto, слц. miesto, вл. нл.
mesto, болг. вместо, м. вместо, место,

схв. уместо, место, слн. mesto, стсл.
R"h

"''t ст~;- результат

злиття

виразу

за місто, що складається з приймен
ника за та іменника місто «місце».
Іст. граматика 376.- Див. ще
за, 1
місто.

[замісь] «здається; мабуть, що; ма
буть» Ж;- неясне.

[замішанець] «українець з околиць
Коросно,

що

живе

серед

мазурів»;

утворене від дієприкметника замішаний

на основі виразу [замішаний народ]
«замішанці» ВеЛ, зумовленого тим, що
замішанці, живучи серед мазурів, ніби
замішалися в них.- Див. ще мішати.

[замлівбка] «миттю, умить» Ж;- ре
зультат злиття виразу [за млі(г) ока]
«те.» з епентетичним в; пор. [намлі6ка]

заміж, [замуж, замож КурІ, заміж
жю, [замужжю] «замужем», замужем,

«те.».- Див. ще за\ млі(г), бко 1 •

[зd.міже_,и Ж. замажем ЖJ. заміжнЯ,
заміжжя, Замужжя СУМ, Г, заміжній,

заможний, [заміжний] «заможний»,
[зам6жник] «заможна людина», [замож

замужній, [заміжнийJ Ж;- р.

нЯк, заможнЯнин

муж, др. за мужь, п.

moz,

za

бр. за

m<~,Z, слн.

za-

стсл. Зd Мжжь.; -результат злиття

виразу др. за мужь

(ити,

от'Ьдати,

вьtдати) ( <псл. za m<;>zь), що склада
ється
з прийменника за та іменника
мужь у формі зн. в. одн.; щодо заміни
в слові мужь звука у на і пор. укр.

діброва з др. дуброва;

у зв' язку з цим

замиіти -див. мнйти.

«ставати

заможник;- р.
м6жньt,

Я] «те.», заможніти

заможним,

заможнішим»,

[.:щм6жньzй],

бр.

не

за

п.

zamozny, ч. zamozny, слц.
zamozny, вл. zam6zny, нл. zamozny,

болг. зам6жен, м. заможен, слн. prem6zeп
«заможний»;- псл. zamozьn-ь, пов' язане
з дієсловом *zamogti «бути в змозі,
стати спроможним», похідним від * mogti
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замок

замухраний

«могти»;

щодо

семантичного

переходу

пор. р. состоftтельньtй «спроможний»
і «заможний, багатий»; безnідставною є

спроба (Machek ESJC 371, 372) відриву

*

від псл.
mogti і безпосереднього зі
ставлення з дінд. maghavat- «багатий,
могутній».- Briickner
342; Holub -

Кор.

228.- Лив.

ще могтИ.

замок 1 , ЗаМОЧНИК, ЗаМЧUСтий -ДИВ·
замикати.

замок 2

«укріплене

житло

феодала

доби середньовіччя», [замх:овищеl «місце,
де

стояв

замок;

руїни

r,

замка»

ж,

[замчuсх:о І «ТС.» ж, замчИсьх:о «ТС.; [місце,
оточене ровом Кур]», замчИще «міспе,
де стояв замок; руїни замку», [підзамчаl
«територія перед замком», [підзамча
нинJ «житель місцевості перед замком»,
[підзамчансьх:ий} «який знаходиться в
місцевості перед замком»;- р. замок,
бр. замак, болг. зам'Ок, м. замок;- запо
зичення з польської мови; п. zamek
«замок, фортеця; замок», як і ч. zamek,
слц. zamok, вл. нл. zamk «ТС.», є семан
тичною калькою свн. s]o~ «"ГС.» (нвн.
SchloB «Те.»), яке в свою чергу калькує
лат. сІ usa «те.».- Шанский .3СРЯ
ІІ
6, 47; Фасмер ІІ 77; К.3СРЯ 114-115;
Мельников Slavia 36, 101-102; Brйck

ner 644; Machek ESJC 384-385; БЕР
І 599; Кluge - Mitzka 658-659; Fraenkel KZ 51, 254; Kretschmer G lotta 14,
223; Unbegaun R'ES 12, 32.- Див. ще
замикати.

[замолендати] «замучити» Ж;- не
ясне; можливо, пов'язане з р. [молИть]
«різати, колоти тварин», яке зіставля
ється з двн. mullen «розтирати»,
ав
стрійсько-нім. mйllen «каструвати роз
давлюванням яєчок»,

ти.- Фасмер

а також

з

моло

11 642; Liden Studien

88.-Див. Ще молоти.
замордати,
морда.

замордувати -див.

[заморникJ (бот.) «фіалка триколірна,
братки, V іо]а tricolor L .>> Mak;- похід
не утворення від [заморювати] «позбав
ляти відчуттів»;
що

ця

родній

рослина

назва зумовлена тим,
використовується

медицині

для

гамування

Ж, [за

Anthrenus museorum»

Ж;- неясне,
можливо, похідне від морок, оскільки
личинки цих жуків бояться світла.
Пор. морок.

Anthrenus scrophulariae»

[заморошкаJ

«затримка,

зупинка»

Я;- очевидно, пов'язане з морока; що
до -ш- замість -ч- пор. [заморощіtтися}
«закрутитися» (про голову).- Див. ще
морока.

[замосJ

«диня» Ж;- запозичення з

молдавської

za ШОS)

стантиваціЇ

zam6s)

мови;

«ТС.»

молд.

ВИНИКЛО

прикметника

«СОКОВИТИЙ»,

замос

(рум.

ВНаслідОК

суб

замос (рум.

утвореНОГО За ДО

ПОМОГОЮ суфікса -ОС від імеННИКа ЗGМЗ
«сік; м'ясний відвар, суп».- СДЕЛМ

154; DLRM 953, 954; Cranja!a 249.Див.

ще дзЯма.

[замрекотний]

«жадібний, зажерли

вий»;- неясне.

[замрfлийІ «похмурий на обличчі;
нічого не вартий» Ж. [замрілець] Ж;
очевидно, пов'язане з [мрій] «похмура
людина» Ж, мріти «ставати похмурим,
туманним (від випадання дрібного до
щу)».-Лив. ще мріти.
[замтуз]
«безладдя» Ж, [зантус]
«дім розпусти» О;- запозичення з поль
ської мови; п. zamtuz «дім розпусти»,
ст. santuz, zanthuz, zantuz походить від
нім. Schandhaus «ТС.», утвореного з ос
нов іменників Schande (<еви. schande
<двн. scanta) «Сором, ганьба», спорід
неного з дангл. scand, гот. skanda «те.»,
і Haus ( <свн. двн. hus) «будинок, бу
дівля;

житло»,
спорідненого
з днн.
дфриз. дангл. дісл. hus, гот. -hus «те.»,
гр. xє61'Jw «ховаю, приховую».- ОньІш
кевич Исслед. n. яз. 241; Brйckner 645;
Matzenauer 374; Юuge - Mitzka 294,
323, 634.- Див. ще хИжа.
замула, замулИти, замулак -див.
мул 1
замурза, замурзЯка -див. мурзати.

[замухраний І «Заяложений, забруд
нений» Я;- р. [замухрьlга] «замазура;
неохайна,

непоказна

людина»,

замух

на

рьlшка, бр. замухрьlшка «те.»;- префік

болю

сальне утворення від кореня мухр- «по

в

(серця, зубів тощо).-Див. ще за\ мор.
[заморок музейних:] (ент.) «шкіроїд
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музейний,

морок підтИнних:l «шкіроїд ранниковий,

ганий,

непоказний»

«поганий,

(пор.

р.

[мухрьtй]

кволий, худий, непоказний»,

занігтиця

замуцкати

[мухрь'tга] «замазура, неохайна, неnо
казна людина», [.мухрьlжх:а] «те.») не
ясного походження.- Шанский 3СРЯ
ІІ 6, 48; Преобр. І 573.
[замуцкати] «Замазати
розведеною

глиною» Досл. і мат. IV, [защjцх:атисяl
«замазатися» тж, [защjдзх:ати(ся)] «за
бруднити(ся), замазати(ся)» ВеУг, [за
мt)дзь.rати ВеУг, за.муцьовати Пі] «те.»,
[замуцьований] «забруднений, замаза
ний, засмальцьований Пі; не простий,
складний; закоренілий

Я»;- очевидно,

видозмінене запозичення з польської
мови; п. zamuskac «замазати», утворене
від muskac (musnq,c <musknqc) «глади
ти;

мазати,

польській

білити»,

мові

і,

властивого

можливо,

пов' язати це слово (до того ж пізно за
свідчене в слов' янських мовах) з .мох,
замшИтися, р. замшИться, ч. zamsiti
se «покритися мохом», звідки, нібито,
«шкіра, схожа на мох».- Шелудько ЗІ;
Шанский 3СРЯ І І 6, 48-49; Фасмер 1І
77; Бульша 116; Briickner 644; Matzenauer 373; Юuge - Mitzka 623; Dauzat
159; Bloch 135; W alde - Hofm. І 148;

Pokorny

віть.

занавіска -див. вішати.

лише

спорідне

556.

зана -див. зонР.
[занавет] «тим більше, гим паче»
Пі;- очевидно, префіксальне утворення
від [навет] «навіть» Пі.- Див. ще на-

[занайкати]
«занехаяти» Ж;- по
хідне утворення від частки [най] <<Не

ного з лит. mailkti «насовувати», mauti
«надівати, натягуваТИ», ЛТС. mafit «ТС.»,
лат. movёre «рухати», нім. Muff «муф
та>>.- Briickner 349.
[замуцкуватий] «затверділий»;- не
ясне; можливо, пов' язане з [за.моцува
тисяl «зміцнитися, зміцніти, стати міц

хай», паралельне до занехаяти, сnрий
нятого як утворення від частки нехай.
Див. ще най.- Пор. занехати.
занапастИти, занапащати- див. юі
пасть.

нішим», в якому ненаголошене кореневе

рення від дати;

о перед наступним складом з у вимовля

якого суnеречить значенню

ється

ливо, замінив собою префікс на (пор.
надати).-Див. ще дати.
занедбати, занедбувати-див. дбати.
занехати, занехаювати, занехаяти,
[занехасовати] «занехаювати» Ж, [за

як

у.

[замушюірити] «замучити, затягати»
Я;- можливо, утворене

від

.мошкара,

[лщшкаl «мошка» з первинним значен
ням

«замучити,

віддавши на

з'їдання

мошкарі» (у запорожців була така кара

щодо зрадників).

замша, [за.мшник] «лимар» я' [за
мешникІ «лимар, що вичиняє замшу»
Ж, [за.мешнuцтво] «вичинка замші» Ж;
р. замша, бр. замша, замш, п. zamsz,
zamesz, [zamsza], ст. zamsza, ч. zamis,
ела. zamsa, semis;- запозичено з се
редньоверхньонімецької
мови
через
польську; свн. saemisch leder «особлива
гнучка шкіра», сни. sёmes(ch) «те.» по
ходить, очевидно, від фр. chamois «сар
на;

шкура

сарни»

що виникло з лат.

(альпійське

camox

слово),

«сарна», запо

зиченого з якоїсь індоєвропейської мови
альпійського населення (пор. гр, хє
~tІі\; «молодий олень», дісл. дангл. hind
«ЛаНЬ», ДВН. hinta «ТС.», дінд. samal)

«безрогий», лит. (жем.)
іє. *кеіn- «безрогий»),

«те.»,
найімовірніше
з галльської; помилковоЮ слід визнати
спробу (Преобр. І 242; Falk - Torp 957)

[smulas]

[занедати] «дати» Я;- похідне утво
префікс не, наявнісп,
слова,

мож

нехтувати]
«ТС.»,
(занехувати,
за
няхувати ВеЛ] «те.»;- бр. [занехаць.
за не хиваць,
занехаиць,
занехаиваць l,
п.
ч.

zaniechac, zaniechiwac, zaniechywac,
zanechati, zanechavati, слц. zanechat',
zanechavat', вл. zanjechac, zanjechowac;- префіксальне утворення від псл.
*xati (xajati) «торкати; чистити; гудити,
ганити,

ганьбити», в окремих випадках

переосмислене і nереоформлене як

по

хідне від частки [нех] «нехай».- Мель
ничук 3тимология
1966, 218.- Див.
ще хаяти.
[занечогіти] «занепасти» Я, [занечо
гілий] «Занепалий» Я; -nохідне утво
рення від займенника нічого, форми
род. в. одн. від ніщо; буквальне зна
чення «дійти до такого стану, шоб ні
чого не залишилося з грошей тощо».
Див. ще що.
занзари, зарзалu -ДИВ. дзандзар.

занігтиця\ заногтиця -див. ніготь.
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занігтиця

запаць6ритися

[заніrтиця 2 ] (бот.) «асплеюи, Asple[занохтицаІ, п. za-

nium L.» Ж;- р.
nogcica, zanokcica

«Те.»;- пов'язане

з

{занігтиця! «ні гтьоїда»; назва зумовле
на приписуваною рослині nридатністю
для лікування нігтьоїди (див. Добро
вольский 246); віра в такі лікувальні
властивості аспленію викликана nодіб
ністю листа одного з його видів до ніг
тя.-Масhеk Jm. гostl. 31.-Див. ще
ніготь.- Пор. загнітиця 2 •
занідро -див. надро.

[занім] «поки; до тато часу, поки»;
запозичення з польської мови; п. zanim
«поки, поки не», za nim «те.» утворене
з прийменника za та займенника nim
(давнього im), форми оруди. в. одн. від

основи j- <<тoй».-Bruckner 204-205.Див. ще за\ його, ним, нім.
[занник] (бот.) <<залізняк
бульби
стий, Phlomis tuberosa L.» Mak;- ре
зультат видазміни або помилкового на

занЯттЯ;- очевидно, запозичення з
російської мови; р. занЯтuе утворене
від дієслова занЯться <<зайнятися»; пор.
також п. zaj~cie, болг. занftтие.-Див.
ще йнЯти.

[заобрітися] «знайти підтримку, до·
помогу» Ж, [заобрістисяІ «те.» Ж, [при·
обрітиІ <<Придбати» Г, ВеЗн;-мабуть,
зворотні утворення від форм минулого
часу приобрів, заобрів до давніших ін·
фінітивних
форм
типу
* приабрісти
(пор. р. приобрестu, стсл. ОБр·І:Jсти),
утворених від кореня псл. *-ret-, -rttt·,
відбитого також у словах ob-resti «знай
ти», sь-resti «зустрітИ>>, *sь-ret-ja <<зу
стріч».- Див. ще стрfти.
заохтемити -див. охтем.

[зап]

писання форми [запник\ <<те.».- Аннен
ков 249.- Див. ще зап.
зановат, зановать, зановец, зановит,
зановить, занавіть- див. зІновать.
заноза «палиця, яку вставляють у
край ярма, щоб віл не виnрягався»,

заніз <<Те.>>, [занізка Г, Ж, занозина
СУМ, занісник ЖІ <<ТС.», [снізка] <<те.;
зменш. від сноза», [снозаl <<тоненька
паличка у вулику для підтримання
стільників; частина плуга; поперечні
зв'язки чотирьох жердин у плетеному
з хворосту димарі; кілочок, яким з'єд
нують кінці лопаток у колесі водяного

млина»;

[сніз]

<<заноза;

сноза;

кожна

з двох крайніх планок, що з'єднують
сторони полудрабка; верхня дощечка
в корці колеса водяного млина»;- р.
заноза «скалка, колючка», бр. [заноза]
<<те.;

досада,

рення

р.

від

журба»;- похідне

кореня

ноз-,

утво

наявного

в

[нозuтьІ <<нанизувати, nронизувати,

проколювати» (nсл. noziti), а також
у слові ніж (псл. nozь <*nozjь) і пов'я
заного

з

низати,

р.

во-нзuть,

про

нзйть.-Шанский .3СРЯ ІІ 6, 50; Фас
мер 11 78; Преобр. І 604; Горяев 114;
Mik1. EW 214.- Див.· ще низати.
Пор. ніж\ проноза.
[занорйчитися І
<<упасти
обличчям
униз»;- неясне.
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(бот.)

<<залізняк

бульбистий,

Phlomis tuberosa L .» Mak, [запник,
зап' я] <<те.» Mak;- р. запник, зопник,
ч. sape (з р.);- неясне.-Масhеk Jm.
rostl. 196.
[запала]
видно,

<<ганьба,

безчестя»;- оче

префіксальне утворення від ос

нови дієслова палИти (паленіти), па
опала
<<немилість».

ралельне до р.
Див. ще палИти.

запанібрата -див. ванібрат.
[запанка] «жіночий го.rювний убір»
Пі;- очевидно, результат видазміни не
зафіксованого в цьому значенні слова
*запинка (або *запонка), спорідненого

з запинало, [запйночкаІ, запинатися.
Лив. ще п'Ястй.

[зап анторитися І

(?)»

Я;- неясне;

<<зайтися
можливо,

зі

злості

пов' язане

з [запйндоритисяJ <<задерти носа» Ж,
похідним від [пuндитисяІ <<чванитися».
Пор. пйнда.
запас, запаснuи, запасати, напа
сrіти, припrіс, [припасний] <<запасний»,
призапасти,

припастИ;- р.

запас, др. запас~. п.
(військ.);-утворення

бр.

болг.

м. запас
префікса за

zapas,

з
і кореня пас-, наявного у дієслові
пасти, р. с-пас-сіть тощо.- Шанский
.3СРЯ І І 6, 52; Бул.зховский Трудьr ИРЯ
І 195; Фасмер ІІ 78; Преобр.
І 242;
Briickner 645; Б ЕР І 601.- Див. ще
пасти.
запаска, запасчrіний -див. пас.

[заrшцьоритися J <<замурзатися, за
бруднитися» Я, [обпацьоренийІ <<заляпа-

заперечення

заплІОнутися

ний, брудний,

заяложений;

знеславле

ний» Ва;- афективне утворення,

мож

ливо, пов' язане з пацЯ «порося, сви
ня».-Пор. тіцькати.
заперечення, заперечка, заперечли
вий, заперечний, заперечник, заперечу
вач -див. перека.

[заперини]
не;

«засторонок»

можливо,

утворене

означає букв.

Я;- неяс

від

«те, що за

перИла

й

перилами».

[запетлЮрити] «добре випити», то
тожне з р. заложить за галстук Я;
неясне.

запИкатися,

запИкуватися -див.

пик.

[запильrучувати l «забивати,
псува
ти» Я;- можливо, пов'язане з [пuльга]
«знаряддя для прикріплення вичиню
ваної шкури» (пор.).
запИндоритися -див. пИнда.
запиндрЯчити -див. пиндрЯчити.

[записбшник l «верхня балка в стіні
будівлі,

Л,

на

яку

[запєс6шник]

ставляться

«тс.»

крокви»

Л;- очевидно,

пов' язане з запИсувати, запис: назва
могла бути зумовлена давньою тради
цією зазначати на верхній балці стіни
час спорудження будівлі.- Див. ще
писати.

запіл, запілка, запілля, запілок,
пільчИна, зап6ла, запалок, запалЯти
див. пола.

но\

плентатися.

[заплеухи]

«вид дитячої

гри в

хо

ванки»;- очевидно, споріднене з р. [за

пле!]ховина! «ляnас», (запле!]шина] «ТС.»,
(запле!]ховать], опле!]ха «ляnас», які по
в'язуються з дієсловом р. плевdть з ог
ляду

на звичку

плювати на руки

перед

бійкою; назва гри могла бути зумов
лена тим, що в ній застосовувались
ляпаси, або могла виникнути як резуль
тат перенесення з якоїсь іншої гри.
Фасмер ІІІ 145; Преобр. І 653; Брандт
РФВ 25, 33-34.- Див. ще плювати.

[заплИванець]

«постіл»

Г,

(заплu

ванці\ «постоли» ВеЗи, Ж;---: пов'язане
з пливтИ; назва могла бути зумовлена

тим, що личані постоли тримаються на
поверхні води, і могла виникнути у
зв' язку з народним ворожінням, при
якому вважається, нібито рух легкого
взуття по воді може визначити майбут
ній життєвий шлях людини.- Див. ще
плИстИ.

[заплИваний] «божевільний; підступ
ний» Ж;- запозичення з nольської мо

-

ви; п. zaplywany «людина, якій чогось
бракує» nоходить від zaplynq,c <plynq,c

пов' язане з др. запа «Надія, очікуван
«несподіванка»; в такому
разі споріднене з р. внезапньtй «рапто
вий», ч. ст. japati «спостерігати», пedo
jiepie «несподівано», z japna «Швидко»,
вл. njezjapki «несnодівано», ч.
слц.
nejapny «незграбний»;- псл. * (j)apti зі
ня», незаяп'Ь

opinor «вважаю, уяв
opinio «думка», opto «бажаю»,
inopinus ·«несподіваний, раnтовий».
Шанский 3СРЯ І З, 120; Фасмер І 328;
Преобр. І 88; Machek ESJё 216; WaldeHofm. ІІ 212-213.

ставляється з лат.

ляю»,

[заплекатисЯ]
«забрести, зайти»;утворене під впливом
заплептатися
Від МОЛД. плека «ВіДХОДИТИ, відnраВЛЯ·

тися, вирушати» або рум. pleca «ТС.»,
які походять від лат. plico ( <*pleco)
згинаю»,

укр. плепцj.- Scheludko 133; СДЕЛМ
317-318; Pщcariu 117; Wa1de-Hofm.
ІІ 321, 323.- Див. ще плестИ.- Пор.

за

[запко] «страшно, моторошно», [зап
«Прикро, неприємно»;- очевидно,

«лапки складаю,

дає гр. лЛЄхw <<nлету, в'яжу», сnорід
неному з лат. p1ecto «ТС.», псл. pletQ,

що відпові-

«nливти»,

якому

відnовідає укр.

плив

тu.-SW VIII 223.-Див. ще nлИстИ.
[заплИванці] «борошняні кишеньки з
сиром» Ж;- очевидно, пов'язане з плив
тИ, запливати; назва могла бути зу
мовлена тим,
що
при
виготовленні
млинця для цієї страви сковорода за
пливає тонким шаром рідкого тіста;
сnочатку, мабуть, означало «млинець))

взагалі, а потім ·nоширилося на страву
з млинців.- Див. ще плИстИ.
запліха,
зап;uчити,
заплішИти див. плішИти.

[заплЮвиця]

(зоол.) «м'ясна муха,
Г, Ж;- похідне
утворення від (плювати 1 «кидати, шпур
ляти» (про відкладання яєць м'ясною
мухою); назва зумовлена тим, що uя

Sarcophaga carnaria»

муха

дуже

рясно

відкладає

яйця

на

м'ясі.- Див. ще плювати.
заплЮнутися 1- див. плювати.
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заполоч

заплІОнутися

[заплЮнутися 2 ] «nрорости; проклю
нутися (з яйuя)»;- результат контамі
наuії дієслів заклЮнутися «те.» і [за
плЮнутисяІ
«завестися,
гніздитися
Ж».- Див. ще клювати, плювати.
[заnлюск] (у виразі [з. свідкам в очі
дати] «вдатись
до
брехні,
завести
в оману») Ж;- очевидно, пов'язане з
заплЮщити у значенні «закрити (заслі
пити)

свідкам

очі,

напустити

в

очі

заповіт, заповітний;- бр. запав ет;
очевидно, результат контамінаuії форм
завіт ( <завtт'Ь) і заповідь.- Див. ще
заповідати, відвічати.

[заповнЯти] «забувати» Л, [запол-t·
нЯти] «те.» Л;- фонетично видозмінене
заnозичення з польської мови; п. za«забути» утворилось від рот
піес «пам'ятатИ>>, сnорідненого з р. пом
нить, укр. поминати (див.).

pomniec

«заплю

[заполИшник] (бот.) «великий білий

щити», бр. [заплЮснуцьІ «те.».- Див.
ще плЮщити 2 •
запно -див. запко.
запобігати,
запобігайло,
запобіж

гарбуз, Cucurbita maxima Duch.» До;
не зовсім ясне; очевидно, пов'язане
з поле і означає «який виходить за поле»
(своїм довгим бадиллям); пор. нвн. Feldkiirbis «ТС.» (букв. «ПОЛЬОВИЙ гарбуз»).
Див. ще за\ поле.
заполонИти
«заповнити»,
розполо
нИтися
«розлитися;
поширитися»,

туману»;

пор.

[заплЮскнути]

ник, запобігливий, запобіжний, запобі
гучий -див. бігти.
заповзЯтися, заповзЯття,
заповзЯ

тець, заповзЯтий, заповзЯтливий
див. Яти.
заповідати, заповідач «Той, хто запо
відає що-небудь комусь у сnадаю>, за
повідь, заповідальний;- р. заповедать,
бр. запаведваць, запаведзь, др. заповt
дати, заповtдь, п. zapowiadac, zapowiedz, Ч. zapovidati «ЗаборОНЯТЮJ, zapo·
ved' «Заборона», СЛU. zapovedat' sa «За
рекТИСЯ>), вл. zapowediic «заповідатИ>>,

zapowiИz, нл.

zapowedowas, zapoweda-

[сполонИти] «заповнити; пол ити»;- не
ясне; можливо, один з рідкісних в укра

їнській мові проявів т. зв. другого
повноголосея на місuі др. зап'Олнити
«заповнити» і т. д.- Пор. повний.

[заrюлонь]

(бот.) «заразиха, вовчок

гіллястий, Orobanche ramosa L.» Ж;
назва, утворена від п. zaplonqc si~
«зарум'янитися, зачервонітися, дозрі
ти», zaplon «загоряння, займання» і зу

болг. запов.Ядам «наказати, звеліти»,
заповед «наказ, розпорядженню>, м. за
поведа «наказувати,
розпоряджатися»,
заповед «наказ, розпорядження», схв.

мовлена

заповедати, заповед «ТС.», СЛН.

(найефективніший засіб боротьби з uим
небезпечним бур' яном); пор. також від
повідні назви в інших мовах: р. солнеч
ньtй корень, нім. Sommerwurz «літній
корінь», що пов'язуються з жовтим ко
льором і поняттям стиглості.- Вісю

ne,

zapove-

«наказати, наказувати», zapovedo«наказувати, командувати», zap6«наказ, заповідь», стсл. ЗdпосtдІ\
ти, зм1осtдь.;- псл. zapovedati, пре
фіксальне утворення від povedati «пові
дати, розповісти», пов'язаного з vedati
«знати».- Шанский 3СРЯ ІІ б, 55;
БЕР І 603.- Див. ще відати.
заповіДник «територія або архітек
турна споруда, яка перебуває під охо
роною держави», заповідний «який збе
рігається у первісному стані; незай
маюІЙ»;- бр. запаведнік;- запозичення

dati
vati
ved

з російської мови; р. заповедник «ТС.»
утворене від заповедньtй ( <заповtдь
ньш)

«який

перебуває

під

забороною,

недоторканний», похідного від заповедь
«заборона, розпорядження».- Шанский

ЗСРЯ
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ІІ

6,

54.-Див. ще заповідати.

жовтим
або жовто-червоним
кольором стебел uієї рослини; повно
голосея на українському грунті, мож
ливо, було підтримане формою полати

ліна - Клоков 283; Нейwтадт 506-507.
ЗаПОЛОЧ 1 «КОЛЬОрОВі баВОВНЯНі НИТКИ
для вишиванню>,
[заполочник]
(бот.)
«трав' яниста

біла бавовна, Gossypium
Ж;- очевидно, резуль
тат контамінаuії слів [за-волоч-И] «за
волокти», тобто «вкрити (полотно нит
ками)» і повол6ка «серпанок» - *запо

herbaceum L.»

волоч з наступною гаnлологією третього

складу; пор. також !заволічка] «вовняні
нитки для вишuвання, гарус», [волічка]
«гарус».- Див. ще волоктИ.

[заполоч 2 ] (бот.)
«чаполоч,
Hierochloё borealis R. et Sch.;
куничник

запона

запроміжнИй

наземний,

Calamagrostis epigeios (L.)
Roth.»;- результат видазміни чаполоч

«Те.>>, зближеНОГО З ЗаnоЛОЧ «КОЛЬОрові
нитки» або з іншими nрефіксальними

запосідати, запосідатися -див. сі
дати.
[запотарайкати] «задіти» Ж, [запу
тарайкатиІ «задіти, загубити» ВеЗн;

утвореннями на за-.- Див. ще чаполоч.

не

запона «Завіса», запонка «Застібка
для манжетів чи коміра верхньої чоло

з [потерати] «загубити, втратити», [по
тера] «втрата».-Див. ще терs'іти.

вічої сорочки», [опінІ «припію> Ж. [опо

Бі] «те.», попона «покривало», припін
«мотузок, ремінь, ланцюг, яким прив'я

Пор. запроторити.
[запрежній] «Нинішнш, теnерішнш»
Я;- очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. запрежний «колишній,
який був поnереду передостаннього» ут

зують кого-,

ворене

на] «завіса;

покривало,

пона «Перешкода>>,

ковдра»,

перепОН,

що-небудь»,

пере

(перепОНЯ

[упінІ

«при

пін» Ж;- р. запонка, бр. запона, п.
zapoпka «запонка», схв. болг. запон(а)
«завіса», схв. запонка «застібка; петля,
петелька»;- псл. zapona, іменна осно
ва, пов' язана чергуванням голосних із
zap~ti ( <* zapьnti) «запнути, затягти»,
похідним від p~ti, укр. п'Ястu.-Шан

ский 3СРЯ І І 6, 56; Фасмер І І 79; Ж ел
тов ФЗ 1876/l, 15; Преобр.
ІІ 167;
БЕР І 604.-Див. ще п's'істИ.
запопадати, запопадливий, запопад
ний, запопасти -див. падати.
запоріжжя, запорожжя, запорожець,
запор6жецький,
поріг.

запор6жчик -див.

ЗаПОрТОК «ЯЙце-бовтун», (запороток,
запародок МСБГ] «те.»;- р. [запорток],
др. запороток'Ь, запр'Ьток'Ь, п. zapartek,
zaparstek, ч. zaprtek, [zaprdek], слц.
zaprtok, вл. zaportk, нл. zapartk, болг.
Заn'Орт'DК, СЛН. zapftek «ТС.»;- ПСЛ.
za-p"~tьkь, похідне від *p'Ьrtiti, яке
первісно, мабуть, означало «висиджу
вати пташенят, зігрівати яйця виси
джуванням»;- зіставляється з лит. pe-

rёti «висиджувати, виводити»,
чинка, яйце», лтс.
цях,

висиджувати

(проти

Endz.
Farre

peret

peras

«ЛИ

«сидіти на яй

пташенят,

курчат»

Endzelin KZ 52, 119; Miihl.І І І 201 ); двн. far «бичок», нвн.
«те.»,
лат. pario
«нараджую»,

гр. л6рLс; «телиця», л6р'tа~, л6p'tLc; «ТС.»,
дінд. prthukal) «дитя; теля»; іє. *реr
«виробляти,
народжувати».- Фасмер

ІІ 79; Преобр. І 242; Machek ESJё 710;
Holub-Lyer 517; БЕР І 606; Mikl.
EW 243; Fraenkel 573; Юuge-Mitzka
184; Walde-Hofm. ІІ 255.- Пор. вИ
пороток.

запорука,

запоручuти- див.

рука.

зовсім

ясне;

можливо,

пов' язане

з прийменника за та прикмет
ника прежний, спорідненого з перед:
значення «нинішній» виникло, мабуть,

внаслідок

сприймання

компонента

в значенні «nісля».- Див. ще за\

за

перед.

[запреніrди] «ніколи» Ж;- резуль
тат nоширення прислівника [нігди] «ні
коли» префіксамн за- і -пре-, що мають
тут підсилювальне значення.- Див. ще
за

1

,

•

нІгди,

пре-.

[з апрет] «стримування, гальмуван
ня; запор», [запрещати];- очевидно, за
позичення з російської мови; р. запрет

походить від др. запр'Бтити, запр'Бща
ти «Не ДОЗВОЛЯТИ» (пр'Бтити «Стриму
вати,

зуnиняти,

не

дозволяти,

загро

жувати»), запозиченого з церковносло
в' янеької мови; псл. Зdnрі:тити <<те.»

утворене від 11р·tтити «те.», спорідне
ного з болг. претя, схв. приjетити
«загрожувати», слн. pretiti, нл. psesis
«тс.»

і

зіставлюваного

з

укр.

перечи

ти.- Шанский 3СРЯ ІІ 6,
56-57;
Фасмер ІІІ 361; Преобр. ІІ 125; Младе
нов 515.-Див. ще перека.-Пор. пре
тИти.

[запрЄв] «довгі, одвислі рубці в по
чатках кукурудзи
ВеНЗн;- неясне.

під

час

пвітіння»

[запрілець] (бот.) «підмаренник, Gaочевидно, nов'язане
з пріти; назва могла бути зумовлена

Iium L.» Mak;-

тим, що підмаренник використовується
при висипах на шкірі, наривах, екземі
тощо.- Носаль 162.- Див. ще пріти.

запроваджувати,
вестИ.

запрОвод -див.

[запроміжнИй] «заможний; огрядний,
поставний» Ж;- результат контаміна
пїі двох слів з близькими значеннями:
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запроторити

зармутИтися

заможний
і
спроможний
нИй).-Див. ще могтИ.

(спроміж

запроторити, [запровторити, запра
вторити, запарторити о, відпрото
рити, запофторити (Ме)];- р. запро
торить, бр. запраторьщь;- похідне
утворення від не засвідченого в укра

їнській мові дієслова * протор ити, сnо
рідненого з р. [проторитьІ «промарну
вати, розтринькати; сnричинити збитки»,

[протори]

«збитки»,

що

chek J m. rostl. 217.- Див.

ще разИти.
зараза 2 , заражати, заразень, зараз
ливий, заразний, заразник -див. ра
зИти.

[заремба]

«молода,

фізично

сильна

людина» Ба;- запозичення з польської
мови; п. zaп;bacz «забіяка, заводіяка;
дроворуб; (перен. заст.) рубака» похо
дить від r~bac «рубати», якому відпові
дає укр. рубати (див.).

пов'язується

[заретИтися] «упертися, затятися Я;

з терftти, терти.- Фасмер ІІІ 384;
Преобр. ІІ 136; Потебня К ист. зв. ІІІ
44.- Див. ще терЯти.- Пор. запотарай

посваритися Ж»;- очевидно, пов'язане

ка ти.

за11ряrати - див. пряrтИ.
запуганий -див. впуrувати.

титися.

зарзали -див.

[запутити] «заперечувати, зава1Кати
говорити»,
[защ}титися]
«вдаватися
(у щось), вступати в розмову» Ж;- не
зовсім

ясне;

мо1Ке

бути

зіставлене

з

щjто, щ}тати або з путь; в останньому
випадку первісно могло означати «За
ступити, стати на дорозі, на заваді».
зап'Ястя, зап'Ясник, зап'Ясток, зап'ясть,
зап'ясцft,
зап'Яток -див.
п'ЯстИ.

[зapalJ «вид трави» Ж;- неясне.
[зара 2 ] "«Тонке тюлеве покривало на
голові нареченої, фата» (?) Я; -запо
зичення з кримсько-татарської або ту
рецької мови; крим.-тат. тур. zar «Про
зора завіса»,
МО1КЛИво,
пов'язане з
ТЮрК. zarbaf «ТКаНИНа З ЗОЛОТОЮ або
срібною ниткою», яке виводиться від
перс. zerbaf «парча», утвореного з zer
«золото» і основи дієслова baften «тка
ти».- Фасмер ІІ 80.
заради;- болг. зарадИ, зарад, м. за

ради, зарад,

схв. заради, заріід, слн.

результат злиття при
йменника ради з прийменииком мети
і причини за (див.).- Пор. задля.

zarad, zaradi;-

зараз -див. раз.
[зараза 1 ] (бот.) «вовчок, Orobanche
alba L.», [заразИха] «те.»;- бр. зара
зіха;- очевидно, заnозичення з росій
ської мови; р. заразИха, як і п. zaraza,
ч. zaraza (з п.) «те.», походить від за
раза «інфекційна хвороба»; назва зумов
лена тим,

що

розвивається

ця
на

nаразитична
коренях
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рослина

ку.11ьтурних

рослин.- Бісюліна-Клоков

283;

з [ретИтисяІ «битися, сваритися, боро
тися», [ратИтиJ (кому) «ганьбити, лая
ти».- Див. ще ратИти.- Пор. наповра

Ма-

[заригувати]

дзандзар.

«зметати,

обкидати»;

неясне; МО1КЛИВо, пов' язане з п. ст.
riga «лінія, рядок», яке зводиться до

свн.

«те.».-

rige

І

Slawski

222.- Пор.

фастрИІ'а.

заринати -див. рИнути.

[зарИтися] (на щось) «зазіхати, бути
ПО1Кадливим» Ж, [незарнийJ «безкарне·
ли вий» Пі;- р. зариться;- давній фо
нетичний варіант основи зор-, наявної
в

словах зір, зорИти «сте1Кити

уВа)КНО

ДИВИТИСЯ»,

З

очима,

ПОДОВ)КеННЯМ

ГО·

лосного о.- Фасмер І І 80.- Див. ще
зір.
заріб, зарібкувати, зарібний, заріб
ник, зарібнИчий, зарібок -див. робИти,

[зарінка] (бот.) «червона верба,
!іх

purpurea L.» Mak;-

Sa·

очевидно, по·

в' язане з [зарінок] «nологий берег річки,
вкритий рінню», [зарінє, зарінче] «Те.»;
менш імовірний зв' язок із [заря] «баг
рець на небі,

заграва»

за

кольоровою

подібністю.

[зармутИтися] «засмутитися», [зар·
мутокІ «Смуток>>;---, запозичення з сло
вацької мови; слц. zarmutit' «засмути
ти, оnечалити» є похідним від rmutit'
«nечалити»,

rmut

пов'язаних

з ч. ст.

ч.
виникло

titi),

moutiti
в

XV

сприйняття

«каламуть», очевидно,

mutiti (<псл. *mQ-

«мутити»; приставне r
ст. через помилкове

початкового

ko-

в

слові

«сумувати, 1Куритися», ч. ст.
«мутити» як префікса, тоді як це слово

kormu titi

утворилося

зникло,

а

з

1

kolo-mutiti,
перейшло

де друге о

в r.-Machek

зароже

засібок

ESJC 513-514;

Holub-Lyer 421.-

Див. ще каламуть.
зарбже -див. ріг.

[зарочча]

«прибуток,

вигода»

Я;

засада, засадець' засадисти й, заса
дич, засадка, засадний, засаднИстий.
засаднИчий, засадничок, засадчик, заса·
дьок -див. садИти.

[засалабонити]

утворене з прийменника за та іменника
рік (року); очевидно, первісно мало
значення «те, що зібрано, зароблено,

одержано за рік».- Див. ще за\ рік.

дити,

«Встромити,

ввіткнути»,

вгоро·

[присалаб6нитисяІ

«прийти»;- афективні

утворення.

[засандрИчити] «встромити, вгороди
ти, ввіткнути»;- афективне утворення,

зарубіжний -див. рубіж.

[заружжа]
<(Солончак»;- очевидно,
похідне від [ружий] «червоний» за від
повідним кольором грунту;
якщо за
р!}жжа означає ·також назву вологих
солончаків, то можливий зв' язок із
грузнути,
звідки
*за(г)ружжа >за

можливо,

пов'язане

з

засадйти

«ТС.».

[засатарити] «запроторити», [засита
ритиІ «ТС.»;- р. [засат6рить, засата
рить) «тс.»;- очевидно, афективне утво
рення;

Фасмер

(І І

81)

вважає

неяс

ним.

[засвислювати] «зав' язати кінці тов

ружжа.- Див. ще ружий.
зарука,
зарукавниця,
зарукавчик,
зарук6ваний, заруч, заручатися, -зару

чини, заручка, заручний, заручник, за
ручники -див. рука.
заря, зарево -див. зорЯ.

зарЯд\ зарЯддя, зарЯдник, зарядом,

стого

каната

тоненькою

вірьовочкою,

щоб канат не розплітався» Мо;- оче
видно, пов' язане із [свtlслі] «нижній
кінець плавної сітки» (див.).

[засвіктати] «бризнути, литися ців
кою» Я;- неясне; очевидно, афективне

зарftдчик, зарЯдний, заурЯд -див. ряд.
зарЯд 2 «снаряд; певна кількість ви
бухової речовини в снаряді; кількість
електрики в тілі», зарЯдка, зарядИти,
заряджати, нарЯд, перезарядtlти, роз

лю»;- неясне;

рЯд, розрЯдка, розрЯдник, розрядИти,

дозміни форми засадйти «увігнати, з си-

розряджати, снарЯд;- бр. зарад, за
радка, зарадзіць, нарад, разрад, раз
радка, разрадзіць, снарад, болг. зарЯд; запозичення з російської мови; р. за
рЯд, зарЯдка, зарядИть, заряжать, на
рЯд, перезарядtlть, разрЯд, разрЯдка,
разрЯдник, разрядtlть, разряжать, сна
рЯд, снарядtlть, снаряжать є похідними
утвореннями від рядИть «робити, готу

лою застромити».

вати,

розпоряджатися,

керувати»,

в' язана го з ряд.- Шанский 3СРЯ
6, 61; БЕР І 610.-Див. ще ряд.

[зарязь]

(бот.)

«нечуйвітер,

по

ІІ

Hiera-

Г, Ж;- неясне;
можливо, пов' язане з [заря] «червінь
на небі», зарЯтися «Займатися, спалаху

cium aurantiacum L.»

вати» з огляду на червоний колір
кві
тів рослини; пор. також іншу назву

утворення.

засвоїти -див. свій.
Заситарити -ДИВ. засатарИТИ ..

[заситИти]

«увігнати кілок у земможливо,

результат

ви

.

засіб, [зас66НИЦЯ] «КОМОра, СКЛаД,
магазин» Ж. [засібний] «заможний; прос
торий (про одяг)», [засоблЯти] «поста
чати, допомагати» Ж, [незас6бний] «бід
ний, убогий» Ж. посібник, [пос6ба] «до
помога»,

пос6бник,

пос6бництво,

посо

бИти;- п. zasбb «запас, ресурси», ч.
СЛЦ. zasoba
«ЗаПас»;- nрефіксальне
утворення від займенникового кореня
соб-, відбитого
також у др. собина
«Власність, майно», собити «nридбава
ти, присвоювати»; префікс за- має зна
чення nридбавання (пор. закупИти, за
пастИся, заробИти тощо); усталенню цих·
утворень, можливо, сприяла асоціація
з виразом за собою (мати певний запас,

резерв).-Масhеk

ESJё

711; Holub-

нечуйвітру [корсатка огниста].
[зас] «а, же, але» ВеЛ;- запози

підсобИти.

чення з nольської або словацької мови;
п. zas «а, але; же», ч. zas, zase «знову»,

[засібок]
«нерозрізана
середина
спинки свити» Я. [зас6бок] «складки на

слц.

zas, zasa, zase

нулися з первісного

«знову,

za se

же»

розви

«За ceбe».-

Machek ESJё 710.- Пор. зась.

Lyer

517.-Див. ще за\

себе.-Пор.

спинці кожуха щору від талії, спинка
сорочки»;- неясне; можливо, похідне
утворення від за .собою.
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аа сік

застегнути

засік, засіка,

засtкан, засtч, засіча,

К.ур,

[засплйш] «ТС.» К.ур;- результат

засічка, засічний -див. сіктИ.
[з аскамИтися] «задратися
nід
час
стругання дерева», lзаскамйнка] «задир

контамінації

ка на дереві» Я;- очевидно, похідне
утворення від незасвідченого дієслова
*скамйти «розтріпувати, розкуйовджу

нuй, заставник, заставнuчий, застав
щик, заставщйна -див. ставити.

вати»,

яке

могло

бути

утворене

від

іменника [скама] «корnія» (див.).
[заскаратися] «забожитися, заnрися
гатися

словами:

ізаскарuтися]

скарь

«те.»

ня,

боже!» Ж.

Ж;- nохідне

від

( с)карати, утворене під впливом за
присягатися, забожИтися тощо.- Див.
ще за\ кара.
заскарубіти, заскарубнути, заскоруб
лий, заскарблий -див. шкарубіти.

прислівників

заспіл(ь)

і

[спліш] «nосnіль» (див.).
застава,

застав,

заставна,

застdв

заставити «примусити»;- р. заста
вить, бр. заставіць, др. заставити,
n. zastawic, ч. zastaviti, слц. zast avit';префіксальне утворення від ставити;
первісно означало «вміщати, запрото
рювати когось без його згоди викону
вати певну роботу»; на думку
Шан
ського (3СРЯ І І б, б3), в українській
та білоруській мовах запозичення з ро
сійської, де воно може бути семантичною

Ізаскепати] (у виразі [з. в скрипку]
«заграти на
скриnці»)
Ж;- неясне;
можливо, пов' язане із [скепати] «коло
ти; сіпати, смикати» або з щипати;

калькою нім. anhalten.- Див. ще за\
ставити.
заставні -див. ставити.
застайка -див. стая.
засталИтися,
засталftтися -див.

в

стати.

останньому

виnадку

могло

означати

первісно «грати на щипковому інстру

застати; -р. застать, бр. застdць,
др. застати «Застати, знайти; захопи

менті>>.

[заскорузлий]

«Зашкарублий»

Ж;

пов' язані з скорузнуть

ТИ», п. zastac, ч. zastati, слu. zastat',
вл. zastac, болг. застана «зупинитися,
застоятися», схв. застати, СіІН. zastati;- псл. zastati, похідне від stati «ста
вати»; з префіксом za- спочатку
озна

«ставати сухим, жорстким; рубцюва
тися (про рану)», яке виводиться від

шлях комусь; підготуватися до нападу

бр.

заскарузльt;- очевидно, запозичен

ня з російської мови; р. заскорузнуть
«засохнути; зашкарубнути», заскоруз

льtй,

скорузльtй

чало

«стати

перед

кимось,

перепинити

lскора] <<шкура, шкіра», пов'язаного з

на того, хто рухається», а потім «натра

шкура, укр. шкіра, а також

пити на когось, знайти когось».- Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 64; Преобр. ІІ 374.Див. ще за\ стати.
[застегнути 1 «застібнути» ВеЛ, [за

з

р. укр.

кора, псл. kоrа.-Шанский 3СРЯ ІІ
б, б2; Фасмер ІІІ б50, б54; Преобр.
ІІ
ЗОб, 308.- Див. ще кора, шкіра.
заслін; заслінка, заслон, заслона, за
слонИти -див. слон Ити.
заслуга, заслужений -див. слуга.
засніт, засніток, засніта, заснітu
ти~-- див. сніть.

[заснітки І (бот.) «сорт слив,

insititia variet.» Mak;- мабуть,

Prunus
пов' я

зане із [засніт] «зернова сажка», [за
снітаl «зіпсованість» з огляду на неви
соку якість плодів; пор. інші
назви
цього сорту: дрисливці, дристулі, ду
раньки, ду раси, вовкуни та ін.- Див.
ще сніть.

заспа -див. сИпати.

заспі л,
спільний.

[заспліш]
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заспіль,

заспільно -див.

«Заспіль,

не

на

вибір»

стягнути] «те.» Ме, застіжка, (застftж
ка];- р. застегнуть, бр. [засцягнуць],
р.-цсл. З6СТ0Гd, П. scieg «СТібоК», Ч.
pristehnouti «пристібнути», стсл. оснr
нжти

псл.

«застібнути;

* steg-/*stog-;

мало значення

надіти

кайдани»;

спочатку,

«колоти»,

nотім

мабуть,

-

«ши

ти, стьобати»;- споріднене з лит. segti
«застібати,
проколювати»,
segtukas
«шпилька», sagstyti «застібати, зашпи

лювати,

приколювати», sage «прикол
sagtis «застіжка, пряжка», гот.
stakins «наколоті знаки, тавра», двн.
stahhula «жало, колючка», stechen «ко
лоти», еви. stekken «скріплювати, ско
лювати».- Шанский 3СРЯ ІІ 6, 64;
Фасмер ІІІ 751; Преобр. ІІ 379; Trautка»,

застіжка

заталь

mann 285.-Див. ще стеr.- Пор. сті
бати, стьобати.
[застіжка] (бот.) «армерія звичайна,

застум -див. стума.
заступ «лопата», [заступень] «Дер
жак, ручка заступа», заступИлно, [за

Armeria vulgaris Willd.» Mak;- мабуть,

ступuльно] «те.»;- р. бр. діал. заступ;

пов'язане з застіжка «застібка», хоч
мотивація назви не зовсім зрозуміла;
можливо, довге стебло квітки (до 45 см)

похідне утворення від ступати; пер
вісно означало сук або пристрій на ко
пальному знарядді для наступання но

використовували

гою; пор. р. [зdступ] «східець, виступ,

для
зв'язування,
скріплення.- Федченко-Флеров 744.Див. ще застеrнути.
застій, зdстійка -див. стоЯти.

[застоли] «постали» Ж, [застолЯта]

приступка, зубець».- Шанский 3СРЯ І І

66-67.-Див. ще за\ ступа.
заступати, заступа, зdступка, за
ступний, заступник -див. ступа.
[засупружити] «посваритися, полая

6,

«ТС.» Ж;- очевидно, результат вида·
зміни слова постолu, викликаної збли
женням із стелИти в розумінні «під
стилати щось під ноги», від якого маж
ли ві похідні з префіксом за- (застелЯ
ти, заст6ли).-Див. ще постолИ.
[застрахати] «зачіплюватися, застря
вати»
Па;- очевидно, результат ви
дозміни слова застрягати «застрява·

ти з силою»;- афективне утворення.
зась (вигук для висловлення забо

ти»,

рони), заськи, [засі], ст. зdся «знову» Я;

викликаної

діалектною

вимовою

тися»

Ж;- очевидно,

похідне

від

су

пружити «запрягати разом дві пари
волів двох хазяїв», яке могло зазнати
відповідної зміни значення.- Див. ще
супруr 1 .

[засурнелитиJ

«встромити,

вгороди

форми мин. ч. застрЯг як [застрах].

р. [зась) «замовчи; геть», бр. [зась! «геть»,

Див. ще стрЯrнути.

др. за ся «за себе, геть», п.

[застромець] (зоол.) «морське перо,
Pinna (Peпnatula)» Ж, [застромчак]

«назад; геть»;- результат злиття і ско

«рак, що живе в морському пері, Piпno
teres veterum» Ж;- похідне від застро
мИти; назва пояснюється тим, що ра

значення

ковина

цього

молюска

застромлюється

в морське дно.- Див. ще стромИти.

[застрЯмина]

«поперечна

планка

у

верстаті, що з'єднує вертикальні сто
яки»;- неясне; можливо, пов'язане з
стремено, значення якого теж пов'я
зується з натягуванням, з'єднуванням
чогось.- Пор. стремено.

рочення

виразу
укр.

псл.

зась

za

«не

zasie, zas

s~

«за

можна»

себе»;
розви

нулось, очевидно, через проміжний сту
пінь «назад» у наказовому розумінні;

спроба пов'язати р. [зась]

із застить

(Даль І 640) непереконлива.- Дзен
дзелівський УЗЛП 60; Фасмер І І 82;
Преобр. І 243; Потебня РФВ 3, 191.

[затавати] «западати, осідати, то
нути» Ж, [потавати] «занурюватися»
Ж. [поталий] «занурений; заnалий; уві
гнутий»;- неясне;

можливо,

пов' язане

застувати, застити, [застіяти] ж.
[застя] «Та, що застує» Я;- р. застить,
застовать, бр. засціць;-пов'язується

з затопИти, потопііти через проміж
ний ступінь псл. *zatap-, *potap-; пор.

з др. застtтитися «заховатися,

[затай] (бот.) «підмаренник справж
ній, Galium verum L.» ВеБ, (зlітой]

нити»

(ч.

zastinovati),

stenь «тінь».;
аналогією

до

суфікс
інших

засло

похідним

-ува-

від

викликаний

дієслів

такої

ж

структури; прилускалася також (Жел
тов ФЗ 187l/1, 21; Rozwadowski J agicFestschrift 309) . вихідна форма zastь
niti s~ «нахмуритися, потемніти, затьма

*

ритися,

що

малоймо

вірно.- Шанский 3СРЯ І І
мер ІІ 81; Преобр. І 243;
323.-Див. ще тінь.
застужати -див. туга.

6, 65; Фас
Mikl. EW
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засмутитися»,

р.

кануть

<*kapnqti.

«ТС.» ВеНЗн;- неясне.
[заталь] «В той час, тимчасом» ВеЛ,

[затля] «ТС.» ВеЛ;- запозичення з сло
вацької мови; слц. [zat' аІ'] «поки що»,
zatial', [zatal], [zatl'al «ТС.» утворено
з прийменника za і займенникової кон
струкцїі tal (t' al'), що пояснюється як
результат видазміни tolь, якому від

повідає укр. тiль(-ки).-Stanislav De-

jiny slovensk. jaz. 11 533.- Див.

ще

за\ тільки.

241.

затахлувати

за турбанити

[затахлувати]

«запропастити»;- не

ясне; можливо, пов' язане з lтахлювати]
«змішувати, тасувати (карти)».
[заташлювати] «продати, розбазари
ти; приховати» Ж;- очевидно, резуль
тат видазміни форми [затахлувати] «за
пропастити»;

значення

«Приховати»,

можливо, виникло в результаті збли
ження з ташка «гаманець, шкіряна
сумка».- Пор. затахлувати.

затівати, затіва, затійна, затія
див.
ви ті ва ти.

[затік] «достатні грошові
засоби»
Ж, [затічний] «заможний» Ж;- пов'я
зується з тектИ (ВеЗи 19); характер
семантичного зв' язку неясний.- Пор.
закИчний.
затіч -див. тектИ.

[затовмистий]
«тупокутний»
(про
клин), [затомлюватий] «З товстими зуб

[затворИти] Ж. затвор, [затвір] «за
мок; темниця, ув'язненню> Ж, [затво
рак] «закритий вулик» Ж, [затворник]

гребінець), [затомуватийl «З товстим
і тупим лезом» (про ніж, сокиру) Я;

«ТС.» Ж, затвірник «чернець, що не за

неясне.

лишає

своєї

келії,

не

спілкується

цями, якими важко розчісуватися» (про

[зато го] «незабаром» Кур;- резуль

з

людьми», [затворник] «ТС.», затвор
ництво, [затвірний] Ж. [затвор6вий]
Ж. [розтворftти], [розтвір] Ж. [розтво
ром] «широко розкритий» Ж, [розтвор
чатий] «ВідкрИТИЙ на дві ПОЛОВИНИ»

тат

злиття

виразу

за

того,

що

виник

у цьому значенні, очевидно, на основі
словосполучення за того часу.- Див.
ще за 1 , той.

[затокарити]

«кудись

подіти,

захо

Ж;- р. затворtlть, бр. затвор, др.
затворити, п. zatworzyc, zatwбr, zatwora «засув», слц. zatvorit', вл. zatworic, болг. затворя, м. затвора, схв.
затвдрити, ели. zatvoriti, стсл. Зl\Тс~
рити;- псл. zatvoriti, утворене з пре
фікса za- та нової основи tvor-, що ви
никла внаслідок перерозподілу морфем
у слові ot-voriti, в якому префіксальне

вати»;- неясне.

t

«захмарити», бр. сутонець «смеркатися»,
сутонне «сутінкИ>>, схв. сутон «Те.»,

стало сприйматися як кореневе, оче

видно, під впливом дієслова
«творити».-Шанский 3СРЯ 11,
68; Фасмер ІІ 82; Briickпer 387;

ESJC 703;

БЕР І 612.-Див.

tvoriti
6, 67Machek

ще вір 1 .

зате, {затИм, затого] -див. той.
[зательник] «передня частина кузо
ва» Ж;- неясне; можливо, похідне від
тил,

тобто

«Частина

запряженої

худоби»;

кузова

пор.

за тилом

[тельний]

«ТИЛЬНИЙ».- Див. ще ТИЛ.

[затемрЮчитиl

«заподіти,

закину-

ти» Я;- похідне утворення від топо
німа ТемрЮк (районний центр Красно
дарського краю і декілька станиць на
Кубані, засновані переселенцями з Укра
їни); буквально означає, очевидно, «за
слати на край світу»; інші значення
переносні.
затинатися, затинака, затuнчивий,

затuнчливий -див.

затЯти.

затИнщик -див. тин.
затирач, затирdчка, затір, затьор,
затьорач -див. терти, торувати.
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[затолом6нити) «заморочити, затума
нити» Я;- афективне утворення.
затомість
«Натомість»;- результат
контамінації прислівників зате і на
томість (див.).
затомлюватий, зато.муватий- див.
зато вмистий.

[затонІ «затінок» Ж;- р. [затонитьl

то1Ьа

«волога,

пара,

«те.»;- похідне
іменної основи псл.

tonja

туман»,

ели.

утворення
від
ton-, пов'язаної

чергуванням голосних з дієсловом *t~ti
( <*teпti) «тягти, затягати».-Мерку
лова 3тимология 1975, 55-56.- Див.
ще затЯти.
[затонистий) «упертий, вередливий»
Я;- очевидно, пов' язане з затинатися
(затЯтися) «уперто наполягати»; пор.
[затtlнчивийl «упертий, непіддатливий»,
[затuнчливий]
«те.». - Див.
ще
за
тЯти.
заторич -див. торувати.
[за торочка] «Ворожі стосунки»;- не
ясне.

[затульщина]

«податок

гуральні»;- неясне;

з

котла

можливо,

зане з [затула] «засланка коло

на

пов'я

печі»;

в такому разі первісно означало пода
ток з печі.

затурбанити -див.

турба.

затургИкати

Захар

[затургйкати] «заграти абияк» Я;
похідне від незасвідченого

звуконаслі

дувального вигуку *mypгtl-тypгu, що
міг бути імітацією звучання якогось
первісного
примітивного
інструмента
(напр., катеринки).

[затускнути]

«загуснути»

Я;- не-

ясне.

з:ітхлий;

р.

-

затхльtй,

тхльt; -результат

бр.

видазміни

запсл.

*zad-ьxl-ь(jь), дієприкметника від zad-ь
XПQti

s~

«задихнутисю>;

припущення

про зв' язок з тухлий (Фасмер І І 83)
безпідставне.- Шанский 3СРЯ І І 6,
70; Фасмер ll 74; Горяев 381; Желтов
ФЗ 1875/1, 7; Bern. І 283.-Див. ще
дйхати.
затЯти «покрити, затягти;
почати
(співати, грати); перервати», затЯтися
«зупинитися,
лягати,

перерватись;

уперто

напо

упиратися; тривати, затягтися»,

затнути, затинати, затинатися «упи

ратися; [заїкатися Я]», [затинака] «за
їка» Я, [затйнчивий]
«упертий», [за
тuнчливий] «ТС.», затЯтий «Те.; скаже
ний, лютий; [зціплений, міцно затисне
ний]», [протинатися] «трохи прокисати»

Нед, [протЯтися] «Ледве
прокисну
ти» (Ме),
[протинений] «ледве про
кислий» (про молоко) Нед, стЯти «зці
пити, міцно стиснути», стинати, [стЯ
тися] «скиснути» (про молоко)
Нед,

[стuнатися] Нед;- р. [натЯться] «при
в' язнути», [т6нька] «мотузка для натя
гування вітрила», [тень] «павутина»,
[тина] «струна», [тuнкий] «наполегли
вий, невтомний», др. тинь
«ремінь,
батіг», п. scinac si~ «замерзати; скиса
ТИ», болг. [натоница] «нахаба, причепа»,
слн. steti se «зсістися» (про кров);- псл.
zat~ti «затягти», s-ьtf;ti «стягти», похідні
Від t~ti ( <* tenti) «ТЯГТИ»;- ЛИТ.
tenёti «зсідатися, згущатися», гр. 'tєlvю
«розтягую;

натягую», 'tavщ; «натягнута
вірьовка, канат», лат. tenus «шнурок»,

дінд. tапб ti <<Натягує, розтягує, триває»,

tanika «шнурок», двн. deп(n)en «розтя
гувати»,
нвн. · dehnen «Те.»;
іє. *tеп
«тягти;
логия

плестю>.- Меркулова

1975, 52-63;
1066.- Пор. сут6н,
тятива.
затьмарити,

Pokorny
тенета,

3тимо

1065тонкИй,

поть.марити;·- ре-

зультат контамінації дієслів затьмИти

і захмарити; префікс по- з'явився тут
пізніше.- Наконечний
Наук.
конф.
філол. фак. ХДУ 1959, 6._- Див. ще
тьма, хмара.

(заузокІ

«задник

черевика»

Ж;

очевидно, утворене від кореня уз- «зв' яз

ка» ( <*Qz-), пов'язаного чергуванням
голосних з в' яз- ( <* (v)f;z-); у такому
разі первісно означало задник постала.
який стягувався навколо п'яти зав'яз
ками (волоками), або саму цю зав' яз
ку.-Див. ще вузол,
в'язати, узи.
Пор. півзина.
[заутеріти] «рОЗВИДНИТИСЬ», (заут

ре.м]

«рано

варіант

вранці»

Ж;- фонетичний

незасвідченого

дієслова

*за

утріти від кореня утр- < псл. *(j)utr-o
«раною>, відбитого в р. утро.-Див.
ще завтра.
[заухнений] «той, що не вітаєтьсн
з перехожими привітанням «Слава Ісусу
Христу» Ж;- неясне.
[зафойтуватися]
«задушитися»
ВеУг;- похідне утворення від кореня
фойт-, запозиченого з угорської мови;

уг.

fojtani

«душити,

давити»

вважа

ється в якийсь спосіб пов'язаним з діє

словом

fulni «задихатись»· прауграфін
MNTESz І 940941' 984.
ського походження.-

[зафолюватиJ

Ба;- запозичення

«забруднити
з

(одяг)>•

польської

мови,

п. zafolowac є префіксальним утворен
ням від folowac «бруднити; валяти сук
но», пов' язана го з folusz «сукноваль
ня», звідки й укр. ф6люш.-SW І 758;
Slawski І 233.- Див. ще єj;6люш.
захаламандрити -див. халаман.

і

[захаластатися І «загнатися задалеко
стратити»,
[захаластуватися]
«те.•

ВеБ;- неясне.
Захар, Захарій, Захарко,
ХаркИ,
ст. Захарїа (наз. в., 1366), Захаріа
«памят(ь) ... г(оспод)ня» (1627);- р. За
харий, бр. Захар, Захарьtй, др. Заха
рия, п. Zachariasz, ч. слц. Zacharias,

болг. Захари(й), м. Зaxapuje, Захар,
схв. Захариjа, Зариjа, с.лн. Caharija,

стсл.

3'-'Л"РиІ<І; -через

церковносло~

в' янську мову запозичено в давньору
ську з грецької; гр. Zахар\щ; походить

від гебр.

ZaL,aria ( <z;,)sariahц),

в якому
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захарапчити

з ач

злилися основи

та

іаhц

«пам'ять, згадка»

zakar

«Ягве,

бог».- Беринда

207;
Суперанская 78; Кореспу Pпivodce 138;
Илчев 210; Skok ІІІ 640-641; Gesenius 235, 321 -322.
[захарапчити] «все собі загребти, по
грабувати» Ж;- екс пресивне утворен
ня, можливо, пов' язане з загарбати.

[захарастритися]
очевидно,

«застрянути» Ж;

пов' язане

з

захаращувати

(див.).

захаращувати «безладно заповнюва
ти, закидати», [захарастити, захарас
трити, захараздрити НЗ УжДУ 26, за
гараздровати Ж. закастрuти] «ТС.», [за
хар!}щаний] «захаращений» ЛексПол;
очевидно,

похідні

зичення;

можливо,

від

якогось

пов' язані

запо

з

тур.

hara~ «данина, яку платили підлеглі
християнські країни Туреччині»; могло
спочатку

означати

«завалювати

щось

[захвирсувати] «зажуритися»;- оче
видно, пов' язане з [хвйрса] «завірюха,
спочатку,

можливо,

чало збентеженість, бурхливу
цію.- Див. ще хвИрса.

озна

реак

[захвойдати] «забруднити», [захвата
тися Ж,

зафойдати

МСБГ,

зафойда

тися Ж, зафотатися Ж] «те.», [захвой
даха]
«нечупара»;-- бр.
[захвендац
ца]; - запозичення з польської мови;
n. fajdac «Випорожнятися, паскудити»,
fejdac, [fejtac] «те.>> походить від
нім. feuchteп «мочитися; зволожувати»,
feucht «сирий, вологий», пов'язаного
з двн. fuht(i), днн. дангл. fuht «те.»,
спорідненими з дінд. paQ.ka- «болото».
Шелудько 61; SW І 711; Кluge - Mitzka
195.-Пор. хвойда.

[захвощатися]

«заметушитися,

за-

спішити»;-- префіксальне утворення від

[хвощатися]
мантично

«шлятися,

зближеного

«поспішати».--Див.

швендяти», се
з

ще

[захит] (ент.) «метелик молочайний
бражник, Dei1ephi1a
euphorbidae L.»
ВеНЗн;- неясне.
[захібочитися]
«захитатися» Ж;
результат контамінащІ дієслова (за)
хибатися «захитатися» і основи боч
(бік), як
у з-боч-ува-ти.- Див. ще
бік, хибати.

захід, західний,

західник,

[хвастатися]
хвощатися.

Пор. хвостатися.
захист, захИснИк, захисток, [захuстя,

захищ] «захист», захистИти, захищати,

західни

цтво, західнЯк, заходець, заходини, за
ходйстий, заходливий, заходно, заходом,
заходячий -див. ходИти.
захланний, захланник -див. хлань.

[захлЮндритися]
«захлюпатися»,
[захльондатися!
«обвалятисю> ВеБ;
результат контамінації слів хлЮ-патися
і шльондра (див.).

[захмалювати]

зібраною даниною».
захарлати -див. харло.

метелицю>;

<*

кож у слові хИжа (
xyzja); з р. защи
щать етимологічно не
споріднене.
Кобилянський Зб. наук. праць І 7980.- Див. ще хИжа.- Пор. хист.

«сильно

вдарити»

(перев. в обличчя) Ба, [захмелИти] «те.»
Ж. [захмилювати] (про корову, яка
відштовхує своє теля) Ж;- неясне.
захмулений -див. хмула.
захоnлювати, захоп, захоплення, за
хопливий, захоплювач -див. хопИти.
захрЯснути
«заповнитися вщерть»,
захрЯсти, захрясати, захрЯслий;- по
хідне утворення від кореня хряс(т)
із значенням «Хаос, безладдя», наявного

в ряді споріднених слів типу [хрЯстка]
«хрящ; щебінь, уламки каміння», [хря
щем] «безладно» (див.).
[зацибанИти} «заправити щось не
звичайне, напр. ціну» /К;- очевидно,
афективне утворення.

[заціп] «передня рогова стінка ко
пита» Я, [заці пи] «два зуби в нижній
щелепі жуйних тварин» Я, [заціп6вий]
Я;- пов' язане з [заціпИти] у значенні
«зачепити»; рогова частина кінського
копита дістала цю назву, можливо, від
того, що до неї прикріnлюють підко
ву.-Див. ще ціп.-

]Jop.

чіплЯти.

[зацукатися] «затинатися, запинати
ся, заїкатися» Ж;- очевидно, утворене

що є, можливо, розширеним варіантом

на основі нім. zuckeп «Здригатися, сіпа
тися», що пов'язується з zieheп «тяг
ти».-Юugе -Mitzka 890.
[зач] «за що» Ж;- результат злиття

.l{авнішнього хис-, ( <хьtз-), наявного та-

прийменника за з давньою формою зай·

підзахисний,
утворення від
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прихистИти;- похідні
кореня хист- (*хистj-),

зашколббитися

зачавлІти

менника чь (сь) «ЩО», яка ввшшла до
СКЛаду пізнішоЇ форми ПСЛ. СЬtо «ТС.».
Див. ще за\ що.- Пор. нич.
зачавліти -див. ча в' Ядіти.

_[зача~ти]

(подих) . «затаїти», при

чаїти «притаїтю>, причаїтися; -резуль
тат контамінації фонетично близьких

форм затаlти (пршпаlти) ~ заст. чая

ти «Чекати».-ДИВ. ще ТаЇТИ, чаяТИ.
зачати, зачало, зачатmя, зачин, за
чинаfТІЕЛЬ, зачинальник, зачинаmи, за
чй.нщик -див. почати.

очевидно,

«завагітніти»

результат

вигуку

чи-ки

«зарізати»

(кабана)

від [чи.мбар],

«той,
хто чинить шкури»; в
разі первісно означало «зняти

шкуру

для

вичинки».- Див.

ще

зачинflmи -див.

чи

відчи

«Вдарити»;- афективне

утворення.

[зачілЯпнути] «захопити, загарбати,
забрати (в солдати)»;- неясне.

[зачлЯтися] «затягнутися,
часі)»

Я;- неясне;

дійти (в

можливо,

помил

кове написання замість задлftmися «те.»;

пов' язування
лідно» (Я

281)

з

[чля] «пристойно, со

непереконливе.

[зачулений] «піднятий одним боком
зане з

[закулйmи]

можливо,

пов' я

«підігнути».- Див.

за-

мабуть, не

очевидно,

«закрутитися,

порпатися;

результат

забі

контамі

без потреби метушитися»

і

[.марк6mа] «тривога, турбота, журба».
зашароббрити -див. шура-буря.
[зашИбанець] (геол.) «ератичний ва·
лун»;- похідне від шИбати «кидати»;
мотивація назви неясна.-Див. ще шИ
бати.
[зашИдіти] «глумитися, глузувати,
насміхатися»
Ж;- п.
szydzic «Те.»,
ч. siditi «обдурювати; дражнити», слц.
sudit' «ТС.», НЛ. suzis «обдурюваТИ»;
ПСЛ. SUditi «ОбдурюВаТИ», яке зістаВЛЯ·
ється з xud'Ь «Худий» (Briickner 560)
або з гр. 'ІjJв6бю «обдурюю» (Machek

ESJC 607).

[зашилИ ти] «засилити» (нитку) Я;

результат видазміни форми засилйmи
від lсилЯmи]
«низати», зближеної з
шйло (щоб затягти нитку в суцільний
твердий предмет, спочатку роблять от
вір шилом).-Див. ще силйти.-Пор.
шИло.

[зашихуватися] «Врізатися в пісок•
(термін дніпровських лоцманів) Я, [за

«?»

Ж;- неясне.

зашкалИти -див. скалка 1 •
[зашкнути] «закрити, зачинити» Я;
очевидно, споріднене
защекнуmи (див.).

з

прищию-цjmи,

[зашкобертати] «піти, накульгуючи,

ще куліти.

[зачумузаний]

ймовірніше

шохуваmися]

зачміргати -див. чморка ти.
зачморком -див. шморгати.

угору» Ж;- неясне;

«забаритися,

Я;- тлумачення,

нації слів [ша.моmаmися] «ворушитися,

чинбар
такому

[зачілs'ібити]

[зашамаркатися]
гаятися»

неза

похідне

нИти.

[зачучмаритися] «забруднитися, спо
ганіти» Я;- очевидно, пов'язане з чух
.мариmися «чухатися, тертися» (пор. за
чуханий «занедбаний, миршавий, неnо
казний»).- Див. ще чухмарити.
[зашабарчати] «защебетати, затьохкати»;- звуконаслідувальне
утворення.- Пор. шкабарчати.

спрощення

ри-ки.

нИти.
зачИнИти,

«бити,

гатися»;

грати на скрипці, водити смичком по
струнах» Я;- похідне утворення від

[зачимбарити]

[чусmриmи]

Ж;

*

Ва;- очевидно,

від

(?)

свідченого зачеревйmися, похідного від
черево «живіт» (див.).
[зачикирИкати] «почати
недоладно

звуконаслідувального

похідне

сікти», зближеного з чухатися.

точне;

зачервлs'іти -див. черв.

[зачерИтися]

ливо,

«брудний,

неохай

ний»;- очевидно,

результат контаміна
цїі форми Защjрзаний і р. чу.мазьtй
«нечистий, чорний», яке виводиться від
мdзать.- Фасмер lV 382.- Див. ще
мурза.- Пор. мазати.

[зачустритися] «захиріти, споганіти»
Я, [зачусmраmися] «Те.»;- неясне; мож-

спотикаючись»;- звукозображальне ут

ворення, можливо,
пердаmи] (пор.).·

пов'язане з

[шко

[зашкол6битися]; «заскалитися» Ж.,
[зашколубиmи
МСБГ,
засколабиmи
МСБГ, засколубиmи МСБГ] «те.»;- оче
видно, результат контамінації форм [за
шкалumи] «ЗаскабИТИ», ЗШ:Калumи «ТС.»
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збаночок

зашкруміти

і

lшкалубатиJ

близької

до

«колупати»

нього

чи

якоїсь

незасвідченої фор

ми.

[зашкруміти]
неясне

«в критися

утворення,

шрубuтися

стр у пом»;

паралельне

«зарости,

до

за

зарубцюватися»;

можливо, пов'язане з [шкруміть] «щось
пересохле», [шкруміте] «ТС.» (див.).
[зашморк] «невелика складка»,
[за
шморки] «ряботиння на обличчі від віс
пи» Я;- не зовсім

ясне; можливо, по

в' язане з сморж «гриб родини зморшко

вих», [сморчок] «гриб зморшок» (пор.).

lзашпанийІ

«кований,

литий» Ж;

неясне.

[зашr~артати І «зашити, залатати, за
штопати»

Я;- очевидно,

афективне ут

зашвінка,
зашпінкати,
зашпінку
вати - див. шпбнька.
зашпори, зашпари -див.
шпара.

[зашрубнтися] «зарости, зарубцюва
загоїтися»

Я;- неясне

утворен

ня, nаралельне до [зашкруміти]
тися струпом» (пор.).
Ізаштепатися І «зайти,

«Вкри

залізти,

за

братися» Я;- афективне утворення.

[заштибуватися] (про вовну) «зби
тися від поту і пилу» Я;- не зовсім
ясне;
можливо,
пов'язане з
штиб
«дрібне кам'яне вугілля» (див.).

[заштурмбвувати]

«затушковувати,

закутувати»;- очевидно,
пов'язане з
[штурмак] «невправна, невміла люди
на>> (див.).
зашутИтися -див. шутка 2 •
защекнути -див. прищикнути.
[защінка]
«Застібка, шпилька Ж;

зав'язка МСБГ», [защінкати] «застеб
нути» МСБГ, (защінкатися] «застебну
тися» Ж. (розщінкати] «розшnилитю>
Ж, [у щіпка] «застібка, шпилька» Ж;
не зовсім ясне; можливо, контаміноване
утворення із защіпка «застібка, гачок»
і [зашnінка] «шпилька», пов'язаного з
:ипонька, \шпінка].
[защ6раз] «щоразу, постійно»;- ре
зультат злиття прийменника за в часо

вому значенні

(пор. за

дня, за тепла)

і прислівника щораз( у).- Див. ще заl,
;Jаз, що- 3 .
[защурений] (писок) «тупий, притуп
.":!ений» Ж;- очевидно, пов'язане з щу-
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рити.

заюк -див. заЄць.
[заюшка] «вид гаївки» Ж;- деміну
тивна форма від іменника заєць; назва
зумовлена

тим,

що

учасники

гаївки

співають пісню про «заюшку», а один
у тісному колі учасників імітує пове
дінку зайця, про яку розповідається
в пісні.-Шейковский Бьп подолян, 1,
19-20.-Див. ще заЄць.
заЯва, заявИти, заЯвка, заявлЯти,
заЯвник, заЯвочний -див. Ява.
збавити, збавлЯти -див. внбавити.
збагнути «осягти, зрозумітИ>>, збаг
ненний;- очевидно, пов' язане з [баг

тu, багнути]; в такому разі
могло означати «згадати з

ворення.

тися,

рити, як і прищурений.- Див. ще щу

спочатку

бажанням»;

зіставлялося також (Ільїнський ЗІФВ
21, 1-2) з лит. boginti «швидко мчати»,
спорідненим з псл. bezati (з припущен
ням розвитку первісного значення «біг
ти» в «швидко перебігти думкою»); ви
ведення з-багнути від з-бад-нути, що
було б пов' язане з п. badac, ч. badati
(Бузук ЗІФВ 7, 68), викликає сумнів,
оскільки перехід д >г українській мові

*

не властивий.- Див. ще' багтИ.

збан,

збанок,

збаночки,

збанЯ

-

див. дзбан.

[збанок 1 ]

(бот.)

«глечики

жовті,

Nuphar Juteum Sm. Г; дзвоники, Campanula L. Mak», [збанЯтник жовтий]
«глечики жовті» Ж. Mak;- результат
перенесення назви збанок «глечию>, зу
мовленого тим, що плоди цієї рослини
подібні до глечиків.- Меркулова Очер
ки 31; Нейштадт 246; Словн. бот. 141.Див. ще дзбан.

[збанок 2 ] «перекладина в ткацькому
ст анку,

на

яку

ткач

спирається

грудь

ми»;- неясне; можливо, пов' язане
з
банка «поперечна лава на човні, сидін
ня для веслярів».

[збаночок] (бот.) <<Латаття біле, Nymphaea а]Ьа L .», [збанята, збанятникl
«Тс.» Mak, [збаночкй] «тс. Ж; дзвоники
персиколисті, Campaпula persicifo1ia L.
Mak; наперсник сумнівний, Digitalis
ambigua Murr .. Mak», [збанЯ] «дзвоники
ріпчасті,
Campanu1a
rapuпculoides

L.»;- похідні
«глечик»;

утворення
від
[збан]
назви зумовлені подібністю

збр6йі

збанrурити
квtтtв рослин до глечиків; пор. р. кув
шИнка «латаття» від кувшИн.- Мерку
лова Очерки 31; Нейштадт 531, 532;
Словн. бот. 298.- Див. ще дзбан.
Пор. збанок 1
[збантуритиJ
«збаламутити»;- оче-

видно, похідне утворення від (бантува
ти]

«турбувати,

штовхати;

нищити»,

(бантувати розумом] «баламутити»; су
фікс -ур- використано для надання сло
ву афективного забарвлення.- Див. ще
бантувати.

збачати -див. бачити, вибачати.
[збезсебитися] «вийти з себе, збоже
воліти» Я, [обезсебИти] «позбавити ко
гось свідомості» Ж, (безсебИлий] «несві
домий» Ж;- похідні утворення від ви
разу без себе «не при собі».

[збережіти]

(у

виразі

з.

сіножать

«висушити й зробити добре сіно») Ж;
очевидно, пов' язане з берегтИ, бо ріг,
оборіг «пристрій для зберігання сіна»
(див.).

[збершнітиІ

«стати

трухлим»;-

неясне.

[Збнйгнів] (чоловіче ім'я);- калька
п. Zbigniew, яке виникло в результаті
деетимологізації
давнього
Zbygniew,

утвореноГо з основ дієслова
ти»

та

szycki,
osobowe
•
1
rюв, з .

zbyc

~збу

імеюшка
gпiew
«гнів».- Та-·
Najdawпiejsze polskie
imiona
21, 36.- Див. ще бути!,

[збін] «амвон»;- неясне.
[збір] «сищик; охоронник;

убивця,

душогуб» Ж;- запозичення з польської
мови; п. zbir «посіпака, кат, розбишака»

походить від іт. sbirro, birro «поліцей
ський агент, сищик», яке зводиться до
елат. birrus, byrrhus «Вовняна накидка
у колишніх посіпаю>, що вважається
запозиченням з галльської мови.- Brii-

ckner 55; Sl. wyr. obcych 813; Walde Hofm. І 107.-- Пор. бИрі в.
збіржа (заст.) «візницька
біржа»,
збіржак
(заст.)
«візник»,
збіржанuх
«ТС.»;- очевидно, результат контаміна
ції слів біржа і збір (збuратися).
Див. ще біржа, брати.

[зблакотИрити]
бити,

спекти»

«невдало щось

Ва;- афективне

зро
утво

рення.

збитІ, збИтки, збиткувати, збИток,
збиточний,
див. бИ.ти 2 •

zbozie «збіжжя», вл. zboze «щастя; до
бробут», нл. zb6zo «худоба; майно»;-
псл. *s'Ьbozьje «щастя, багатство, має
ток, скот, збіжжя»;- очевидно, спорід
нене з дінд. subhagai) «щасливий», ав.
hubay- «те.», утвореними з основ su(hu-) «хороший», спорідненої з гр. єо\;
«ТС.», і bhaga- «добробут, щастя», спо
рідненої з псл. Ьоg'Ь, bog-at'Ь, укр. бог,
багатий.- Фасмер І І 84-85; Филии
Происх. яз. 551-552; Преобр.
І 33;
Moszyбski PZJP 250; Briickner 637638; Sadп.-Aitz. VWb. І 357-359.Див. ще бог 1 .

збиточник, збитошник-

(збит2 ] «багатство, надлишок», (збИ
течний] «зайвий» Пі, (збИтне] «занадто,
особливо» Я, (збИтне] «багато, занадто»
Пі;- запозичення з польської мови;
п. zbyt «занадто», ст. zbytki «рештки,
залишки», як і ч. zbyt «надлишою>, вл.
нл. zbytk «те.», пов'язане з дієсловом
zbyc, ПСЛ ... izbyti «ЗаЛИШИТИСЬ», ПОХід
НИМ від byti «бyти».-Briickner 649.Див. ще бути 1 , з 2 .

[зблЮзнути]

«розтоптати,

притіс

нити, пограбувати» Пі;- неясне; мож
ливо, похідне від блюзнИти «богохуль
ствувати,

кощунствувати».

[збббляти]

«погано

зробити»

Ва;

афективне утворення.

[зббйка]

(зоол.)

<<Лафрія,

Laphria»

Ж;-неясне.

[зббндити l «вкрасти» Я;- запозичен
ня з російської мови; р. сбондить «те.»
етимологічно неясне.- Фасмер ІІІ 568.
[збричеловатіти]
«обдутися, здути

ся» Ж;- очевидно, пов' язане з [брИця]

збіжжя, [збожжяJ, (збіжниця] «хліб
не зерно» Я, (збожниця] «приміщення
для зернового хліба»
Я,
(збожевий]
Ж. (збіжжевий];- р. (збожье] «збіжжя;

(бот.) «мишій сизий, Setaria glauca Р.
В.»; від молодого мишію корів іноді
обдимає.- Див. ще брИця.

добро, багатство», бр. збожжа «збіжжя»,
п. zboze «те.», ч. zbozi «худоба, майно»

мундирування»

(<ст.

sbozie «товар; [збіжжя]»), слц.

[збр6йі]

«одяг, костюм; (військ.) об
ВеБ;- результат

роз

ширення семантики слова зброя ( <п. ·
zbroja) в розумінні «військове споря-
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зброя

зварувати

дження»; назва, очевидно, підкреслює,
що йдеться про одяг не щоденного
вжитку.-Див. ще зброя.

зброя, зброі·вня, (зброїця] «зброя» Ж,
(зброї ще] «тс.» Я, (збройнИця] «арсенал»,
(зброня] «зброя» Ж, (зброння] «озброєн
ня» Я, зброЯр, (зброїти] «озброювати»,
озбрОєння;- бр. зброя;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. zbroja
«Зброя» зіставляється з broic <шустувати,
витворяти» (первісно «рубати»), болг.
м. брой «число», схв. броj «номер, число,
кількість; цифра; числівнию> (первісно
«зарубка, надріз»), а також
з псл.
*brьjQ, briti, укр. брИю, брИти.-Мос
каленко УІЛ 23; Фасмер ІІІ 568; Преобр.

І

244; Ильинский ИОРЯС 23/1, 162163; Slawski І 43; Briickner 648; Basaj
PJ 1960/4, 184; Machek ESJC 68.Див. ще брИти.

[збружніти І «стати одутлим, розпух
нути» Ж;- очевидно, пов' язане з брЮзг
нути (див.).

збруя «предмети для запрягання або
сідлання коней
та
інших
тварин,

упряж»;- р. сбруя, (збруя], бр. збруя;
запозичення з nольської мови; п. zbrбj,
zbroja «упряж» виникло, очевидно, в ре
зультаті розвитку значення слова zbroja
«зброя -повне

спорядження

ратника

вершника».- Фасмер ІІІ 568; Преобр.
І 244; Ильинский ИОРЯС 23/1, 163;
Briickner 648.- Див. ще зброя.

[збрs'інчитиІ

«розтринькати,

розтра

тити, продати» Я;- неясне.

п. zbбj «розбійниК>>, zbбjca «Те.» пов' я
зане з дієсловом zbic «розбити, nобити»,
похідним від Ьіс «бити».- Онь1шкевич

Исслед. п. яз. 231.-Див. ще бИти 1 , з 1 .
«віджилий,

Versuch 88.
[збур] «трипер»;- неясне.
[збурмати]
«розсердитися» Пі;очевидно, пов'язане з (бурм6ситися]
(див.).

[збурмати(ся)]
ви.дно,

«зібратися»;- оче-

результат

злиття

дуже

дрібне або · некоштовне майно»,

старий;

(збуй

викІ «старий, підтоптаний бугай» Я;
результат видазміни деетимологізова

слів

(*збур]

«зІбрання», що походить від п. zbбr
«тс.», яке відповідає укр. збір, і діє
слова мати; в такому разі первісно
означало «мати (проводити) зібранню>.

Див. ще брати, мати 2 •

[збурник] (бот.) «перстач прямостоя
чий, калган, Potentilla tormentilla Neck.,
Р. tormentilla erecta L.»;- неясне.

[збутереніти]

«згнити,

ВеБ;- пов'язане

з

струхнути»

(бутІти]

«гнити,

трухнути», фонетично зближеним з [бу

тирИнняJ «мотлох».-Див. ще бутіти 1 .
Пор. бутир.
збухтіти -див. бухтіти.

[збушок]
«товкач
маснички»
.Ж,
[збушкаJ «Масничка» ДзАтл ІІ, [бушка,
ізбушка, избушкаJ «ТС.» тж;- неясне;
можливо, пов'язане з слц. [zbucek]
«колодка (примітивний дерев'яний за
мок)

на дверях».

[звадник]

(бот.) «лікоnодій (плаун),

Lycopodium L.» Mak;- похідне

утво
рення від звада «сварка»; назва зумов
лена старим повір'ям, нібито присут
ність плауна в хаті викликає сварку;

пор.

інші

назви

плауна

реза].- Анненков

[збуй] «розбійник», (збуйник] «ТС.»
Ж;- запозичення з польської
мови;

[збуйвік]

«Колотити», тур. bula «мішати» спорід
нене з монг. bulya «заколоТ».- Rasanen

(сварник, де

203.-Див.

ще

ва

доти.

[звалs'ірникІ «жлукто» Ж;- очевид
но, результат контамінації слова (зва·
рЯльникl «тс.», похідного від (зварЯти]
«золити шмаття», і незасвідченої форми

*золярник

(пор.

(золЯрняJ

«жлукто»),

похідного від золИти, зола.- Див. ще

варИти, зола 1 •
зваріs'ітіти,

звар'ювати -див.

ва

ріs'іт.

ної форми (збудь-вік] «віджилий, дуже
старий» (власне, «який позбувся віку,

[зварбкІ «ритуальна вістка, пові
домлення батьків молодої про її цнотли

відвікував»).- Див. ще бутні,

вість» Я;- неясне.

[збулгачити]

«розбудити,

вік.

потурбу

вати» Я;- р. (булгачить] «турбувати»;
запозичення

крим.-тат.
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з

тюркських

мов;

дтюрк.

bu1ya «мішати», уйг. bulya

[зварувати І

«вкрасти»

Ж;- утворе

не від [варувати І . «стерегти, вартувати»
шляхом зміни його значення на проти

лежне.-Див. ще варувати.

звикати

авати

звати, званнЯ, зов, звtтий, (вИзивка
Ж, вйзов ЖJ, відзив, від6зва, допризОв
ник, допризОвний, зазИв, [зазови, заз6ви

ни], (запізвати] «подати до суду» Ж,
[запоз6в] «повістка, виклик на суд» Ж,
(зfзви]
«скликання,
запрошенню>
Я,
нlізва, назвисько, назвище, названий, на
зивнИй, (66зйв] «Відзив, відгук, відпо
відь», (азовІ «скликання, запрошення»,

перезва «гуляння в молодого на другий
день після весілля» Г, Ж. (перезивки,

перез6в, перез6вини Ва, перезівки Ж]
«Те.>>, (перезв'Янин], підзив, (пізва] Ж,
п6зва, п6зйв, позивати, позИвач, (пози
вlітельІ, позuвайло, (позИванка]
ВеБ,
(п6зивка] «назва; ім'ю> Ж, позивнИй,
позивні, позивака, позивальник, позов
СУМ, Ж, п6з6вник, прИзва, прИзвання,

прИзви,

(прИзвище],

«давати

комусь

[призвішкувати]

прізвисько»,

призИв,

прИзивка, призОв, призИвнИй,
призОв
ник, приз6внИй, прізвище, прізвисько,

(прізвиськуватиl
ком» Ж.
ня,

[пр6званище]

пр6звисько,

прозивнИй,

«ображати

прізвись-

Чопей, прозван

пр6звище,

(спозивати]

прозИвка,

«притягти

до

з гіпотетичної форми *zenvo «коліно»,
нібито спорідненої з лат. genu «коліно»,
гр. 16vu, дінд. janu, двн. kniu, хет.

genu «ТС.» (Mikko1a IF 6, 351-352;
Uhlenbeck 99); за іншим, ще менш ві
рогідним

поглядом, споріднене з

звередло, зверцадло -див. верцадло.
[зверник] (бот.) «ялівець козачий,
Juпiperus sabina L.» Ж;-неясне.
[звертень] (бот.) «геліотроп перуві
анський, Heliotropium peruvianum L.»
Ж, Mak;- похідне утворення від авер
тати

«повертатися»;

назва

зумовлена

тим, що листя геліотропа завжди повер
тається до сонця; пор. ч. otocnik (<тс.»

(від otociti «повернути»), слц. skrutec
«тс.» (від krutit' «крутити»).-Федчен
ко-Флеров 775; Machek
J m. rost1.

186.- Див.

ще вертіти.

[зверть]

«безодня,

(звертИстий]

суду», узивати;- р. звать, бр. зваць,
др. звати, З'Овати, п. zwac, ч. zvati,

такий

слц.

Ж;- похідні

· zvat', полаб. ziive «кличе», болг.

лит.

zuvis «риба» (VaШant RES 16, 190; 18,
246-248).-Шанский 3СРЯ ІІ 6, 7778; Откупщиков 3ИРЯ V 81-83; Фас
мер ІІ 86-87; Преобр. І 244-245; Со
болевский ИОРЯС 27, 330; Slawski І
211-212.- Пор. звін6к 1 •

(віз),

провалля» Ж;

«перекошений;
що

легко

крутий;

перевертається»

утворення

від

звернути

зова, м. зове (поет.) «кличе, закликає»,

«перекинути, повалити».- Див. ще вер

СХВ. звати, СЛН. zvati, СТСЛ. ЗьR(\ТИ;
псл. znvati (zovQ);- споріднене з ав.
zavaiti «кличе», дінд. havate «тс.», ha-

тіти.

vaham

«відозва», лит.

zaviHi

«зачарову

вати, вабити», лтс. zavet «чаклувати,
чарувати», вірм. jawnem «присвячую»;
іє. · *і{hац-,
*ghaц;}«звати».- Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 75-76; Фасмер ІІ 85;
Преобр. Т 244; Briickner 568; Machek

ESJC 720; Holub - L yer 521; Абаев
И3СОЯ 535; Frisk І 803-804; Pokorny 413.
[звен6] «ланка ланцюга» Ж. (зв6наl

[звесть]
«вапно» ВеУг,
[звисть,
звисць, дзвисть] «тс.» ДзАтл І;-р. др.
Известь;- запозичено

в

давньоруську

мову з грецької (гр. riu~є<тtt(ov) «нега
шене вапно»).- Фасмер ІІ 121;
Пре
обр. І 266; Горяев 212; Фасмер ИОРЯС

12/2,

234-235.-Див.

ще

азбест.

звикати, звИкнути, [взвИченийl «ЗВИ·
чайний»
Ж.
відвикати, відвИкнути,
[відвИчити] «відучити», відвИчка,
qід

вИклий, (завикати, завuкнути, завИкти],
(завИчити] «привчити», [завuчкаІ «звич

воза з шести косяків» Я,

ка» ЛЧерк, [звичаlтися] «звикати один

(звонакИl «необковані колеса у возі»;
р. звен6, п dzwono «Обід колеса; кільце

до одного, знайомитися», (звичатисяІ
«тс.» Ж. [звИчити] «привчати», (звик]
«звичка; звичай», звИчай, [звичайкаl,

«обід колеса

змії», вл zwjeno (zwono) «обід колеса»,
нл. zweno, полаб. zvenй «ТС.», болг.
звен6 (з р.);- псл. zveno;- певної ети

мології не має; найімовірніше, пов' я
зане із звеніти «дзвеніти» (Даль І 672);
були

спроби виводити

через

метатезу

звИчка,

звИклий,

звичайний,

зтічнuи,

[звИчений] «привчений», (звИч.ме І ~~зви
чайно» Ж. [извичайний] Пі, навик, на

вичка,

надзвИчай,

чаюватися,

надзвичайний,

перевикати,

озви

(повИкнути,
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звіздонутн

звитЯга

повuчка], привикати, привuкнути, при
вuчка, призвичаїти, [розвuкнутися] ж.
розвйклий,

увикlіти,

узвичdїтиJ~- Р~

привьtкать, бр. прьtвьtкаць, др. привьtк

нути, привьtчай «звичай», п.
«звикнути», ч. pfivykati, слц.
болг. свuква.м, · навйквам, м.

zwykn<1c
privykat',
свикнува

«звикати», схв. свикавати ее «те.», стсл.
ш~шмжти;- псл.
vyknQti «набувати
знань,

навичок;

чергуванням

з

іє.

*euk-, *uk-, *unk-.-

звитЯга «перемога, досягнення, ус
піх», звитЯжець, [звитЯжство] «пере
мога», [звитЯжа Ж, звuтязь ЖJ <<Те.»,
{звитЯжця] «переможець» Я, звитЯж
ний, звитЯжницький, [звитЯжити] «пе
запозичення

з

п. zwycif;Zyc (zwyci~
st\\'0, zwyci(fzca, zwyci~ski) має безпре
фіксний відповідник wycif;Zyc, що по
ходить від wici~dz, спорідненого з укр.
вйтязь.- Москаленко УІЛ 31; Bruckner 658-659.- Див. ще вИтязь.
звих,

мови;

звихати,

звйхленик,

тий --див. вихати.
звідки --див. відки.
звідкілЯ, звідкіль -див.
звіднон -див. відн6н.

звйхну

відкіль.

звідси -див. відси.

звідсілЯ, звідсіль --див. відсіль.
звідти -див. відти.
звідтілЯ, звідтіль -див. відтіль.
звідусіль;- очевидно, результат видозміни форми звідусЮди за зразІсом
звідкіль.
звідусЮди - див. всЮди.

зв і зда, [звіздар l «астроном», [звіз
дар ня) «обсерваторія» Ж, [звізданя] Ж,
[звіздень] (бот.) «зірочки, Gagea SaJisb. Mak; рястка, Ornithogalum L. Ж»,
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(зоол.) «астерія, морська
зірка,
Ж, [звіздчатикJ (бот.) «мній
гострокінцевий, Mnium cuspidatum L.»

Asterias»

тий, звіздовйй, звіздянйй, вйзвіздитися],

Machek ESJC 704; Стоянов 97; Trautшann 335; Fraenkel 196-197; Топоров
l І І 22-23. - Пор. учИти.

польської

ка)

na-uka, uciti

Стрелков 3ИРЯ IV 142-144; Фасмер
І 368; Преобр. І 103; Bruclшer 638;

ремогти»;- очевидно,

Ж, [звіздочкаJ (бот.)

Aster amellus L.» Mak,
[звізд6чник) (бот.) «зірочник, Stellaria
L.», [звіздочня] (бот.) «педіастр, Pediastrum graпulatum Кtz.» Mak, [звіздун

Mak, [звіздЯнкаJ (бот.) «астранція ве
лика, Astrantia major L.» Mak, [звізда

{nочаткове v перед у виникло на слов'ян
ському
грунті);- споріднене
з лит.
junkstu, junkti «звикати, ставати звич
ним», jaйkfпti «привчати», jaukus «ла
гідний, приємний», прус. iaukint «вправ
ляти», гот. biuhts «звичний», дірл. douccim «розумію, знаю», дінд. ucyati
«має звичай»;

«зірка»

«айстра степова,

пов'язане

учитися»,

голосних

[звіздйця]

[прйзвіздокJ Нед;- р. болг. звезда, бр.
звязда, др. зв'І'>зда, п. gwiazda, ч. hvezda,
слц. hviezda, вл. hwezda, нл. gwezda,
м. sвезда, схв. звиjезда, звезда, слн.

zvezda,

стсл.

зсtздl\;-псл.

gvezda;
споріднене з лит. zvaigzd~. zvaizde
«Зірка», ЛТС. zvaigzne «ТС.», прус. svaigstan «сяяння, світло, блиск», а також
3 лит. zvygul~s «блиск», лтс. zaiguoties
«блищати», zvїgLІ\бt «виблискувати, ме
рехтіти», ос. cevzїst,

ст.

cevzestCE

«срібло»<

zvestce; іє. *g'hцоі-/*кцоі-/*kцоі-;

z

зв' язок балтійського
з слов'янським
g пояснювали законом дисиміляuїі спі

рантів (Meillet Etudes 178; MSL 9, 374;
13, 243) або припускали можливість кон
тамінаuїі коренів: лит. gaidrus «світ
лий, ясний, чистий», gaisas «заграва»
і *zvaigzde (Ernout - Meillet· 4, 762763); сл. *zvezda порівнюють також
з і рл. gead «біла пляма на лобі в коня»;
пов'язання

з

лит.

dvazgёti

«блищати»

(Machek ESJC 192) вимагає припущення
деяких проміжних звукових замін.
Критенко Вступ 550; Шанский 3СРЯ
ІІ 6, 76; Фасмер - Трубачев ІІ 8586; Преобр. І 245; Slawski І 384; Bruckner 165; Holub - Lyer 200; БЕР 621-

622; Skok ІІІ 667; Vasmer ZfSIPh 26,
60; Golqb LP 16, 58; Otr~bski LP 4, 33;
Топоров ІІ 84-85; Абаев И3СОЯ І 213;
Долгопольский 3тимология 1964, 263;
Trautmann 373-374; Fraeпkel 1324;
Pokorny 495; 3ССЯ 7, 181~183.
[звізд6нути 1 «вдарити раз, але силь
но»

Я;- очевидно.

запозичення

з

ро

сійської мови;- р. [звезднуть, звездо
І·Ц}mь 1 «ТС.>> є, мабуть, результатом видо
зміни форми [звuзнуть) «те.», спорідне
ної з схв. звйзнути «Те.; свиснути»,
слн. zvizdati «свистати», стсл. зси:ЗДl\ТИ

звіздя

зводій

«ТС.», зближеної з основою звезда.
Фасмер І І 86, 87; Преобр. І 245.
Ізвіздя] «цвях» Ж;-- rіперична фор
ма від [гвіздоrс], утворена внаслідок
відштовхування від п. gw6idi за анало
гією до співвідношення п. gwiazda укр. звізда; можливість такої аналогії
підтверджується
народним
парівню
ванням зірок на небосхилі з убитими
в небо цвяхами.-Див. ш.е гвізд6к.
Пор. звізда.
звіл -див. воля.
[звінець] <шіспова болячка»
Ж;

«джерело,

струмок»,

слн.

izvir;-

псл.

iz-vorn,

пов' язане з vьreti «кипіти, ви

рувати;

бити джерелом».- Дзендзелів

ський SOr 17/3, 301; Фасмер І 318;
3ССЯ 9, 100-101.- Пор. вир, вріти.
[звІрити] «ослабити, знесилити» (про
хворобу) Ж, [навіритися] «набриднути,
надокучити» Ж.
[увірЯтися] <<Набри
дати,

ставати

противним»;- не

зовсім

ясні похідні утворення від вірити (мож
ливий семантичний розвиток: «бути вір

ним, відданим>> -+ «надокучати, набри
дати») або від [невірний] «поганий; не

неясие.

смачний».- Див. ще вfра 1 •

[зв і н6к 1 (риби)] «впоперек відріза
ний шматок риби»;- п. dzwono «тс.»;
варіант слова [звено] «ланка, кільце»

звіробій (бот.) «Hypericum perforatum L.; чистотіл звичайний, Chelidonium majus L. Mak», [звіробій синій]
(бот.) «дзвоники шорсткі, CampanuJa
cervicaria L.» Mak, [звіробой] «Hypericum perforatum L.» Mak, [звіробойник,
звіробійник] «Те.>> Mak;- р. зверобой,

(див.).
звін6к 2 - див. дзвеніти.

звір 1 , [звірак] «звір», звірИна, звірИ
нець, [звірівнИк] «звіринець», [звірнИк]
«те.», [звірнЯJ «звірина», звірота, звір

ство, звірЯ, звір' Я, звірИнячий, [звірку
ватий]
«звіроподібний», [звірюватий]
«схожий на звіра», звірЯчий, [звірно]
«багато хижих звірів», [звіритися] «ки
датися» ВеБ,
звірІти,
звірствувати,

[зоірнувати] «бути звіром», вИзвіритuся,
озвірений, · озвірілий, озвіріти, озвіри
тися;- р. зверь, бр. зв~р. др. з8'Брь,
п. zwierz, ч. zvef «звірі», слц. zver, вл.

zwerjo,
ех&.
CTCJI.

нл.

звер,

болг. звяр, м. sвер,

zwerje,
зверка,

зверка, слн.

;зсtрь.;- ПСЛ. zverь

ТВарина»;- споріднене

З

zver,

«ЗВір,
ЛИТ.

ЦИКа

zve1·is

«звір», лтс. zv~rs, прус. swirins «те.»,
гр. it'ljp/qy'ljp «хижак, тварина», лат. ferus
«дикий»; ·і є.
ghwёr- «те.».- Критенко
Вступ 509, 546; Шанский 3СРЯ І І 6,
79; Фасмер І І 87; Преобр. І 246; Briick-

*

ner 658; Holub -Lyer 521; Machek
ESJC 720; БЕР І 625; Skok ІІІ 666667; Trautmann 374; Walde - Hofm.
І 487 -488; · Frisk І 671 -672; Pokorпy
493.
звір 2

«Яр,

западина,

[зворИнаl «притока» Дз
«те.; гірська

ріЧка

видолиною>,

SOr 17/3, [ізвір]
SOr

в ущелині Дз

17/3; скупчення кількох сильних дже
рел води на поверхні землі Ме», [ізвор]
Дз;- п. zw6r «гірська ущелина», болг.
uзвор «місце витоку води», м. извор
«джерело,

витік

річки»,

схв.

йзвор

бр. зверабой;- результат видазміни де

етимологізованої форми [діробой] «ТС.»,
можливо, як припускав Преображен
ський, через незасвідчену білоруську
форму *дзірабой; зіставлення з каз.
джерабай «цілитель раю> (Носаль 6264) необгрунтоване.- Шанский 3СРЯ
ІІ 6, 78; Фасмер ІІ 87; Преобр. І 245246; Горяев 115.- Див. ще діроббй.
[звістуватіти] «втрачати сік (про бу
ряки), ставати як лико» Ж;- виводить
ся від 6стя «остюки» (сумнівно).- Же
лех. І 289.-Див. ще ость.
звіт, [звітовИк], звітувати, підзвіт
ний;- новий термін
офіційно-ділової
мови, утворений як семантичний від
повідник до р. отчёт з основи -віт, на
явної в привіт, одвіт, заповіт, відві
чати (див.).
[з вода] «звада, незгода, сварка» Ж;

результат

контамінації

форми

звtіда

«ТС.» і основи дієслова водИти.--- Див.

ще вадити вестИ.
[зводfй] (орн.) «волове очко,

Trog1odytes parvulus Koch.; Trog1odytes troglodytes L .» ВеНЗн, [зводИтель, зводі
тель] «те.» ВеЛ;- похідні утворення
від зводити «обдурювати, спокушува
ти», оскільки цей птах підпускає лю

дину на невелику відстань, а потім
спритно втікає далі; пор. інші назви
волового очка: дурець, дурійчик, ду-
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згага

з водник

рИльце, дурич, дурихл6пчик, dурибаба,
дурибабка, дуросвіт, дурисвіт, облуда,
бл!}дик.- ВеЛ 418.
[зводникІ (бот.) «мильнянка лікар
ська, Saponaria officinalis L.» Маk;
похідне

утворення

від зводити «виво

дити, знищувати»; назва зумовлена тим,

що корінь рослини має мильні власти
вості і використовується для виведення
плям на одязі, для прання вовняних
і шовкових виробів.- Носаль 112; Ві
сюліна -Клоков 160; Нейштадт 243244; Machek Jm. rostl. 80-81.-Див.

ще вестИ.
[зво€ць) (ент.)
«листовійка>>;- по
хідне утворення від звивати; назва зу
мовлена тим, що

рослин,

на

комаха скручує листя

яких

сидить.- Див.

ще

вИти 1 •
[зв6здйкІ (бот.) «гвоздика бородчас
та, Dianthus barbatus L. Mak; миль
нянка лікарська, Saponaria officinalis
L.», [звоздик білий] (бот.) «смілка поник
ла, Silene nutans L .» Mak, [звоздик піль
ський] (бот.) «буквиця лікарська, Betonica officinalis L .» Mak;- фонетичний
варіант слова гвоздИк( а) з nереходом
початкового г у з, як у звіздя, звізда
.( <*gvezda) тощо.-Див. ще гвоздИка.
[зволгати]
«зіпсувати»
Я;- неясне.

зволікати «nовільно виконувати, за
тягувати

виконання;

гаяти

час»;- по

хідне утворення від волоктИ з незако
номірним переходом о в і, можливо,
під впливом форми зволікся «зліз», зво
лік «витягнув».- Див. ще волоктИ.

[зворикати] «рикати» Ж. [зворичати]
«тс.» Ж;- пов'язане

з

рикати,

ричати;

в

якийсь

характер

спосіб

зв'язку

неясний.

[зворовець] (бот.) «валеріана три
крила, Valeriana tripteris L .», [зворів
щік, зворовий лист] «ТС.» ВеНЗн;- не
ясне; можливо, пов'язане із [звір] «яр,
улоговина» (валеріана росте на боло
тистих місцях, у долинах річок).
зворушливий -див. ворухнути.
[зв6рщик] «чоловік, що підряджа
ється вагу возити» Кур;- очевидно, ре
зультат видазміни запозиченого р. из
возчик «ВіЗНИК».- Див. ще везтИ, З 2 •
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звучdти,

[вuзвук],

відзвук, [дозвук] Ж. [назвук],

звук,

звучність,

надзвук,

надзвуковИй,

os в{;чити,

перезвук,

пе

реозв{;чуват и, [позвук] Ж, по надзвуко
вИй, [роззвук] Ж. прйзвук;- р. болг.
м. звук, др. звук'Ь, п. dzwit;k [zwit;k],
ч. слц. zvuk, вл. zwuk, нл. zuk, схв.
звук, СЛН. zvбk, СТСЛ. ЗGЖК1.;- ПСЛ.
zvqkь, zvt;kь, утворене за допомогою
суфікса -kь від основи zvьn-eti «дзве
ніти»
(zvon-). - Шанский ЗСРЯ І І 6,
80; Фасмер Il 88; Преq_бр. І 245;
Briickпer 114; Machek ESJC 720; Skok
ІІІ 666; Trautmann 374. -Див. ще дзве
ніти.- Пор. звЯга.
[звsіга] «гавкіт; лайка, суперечка;

задирака» СУМ, До, [звЯка] «Гавкіт;
лайка», [звяк] «тс.» Ж. [звяглuвий], [звЯ
гати] «повільно, але безупинно гавка
ТИ>> Я, [звЯкнути] Ж;- р. [звЯгать]
«гавкати», звЯкать, [звячь], бр. звЯга
«Гавкіт; лемент», звягаць «гавкати, дзяв

кати», [звЯкаць], др. звяк'Ь «звук», звяк
нути

«зазвучати», звяцати, р.-цсл. зкн.

ЦJИ (зкn.І'Ж) «співати; говорити, розголо
шувати;
марнословити»,
«звук, брязкіт, дзвяк»,

болг.

звек,

схв.

п.
ч.

dzwit;k,
zvek,

ст.

звек «дзвін»,

звекет

«брязкіт», звекнути, СТСЛ. ЗGН.Кl., ЗGН.
ЦJИ

«голосно

говорити,

кричатю>;-псл.

пов' язане чергуванням го
лосних із zvqkь «звую>, похідне утво
рення від основи zvьniHi «дзвеніти»;
споріднене з лит. zvengti «іржати, рего
татИ>>, zvangёti «брязкотіти, дзвякати,
дзвеніТИ», ЛТС. zvadzet, 7.vakstet «ГрИ·

zvt;k-/zvt;g-,

міти,

бряжчати».-Шанский

ЗСРЯ

ІІ

6, 81; Фасмер ІІ 88; Преобр. І 246;
Buga RR І 494; Persson Beitr. 586-587;
Trautmann 374.- Див. ще дзвеніти.
Пор. звук.

[звЯгель]

(бот.)

«горошок

Vicia hirsuta L.»;- очевидно,

лісовий,
резуль

тат видазміни форми [звязіль] «горошок
шорсткий, Vicia silvatica L.».- Див.
ще в'язіль.

[зrабитися] «вмерти, nропасти» Я;
не зовсім

ясне;

очевидно,

експресивне

утворення.

згага «Спрага», [зга] «печія; спраГа»,
[зага] «печія»Ме;-.р. [изгага], др. изгага,
п. zgaga, ч. [zhaha, zaha], болг. (uзгага,
згага], СЛН.

zgaga

«ТС.»;- ПСЛ.

iz-gaga,

з гаку

згріб'я

пов'язане з
Фасмер І І

*gegQ >zegQ, укр. lжегпиіJ.
38; Brйckner 652; Б ЕР І І

24.-Див.

ще

жегтИ.

[згаку] «поспішно,
необдумано»;
очевидно, утворене від гак за моделлю
здуру, з6сліпу й первісно означало букв.
«ніби зірвавшися з гаку», як і «зірвав

тися з цепу».- 'Пор. гак 1 •
[згарб] «сніговий вихор І1і;

хапок

рукою; жменя Б і»;- очевидно, пов'я
зане із згарбати «схопити»; походження
значення «вихор»
неясне.- Див. ще
гарбати.

згарда, згарди -див. rарда.
[зrарлаЯJ «юрба, зграя, натовп,
говисько»

Ме;- очевидно,

результат

ніше *згатькати, утворене від вигуку
гаттЯ, гатьтd, вживаного для повер·
нення коней праворуч.

«збентеження,

метушня»

Я;- очевидно, запозичення з польської

мови; п. zgielk «гомін, галас, гармидер,
гамір» є, мабуть, звуконаслідувальним
утворенням.

[зrйдзнутиj

<<Одубіти,

подібно до

СХВ.

ч.

згОІЬНU

слц.

вл.

zhola,

«ЗОВСіМ

ЧИСТИЙ»,

утворено від goly, спорідненого з укр.
г6лий.-Вrйсkпеr 149-150.-Див. ще
голин.
згомозИтися -див. г6мзатися.
[згора] «зоря» ВеБ;- очевидно, ре
зультат контамінації слів зорЯ і згорй,
гора (див.).

[зrояJ

darius
[с6я]

(ори.) «сойка,

glandarius

Garullus glanL .»;- пов' язане з

«те.»;- характер

видазміни

не

ясний.

зграбний, [з.rрdбний], незграбний, не
збі

контамінації слів з.Грdя і [лаЯ] «Тс.».
Мельничук Молд. зл. 166.-Див. ще
зграя, тіЯ.
[згацькатиІ «заморити коней швид
кою їздою»;- неясне; можливо, дав

[зrелк]

ком»,

zhola,

здохнути»

Я,

зграба;- бр. зграбньt;- запозичення

з

польської мови; п. zgrabny походить від
grabic «гребти, чистити, скребти», сnо
рідненого з укр. гребтИ, граблі; зна
чення «вишуканий, витончений, елегант
ний» розвинулось, очевидно, через про
міжне «здатний до хватання».- Вгі.ісk

пеr

155.- Пор. гребтИ.
зграя, [з.г рая], згрdевий, зграйовйй,

зграйний
«спільний, груповий»;- бр.
зграя;- запозичення з польської мови;
п. zgraja етимологічно розкладається
на прийменник z та іменник [graja),
похідний від grac «валувати, гвалту
вати» (про собак), якому відповідає
укр. грати.- Richhardt
122; Bern. І

[з.ruндзитисяІ «здохнути, пропасти» Я;

844.- Пор.

афективні

згребло «скребло; [кінні граблі] Па,
Мо», [згребало] «скребниця для чистки

утворення, близькі до .гй.г

нути.

згіддя, згідно -див.

год.

згірдлйвиИ,
згірдний, згірдник
див. гордин.
згламати -див. rлЯмати.

згледжИтися -див.

-

походить від

r ляr.

згода, згодлйвий, згодний, зг6жий

-

[зrрельно] «гарно, красиво» Я;- не
зrрйндзатися -див.

жгринджа-

тися.

год.

[згоді] «згодом», зг6до.м, [згодЯ, пере
гОдами ЖJ, rіерег6дом, перегодЯ, перего
«перечекати»;- р.

grzebac «ворушити, рити»,
Briickner

ясне.

неясне.

дйти

худоби» Па;- запозичення з польської
мови; п. zgrzeblo «скребло, скребниuя»
спорідненого з укр. гребтй.161.- Див. ще гребтИ.

[згніт] «ВИд дитячої хвороби» Ж;

див.

грати.

погодйть

чекати»;- не зовсім ясне; очевидно,

«по
по

в'язане чергуванням голосних із ждати,
хоча реконструкція zьd- <*gІd-/*gеіd
утруднює зіставлення
god- : zьd-.
Mikl. EW 62.- Пор. год, ждати.
[згола)
«абсолютно,
зовсім,
ціл
ком»;- бр.
[зг6ла];- запозичення
з
польської мови; п. zgola «зовсім, ціл-

[згрfб'я] «клоччя», [з.грібиl «грубе
полотно» Ж. [згрібнйй] «грубий» (про
полотно) Г, Ж. [зрібний] «те. Ж; зно
шений Я»;- р. [йзгребиІ «очіс льону»,
[изгребьl «те.», бр. зраб'е «плоскінь;
гірший сорт льону; вичїски з льону»,
п. zgrzebie «клоччя», вл. zhrebje «товста
пряжа»;- псл. * izgrebьje, izgrebi
по
хідне від izgrebQ, izgrebati «Вичісувати
гребенем, вигрібати»; таким чином, пер
вісно означало «те, що залишається
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зrрястИти

здіватися

на гребені» (при чесанні
Трубачев Рем. терминол.

Булахау Веснік БДУ

Bri.ickner 161,

nрядива).

77-78, 82;
1972/3, 48-49;

652.-Див. ще гребтИ.

замість здзuбрити);- фонетичний ва
ріант широко вживаного словn сцtіб
ршпи «потягнути», пов'язаного з Іцuб

рuкувати]

«з

усієї сили

тягнутЕ»

(див.).

згрястИти -див. грясть.

[здзЯрда] «осколок, уламок,

щепка,

згук
«звую>;- результат
контамі
наuії слів звук і гук «ТС.~> (див.).
[зrypaJ «сажа» Ко 79;- запозичення

заноза» ВеЗа;-неясне; можливо, по
хідне утворення від дерти,
драти,

з молдавської мови; молд. згtjра «шлак,

фонетично оформлене під впливом поль

сажа, вугіллю>, (рум.
sgura (zgйra)
«те.») зіставляється з алб. zgjйrё, болг.

ської мазурської
вимови
(закономір
ніше було б здерда).--- ВеЗа 194.- Див.

сгурuя «шлак», яке виводиться від

ще дерти, драти.
здИбати -див.

гр.

ахшріо: «шлак».- Vincenz 10; DLRM
956; СДЕЛМ 150.
згурдати, згурдитися -див. вурда.
lзrусуватися] «упертися, затятися,
закомизитися»;- не зовсім ясне; Верх
ратський вважає спорідненим із стсл.

I'OfCd, ГОfСdрЬ., ЛОfСlІрЬ., хоурьСдрЬ.
(?), схв. гуса «морський розбійник, nі
рат», гр. xopacipYJ~ «ТС.», іт. corsare
«корсар, пірат».- ВеЛ 418-419.
[згучатися]
«злякатися» ВеЗн;-

очевидно,

похідне

від

[згук]

у такому разі вихідне значення

«Звук»;

-

«Зля

ка'fися від звуку».- Див. ще згук.

здаватися, здатися -див. дати.
здалий, здалний, зданий, зда~нь,
здатливий, здатний, здатчик, здача див. дати.

здарьщЦа; -··· очевидно,

за

дИбати.

«гинути (про

тварин);

[зі

тхати]», здохнути, Іздихщjти] «зітхнути»,
[здих] (лайл.) «здихання, загибель; здох
лятина (про набридлу худобину)

Ме»,

[здиханкаІ «зітхання», здuхлЯ «слаба,
хвороблива істота», ІздихлЯчuнаІ «здох
лятина» Ме, [здох] «здихання, загибель»
Я,
Ж.
[здохленuнаl
«здохлятина»,
[здохлuнаІ «те.», [здохлЯк] «те.; ледве
жива, хвороблива істота», [здохлЯка}
«ТС.», здохлЯтина, [здохлЯче] (зб.) Ж,
зд6хлий;-р.
издьtхать
(із
uсл.?),
вздьtхать, бр. здьtхаць «гинути», tJЗдЬІ.·
хаць «зітхати», др. издьtхати, вwдьtхати,
п. zdychac, wzdychac, ч. zdii:'('hnouti
«здохнути»,

слц.
RJJ. zdychowac
«зітхати», болг. в?Jздuшам. «зітхаю», схв.
uздисати, uздишём. «помирати», узди·

zdochnut',

[здаритися] «відбутися, статися» Ж,

ВеЛ;- бр.

здихати

vzdychati
vzdychat',

«зітхати»,

zdarzyc

сати, 'уздuшём. «зітхати», слн. izdihпiti

si~ «Трапитися, статися» (раніше -«по
щастити, вдатися»), як і ч. zdafiti se
«Вдатися, вийти» (про певну справу),
слu. zdarit' sa, нл. zdaris se «ТС.», похо
дить від dar, якому відповідає укр.
дар.- Briickner 649.- Див.
ще
дар,

ти; -- псл. izdyxati «Видихати; робити
останній видих», v-ьzdyxati, очевидно,
(<робити вдих і видих», утворені від діє
слова dyxati «дихати» за допомогою
префікс ів iz- «З-, ви-» і v-ьz- «уз-, з-».

позичення з польської мови; п.

«померти»,

К3СРЯ

стсл.

издмлdти,

80, 171.- Див.

сьЗДh.І_\d

ше дИхати, з 2 ,

дати.
здебільш, здебільша, здебільше, зде
більшого;- складні прислівники, утво

уз.- Пор. дохнути.

рені з прийменника з, прислівника де
та прикметинкової основи
більш-ий;
первісно вживалося для характеристики
вибирання предметів з якоїсь їх сукуп
ності чи окремих часток речовини з її
маси і означало «не все, а те, що більше»

р. сд6ба «приправа до тіста (молоко,
масло, яйця); кондитерські вироби із
здобного тіста», п. заст. zdoba «оздоба»,
zdobпy
«Прикрашений,
оздоблений»,
ч. слц. zdoba «прикраса»;- псл. *sьdo
ba, утворене з компонентів S'Ь- «добре,

(таке значення ще зберігається в пів
денноподільській
говірuі с. Писарів

ки).- Див. ще більший, деl, з 2 •
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«вкрасти»

Я

[здіб] «зовнішній вигляд», здібний:

гаразд» і

doba,

до якого зводиться укр.

доба.- Фасмер ІІІ Б86; Bruckпer 650;
Bern. І 203-··204.-Див. ще доба,
збіжжя.

здерка -див. бждирка.

[здзИбріти]

.

(очевидно,

[зді ватися 1 ] «покладатися на когось.

здіватися

здравицн

надіятися» Ж;- словотворчий варіант
слова сподіватися (див.).
[здіватися 2 ] «глузувати, знущатися»

Ж, [здівки] «глузування» Ж;- р. изде
вdться, бр. здзек,
болг. издевател
ство;- не .зовсім ясне; можливо, по

хідне від псл. deti (др. дtти) «Говори
ти»: первісне значення відбите в др.
издtти (имА) «дати ім'я, прізвисько»
і цим самим образити; пов'язувалось

також (Р isani

із зна

Paideia 8/2, 112)

ченням «роздягатися» (тобто «знущатися,
відкриваючи

перед

кимсь

певну

тину тіла»).- Шанский ЗСРЯ
ЗО; Фасмер - Трубачев ІІ 122;
St. а сІ. І І, 93.
здійкатнея -див.

час

ІІ,

7,
Zubaty

діяти.

здіймати,
здійнЯти,
здоймати,
здойма -див. і мати, йнЯти.
здоба\ здобний;- запозичення з ро
сійської мови; р. сд66а етимологічно
відповідає укр. здіб «зовнішність» (див.).
[здоба 2 ] «здобич»;- результат видо
зміни деетимологізованої форми здобич,
зближеної з основою доба.- Див. ще
бнти 2 •
здоба 3 , здабИти -див. оздоба.
здобИток, здобих, здОбич, здобИчник,
здобИшпик -див. бИти 2 •
[здобіль] «Вдосталь, у великій кіль

кості»;- бр. [здобиль];- очевидно,

ре

зультат контамінації др. обиль (обилие)
«достаток»,

яке

зводиться

до

псл.

*оЬіl'Ь <*obvil'Ь, пор. СТСЛ. ИЗGИАИІ{;
за іншим припущенням, похідне від

biti

«бити» з розвитком семантики «об

бите, обмолочене» >«багатство,
доста
ток».- Трубачев Езиков. изсл. Младе

нов 337 -338), і пізнішого здОбич.
Фасмер - Трубачев
ІІІ
100-101.-

Див.

ще

бИти 2 •

здобути,
здобувати,
здобуванець,
здобуванИна, здобувач, здобудча, здобу
ток, здобуттЯ -див. добути.
[здолувати]
«працювати»
ВеУг;
яеясне.

здоровий, [здорОвІ, [здоровковатий]
«кремезний» Ме, [здор6вкуватий] «силь
ний, бадьооий, здоровий» Ж. [здорОв
ний (молебень) l, [здоровай, здоровtіль],
здоровань, [здоровега, здоровець, здоро
оола Жl, здоровИло, здор6вість, здоровко,
!здорівник, здорова траеа] (бот.) «звіро-

бій

звичайний,

L.» Mak,

Hypericum perforatum

[здоровникІ

«тс.;

підлісник

європейський, Sanicula
europaea L.»
Mak, [здоровуля] «Висока жінка» Г, здо
рОв' я, здоров'Як, здороватися, здорови
ти, здоровИти» «оздоровляти», здоро
віти, здоровіщати, [здорОвкатися], здо

рово, [здорово] «сильно; дуже» Ме, [без
здорОв' я], заздоровний, [занездор6вітиl,
[нездоровкуватийl «хворобливий»,
не
здорОв' я, нездоровитися,
оздоровний,
оздорОвчий, оздорОвниця, оздоровИти, оз
доровіти, оздоровлювати, оздоровлЯти,
поздор6вний, поздорОвчий, поздоровлен
ня, поздоровлЯти, поздор6вник, поздо

р6вкати, [поздоровИтися] Г, Ж. прездо
р6вий,
уздоровИти,
уздоровлЯти;
р. здор6вьtй, бр. здар6вьt, др. здоровьtи,
с'Одоровье, п. zdrowy, ч. слц. zdravy,
вл. нл. strowy, болг. м. здрав, схв.
здрав,
слн.
zdrav, стсл.
здр <1Rn,
C"hДj)dR"h;- остаточно не з'ясоване; при
пускається псл. *s-ьdorv-ь, як утворене
з компонентів s-ь-, спорідненого з дінд.
su- «добриЙ>>, ав. hu-, гал. дірл. su-,

гр. 6-(Іt7J G) «тс.», і * dorv-,
заного чергуванням голосних з

so-,

«дерево»;

таким

чином,

пов' я

* dervo

первісне

зна

чення -«з доброго дерева» (Критенко
Вступ 556; Шанский ЗСРЯ 11 6, 82;
Фасмер - Трубачев
І І 90; Преобр. І
247-248; Briickпer 6БО; БЕР І 627628; Skok ІІІ 646; Bern. І 214: Trautmann Б3; Зализняr{ ВСЯ 6, 36); виво
диться також від псл. *sorv-ь (як спорід
неного з лат. salvus «цілий, здоровий»,
дінд. sarval) «ЦіЛИЙ»), ЩО ЗМіНИЛОСЯ В

*srov- > strov-, zdrov-, *srav- >sdrav(Ondrus Sla~ica І, 34-42; JC 9, 148;
Machek ESJC 713); зіставлення
псл.
* dorv- з дінд. dhartiІ}al) «той, що під
тримує», dharay ati «Тримає, нес~. під
пирає» (Mikl. EW 49; Meillet Etudes
88; Ernout -Meillet 409) сумнівне.
[здрабисуватиJ
тивне

«зрити»

Г;- афек

утворення.

здравиця,

здравниця;- бр.

ца;- запозичення

з

здрdв[

російської

мови;
р. здравица походить від стсл. здр<1сИІ.І,<1,
а р. здрdвница утворено від основи
стсл. здр<1с-, що відповідає укр. здоро
вий (див.).

2Б5

здрада

зёвриво

здрада,
здрадецький,
здрадлuвий- див. зрада.

здрадити,

здрастуіі, дрdстуй (розм.), [драсту
ватиІ Ж;- очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. здравстsуй, як і болг.
здрасти

«Привіт»,

С"hд,рt~сь.стсоу-и,

походить
що

від

стсл.

пояснюється

як

скорочення форми 1-ї ос. одн. СьДр.ісЬ.
стсоу-ІЖ «поздоровляю»
(Соболевский
ЖМНП 1897, листопад, 63) або як
форма наказового способу від сьдрdсЬ.
стсосdти «бути здоровим» (Dісkепmапп
RS 21, 133).-Шанский 3СРЯ ІІ 6,
82-83; Фасмер - Трубачев ІІ 90.Див. ще здоровий.
здреrнавіти -див. дриrнавіти.

[здрентвіти]
«запліснявіти»
Ж;
бр. здранцвець «отетеріти, оніміти; за
ціпеніти»;- запозичення
з
польської
мови; п. zdrt:ttwiec «заціпеніти, закляк

нути», dr~tki «гострий на смак», [str~t
wiec] (про шкіру, воду) пов' язане
З drt:ttwy «ЗаКЛЯКЛИЙ», (drtttki,
drttgi)
«прикрий, терпкий» (про напої, плоди),
що, можливо, зводиться до *trQtveti,
яке могло б бути зіставлене з лит.

strёgti щіпенітю>, лат. torpere «те.»,
нвн. sterbeп «помирати».- Slawski
І

165; Briickner 97.

здриr, здjJUгатися, здрuги, здрuгли

вий,

здрігатися,

здріжатися -див.

дрижати.

[здрізник] (бот.) «трясучка середня,
не зовсім ясне;
можливо,
через
проміжну
форму
*здрижник пов'язане з дрижати (пор.
і літературну назву трясучка); в та
кому разі назва була б зумовлена влас
тивістю колосся рослини здригатися від
найменшого руху повітря.- Нейшталт
1І2-ІІЗ; Machek J m. rostl. 280.
[здрііі] «джерело» Я;- запозичення
з польської мови; п. zdr6j, як і ч. слц.
zdroj, стсл. изрой «те.», виводиться
з псл. *iz-rojь, пов'язаного з iz-rinQti,
похідним від riпQ ti, до якого зводиться

Briza media L .» Mak;-

й укр.

Briickпer

рuнути.-Масhеk

650.- Див.

ESJC

713;

ще рИнути.

здріти, [зuздріти] «приглядатися» Ж.
fздрівка]
«зіниця»,
[здрійко] ВеНЗн,
{здрік Я, здрінка, здроч6к Л, здрЯнка,
здрЯчка Ж.

здрячк6 ВеНЗн,

вздрЯчка

Жl «те.», [здрілець] «Глядач» Я,
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[здрик]

«зір» Ж. [здряк] «те.» Ж. [здрячковатий]
«короткозорий» ВеЗн, [здрЯчий] «зизо
окий» ВеНЗн, [зуздрітuІ «побачити»,
[напонадздрити] «видивитися щось, від
крити, знайти», [підоздріти] «підгляну
ти» Ж. [уздрЯчку] «у вічі»;- варіант
слова зріти

( <псл. *zьreti) з вставним

д, що є одним з найдавніших виявів
евфонії, який був можливий між свис
тячим приголосним і наступним р (пор.
цього ж типу струм, стрінути із встав

ним т).- Див. ще зріти 1 .- Пор. здря.
[здрубцю ва ти l «стоптати підлогу но
гами, лишаючи брудні сліди» Ж;- оче
видно, результат контамінації між ступ
цювати і дрібцювати «робити дрібні
па в танці».- Див. ще дріб, тупати.
[здря] «даремно, марно, несправед
ливо»;- запозичення з російської мо
ви; р. зря, [здряІ походить від псл.
zьr~ «(марно) дивлячись», дієприкмет
ника теп. ч. від zьreti «дивитися».
Шанский 3СРЯ ІІ 6, ІІІ; Фасмер ІІ
І06.-Див. ще здріти, зріти 1 •
(здряматиіі]
«КОСООКИЙ,
ЗИЗООКИЙ»
ВеНЗн;- пов' язане із [здріти] «диви
тися», [здряк] «зір» Ж; спосіб утворення
неясний.- Див. ще здріти.
здухвина, зд{jхи, здух6вйна -див.
дух.

зебра «ДИКИЙ африкаНСЬКИЙ КЇНЬ із
смугастою шкірою»;- р. бр. болг м.

зебра, П.

Ч. СЛЦ.

запозичено

через

zebra, СХВ. зебра;-
французьку

мову

(фр.

zebre) з португальської; порт. zebra,
zebro походить з африканських мов,
можливо, негритянського діалекту бун

да (Ангола); за іншим поглядом, порт.
zеЬга, zеЬго спочатку стосувалося тіль
ки диких ослів, що водилися в Піре
неях, а потім портуrальські
моряки
в XV ст. перенесли цю на}ВУ на схожу
африканську
тварину . (Smilauer SaS

1953/3,

ІЗО;

Machek ESJC

7І4);

на

думку В ідосеї (Archivo glottologico іtа
Ііапо І953, 38, 98), пов'язане з zephirus.- СІС 266; Акуленко 14І; Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 83; Фасмер-Трубачев
9І; БЕР І 630; Dauzat 761; Gamill-

scheg 907.
[зевриво]

«заграва»

Л;- очевидно,

результат контамінації форм
і заграва (зарево) (див.).

жевріти

зеrзИця

зелений

[зеrзИця І
«зозулю>;-- р.
[зегзuца,
з6гза], др. зегзица, зогзица, жег'Озуля;

*

*

*

псл.
zeg-ьza,
zeg-ьzica,
zeg-ьzulja;
-очевидно, звуконаслідувальне утво
рення з редуплікованого кореня zeg-ь
(zeg-ь-), .що, мйбуть, зводиться до пер·
вісного *gegu-; нрипущення про захід
нос.rюв' янське походження слова (Бу
лаховский ИАН ОЛЯ 1948/2, 108) не
достатньо
оuгрунтонане.- Фасмер ІІ

91-92; Преобр.· І 248; Machek ESJC
726; Котков ДокладьІ и сообщ. Ин-та
язьrкознания АН СССР 1956 Х 8183.- Див. ще зозуля.

[зелезник] (бот.) «аденофора ліліє
листа, Adeпophora liliifolia Bess.» Mak;утворене від [зелезь] «залоза>> як калька
латинської наукової назви рослини, що
зводиться до гр.
«залоза>> і ср6рсц;
«несучий».-Масhеk Jm. rostl. 229.-

ao-fjv

Пор. залоза.
зелезь, зелезка,

зелезйстий -див.

залоза.
[зелемозень] (бот.) «чистотіл звичай
ний, Chelidoniom majus L.» Ж, Mak,
[зрлезим М.аk, зелемuзеленя Mak, зеле
Іvtuзелоня М.аk, зелем6зелень ВеНЗн, Mak,
зелемозина Mak, земИзело ВеНЗн, Mak,
земізеЛеня Mak, земозелен ВеБ, земозе
лена ВеБ, земозелене М.аk, земозелень
ВеНЗн, Mak, земозелець Mak, земозіль

Ж, зимозелень

Mak «те.», [зимозеленицяl

«грушанка

тий, зелена «зелень», зеленець «неда
стиглий плід; паросток; зелень; [(бот.)
деревій звичайний,
Achillea millefo·

liom L. Mak»l, [зеленИна] «зе_лень; (бот.)
Coпferva rivularis Fr. Mak», [зеленuцяІ
«щось зелене; (бот.) кипарис Я; вовчуг,
Ononis hirciпa J acq. Mak; nлаун, Lycopodium Mak;

вид грибів ВеБ», зеленка

«фарба; !сорт дині; (бот.) барвінок ма
лий, Vinca minor L. Mak; вид гриба,
Agaricus aerogiпosus Curt. Mak; огірок,
Cucumis melo variet. Mak; зеленчvк
жовтий, Galeobdoloп loteom Huds.
Mak]», [зелення! «зелень», [зелен6чокІ

«брунька, зав'ЯЗЬ», ЗеЛеНОЩі, [зелен_tjхаJ
«деревна жаба, Rana viridis; порода
мух», [зеленчухаІ «те.» Ж. зелещjщка
«[щось зелене ЖІ; (орн.) зеленяк, Friп
gilla chloris», [зеленчик] «зелений вод.я
ник, Astasia eochlorum» Ж, зеленчук
(бот.) «жовта глуха кропива, Galeobdolon luteшп Huds.», [зелеюох] «золо

тий жую> Ж, [зеленЯ] «зелені поля, ехо·
ди хлібів», [зеленява\ «зелена блювота»,
зеленЯк

«(орн.)

зеленушка,

Friпgilla

chloris; І(ент.) золотий жук, Сеtопіа
auratal», зеленЯр, [зеленЯткоІ «зелене»
Я, [зеленйчкаІ «деревна жаба» Ж. зе
лень, lзеленькаІ
(бот.) ~<плаун» Mak,
[зелuна! «бур' ян ин а» Л, зелінка «зелена
фарба; [(бот.) плаун колючий, Lycopodiom complaпatum L. Mak»], [зелінки)
«зелені яблука» ВеЛ, зеленИти, зеленіти,

круглолиста, Pyrola rotuп
difolia L .» Mak, [зимозіль, зимозілле]
«айстра, Aster salignos Willd.»;- варі

:'Іеленітися, зеленіиtати, [зеленцем] Ж,
зазелень, [нdдзелений] ж. надзелень ж.

анти складного утворення зимозелень
з основ іменників зима і зелень з первіс

Г, озеленювач, озеленювати, озеленЯти,
пазелень, празелень, призеленкуватий,

ним значенням «зимова зелень; рослина,

що зеленіє взимку»; пор. у зв'язку з цим
назви

вічнозелених

рослин

у

деяких

слов' янських мовах: п.

zimozielon «гру
шанка, Pyrola oпiflora», слц. zimozel(eп) «барвінок, Vinca L.», болг. [зИм
зеленІ <<самшит
вічнозелений,
Boxus
sempervireпs L.; барвінок», схв. зіlмзе

[прИзеленийl, пр6зелень,
[пр6зеленува·
тийІ «зеленуватий»;- р. зелёнЬtй, бр.
зялёньt, др. зеленьtи, п. zielony, каш.
[zelony], ч. слц. ze1eny, вл. нл. zeleny,
болг. зелен, м. зелен, схв. зелен, слн.
zelen, стсл. зеАеNь;- псл. *zelen-ь
(jь);- споріднене з лит. zalias «зеле

НИЙ», zelti «Зелені,.и, ПРО!!ОСтатю>, zo!e
«трава, зелень>>,

zelvas, zalsvas «зелену

лен, зіlмозелён «барвінок», зіlмзелёніі
«вічнозелений», слн. zimzeleп «барві
нок»; мотивація застосування цієї назви
до чистотілу неясна.- Див. ще зеле
ний, зима.

ватий», лтс. za\s «зелений», zale «трава»,
прус. sa]igan
<<зеЛеНИЙ»,
sа\іп «ТС.»,
лат. holus, holeris «зелень», кімр. gledd
«зелений дерн»; іє. * g'hel- «зеленіти»,

зелений, зеленавий, зеленастий, [зе
ленкавийІ Я, зеленИстий, зеленкуватий,

укр.

зеленнuй, зеленЯвий Г, Ж.

17

1-434

Я, зеленЯс-

*ghel- «жовтий»,

звідки псл.
*gьjt-ь,
жовтий.- Критенко Вступ 556;

fІівторак

Мовознавство

1969/4,

80;
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зелепуrа

зельц

Шанский ЗСРЯ ІІ 6, 84; Фасмер ІІ
92; Преобр. І 248; Brilckner 653; Machek
ESJC 714; Holub-Lyer 518; БЕР І
631-632; Skok ІІІ 648-649; Fraenkel
145; Herne 80; Trypuc ko RSl 20/1 , 68;
Trautmann 364; Persson Beitr. 790, 793;
Holthausen ZfSIPh 24/2, 267; WaldeHofm. І 639; Pokorny 429-434.- Пор.

вишні;

по

рода зеленуватих слив» Г, Ж, [зелещjш]
«те.» Г, Ж, [зелеп6чок] «брунька» Ж.
[зuлепух] «зелений кавун» Ме, [зuле
пуха, дзuлепухаІ «недозріла зелена виш
ня або черешня» Па, [зuлuщjга] «зелена
жаба; худа, некрасива людина» МСБГ;

р.

[зелещ}ха]

«незріла

«зелені

зелепуха, п.

ягода»,

недозрілі

[зелепу

плоди»,

бр.

[zielepupa];- очевидно, по

хідні утворення від зелен(а) з афек
тивними суфіксамн -(e)n· (пор. дурепа,
мазепа) та -уг- (-ух-) із значенням
збільшеної ознаки.- Пор. зелений.
[зеличок l (орн.) «Валове очко, Troglodytes troglodytes L .» Ж;- пов' язане,
мабуть, із зел6, зілля; назва могла бути
зумовлена місцем гніздування птаха:
в болотистих ділянках лісу, заростях
(зокрема, кропив' ян их), навколо став
ківтощо.-Воїнств.- Кіст. 332-333.Див. ще зело.
[зrлізняк] (бот.) «Вербена лікарська,

Verbena officinal is L. Mak», [зелізник
Mak, залізняк Носаль] «Те.»;- р. [же
лезюік], п. ielezпik, ч. zeleznik, схв.
желез1Ьак,

пізньолат.

ferrum

же;ьезанка

ferraria

«залізо»;

рокими

«ТС.»;- калька

«ТС.», похідного від

назва

цілющими

Ж. [зельний] «трав'яний», [зілuстuй]
«багатотравний» Ж. [прuзилйтuІ «при
ворожити», [прuзіл] (спосіб ворожіння)
ЛексПол;- р. [зел6к] «молода, яскраво
зелена трава», зелье, бр. зял6 «насіння

бур'янів у зерні», п.

жовтий, зело.
[зелепуга] <<Недостиглі

почкu]

вазон; заяча конюшина, Aпthyllis vulneraria L. Я. Пі, Ж; курай, Salsola
cali L. Mak», ІзелЯстuйІ «трав'янистий»

зумовлена

ши

властивостями

рос

лини, на підставі чого її вважали та
кож магічною, здатною, зокрема, від
вертати зло (як, за народними повір'я
ми, і залізо), а також запобігати ранам

від залізної зброї.- Носаль 149-150;
Анненков 376; Machek Jm. rostl. 192-

zioJ:a, ziele «трава»,
zeli «капуста», слц. [zele], вл. zela,
zelo «лікарська трава», нл. zele «зілля»,
полаб. [zile], болг. зеле «капуста», м.
ч.

зелjе «трав'яні рослини, вживані в стра
ви», схв. зе;ье
«овочі, зелень», слн.
ze1je «капуста», СТСЛ. 361\О «трава»;
ПСЛ. zelo, zelь-je;- споріднене з лит.

zol~ «трава», ДВН. gelo «ЖОВТИЙ», лат.

helus, holus
Гр.

z6Лor;,

дінд.

haril)

«зелень; овочі, капуста»,

«ЖОВЧ»,

ав.

zairi-

«жовтуватий,

«ЖОВТИЙ»,

зеленуватий»;

іє. *ghelц-os «світло-зелена
фарба».
Шанский ЗСРЯ І І 6, 85; Фасмер І І 9293; Преобр. І 248-249; БЕР І 631;
Skok ІІІ 648-649; Trautmanп 364; Walde-Hofm. І 654; Persson Beitr. ІІ 794.Див. ще зелений.

[зельман J «вид гаївки» Г, Ж. [жаль
ман Я, жельманІ «ТС.»;- походить від
антропаніма Зельман (прізвище); назва
гаївки відбила взаємостосунки насе
лення Поділля з орендарем церков, які
відмовились від унії; в гаївці прихо

жани зверталися до Зельмана з про
ханням відчинити їм на Великдень цер
кву; з часом гаївка наповнилась іншим
змістом, зберігши тільки назву.- Шей
кавский Бьп подолян І
1, 35, 73.
зельтерська
(вода) «природна або
штучно виготовлена мінеральна соляна
вуглекисла вода», [зельська (вода)! Я,
сельтерськuй;- р.
зельтерская,
сель
терская;- пізнє запозичення з німець
кої мови; нім.
із Зельтерса»

букв. «Вода
від назви ні

Selterswasser,
походить

лtвка] (ент.) «рослинні блощиці,

мецьких сіл Oberselters і Niederselters,
де відкрили цю воду.- Фасмер ІІ 93;
ССРЛЯ 4, 1194.
зельц «Вид ковбаси»;- р. бр. зельц;
нове запозичення з німецької мови;
нім. SU!tze «холодець» пов' язується з сн.
sйlze, свн. sulz(e), двн. sulza ( <*sultja)

[зільнйкІ

sultia

193;

Симоновиn

493.- Див.

ще залізо.

зело
«зелень»,
[зелейкu]
«зілля,
трави» Я. Ізеліно] «зілля» Пі, [зелЯнка]
«зелена смуга трави на хлібному полі»

Я. зілйна «билина; [травинка ЖІ», [зі

PhytocoriS» Ж. зілля, [зілянuк] «гербарій» Ж.
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«квітник

Ж.

Пі;

гербарій;

«Солона

вода,

солона

«тс.», нвн.

Salz

ковбаса»,

дангл.

«сіль», спорідне·

зензубель

зем

ним з псл. solь, укр. сіль.- Шанский

3СРЯ І І 6, 85-86; ССР ЛЯ 4,
Кluge-Mitzka 622,
764.- Див.

1194;
ще

сіль .
. [зем, земиJ

«земля; підлога, пере
важно цегляна»;- р. др. земь, бр. lзем]

«чорнозем»,

слц.

zem

«земля»;- ско

рочений варіант слова землЯ, утворе
ний, очевидно, ще від псл. *zemja, як
відповідник чоловічого роду; первісне
значення відбите в сучасному чорно
зем, глинозем та ін.-Преобр. І 249250.- Див. ще землЯ.

[земле дух]
на,

(ент.) «медведка звичай

Gryllotalpa vulgaris»

Ж.

МСБГ;

складне слово, утворене з основ землЯ

і дух; мотивація назви незрозуміла.
Див. ще дух, землЯ.

[землЮнка]

Saxicola

(ори.) «луговий чекан,
ruberta L .» ВеНЗн, [землЮшка]

«ТС.» ВеБ;- пов' язане з землЯ; назва
зумовлена тим, що ці птахи мостять
гнізда прямо на землі, в Карпатах на кам'янистих скелях, звідки й інші
місцеві назви: [каменЮх, підкаменЮх,
ка.мінчак, скальчdк] та ін.- Воїнств.
Кіст. 384; Страутман 162.-Див. ще
землЯ.

землЯ, [земець] «землевласниК>> Ж.
[земельник] «тс.», землЯк «односелець;
[(зоол.) часникова жаба; (бот.) соняш
ник бульбистий, Helianthus tuberosus
L. Mak; картопля, Solanum tuberosum
L. Mak]», землЯяка «приміщення в зем
лі»; (зоол.) часникова жаба; [картопля;
вірьовка

біля

сохи

Я;

суниці

лісові,

L. Mak]», [землЯник]
«червоношийка, Lusciola rubeЖ. землянИн «Селянин; [земляк;

Fragaria vesca
(ори.)

cula»

землевласник Ж]», землЯцтво, [земнйк]
«погріб, підвал» Ж. земство, ІзЮма]
(дит.) «долівка» ЛЧерк, Л, земельний,

[зе.млеватийl «землистий» Ж. [земленИс
тийl Ж. землИстий, землянИй, ІземлЯс
тий] «землистий» Я, земнИй, земський,
зе;~tн,о «низько», безземелля, безземель
ний, доземний, заземлення, заземлювач,

заземлИти,

заземлювати,

наземний,

земелляJ «місцевість, дільниця, тери-.
торію>, [п6земле] «тс.», поземельний Ж,
поземий, поземний, позем ельне, поза·
земний, понадземний, попідземний, при·
Зе/nЛеННЯ, приземленість,
приземний,
прИземок, приземистий, приземкуватий,
приземлйти;- р. землЯ, бр. зямлЯ, др.
земля, земя, п. ziemia, ч. zeme, слц.
zem, вл. zemica, zemja, нл. zemja,
полаб. zima, болг. земЯ, м. земjа, зем
jищте, схв. земJЬа, ели. zemlja, стсл.
Зfl\-\kl 1
ЗЕІ\\1\kІ;- ПСЛ.
*zemja;- СПО·
ріднене з лит. zёme «земля», zёmas

zeme «ЗеМЛЯ», zems «НИЗЬ·
same, semme «земля», semmai «низький», лат. humus «земля»,
дперс. zam-, ав. zii-, род. в. zamo, гр.
«НИЗЬКИЙ», ЛТС.

кий»,

zitoov

прус.

«ТС.», )(CX[.tCXt «На землі»,

«низький»,

tkam,

хет.

тах.

в. k~ami

tekaп

В

kem,

«те.»,

іє.

)(CX[.tЧA6G

«Земля», тах.

дінд.

k~at;,

А

місц.

*ghctem-, *ghd"оm

«земля».- Критенко Вступ 5БО; Шан
ский ЗСРЯ 11 6, 87; Фасмер
ІІ 93;
Преобр. І 249; Ивано_!З ВСЯ 2, 8; Bruck-

ner 653; Machek ESJC 714; Holub-Lyer
518; БЕР І 634-635; Skok ІІІ 649-650;
Fraenkel 3-4, 13-14; Trautmann 369;
Mayrhofer І 238; Walde-Hofm. І 66466Б; Pokorny 414-416.
[земнsік] «картопля», [зим'як, зімак,
зім'як] «тс.» Mak;- запозичення з поль
ської мови; п. ziemniak «Картоплина»,
ziemпiaki «картопля» є похідним від
ziemia «земля».- Див. ще землЯ.

[зенджул]

(бот.)

«вид

рослини

Г;

тирлич, Gепtіапа L. Mak»;- один з фо
нетичних
варіантів
слова .Гіндз!}ра
(див.).
[зендрівка] «дуже випалена цегла»
Ж;- запозичення з польської мови; п.
zendr6wka, zedrowka, zyndr6wka «те.»
походить від нім~ S inter «сталактит,
(вапняковий) накип, шлак», яке через
проміжні форми двн. siпtar, еви. sinter,
sindar «шлак, окалина» зводиться до
герм. *sendra- «застигла, ущільнена рі

дина»,

спорідненого

з

псл.

*s~dra

«стверділа вологість, сталактит», ч.

підземний,

sadra «ГіПС», СХВ. седра «ВаПНЯКОВИЙ на
КИП, сталактит».-Масhеk ESJC 535;
Юuge-Mitzka 710.

[п6земІ «обрій, горизонт», поземка, по
зе.мок, [поземниця] «ватерпас» ж. [по-

зензубель (тех.) «столярний інстру
мент для виймання пазів у дошках»;-

Інадземка] «міська залізниця», надзем
ний, підземелля, [підзем ельниця] «мет
ро»,

17*

підземка,

підземник,

259

зеніт

ззувати

бр. зензубель;- очевидно, через росій
ське посередництво запозичено з ні

мецької мови; р. зензубель, [зинзубель],
що

оформилося,

мабуть,

під

впливом

зуб, є спрощеним варіантом нім. Simshobel, складеного з (Ge)sims «закруг
лений карниз» і Hobel «рубаною>.
СІС 266; ССРЛЯ 4, 1212; Фасмер ІІ 98;
Преобр. І 252; Mikl. EW 403.- Див.
ще гембель, rзимс.

зеніт, зенітка, зенітник, зенітний,
ст. зенИф; - р. болг. зенИт, бр. зеніт,
п. ч. слц. zeпit, м. зенит, схв. зенuт,
слн. zenit;- запозичення з наукової ла
тині XVII ст.; лат. zenith походить
від ар. samt, semt «дорога, напрям»,
які в середні віки при переписуванні

були передані як

внаслідок того,

senit

що m було помилково прочитано як ni;
-сучасні східнослов'янські форми, оче

видно, зумовлені впливом фр. zenith
«зеніт».-СІС 266; Акуленко 141; Шан
ский ЗСРЯ І І 6, 89; Фасмер І І 94;
Kopalifiski 1053; БЕР І 635; Юеіn

нина»,

гот.

kaurп

«зерно»,

кімр.

мн.

grawп, одн. gronym, брет. greun «ТС.»,
лат. granum «зерно, ядро», дінд. jirl).aQ,

jurl).iiJJ «трухлий, розтертий, старий»;
іє. * ger-, gere- «дозрівати, морхнути,
старіти», * gerdu- «те, що визріло, розва
люється, само падає»; споріднене з псл.

zьreti, укр. зріти.- Критенко Вступ
513; Шанский ЗСРЯ ІІ 6, 90; Фасмер
ІІ 95-96; Преобр. І 250-251; Бурла
кова ВСЯ 6, 57; Machek ESJC 719; Holub-Lyer 520; БЕР І 669-670; Skok
ІІІ 662-663; Trautmaпп 372; WaldeHofm. І 618-619; Pokorny 390-391.Пор. зріти 2 •
зеро «нуль»;- р.

zero;ВИ;

ЗіlПОЗИЧеННЯ

фр.

zero

зеро,

п.

ч.

француЗЬКОЇ МО·

zero «НУЛЬ» ПОХОДИТЬ ВЇД іт.

«тС.»,

іт.

бр.
З

zefiro
zephirum,

що

є

скороченою

формою

«ТС.», утвореного від елат.
яке зводиться до ар. sifr

«те.».- Шанский

ЗСРЯ

ІІ

6, 90; Sl.

wyr. obcych 813; Dauzat 761; Gamillscheg 899.- Див. ще цИфра, шифр.
зестра -див. дзестра.

1767.

[зеновідь] (бот.) «звіробій звичай
ний, Hypericum perforatum L.» Ж;
неясне; можливо, в якийсь спосіб по

зефір «теплий легкий вітерець; тонка
бавовняна тканина; сорт фруктової пас
тили; сорт овечої вовни»;- р. болг.

в' язане з зінОвать «рокитник; дрік» та

м. зефИр, бр. зефір, п. zefir, ч. zefir
(текст.), zefyr «легкий вітер», слц. zefir
(текст.), zefyr «вітер», схв. зефuр, слн.
zefir;- запозичене з французької мови,

.ін. , [зановать J «те.».
Зенон -дав. Зінон.

[зерішіти]
«зіпати»;- афективне
утворення, можливо, пов' язане з зі

можливо,

пати.

«теплий

зерно,

(зерен},

(зернак]

«КЇСТЯНКО

ВИЙ плід» Ж, зернИна, [зернИцяJ «плодове
дерево, що виросло з зерна», [зернИчка]
«те.» ВеНЗн, зернівка (бот.), [зернівці]
«злакові» Mak, зерновИк, зернові, зернЯ,
[зернftнка]
«ДИЧКа»
МСБГ,
зернята

«зерна; насіння
соняшника»,
[зірко]
«зерня», [зірнИця] «дичка», [зернаїстий]
«зернистий», [зернатий] «те.», зернИс
тий, [зерноватий]
«крупнозернистий»
ж, зернИти( ся);- р. зерно, бр. зерне,
др.

зьрьно,

zephyr

від

лат.
«західний весняний вітер, вітер
взагалі», яке зводиться до гр. ~Єq)\)ро~
«західний або північно-західний вітер»,
пов'язаного з ~6qю~ «темрява, захід».
СІС 266; Шанский 3СРЯ ІІ 6, 91;
Hiittl-Worth 72; БЕР І 637; Dauzat
761; Frisk І 611.
зебрій -див. жабрій.

zephyrus

[з'єrбвдуватися]

«стиратисю>;- не

ясне.

п.

з-за, [зоза] ВеЛ;- р. из-за, бр. з-за,
болг. ззад, схв. іlзза, слн. іzzа;

zerпo,

[zenko],

складений прийменн.ик, утворений з двох

полаб. zornii, болг. з'Ьрно, м. зрно, схв.

простих: з із значенням руху зсере·
дини і за, що вказує на порядок роз
ташування
предметів
у
просторі.
Мельничук Вступ 490-491.- Див. ще

zorno,

нл.

слц.

фр.

походить

ч.

вл.

п.

російську;

ziarno,

zrпo,

зрьно,

через

вітерець»

зрно, зр1Ье, слн.
zfno, zfnje, стсл.
зрь.Nо, зpnNO;- псл. *zьrпо;- спорід
нене з лит. zlrnis «горох», лтс. zifnis
«те.», прус. syrne «зерно», двн. korn,
kerno, нвн. Korn «те.», дірл. gra.n «зер-
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z-za,

з2, за 1 .
ззувати, ззути -див.

взути.

зима

зи б

зиб, [незибленийІ «непохитний, непо
рушний» Пі, [неп6зuбкий] «тс.» Пі, Ж;
р. зьtбь, бр. зьtб, болг. зиб, схв. зіlбати

652; Кluge-Mitzka 696; Walde-Hofm.
li 528-529.- Див. ще шість.

«хитати», слн. zibati «колихати», стсл.
;зь.шdТИ «ТС.»;- неясне; можливо, нов' я
зане 3 лит. zibeti «блищати, світити,
мерехтітю>, zybseti «блищати, виблиску
вати», лтс. zibet «блищати, мерехтіти»
(про мерехтливий відблиск у воді сонця
або місяця); пор. у зв'язку з цим укр.
[зuбликl «вовк» (у вовків уночі світять
ся очі); пов'язувалося також (Преобр.
І 259) з дінд. javate «поспішати», jаvіn

кати» (про гусей) Ж;- очевидно, звуко
наслідувальне утворення; можливо, по

«швидкий»,

«поспішати»,

junati

«швидкий», іє.

jutat)

*gеца- «рухати».- Шан

ский ЗСРЯ 11 6, 114; Фасмер ІІ 109;
Горяев 119; Skok ІІІ 653.
[зИбком] (у виразі з. кипіти «без ні
чого кипіти»), [зuбці] «товчений ячмінь,
що варнться у воді й кип'ятиться в олії з
конопляного сім' Я» Я;- пов' язане з зиб;
пояснюється,

очевидно,

тим,

що на

чис

тій поверхні окропу вільно утворюються
брижі (зиб).-Див. ще зиб.

[зйбликІ

(зоол.) «Вовк,

Canis Iupus

[зИзати]

«кричати,

гелготати,

кря

в' язане з [зичати] «кричати, гелготати».
[зйзrати] «шипіти, дзижчати» Ж;
звуконаслідувальне утворення,

можли

во, пов'язане із [зИзати, зичіти].
ЗИК, [зИчний] «ГОЛОСНИЙ»,
[зtlЧI-lOT
«голосно», зИкати, [зичати] «кричати,
гелготати» Я, [зичіти] «шипіти» Ж;
р. бр. зьщ, вл. zynk, zuk «тон, звук»,
нл. zuk «тс.»;- очевидно, псл. zykь,
zukь <*zu-kь,
*zou-kь,
пов'язане із
zov-Q «зву», z-ьvati «звати»; вважається
також

звуконаслідувальним

утворен

ням; Преображенський вважає пізнім
утворенням.- Шанский ЗСРЯ
І І 6,
115; Фасмер ІІ 109; Преобр. І 259.Див. ще звати.- Пор. звук.
зима, [зимаркаІ «зимова хата на по

лонині; чорна хата», [зимівка] «Пізня
диня; огірок, Cucumis melo variet. Mak;
зимова хата Ж; зимівля Ж», зимівля,

від

зимівник «зимувальниК>>, зимівнИк (при

незасвідченого *тІбити «блищати, ме
рехтіти», пов'язаного із зиб і спорідне

міщення),
[зuмка]
«озима
пшениця»
ЛексПол, [зuмки] «сніги», [зuмник] «до
рога на болоті, якою їздять тільки

L.»

ВеНЗн;- очевидно,

ного з лит.

походить

zibiHi «блищати», лтс. zibet

«ТС.», за властивістю очей цієї тварини
світитися в темряві.- Див. ще зиб.
ЗИГЗаГ «Ламана лінія», [зи.Гзаковатий]
Ж;- р. болг. зигзаг, бр. зігзаг, п. zygzak, слц. cik-cak, м. зигзаг, цикцак,

схв. ціlкцак, слн.

cikcak;- запозичен
zigzag по

ня з французької мови; фр.
ходить від нім. Zickzack з
значенням

«підкоn»;

слово

первісним
виникло

в
військовому мистецтві ведення облоги
для назви звивистих окопів, траншей,
схожих на літеру z, звідки й відповідна
назва.- Шанский ЗСРЯ ІІ 6, 91; Фас

мер ІІ 96; Sl. wyr. obcych 815; БЕР І
638; Dauzat 761; К!uge-Mitzka 884;
Юеіn 1768.

[зиз] «косоокість», [зuзий, зизtітий
Ж, зизуватий, зИзомІ, [дзИзом дивитися]
«ВОВКОМ

дивитися»;- запозичення

з

польської мови; п. zyz, zez «косоокість»
від давнішого zez «шістка в кістковій
грі» походить від нім. Sechs (двн. sёhs)
<<Шість», спорідненого з гот. saihs, лат.

sex,

псл. sestь, укр. шicmь.-Bruckner

взимку» ЛексПол, зимнИця, зимовИк «зи

мувальник; [(бот.) дикий шафран, піз
ньоцвіт осінній, Colchicum autumnale
L. Г, Mak; веснівка дволиста, Majanthemum bifolium L. Mak]», [зим6вись

ко] «зимовий табір, зимова квартира»
Ж. [зи.мовник] (бот.) «Пізньоцвіт осінній,
Colchicum autumnale L .» Mak, [зим6вок]
«зимівлю> Ж, [зим6хаl «Гарячка, пропас
ниця, лихоманка» Ж, ВеБ, [зимущка]
«сорт яблуні», [зіма] «зима; лихоманка;
[(бот.) пізньоцвіт осінній]»,
[зімина}
«озимина» Ж, [зі.мfвля, зім6вля] «Зиму
вання» Пі, [зімнuк] (бот.) «айстра, Aster
anпuus L.; садова айстра китайська,
Callistephus chinense Ness. Mak; зимове

поселення»,
[зі.мнuця]
«Пізня
диня,
фрукт; пропасницю>, [зі.мність] «холод
неча» Я, [зімнЯк] <<зимова дорога», [зі
.мовйк] «погріб для бджіл; зимове посе
лення» Ж. [зім6вище, зім6вник] «зимове
житло запорожці,в поза Січчю», [зімов
чак] «КОЗаК, ЩО ЖИВ у ЗіМОВНИКу», [зі
муха] щибуля, що зимує в землі й ран2бt

зИрити

зима
ньою весною проростає» Jl, зимівельний,
зИмний, зИмній, зимОвИй, зимувальний,

[зищjшнийl «зимовий», [зімнИй, зім6вний]
«тс.» Ж. [зі.мникуватий, зімничуватий]
«ТОЙ, що визріває пізньої осені», [зімсь
кий] «зимовий», зимою, зимувати, [зим
нИтиІ «лихоманити, трясти», взИмку, від-.
зимки «початок ранньої весни», [зазимки]
«перші осінні морози» Ж. ІзазимчакІ «ТС.»
Ж, [зазімки l «холодна погода напровесні»
Я, [зазімкуватийІ, !назимковатицяl «ко
рова, що дає молоко з назимком», [назім
коватиця, назімкуватиця] «ТС.», (назИ
МОК) «теля, що перезимувало одну зиму»,

[назімок]
«ТС.», [назИмчаl
«однорічне
теля» ВеУг, [назИминаl «озимина», [на

зИмний, назімнийl «озимий», !нед6зимкиl
«кінець зими й початок весни» Ж, ози

мина, озимки, озИмість, озИмий, [одзu
мокl «затяжне танення снігів навесні,
при
холодному
вітрі»,
перезимівля,

[перезимчаl «перезимоване теля» Ж,
[перезімча, перезімок Л] «тс.»,
перезимувати,
[підзимки], підзИмній,
підзим6вИй, [прИзимкиl «ранні зимові
ХОЛОДИ» Ж, [прИзимок] «ЗИМіВЛЯ» Ж,
узИмку, [узИму, узимі, узИм' я, узімку,
узімі];- р. др. зима, бр. зіма, п. ч.
слц. zima, вл. нл. zyma, полаб. zaima,
болг. м. схв. зИма, слн. zima, стсл.

. ВеЗн,

зимd;- псл. zіmа;-споріднене з лит.
«зима», лтс. ziema, прус. zemo
«ТС.», дат. gimmer «ЯГНЯ», норв. gimber,
дісл. gymbr «ТС.», лат. hiems «зима»,

ziema
гр.

хвТІJ;а,

дкімр.

gaem,

вірм.

jmetп

хет.

gimmanza

( <jimetn),
«ТС.»,

ав.

род. в. zimo «мороз, зима», zayan
«зима», дінд. hemantal) «тс.», himal) «зима,
ХОЛОД», heman «ВЗИМКу», haimaпa- «ЗИ
МОВИЙ»; іє.
*ghei-m-na, *ghie-m-na,
ghim- «зима, зимовий час», можливо,

zya-,

*

пов'язане з

*ghei-

Кочерган Мовозн.

«ЛИТИ» (про дощ).

1970/6, 43-44;

Кри

тенко Вступ 517; Шанский 3СРЯ ІІ 6,
92; Трубачев ВСЯ 2, 29-30; Фасмер
Трубачев ІІ 97; Преобр. І 251; Бурла

кова ВСЯ

6, 55; Briickner 654; Machek
ESJC 715; Holub-Lyer 519; БЕР І
640-641; Skok ІІІ 655; ESSJ Uk. с.
103-111; Buga RR І 406; ІІ 14, 34,
106, 207, 406, 675; Lehmann ZfSlPh 7,
374-375; Fraenkel ZfSlPh 26/2, 347348; LP 7, 20-22; Trautmann 367;
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V aillant BSL 53, 175; W alde-Hofm.
645-646; Boisacq І 053; Pokorny 425426.

І

зимати -див. імати.
[зимець] «гребінь даху» ВеЗн;- на
думку Верхратського, складається з пре
фікса С'Ь, кореня им- (очевидно, від др.
имати) і суфікса -ець і разом означає
«скріплений, зчеплений».- ВеЗн 22.Пор. імати, мати 2 •

[зимомИрок 1 (ент.) «нічнянка, Acibrumata» Ж;- неясне складне

da1ia

утворення,

першим

компонентом

якого

є основа зим(а); другий компонент
неясний, можливо, пов' язаний з дієсло
вом мерти (умирати).
зимородок (орн.) «рибалочка, Alcedo
atthis L.»;- р. зимородок «Aicedo», бр.
зімародак, п. zimorodek, вл. zymka
«ТС.», болг. рибарче земеродно «Alcedo
atthis»;- складна назва, утворена, оче
видно, з основ зем (земля) і родИти( ся)
із значенням «Той, що родиться в землі»
(птах гніздиться на берегах водойм у
землі, вигрібаючи для гнізда нору зав
глибшки в метр і більше); асоціація із
словом зима виникла, можливо, тому,
що деяка частина цих птахів лишається
на зимівлю й ловить рибу в ополонках
та в незамерзлих місцях річок.- Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 92; Воїнств.- Кіст.
210; Страутман 68-69; Ferianc 129130.- Див. ще зем, землЯ, родИти.
[зИнька] (орн.) «синиця велика, Pa-

rus

major L.»;-p.

звуконаслідувальне
зане

з

вигуком

[зИнька]
утворення,

зинь-зинь-зинь,

«тс.»;
пов'я
що

не

точно імітує спів синиці; навряд чи по
в'язане із словом синИця; зв'язок з балт.
*ziniё «знахарка» (за литовськими й ла
тиськими
повір'ями,
синиця
нібито
здатна пророкувати майбутнє), припу

щений для р. [зИнькаl

(Buga RR ІІ 676),
98; Преобр.

малоймовірний.- Фасмер ІІ
І 252.

[зИрити], зИркати, [зир] Ж, зирк,
[зирнИця] «зіниця» . Ж. [зиркuй]
Пі,
[зирклИвий] ВеБ, [зИрко] «зірко», визи
рати,

назирати. нdзирком, назирцем,

назирці, [обзирЯти] Ж, п6зирк,
зирці,
позирати~·- р. [зИрить],
зірк!; -пов'язане
«бачити»; виникло

по
бр.

із
зріти <зьр1Jти
спочатку як ітера-

зільжИти

зирЯнин

тивна форма *зирати, в якій
кінцеве

шtірити,

-ити,

очевидно,

втихомИрити

з'явилось

стір між нитками основи, куди прохо

моделлю

дить човник з веретеном Я», [зівайло]
«зівака» Пі, зівака, [зіви] Ж, [зівка]

за

та

ін.- Див.

ще зріти 1 .
зирЯнин (представник однієї з угро
фінських народностей);- бр. зьtранін,
ч.

Zyrjane,

слц. zyrian, болг. зирЯнин;
з російської мови; р. зьt

запозичення

рfтин

походить, очевидно, від мане.
saran <<зирянин, комі, зирянський» і
хант. saran «зирянський»; за іншим при
пущенням, пов' язане з власним ім'ям
Зиран (воєвода пермських зирян кінця

XV ст.).-Фасмер ІІ 110; Попов Acta
Ling. Hung. 1955/5, 5-6; Кальман Acta
Ling. Hung. 1952/l, 256.
зиск, зискати, зисковний, зиськ, зись
кати -див. ісьюіти.

[зИховиця 1 \ <аемний nорожній го
ріх» Л, [зИговиця1 <ас.» Л;- очевидно,
результат перенесення назви [зИховицяJ

(зоол.) «раковина,

Chama»,

[зіва] «паша,

горло», зівок, [зів6та] Ж, [зівун] Ж.
[зівнИй! «зябровий» Ж, зівати, [вИзів,
вИзівнути], [р6ззів] «отвір»;- р. болг.
м. зев, бр. зеу, п. ziew, ч. zivati, слц.
zivat', вл. zywac, нл. zewas, полаб.

zeva (З ос.), схв. зев, слн. zev, zev,
стсл. зtс~;- псл. zev'Ь, пов'язане з
*zьjati;- споріднене з
лит. zi6vauti
«позіхати», лтс.
ский ЗСРЯ ІІ

zavaties
6, 83;

«Зівати».-Шан
Фасмер ІІ
91;

Преобр. І 2§2; Бурлакова ВСЯ б, 57;
Machek ESIC 71 1; Holub -Кор. 433;
Trautmann 368.-Див. ще зЯти.- Пор.
nозіюіти.

[зівкИй] «Гіркуватий» Ж;- очевид
но, пов' язане з [їлкuй] «Те.» (через про
міжні форми *з'їлклий,

*з'їлкий з діа

лектним переходом л >у >в).- Див. ще

«блискавка» внаслідок народних уяв
лень, нібито такі горіхи утворюються
від спалахів блискавки, яка їх спікає.
Див. ще зихтіти.
зИховиця 2 , зіхавка, зіховuця- див.
зихтіти.
[зихтіти] «блищати, мерехтіти»
Я,

від за
позиченого уг. bitang «волоцюга; без
притульний, бездоглядний».- Див. ще
бетанІ'.

[зИховиця] <<блискавка» Л, [зіхавка, зі
ховиця] <<те.» Л; -бр. зіхацець «сяяти,

результат

блищати»;- неясне;

(похідної

можливо,

пов'я

зане з [зИблик] «вовю>, зиб (пор.).
зИчити, [жИчити 1, [жичати] «пози
чати»,
[зичлИвець]
«доброзичливець»,
зичлИвість, зичлИвий, [жичлИвий],
!вtі
зика] «випозика», позичати, позИка УРС,
Ж. позичайло, позичальник, позичальня,

позИчка УРС, Пі, позИчник, [узИка] «ПО
зика», [уп6зику];- р. [зь'tчить], бр. зЬt
чьщь;- запозичення

з польської мови;

п. [zyczyc] є мазуронаний варіант літе
ратурного
zyczyc <*'iytczyc, утворе
ного від 'iytek «Пожиток, ужиток», по
в'язаного з zyc «жити»; первісне зна
чення «давати до вжитку».- Richhardt
115; Briickner 669.- Див. ще жИти.
•
•
1
2
ЗІ, ЗІ· -ДИВ. З , З .

[зібкИ] «лушпиння з картоплі» (у ви
разі

варена

картопля в зібках)

Ва;

результат видазміни слова, nервісно по

в'язаного з

[зИбком]

у

виразі зибком

кипіти «кипіти без нічого» (див.).

зів, [зіва] «Позіхання; паща Ж; про-

їлкИй.

[зізбитеньгавіти]
нути» Ж;- похідне

«захиріти, зачах
утворення

[зікратий] «зіркатий» (про мак) Ж;
зближення

від

форм

зіркатий

зір, зріти) і [зікратий]

«зизоокий».- Див. ще зікри,

зріти 1 •

[зікри] «Косі очі» Ж, [зікрач! «зизо
ока людина» Ж, !зікратий] «зизоокий
Ж; зіркий До», [зикратий] «такий, шо
має очі неоднакового кольору»;- бр.
зякратьt «Сіроокий, блакитноокий, з ве
ликими очима; рідкий (про бердо)»;
пов'язане з др. изtжрьtи «блакитний;
бірюзовий», изекрьtи «блакитний, бла
китноокий»,
зtжрьtи
«блакитнуватий,
блакитноокий», зекрьtи «синьоокий, го
лубоокий», етимологічно неясним; по

в' язування із зьr-tJти «дивитися» (Loewenthal 17-18; Mikl. EW 402) необ
грунтоване.- Фасмер І І 95; Булахау
Веснік БДУ 1972/3,
49 (українські
форми тут не врюювані).
зілИна, зілИстий, зілля, зілянИк, зіль
нИк -див. зелб.

[зільжИти] «Полегшати» (про мороз)
Ба;- запозичення з польської мови;
п.

zelzyc

«зменшити,

полегшити щось»
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зІнське

зі ма

[lgi І «легкий, лагідний»
lekki «Легкий».- Brtickner 293-294.- Див. ще легкИй.

[зановитьJ «рокитник австрійський,

зіма, зімнИк та ін.- ДИВ. зима.
зімкнути 1 -див. замикати.
зімкнути 2 - див. мИкатися.
[зімодра] (бот.) «вербозілля звичайне, Lysimachia vulgaris L .»;- бр. Ізі
мазелень І «вербозілля монетчате, Ly-

ни й варіант запозичення з західносло
в'янських мов
(найімовірніше поль
ської); п. zanowiec «рокитник; дрік»,

пов' язане
(про

з

погоду),

simachia nummularia L.»;- очевидно,
пов' язане з зима і пояснюється
витри
валістю рослин до перших холодів;
компонент
-(о)дра
неясний.- Вісю

ліна -Клоков

255.

зімхбвий -див. мох.

Зінаі'да, [Зинаtда, Зенейда Жl, Зінь
ка, ст. Зинаїда, Зина
Зинайда, бр. Зінаtда,

(1627);- р. болг.
ч. Zinaida, слц.

Zina, стсл. 3иNt-~ид,<1;- через церковно
слов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. ZчvсФ;; (род. в. Zчvсф'\ос;;) є жі
ночим ім' ям, утвореним від Zєбс;; (род.
в ZYJvbc;;) «Зевс», спорідненого з дінд.
dyau~ «бог», лат. dies «день», псл. dьnь,
укр. день.-Сл. вл. імен 240; Петров

ский 116; Суперанская 87; Илчев 213;
Chaпtraine І 399; W alde - Hofm. І

349-351.- Див.

ще день.

зінИця, [зінкаІ Ж. [зінькаІ Я, зіньки,
зінИчний;- р. болг. зенИца, бр. [зенкаІ,
др. з13ница, зеница, ч.

zenice,

слц.

ze-

М. зеница, СХВ. Зеница, ('-ЛН. zenica,
стсл. зtницd;-псл. zеnіса;-очевидно,
пов'язане з *zьjati (*ze-) «зяяти» (мож

nica,

ливо,

через проміжне значення «диви

Cytisus austriacus L.» Mak, [зановітьІ «ро
китник ? » Ж;- бр. зян6вец; - діалект

zinowka, janowiec, як і ч. janovec
«дрік», слп. [zanovec, zanovic] «те.»,
бо.ІJГ. [зановец 1 «рослина, з якої роб
лять віники», схв. зановет «рокитник»,
вважаються народними видазмінами лат.
«дрік»; пов' язується також (Вар
бот 3тимология 1973, 32-33) з коренем
nov-/nav- <<заціnеніння, втома, смерть»
з огляду на отруйність цих рослин;
пояснення словацької форми zaпovic
як «Зілля, яке треба збирати за нового
місяця», є
народною
етимологією.

genista

Briickner 645; Machek ESJC 216; Skok
ІІІ 642; Matzenauer 374; Симоновиn
159-160.- Пор. зановат.
Зіновій, Зиновій, [Зінець], Зінько,
[Зь6мкаІ, Зіновія, ЗІнька, [Зіня, Зінь],
ст. Зиновей (1475-1480), З1Jнко (1458),
Зиновій
<<чистожитель»
(1627);- р.
болг. Зиновий, Зиновия, бр. Зіновій,
Зіновія, п. Zenobiusz, Zenobia, ч. Zeno-

bia, слц. Zenob, ZепбЬіа, стсл. ЗиNо
єій;- через старослов'янську мову

тися, роззявивши рота»; пор. р. [зиЯть]
«дивитися», Даль І 706); виводиться та
кож (Skok ІІІ 656) від псл. *zьrenica

як похідноГо від zьreti «бачити» (пор.

п. zrenica «зіниця»).- Шанский 3СРЯ
ІІ 6, 89; Фасмер ІІ 94; П_реобр. І 259;
Горяев 119; Machek ESJC 71 4; БЕР І
695; Mikl. EW 402.-Див. ще зЯти.
зіновать (бот.) «рокитник,. Cytisus
L.; [дрік німецький, Genista germanica

L. Mak]»,
[зановать,

[зіньоватьІ «рокитник» Mak,
зеновка,
'3іновка, зіновник,

зиновать, зиновник] «ТС.» Mak, [зана
вать) (бот.) «лядвенеuь рогатий, Lotцs
corniculatus; рокитник ';! Ж», (зановец}

«дрік красильний, Genista tinctoria L.»
Mak, [зановит] «Тс.» Mak, [зdновики] «рос
лина, що дає жовте забарвлення» Ж,
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за

позичене
з
грецької; гр. Zчv6~tac;;,
Zчvo~ta утворено з компонентів Zє6с;;
(род. в. Zчv6c;;) «Зевс» і ~[ос;; «життя».
Сл. вл. імен 210; Беринда 207; Петров
ский 116; Суперансl}ая 78, 87; Илчев
213.- Див. ще Зінаїда, біолог.
[зінбвка]

(бот.)

«материнка

зІ:шчай

на, Origanum vulgare L.»;- бр. [зяноу
каІ «тс .»;- очевидно, пов' язане з зіно
вать; мотивація зв' язку неясна.- Див.
ще зіновать.
Зінбн, Зенон, Зінець, ст. ЗИнuт'Ь
(1627);- р. Зенон, бр. Зянон, п. слц.

Zenon, стсл. Зи NОн-ь;- через церковно
слов'янську

мову

запозичено з

грець

кої; гр. Zijvшv походить від Zє6с;; (род.
в. Zчv6 с;;) «Зевс».- Сл. вл. і ме~ 21 О;
Петровский 115.- Див. ще Зінаїда.
зінське (щеня) (зоол.) «сліпець, Spalax typhlus; [кріт]»;- пов'язане з зінь
ки

«оЧі»; назва зумовлена народними
уявленнями, нібито ці тварини замість
очей мають тільки зіниці.- Яворниць

кий

298.

злакбтниця

зІнькfвка
[зіньківка] «невелика кругла куриль

частині коробочки невеликих отворів

«очей».-Див.

верха висока бараняча шапка»;- оче
видно, пов'язане з назвою м. Зіньків
на Полтавщині, де було поширене кус
тарне виробництво цих товарів.

дЮк, зікратий.
зірки -див. орати.
зірко, зірнйця -див. зерно.
зірнути, зорнути, зрИнути -див.

зішіти «кричати;

позіхати, спускати

дух Г; часто дихати, хапаючи повітря

Па», [зіпа] «Крикухю>, зіпака, [зіпавий]
«гнівливий, сердитий» Ж, [зіпуватий]
«задишкуватий» Па;- р. [зёпать], п.

ще

зрfти 1 .- Пор.

-

на трубка з короткою шийкою; гостро

ви

рИнути.
зіспити -див. спіти.
зі тільник -див. зніт.

зітхати,

[зідхати, зітхач];- власне

zipac

українське утворення за аналогією до
зітхнути замість успадкованого [зди

гось», болг. зfznaм «зівати, бути роззя

хати] «зітхати»
(пор.
р. вздьtхать.
бр. уздьtхаць, др. В'Ьздьtхати), відомого

«Ледве ДИХаТИ», Ч. zepati «ВаЖКО
дихати», слц. ziapat' «Кричати на ко

вою»;- псл. zepati, пов'язане з *zьjati
(zevati) «зівати» з nізнішою інфільтра

ще в

цією

тхнути.

n;
ziopcioti

очевидно,

споріднене

з

лит.

«ХаПаТИ
ПОВіТрЯ»,
ziopJinti
«ЙТИ, роЗЗЯВИВШИ рота», ziopsoti «Зіва
ТИ, ловити гав», дісл. geipa «базікати»,
нвн. geiben
«зівати», geifen,
geipen

«Те.».- Фасмер Il 94-95; Macl1ek ESJC
711; Trautmann 368; Persson Beitr. ІІ
835.- Пор. зів.
зішічистий -див. ошік 1 .
зір, зіркатий, зіркИй -див. зріти 1 .
зірка!, зірнИця -див. зорЯ.
[зірка 2 ] (бот.) «чорнобривці, Tage-

tes L.; ліхніс, татарське мило, Lychnis
chalcedonica L. Mak», [зірки] (бот.) «ліх
ніс; вербена лікарська, Verbena officinalis L.; гвоздика, Dianthцs caryo·
phyllus L.; золототисячник зонтичний,
Erythraea centaurium Pers.; любисток
лікарський, Levisticuщ officiшile L .;
гвоздики, Tagetes erectus L.; мильнянка
лікарська, Saponaria officinalis L.; вер
бена гібридна, Verbena hybrida Hort.>>
Mak, [зірочка] «ліхніс» Mak, [зірочки,
зорки] «Те.» Mak, зірочник (бот.) «зіроч
ка, Stellaria L .», [зірчак] «мальва ро
жева, слизняк, Malva alcea L.» Ж;
назви рослин пов' язані з зірка і зумов
лені переважно формою вінчика або
яскравим забарвденням і невеликими
розмірами
квітів.- В ісюліна - Кло
ков 154-155; Нейштадт 230-232, 243244.- Див. ще зорЯ.

[зірюіч]

«мак-самосійка, Papaver
[зіркатий мак, здрікан Ж,
здрікун Ж, здрЯчий мак Ж] «Тс.»;

rhoeas L .»,

похідні утворення від зіркИй, здріти;
назви зумовлені наявністю у верхній

цьому

хідних

значенні

в

Говорах. -Див.

південно-за
ще

дИхати.

[зіхати] «роззявляти рота, позіхати;
сnускати дух (про мерця)», позіхати.

[позяхати] Пі, п6зіх, [позіхачка] ЛЖит,
п6зіхи, позіх6тu, роззіхатися;- р. [зе
хать] «дивитися», !зехать] «Кричати»,
[зеха] «рОЗЗЯВа», бр. зяхаць «Хапати
повітря», схв. зиjехати «позіхати», слн.
«ТС.»;- очевидно, ПСЛ. *zexati,
пов' язане з zev ati, укр. зівати; коре
неве х, можливо, з' явилось під впливом

zehati

v'Ьzdyxati, укр. зітхати, [здихати].
ІІІ 655-656.-Див. Ще зів.

Skok

зішестя -див. ішбв.
зіЯти, зіЯння,, зіЯючий -див. зЯти.
з'їзд -див. 'і здити.
зйом,
зйомка,
зиомник;- запози
чення з російської мови; р. С'Оём, С'Оёмка
пов' язане із снимать, псл. s'Ьnirnati,.
похідним від imati (j~ti), до якого зво
диться й укр. імати (див.).
злак;- р. бр. болг. злак, др. злак'Ь;
запозичення з старослов'янської мови;
стсл. Зl\dK"h утворилося від основи zol-,
пов'язаної чергуванням голосних із zеІо
«трав' яниста
рослина»;
словотворчо

близьким є р. [зел6к] «молода трава».
Шанский 3СРЯ І І

6, 93; Фасмер -Тру
бачев І І 99; Трубачев 3ИРЯ І І 36-37;
БЕР І 644; Младенов 192; Брандт РФВ
25, 220; Trautmaпп 365.- Див. ще зело,
ЗОЛа 1 •
[злакбтниця l «нижня лутка вікна»
Я;- пов'язане з лікоть (на Полісеї л6коть); мається' на увазі можливість
опертися иа лутку ліктями (пор. р. об
локотИться).- Див. ще лікоть.
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злИчний

зл.іто

ЗЛ<lТО

«ЗОЛОТО», златка (ент.) «BU[златИти] «золотити» Ж;
р. др. злато;- запозичення з церковно
слов'янської мови; ц.-сл. 31\dTO відпо
відає укр. золото (див.).
зле «погано, недобре»;- др. З'Ьл13,

prestis L.»,

зл13, зле «те.; злиденно», п.

z1e,

ч. слц.

вл. zle, zle, нл. zle, болг. зле, стсл.
З'"hІ\'Ь;- псл. *z'Ьle;- адвербіалізована

zle,

форма місцевого в. одн.

с. р.

прикмет

ника z'Ьl'Ь «поганий, злий»; кінцеве -е
в українській формі вторинне замість
-і ( <-е).- Див. ще злИй.
(злебещітиl «Застати, застукати»;

неясне; можливо, пов' язане з [злабуда

Ме, злиднЯк, злиденний,
[злИдяний],
злиднЯцький, [злИдніти1, злиднювати,

озлидніти, [роззлИдніІ «дуже нещасливі
дні» Ж;- р. [зль'tдень], бр. зльtдзень,
п. zlydnia;- складне слово, утворене
з прикметника злий та іменника день;
форма однини виникла пізніше від мно
жинної форми злИдні ( <злиї дні).
Шанский 3СРЯ ІІ 6, 98.-Див. ще
день, злий.
злий, зліслИвий, злісний, [злобuвий]
.Ж:, злоблИвий, злобний, злослИвий, злос
тйвий, злЮчий, злЮщий, злість,
зліс
ниця, зло, злоба, злобИтель, злобИтель

тиl «насилу щось довести до ладу».

ство, [зл6бник] Ж. [злосник], злЮка,
злИти, зліти, злішати, [злобИтися],

Див. ще лабудати.

злобувати, зл6бствувати, злостИти(ся),

[злебенИтиІ «узгодити; найняти; до

[злостувати], злувати, зозла, [зузлоба],

сягти, підступитися і т. ін. Ж; попасти,
схопити Г»;- очевидно, пов' язане із

озлОблений, озлобИти, озлоблювати, оз
лоблЯти, розізлИтися,
узлИтися;- р.
ЗЛОй, ЗОЛ, бр. ЗЛЬl, др. З'ЬЛЬLU, П. ВЛ. НЛ.
zly, ч. слц. zly, болг. З'Ьл, м. зол, схв.

[злебедати] «застукати, схопити» (див.).
[злеr.увати] «полегшити, попустити»
(про хворобу, роботу) Ж;- очевидно,
nов'язане з легкИй; словотворча модель
і проривний r замість г не зовсім ясні.

[злИбіда] «бідність, злидні» Я;- бр.

зао,

зла,

слн.

zel,

стсл. зь.ль.;- псл.

*z'Ьі'Ь(jь) <<Недобрий,
поганий»;- спо
ріднене з лит. atzulas, atiШIU.s «Черствий,
грубий, нелюдяний», pazulnus «похилий,

злЬtбеда;- складне слово, утворене з си

КОСИЙ»,

нонімічних компонентів зли- (очевидно,

ШИМ ступенем чергування:_zvа!U.s <<ба
дьорий, жвавий», лтс. zvelt «ударити,
штовхнути», ос. zul «кривий», перс. zur
«фальш, брехню>, ав. zurah- <<кривда,
несправедливість», дінд. hvarate «Від

під впливом злИдень) і біда.- Див. ще
біда, злий.

[злИга] «фуфайка, бурнус, плащ, які
рибалка

одягає

один nоверх

другого,

коли йде дощ і холодно» Мо;- очевидно,
пов'язане із злИгувати «з'єднувати, за
стібати».-Див. ще лигати 1 •
злигати, злигатися, злИгуватися див. лигати 1 •
зл~r~ути,
злИгти -див. відлИга.
злигодні;- похідне утворення
від
прикметника злигодній «злиденний», що
виник на базі словосполучення * З'Ьльt( и)
.год'Ь «поганий час (рік)».- Див. ще год,
злий.

злидар «Людина,
нях,

нестатках;

яка живе в злид

бідняк»,

злидарство,

злидарювати, [злидаритиІ;- р.
[зльt
~арІ;- очевидно, результат видазміни
деетимологізованого злИдень, у якому
кінцеве -ень, помилково сприйняте як

суфікс, було замінене суфіксом -ар.
Див. ще злИдень.
злИдень «бідняк», злиденник, злИдні
«бідність; біднота», [злиднота] «біднота»
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zu\e\is

«Нахаба», а ТаКОЖ З ін

хиляється від прямого напрямку»,

lati

hva-

«блудить, вештається, падає»; Ільїн

ський (РФВ 6112, 227) зв'язок з дінд.
hvaratё заперечує; іє. *ghцel- «кривий,
похилий».-Шанский 3СРЯ ІІ 6, 95;
Критенко Вступ 556; Фасмер І І 99;
Преобр. І 256; Bruckner 655; Machek

ESJC 716; Ho1ub -Кор. 437; БЕР І
663-666; Skok ІІІ 642-643; Fraenkel
23-24; Buga RR І 494; Trautmann 872;
Persson Beitr. ІІ 757; Абаев И3СОЯ І
210-211'
[злИнка]

(бот.)

«злинка канадська,
[злИнець] «Те.>>

Erigeron canadensis L.»,

Ж;- очевидно, пов' язане із зло, злий,

оскільки ця плодюча рослина дуже за
смічує поля; пор. її назви: [богатниця,
гадяче зілля, загадка та ін.].- Ней
штадт 517-548.-Див. ще
злий.
[злИчний] «Гарний» Пр. ХІ діал.
н.;- діалектний варіант

запозиченого

ЗЛІОЛЯТИСЯ

злінка

3 польської мови прикметника

sliczny'

який разом з ч. slicny походить від псл.
*s'Ь-lіс-ьn'Ь «той, хто має гарне облич
чя»,

утвореного,

очевидно,

з

основ

s'Ь

(<іє.

*su-) «добрий» і Іісе_«обличчя».
Вrіісknеr 531; Machek ESJC 554.- Див.
ще здоровий, лице.
злінка -див. линЯти.

зловтіха, зловтішний, зловтішати
ся;- очевидно, кальки р. злорадство,
злорадньtй, злорадствовать, які, в свою
чергу, могли бути утворені за зразком
гр.
хах6хар1:О(;
«зловтішний».-див.

ще злий, тішити.- Пор. злорадий.
злодій 1 «крадій», злодійчук, [злоді
Єнко1 «СИН злодія», [злодійнЯІ Ж, зло
дійство, злодійщина, злодіЮга, злоді
Юка злодіЯка, злодіЯння, злодЮга, зло

дій~уватий, [злодіячийІ «бандитський»
Я.

[злодійкувати1,

[злодійствуватиІ,

злодіювати, злодіяти, злодіЯчити, ст.
злод13и «злочинець»;- р. болг. злодей
«ЛИХОДlИ», бр. злодзей «КрадіЙ»,
др.
золод13и «злочинець, лиходій, крадій»,
п. zlodziej «крадій», ч. zlodej, слц.
zlodej, вл. zlodiij, нл. zlozej «ТС.»,
м. злодеец «злочинець»,
слн.
zl(Jdej
«Чорт»,. стсл.

З"hІ\Од'tи

«злочинець»;

псл. *z'Ьlodejь;- складне слово, утво
рене
з основ іменника z'Ьlo і дієслова

de(ja)ti;

спочатку

означало

«Людина,

яка чинить будь-яке зло», а потім у
частині слов'янських мов закріпилося
тільки за крадіями.- Шанский 3СРЯ
li 6, 94; Фасмер І І 99.- Див. ще діяти,
злий.
[злодій 2 ]

(бот.)

«грицики

звичайні,

Capsella bursa pastoris (L .) Monch.»
Mak;- запозичення з чеської мови;
ч. lopatkovy zlodej «тс.» є калькою нім.
LOffeli-Schelm,
Kochloffeldieb
«ТС.»
(буКВ. «ОПОЛОВНИКОВИЙ ЗЛОДіЙ»);
пов'язана з якоюсь
дитячою
з цією рослиною.- Machek J m.

назва
грою

rost1.

63-64.
злок -див.

[зломча]

«волове

очко,

Tro-

g!odytes parvulus L .»;-неясне.
злорадий,

злорадість,

злорадісний,

др. залурадьщ, болг. злораден, м.
злорад, схв. злдрад, стсл. З"hІ\ОJМЛО
сть.н"h;- складне слово, утворене з двох

самостійних слів: зло і радий; у сучас
ній українській мові могло з'явитись
під
вnливом
російської.- Шанский
3СРЯ І І 6, 97.- Див. ще злий, ра
дий.- Пор. зловтіха.

злоріка (заст.), [злорі.хий Ж. злоріча
вий Я], злорічити, ст. злор13чїе;-р.
болг. злоречие, др. залор13чити, ч. zlo-

i'eciti;- складні слова, утворені, оче
видно, під ВПЛИВОМ СТСЛ. З"hІ\ОСІ\ОІШТИ,
З"hІ\ОСІ\ОІШІ(: з основ іменників зло та
річ «мова» (див.).
злословити,

злослів'я,

[злословнийl

Ж;- р. злословить, бр. зласлоуе, др.
зол13словити, залословити, болг. зло
словuе;- очевидно, запозичення з ста
рослов'янеької мови; стсл. З"hМСІ\~сити
утворено з основ іменників З"h/\0 і сл~со
як калька гр. хахоЛоуєТv «ТС.».- Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 97.-Див. ще злий,
слово.- Пор. злоріка.

злото,

[зліrпце],

злотнИк

«золотар;

[світлячок; вид жіночої прикраси ЖІ»,
[злотарник, злотарчик ЖІ. злотий (гро
шова

одиниця

Польщі),. злот

«монета

в 15 коп.», [злотківець, злотк6вець ЖІ
«Тс.», злотавий, злотИстий,

[злотіtти,

позлітка, позлота, позлотець,

ка,

позлотuстий,

позлот

позлочuстий

ЖІ;

бр. [злота], др. злото;- запозичення
з польської мови; п. zloto, як і вл. нл.
zloto,
відповідає
укр.
золото
(див.).
ЗЛОТОЧИТИ -ДИВ. ЛОТОЧИТИ.

злочин, злочИнець, [злочИнокІ Ж. зло·
чИнство, злочИнний, злочИнницький, ст.

злочинца;- бр. злачьтства, п. zloczyn·
stwo, ч. слц. zІосіп, вл. zloёink, м. зло·
чин, слн. zlocin;- складне слово, утво
рене з основ іменника зло
чинИти; спочатку,

і дієслова

очевидно, означало

«Той, хто чинИть зло» (як злодій); зна
чення вчиненого зла, мабуть, пізніше.

лИка ти.

(орн.)

ньt,

злорадний,

[злорадісникl, злорадство,

злорадно, злорадо, злорадіти, злорад
ствувати;- р. злорадньtй, бр. зларад-

Див. ще злий, чИнИти.
злуда, злудання, злудлИвий,
ний -див. лудИти 2 •
злукто - див. жлукто.

[злЮлятися]

злуд·

«упитися»;- очевидно,

пов' язане з лЮляти «Спати» (з дитячої
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злЮпатнея

зміевець

мови) і первісно означало
СОННИМ».- Див. ще ЛІОЛЯ.

[злІОпатися 1

гору,

перемагати;

[спрямовувати, спонукати МСБГJ», зма
гатися «боротися; [прагнути]», [збага
тися! Ж. [змаг], змага «змагання>>, зма
гальник «суперник, бореuь», змагання,
[змагач, змагун], [змdжка] «суперечка,
сварка», змагальний, [змаглuвий] Ж,
[змаговuй];- бр. змагаць «nеремагати»,
п.

zmagac,

ч.

zmahati

«nереборювати,

осилювати, справлятися з чимось», слu.

zmahat' sa «розростатися, міuніти», слн.
zmagati «Перемагати», СТСЛ. Єь3і\\6І'dТІ1
«Те.»;- псл.

gati;-

S'Ьmagati

пов' язане з

[змеrелити 1 «жадібно

з'їсти»

Я;

mehle

«м'ясо

в його первіс

ному значенні «діяти силою, тягти».

Мельничук Мовозн.
1980/6,47.- Див.
ще могтИ.- Пор. вимагати.
[змаrулити] «обдуритИ>> Ж;- запо
зичення з румунської мови; рум. ma-

для

(смажена

котлет;

на

бараняча лопатка

вертелі)».

[змедзиrувати]

«зміркувати, втями

ти» Я;- результат афективної видазмі
ни дієслова зметикувати «додуматися,
здогадатися».-Див. ще метикувати.
змеженіти -див. межень.

[змельнути 1
ти»;- очевидно,

«змигнути,

зморгну-

утворен
ня від мелькнути із спрощенням коре
невої групи приголосних.- Пор. мель
кати.

префіксальне

[змендикати] «зім'яти, зібгати, зжуж

«долати», v'Ьzma

* mogti

з'єд

неясне; можливо, пов' язане з тур.

«розЛІотуватися»;- не

«брати

докупи,

нати» ВеЛ;- афективне утворення.

ясне.

змагати

[зматлашити] «збити

«звалитися

мити» Ж;- можливо, пов'язане з лат.
manducare «жувати, їсти»; могло бути

утворене в середовищі бурсаків чи семі
наристів.

[змендріти\ «змИршавіти,
споганітю>

Ж;- очевидно,

схуднути,
афективне

guli «ЛеСТИТИ» ВИВОДИТЬСЯ Від СХВ. magu\iti «ЗатуманюваТИ», МСlглити «ТС.»,

утворення.

похідного від магла «туман, імла», спо

стати, знайти» Я;- очевидно, афективне

рідненого з укр. млa.-Scheludko 133;
Vrabie Romanoslavica 14, 180; DLRM

утворення, близьке до [вuмантитиІ «ви

484.-Див.

[змайкиl

ще мла.

(у

виразах з.

кого взяти,

[зментатиІ

«ВИрвати,

здобути,

ді

дурити».- Пор. мантИти.
[зметЮхкатиІ «зім'яти,
зжужмити,
безладно накидати»;- не зовсім. ясне~

зайти «до когось підступно підкрастися,
хитро ви питати») Ж;- неясне; можливо,
пов' язане з майка «шпанський жую>
з огляду на його здатність викликати

очевидно,

збудження.- Пор. змайбвіти.
[змайбвіти] «одуріти, очманіти» Я;
пов'язане з майка (ент.) «жук, Lytta

слова [змий6винаІ, що виник внаслідок

vesicatoria»; раніше ui жуки викорис
товувалися у медиuині (й особливо ши
роко в знахарстві) як збуджувальний
або як зовнішній подразнювальний і
відволікальний засіб при невралгіях;
поширений у народі вислів «наїстися
майок» відбиває збуджену, бурхливу
поведінку людини, схожу на стан бо
жевілля.- УРЕ . 8,
393.-Див.
ще
майка 2 .- Пор. змайки.
[змандати]
«скласти,
підтасувати»

афективне утворення,
зане з метати «r,идати» (див.).

пов'я

[змиївбннаl (бот.) «вид рослини; бу
ряковий

лист» Ж;- очевидно,

варіант

метатези;

зв'язок із зміЯ неясний.
Пор. зміЯчка.
змикати\ змик -див. замикати.
змикати 2 - див. мИкатися.
змикнути -див. мИкати.
[змитрЯжити] «Змарнувати, згаяти»
(день) ВеЗа, [перемитр6жити] «nере
псувати, перемарнувати» (Ме);-запо
зичення з польської мови; п. mitr~zyc
«ТС.» утворене від кореня mitr-, пов'я
заного з mitus «навхрест», спорідненим

з

укр.

[мuтусь,

митусемІ

«(лежати)

в різні боки головами», метущuтися.

Я;- очевидно, афективне утворення.

Вrйсknеr 338-339.-Див. ще мИтусь.-

[змаргатися] «виснажитися через бі
дування, труднощі» Ж, [змар.г'а] «труд,

Пор.

тягар, злидні, біда,

лихо»;- очевидно,

nов'язане З марга «Худоба» (див.).
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метушИтися.

[зміевець 1 (бот.) «очеретяна пальма,
Calamus draco Willd.» Ж. Mak;- схв.
змаjева

палма,

змаjево

дрво;- пов'я-

змієвИк

знак

зане із зміЯ; назва зумовлена, мабуть,
довгою і виткою формою стебла росли

ни.- Симоновиn
[змієвИк]

88.- Див.

(бот.)

lium

arvense

зміЯ;

мотивація

L.»

ще

змій.

«сухоцвіт, GnaphaЯ;- пов'язане
із

назви

неясна.- Див.

ще змій.
[зміЄвка] (бот.) «rіркуша нечуйвіт
рова, Picris hieracioides L.» Я;- пов'я
зане із зміЯ; мотивація назви неясна.
Див. ще змій.

змієголовник (бот.) «Dracocephalum
L.»;- р. змеегол6вник, бр. змеегалоунік,
ели. [zmajeglavkal «Те.»;- калькалатин
ської наукової назви; лат. dracocephalum утворене з основ грецьких слів
6рсіхюv

«дракон»

і

хєсраЛ:rj

«Голова»;

назва дана за формою зіву віночка, яка
нагадує зміїну голову.- Нейштадт 467;
Симоновиn 174.- Див. ще голова, змій.

змій, зміЯ, [змий] Ж. [дзмій, дзмі
їхаІ Ж. !змійки] «вид узору на писанці»
Я. [змієвець] (мін.) «серпентин» Ж. [змі
йовИк] (тех. і бот.) «жабник польовий,
Filago arvensis L .», [змійовина] «дорога
між полями» Мо, [змійовина] «глибо
чезний . яр» Мо, [зміЮк] «змій-самець»,
{змійча1 Ж. [зміЯра] «великий змій»

Я

змііний, зміtстий, зміЯстий, [зміЯ

ч~йІ, зміітися «звиватися»;-р. змей,

змий, бр. змей, змяЯ, др. з.мии, п.

zmija,
zmije, слц. нл. zmija, в.п. zmij, zmija,
полаб. zmejak, болг.
змей, змиЯ, м.
змеj, з-миjа, схв. змQj, змujа, ели. zmaj,
zmija, · стсл. зми~<~;- псл. *zьmьjь,
*zьmьja, пов' язане з zemja
«земля»;
ч.

за походженням є табуїстичною назвою
плазун ів «земна істота; те, що повзає
по землі»,

яка

вживалася для

відвер

нення зустрічей з небезпечними для
життя отруйними зміями (пор. у зв'язку
з цим ведмідь, р. медведь).- Критенко
Вступ 528, 546; Шанский 3СРЯ І І 6,
99; Фасмер ІІ 100; Прео§р. І 253; Briickпer 665; Machek ESJC 717; Holub Кор. 437; Holub - Lyer 519; БЕР І
647, 667; Skok ІІІ 657 -658; Fraenkel
LP 7, 4-5.- Див. ще землЯ.
зміна, змінИво, змінлИвий, змінний,
змінник, змінничкИ, змінчик, змінь див. мінЯти.
зміст, змістовний -див. мfсто.

змtячка (бот.) «батіг рожевий, ScorК.», [змийовинаІ «те.»;

zonera rosea W.

схв. з,uйjіік, змйjачак;- похідні утво
рення від зміЯ; назва мотивується дво
яко:

тим,

що

цю рослину застосовують

від укусів змій, або, за іншою версією,
тим, що чорний корінь рослини нага
дує тіло змії.- Нейштадт 584; Аннен
ков 321; Machek J m. rostl. 236; Симо
новиn 427.-Див. ще змій.- Пор. зми
ївонна.

[змлоцокІ «молотник» Ж, [змолоцокІ
«Те.»;- запозичення

з

польської

мови;

п. mlбcek «молотник» пов' язане з mlбcic
«молотити».- Richhardt 114.- Див. ще
молотИти.

[змунити]

«померкнутю>;- неясне;

можливо, пов' язане з мутнИй, ,uутніти.

[змущуритися 1

«зіщулитися, змен

шитися» Я;- очевидно, результат кон
тамінації слів зморщитися і щуритися,
щулитш:я; в такому разі первісною

була форма *змощуритися, видозмінена
внаслідок укання.- Див. ще морщити,
щурити.
з-над;- бр. з-над, п. znad, слц. znad,
схв. Изнад,
слн.
fznad;-- складений
прийменник, утворений з .п,вох простих:
з із значенням руху зсередини і над,
що

вказує

на

розташування

одного

предмета вище від іншого.- Мельни
чук Вступ 490-491; ESSJ Sl. gr. І 83.Див. ще з 2 , над.
зшідіб, знадібний, знадібок, знадіб'я,
знrідоб,~ знадоба, знадобИти(ся), знадо
бок, знадоб' я -див. надібок.

[знаймувати]

«свідчити,

констату

вати» Я;- запозичення
з
польської
мови; п. znajmowac «сповіщати, пові
домляти» ПОВ' ЯЗане із znac, ЩО ВіДПО
відає укр. знати (див.).
знайтИ, знайда, знайдей, знайденЯ,
знайдух -див. найтИ.

знак,

ІзнакімецьІ

«знайомий»,

[зна

кімляІ «знайомство», [знакім' я] «те.»,
[знакщtИтель] «знайомий», знако.мство,
значегtня, значИльник, [значіння]' [значка]
«мітка», значківець, значкіст, значковИй
«Той,

хто

несе

який-небудь церковний

знак», значок, знакомий, [значкий] «по
значений», знаЧлИвий, значнИй, значу
щий, знакомити,
значИти, значити,

[взнакІ Ж. взніжй, [вИзнак] «покажчик»
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знакомИтий

зюіти

Ж, [визнакаІ «Відзнака» Ж, вИзначення,
визначнИй, вИзначити, відзнака, відзна

Machek ESJC 717; БЕР І 649; Берн
штейн Очерк 1974, 186-187.-Див. ще

чити, [завзнакИІ «на згадку» Ж, [зазна
юlІ «свідомо», зазначка, [навизначний]
«визначний)> Ж, [назнакаІ «інструкuія,

знати.
знарбк -див. нарбк.
знарядИти, знарЯд, знарЯддя
рядИти.

вказівка;

чек,

ордер»

Ж,

назначИти,

(непризначний]' ознак, ознака, означати,
означувати, (обознак] «ПОЗНаЧКа» Ж,
[пізнака

Ж,

пізнакомість

Ж,

пізнач

нии ЖJ, познака, [по-знаку] Ж. по
значка, позначИтися, [позначчеІ «слід,
знаю> ЛексПол, [прИзнакl Ж, признака,
призначенець, призначення, призначен
ство, [прuзначкаІ «приміта», призначИ
ти, [роззнакІ «знаюча людина», [роз
знака] «Те.», узнакИ;- р. бр. болг. м.
знак, др. знак'Ь, п. ч. слц. вл. нл. znak,
СХВ. ЗНQК, СЛН. znak, СТСЛ. ЗN<\Ii"h;- nсл.
znakь, nов'язане із znati, як Ььrаkь
«шлюб» (р. брак) з bьrati «брати».
Шанский 3СРЯ І І 6, 99; Фасмер І І

100; Brйckner 655; Holub -Кор. 437;
Holub -Lyer 520; БЕР І 648-649.Див. ще знати.- Пор. знакомИтий.
[з накомИтий 1 «помітний, відомий»;
р. [знакомИтьzйІ «nривітний, ласкавий»,
бр. [знакамі'lzьt]
«знаменитий»;- запо
зичення з nольської мови; n. znakomity,
як і др. знакомитьtи «близький», утво
рене від znakomy (др. знаком'Ь), тобто
«відмічений певним знаком, виділений·
серед інших».- Оньrшкевич Исслед. п.
яз. 242; Brйckner 655.- Див. ще знак,
знати.
знамено, [знаменІ «знамено» Я, зна

менник, знаменність,

знамення,

[зна

менЯтаІ «значки або тавра на рогатій

худобі в гуuулів», [знамкаІ «прикмета»
Ж. [знам' я] «знамено; ознака, знаю> Ж.
знаменИтий, знаменний, знаменувати,
[знаменуватися] щілувати хрест», [зна
муватисяІ «те.» Я, [вИзнамокl «відби
тою> Ж. ознаменуватися;- р. знамя,
др. знамя, п. znami~ «ознака», ч.

zna-

мітка», слu. znamienko,
вл. znamjo, нл. znamje «те.», болг.
М. знаме, СХВ. знамен «СИМВОЛ, ЗН<ІК»,

meni

«знак,

слн. zпamenje «ознака», стсл. знаМ-'\;
псл. znam~, пов'язане з znamь «знаний,
відомий», znati «знати»; половина укра

їнських форм є новими кальками від
повіл.них слів російської мови.-Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 100; Фасмер 11 100;
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- диа.

знати, знавати, знайомити, знатися,
знай, знавець, знавецтво, [знайко], зна

йомець, знайомство, [знаник] «знахар»,
знаннЯ, [знатель] Ж. знатнИк, знат
нИця, знатність, знаттЯ, знать, [зна

ха], [знаЮка] «Знавеuь», знайомий, зна
ний, [знаточнийІ «значний, знамени
тий» Ж, визнавати, [вИзнати] «второпа
ти, зрозуміти», [визнdвецьІ Ж, визнання,
дізнати, дізнатися, [дознати, дознати
ся, дознавця, дозналість Ж. дозшінє Ж.

дознате ЖІ, зазнати, [запізнати, зне
знавкиJ, зізнатися, зізнання, назнати,
[незнав] «невідомо» Ж, [незнаЄмець] Ж,
Пі, [незнайІ «незнання», незнайко, не
знаиомець, незнайомство,
[незнамий]
«незнайомий,

невідомий»

Ж,

Пі,

[не

знать] <<Невідомо» Ж, невпізнанний, [не
дозналість Ж, недазнамий ЖJ, незна
нець, непізнанний, [нер6ззнакаІ «незнай
ко», [передзнаттЯІ, пізнати, пізнаваль
ний, пізнаваний, пізнаванний, пізнання,

[познаемникІ ВеУг, признатися,· [при
знатний] «ВИДаТНИЙ», розпізнати, рОЗ
пізнавальний, упізнати;- р. знать, бр.

знаць, др. знати, п.

znac, ч. znati, слц.
znat'' вл. zпас, нл. znas, полаб. znot,

болг. знам, зная, м. знае, схв. знати,
СЛН. znati, СТСЛ. ЗN<\Ти;- ПСЛ. zпati;
споріднене З ЛИТ. zinoti «ЗНаТИ», ЛТС.
zinat «те.», прус_ ersiпnat «узнати», двн.
irkna an ( <* kпё j an) «узнавати», kапnап
«знати», нвн. kennen «знати», koпnen
«зуміти, могти», гот. kunnan «знати»,
лат. nosco «знайомлюся, довідуюся», гр.
-rvwт6c;; «пізнаний», -rt--rvШ.axw «дізнаю
ся», алб. пjoh «знаю, узнаю», ірл. gпath
«відомий», тох. kпап «знати», дінд. ja-

пati «ЗНаЄ»,

jftatai) «ВіДОМИЙ, пізнанИЙ»;

іє. *g'en- «знати», очевидно, пов' язане
з
* g'en- «Народжувати».- Шанский
3СРЯ І І 6, 101; Трубачев Терм. родства

148; ВЯ 1957/2, 90; Фасмер - Трубачев
ІІ 100-101; Преобр. І 253-254; Brйck
ner 655; Machek ESJё 717; Holub Кор. 437; Holub - Lyer 520; Стоянов
51; БЕР І 649-650; Skok ІІІ 658-659;

знахар

знімкИ

Trautmann 371; W alde - Hofm. І І 176177; Pokorny 376-378.- Пор. генІ,

*знезнамки, пов'язаного із знамий, зна
ти і паралельних [зневісти], знестЯм

жона, зять.
зшіюір СУМ, Ж. знахарка, [знахар,

ки, зненацька.

знахарка, знахур, знахурка], [знахоровИ
тий, знахуровИтий], знахарювати, [зна
харювати] Ж, [роззнахур]
«знахар»

же зажуритися» Ж;- неясне.

Ж;- р. знахарь, бр. болг. діал. знахар,
др. знахарь, знахорь, п. znachor, слц.

znachar;хідне від

псл.

[znaxar'Ь, znaxor'Ь], по

znati

«знати»;

виникло,

оче

видно, як табуїстична наз~а чаклунів;
припускалась (Machek ESJCS 586) про
міжна дієслівна
форма
znacha-ti.Шанский 3СРЯ ІІ 6, 101-102; Фасмер
ІІ 101; БЕР І 649.-Див. ще знати.
Пор. даха.

знахід, знахідка,

знахідливиа, зна

хОдИти,
знаходитися,
див. находити.

знахожати

-

знахідний (відмінок);- власне укра
їнське утворення,
умовно
пов' язане
з дієсловом знаходити, яке керує пря
мим додатком, що відповідає на питан
ня кого? що?; вперше цей відмінок було
названо знахідним у граматиках укра
їнської мови А. Кримського та Г. Шер
стюк 1907 р. -Москаленко Грам. терм.
107.-Див. ще находити.
знебачки, [знебашки], знеобачка
див. бачити.

[знебелИ]

«випадково,

ненароком»

Ж;- очевидно, первісне *знебили, по
в' язане з небилИця, др. бьtти.- Див.
ще билИця, бИти 2 •
зневага, зневажати, зневажник, зне
важливий, зневажний -див. вага.

[зневИсний 1 «окаянний» Ж;- очевид
но, пов'язане з ненависний.- Див. ще
ненавидіти.
зневіжити -див. відати.

[зневісти]

«непередбачено, несподі

вано» Ж;- результат злиття
ника з на

іменника

позначення

* невість

приймен

походження

«незнання», що

та

ви

ник, очевидно, на базі виразу не вість

«не знає».- Див. ще відати, з 2 , не.
знегода, знегіддя -див. год.
знежИтися -див. жИти.

[знезнімка] «зненацька,
несподіва
но», [знезнімки, зненазнімка, зненямки
Я] «Те.»;- не зовсім ясне; очевидно,
результат

видазміни

незафіксованого

[знемкуватисяJ «Впасти у відчай, ду4
[зненапа]

«зненацька»;- очевидно,

результат контамінаuїі форм зненацька
і *знезапа, др. изнезапа «Те.».- Див.
ще дуфати, заnко, зненацька.

зненацька, [ненацек Б і, ненацька Пі,
нанацько Ж] «ТС.»;-бр. знянацку;
запозичення з польської мови;

п.

znie-

як і болг. изненадейно, м. изне
нади, ех в. ЇLзненііда «Те.», пов' язується
з nadzieja ( <псл. nadeja) «надія»; пер
вісно означало «з несподіваного; з та

nacka,

кого, що не очікувалось».- \Vitkowski
SOr 19/2, 210; Briickner 655.- Див.

ще з 2 , надія, не.
знеосібка;- калька

р. обезлИчка.

Див. ще з 2 ' не' особа.
[знетельки] «зненацька» Г, Ж;- неясне.

[знетушитиJ

«зіпсувати»;- неясне.

знечая -див. чаяти.

[знИгарик]

(орн.) «зяблик, FringilЯ;- очевидно, фонетич
ний варіант с.тюва [снігарик] «тс.», по

la coelebs L.»

хідного від сніг (див.).
зник, зникавий, зникати, знИкнути,
знИкти -див. нИкнути.
знИмець, знuмка, знИм' я -див. уз
нути.

[знимИдітиJ

«зникнути»

Ж;- не-

ясне; можливо, результат контамінації
r_лів знИкнути і знИдіти.

знівертувати -див.

[зній]

«робота

в

ніворот.

поті

чола»

Ж;

очевидно, запозичення з польської мови;
п. znбj «спека; важка праця», як і р.
знай <tcneкa», др. знои «ТС.», ч.
znoj
«тс.; піт», слц. znoj «ПіТ», болг. знай
«спека; піт», м. зноj «піт», схв. зндj,
СЛН. znoj «ТС.», СТСЛ. ЗNОИ «СПеКа», ПО·
ходить від псл. *znojь, яке пов'язує
ться з р. знет~:> «тліти, розпікатись»,
ч. [znet'] «пекти>~.- Шанский 3СРЯ І І
6, 103; Фасмер 11 101; Преобр. І 254;
Briickner 655; Holub -Кор. 438; Ma-

chek ESJC 717; БЕР І 650; Skok ІІІ
659.

[знімкИ]
«молочарня,
молочний
склеп» Ж;- очевидно, nов' язане із зні-
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зніт

зобоятнfлість

мати (вершки з молока), оскільки йдеть
ся про приміщення, де відбувається ві
докремлення вершків від молока.-- Див.
ще імати.

зніт (бот.) «Epilobium L.», [знітий
никІ «Epilobium angustifolium L.», [зі
тільник! «ТС.» Mak, [знітИльник] «Epilobium palustre L.>> ВеНЗн, Mak, [зні
тільник Mak, знітийнак Mak, знитен
ник Makl «тс.», [знітенникІ «осот го
родній, Sonchus oleraceus L.» Маk;
похідне від знітитися «зігнувшись зі
щулитися»;

назва

зумовлена

тим,

що

квітки зніту схиляються на ніч до зем
лі, щоб зберегти пилок від роси; квітки
осоту закривають кошики опівдні.
Нейштадт 379, 587-588.-Див. ще нf
титися.

знітитися -див. нітитися.
знічев'я, знечевля -див.

нічев'я.

«лихоманити,

морозити»,

fзнобИтисяl «простуджуватися» Ж, [воз
набИти 1 «простудитися» Ж; - р. зно
бИть, ч. znobiti, болг. [зноба] (якась
хвороба);- псл. znobiti;- очевидно, по
в'язане з *z~bnQti «мерзнути»; виводи

лось також (Трубачев ВЯ
як

табуїстична

назва

1957/2, 89)

nропасниці

від

і є.

* g• (e)nobh- «рідний, споріднений», по
хідного від і є. * g'en- «народжуватИ>>.
Шанский 3СРЯ ІІ 6, 102-103; Фас
мер - Трубачев ІІ 101; Преобр. І 254;
Briickner 653; Machek ESJC 718; БЕР
І 650; Skok ІІІ 659.-Див. ще зЯбнути.

знов, знову -див. новИй.

[знорИти] «робити
снажувати,

Ж,
р.

хворобливим, ви

см:ертельио

[знурЯти,

ізнурИтиl

втомлюватИ>>

«тс.»

изнурЯmь;-пов'язується

Ж;

з

н!}ри

тися «опускатися», защ}рювати тощо.
Фасмер ІІ 123, ІІІ 90.-Див. ще ну
рИти.

знущатися, згнущатися, [знущательІ
Ж;-очевидно, пов'язане з псл. gnus'Ь,
gщ>s'Ь, збереженим у р. гнус «мошкара;
нечисть», бр. гнюс «скупий; негідник»,
др. гнус'Ь «бруд; відраза», гнусьньtu,
<-нушатися «відчувати відразу», п.

gnus

«Ледар»,

гнус

ч.

hnus

«Відраза»,

болг.

«ТС.», схв. гнушати ее, слн. gпйs«відра
за», СТСЛ. rN~YC~N'h 1 /'N~У'ШdТИСІІ\
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1 I'N;Y\-

і спорідненим з лит. gnii'isai
дісл.

«терти»,

gnli<l

gnyja

«бушувати», герм. *gпu «скребти, терти»,
гр.
xvauш «скребу, дряпаю»,
xv6o~.
XVOU~ «Те,

ЩО

Може

осад, піна, бруд»;
«перегризати,

бути

здряпнуте;

* ghneus- <* ghеn

і є.

розтирати,

скребти»,

до

якого зводиться й псл. gпiti, укр. гни
ти; зіставлення з лат.
хвороба, ~ювота», гр.

«морська

nausea

vauata

«тс.»

(Machek ESJC 172-173) неnереконливе.
Фасмер І 422; Преобр. І 132; Slawski
І 305-306; БЕР І 257; Skok І 579580; Bezlaj ESSJ І 154; Bern. І 314.Пор. гнИти.
зо -див. зЗ, з 4 •

[зоб] «во,'ІО» Ж;- р. зоб, др. зобь
«корм», п. z6b «зерновий корм для пти
ці», ч_ zob «Корм», нл. zob
«КЛЮБ»,
боJJГ.

зніЯчити -див. якИй.
знобИти

ШдТИСІІ\

«паразити»,

М.

ЗОб

«ОВеС,

фураж»,

СХВ.

ЗОб

«овес», слн. z6b «зерновий корм»;- псл.
zоЬ'Ь, zоЬь похідне від zobati «дзьобати;
поїдатИ>>.- Шанский 3СРЯ ІІ 6, 103;
Фасмер І І 102; БЕР І 650-651; Skok
ІІІ 659-660.- Див. ше зоба ти.

[зоба тр] «дзьобати»;- р.
[зобатьІ
«жадібно й швидко їсти великими шмат
камю>, др. зобати, п. zobac «клювати»,

ч.

zobati,

слu.

zobat',

бо.тіг.

з6бам,

м. зоба, схв. здбати, слr-1. z6bati, стсл.
З~ЕdТи «Їсти»;- nсл. * zobati «довбати;

КЛЮВати»;- споріднене З ЛИТ. zebti «Не

ОХОЧе ЇСТИ», zёbeti «ЇСТИ, КЛЮВаТИ»,

zi-

«мішечок», лтс. zebenieks «міше
чок з вівсом для коня», дангл. cёafl
«щока, щелеnа», ірл. gop «рот; дзьоб»,
а в. zafar- (zafan-) «рот, паща»; і є. * g'ebh-,
* g'ep(h)- «рот, щелепа; їсти».- Шан
ский 3СРЯ І І 6, 103; Фасмер І І 102;

bikas

Преобр.

І 254; Slawski JP 36/4, 278;
Briickner 655; Holub -Кор. 438; Machek ESJC 718; Skok ІІІ 659-660;
Trautmann 364; Fraenkel 1294-1295;
Pokorny 382.- Пор. дзЮбати, дзьоб.

[зобникІ

(бот.)

«нетреба

звичайна,

Пі;- пов'я
зане з зоб (хвороба);· назва зумовлена

Xanthium

strumarium L.»

тим, що свіжий сік рослини використо
вували для лікування зоба.- Аннен
ков 384.- Див. ще зоб.

{зобоятн ілість l

· «байдужість»

запозичення з поJrьської мови;

Ж;

n. zobo-

зовйця

зозу Липець

j(itnienie «збайдужіння» nов' язане
j{(tny «байдужий», утвореним з

[зодія] «книга для ворожіння»

з oboоснов
числівника оЬа «обидва» і дієслова j(ic

з6дия «зодіаю> або з лат.

«брати»;

трактат».

раніше означало «двозначний,

двосічний (про меч)», букв. «такий, що
дозволяє взятися за себе з обох бо
ків». -Bri.ickner 369.- Див. ще оба, Яти.

зовИця «чоловікова сестра», [зоввиця
Б і, золвИця Ж, зол6вка Ж] «те.»;
р. зол6вка, [з6лва, з6лвица], бр. залвіца,
п. zelwa, ielwa, ielwica, zolwa, iolwica,
ч. zolva, слц. zolvica, болг. зілва,
м. золва, схв. зііова, слн. zбlva, стсл.
Зl\'hGd, З'hA'hGd;- ПСЛ. *zь1у, род. В.
*zьlьve;- споріднене з лат. glos «зо
виця», гр. jliЛffiG «те.»; іє. * g'(e)l51)-s
«чоловікова
сестра,
зовиця».- Шан
ский 3СРЯ ІІ 6, 105; Трубачев Терм.
родства 136-137;
Фасмер ІІ
103;
Преобр. І 255; Бурлакова ВСЯ 6, 57;

Machek ESJC 714; БЕР І 666; Skok ІІІ
643; Trautmann 373; Walde -Hofm.
І 610; Frisk І 287; Pokorny 367-368.

зовні,
зОвнішній,
зОвнішність;р. извне, бр. зв6нку;- утворене з nрий
менпика з( о) ( <из'Ь) та nрислівпика
др. В'ЬН'В «зовні», що являє собою форму
місц. в. від В'ЬН'Ь «назовні». -Шанский
3СРЯ І 3·, 158; Фасмер І 348.- Див.

ще вон, з 2 •
зовсім, з6всі -див. весь 1 .
[зогбанка] «чеnець» Пр. ІХ діал. н.;
очевидно, результат видазміни давнішо

го *з66ганкл, похідного від [зобгати),
зібгати, оскільки йдеться про зібгану
для чіпця тканину.- Див. ще бгати.
зодіак,
зодіакдльний;- р. зодиак,
бр. задюіk, др. зодии, п. ч. слц. zodiak,
болг. зодиак, з6дия, м. зодиjак, схв.
Зддиjак;- запозичення з латинської мо
ви; лат. zodiacus походить від гр. ~(!)
бtси<.6~; «тваринний, зодіакальний», по
в'язаного з ~<tlбtov «фігур ка, зображен
ня тварини; знак зодіака», похідним

від ~Wffi «ЖИВу», яке ЗВОДИТЬСЯ ДО ТОГО
самого іє.

*gU!o-,

що й

Blor; (* <gUiц-)
vivus «те.»,

<<живий», сnоріднене з лат.

Псл. ziti, укр. жИти; др. зодии і болг.
36дия nоходять безпосередньо з грець
кої мови.- СІС 266; Шанский 3СРЯ
ІІ 6, 103-104; Фасмер ІІ 102; БЕР І
652; Frisk І 618; Chantraine 176-177,
403.- Див. ще жИти.

18 1-434

Мо,

[з6рдія] «Те.» (Ме);- пов'йзане з болг.
«твір,

exordium

зодчий, ст. зодчий «тесля» (XV 1І
ст.);- р. зодчий, бр. з6дчьt, др. зьд'Ьчии
(з'Ьдчии) «будівник, муляр; гончар»;
запозичення з старослов'янської мови;
стсл. зr..д 'hчии утворене від зь.д 'h «Оброб
лена глина, глиняна стіна», зь.дdти,
З'Ь.ДdТИ «створювати, будувати>>, яким

відnовідають ч.

zed'

«стіна»,

«мур», зИдам «будую», м.

болг.

sид

зид

«мур»,

sида «будує», схв. зад «мур», зИдати
«Мурувати», слн. zid «мур», zidati «му

рувати»; споріднене з лит. zіё sti «ліпити,
формувати», zaidas «ПіЧ», ЛТС. ziest «Об
мазувати глиною», прус. seydis «стіна»;
балтосл. * g'heid- є, очевидно, результа
том метатези і є. * dheig' Ь-: гот. deigan
«місити, м'яти», дінд. dehmi «обмазую»,
dёhi «Вал, дамба, насип».- Шанский
3СРЯ ІІ 6, 104; Преобр. І 247; Вино
градов 3тимология 1968, 157-160; Фас

мер ІІ

89, 102-103; Machek ESJC 714;

БЕР І 639, 662; Skok ІІІ 653-654; Тру
бачев Рем. терминол. 209; Мартьшов
Язьrк 88-89; Buga RR ІІ 208-209;

Trautmann 367; Pokorny 244-245.
[зоз]

(з оруди.

в.) «з,

із» Ж,

[зос]

«те.»
Ж;- редуплікований
варіант
nриймеюшка з, вживаний найчастіше
в позиції nеред наступним nриголосним:
юшка зоз рибою, борщ зос сметаною.

Див. ще з 3 •
зозулинець (бот.) «орхідея, Orchis
L.», [зазулИнець Ж, зузулинець Mak]
«ТС.», [зозулька] (бот.) «братки; фіалка
трикольорова, Viola tricolor L.; фіалка
шершава, Viola hirta L.; зозулинеuь
шоломоносний, Orchis militaris L .», [зе
зЮльки] (бот.) «зозулинець салеповий,
Orchis morio L .», [зезюльки жовті] (бот.)

«зозулині черевички, Cypripedium calceolus 1:.. .» Mak, [зезюлькй рябі] (бот.)
«Cypripedium guttatum Schwarz.», [зе
зюлькй красні] (бот.) ~черевички велико
цвіті,

Cypripedium marcaпthon Sw .»;
(бот.) «? Я; грицики зви
чайні, Capsella bursa pastoris (L.) Medic.» Mak, [зозулині рушничкИ] (бот.)
«Зозулині сльози яйцелисті, Listera ovata L.», зоЗfJлині сльози (бот.) «те.; [зозу·

[зозульник1
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зола
линець шоломоносний, Orchis militaris L.J», зозулині черевичтщ «Cypripedium
calceolus L.», [зозулині чоботи] (бот.)
«зозулинець обпалений, Orchis ustulata», [зязтЬльки1 «зозулинець салеповий,
Orchis morio L.»;- бр. [зязтЬлька] «зо
зулинець; зозулині черевички», ч. [zezulka] «зозулинець»;- nохідні утво

зується з зЯяти, зівати (Фасмер ІІ
103; Преобр. І 252; Mikl. EW 203;
Persson Beitr. 119); українські дієслівні
форми можуть бути витлумачені і як
nрефіксальні утворення
від
оuкати,
ойкнути «кричати ой», аналогічні до
скрйкнути, звереснути, зверещdти.

рення

одержати
nрибуток»,
[зощИти]
«ТС.»
Ж;- нерегулярне префіксальне
утво
рення Від искати В формі 1 ОС. ОДІ-І.
теn. ч. ищу.- Див. ще зиск, іськати.

від зозуля;

назви

nояснюються

або тим, що більшість цих рослин цвіте
в той час, коли кує зозуля, або магіч
ним культом зозулі в деяких народів,
зокрема, слов'ян, які вважали її ві
щункою й часто зверталися до неї в за
клинаннях та піснях; відзначені рос
лини використовували в народній меди
цині з метою чарування, відновлення
сил, отруєння з огляду на великий
вміст у них різних активних речовин.
А. Н. Мовозн. 1968/2, 90; Носаль 8285; Вісюліна- Клоков 80; Machek J m.

rostl. 299; ESJC 726.-Див. ще зозуля.
зозуля «(орн.) Cuculus L.; [віл тем
но-сірої масті]»,
«дрімлюга,

[зозуля нічна]

(орн.)

Caprimulgus europaeus L.»,

[зазуля Ж. завзуля Ж]. зозуленЯ,

[за

зулька] (ент.) «Сонечко», зОзуль «самець
зозулі», зозульник «те.», зозулька, Ізи

зуля, зовзИля, зовзуля, зузуля, зузулИна],
зозулЯстий, зозулячий, [зозулЯти] «ку
вати, пророкувати»; Я;- р. Іжегазуля
загдза, зазуля1, бр. зязтЬля, др. зогзуля,
зегула, п. gzegzolka, ч. zez(h)ule, слц.

zezhu1ica;-

псл.

*.Zegьzu1ja <*ze-gьz-a;

-споріднене з лит. gegeuz~. geg~.

ge-

лтс. dz~guze, прус. geguse, дісл.
gaukr, двн. geuh; іє. *ge-gu-g•-, очевид
но, звуконаслідувальне; сучасна форма
виникла внаслідок асиміляції й спро
щення nриголосних; припущення Була
ховського (ИАН ОЛЯ VII 108-109)
про заnозичення слова у східнослов'ян
ські мови із західнослов'янських не
знайшло підтрИмки.- Дзендзелівський
УЗЛП 62-63; Непокупний 12-1·3; Фас
мер ІІ 91-92; Преобр. І 248; Slawski
І 388-389; Габовштяк ОЛА 1973, 25;
Trautmann 81-82; Топоров ІІ, 189-

ge,

191; Fraenkel 142.
зойк, [дзойк] Ж.
зоикати, зоик
нути;- р. [зой] «галас, крик; відлун
ня; сварка, бійка», [зоитьJ «голосно
кричати, бушувати», п. [zojkl;- пов' я-
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[зойщИти]

«вишукати;

придбати;

[зокель] «Нижня частина печі» ВеБ;-

n. [zokie1] «цоколь»;- запозичення з ні
мецької мови; нім. Socke1 «цоколь» по
ходить З фр. soc1e «ЦОКОЛЬ КОЛОНИ, бу
діВЛі», іт. zoccolo «те.», що зводяться
до лат. socculus первісно «черевичок»,
пов'язаного з soccus «Легке взуття дав
ніх греків і римлян», яке nоходить від
гр. *аох·х,о~; (aux-x,l~;, auxxli~;, аоххо<;;)
«ВИД взуття», очевидно, східного nохо
дження (пор. ав. haxa- «підошва»).

Юugе
ІІ

-Mitzka 713;
550.- Пор. цоколь.

Wa1de -Hofm.

збкришем --див. окрИш.

[збкришком]

«із

втратою,

із

збит

ком» Ж;- очевидно, пов'язане з кри
шИти.- Див. ще крИхта.
зола 1 «поnіл; луг з попелу», [зіль

нИк] «золільник», [зільнИця] «жлукто»,
[з6ливо1 «луг, лужіння», золійник «Зо
лільнию>, золільник «великий чавун, у
якому гріють воду для зоління білизни»,
[золінник] «ТС.», ЗОЛКа «ЗОЛіННЯ», ЗОЛЬ

НиК «археологічна nам' ятка у вигляді
курганоподібного насипу з шарами nо
пелу», зольнИк (тех.) «нижня частина
топки nід колосниковою решіткою; nід
дувало», [зольнИця] «зільниця»,
золь

ність «Вміст золи у паливі», [золянИкJ
«той, хто купував золу на миловарні
заводи; чан, у якому бучать шкури

у золі й вапні», [золЯрня] Я, золінний,
зольний, золИти, [вйзол] «осад золи»,
відзол

«розчин

із

золи та

ваnна

для

бучення шкур», відзолювати, [опазолИ
тися] «ошпаритися лугом», опідзолений
«бідний на солі, з високою кислотністю»

(про грунт), [пазілки] «рештки попе.ІJу
після зоління», [пазолки] «те.», [пазо
лuнаІ «шматок глини або цеглини, що
відпав від печі», перезіл «перезолюван·

золото

зола
ня», підзол «неродючий, бідний на по
живні речовини грунт білястого кольо

ру», підзольник, «тс.», [підз[л], підзолис
тий,

[позолк,и]

«рештки

попелу

після

зqління» Л, [поозолювати] «ошпарити,
оnекти» Ж;.:_ р. зола «Попіл», n. нл.
zola <<Луг з попелу», ч. слц. zola, вл.
zplo, болг. ЗОЛа «ТС.», СЛН. zola «ПОПіл»;
rісл. zola, пов'язане з *zolto «золото»,
zelenь «зелений»;- споріднене з лит.
zi\as «СИВИЙ», ЛТС. ziJs «ГолубИЙ», гр.
xoЛ'lj «жовч»; вважається також (Ma-

chek ESJC 718) запозиченням з німець
кої мови (нвн. Sole «ропа, соляна вода»);
зіставлялося ще з дангл. со! «Вугілля»,
англ. koal, двн. kolo, нвн. Kohle «ТС.»,
дінд. jva.Iati «горить, палає» (Младе
нов 194; БЕР І 652).- Шанский ЗСРЯ
ІІ 6, 104; Фасмер ІІ 103; Преобр. І

255; Горяев 118; Brilckner 656; Trautmann 365.
[зола 2 ] «холодний вологий вітер во

сени

чи

навесні»,

[золовато]

«хмар

но, холодно й вітряно»;- бр. золь «Во
логість, сльота, болото»;- неясне; мож
ливо, пов' язане з зола «луг з попелу»,
метафорично nереосмисленим (вітер, їд
кий, як зола, луг).- Бевзенко
НЗ

УжДУ 26/2, 170.
[золза] «залоза», [зовзИстийJ Ж, [зол
зувати] «мати великі залози при хво
робі» Ж;- запозичення з nольської мо
ви; п. zolza відповідає укр. залоза (див.).

[зол ник]

«скатерть» Мо;- неясне;

пор. молд. золник, «домотканий кухон
ний рушник».

[золок]

«запалення, нарив, виразка,

хвороба» Ж;- очевидно, пов'язане з до
золИти (дозолЯти) «дошкулити, допек
ти комусь» (див.).

[з6лотень] (бот.) «золотень жовтий,
[золотачка] «жов

Asphodelus luteus L.»,
тяниця

черговолиста,

alternifolium L .» Mak,

Chrysospleпium
[золотячка, золо

тозіль] «тс.» Mak, [золотинь] «смородина
золотиста,

Ribes aureum Pursh.» Mak,
Potentilla tormentilla Neck. Г, Mak; герань криваво-чер
вона, Geranium sanguineum L. Г; пер
стач золотистий, Potentilla aurea L.
Mak; парило звичайне, Agrimonia eupatoria L. Mak; золототисячник, Centaurium Hill. Mak; родовик лікарський,

[золотнИк] «Перстач,

Sanguisorba officinalis L. Mak; ромашка
лучна, злотоцвіт, Chrysanthemum Ieucanthemum L .; повитнця льонова, Cuscuta epilinum Weihe Mak», [золотницяJ
«nлакун верболистий, L ythrum salicaria L.» Mak, [золоточник,] «золотушник
звичайний, Solidago L.» Mak, [золотуха]
«те.» Mak, золопц}шник, «Solidago L .»;р. золотарник. «золотушник», золотнИк.
«nерстач; золототисячник», золопц}шник
«Solidago L.», златник, «Золотень», бр.

[залатнічок,] «герань криваво-червона»,
[сумнік,
залацістьt]
«золотушник»; назви пов' язані з золото; зумовлені
переважно жовтим кольором квіток або
плодів рослин.- Носаль 94-97; Вісю
ліна -Клоков 201, 323; Нейштадт 299,

321-323, 328, 545-546; Machek Jm.
rostl. 246-247.-Див. ще золото.
золотнИк 1 (заст.) «Міра ваги в 1/96
фунта, за метричною системою ""' 4,266
г»;- р. золотнИк,, бр. залатнік, др.
золотьник,'Ь «золота монета», n. zolotnik (з рос.), ч. zlatnik (заст.) «монета
в один золотий», ч. слц. zolotnik (з рос.),
болг. золотнИк. (з рос.), схв. златнИк
«золота монета», стсл. З/\1\ТNИК"h «Тс.»;

похідне утворення від золото; в давньо
руську епоху золота монета в 4,266 r
була одночасно й мірою ваги.- Шан
ский 3СРЯ li 6, 105.- Див. ще золото.
золотнйк 2 (тех.);- р. золотнИк, бр.
залатнік,;- очевидно, пов'язане з зо
лотнИк,1 (міра ваги); відбиває важливу
роль цієї частини механізму в роботі
всієї машини («на вагу золота»).- Шан
ский 3СР Я li б, І 05.- Див. ще золот
нИк1.

[золотнйк 3 ] «(анат.) матка Г; хвороба
матки Я»;- р. [золотнИк,] «матка; ки
шечник»;- неясне.

· золото. золотар, [золотаренк,о, золо
тарtlха, золотарівна], [золотець] «черві
нець», [золотИло] «матеріал для nозо
лоти», золотИльник, [золотИще] «родо
вище золота», золотИй «червінець; мо
нета в 15 коn.», [золотИнець] «золота
кулька» Я, [золоттЯ] «Золоті нитки,
золоті речі», золотавий, [золотdстий],
золотИй,

золотИстий,

золочений,

золо

тИти, золотіти, золотИтися, дозоло
чувати, обзолота, nазолотЬ «ПОЗОЛОТа»,
перезолочувати,

позолота,

позолотк,а,
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золотоборбдник

зб на

позолотник,, [позолотня], позолоть, [по

ження з лат.

зол[тка Ж. позолотйстий Ж, прйзолот

лото» nереосмислилось як «стозолотник»,

каJ Ж.

пр6золоть

«золотистий

відті

tюю>;- р. золото, бр. золата, др. зо
лото, п. вл. нл. zloto, ч. слц. zlato,
полаб. zlatd' болг. м. злата, схв. злата,
слн. zlat6, стсл. ЗЛ<'ТО;- псл.*zоІtо;

споріднене

З

СХ.-ЛИТ. zelfas

«ЗОЛОТИЙ,

золотиста-жовтий», лтс. zelts ( <*g'helt-)
<<Золото;
золотий»,
двн.
днн.
gold
( <*g'h!t-), гот. gulp, ав. zaranya «золо
то», zairihiral)yam

«жовтий,

золотистий»,

дінд.

«ЗОЛОТО», harЇQ «ЗОЛОТИСТО
ЖОВТИЙ, зеленуватий»; і є. * g'holt-, * g'hеІ
«жовтий, жовто-зелений», первісне зна
чення якого, очевидно, було «блискучо
жовтий».- Критенко Встуn 520, 550;
Шанский ЗСРЯ: ІІ 6, 105-106; Фасмер
Трубачен li 103-104; Преобр. І_255-

256; Briickner 654; Machek ESJC 716;
Holub -Кор. 436; Holub - Lyer 519;
БЕР І 644-645; Skok ІІІ 656-657;
Trautmann 368; Uhlenbeck 359-360;
Persson Beitr. 645, 692, 703, 790; Pokorny
429-430.- Пор.
жовтий,
зелений,
зол<Р.
золотобородник

(бот.)

«Chrysopogon

складне слово, утворене з ос
нов слів золото і борода; назва зумов

Trin.»;лена,

очевидно, жовтим кольором вису

шеного коріння, з якого виготовляють

щітки.-Сл.

бот.

223.-Див.

ще

бо

(бот.)

«ситник

розло·

гий, Juncus effusus»;- складне
слово,
утворене, очевидно, з основ слів золото
і

перо;

мотивація

назви

неясна.

золототИсячник

(бот.)
«(Erythraea)
ce11taurium Pers.; гусячі лапки, Potentilla anseriшi L. Mak; авран лікар
ський, Gratiola officinalis L. Mak; цмин
піщаний, Helichrysum arenarium (L.)
DC Mak; перестріч польовий, Melampy-

rum arvense L. Mak>>;- р. золототЬtсяч
ник, бр. залататЬtсячнік,;- книжна на
зва, що виникла як переклад нім. Tauseпdgйldenkraut «Те.>>, утвореного за мо
деллю лат. centaurea, centaurium від
rрецького xєv.-a6pLov «зілля кентавра»

(за свідченням Плінія, кентавр Хі рон,
поранившись стрі.Іюю при оrляді зброї
Геркулеса, загоїв рану цим зіллям);
внаслідок народноетимологічного збли-
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«сто» і

aurum

«зо

нім. Hundertguldinkraut (XVI ст.), а
потім з числівниковими комnонентами
«тисяча» -«мільйон»:

HunderttausendMilliontausendkraut
та
ін.- Булаховський Нариси 126; Шан
ский ЗСРЯ: ІІ 6, 106; Фасмер ІІ 104;
Преобр. І 256; Горяев 118; Юuge Mitzka 774.- Див. ще золото, тИсяча.
[золотоцвfт] (бот.) «хризантема, Chrysanthemum !eucanthemum L.» Ж;
р. [золотоцвет], п. zlotokwiat «тс.»;
guldenkraut,

очевидно, калька латинської наукової
назви, яка походить від гр. xpuaav-&"ijr;;
«золотоцвітний», утвореного з основ xpua6r;, «ЗОЛОТИСТИЙ» і av{}or;, «КВіТКа».
Нейштадт 562.- Див. ще золото.
золотуха (застарілий термін, яким
позначали nрояви діатезу, що nоєдну
ється з туберкульозним ураженням шкі
ри, очей та лімфатичних вузлів), золо
тушний;- р. золотуха, бр. залатуха,
слн. zlatenica «жовтуха»;- похідне ут
ворення від золотИй у значенні «жов
тий, золотистий»; назва зумовлена, оче
видно, специфічними виділеннями жов
того забарвлення.- Шанский ЗСРЯ ІІ
6, 106-107.- Див. ще золото.
[золя] «підошва» МСБГ, [зольник,]
«шип на взутті» МСБГ, [золювати] «nід
бивати підметкю> МСБГ, [підзелюватиJ

«підбити підметкю> Нед, [підзилювати]

рода, золото.

[золотопера]

centum

«ТС.» О;- запозичення з німецької мови;
нвн. Sohle «підошва», двн. днн. sola
«ТС.» походить від лат sola, форми мно
жини від solum «земля, підлога; підо
шва».- Юuge -Mitzka 713; WaldeHofm. ІІ 554, 557.
[зомкля] «ліс із байраками, байрак»
Ж. [зомпля] «ТС.» Ж;- неясне; можливо,
походить від нім. Sumpfloch «калюжа»
або Sumpflein «болітце».
[зомок] «виплетена з ниток сітка на
рибу» ВеУг;- неясне.
[зомплати] «схлипувати, хникати,
ридати» Ж;- очевидно, афективне утво
рення.

зона.\ зональний;- р. бр. болг. м.
схв. зона, п. ч. zona, слц. z6na, слн.
c6na;- запозичено через французьку

мову (фр. zone) з латинської; лат. zопа
ПОХОДИТЬ від гр. ~WV!J «ПОЯС», ЩО ЗБО-

зорочник

вона

диться до іє. * !osna, відбитого також
у псл. po-jasь, укр. пояс.- Шанский
9СРЯ ІІ 6, 107; Фасмер ІІ 104; Kopa-

зоо-;- р.
заа-, п.

болг.

ч. слц. вл.

м.

схв.

нл. слн.

зао-,

zoo-;-

бр.
пер

zопа «конопляr-Іі очіски; полова», болг.
[зона] «насіння дикої гірчиці в житі»,
слн. zбna «пусте зерно, підсів»;- не
ясне; можливо, походить від nізньолат.
zizania «кукіль, бур' ян» чи безnосе
редньо від гр. ~~~liv~ov (бот.) «дурійка,
Lolium temulentum L.» (рослина, по
дібна до хлібних злаків), що зводиться
до шумерськ. ziz:'ш «хлібний злак».

ший компонент складних слів типу зоо
парк,, ЗООСад, ЗООтехНіК, ЗООферма, ЩО
виник у результаті скорочення слова
зоологічний при утворенні комбінова
них абревіатур типу зоопарк, (із зооло
гічний парк,).-СІС 207.- Див. ще зооq
логія, Зоя.
зоологія,
зоолог, зоологічний;- р.
болг. зоология, бр. заалогія, п. слц.
zoologia, ч. zoologie, вл. zoologija, м.
схв. зоол6гиjа, слн. zoologija;- заnози
чення з новолатинської наукової тер
мінології; нлат. zoologia утворено з ос
нов гр. ~ііюv «тварина», спорідненого
з ~<іно «живу», ~ffi-1] «життя», і ЛОто~;

Machek ESJC 719; Chantraine І 401.

«слово, твір, тема; розум», Л6j~Ov «мова,

зонд, зондувати;- р. бр. зонд, п. ч.
слц. sonda, болг. сонда, м. сонд, сонда,
схв. сонда, слн. sбnda;- заnозичення
з французької мови; фр. sonde «зонд»,
sonder «зондувати» загальноприйнятого
пояснення не має; виводиться (sonder)
від лат. *sub-undare «nірнати» (Gamillscheg 815; Holub-Lyer 446) або (sonde)
від сканд. sund «море, протока».- СІС
267; Шанский ЗСРЯ ІІ 6, 107; Dauzat

слово»; nрипущення Фасмера про поль
ське посередництво необгрунтоване.-
СІС 267; Шанский 3СРЯ ІІ 6,
109;
Фасмер ІІ 104; Kopalinski 1054; БЕР І

liflski 1054; Dauzat 761; Walde-Hofm.
ІІ 851; Frisk І 617-618.-Див. ще
пояс.

ЗОНа 2 (с.-Г.) «СаЖКа», [заю:і] «ТС.»
Г, Ж;- р. [зона], ч. zuna «бур'ян», слц.

674.
[зонзоль] «льодяна бурулька» ВеУг;

Юеіn 1771.- Див. ще логіка, Зоя.
зопалу «у стані сильного збудження;
необачно»;- результат злиття приймен
ника з і незасвідченого іменника *опал
«гарячковість» (пор. п. ст. opal «скрутне
становище»), пов' яз а ного з палйти.
Див. ще зІ, об, палИти.

654;

[зопаріти] «захворіти на запалення

до

сечового міхура»;- очевидно, пов' язане
з пара, парити, парувати; мотивація

зонт, зонтик,, зонтичний, зонтичні
(бот.) «окружкові»;-запозичення з ро
сійської мови; р. зонтик, запозичено
з голландської мови як термін море
плавства в петровську епоху; гол. z6nnedeck «захист від сонця» складається
з основ слів zonne «сонце», сnорідненого
з нвн. Sonne, двн. дісл. sunna, лат.

утворення неясна.- Див. ще пара 1 . .
[зорболовка] «масничка, ручний при·

афективне

утворення,

паралельне

[с6мпіль] «ТС.».

sol, псл. *s 1nьce, укр. сонце, і deck

1

стрій, посудина для збивання масла
з сметани» ДзАтл І І 174, [зорбол!}вка,
зурболовка,
зірбіл[вк,а,
зірбіліJ
«тс.»
тж;- запозичення

з

угорської

мови;

уг.
[zurbol] «масничка для збивання
масла», [zurbбl, zurbolй, zurbol6] «тс.»
не зовсім ясне.- Дзендзелівський У ЛГ

«покривало, попона», спорідненого з нвн.

71. _:_Пор. rурболовка.

Decke «тс.», decken «nокривати» двн.
decchen «Те.>>; первісна форма р. зонтик,
( <*зонедек,) була сприйнята як демі

зорок 1 - див. зріти 1 •
зорок 2 , зо рак,, зорки -див. орати.
[зорочникl (бот.) «костенець, Stellaria holostea L.» Я, Mak, [зарочник, ?і
рочник] «ТС.» Mak, [зорка] «нічна красу

нутивна,
ротного

внаслідок
словотвору

чого

шляхом

виникло

зво

зонт;

ви

ведення з нім. Soiшenschirm «парасоль
ка» (Горяев 118) помилкове.- Шанский
9СРЯ ІІ 6, 108; Фасмер ІІ 104; Нико
.нов 3тимология 1963, 220; Преобр. І

~56; Кluge-Mitzka
дах, сонце.

124, 718.- Див.

ще

ня, Mirabilis jalapa L.» Mak, [зорки1
«вербена

гібрищrа,

Hort.»

Mak;- бр.

УРСР

IV 462.- Див.

Verbena

hybrida

з6ркаук,а
«косте
нець»;- пов'язані 3 зорЯ, зrрк,а; назви
зумовлені
формою
квітів.- Ф.11ора

ще зорЯ.

з-rіеред

SGJ)ЧH

зорчИ -див. ректИ.

зорЯ,

[зарево]

«заграва» Ж,

[заря]

Ж, зірка, зірнИця, [зор] «зоря», [зораІ
ВеБ, зорИна «зірка», [зорИця, зоренйця]

мови; п. Zosia є пестливим варіантом
імені Zofia, спорідненого з укр. Софія
(див.).
Зот, Зотик:;- р. Зот, бр. Зот, болг.

[зорнйк:]

Зотико, стсл. 3І)тик"h;- через церков

«Чоловік, що любить спати до зорі» Я,

нослов'янську мову запозичено з грець
кої; гр. Zю,;tx6r;; nоходить від прикмет
ника ~IO'Ltx6~; «життєдайний, животвор
ний; живучий, живий»; форма Зот з 'я

«тс.», [зорі]

«сорт

яблук»

Я,

(зорниця] «зоря» Пі, зорянИця, [зарИс
тий] «Променистий» Ж. [зарний] (луч)
«сяючий» Ж, зірк:атий, зірк:овйй, зірнИй

СУМ, Ж, [зірочний] Ж. зірчастий, зір
чатий,

[зоревий, зорешлИвий СУМ,

Г,

ЖJ, зорИстий, зорний, (зорявийl «зоря
ний», зорянИй Г, Ж. зорянИстий, [зо
рЯстий Г, Ж, зоряшнийl, зірк:о, зірно,
зоряно, (заріти] Ж. зоріти, зорітися,
зорювати, зорЯти «світити, сяяти», [зо
рЯтися] «розвиднятися; [блищати Жl»,
дозірний, доз[рній, [ззоріl «удосвіта» Ж.
міжзоряний, надзоряний, озорИти, озо

рювати, (позорЯти] Ж, сузір'я, узоріти
КІМ, [узорЯти] «світати»;- р.
зарЯ,
зорЯ, бр. зара, зорка, др. зоря, n. zorza,
ст. zarza, ч. zai'e, zofe, слu. zora, вл.
zerja, нл. zorja «заграва», полаб. zori,
болг. зора, зарЯ, м. зора, схв. здра, слн.
zбra, zбrja, стсл. ЗІ)р13, 3tІр13;
псл. zarja, zorja;- сnоріднене з лит.
zarija «жарИНКа», zarijos «Жар», zara
«Заграва, СЯЙВО», zerёti «бЛИЩаТИ», ze-

zor,

«жар»;

«тліти,
світитися»,
прус.
sari
іє. *g'her- (*g'hefd-, *g'hrё-) «ся

яти»,

до

ruoti

якого

зводяться

також

псл.

zьreti, укр. здріти, зріти.- Шанский
ЗСРЯ ІІ 6, 60-61; Фасмер ІІ
81;
Варбот Зтимология 1965, 134; HolubLyer 517; БЕР І 609-610, 654-655;
Skok ІІІ 660; Persson Beitr. 121; Buga
RR І 493; Trautmann 366; Pokorny
441-442.- Див. ще здріти, зріти 1 •
зосередити -див. середина.
Зосим, ст. Зоси.м'Ь;- р. ЗосИма, бр.

Зdсім, др. Зосима, п.

Zozym, слц. Zosim, болг. Зі;си.м, стсл. 3І)сил\"h, 3І)си

Мd;- через старослов'янську мову за
позичено в давньоруську з грецької;
гр. Z<tlatfLOG загальноприйнятої етимо
логії не має; виводиться від ~<О~; «жи
вий, невмирущий» (Петровский
117;
Сл. вл. імен 21 О) або зіставляється

з ~юu.-6r;; «оnерізуючий» (Илчев
зостіль -див.

216).

жбстір.

Збся, З6ська, (ЗужаЖ, Зузьк:аЖ];
р. бр.
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З6ся;- запозичення з польської

вилася,

очевидно,

шляхом

зворотного

словотвору від nервісного Зотик:, що
сприймалося як пестливе з суфіксом
-ик:.- Сл. вл. імен 21 О; Петровский
120; Бірьrла 77; Илчев 216.
зошит, зшИток:- див. шИти.

[зофія] (орн.) «іволга, Oriolus galЖ;- неясне; можливо, утворене
від сойка
( >Соньк:а >Соф~я >Зофія)
внаслідок
змішування іволги з сой

bula»

кою.

Збя, ст. Зоик:а (1479);- р. бр. Зоя,
п. слц. Zoja, ч. Zoe, болг. Зой, З6я;
запозичення з грецької мови; гр. Zю'l}
(жіноче ім' я) утворене на основі імен
ника ~ю'lj «життя», nов'язаного з ~<Ою
«живу», що зводиться до іє. * gl.! і 5-,
nаралельного
gl.!ii 5-, від якого nox о
дить гр. Bior;; «ЖИТТЯ», псл. ziv'Ь, укр.
живйй.-Сл. вл. імен 240; Петровский
117; Илчев 215, 216; Chantraine 402403.- Пор. жИти.
з-перед, з-під, з-поза, з-позаду, з
поміж, з-помежи, з-понад, з-поперед,
з-попід, з-посеред, з-попри, з-при, з-про
між;- р. из-под, ст. изпро.меж,
бр.

*

з-пад,

з-па-над, (спа.між], n.
sprzed,
spod, spomi~dzy, sponad, [spopod], spoza, ч. zpfed, zpod, [zpomezi], zpopod,
zpoza, слц. spred, spod, spomedzi, sponad, spopred, spopod, [zpopri], spoza,
вл. spody, нл. spod, болг. изпред, изп6д,

излtежду, м. [излtеіуl, схв. испред, испод,
слн.

izpred (spred), izpod (spod), izmed
стсл.
измеждж;- складені
(zmed),

прийменники, утворені з nрийменника
з ( <iz), вживаного для позначення руху
зсередини, і nрийменииків перед, під,

поза і Т. Д., ЩО вказують на
розташування

предметів

у

ВЗаємне

просторі.

Мельничук Вступ 491; ESSJ Sl. gr. І
ще 3 2 , перед, під, пбза 2 ,
позаду, поміж, nонад, ПОПЇ.!J,, попри,
посеред, при, проміж.

82-87.- Див.

зплюздровати

зрfти

[зплюздровати]

«зігнорувати,

оми

нути» Я;- неясне.

зрада, [здрада], [зрадецтво] «зрада»
Я. зрадець, [зрадлИвець] Я. зрадник,
зрадництво, [зрадок] «зрадник», [здра
децький] «зрадницький» Пі, [зрадець
кий, здрадлйвий Пі], зрадлИвий, зрадний,

зрадницький,

[зрадничий

Я,

з радній,

здрdдити Пі], зрадити, зраджувати,
[зраджати, з ражати ЖJ,
[зрадічки]

«зрадницькю> Ж. [израда Ж. израдли
вий Пі, израдниця Ж. изражати Ж,
незрада Ж. незрадниця ЖJ, незрадний
ЮМ;- бр.
здрада;- запозичення
з
польської мови; п. zdrada, zdradzic, як і
ч. слц.

zrada, вважається калькою свн.
ver-raten «зрадити», nервісно «Поганою
радою

зіnсувати,

завдати

шкоди».

Фасмер

І І 105; Brйckner 650; Machek
ESJC 505; Юuge-Mitzka 818.-Див.

ще рада.
[зрадзілля J (бот.) <<Па рило, Agrimonia eupatorium L.», [зразілля] «те.; вид
волошки, Centaurea montana L.»; складне слово, утворене з основ імен
ників зрада і зілля; назву дана, мабуть,
на підставі цілющих властивостей рос
лини, яку застосовували в народній
медицині, а, можливо, і в знахарстві,
щоб привернути або відвернути кохан
ня.-Словн. бот. 393; Нейштадт 328.Див. ще зело, зрада.

[зрадник] (бот.) «вероніка дібровна,

Veronica chamaedrys L.; косарики, гла
діолус, Gladiolus L.» Mak;- nов'язане
із зрада, хоч мотивація назви не зовсім
ясна.- Див.
ще зрада.- Пор. зрад
зілля.

[зраз 1 ] «зразок», [зразець], зразок,
зразкОвий, [зразцевий];- р. изразец «ка
хель», [изращик] «викрійка, шаблон»;
похідні утворення від др. изразИти, из
ражати «вибивати на дереві або металі
якийсь малюнок»; означали сnочатку
«вибитий для сnоглядання
образ».
Див. ще разИти.- Пор. образ.

[зраз 2 ] «живець для щеплення», зра
зи «м'ясні або картопляні котлети з на
чинкою», [зраз6вий] «належний до зра
зів»;-р. бр. зразьt «котлети з начин

битки або котлети, nідсмажені, nотім
тушковані» nов'язане з razic «разити»;
очевидно, зберігає в собі давній зв'я

зок

цього

слова

[зратитися] «тягнутися в протилежні

вати», реть «змагання; розбрат».- Див.
ще рать, ретельний.- Пор. наповрати
тися.

[зрехтити] «відмовитися від зізнан
ня на суді»;- неясне.

[зрешіти]
«струхлявітИ>>,
[зрешілий];- неясне; можливо, nоходит~;, від
тієї самої основи, що й решето.
зрfби, зрfбний -див. зrрfб'я.
[зрік] «строк, термію> Пі, Ж;- р.
болг. м. срок, др. С'ЬрОК'Ь, ч. с.тщ. srok
«ТС.», СХВ. СрОК «ЗНаЮ>, СЛН. srok «ПрИВі
тання; рима»;- псл. snrokь «угода, до

мовленість», пов'язане з *snrekti «до
мовитись», nохідним від *rekti «каза
ти».- Див. ще з 3 , ректИ.- Пор. строк.
зріти 1 «бачити», [зорИти] «вгляда

тися», зря, зір, зіркатий, зіркИй, [зорок]
«світло» Я, [зо рок] «зіниця» Я, [зора]

«віл з веселим виглядом» Я,

[зренuця]

«зірниця» Я, [зрИще] «погляд Ж. видо
вище Ж. Я», [зрівка] «зіниця», [зрілко
ВеЛ, зрінИця Ж.

зрінка ВеЛ,

зрінко

ВеЛ] «Те.>>, [зріння] Ж, [зряк] «зір» Ж.
[зрЯчка] «зіниця» Ж. зрЯчий, зрИмо,
[беззазорний]
«бездоганний» Ж, взір,

взірець, [взорець] «взірець» Ж. [взорник]
«Те.>> Ж. визирати, [визирЯти] Ж. [вИ
зір] «вид, вигляд; вікно», [визірЯчка]
«дзеркало» Я. вйзирцем, дозирати, до
зір, дозірець, дозор, дозорець, дозорний,

зазирати, [зазир] «nримітність», [зазір]
«те.», [зазором] «зовсім, цілком, абсо
лютно» Мо, [запозИрливий] «nідозрілий,

недовірливий»,

назирати,

[назйрити]

«побачити», [назирщjти] «ТС.» Ж. наза
рйти «наглядіти, помітити», [назир] «На

гляд» ж. ндзирком., назирці, [назирцем.],
навйзирці, надзирати, надзиратель
дореволюційній

відрізаний кусок м'яса»,

lнадзирач] Ж.

«м'ясні

rzezac «різати».

боки (про волів у ярмі); nосваритися,
розійтися», [зретитися] «Те.»;- похід
ні утворення від др. ратитися «Ворогу

кою»;- запозичення з польської мови;
n. zraz «живець для щеnлення; (заст.)

zrazy

з

Фасмер ІІ 105; Преобр. І 256; Горяев
118; Brйckner 454-455.-Див. ще ра
зИти.

Росії

-

службова

(у

осо

ба, що наглядаЛа за ким-, чим-небудь),
[.шідзір] «нагляд» СУМ,
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зрІти

зріти

Ж. [надз6рецьJ «наглядач», lнадзЕрний],
[нап6зірний] «уявний» Ж, [недоз[р] «той,
хто погано бачить», [недозір] «недогляд»
Ж. [недозрИмий] «неоглядний, невиди
мий, неnомітний» Ж, [незазорний] «без
доганний» ж. неозорість, неозорий, не
озорний, [необзорний] «НеОГЛЯДНИЙ» Ж,
[не6бзир 1 «не оглядаючись», [непрозрін

ний] «непроглядний» Ж,

озирати,

ози

рdтися, озирк,, [обзерЯти] «ощупувати;
(мед.) пальнуватю> Ж. обзирати, обзи

ратися, [6бзирJ «кругозір» Ж,
обзір
«ТС.» УРС, Ж, [обзірник,] «ОГЛЯдач» Ж,
[обз6рець] (мн. обзірці) «оглядач; виві
дувач, шпигун» Ж, [обзориІ «огляд»,
[обзорини] «те.», [обзор6вий] Ж, перези
ратися,

підзирати,

підзИрити,

підзо

quadrangu1um L.», прозірність ~прозо
рість», [прозірок,] «потаємне
в1конце,
очко» Ж. проз6р «Прозорість; [задній
план, тло Ж]», прозорлИвець, прозріння
«повернення здатності бачити; [обличчя
Ж; зір Г]», прозірливий «Проглядний;
[дбайливий Ж]», прозірний «чіткий, про
зорий», прозірчастий «прозорий», про
з6рчастий «те.» СУМ, Ж. прозорий, про

зорИстий СУМ, Г, [прозорний, пJозор
лИвий, прозірлйвий, [прозрачистий «nро
зорий» ВеЛ, [прозрИстий] «прозорий»
Ж, [роззір] «nогляд, сnостереження»
Ж, спозирати «сnоглядати», [спрозо
ритиJ «зурочити», узір «ВИд, зовнішній
вигляд,

зразок; узор», узір' я, узЕрчас

тий, узор, узористий, [узорйти] «поба

рИти «помітити», підзорЯти, [пfдзирк,и]

чити»,

«таємне

узорчатий, узріти «побачити», [!]пози
рати] «мати вигляд» ВеУг;- р. зреть,

сnостереження,

шпигунство»,

узорний,

узор6ччя,

узорчастий,

[підзор] «nідозра», [підзір] «те.», [під
зорний] «ПідозріЛИЙ>>, [підзірний] «ТС.»,
підОзра, [підозрений] «підозрілий», [пі
дозренний] «запідозрений, підозрілий»,

зірвам «бачу», зрак «промінь світла»,

підозрівати, підозрювати, підозрілість,

зрение,

підозріливий, підозрілий, [підозріний]
«підозрілий» Ж, підозріння, підозрюва
ний, /п6зір] «погляд» СУМ, Ж, [позірка]

«бЛИСК», стсл. З~р·Ьти, ЗlІЗ~рtти;- ПСЛ.
zьreti;- СПОріднене З дінд. jvarati «МаЄ
гарячку», Гр. харол6 ~ «З блискуЧИМИ

«увага, спостереження», позірнИй СУМ,

очима», лат.

Ж, [позор] «ганьба, безчестя» Ж, [позо
рийl Ж, nозорище «ВИДОВИЩе; ганьба»,
[позорлИвий] «обманний» Ж. [позорний]
«уявний; ганебний Ж; прекрасний, вар

тий сnоглядання Ж», [позорниця] «театр»
Ж. [позоруватиJ «звертати увагу», [при
зuратисяl «nридивлятися», [призоритиJ
«підстерегти, вистежити», [призірl «при

стріт; вид, вигляд», [призорІ «нагляд,
догляд; [пристріт Ж]», прИзра «підозра»,
[призеrтий] «короткозорий» Ж. [при
зирнйй] «викликаний чаклунством» Ж,
[призірний] «Те.>>, [призорий] «коротко
зорий», [призорИстий] «ТС.» Ж. прИзрий
«презирливий», прозирати «проглядати;

[прозрівати Ж]», прозоріти, прозорі
шати, прозріти, [прЕзра] «підозра» Ж.
[прозирало] «дзеркало>>, прозір «просвіт;
[отвір у дахові для диму; просвіт між
складеними

колодами;

злий

погляд,

др. зьрt.ти, зрt.ти,

СТ.

n. ст. -irzec, ч. zfiti,
zfieti, СЛЦ. zriet', БЛ. zrjec, болг.
схв.

зрети,

augur

СЛН.

1

zreti,

zor

«авгур, жрець-птаха

ворожій», алб. zjar «вогонь», прус. sari
«Запал», лтс. saru6t «кидати промені»,

лит. zёreti «блищати, сяяти, світити,
палати», zeriioti «блищати, сяяти», zіurе
tі«дивитися»; іє.

*g'her-,.*g'her;}-,

*g'hrе

«світити,

6,

сяяти».- Шанский ЗСРЯ ІІ
110-111; Фасмер ІІ 105-106; Преобр.

І 257; Machek ESJC 719; БЕР І 671672; Skok ІІІ 661-662; Trautmann 366;
Persson Beitr. 121-128.- Пор. здрі
ти, зорЯ.
зріти 2 «достигати», зрілий, визріва
ти, дозрівати, дозрілий, назрівати;

р. зреть, п. zrzec, zdrzec, [zrec], ч. zrati,
слц. zriet'' вл. zrac, нл. zdfas, болг.
зрея, м. зрее, схв. зрети, слн. zreti,
стсл. з~рtти; -псл. zьreti, яке зводить

ся

до

того

самого

кореня

іє.

* g'er-/

g'eN-/g'rё-, що й *zьrno «зерно»;- спо·
ріднене з дінд. jarati,. jїryati «старіє,

який викликає пристріт]», [прозір] «ден

стає трухлявим», jarant- «старий», jaral)

не світло; перспектива;

бачення, інтуїцію> Ж. [прозірнИк,] (бот.)

«старіючий», ав. zardta «немічний від
старості», azar;}saпt «Нестаріючий», ос.
zarona «старІІЙ», rp. -(Єршv «дід», 1єр1е·

«-звіробій

P~f.LO<;; «дозрілі nлодю~.~ дісл. karl «ЧQЛО!

вигляд; nрозо

рість; огляд, перевірка; дзеркало, зав
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чотиригранний,~

Hypericuщ,

зубатs

арок

вік; стар~й», дангл.

ceorl «вільна лю
cer «старий».- Шанский
3СР[І ІІ 6, 110; Фасмер ІІ 106; Machek
ESJC 718; БЕР І 656; Skok ІІІ 662;
Бурлакова ВСЯ 6, 57; Trautmann 371372; Walde-Hofm. І 618-619; Persson Beitr. 671.- Пор. зерно.
дина»,

в1рм.

[зрок] «зір»;- заnозичення з nоль
ської мови; n. ст. zrok «ТС.» відnовідає
ч. слц.

zrak

«зір,

nогляд», болг. зрак,

«промінь світла», м. зрак, «nромінь, [nо
гляд]», схв. зрак, «nромінь», стсл. з JMKn,
укр. [зарок,) «СВіТЛО», [зор6к,) «ЗіНИЦЯ»
і разом з ними походить від псл. zor-kь,
пов'язаного чергуванням голосних із
zьreti «бачити».- Фасмер ІІ 105; Brilckпer 651.-Див. ще зріти 1 •
[зрубужики] «зарубки на nалиці для
обліку» Я;- пов'язане з рубати, за

*

рубка;

словотворчий

характер

неяс

ний.-Див. ще рубати.
[зрЯдник] (бот.) «косарики череnи
часті, Gladiolus imbricatus L.»;- оче
видно, пов'язане з ряд (за характером

розміщення квіток настеблі).-Див. ще
ряд.

[зсИтити] «знищити»;- неясне.
[зсіль] «звідси» Я;- очевидно, ре
зультат сnрощення форми звідсіль, ут
вореної з прийменника з і прислівпика
відсіль (див.).
[зтамтуль] «звідти» Я;- результат
контамінації
прислівниконих
форм
[*зодтульJ «ЗВідтіЛЬ», [зтіль] «ТС.» і там
(див.).
[зтіль] «звідти» Я;- очевидно, ре
зультат спрощення форми звідтtль, утво
реної з прийменника
f!ідтіль (див.).
зу,

зус -див.

зуб 1 , [зубань)
зубами», [зубар l

з

і nрислівпика

дзусь.

«людина з великими
(зоол.) «Кр ивобочка,

Chromis castanca» Ж.

[зубарик] «те.>>,
[зубахаl «зубата людина» Я. [зубач (кле
ватий)J (зоол.) «кривозуб, Dentex vulgaris» Ж, [зубелаJ «вуздечка», [зубелоl

зубастий, зубатий, [зубельний] «ручний
(кінь)» Ж. зубИльний, [зубк,овастий] Ж.
[зубк6ватийJ, зубнИй, [зуб6ватийJ, зу
бОвий, зубцюватий, зубць6ватий, зубчас
тий, зубчатий, [зубадлати] «гнуздатю>
(коня) ЕЗб 25, [зубедлати Ж, зубелити}

«ТС.», зубИти, [зубИтися] «проростатю>
(про картоплю) Дз, [зубкувати] «робити
зубці на полях, no краях», [зубцюватиJ'
Ж. безЗfJбий, беззубість, вИзубень, вИзу
бити, [зазуб], зазубень, [зазубець], [за
зубник] Ж. зазублений, зазубний, [за

зубчастий] Ж, зазубИти, [зазубрити] Ж,
[зазубелdтиJ «загнуздати» Ж, назубок,
назублювати, [недозубний] «той, хто має
не всі зуби» Ж. [позубИтись] «трохи
прорости»
ЛексПол,
[роззумбелатиJ
«розгнуздати»;- р. бр. зуб, др. зуб'О,
п. z<~:b, ч. слц. вл. нл. zub, полаб. ZQb,
болг. З'Об, схв. зуб, м. заб, слн. z6b,
стсл. зж~>ь;- псл. ZQbь;- споріднене з
лит. zambas «гострий nредмет, грань
балки, лезо», раніше «загострений кі
лою>, zaffibis «СОХа>>, zembёti «Пускати
nарОСТКИ, проростатИ», zembti «КрОЇТИ,

різати», лтс. zuobs «зуб», алб. [dh<~:mp,
dhёmp] «ТС.», гр. IOj-t(jJOt; «КіЛОЧОК, ЦВЯХ,
зуб», двн. kamb «гребінь», ав. Z;}mbayaбvdm «nодрібнюєте», тох. А kam «зуб»,
тох. В keme «Те.>>, дінд. jambhal) «зуб,
паща», jambhayati «подрібнює, nеретво
рює на порошок»; іє. g'ombhos «Вистуn,
те, що виросло»
g'en- «народжувати
ся».- Критенко Вступ 507, 542; Шан
ский 3СРЯ І І 6, 111; Фасмер ІІ І Об;

<*

*

Трубачен ВСЯ 1957/2, 90; Пре<::!бр. І
258; Briickner 646; Machek ESJC 719;
Holub-Kop. 440; БЕР І 660-662; Skok
ІІІ 663; Buga RR І 587, ІІ 679; Trautmann 369; Абаев И3СОЯ І 393; Persson
Beitr. 81; Specht 86-87; Walde-Hofm.
І 587 -588; Frisk І 319-320; Mayrhofer
І 419.- Пор. зяб, зЯбнути.
[зуб 2 ]

«танок

(гопак)

Г;

вид пісні

Пі»;- неясне.

[зубаник] (зоол.) «молюск зубчатка,

довгастими цибулинами», зубнИк, зубок,

пов'язане з зубань, зуб;
назва зумовлена зубоnодібним висту
nом на вапняній черепашці.- Див. ще
зуб 1 •

[зубряl «людина із стертими передніми
зубами», (зубчак)
«зубчасте
колесо»,

[зубать] «дзьобСІТИ» До;- результат
зближення [зобати] «дзьобати, клюва·

зубчdтка

ти» з зуб 1 (див.).

«залізна частина вудила, що закладають

у рот коневі» Ж, зубець, [зубИлк,о ], зу
бИло, [зЦбка] «сорт цибулі з маленькими

(тех.),

зуб'я

(тех.)

«зубці»,

Dentaria»;-
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вубачка

зубрбвник

[зубачка (железовата)] (бот.) «зубна

трава, Dentaria L.» Ж, [зубниця! «ТС.»
Mak;~ р. зубЯнка, бр. зубніца, п. ЬаЬіе
zttby, ч. ЬаЬі zub;- виникло як калька

то-слов'янські назви зубра мають ряд
паралелей у кавказьких мовах (Иванов

Античная

балканиетика І

не

53-54);

має достатніх підстав для припущення

латинської наукової назви

(Буга ИОРЯС

в'язаної з

про запозичення праслов' янеької фор
ми з
ятвязької
(ятв.
*sambris >сл.

dens

(род. в.

dentaria, по
dentis) «зуб»;

назва мотивується тим, що бульбопо
дібне коріння рослини формою і кольо
ром схоже на зуби людини.- Machek
Jm. rostl. 66-67; Симоновиn 165.Див. ще зуб 1 .

17/1, 45, RR

ІІ

678-679)

*сжБрь.); сумнівним видається й порів
няння (Peterssoп

Ar. Arm. St. 20)

псл.

*zQbr'Ь «болотяна тварина» з дінд. jambaial) «болото, трясовина» або пов' я

[зуби] (бот.) «гніздівка звичайна, Neottia nudus avis L.» Mak, [зиби] «ТС.»
Mak, [зубовник] (бот.) «бобівник трилис
тий, Meпyaпthes trifoliata L.» Mak, [зу
брій] «купина лікарська, Polygonatum
officinale All.» Mak;- пов' язані із зуб,

зання (Фасмер ІІ 107) з псл.
ZQ Ь'Ь
«зуб».- Преобр. І 258; Шанский ЗСРЯ
ІІ 6, 1І2; Филии Образ. яз. 2ІО-2ІІ;
Струмінський Slavia 38, 101-ІО2; Briick-

але мотивація назв неясна.- Див. ще
зуб 1 •

зубрИти, зубрИло, зубрИстка, зубрій,
зубрЯчка;-бр. зубрьщь, болг. зубря;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. зубрйть проникло в літературну
мову з шкільного арго, де утворилось
лексико-семантичним способом на базі
зубрИть «насікати зубці»
«виконувати
важку монотонну роботу», похідного

[зубник]

«блекота чорна, HyoscyaВеНЗн, Mak, [зубівнuк,
зуб'Ятник] «тс.» ВеНЗн, Mak;- пов'я

mus niger L.»

зане з зуб;

назва зумовлена здатністю

рослини вгамовувати зубний біль (дим

ком від спаленого на жару насіння бле
коти).- Носаль 220; ВеНЗн 46.- Див.
ще зуб 1 .

[зубниця] (зоол.) «метелик

notodonta F.»;-

пов'язане

з

Lithosia
зуб;

на

звано, мабуть, за характером забарвлен

ня крил з малюнком, подібним до зуб

ців.-Див. ще зуб 1 .
[зуббн] «смугаста жіноча сукня в гу
nу лів» Я;- запозичення з угорської
мови; уг. zubony «блуза, сорочка» через
проміжну форму zubun виводиться від
тур. zrbun (zrbш, zilbun, zipun) «коротка
·Одежина з довгими рукавами (для не
мовлят); жилет з короткими рукава
ми», яке через нгр.
~t:rtobvt «кофта,
куртка», іт. венец. zipбn зводиться до
іт. giubbone «каптан», звідки походить
і укр. жyndн.-Barczi 345; Младенов

І95;

Фасмер

ІІ

98.- Див.

ще

жу

шін.

зубр, [з_tjбір] «дикий кабан, веnр» Ж.
зубренЯ, зубрЯ, зубровий, [зубровий!,
[жубровИй];- р. зубр, [зубрь, изубр], бр.

ner 667; Machek ESJC 719; БЕР І 656;
Skok ІІІ 664; Нерознак 200-201.

>

від *zQbr'Ь «зуб» (Шанский 3СРЯ ІІ

6,

ІІЗ); за іншим поглядом (Фасмер І І
ІО7-108), р. зубрИть є калькою нім.

«те.» (від Bilffel «буйвіл»), що
вже в XV І ст. вживалось на означення
важкої праuі; на російському грунті
основа з вихідним значенням «буйвіл»
була замінена основою зубр, хоч цей
зв'язок невмотивований, бо зубри не ви

bilffeln

конують важкої роботи, через що й усе

припущення сумнівне; спроба пов'яза
ти з нім. ochsen «зубритю> від Ochs «Віл»

(Желтов ФЗ

1875/3, 7)

БЕР І 656; Unbegaun
Юuge-Mitzka 109.
зубрівка

(бот.)

<:Jезпідставна.

RES

І2,

«Чаполоч

39-4І;

запашна,

Hierochloe odorata Wahlb.», [зубравка]
Mak;- р. зубр6вка, бр. зубр6ука;- по
хідне утворення від зубр; назва моти
вується тим, що цю траву охоче їдять
зубри.- Анненков І67.- Див. ще зубр.

zubr,
схв. зубар, слн. z6ber,

[зубрбвник] (бот.) «бекманія звичай
на, Beckmaпnia eruciformis Hoem .» Я;
пов'язане з зубр; назва зумовлена, оче

стсл. зжБр-ь;- псл. *zQbr'Ь;- спорідне
не з лит. stuffibras «зубр», лтс. surnbrs,
siibrs стс.», прус. wissщnbris «тур»; бал-

рослини, яку люблять зубри.- Ней
штадт 109,.- Див. ще зубр.

зубр, др. зубрь, п.

болг. з!}б?Jр,
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zubr,

ч. слц. вл.

видно,

високими

кормовими

якостями

зухвалий

зубці
зубці (заст.) «страва з
очищених
зерен ячменю, зварених або підсмаже
них; ячмінна каша, зварена в конопля

ним утворенням.- Юuge-Mitzka
[зумрати] «з'їсти, вмолоти»; -

ному молоці Ж», [зубчики] «те.»

видно, афективне утворення.

очевидно,

результат

мологізованої

назви

зближення

[зИбці]

Я;

-

деети

«товчений

ячмінь, що вариться в воді і кип'ятить
ся в конопляній олії» з фонетично близь
кою назвою зубці (мн. від зубець) «зуб
ки».- Див. ще зИ б ком.

[зувіжити] «звернути пильну увагу
на щось» Досл. і мат. IV;- очевидно,
пов' язане з [віжливий] «обізнаний, до
свідчений»;- префіксальне
утворення
стало
можливим,
мабуть, внаслідок
зближення з словом увага.- Див. ще
відати.- Пор. увага.
[зувічити] «покалічити» Ж;- оче
видно, запозичення з російської мови;
р. изувечить «ТС.» є похідним від уве
чить «калічити», утвореним з префікса
у- із значенням позбавлення і іменника
век «вік», первісно «сила>>.- Див. ще
вік.- Пор. безвіччя.
зугарний «вправний, умілий, здат
ний», зугарен;- через проміжну форму
угара «зірвиголова» (первісно, мабуть,
мало значення «озброєні дружинники,
які супроводили зібрану данину до
давньоруських князів») зводиться до
гарний, запозиченого з давньосканді
навської мови норманнів (варягів).

1969/1, 30-33.-

Див. ще гарний.

[зузни]

юс.; розпусне життя; бушування» Ж;
запозичення з німецької
мови;
свн.
sus «шум», нвн. Sausen «ТС.», споріднене
з дісл. siis «шум прибою»,
свн.
снн.
снідерл. susen «те.», двн. susoп «дзиж
чати, шипіти, тріщати, скрипіти, скре
готіти», дат. suse, шв. susa, є звукона
слідувальним утворенням, подібним до
дінд. sщ; «сопіти, фиркати, важко диха
ти», стсл. Сh.ІСdТи «свистіти».- Kluge-

.M itzka 628.
зумИсне -див. навмИсний.

[зуМкати] «гудіти, дзижчати, дзве
ніти», [зу.мліти], зумкотіти «те.»;- сло
вотворчо адаnтоване запозичення

summen

з ні

«дзижчати,

звуконаслідуваль

764.
оче

[зуноватися] «набриднути, спротиві
ти»;- запозичення з

словацької

мови;

слц. zuпovat' «набриднути» утворене від
unuvat', uпovat' «турбувати», що є фак
титивною формою від nyt' «знемагати»,
спорідненою

з

укр.

нИти.-

Holub -Кор.

Machek
403.-

Див. ще нИти.
зупИн, зупИнка, зупинИти, зупинЯ
ти -див. п'ЯстИ.
зурИтИти(ся) -див. урИтний.

[зурка]

(бот.)

«Чорнокорінь,

Cyno-

Г, Mak;- неясне.
зурочити -див. ректИ.

glossum L.»
[зусіль]

Ж, Пі;- очевидно, спроще-

ний
варіант
(див.).

прислівника

звідусіль

[зуспіт] «назад»;- результат злиття
прийменника з (можливо, з давнішого
в'Оз) та не засвідченого в самостійній
формі прислівника *успіт, що
може
бути зведений до др. в'Ьспять <<Назад»,
спорідненого з р. вспять «те.»,
укр.

(успятки] «каблуки», п'ята.- Див. ще
п'ята,

уз.
зустріти,

зустріч -див.

стріти.

зух «мол.одець, хват», [зухованець]
«те.» Ж,
[зух6ватий]
«Молодецький,
хвацький»;- бр. (зух];- запозичення з
польської мови; п.
жається

Зузанна -див. Сусанна.
[зузи] «жарти, витівки» Ж,

мецькоІ мови; нім.

вважається

ESJC 392, 404;

зуверіти -див. верий.

Мельничук Мовозн.

гудіти»

zuch

результатом

«молодець»

скорочення

вва

прик

метника zuchwaly «зухвалий».- Brt!ckner 657.- Див. ще зухвалий.

зухвалий, зухвальний, зухвалець, зух
вальство,
роззухвалитися;- запозичен
ня з польської мови; п. zuchwaly ( <zufaly), як і ч. zoufaly «Відчайдушний,
убивчий,
безнадійний»,
слц.
zйfaly,
нл. zufaly, zuchwaiy «Те.», є результа
том видазміни давнішого zupwaly «та
кий, що втратив віру, надію», пов'яза
ного з дієсловом *zupwac, яке розклада
ється на префікс z- і дієслово *upwac,
що зводиться до· псл. *up'Ьvati «мати
певну віру, надію».-Москаленко УІЛ
49; Оньrшкевич Исслед. n. яз. 242;
Brйckner 657; Holub-Kop. 105; Machek

ESJC 123-124.-Див. ще дуфати, з 1 ,
певний, уповати, уфати.
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зуяти

зЯблик

[зЮзяЧ «комашка, все дрібне»;- не

[зуяти] «топтати, псувати» Ж;- не

ясне; можливо, похідне від незасвідче

ясне.

[зфармачити]

«зіпсувати,

спотвори

ти» Ж;- неясне.

ного

звуконаслідувального

*зЮзятu

«дзижчати».

[зцюль] «сюдою» Ж, [стюль] «звідси»
Л, [сцюль] «ТС.» Я;- результат видо
зміни незасвідченої форми *зсюль, утво
реної з прийменника з і компонента

[зЮзя 2 ] (дит.) «холод, холодно» Л;
р. бр. [зЮзя] «те.»;- афективне утво
рення, паралельне до [дЮдя] «ТС.» (див.).
зюйд «південь, південний напрямок;

Іі<сюль, етимологічно тотожнього з -сіль

південний вітер», [зюд], зЮйдовий «пів

у прислівнику відсіль.- Див. ще від
сіль, зІ, зсіль.
зчамрfлий -див. очамріти.
[зчверкати] «зморщуватися, зменшу

денний»;- р. бр. зюйд;- запозичено з
голландської мови на початку XVIII
ст.; гол. Zuiden «південь», як і днн.
suthar, дангл. sЩ>, suoan, двн. sundan,
нвн. Siiden, походить від пгерм. *suп

ватися» Ж, [зчверкнутu] Ж;- неясне.
[зчеховзь] «похило» Ж. [щек6взатu]
«зісковзувати» Ж;- очевидно,

резуль

тат афективної видазміни основи дієсло
ва кОвзати (див.).

[зчнсток] (бот.) «чистотіл звичайний,
похідне утво

Chelidonium majus L.»;-

рення від чИстити; назва зумовлена
біологічними властивостями рослини, сік
якої застосовують у косметиці проти
ластовиння та в медицині проти різно
манітних шкіряних хвороб.- Я 317;
Нейштадт
267-268.-Див.
ще чИс
тий.- Пор. чистотіл.

[зчбхом] «З лишком, з достатком»;
прислівникове утворення від незасвід
ченого іменника чах ( <чхщ}ти); мож
ливо, первісне значення було пов'я
зане з чиханням від нюхання тютюну.
Див. ще чхати.

[зшИнути] «скривити, зібгати» Ж;
не зовсім ясне; можливо, походить від

ч.

«зсунути, спустити».
зюбрій -див. жабрій.
[зюбруватиl «крупно молоти, очища

sesinouti

ючи; шеретувати (зерно)» Ж. [назЮбер
пустити! «ТС.» Ж;- запозичення з ні
мецької

мови;

свн.

suberп

«чистити»,

siubern, нвн. sauberп «те.» пов'язані
з свн. suber «чистий», нвн. sauber «ТС.»,
що, як і дангл. syfre «бездоганний, не
заплямований»,

siiber
лат.

походить від нар.-лат.

«поміркований», яке зводиться до

sobrius

«тверезий,

поміркований,

стриманий», остаточно не з'ясованого.

Юugе-Міtzkа

626;

Walde-Hofm.

І

387-388.
[зЮзник]

(бот.)

«Вовконіг,

Lycopus

Г, Ж, Mak;- р. зЮзник, бр.
зЮзнік «те.»;- неясне.

,europaeus>>
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pan «з півдня», яке загальноприйнятої
етимології не має; зіставляється з *suinpa- «праворуч» або з лат. super «над»,
гр. uлєр «тс.».-СІС 268; Шанский
ЗСРЯ ІІ 6, 115; Фасмер ІІ 110;Meulen
107; Юuge-Mitzka 763-764.
зЮма -див. землЯ.

[з'Юрдитися]

«зіщулитися, скорчи

тися»;- очевидно, пов' язане з в!}рди
ти(ся) «згортатися, перекисати» (про
молоко), [Юрда] «вурда; сир».--,-- Див.
ще вурда.

зяб, зЯблЯ «зяб» СУМ, Г, [зяба Ж,
дзяб ЛЧерк, дзЯбля ЛЧерк] «ТС.», зяб
левий, зябльовИй, [зябuти] «орати на зяб»
Ж, [зяблйти Ж], зяблювати «тс.»;
р. зябь, бр. зЯбліва, др. зябати (зябитu)
«породжувати», п. zi<1b «зяб», стсл. Іlj)О
Зh\БdТИ «ПроростатИ>>, іlj)ОЗh\БNЖТИ;
ДИ

ж,

очевидно,

стсл.

Зh\БЖ

СЮ

«рву»;

псл. *z~bti «роздерти; прорости», по
в' язане з ZQb'Ь «зуб»;- споріднене 2 лит.
zembti «КрОЇТИ, різаТИ», zembeti «ПОЧИ
наТИ проростаТИ», zambeti «Проростати»,
дінд. jambhate (jabhate) «хапає)), jambhayati «дробить», ав. (ham)-z;:,mbayati
«роздроблює», лат. gemma
«очко або
брунька на виноградній лозі».- Шан
ский ЗСРЯ І І 6, 116; Фасмер І І І 10-

111;

Трубачев ВЯ

1957/2, 89-90;

Пле

вачева Зтимология 1966, 94; Преобр.
І 259-260; Mikl. EW 401; Trautmanп
309; Fraenkei 1288-1289; Mayrhofer І
419; Walde-Hofm. І 587.-Пор. зуб\
зЯбнути.
зЯблик (орн.) «Fringilla coelebs L.»;p. зЯблик, бр. зЯблік, п. ziEtba, слц.

zеЬа,вл.нл.zуЬа,~хв.зеба.слн.zеЬа;
псл.

ZEtba

«ТС.»;- ОЧеВИДНО, пов'язане

зЯблина
із

зs'іти

zttbnQti

«зябнути» з огляду на те, що

зяблик витримує холод краще, ніж інші

перелітні птахи; ця ж особливість, ма
буть, відбита і в науковій назві fringilla (frigi!la) від лат. frigus «Холод»;
Буга (RR І 493) порівнює з лит. zibe,

zibe Іё «Fringilla cannabina» і ziheti «бли
щати, світити», наводячи як аналогічну

*g'embh-.- Фасмер

ІІ ЗІ-32; Преобр.
2І9;- Пор. жабра.
зябрій -див. жабрій.
зяв, з Ява, з Яви -див. зs'іти.

[зяннйй]
«зіпсований, дефектний»
Я, [зеннuй] «тс.» Я; -похідне утворення
від незасвідченого іменника *зян, запо

назвою звуконаслідуваль
походження.- Воїнств.- Кіст.
251; Булахавский Мовозн. VI І948, 59;
Шанский ЗСРЯ ІІ 6, ІІ5; Фасмер ІІ

зиченого з кримсько-татарської або ту
рецької мови; тур.
крим.-тат. ziyan
«шкода, збитою>, як і кирг. тат. зьtян,
карачаєво-балкар. аз. зиjан, вірм. zean,
р. из'ЬЯн «тс.», походить від перс. ziyiin,
якому відповідає ав.
zуііпа «шкода,
збитою>.- Фасмер ІІ
І24; Преобр. І

111; Преобр. І 260; Желтов ФЗ І876/І,
21; Горяев ІІ9; Briickner 653.-Див.

267; Горяев
EW 403.

паралель

«іскра»;

нім.

Fiпk

«зяблик»,

вважається також

Funke
(Mares Sla-

via 36, 345)

ного

І22;

Шипова

14І;

Mikl.

зярюіти(й) -див. дзЯрати.
з'ясувати, з'ясувальний -див.

ще зЯбнути.

[зЯблина! «животіння, скніння» Я;

Яс

р. прозябсіть «животіти»;- похідне від
зяб; первісно означало «повільно про
ростати, затримуватись у рості від хо
лоду».- Див. ще зяб.- Пор. зs'ібнути.

[зЯти], зЯяти, зіЯти, [зяв] «зів,
паща», [зЯва! «горло; провалля, безодня;

lзЯбнути] «мерзнути» Ж. [зябкuй]
«мерзлякуватий» Ж, Я, [зазябатu] «за

(зоол.) гігантський лупоріз, Tridacna
gigas» Ж, [зЯвиl «зябра», зіЯння, зіЯю

мерзати» Ж;- р. зЯбнуть, бр. зЯбнуць,

п.

zittbn'1c, ч. zabsti, zabnouti, слц. ziabst'' ziabnut'' болг. [зебна], схв. зеп
сти «Мерзнути; бОЯТИСЬ», СЛН. zebsti
«мерзнути»;---'- псл.

зs'істра -див. дзестра.

чий, [вuзявок! «зябра на шкірі» Ж, !6зя
вu] (анат.) «бронхи», р6ззів, роззЯвити,
роззявлЯти, роззЯва, [роззЯвина] «розще
лина; паща», роззЯвкуватий, роззявлЯка,

«мерзну

[роззЯтитu] «широко розкрити» Ж;

«проростати

р. зиЯть, др. зиятu, п. ziac, ч. zati,
СЛЦ. zivat', болг. зея «ЗЯЮ», [зЯе.мj, м.

*z~b(n<?)ti

ти» з давнішого значення

ний.

на холоді»; виведення від основи

zima
(Погодин Следьr І97; Machek ESJC 707708) непереконливе.- Шанский ЗСРЯ
ІІ 6, ІІ6; Трубачев ВЯ І957/2, 89-90;
Фасмер--Трубачен ІІ ІІІ; Briickner 653;
Mikl. EW 40І.-Див. ще зяб.
зЯбра 1 , [зЯвра] «зябра» Я, зЯбро
вий;- р. [зебри] «зябра; нижні щелепи»,
[зебрьt, зёбрЬt, зЯбрьt! «тс.»;- загально
прийнятої етимології не має; найімо
вірніше, похідне відоснови *z~b-/*zQb-,
що, мабуть, є фонетичним різновидом
основи * 2<tb-/zQ Ь-, наявної в словах
р. [жаба] «рот», укр. [жабра] «зябра»,
р. жdбра «ТС.». -Фасмер-Трубачев І І
9І, ІІІ.-Див. ще жабра.
[зЯбра 2 ] «зубці на багрі»;- р. [жаб
рИ! «зазубрина, насічка на острозі, на
гачкові вудочки»;- nраслов' янське; ре
конструювати вихідну форму важко;
споріднене з лит. zeberklas «ості, багор»,
ЛТС. zeberk!is «ОСТі», МОЖЛИВО, також
з дінд. jambhatё «хапає»; іє. * g'abh-~

зjana, схв. зіtjати, зjати, слн.

zijati,

СТСЛ. ЗИГ<ІТИ, ЗИtЖ;- ПСЛ. zejQ від *zіШ
(так само, як sejati від *seti, др. даятu
від дати), яке зводиться до іє. *g'hеі
«зяяти, бути порожнім»; реконструйо
вана проміжна форма *zjajQ
(Zubaty
AfSlPh ІЗ, 623; І5, 500-50І; Meillet
MSL 9, І37-І39) сумнівна;-спорід
нене 3 лит. zi6ti «розкривати, роззяв

ЛЯТИ»,

ziojeti

«ТС.»,

zi6vauti

«ЗіВаТИ»,

лтс. ziivaties «зівати», ziiklis «розвилка»,
Гр. ')(,GGt'V(t) «ЗЯЮ, зіваЮ», ')(,ci<JX(t) «ТС.»,
лат. hiiire «зяяти, зівати», дісл. gYna.
дангл. ginon, двн. ginen, geinon, свн.
gёnen, ginen, geinen, нвн. gahnen «тс.»,
дінд. vihiiya- «повітряний простір».

Шанский ЗСРЯ І І

6, 93; Фасмер І І 98;
252; Briickner 652; Machek
ESJC 7ІІ; Trautmaпn 368; Юuge-Mitz
ka 228; W alde-Hofm. І 648; Persson
Beitr. ІЗ, 60, ІІ6, ЗІ8, 697, 708.- Пор.

Преобр.

І

зів.
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зьобро

зять

зять, [зЯтній] «зятів»;- р. др. зять,
бр. зяць, п.

ziEtc, ч. zet', ст. zet', слц.
zat', полаб. z<1tek, болг. м. зет, схв.
зет, слн. zet, стсл. з~ть.;- nсл. zEttь;
СПОріднене

З

ЛИТ.

zeпtas

ZПUOtS «ЗЯТЬ, СВОЯК», ЛаТ.

«ЗЯТЬ»,

gener

ЛТС.

«ЗЯТЬ»,

Трубачев Терм. родства

128-130; Шан
260;
613;
Machek ESJC 714-715; Ho1ub-Kop.
436; БЕР І 636-637; Skok І І І 651 652; Walde-Hofm. І 590---591.-Пор.
ский 3СРЯ ІІ 6, 116; Преобр. І
Лапатин 3ИРЯ IV 43; Briickner

гр. рют6G «родич, брат», дінд. jftiШI)
«родич»; і є.
g'ent- «ЗЯТЬ», пов' язане
з
g'en- «плодити, родити; знати»; пер

знати.

вісно

ня з польської мови; п. ziobro є мазур
ським діалектним варіантом слова iebro
(зам. rzebro), якому відповідає укр.
ребро (див.).

*

*

означало

«nриймак

в

роді

або

сім'ї на відміну від брата й сина -по
стійних
членів
родини».- Критенко
Вступ 540; Фасмер - Трубачев ІІ 112;

зьджьок- див. жджок.

[зьобро] «ребро»

ВеЗ а;- запозичен

І (И)
і 1 (спол. і частка), й «те.»;- р. др.
болг. м. схв. u, бр. і, п. ч. слц. нл. ели.
і, вл. i-nu, стсл. и;- псл. і, очевидно,
з іє. *еі, що являє собою давню форму
місц. в. оди. вказівного займенника з ла
рингальним

приголосним

у

корені

*'е-/'о-; -споріднене з гр. єt «ЯКЩО»,
гот. еі «і, щоб, нехай», можливо, також
із лит. ії' «і», лтс. ir «те.», прус. ir «і,
також» (Зндзелин СБ9 ІЗ6); виведення
з іє. аблативу *ed і порівнювання з лит.

ст. е «і, але»
як і

(Zubaty IF 4, 470-472),
пов' яз анн я з лит. jei «якщо» (Briick-

І89), непереконливе.- Мельничук
Вступ 494-495; Шанский ЗСРЯ ІІ 7, З;
Фасмер ІІ ІІ2-11З; Преобр. І 260-261;
Slawski І 442-44З; БЕР І І 1; Skok І
701; Bez1aj ESSJ І 207; Bern. І 4І5;
Fraenkel 15; Frisk І 450.- Пор. al, о 2 •
і 2 (виг.);- р. болг. м. схв. u, бр. і,

ner

п. ч. слц. слн. і;- первісний вигук,
що виник як результат інстинктивної
реакції на зовнішні подразники, які
викликають біль, страх, подив; згодом
став виражати й такі емоції, як радощі,
незадоволення, обурення, гнів та ін.;
властивий багатьом віддалено спорідне
ним мовам (пор. лит. і, нвн. ї тoщo).

Slawski І 44З; Skok І 701; BezJaj ESSJ
І 208; Schwentner 9.
ібіс (ори.) «єгипетський ле.пека, Threskiornis aethiopicus L.», [ібиска] «чай
Ка»;- р. болг. М. uбuc, бр.

ібіс, П. Ч.

слц. вл. ibis, схв. йбис, uбuc, слн. fbis
~~:ібіс»;- книжне запозичення з латин·
ської мови, можливо, через німепьке
посередництво (н. ІЬі-;); лат. їЬіs «ТС.»

походить від гр. 't~ч;, яке зводиться до
єг. hїЬ «тс.».-'СІС 268; Шанский ЗСРЯ
ІІ 7, З; Фасмер ІІ ІІЗ; БЕР ІІІ; Юuge
Mitzka З2З; Walde-Hofm. І 670; Chantraiпe 454.
[ібунка] (бот.) «Вероніка струмкова,
Veronica beccabunga L. Пі, Mak; веро-

ні ка анагалісова, V eronica aпagallis L.
[їбунка] «вероніка струмкова>;;

Mak»,
р.

[uбунка];- очевидно,

результат ви

дозміни і народно-етимологічного пере
осмислення латинської наукової назви
beccabunga; пов'язання з нвн. Bunge,
еви. bunge «бульби» (Фасмер І І І1З;
Горяев І20; Matzenauer І80) неперекон
ливе.- Анненков З76.

[іва] «верба козяча,
[івель

Mak,

івика

Salix caprea L .»,

Mak,

івина,

Ива Ж,

ивинаМаk, ИвкаЖ, ив'ЯкЖ, іва ВеНЗн,
tвка ВеНЗн, ева Mak, ввина Mak] «те.»;

р. др. болг. м. uва, п.

iwa, [jiwa],

ч.

слц. iva, вл. jiw(iп)a, нл. wiwa,
схв. іlва, слн. iva, стсл. икd;- псл. iva
«Верба»;- СПОріднене З ЛИТ. iev а «Че
ремха; крушина», лтс. ieva <<черемха»,

jiva,

двн.

їwа

«ТИС»,

свн.

снн.

їwе,

нвн.

ЕіЬе, прус. iuwis, кімр. уwеп, дангл.
їw, дісл. yr «те.» (змішування назв вер
би, черемхи й тису зумовлене, очевиднu,
схожістю червонуватої деревини цих.
рослин), гр. 1:\а., OtfJ «горобина», вірм.
aigi «виноградник»; виведення прасло
в'янської форми з германської (Schrader Reallexikon І 224-225; Vaillant

RES 22, І92-19З) не має достатніх
підстав;

чення

ESJC

непереконливе

(Machek

J m.

також

rostl.

заnерt:

ІЗЗ-ІЗ4;

2ЗО) зв'язку з нвн. ЕіЬе

«ТИС» і

порівнювання з нвн. Weide «верба»,
гр. 'ітєа. «ТС.» тощо; іє. *еі- «Червонува
тий,
перістий».- Волошина
Мовозн.

1976/З, 69-70; Шанский ЗСРЯ ІІ 7.
З-4; Фасмер ІІ ІІЗ; Преобр. І 262;
Briickпer І94; Slawski І 474; Moszynski
PZJP 6І; Skok І 7З6-7З7; Bezlaj ESSJ
І 2І4; Trautmann 68; Тоnоров ІІІ ІОІ;
Юuge-Mitzka І 54; Pokorny 297-298.

Іван, Йван, Uвак Я, !ванда Я, Іва
нець, Іваник, ІванИна, Іванко, Івантуха
Я, Івануха Я, Іванцьо, Іванчик, Іван-
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іволга

Іван-чай
чукЯ, Іванько, Іваньо, Івасик, ІвасЮк Я,
Івась, Івасьо, !ват, Іваха Я. Івахно,

зеJЬе <<ОМаН блошиний,
D. С.», слн. ivanjscica

Івашко, Івашура Я], Іоан, йоан, [Ва
ньо, ВанЮсьо, ВанЮшко], [Іванішній,
І ванський Я], ст. І rоанн?J;- р. болг.

мотивація найменувань окремих рос
лин, очевидно, різна, але конкретно не

Иван,

бр.

Іван,

др.

Иван?J,

Иоанн·ь,

J/н'D, п.

Jan, Пwan], ч. слц. Jап, {van,
вл. нл. Jan, м. Иван, Jован, схв. Иван,
слн. Ivan, стсл. и~dN'h, и~dNN'h;- через
церковнослов'янську мову запозичене в
давньоруську з грецької; гр. 'І roivvyt~

!

походить від давньоєврейського oi:Janiin
(!i~hoi:Jnaпiin), власне «Ягве (бог) змилу
вався, Ягве (бог) помилував».-Сл. вл.
імен

210;

Беринда

213;

Петровский

118;
Суперанская 78; Фасмер ІІ І 13-114;
Лреобр. І 263; БЕР ІІ 3-4; Skok І
737-738; Bezlaj ESSJ І 214; Bern. І
439; Gesenius 323 Ь.
Іван-чай (бот.) <<хаменерій, Chamaenerium Spach.»;- запозичення з росій
·Ської мови; р. Иван-чай «ТС.» складає
ться з найпоширенішого особового імені
Иван

та

іменника

чай;

назва

зумов

Inula

conyza

<<королиця»;

назви рослин пов' язані з ім' ям ·/ван;

з' ясован а.- Див. ще Іван.
[~ванчик 2 ] (орн.) «трясогузка, Motacilla oenanthe Г; сорокопуд терновий,
Lanius collurio L.; мухоловка сіра, Muscicapa striata Pall.; кам'янка, Oeпanthe
oenanthe L; чикалка, Saxicola rubetra
L.» Бул, [іванок] <<зимородок, Alcedo
ispida»;- р. [иванчик] <<синиця»;- по
в'язане з Іван за традицією в слов'ян
та інших народів називати птахів за
власними
іменами
людей;
мотивація
назв неясна.- Бу лаховский Семас. зтю
дьr 55.- Див. ще Іван.
і вас і (іхт.) <<промислова риба з ро
дини

оселедцевих;

тихоокеанська

кої

мови запозичено з японської, в якій
відповідне слово означає дрібну сарди

лена тим, що листя цієї рослини вжи
вають для заварювання чаю.- Шан
·ский 3СРЯ ІІ 7, 5; Фасмер ІІ 114.Див. ще Іван, чай.

ну.-Шанский3СРЯ ІІ 7,5;К3СРЯ

[іванчикЧ (бот.) «підмаренник, GaHum luteum L.», [іванец] «деревій ціло
листий, Achillea ptarmica L. (Ptarmica
vulgaris D. С.) Mak; (вид гриба) Agaтicus columbinus Pers. Mak», [іванники]

ним з Івашко (варіант імені Іван).·

(вид грибів) Ж,
бій

звичайний,

[іван6к] (бот.) «звіро

Hypericum perforatum
степова, Aster amellus

L. Г, Ж; айстра
L.», [івасик] (бот.) «Конюшина гірська,
Trifolium montaпum L.; конюшина луч
на, Trifolium pratensis L.» Г, Ж. [іван·
зілля] (бот.) «гісоп лікарський, Hyssopus officinalis L.; синяк звичайний,
Echium vulgare L.», [іван-трава] «зніт,
Epilobium angustifolium L.» Mak, [іван
чай] «ТС.» Mak, [грабки св. Івана] (бот.)
«Герань лісова, Geranium
silvaticum
L.»;-p. [иван-трава] «зніТ», [иванчики]

(назва грибів), бр. святаянскае зелле
«звіробій», зелле св. Івана, святаянкі

сар

дина, Sardinella melanostica»;-p. ивасu,
бр. івасі; - через посередництво російсь

168.

[івашко] <<дротик, на який надівають
шпульку в

прядці»

Я;- неясне; мож

ливо, пов'язане з [рашка] <<те.», зближе
[івер] <<зарубка на дереві», [uвер]
«те.», [uверень] «тріска, відрубана впо
перек дерева; грудка землі з-під копит

коня»;- р. [uверень] «тріска», п. wiбr,
[iwer], ч. [iver, jivera], слц. iver, полаб.
jёver, болг. uвер, м. ивер, иверка, схв.
іlвё р. иверак, СЛН. iver <<ТС.»;- ОЧеВИДНО,
псл. *vегь від *verti «вертіти» (про
стружку, що скручується); реконстру
юється також (Трубачев
3тимология

1970, 18-20; Petersson BSI. Wortst.
52) псл. *jьvегь, у якому початкове
* j ь- вважається префіксальним елемен
том, пов'язаним з * jьz- <<із-, ви-»; не
обгрунтованим є зіставлення (Machek
ESJC 213) з ч. [iskat'l <<розколювати».
Фасмер ІІ 114; Преобр. І 263; Briickner
623; БЕР ІІ 4; Skok І 738; Bezlaj ESSJ
І 214; Bern. І 439; Mikl. EW 97.- Пор.

«те.», [іванец] <шерестріч, Melampyrum
L.», схв. йвіінчица <<королиця, ромен,
Leucanthemum D. С.», йвандіінче <<під
маренник, Ga!ium verum L.», йванаво

[і вйлга] (бот.) <<омела біла, Viscum a!bum L .» Г, Mak, [ивuлга] <<те.» тж;-неясне.

цвеlіе,

uвол, ивола, ив6лга, ивула -див. вiJtьra 2 •
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йва'І-Ьско

цвеnе

«те.»,

йва'І-Ьско

верий, вернйна, вйверні.

іволга,

ивіль, ивільга,

ив6ва,

івовга,

iri

ідентИчниИ

lігі] (виг.) «тьху», [ігій, ігu, ігигй,
гий Ж, игій Ж! «те.»;- п. [ihi] (з укр.),
ч.

ihi (вигук
fha, ihaj, ihaj

подиву), ihy, слц. iha,
«те.»;- неясне; можливо,

копадібною формою носика у плодів
рослини.- Нейштадт 363-364.-Див.
ще голка.

ігор;-р. Йгорь, бр. ігар, др. Игорь,
Igor (з рос.), слн. Igor,

утворилося шляхом подвоєння вигуку гі

Ин('ь)гвар'Ь, ч.

( ги, гИкати) з наступним спрощенНЯІ':f
першої частини (гi>i).-Machek ESJC

ську мову з давньоскандінпвської (дав

213.- Див. ще гій.
[ігіне] . (вигук у

ньоісландської); дісл.

гуцулів

для зупи

нення і повернення коней);- неясне.
Ігнат, Ігнатій, Ігнась, Ігнашко
див. Гнат.

.

іrно~увати;- Р·.

tгнараваць,

П.

БЛ.

игнорuроват?,

Ч~ПОГОWаС,

Ч.

бр.

tgnoro-

слп. ignorovat', болг. игнорuра.м,
м. игнорuра, схв.
игндрисати,
слн.
ignorirati;- запозичення з латинської

vati,

мови; лат.

Ygnoro

«не знаю, не визнаю»

утворене з заперечної частки і- та основи
gпor-, пов'язаної з прикметником gnarus «обізнаний», дієсловом nosco «зна
йомлюся, довідуюся, вивчаю», спорід
неними з гр. тvШoxffi «пізнаю», дінд.
jfiatal) «ЗНаЙОМИЙ», ПСЛ. ZIІati, укр. ЗHa
mu.-CIC 268; Шанский ЗСРЯ ІІ 7,
6-7; Walde-Hofrn. І 613-614, ІІ
176-177.-Див.
ще
зюіти.-Пор.
Гнат, діагноз, прогноз.
іго «ярмо, неволю>;- р. др. U.го;
через російське посередництво запози
чено з старослов'янської мови; стсл.
ИІ'О, ЯК і болг. М. uго, СХВ. uго, СЛН. ig6,

п. igo, [jigo, jugo], ч. jho, полаб. ja!d'u,
походить від псл. igo
jьgo
jьgo;

<*

<*

споріднене з лит. jungas «ярмо», лтс.
jugs, гот. juk, двн. juh, joh, нвн. J och,
лат. jugum, гр. ~ur6v, перс. juy, вірм.
luc, хет. jugan «тс.», дінд. jugam «те.;

пара; рід, покоління», іє. *!u-go-m,
пов'язане з *ieu-g- «зв'язувати, з'єдну
вати».- Шанский ЗСРЯ І І 7, 7; Фас
мер-Трубачев ІІ 115-116; Преобр. І
264; Лапатин ЗИРЯ IV 41; Slawski І

445; Brйckпer 190; Machek ESJC 226;
Holub-Kop. 153; Holub-Lyer 223;
БЕР ІІ 7 -8; Skok І 710-711; Bezlaj
ESSJ І 208; Bern.I 421-422; Trautmanп
109; Fraeпkel 196; Walde-Hofm. І 727728; Pokorny 509-510.-Пор. голка.

іговда, іговна, ігола- див. вільга 2 •
[іrолка] (бот.) «грабельки звичайні,
Erodium cicutarium L'Her.» Маk;
пов'язане з голка; назва зумовлена гол-
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цсл. Иr'О р ь.;- запозичено в давньору

Ingvarr, Yngvarr

є складним утворенням з основ Іпg-,
що становить назву давньоісландського
бога Ingwi, та іменника varr «заступник,

захисник, оfіоронець».-Сл. вл. імен
Петровский 118; Суперанская 78;
Фасмер ІІ 116; Vries AEW 678; Рщ1!
Ю. Vnb. 39.
ігра
ігранка,
іграшка,
іграшкар,

211;

ігронько, играль, игр6вище -див. грати.
ігумен «у православній перкві упра
витель чоловічого монастиря», ігуменя,

[гумен], ст. игfмен'Ь

(1627);- р.

болг.

игумен, бр. ігумен, др. игумен'Ь, п. ihumen, слц. igumt:n, м. игумен, схв.
uгуман, слн. iguman, стсл. игоу-меt~'Ь.;
через церковнослов'янську мову запо
зичено в давньоруську з грецької; гр.
~ro6~єVOG «проводир, ватажок», пов'я
зане з ~~Єо~аL «веду перед,
вказую
шлях», спорідненим з лат. siigio «вислі
джую», гот. sokjaп «шукатИ>>, двн. suohhaп «ТС.», хет. sak- «знайти».- СІС 268;
Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 7; ССРЛЯ 5, 3R;
Фасмер ІІ 117; ГСЗ ІІ 284,
ІІІ 65;
Преобр. І 265; Briickпer 190; БЕР І J
10; Frisk І 621.

[ід] «до, К», [ид, д] «те.» ВеЗи;- ре

зультат контамінапїі прийменииків до
і к, [ікl з однаковим (просторовим) зна
ченням.-Мельничук СМ ІІІ 141.Див. ще доІ, к.
ідеал, ідеалізатор, ідеалізація, ідеа
лізм, ідеаліст, ідеалістИчний, ідеаль
ний, ідеалізувати;- р. болг. м. идеал,
бр. ідзал, п. ideal, ч. слц. слн. ideal,
вл. ideal, нл. idealist, схв. идеал;- за
позичення з французької або німецької
мови; фр. ideaJ, нім. Idea1 походять від
пізньолат. ideal is «ідеальний», пов' яз а
ного з idea «ідеЯ».- СІС 268; Шанский

ЗСРЯ ІІ

7, 9; ССРЛЯ 5, 39; БЕР ІІ 12;
Dauzat 397; Bloch 374; Юеіn 776.-

Див. ще ідея.- Пор. історія.
ідентИчний, ідентифікувати, іденти
фікаи,ія; - р. . идентuчньtй,
бр.
ід зн-
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ідеологія

ідол

тЬtчньt, п. identyczny, ч. слц. identicky,
вл. identiski, болг. м. идентИчен, схв.
идентичан,
слн.
idЄmtiCen;- запози
чення з французької мови; фр. identique
nоходить від елат. ideпticus, утвореного

13; Кluge-Mitzka 324; Dauzat 398;
Юеіn 768.-Див. ще вид.-Пор. щея.
ідиш (мова);- р. Идиш, бр. tдЬtut,
п. jidysz, ч. слц. jidis, схв. jіlдиш, слн.
jidis;- слово з мови ідиш (ід. jidis),

від лат. їdem «той самий», що склада

яке походить від нвн.
ський»,
пов' яз ан ого
з

ється з компонента id «це», спорідненого
з гот. is «він», псл. jь, укр. його, і під
силювального елемента -ет.- СІС 269;
Шанский 3СРЯ І І 7, 11; ССР ЛЯ
5,
46; Dauzat 412; БЕР ІІ 12; Dauzat 398;
Walde--Hofm. І 671, 720; Кlein 767.Див. ще його.
ідеологія, ідеолог,
ідеологічний;р. болг
идеология, бр. ідзалогія,
п.
ideologia, ч. ideo!ogie, слu. ideol6gia,
вл. ideologija, м. идеологиjа, схв. идео
лдгиjа, слн
ideologija;- запозичення
з західноєвропейських мов; фр. ideo-

logie,

нім.

Ideologie,

англ.

ideology

утворено з основи лат. idea «ідею) і ком
понента -logie, пов'язаного з гр. ЛОто~
«слово, розум, вчення».·-СІС 269; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 7, 12; Sl. wyr. obcych
295; БЕР І І 12; Dauzat 398; Юеіn
767.- Див. ще ідея, логіка.
ідея;- р. болг. идея, бр. ідая, п.
ч. слц idea, вл. нл. ideja, м. схв. идеjа,
слн. ideja;- запозичення з західно
євроnейсьF:их мов; нім. Idee, фр. idee
походять від лат. idea, що відтворює
гр. tбЄа. «вигляд; ідея», пов'язане з
lбєt'v «бачити» (аорист), спорідненим з
лат. video «бачу», псл. videti, укр.
вИдіти.-СІС 269; Шанский 3СРЯ ІІ
7, 12; ССРЛЯ 5, 50; Фасмер ІІ 117;

Деборин ВЯ

1957/4, 40; Преобр. І 265;
Briickner 189; Kopalinski 412; Юuge
Mitzka 324; Bloch 374; Dauzat 397; Юеіn
766; Frisk І 708.-Див. ще вид.-Пор.
ідеал, ідеологія, ідИлія, ідол, історія.

ідИлія, ідuлік, ідилічний;- р. идИл
лия, бр. ідtіlлія, п. idylla, ч. слц. вл.
idyla, болг. идuлия, м. идИла, схв.
іtдила, слн. · idila;- через німецьке або
французьке посередництво (н. Idyll(e},
фр. idylle) запозичене з латинської мови;
лат. idyllium походить від гр. elMЛЛtov
«малюнок; невелика лірична поема», що
є демінутивною формою від єІбо~ «вид,
вигляд».- СІС 270; Шанский 3СРЯ І І
7, ІЗ; ССРЛЯ 5, 51; Фасмер ІІ 117;
Преобр. І 265; Kopalinski 414; БЕР І І
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jiidisch «єврей
J ude «іудей,
чере~ лю. ,Judaeus

єврей», що зводиться
і гр. 'Іоuба.Іо~ до гебр. yehudhї «ТС.».-

ССРЛЯ

829,

5, 54;

Юuge-Mitzka

333;

К!еіп

1762.-Див. ще іудей.- Пор. жид,

Юда.
ідіом, ідіома, ідіоматИзм, ідіомати
ка,
ідіоматИчний;- р. болг. идиом,
идиома, бр. ідьtёма, п. ч. вл. idiom, слц.
слн. idi6m, м. идиом, схв. идйом;
запозичене з латинської мови через ні
мецьке

або

французt.ке посередництво

(н. Idi6m, фр. іdіоше); ла1. idioma
походить від гр. lбt(J)f.LCX. «властивість,
особливість, своєрідність», пов'язаного
з І:бш~ ( <Ffбto~ <*Fhєбю~). яке зво
диться до іє.
*swed- «окремий; бути
окремо, нарізно».-СІС 270; Шанский
3СРЯ ІІ 7, 13; ССРЛЯ 5, 51; Kopalinski
4 І 3; Юеіп 767; Frisk І 709.
ідіот, ідіотИзм, ідіотія, ідіотство,
ідіотИчний;- р. болг. м. идиот, бр.
ідьtёт, п. idiota, ч. слц. вл. idiot, схв.
идіtот, слн. idi6t;- запозичене з ла
тинської мови через німецьке або фран
зуцьке посередництво (н. ldi6t, фр.
idiot); лат. idiota <<Неук, невіглас, про
фаю> походить від гр. tбtШтуt~ «приватна
людина;

простак, неук; нездатний до
служби (часто з певними фізичними ва
дами)», пов'язаного з 'ібtо~ «свій, при
ватний; окремий, особливий», до якого
зводиться й укр ідіом.-СІС 270; Шан

ский 3СРЯ ІІ 7, 14; ССРЛЯ 5, 52;
Фасмер І І 117; Slawski І 443; Kopalinski 413; БЕР ІІ 13; К!uge-Mitzka 324;
Dauzat 398; Юеіn 7fЛ; Walde-Hofm.
І 671; Frisk І 709.-Див. ще ідіом.
ідол,
ідолЯнин (заст.)
«язичник»,

ідолка Ж, [Идол, Идольство, идолЯ.н,
идолЯ.нин];- р. болг. м. uдол, бр. ідал,
др. идол'Ь, п. ч. слц. вл. idol, схв. іtдол,
слн. id61, стсл. ид~Л'Ь.;- через церков
нослов'янське

посередництво

чено в давньоруську мову з

гр. єtб(J)Лоv «подоба,
ся до tбєl'v «бачити»

запози·

грецької;

образ» зводить
(аорист), спорід-

Ізмаіл

ієрархія
неного з лат. video «бачу», псл. videti,
укр. вйдіти.- СІС 270; Шанский ЗСРЯ
ІІ 7, 14; ССРЛЯ 5, 55; Фасмер ІІ 117;
Преобр. І 265; Kopalinski 413; БЕР І І
13-14; Fгisk І 452.-Див. ще вид, ідея.
ієрархія,
ієрархічний;- р.
болг.
иерdрхия, бр. ієрархія, п. слц. hieгar·
chia, ч. hіегагсhіе, вл. hieгaгchija, м.
хиерархия, схв. хиjєрдрхиjа, слн. hieгaг
hija;- запозичення з грецької мови;
гр. lєpapxla. «відомство верховного жер
ця» походить від lєpcipxYJc;; «верховний
жрець», утвореного з прикметника lєр6с;;
«святий ,священний, божественний», іден
тичного з lєр6с;; «міцний, сильний, енер
гійний», що зіставляються з дінд. і$іга
«сильний; активний», двн. ёга «Честь,
шана», та іменника сір хос;; «начальник,
вождь, повелитель», пов'язаного з cipx'l]

«початок, походження».- СІС 270; Шан
ский9СРЯ ІІ 7, 16; ССРЛЯ 5, 78; Фасмер
ІІІ 18; Kopaliilski 394; Fгisk І 7)2-714;
Юеіn 100, 729.- Див. ще архаїчний.
Ієремія- див. Ярема.
ієрихонський (у виразі ієрихонська
труба (жарт.) про дуже гучний голос),
єрихонський «тс.»;- р. иєрихонский, єри
х6нский, бр. ієрьtхонскі, n. jeгychonski,

ч. jeгissky, схв. (ёрихонски, слн. jeгi
hбnski, стсл. ик р Іt Л о N ь. с 1\'Ь.;- пов' язане

із 2 -див з 2 •
Ізабелла;- р. Изабелла, бр. /забела,
п. Izabela ч. слц. Izabe!a, болг. Иза6 ела, слн. І zabela;- запозичення з
французької мови; фр. Isabelle походить
від ісп. Isabel, яке є результатом видо
зміни давнішого Elisabeth
«Єлизаве
та».-Сл. вл. імен 241; Суперанская
87; Илчев 220; Dauzat Dict. des noms
337.- Див. ще Єлизавета.

[ізбаздрати]
тивне

«украсти»

утворення

неясного

Я;- афек
походження.

[ізбанйтиl «збавити, врятувати» Ж;
неясне.

із вір,

ізвор -див.

звір 2 •

ізгой (kт.) «людина, що вийшла з
свого колишнього суспільного стану;
давньоруський князь, що не мав спад
кового
права
на
великокнязівський
трою>;- р. изгой, бр. ізгой, др. изгой
«ТС.», первісне значення -«той, кого
вижили з роду»;- утворене з префікса
др.

і

из-

на

дієслова

вати,

означення

гоити

давати

руху

«живити,

притулок»,

що .є

їни»

(Mikl. Lexikon 244;

малоймовірне;

Вегn.

І 319)
· і припу
*usgauja (Пре

безпідставне

щення про зв'язок з гот.
сняков, Лекции по русской

в пониззі річки Йордану, мури якого,

121).- Шанский

складним

утворенням

з

прикметника

lєр6с;; «священний, святий» та іменника
1AUЧJ1J «різьблене зображення», пов' я за
ного з jЛucpro «ВИдовбую, вирізую», спо
рідненим з лат. glubo «обдираю, знімаю
шкірку», дісл. kljufa «розрізувати, роз
щеплювати», двн. klioban, свн. нвн.

klieben «тс.»- СІС 271; Шанский ЗСРЯ
ІІ 7, 17; ССРЛЯ 5, 79; Kopalinski 360,
394; Юеіn 298, 665, 729; Fгisk І 315.Див. ще ієрархія.

із 1 - див. з 1 •
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каузати

вом до жйти; пояснення як кальки
з дісл. utlagг, uШёgr «вигнаний з кра

з назвою стародавнього міста !єрихона
згідно з біб.J\ійьюю легендою, євреї зруй
нували трубними звуками.-ССРЛЯ 5,
79; Ушаков І 1136; SJP ІІІ 404.
ієрогліф, ієрогліфічний;- р. иєрог
лиф, бр. ієрогліф, п. hieгoglif, ч. слц.
hieroglyf, вл. hieгoglifa, болг. иєроглйф,
м. хиєроглйф, схв. хиjєрдглиф, слн.
hieroglif;- заnозичення з грецької мо
ви; гр. lєpo-rЛucpLx6c;;
«ієрогліфічний» є

зсередини

влаштову

истории

ЗСРЯ ІІ 7,
Фасмер ІІ)21-122; Преобр. І
Див. ще гоїти, з 2 •
іздебка,

істепка -див.

І

26-27;
266.-

вйстепка.

[издрагнути l «погаснути, дотліти, до
горіти» Пі;- неясне.
[Изир(ь)] «тисяча» ДзАтл І, [йзєр(ь),

uйзєр(ь),

йзар(ь)J

«ТС.»

тж;- заnози

чення з угорської мови; уг. еzег «тисяча>>
походить з

іранських, зокрема, блrтзь

ких до аланської мов; аланське 'A~a.
piov (особове ім'я), ос. a?rzoo «безліч»
споріднені з перс hazar (hezaг) «тисячю>,
дінд.
sa-hasгam
«ТС.>>.- Лизанець НЗ

УжДУ 26, 130; Абаев ИЗСОЯ І 186-187;
Barczi 70; MNTESz І 819-820.
[ізкоротйтися]

«іпвидко

повернути

ся>> Я;- префіксальне утворення від ко

роткий (про витрачений час).- Див. ще
зІ,

короткий.

Ізмаfл, ст. Ісмаил'Ь «вьrслухане бо

жее>>

(1627);- р.

Измайл,

бр.

Ізмаfл,.

29L

измені
др.

ізтоюітити

Измаил'Ь,

ч.

Ismael,

слц.

Izmael,

цсл. Измммь, ИсмdиАь;- через цер
ковнослов'янську мову
запозичене в
давньоруську з грецької; гр. 'lufla'i)Л
походить від гебр. !isma'el «той, кого
чує бог».- Сл. вл. імен 211; Беринда
212; Петровский 119; Фасмер ІІ 122;

Суперанская

78;

Geseпius

Ь.

358

Кореёnу

Pruvodce 76;

[измені] «штани» Ж;- очевидно, за
позичення

з

болгарської

мови;

болг.

!измени] «Спідні штани» пов' язане з
[измЯна] «білизна», изменЯ «зміню, по
міняю», похідними від менЯ «міняю»,
спорідненим з укр. мінЯти.- БЕР ІІ
40.- Див. ще мінЯти.
ізобара, ізобарйчний;-р. болг. схв.

изобdра, бр. ізабара, п. ч. слц. вл. izobara, слн. izobara;- запозичення з за
хідноєвропейських мов; англ.
isobar,
нім. Isobare, фр. isobare утворені з ос
нов гр. 'ісю(; <юднаковий, тотожний», ети
мологічно неясного, і ~сіро(; «вага», по
в'язаного з ~apu(; «важкий».-СІС 271;
Шанский 3СРЯ ІІ 7, 37; ССРЛЯ 5, 221;

Sl. wyr. obcych 305; Kopaliilski 450;
Boisacq 115; Юеіn 149, 818; Frisk І
221.-Див. ще барій.
ізоглоса;- р. изогл6сса, бр. ізагл6са,
п. ч. слц. izoglosa, болг. схв. изогл6са,
слн. izoglosa;- запозичення з західно
європейських мов; англ. фр. isoglosses,
нім. Isoglossen утворено з основ гр.
tCIO(; «ОднаКОВИЙ» і jЛ&uua «ЯЗИК; МОВа»,
спорідненого з псл. glog'Ь «глід», укр.
глід.-СІС 271; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
38-39; ССР ЛЯ 5, 231; Sl. wyr. obcych
306; Boisacq 152; Frisk І 315-316.Див. ще глід, ізобара.
ізолювати, ізолЯтор,
ізоляціонізм,
іsоляціоніст, ізолЯція, ізолювальний;
р. изолйровать, бр. ізаляваць, п. вл.
izolowac, ч. izolovat, слц. izolovat',
нл. izolowas, болг. изолйрвам, м. изо
лйра, схв. изолйрати, слн. іzоlіrаtі;
запозичення з французької мови; фр.
isoler «Відділяти, відокремлювати» че
рез іт. isolare «іЗолювати», isola «острів»
зводиться до лат. Insula «ТС.», походжен

415; Bloch 394;
І 707-708.

Юеіn

818; Walde-Hofm.

ізомер, ізомеризація, ізомерія, ізо
мерний;- р. болг. изомер, бр. ізамер,
ч. слц. izomer, схв. изомериjа, слн.
izomer;- запозичення з західноєвро
пейських мов; англ. isomer, фр. isomere,
очевидно, походять від н.
Isomer(e),
Isomerie, isomerisch, утворених швед
ським хіміком Дж. Я. Берцеліусом від
гр. <uoflєp'i)(; «який складається з одна
кових частин», складного

слова, утворе

ного з прикметника 'iuo(; «однаковий, то
тожний» та іменника f!Єро(; «частина,
частка», спорідненого з лат. mereo «за
робляю, заслуговую,
досягаю».-СІС
272; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 41; Kopaliil-

ski 450; Boisacq 621; Frisk li 196-197,
212; Юеіn 818-819.-Див. ще ізо
бара.
ізотерма, ізотермічний; - р. болг.
изоmерма, бр. ізаmдрма, П. Ч. СЛЦ. ВЛ.
izoterma, схв. изотерме (мн.), слн. izo-

terma;- запозичення з західноєвропей
ських мов; англ. isotherm, н. Isotherme,
фр. isothermes (мн.) утворені з основ гр.
t(JO(; «ТОТОЖНИЙ,
«Тепло, жар».-

ОДНаКОВИЙ»

і

crc 273; Шанский

'I'}Єpft'f]
3СРЯ

ІІ 7, 44; ССРЛЯ 5, 239; Sl. wyr. obcych
320; К!еіn 819.-Див. ще ізобара, тер
мо-.- Пор. термос, термометр.
ізотоп:- р. болг. изот6п, бр. ізат6п,
п. ч. слu. вл. izotop, схв. изот6пи, слн.
izotop;- запозичення з західноєвро
пейських мов; н. Isotope, фр.
isotope
походять, мабуть, від англ.
isotope,
утвореного в 1913 р. англійським хімі
ком Ф. Содді з основ гр. 'ісю(; «однако
вий, ТОТОЖНИЙ» і ТоЛО(;
«Місце»,
ЯКе
загальноприйнятої етимології не має.
СІС 273; ССРЛЯ 5, 239; Sl. wyr. obcych
320; К!еіn 819; Frisk ІІ 911; Boisacq
975-976.-Див.
ще
ізобара.-Пор.
топографія, тоnоніміка.
ізпотинька -див. сnотиньга.

якого непевне; можливо, утворилося

[ізпрежда] «здавна; спокон» Я;- по
хідне утворення від. [преж] «перед» Ж:,
[*прежде] «раніше».- Див. ще преж.
[ізтокатити] «натопити, змусити стек
ти» (про сало) Я (текст ілюстрапії зна

з словосполучення
in salo «ТОЙ, що
в морі».- СІС 272; Шанский 3СРЯ І І
7, 39; Kopalinski 450; БЕР ІІ 45; Dauzat

чення «натопити»· не підтверджує);
не зовсім ясне; можливо,
пов' язане
з тек.тй, потік.;
можливий, проте,

ня
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*

ікона

ізумруд

зв'язок з тур. tok «ситий, насичений»
або toka<; «довбенька, валик».

ізумруд «смарагд», ізумрудний, [зум
рудний];- р. изумруд, ст. изумрут7:J
(1462 р.), бр. ізумруд, др. изумруд7:J,
болг. изумруд, [зумруд, зюмрЮд], схв.

виникло незалежно в кожній мові; пор.
також фр. hoquet «гикавка», англ. hickup, hickugh, вал. hikket, брет. hoc,

«ТС.», нім. [hickeп] «Гикати» такого ж

hic

походження; пов'язування з стсл. 17>\Чt\·
ти «СтогнатИ>> (Skok І 705; М.atzeпauer

[зумурут, зумрут];-запозичення з ту

IF 3, 83-84)

рецької мови; тур. ziimriit
«смарагд»
походить від перс.-ар. zumurrud «ТС.»,
що виводиться з гр.
СJf.нір(чбоr,;, до
якого зводиться й укр. смарагд: почат
кове із- розвинулося, мабуть, внаслі
док сприйняття початкового з як афік
са.-СІС 274; Шанский 3СРЯ ІІ 7,

статніх

Фасмер ІІ 123-124; ГС3 65-66;
Преобр. І 266; БЕР І 670, ІІ 57; М.ikl.
ТЕ! 2, 190; Riisiineп Versuch 533.Див. ще смарагд.
ізЮм,
ізЮмина,
ізЮминка;- р.

«виноград» споріднене з аз.

крим.-тат.

yzym

jiiziim,

(узам)

«смородина,

ізюм».- Шанский 3СРЯ
Баскакав

та

ін.

чаг. !}з!}м,

уйг. ОЗ!}М «ТС.», МОНГ.
виноград;

ІІ

Взаимод.

7, 45-46;
и

взаимо

обог. 51; Фасмер Il 124; Преобр. І 267;
Горяев 122; Bern. І 441; М.ikl. ТЕ! 2,
183; Севортян 625; Riisiineп Versuch 214
Ізяслав;- р. Изяслав, бр. Ізяслау,
др. Изяслав7:J;- давньоруське особове
ім'я, утворене з основ дієслова изяти
«взяти», похідного від яти «брати», та

іменника слава.- Петровский 120; Су
перанская 78.- Див. ще слава, Яtи.
lійон] (ВИГ.) «ОН; ДИВИСЬ», [йон] «ТС.»
Ж;- складне утворення з вигуку і або
давньо'і основи вказівного займенника,
збереженої в сполучнику і, та частки
он (див.).
ік -див. к.
[ікавка] (бот.) «гикавка сіра, Ber-

teroa

(L.) D. С.» М.аk, гИкавка
ик6тник «те.; [трава, якою

incana

«тс.»;-р.
лікуються

від

ня -гикавки]»,

нервового

бр.

захворюван

[укотник];- по

в'язане з ікати, гикати (див.).

ікати,

[йкатисяl

Г,

Ж,

ікавка, [іківка, ікавка] Пі;- р. икать,
бр.

ікаць,

п.

[ikac], ч. jikati, hykati,
hykas, болг. йкам, м.
іlцати, слн. ikati;- звуко

вл. hikac, нл.
ика,

схв.

наслідувальне утворення, що, можливо,

з

двн.

«говорити», кімр. iaith «мова»
(S tokes 223).- Шанский 3СРЯ І І 7,
46; Фасмер ІІ 124-125; Преобр. І 267;

Горяев 122; Machek ESJC 226; БЕР ІІ
62; Bezlaj ESSJ І 209; 3ССЯ 8, 215216.-Див. ще гИкати.

ікло, Uкло, кло (мн. клаЖ, ВеЛ, клава
Ж)J, [иклань] «людина з великими або не
рівними зубами» Па, [клак] «ікло (свиня

че)», [клевак] «ТС.»; кирка для розбивання
глини», [кливJ «те.» Ж, [кливакl «ікло»,
[кловак, кол ВеУг, ков Ж (мн. кли ВеЛ),
колак] «ТС.», ікластий, [икластий] «зу·
батий» Па, [кл6вий] (у сполученні к. зуб
«ікло»);- р. [йкльt, кльtІ, кльtк, бр. ік6л,
др. кл13 «ікла», п. kiel «ікло», [klo],
ч. слц. kel, нл. kel «ТС.», полаб. klai
«ікла», схв. [ki'tljac] «зуб коня, по якому
визначають його вік», слн. [k(Ч] «ікло»;
псл. *kьlп «ікло», *kпlo «ТС.», пов'язані
чергуванням голосних з * kolti «Колоти»;
nop. той самий ступінь вокалізму у спо
ріднених лит. I5Lilti «молотити, стукати,
бит.ю>, лтс. lшl t «ТС.»; приставне і ви
никло на східнослов'янському грунті
після занеnаду редукованого п.- Фас
мер ІІ 125, 255-256; Булаховський
Вибр. праці ІІІ 420; Slawski І І 142 -

143; Briickпer 227; М.achek ESJC 248;
Bern. І 660-661; Mikl. EW 154; Trautmann 114; Pokorny 546.-Див. ще ко

лоти.- Пор. кілець.

ікона, [іконник] «майстер, що малює
ікони» Я, [ок6на}, іконний, [подік6н
ник] Л;- р. др. болг. ик6на, бр. ікона,
п. ч. слц. вл. ikona,м. икона,схв.йкона,
слн.

ik6na,

ст сл. ико Nd;- через uерков

нослов' янське
но

[йкивка],

і

jёhап

44;

изЮм;- запозичення з тюркських мов,
найімовірніше, з турецької; тур. йziim

непереконливе; немає до·

підстав пов'язувати

в

посередництво запозиче

давньоруську

мову

з

середньu

грецької разом з nрийняттям християн
ства; сгр. єtx6va «ікона» походить від
гр. єlx<tlv «зображення, образ, подоба»,
пов'язаного з Єоtха ( <*FЄ-Fotx-a) «бу
ти схожим» (перфект), яке надійних

відповідників не має.- ССРЛЯ

5, 276:
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іконографія

Іларібн

Фасмер І І 125; гез 66; Преобр. І 267268; Горяев 122; БЕР ІІ 62; Skok І
713; Frisk І 454--455, 530.

«ТС.» ВеУг, [икраня] (назва вівці) Доп.
УжДу IV, [икрtkтий] «З повним вим'

іконографія «вивчення зображень пев
ної особи, сюжету в живописі, скульп
турі; строгі правила зображення певного
сюжету чи особи», іконографіцнuй;
р. болг. иконография, бр. іканаграфія,
п. слц. ikoпografia. ч. ikonografie, схв.
uконографиjа, ели. ikonograffja;- запо
зичення з французької мови; фр. iconographie утворено з основ гр. єlx<tlv «образ»

слц. [ikra, ikro], слн.
[ikro]
«Те.»;- псл. *jьkra, *jьkrо;-споріднене
з лит. [ikrai] «литки», лтс. ikri, прус.

і

rpciqxu «ПИШу».- Шанский ЗСРЯ 11
7, 47; Dauzat 397.- Див. ще графіка,
ікбна.
іконостас,

[канастас,

каністас];

р. болг. иконостас, бр. іканастас, п. ч.
слц. ikonostas, м. иконостас, схв. иконо
стас, слн. ikonostas, стсл. ~11\ОNОСТ(\Сь;
запозичене через церковнослов'янську
мову з середньогрецької; сгр. єlxovo
u•ci[; <єl xovou-т;ciu~(ov) утворене з основ
іменників єіх6vа, до якого зводиться
укр. ікона, і u-т;ciu~G «місце стояння»,
пов'язаНОГО З Гр. tUTYJI.H «СТОЮ», СПОрід
НеНИМ З ПСЛ. stati, укр.
стати.

ееРЛЯ 5, 279; Фасмер І І 125; Преобр.
І 267 -268; ГеЗ 66; Горяев 122; РЧДБЕ
270; Boisacq 902.- Див. ще ікона, стати.
1

ікра ,

ікорниця,

[екрачка]

«риба

з

ікрою» ВеНЗн, [икренка ВеНЗн, икр.Як
Ж:, ікранка, ікрець, ікровиця], ікрЯник,

lікр.Янка Я] «те.», [икрйнка] «яєчко ко
махи» Ж, [ur::риця] «ікра» Ж. ікрrlн.а,
[ікрrlця] «ікра», [икрrlстий, икр.Яний]
Ж. [ікратий], ікрИстий, ікрянИй;
р. икра, бр. ікра, др. икра, п. слц.

ikra,

ч. jikra, вл. jikra, jik(r)пo, jerk, нл.
jёrk, полаб. jakr<J, болг. м. йкра, схв.
іlкра, слн.
ikra, стсл. ИКJМ;- псл.
*jьkra;- споріднене з лит. ikras, ikrai
«ікра», лтс. ikri, ikra «ТС.», ірл. iuchair
і далі, можливо, з назвами печінки лит.

jaknos, [ёknos, aknos], лтс. aknas, aknis,
лат. iecur, ав. yakara, дінд. yakrt, хоч
деякі дослідники (Trautmann 106) роз
глядають

ці

групи

лексики

окремо.

Шанский ЗеРЯ 11 7, 47 -48; Фасмер
11 125; Прео§р. І 268; Slawski І 447;
Machek ESJe 226; БЕР І І 63; Skok
І 713~ Bezlaj ESSJ І 209; ЗССЯ 8, 217.220; Bern. І 423-424; Fraenkel 183.

[ікра 2 ] «вим'я; литка ВеНЗн», [икра]
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ям»;- р.

болг.

діал.

икра

«литка»,

п.

[ikra],

усегоу «ТС.» і, можливо, з ірл. orca
«литка»; очевидно, пов'язане з ікра 1;
щодо зв'язку значень пор. гол. kuit
«литка; риб'яча ікра».- Шанский ЗСРЯ
ІІ 7, 48; Фасмер ІІ 125-126; Преобр.
І 268; Slawski І 447-448; Bruckner

190; Machek ESJC 226-227; БЕР ІІ 63;
8, 217-220; Топоров ІІІ 36-37.

зеея

[ил] «глина; мул» Ж, [илак] «Сланцю
вата гJІина» Ж. [иловrlна] «суглиною~,
[ил.Як] (ент.) «Намульна муха» Ж. [илЯн.
ка] (ент.) «вислокрилка, Sia!is» Ж. [їло
ватка] «глина, глинозем» ВеБ, ілува
тий, [иловатий] «мулистий» Ж;- р.
болг.

ил «мул», бр.

іл, др. ИЛ'Ь,

п.

il,

ч. jil, слц. il «ТС.», схв. іlловача
«глина», слн. і!, стсл. ИАь;- псл. і!п;
споріднене з лтс. Ils «дуже темний»,

[jil, jel],

'.

гр. r:л;uG «Мул, багно, гуща», єlМ «дуже
темний, чорний».- Шанский ЗеРЯ 11
7, 48; Фасмер ІІ 126; Slawski І 449-

450; Machek ESJC 227; БЕР ІІ 64;
Skok І 714; Bezlaj ESSJ І 209; ЗСеЯ 8,
221-222; Bern. І 424; Trautmann 103.

Іларій. Гіларій, Іларія, ст. Іларій
«веселий» (1627);- р. Иларий, бр. Іла
рьtй, п. Hilary, ч. Hiiarius, слц. НШіr,

Hilaria,

слн.

Hi1arij,

стсл. ИА(\рии;

через
церковнослов'янську мову запо
зичено з грецької; гр. 'ІЛсір~О[; походить
від lЛap6G «веселий, радісний», можли
во, спорідненого з лат. so1or «втішаю,
полегшую», гот. sels «добрий, придат
ний», двн. salig «блаженний, щасли
ВИЙ».-ел. вл. імен 211; Беринда 212;

Петровский

Frisk

І

120; Кореспу Pruvodce 71;
720-722.- Пор. Іларіон.

Іларіон, Ларіон, [Ларив6н, Ларивін,
Ларівон Ж, Ларій6н., Ларко ЖJ, ст.
Іларіwн'Ь «тихостенп,. тихомиренп, сла
докп норовом'Ь» (1627);- р. Иларu6н.,
бр. Іларьtён, др. ИларttаІі'Ь, болг. Иларй

он, стсл. Им ри о N"h;- через церковно
слов'янську мову запозичено в давньо
руську з грецької; гр. 'IЛaplwv похо
дить від lЛapla «веселощі, веселість»,

ілем

ілюстрація

пов'язаного з lЛ.ap6G «Веселий, радіс
ний».-Сл. вл. імен 211; Беринда 212;
Петровський 120; Суперанская 78.-Див.
ще Іларій.
fлем,

илем -див. ільм.

[илецьJ (бот.) «польовий хвощ, Equisetum arvense L.», !илще] <<ТС.» Ж;
пов'язане з [їль] «ялина»; назва зумов
лена зовнішнім виглядом польового хво
ща, який нагадує хвойне дерево в мініа

-

тюрі; пор. [сос6нка] «польовий хвощ»,
р. fс6сенкаІ «ТС.», [ёлка] «хвощ лісовий,
Equisetum silvaticum L.», бр. [ёльнік]
«хвощ багновий, Equisetum
limosum
L.», [яленец, елачка, сасонкаJ «ТС.».
Попов 259.- Див. ще їль, ялИна.
Іліан, р. ст. Илиан, бр. !ліfщ болг.
Илиflн;- запозичення
з
латинської

ілЮзія, ілюзіонізм, ілюзіоніст, ілю
зійний, ілюзорний;- р. илЛІЬзия, бр.
ілЮзія, п. iluzja, ч. i1use, слц. i1uzia,
вл. нл. iluzija, болг. илЮзия, м. илузиjа,
схв.

йл[jзиjа,

слн.

iluzija;-

~апозичен

ня з французької чи німецької мови;
фр. illвsion «омана, міраж», нім. Illusion «ТС.» походять від лат. i!lusio
«жарт, висміяння, іронія, обман», пов'я
заного з illudo «граюсь, насміхаюсь,
обманюю», утвореним за допомогою Іlре

фікса in- (і!-) «В-, на-» від дієслова ludo
«Граю (в щось); танцюю; насміхаюсь»,
спорідненого з гр. Л.і~є ~ «грає, танщоє»,
Л.шборЄю «ганьблю, лаю».- СІС
275;
Шанский 3СРЯ ІІ 7, 49-50; Фасмер
ІІ 127; ССРЛЯ 5, 285; Kopalinski 417;
Dauzat 399; Bloch 376; Юеіп 771; \Valde-Hofm. І 829.-Див. ще інвентар.
ілюмІНаЦІЯ,
ілюмінатор, ілюл-tінаційний,
ілюмінувати;- р. иллІш.tигtа
ция, бр. ілюмінацьtя, п.
ilumiпacja,
ч. i1uminace, ели. ilumunacia, вл. нл ilu-

мови; лат. Ae1ianus є прикметинковою
формою від Ae1ius «Елій» (назва рим
ського плебейського роду) і відповідає
гр. AlЛ.~av6(; «Еліаю>, пов'язаному з
'ljЛ.ta(; «Со ние,
ясність», 7j ЄЛ.tа(;, дор.
ІіЄЛ.юr; «ТС.».- Сл. вл. імен 211; Петров
ский 120; Constaпtiпescu 78-79; Frisk
І 631.- Див. ще гелій.
Іліодор, ст. Иліодор?J
«с(о)лн(е)ч
ньrй дарп» (1627);- р. Илиод6р, Лио
д6р, бр. !ліяд6р, ели. He1iodor;- запо
зичення з греиької мови; гр. 'НЛ.~Шбю
f:ЮG утворене з основ іменників -YJЛ.~or;
«Соние» і бitlpov «дар, подарунок», спо
рідненого з псл. darп, укр. дар.- Бе
ринда 209; Петровский 121; Constantinescu 79.- Див. ще rе.ТІЇЙ.

префікса in- (il-) «В-, на-» і дієслова lumino «освітлюю», похідного від Іі1 men
«світло», пов'язаного з 1ux «ТС.», luceo
«свічусь».-СІС 275; Шанский 3СРЯ ІІ
7, 50-51; Фасмер Il 127; ССРЛЯ 5, 286;

ІллЯ, [Илія], Ілько,
ИлЮха Я], ст. Илій,

[Илаш, ИлЮсь,
Елйя (1627);-

Kopalinski 417; Dauzat 399; B1och 376;
Wa1de-Hofm. І 832.--Див. ще інвен

р. ИльЯ, ст. ИлиЯ, бр. ІльЯ,
lльЯш,
др. Илия, п. E1jasz, ч. ели. Elias, ст.
Не1іаs,,болг. Илйя, м. Илиjа, fИлко],

тар, ілюстрація.
ілюстрація, ілюстратор, ілюстратИв
ний, ілюстраційний,
ілюструвати; р. иллюстрация, бр.
ілюстрацьtя, п.
i1ustracja, ч. ilustrace, слu. ilustracia,
вл. нл. ilustracija, болг. илюстрация,
м. схв. илустрациjа, слн. i1ustпicija;

схв. Илиjq, слн. E1ija,
6мі А\,
ИtмиА\;- через

стсл
ИАиrа,
иерковноСJ10-

в' янське
посередниитво запозичено в
давньоруську мову
з
грецької;
гр.
'НЛ.іщ походить від гебр. 'EЩahu (із
складання форм e1ohim і Jahve) (букв.)
«Сила божа» або ж «мій бог Єгова».
Сл. вл. імен 211; Беринда 208; Фасмер

ІІ 128; Петровский 121; Кореспу Pruvodce 60; Илчев 221; Constantinescu 79.
[ілль6м] «жердина для дій на паромі»
Я;- неясне; можливо, пов'язане з ільм
«в'яз» (пор. [льо;;t] «ТС.»).

minacija,

болг.

илюминация,

м.

схв.

илуминациjа, слн. ilumiпacija;- запо
зичено з французької мови, можливо, че
рез посередництво польської; фр. i!Jumination «освітлення» походить від пізньо
лат. i1luminatio «ТС.», пов'язаного з illumiпo «освітлюю,

осяюю»,

утвореним з

запозичення з німеиької чи франuу
зько"і мови; нім. I11ustrati6п «ілюстраuія,
зображення», фр. i!lustration «те.; зна
менитість, слава» ·походять від лат.
il!Ustratio «роз'яснення, унаочнення,
зриме представлення», пов'язаного з діє
словом illu~tro «освітлюю», утвореним
з префікса in- (і!-) «В-, на-» і дієслова
1ustro «освітлюю, очищаю», пов'язаного
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Й ля

і мати

з luceo «свічусь, яснію», lux «світло»,
спорідненими з гр. Лєuх6~ «блискучий,
білий», псл. lucь «промінь», укр. лJ}чи
mtt «uілити».-СІС 275; Шанский 3СРЯ

ІІ

7, bl-52; Фасмер
288; Kopaliiiski 417,
376; Walde-Hofm.

ІІ 127; ССРЛЯ 5,
D;.шzat 399; Bloch
І ЮЗ- -824, 8:19-

840.-Див. ще інвентар, лучити.-Пор.
ілюмінація, лЮстра.

И:ля -див. Олена.
ільм

(бот.)

«в'яз

шорсткий,

Ulmus

ільма,
[ілем, ільшік, ільмuна, іль.м' Як, ільнЯк,
ильл1 Ж. ильма Mak] «ТС.», Іилем] «Те.;
берест, UlmuscampestrisL.»Mak, [илим]
«берест; в'яз гладенький, Ulшus peduп
culata Топg.» Mak, [ильмак] «в' яз нарос
товий, Ulmus suberosa
Ehrh.» Mak,
[льом] «в' яз» Ж;- р. ильм, бр. лём,
др. илем?J, ильм?J, п. ilm, ilma, ст. ilem,
ч. jilm, ст. jilem, нл. !от, полаб. jelm,
слн. Шml;- псл. *jьlmп;- споріднене
з лат. ulmus «в' яз», двн. elme, elm, ilme,
свн. i!me, дісл. almr, англ. elm; виво
диться від іє. *це!- «рвати» (3ССЯ 8,
222-223); існує думка про запозичення
з свн. ilme, iimpaum «в'яз» (Веrп. І

scabra Mill. (U. montana With.)»,

424-425; Moszynski PZJP 288; JP 37,
1957).- Нейштадт 198; Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 52; Фасмер-Трубачев ІІ 126127; Ильинский Slavia 2, 260; Machek
Jm. rostl. 90; Mikl. EW 95; Кlein 510.
[ільтнця] «Оголена від вовни овеча
шкура; кант з оголено'і овечої
навколо

кожуха

внизу;

кант,

шкури

що

вши

вається між двома кусками шкіри або
тканини», [йльтиці] «клинці в сорочці
під пахвами» Ж;- неясне;
можливо,
пов'язане з [ластовйця] «кусок тканини,
що вставляється в одязі під пахвою»,

[ластівка, ластка] «ТС.».
[Ильще] «блукаючий вогник; (ент.)
світлячок, Utmpyris noctiluca» )І(, [иль
щіl «ТС.» Пі, [льще] «Відблискуюче світ
ло» Ж;- псл. *lьstje (або *lьstja), по
в' язане з 1ьstь «обман, хитрощі, лесто
щі»; назва зумовлена тим, що блукаю
чий вогник уночі може збити з дороги.
Див. ще лест.

[Ильщиця 1 (зоол.) «Гігантська піро
зома,

Pyrosoma giganteum»

Ж;- по

тим, що пірозоми (колоніальні форми
асцидій, які плавають у морській воді)
вночі можуть світитися.- БС3 33, 78.

[імати] «брати; ловити, хапати», [імu
ти, имати :ж. илtйти Ж. иймати Ж.
їмати Ба] «те.», [ілtатися] «братися;
ловитися; загорятися, займатися>>, [има
тиrя, имuтися] «ТС.», [ілшнка] «ловін
ня», [имdчrшl «призов, набір» Ж. [е.мецьl
«хват, ловкач», [емка] «чаплія» Л, [йом
ка] «ТС.» Jl, [емки] «рогач» До, Ємкість,
ємність, є'мкuй, [ємкйй] «хваткий; сприт
НИЙ», єЛtкісний, Ємний, є:инісний, [ім
кИй] «хватюІй, спритний», вийжати, вИ
їмка, вuїжок «виняток», вtіїмчастий, ви

ймальний,

[вuнаєж Ж. винаЄжник ЖJ,

відійжати, віднімати,
діймати,
до
ймати, (зиматиJ «хапати» )І(, займати
«чіпати; захоплювати; цікавити; зага

няти, проганятю>, [зайжйтu], зайжати
ся «робити;

вивчати;

приділяти увагу;

загорятися; починати світити», [займИ
тися] «загорітися», [заїмка] «займан
щина», зайжанка, зайжанщйна, займань

«ТС.», [зайжа] «застава» Ж. [займан]
«займання», [займи] «позичання» )І(,
[займuна] «ЗаЙМаНЩИНа», займище «ТС.»,
[зайжинка] «плата пастухам f{атурою»
Я. [займиско] «Натовп» Ж. [зайжит]
«город за селом, підмет» Мо, [займот]
«затримання худобини, виявленої в по

траві» Я, здіймати, [здійжйти], [здо
ймйти] «зняти», [зд6йма] «Гачок для ло
віння риби взимку неводом», найжати,

[найжuти] Ж.

наймитувати,

найжич

кувати, [наежець] «Найманий робітник»,
наЄМНиК (заст.) «ТС.; ТОЙ, ХТО служив
у найманій армії», [найманка] «найми»,
найманець, наймач, найми,
найжит,
найжитство, [найжиття]
«прислуга,
наймити», наймитча, наймитчук, [на-.
ймиця] «найми; плата за найми», на

ймичка, най6ж, [най6жецьl
«наймач;
(заст.) підставний рекрут», [наЄ.иний Ж.
наежничий ЖJ, найожний, навперейлщ,
обіймати, Іобійжuти], обнімати, об'Єм,
обійми,

[обіймище]

·«обхват»,

обнімка,

об' Ємистuй, об' Ємний, переймати, [пе
реймйтu], перейжатися «nроникатися;
[перериватися 1», (перейжа] «переймання
того, що пливе по річці; винагорода за

хідне утворення від [йльще] «блукаючий

повернення

вогник,

ниха; потуги у породіллі», [пере.ймецьl
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світлячою>;

назва

зумовлена

перейнятого; зупинка

же

імбИр

імел:І

«nереймання того, що пливе по річці»,
[перейми] «болісні скорочення м'язів
у породіллі», [переймом] «З перервами»,
перенайом, пiйJrtaтu, піймrіч «.тювецЬ»,
[піймиця] «учасники весілля, що йдуть
від молодого за молодою», пШіймати,
піднімати, підіймач, підйом, підйомка,
підйомник, підйомні, підойма, підій
~rtdльний, піднімальний, підй6мний, під
наймати, піднаймач, піднайом, [поЄ.м

щина] «збір за дозвіл на одруження»
Нед, приймати, [приймйти], прийлиі
тися, [прийлиітися], прййма «П'ята з

запозичено (частково через польське по
середництво) з німецької мови; нвн.

Imber, Ingwer «імбир» (свн. iпgewёr,
ingebёr, imbёr, двн. gingiber(o)) похо
дить від сгр. ~~пі~єр~(; «ТС.», яке
диться

до

пракрит.

зво
дінд.

singabera,

spigavёraш «СВіЖИЙ імбир», ПОЧаТКОВО
«рогоподібний» (за формою кореня од
ного ,з видів рослини), утвореного із
srrigam «ріг» і veram «тіло, форма».
Булаховський Нариси 117;
Критенко

1973/2, 29; Гумецкая Пробл.
115; СІС 275; Фасмер ІІ
шести великих струн fіандур.И>>,
при
129; Преобр. І 271; Richhardt 57; Гала й
йшік, [приймаха] «nриймак», приймdль
• Веснік БДУ 197~/2, 34; Slawski І 145;
ник, приймальня, [прййманка] «борошно
Sl. wyr. obcych 298; Briickner 190;
для шліхти» Нед, приймач, прйй.ми,
Bern. І 259; Юuge-Mitzkn 326.

[прйй.мит] «приймаю>, [приймйця] «на
речена» Нед, прuй.мочка (бот.), прийом,

приЄмний,

приймальний,

прийомний,

проймати, пройма <ширіз; отвір», [про
ємчuстий] «пронизливий» Нед, [прой
мdвий] «ТС.» Нед, роздіймати, розні
мати, [розимdтися] «ПОМИрИТИСЯ» Нед,

[роз'Єм]

«nеремир'я»

Нед,

[роз'імник]

<<мировий суддя; посередник» Нед, роз

Ємний, спіймати, упіймати;- р. заст.
діал.

имать

«брати,

хаnати,

ловити»,

бр. [ёмкій] «зручний», др. имати «брати»,
п. заст.

imac

«хапати, брати», ч.

«ЛОВИТИ, хаnаТИ», СЛЦ.

jfmat'

jimati

«ТС.», БЛ.

jimac «хапати, браТИ», болг. емна «Під
ХОПЛЮ, СХОПЛЮ»,
виноград», слн.

СХВ.

jемати «збирати
«брати»;- псл.

jemati

imati «брати», ітератив до j~ti ( <* jьmti
<*lm-) «тс.»;-споріднене з лит. imti
«брати», лтс. jemt, лат. ето,
emere
«ТС.», ірл. air-ema «nідхопить»; іє. *еm
«братю>.---Фасмер І 311, ІІ 19, 128;
Slawski І 450-451; Machek ESJC 231;
БЕР І 494-495; Skok І 716; Bezlaj
ESSJ І 226, 229-230; асся 8, 224-225;
Bern. І 264-265; Trautmann 103-104;
Топоров ІІІ 47-49; Pokorny 310-311.Див. ще Яти.-Пор. мати 2 •
імбИр «тропічна рослина з

корене
вищем, багатим на ефірні олії», [имбер,
инбйп,
инбір- Ж. імбер, вамберець,
ванбеrець]
<<ТС.», [инбирівка] «настій
з імбиру~>;- р. имбйрь, инбйрь, бр.
імбір, ст. имбер7:J (1498), п.
imbier,

[imber], ст. inbir, ingbier, слц. d'umbier,
jumbjer, схв. ТJумбёр, слн. fngver;-

вл.

Мовозн.
ист.

и

диал.

[Имбрик]

«чайнию

Пі,

[імбрйчокt

«ТС.» )І(;- бр. Снбрьtчак, п.

imbryk «по
суд для варіння кави, молока», fibryk],
слц. ibrik, ibryk, болг. ибріtк, м. ибрик
«ТС.», СХВ.

uбрїік, іlмбрїіК «ГЛеЧИК ДЛЯ

води»;- запозичене

через

польське

середництво з турецької мови; тур.
«ГЛечик для води,

посуд для

по

ibrik

кави» по

ходить від ар. ibrik «тс.».- Richhardt
57; Slawski І 452; Brйckner 190; Karlo-

wicz SWO 223; Sl. wyr. obcych 298;
Machek ESJCS 167; Matzenauer LF 8, 9~
Bern. І 419; Lokotsch 71.
[імела] (бот.) «омела біла, Viscum
a1bum L.», [имела Ж, імена ВеБJ
«ТС.»;- др.

хів»,

имела

«приманка

для

nта

п.

jemiola «омела», ст. jemiol,
jemiolo, jemialo, miele, ч. jmeli, [jmell,
ст. jmele, слп. imelo, вл. jemjel, jemjelina, нл. jemjelica, [jemjol, jemjelina l,
болг. ймел, Имела, м. имела, схв.

мела, слн.
ИМЕЛ.:\

[melje, mela, imela],

«ТС.»,

ИМЕЛЬ.NИІ\fі

Имела,

стсл.

«ПТаХОЛОВ»;-

ПСЛ. * (j)emela, пов' язане чергуванням
ГОЛОСНИХ З omela (укр. ОМ ела);- СПО
ріднене з лит. [emalas], прус. emelno
«ТС.»; пов'язують з псл. *j~ti, *jьmr;>,
(укр. Яти), зважаючи на те, що ягода
й

кора

рослини

здавна

використову

ються для виготовлення пташиного клею

(дJІя ловіння птахів).- Фасмер ІІІ 139;
Преобр. І 649; Slawski І 559-560;
БЕР ІІ 71-72; Skok І 718; ЗССЯ 6,
26-27; Топоров ІІ 26-28; Fraenkel9.Див. ше імати, Яти.- Пор. омела.
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імітація

імперія

ІМІтація,
імітатор,
tмtтацtuний,
імітувати;- р. болг. и.митация,
бр.
імітацьtя, п. iтitacja, ч. ітіtасе, слц.
ітіtасіа, вл. нл. iтitacija, м. схв. ими
тациjа, слн. iшitacija;- запозичення з
французької чи німецької мови; фр.
ітіtаtіоп, нім. Iтitation походять від
лат. iтitatio «наслідування, перейман
ня», пов'язаного з дієсловом iтitor
«наслідую, відтворюю», спорідненим з
ітаgо «образ», aeтulus «супернию>, ети
мологічно не зовсім ясними.- СІС 276;
Шанский 3СРЯ ІІ 7, 54-55; ССРЛЯ 5,

301; Kopaliflski 418; Dauzat 399; Bloch
376; Walde-Hofт. І 17, 680.
[іміти] «Мати», [иміти, міти] «ТС.»
Ж. [имінє] «добро, майно, худоба» Ж.
{именнє] «ТС.» )І(, [Имощі] «добро, маєт
ність» Ж;- р. иметь, имею, ст. имамь,
бр. лtець (з п.?), др. им'Бти, имам7>,

uм'Вю, п. тіес, ст. ішіес, ітат, ч.

тіtі,

імовірний «можливий;

(заст.) довір

ливий», ймовірний, lі-иовірливий Пі, ймо
віра Пі, ймовірник Пі];- р. неимовер
ньtй, [импверньtйІ,
бр.
іА1.аверньt;
складні утворення з основ теп. ч. діє
слова йнЯти (й,иу) ( <*j~ti, *jьm<;.>) та
імевника віра; виникло на грунті ви
разу др. яти в'Вру «вірити»; пор. 1\j).
неяв'Вр'Ь
«недовірливий».- Див.
ще

віра\ імати, Яти.
імператор, імператрИця;- р. болг.
м. император, бр. ім.ператар, п. iшp~

rator,

ч. слц. слн. iшperator, схв.

илще

ріітор;- запозичення з латинської мо

ви; лат. iтperator <<Повелитель, володар,
полководець» пов'язане з дієсловом іш
реrо «наказую, володарюю»; форма імпе

ратрИця, очевидно,
розвинулась
ВПЛИВОМ фр.
iтperatrice.-CIC

під

276;
Шанский 3СРЯ ІІ 7, 57 -58; ССР ЛЯ 5,
306; Фасмер ІІ 129; Kopalinski 420;
Юеіn 775; Dauzat 400; В loch
377.-

тат, ст. jтieti, тіеtі, jтат,
слн.
ітеtі, іrшіт, стсл. им•І:;ти,
имdмь.,
имttж;- псл. *jьmeti, * jьтать «ма
ти», дієслово на означення стану, пара
лельне до первинної форми із значен
ням дії *jьmati (* j~ti) «хапати, брати»;

Див. ще імперія.
імперіал «російська золота монета
вартістю 10 крб., а з кінця ХІХ ст.15 крб.»;- р. империал, бр. імперьtЯл,
п. iшperial, ч. слц. слн. imperia1, схв.

зв' язок значень, як у лит. turёti «мати,

имперіtjііл «Те.»;- запозичення з серед

тримати» - tverti «хапат.ю>; пор. ірл.
gаіЬіт «беру, хапаю; отримую, маю» лат. habeo «тримаю, маю» або гот. haban
<<мати», двн. habёn, нім. haben «ТС.» лат. саріо «хапаю, беру» (Erпout-Meil

ньол2.тинської мови; елат.
imperialis
«імператорський динарій» (пор.
п. ст.
imperial «імперський талер»), початкова
<<Цісарський, державний»,
є похідним
від imperitІm «царство; вища влада».
СІС 276; Шанский
3СРЯ І І 7,
58;
.ССРЛЯ 5, 308; Фасмер ІІ 129; Kopalinski
420; SJP ІІІ 178.-Див. ще імперія.
імперіалізм,
імперіаліст,
і)пперіа-

let 422).- 3ССЯ 8,

226-227.-Див. ще
імати, Яти.-Пор. мати 2 •
імла, імлИстий -див. мла.
імміграція, іммігрант, імміграцій
ний, іммігрувати;-· р. иммиграция, бр.
іhtіграцьtя, н. iтigracja, ч. iтigrace,
слц. iтigracia, болг. имигріщия, м.
схв. имиграциjа, слн. iтigracija;-- за
позичення з французької чи німецької
мови; фр. іттіgrаtіоп «переселення»,
нім. Immigrati6n походять від лат. imтi
gratio, пов'язаного з дієсловом immigro
«вселяюся, в'їжджаю, nроникаю», утво
реним з префікса in- (im-) «В-, на-» і
дієслова migro «переходжу, переїжджаю,
переселяюсю>.- СІС
276;
Шанский
3СРЯ ІІ 7, 55-56; ССРЛЯ 5, 303;

лістйчний; -- р. империалtlвм, бр. імпе
рьtялізм, п. вл. нл. iшperializm, ч. imperi?.lisтus, слц. iтperializmus,
болг.
империалйз'Ьм, м. империjалИзам, схв.
империjаліtзам, слн. iтperialfzem;- за
позичення з західноєвропейських мов;
нім. Imperialisтus, фр. iшperialisme по
ходять від англ.
imperialism, утворе
ного з лат. iтpcrialis «державний», по
в'язаного з imperium «держава, вища
влада».- СІС 276; Шанский
3СРЯ ІІ
7, 58; ССРЛЯ 5, 308; НйШ- Worth 15;

Kopalinski 420; Dauzat 400; Bloch 377;

Kopalinski 418; Dauzat _400; B1och 376;
Walde-Hofm. І 687-688.- Див. ще

Юеіn 776.-Див. ще.імперія.
імперія;- р. болг. империя, бр.

ім

емігрувати, інвентар, міграція.

перьtя, п.

ст.

·298

ітреrіuт, ч.

ітреrіuт,

імпровізація

імпозантний
слц. imperium, м.
uмпepuja,
itмnёpuja, ймпёрujум, слн. imperij;- запозичення з середньолатинської
мови; елат. imperium «царство;
(ст.)
наказ, веління; вища влада» пов'язане

imperie,

схв.

з дієсловом

impero

«наказую,

волода

рюю, управляю», складеним з префікса
іп- (im-) «В-, на-» і дієслова paro «го
тую, збираю, накопичую», спорідненого

з гр. :rtЄpvrнн (ntлpiiaxw) «продаю».
СІС 277;
Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 59;
ССРЛЯ 5, 309; Фасмер ІІ 129; Кlein
776; Walde-Hofm. ІІ 256.-Див. ще
апарат.- Пор.
лІзм, сепарація.

імператор,

імперіа

імпозантний;- р. импозантньи"і, бр.
імпазантньt, ч. imposantnl, слц. impozantny, болг. м. импозантен, схв. и.н
поздятан, слн.
impozanten;- запози
чення з французької мови; фр. imposant
«величний, поважний» пов'язане з діє
словом

imposer
«імпонувати,
накла
дати», утвореним за зразком лат.
іш
роnо «вкладаю,

вnоряджую»,

що

скла

дається з префікса іп- (im-) «В-,
на-»
і дієслова ро по (posui) «кладу, встанов
люю».-СІС 277;
Шанский 3СРЯ ІІ

7, 60; ССРЛЯ 5, 312; Dauzat 401; Bloch
378; Walde-:-Hofm. 1І 335.-Див. ще
інвентар,

позИція.-- Пор.

імпонувати.

імпонувати;- р. импонІ:tровать, бр.
і.лтанавdць, п. вл. imponowac, ч. imponovati, слц. imponovat', болг. импонu
рам, м. импонuра, схв. іt.лтоноватu, им

понuратu, слн. imponirati;- через поль
ське і російське посередництво запози
чено з німецької мови; нім. irnponieren
«імпонувати», очевидно, під впливом фр.

irnposer «ТС.; класти, накидати» утво
рено від лат. impono «Накладаю, вкла
даю».-СІС 277; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
60; ССР ЛЯ 5, 311; Slawski І 455; Kopalinski 421; Bloch 378; Dauzat 401.- Див.
ще імпозантний, інвентар.
Імпорт, імпортер,
ілrпортувати;
р. й.мпорт, бр. імпарт, п. ч. слц. вл.

irnport, болг. м. uлт6рт, схв. ймпорт,
слн. import;- запозичення
з англій
ської мови; англ. import «ВВіз; ввози
ти» походить від лат. importo «Ввожу»,
складеного з префікса іп- (im-)
«В-,
на-» і дієслова porto «ношу,
при во-

жу>>.-СІС

277; Шанский 3СРЯ ІІ,
7, 60-61; ССРЛЯ 5, 312; Kopalinski
421; Кlein 777; Dauzat 401.-Див. ще
інвентар, експорт.

імпотент,

імпотенція;- р.

тент, бр. імпатЗнт,

tent,

uмпо-

п. ч. слц.

impo-

болг. м. импотентен, схв.

uмпо

тентан,

импотенцujа,

слн.

impoten-

ca;- засвоєний латинський медичний
термін; лат. impotens (род. в. impotentis) «безсилий, слабкий» є результатом
злиття заперечної частки in- (іш-) «Не-»
з прикметником potёns, -eпtis «СИльний,
могутній».-СІС 277;
Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 61; ССРЛЯ 5, 314; Kopalinski 421;
Кlein 778; Dauzat 401; Bloch 378.Див. ще інвалІд, потенція.
імпресаріо;- р. болг. м. импреса
рио, бр. імпрзсарью, п. impresario, ч.
слц. impresario, схв. импресарио, им
пресарuо, слн. impresarij;- запозичен
ня з італійської мови; іт. impresario
«антрепренер, театральний
підприє
мець» є похідним від impresa «захід,
справа, антреприза», пов'язаного з діє
словом imprendere (<нар. -лат. * im-prehendere) «братися, розпочинати, вжива
ти заходів», утвореним з лат. im- (in-)
«В-, на-, при-» і preпdere ( <prehendere)
«хапати, ловити», що складається з

пре

фікса pre- ( <*prai-), спорідненого з лит.
pre «прю>, псл. pri «при», і основи hend«ХаПаТИ», СПОрідненоЇ З Гр.
xavбaV(!)

«хапаю»,

можливо, також лит.

«сумуват.ю>, псл.

ZE)dati

gedёti

«жадати».-СІС

277; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 62; ССРЛЯ
5, 313; Kopalinski 422; Кlein 778; Dauzat 401-402; Bloch 378; Walde-Hofm.
ІІ 351, 359.-Див. ще при.
імпровізація,

імпровtзатор, імпро

візувати;- р. болг. uмпровизацuя, бр.
імправізацьtя, п. improwizacja, ч. im-

provizace, слц. improvizacia, вл. нл.
improwizacija, м. схв. импровизациjа,
слн.
improvizacija;- запозичення
з
французької мови; · фр.
improvisation
пов' язане з дієсловом improviser «імпро
візувати», яке походиtь від іт. improvvisare «ТС.», пов'язаного з improvviso
«Несподіваний, непередбачений, рапто
вий», що походить J;Jiд лат. improvisus
«ТС.», утвореного із заперечної частки
in- (im-) і дієприкметника provisus
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Імпульс

ин

від дієслова provideo «передбачаю», що
складається з префікса pro- «перед-,
за-», спорідненого з псл. pro-,
pra-,
укр. про-, і дієслова video «бачу, спо
стерігаю», спорідненого з псл. videti,

укр. вид іти.- СІС 277; Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 63-64; ССРЛЯ 5, 316; Kopalinski
422; Кlein 779; Dauzat 402; Bloch 379;
Walde-Hofm. ІІ 364.-Див. ще вИд,
інвалід, про.- Пор. провізія.
імпульс,
імпульсний,
імпульсивний;- р.

импульс,

бр.

імпульс,

п.

ч.

вл. impuls, слц. impulz, болг. имп[;лс,
схв. ймпулс, слн. impulz;- запозичен
ня з німецької мови; нім. І mpuls, І mpulsi6n походять від лат. impulsus «ПО
штовх, удар; спонукання», пов'язаного
з дієсловом impello «приводжу в рух,
жену, відганяю, штовхаю», утвореним
з префікса in- (im-) «В-,
на-,
при-»
і дієслова pello «б'ю, штовхаю, приво
джу в рух».-СІС 277; Шанский ЗСРЯ

ІІ 7, 63-64; ССРЛЯ 5, 318; Kopaliilski
422-423; Кlein 779.-Див. ще інвен
тар, пульс.
імунний
«несприйнятливий до хво
роб або отрут», імунізація, імунітет,
імунізувати;- р. и;ttм{;нньtй, бр. ім[;н

ньt, п.

immunitet,
imunny, вл.

ч.

imunni, imunita,
нл. imunita, болг.

слц.
имунитет, м. имун, имунитет, схв.
іtмі]н, имунйтёт, слн. imun, imuniteta;- запозичення з німецької мови; нім.
immun «Несприйнятливий; недоторкан
ний», Immunitat, immunisieren похо
дять від лат. immunis «вільний від обо

«ТС.»;- р.

[имшина] «невелике болітце

на сухому місці»,

бр.

імшанік «Омша

ник», імшrіра «мохове болото», імшrіньt
«МОХОВИЙ», iMШbtCmьt «ТС.», імuа:t.ЦЬ «КО

НОПаТИТИ мохом»;- похідні утворення
від основи мох- (псл. mпх-) з переходом
х в ш перед голосними переднього ряду

або

j;

початкове і- не зовсім

перекон

ливо пояснюється (Zubaty St. а сІ. І
2, 318) з прийменникового сполучення
во мху >ві мху.- Див. ще мох.- Пор.
омшанИк.

ім'Я, [м'я, мня, імнЯ, імена, мення,
htино ЖJ, імення, ймення, іменини,
[менини, минини ЖJ, іменинник, [ме
нинник], [именник] «Тезка» )І(, [менник
Пі, йменникJ «ТС.», іменник, іменитий,
іменний,

іменОваний,

іменниковий,

іме

нувати, [менувати, меннЯти], іменна,
[именно] Ме, Па;- р. имя, бр. ім'Я, др.
имя, п. imi~, miano, ст. jimi~, ч. jmeпo,
ст. jme, jmeпe, слц. meno, вл. mjeno,
нл.
ше,
mjenjo, mjeno, ст. jimjё,
полаб. iaimq, (ieimQ), болг. м. uме,
СХВ. Uмё, СЛН. ime, СТСЛ. ИМЬ., ИМЕНЕ;
ПСЛ. *jьm~ (*jьmene) <*ьnmen, що зво
диться до іє. *Q-men-;- сnоріднене з
прус.

emmens, род. в. emnes, алб.
( <*enrnen), ірл. ainrn; з іншим
вокалізмом гот. namo, двн. namo, нвн.
Name, лат. пomen, дінд. паша, гр.
ovofla, вірм. aпum, хет. laman, тах. А
fiom, В fiem «ТС.»; пов'язують з псл.
emєn

в'язків, повинностей» (immuпШis «звіJrь

*j~ti, *jьmQ (укр. Яти), реконструюючи
термін родового ладу *jь!ll-men «умов
ний (прийнятий) знаю> (Suman AfSIPh
30, 302); О. М. Трубачов виводить від

нення від повинностей» ), утвореного з
заперечної частки
іп(im-) «не-» та

*en

іменника munia ( <moenia) «обов'язки,
заняття», спорідненого з дінд. mayatё
«Міняє», псл. mena, укр. міна, мінЯ
ти.-СІС 278; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
56-57; ССРЛЯ 5, 305; Kopalinski 419;

Юеіn

774; Walde-Hofm.

Див. ще
муна.

[імша]

І

255, 683.-

nрийменникових

коренів

«В, всередині» як

*ano

«вгору»,

«накладене, вкла

дене» (3ССЯ

8, 227-228). -- Шанский
7, 64-65; Фасмер ІІ 129130; Slawski І 454-455; Machek ESJC
230-231; Skok І 718; Bezlaj ESSJ
І 210; Бернштейн Очерк
1974, 183;
Bern. І 426; Топоров ІІ 28-30.

3СРЯ

ІІ

ко

[ин] «льон» Пі; ~ очевидно, діалект
ний варіант незасвідченого * ильн, що

«перекладання посуду сіном

міг виникнути як оди·н з рефлексів дав

міна.- Пор.

амуніція,

або соломою» Я, [імшедь] «мох; лишай
ник», [мшедь] «лишайник»,
[имшинєl

ньоруського ЛЬН'Ь, лна

«МОХ» Ж. [и;ttшеникJ «будівля для зи
мівлі бджіл, обшита мохом» )І(, [імшu
ти]
«конопатити
мохом»,
[мшити]

рення (ь) внаслідок. появи протетичного
і (и) і перетягуванням на нього наго
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(Срезн.

li 65)

з редукцією голосного неповного утво

лосу;

пор.

наявність

похідних

форм

і нак

Індекс

[uльнftнuй, uльчастuй] «ЛЬНЯНИЙ» Ж,
р. [uльнец] (зменш.) «льон», [uльнйще]
«льняне поле».- Див. ще льон.

tar, болг. инвентар, схв. инвентіір;
запозичення з німецької мови; н. Iлven
tar (у XVIII ст.- Inventarium) «інвен
тар, старі меблі, пожитки» походить
від елат. (юрид.) inveлUirium «Те, що

іюік, [йнак] Г, Ж. інако, [іначе,
ин.dчій ЖJ, інакше, [uнdково], [инакий]
«іНШИЙ», [иначuй, UНаКовuй], інаКШИЙ,
[ин.ачuти :ж, інакшити], переінакщити,
[переиначити,
переначувати ВеБ];
р. [uнак( о)], Иначе, [йнакий, йнаковьtй],

сою>, пов'язаного з invenio «знаходжу,
розкриваю, дізнаюсь», утвореним з пре
фікса in- «В-, на-, при-», пов'язаного

бр. [інак], інакшьt,

з прийменииком іл «В, на», ст.

ин.акьш,

іначай, др. инако,

inaczej, inaki, inakszy, ст.
inak, inako, inacz, jinaczej, ч. jinak,
jinako, jiш'tce, jinac, jinaky, слц. inak,
inac, inaksi, вл. hinak, hinaki, hinajki,
hinasi, нл. hynak, hynaksy, [jinaki],
болг. rlнак, м. инаку, инаков, схв. ст .
. uн.ак, uнако, слн. inak, inako, inace,
СТСЛ.

п.

ИNM\'h

«іНШИЙ»,

ин6'16 «ТС.»;- псл.

ИNdl\\)

іпаkь,

«іНакше»,

похідне від

іn'Ь;- близькі відповідники у лит. vievieлokis «однаковий», гот. ainoho
«єдиний», ірл. оепасh «зібрання, тор
жок»; форми з ш (•1) є утвореннями по
рівняльного ступеня з суфіксом -je
(*iпak-je).- Шанский 3СРЯ ІІ 7, 6566; Фасмер І ІЗО; Slaw~ski І 456;

n6kas,

Briickner І92; Machek ESJC 227; ЗССЯ
8, 2ЗО; Веrп. І 4ЗІ; Мі~!. EW 96.-Див.
ще Иний.-Пор. Інший, наче.
інвалІд; - р. болг. м. инвалйд, бр.
інвалід, п. нл. in\valida, ч. слц. invalid,
вл. iлwalid, схв. инвалїlд, слн. iлva
lid;- запозичення з німецької чи фран
цузької мови; нім. Invalide, фр. iлva

lide

походять від лат.

invalidus

«Слаб

кий, хворий», утвореного з заперечної
частки in- «не-» (ст. *en), спорідненої
з дінд. ав. а-, ал-, вірм. ал-, тох. an-,
еп-, ет-, гр. 'а-, 'av-, дірл. ап-, in-,
ё-, гот. двн. дангл. uл- ( <іє. *!}·), і
прикметника validus «сильний, міцний»,
похідного від дієслова va!ёre «бути силь

ним, міцним».-Акуленко І4І; Шан
ский 3СРЯ ІІ 7, 66; Фелицьrна РР
І97ЗІЗ, І 55-І 56; Фасмер І І ІЗО; ССР ЛЯ
5, З24; Hiitti-Worth 7З; Kopalinski
З42; Dauzat 4ІЗ; Bloch З92; WaldeHofm. І 686-687.- Див. ще валент
ний, валЮта.
інвентар, інвентаризація, інвента
ризувати;- р. инвентарь, ст. инвента
риум, бр. інвентар, п.
inwentarz, ч.

iпveлtaf, слц. слн. inveлtar, вл. ілwел-

служить

для

знаходження,

опис,

en,

спи

спо

рідненим з гр. Єv, [tv], Єv(;, дангл. двн.
in, прус. en, лит. Т (ifig), псл. *оп-, Q-,
v'Ьn-, v'Ь, укр. в, у, та дієслова venio
«приходжу, прибуваю», спорідненого з
гр. ~al.vw «іду» (пор. на-йти).-СІС

Шанский 3СРЯ І І 7, 67; Фасмер
ІІ ІЗО; ССРЛЯ 5, З27; Kopaliilski 444;
\Valde-Hofm. І 687-688, 7ІЗ, ІІ 747-

279;

748.-Див. ще у 1 •
інгуш (представник однієї з кав
казьких народностей);- р. ингуш, бр.
інгуш, ч. Ingusi (мн.);- результат пере
несення і видазміни топоніма Ангущт,
назви одного з

перших

поселень народ

ності при її переселенні з гірських міс
цевостей на рівнину у XVI -XVII ст.
(на місці сучасного села Тарське в Тар
ській долині).- Долакова
Яз.
нар.
СССР IV 210.
Інде «Місцями,

подекуди,

в

іншому

місці», [uнде] «інакше, іншим разом» )І(,
[Инде-uндеl «То-то» Ж, f индеЄва] <ще
не-де» Я, [Индеж] «В інше місце» Ж;
р. [йнде] «В іншому місці, де-не-де», др.

ин?Jде <<В іНШОМУ МіСЦі», П.

(gdzie) in- ·
jinde,
inde, нл. hynzi, hynzo, [hyndze],
ііндjе, [uн]je], слн. ілdе, indi, стсл.

dziej,cт. і діал. iпdzie, iлdziej, ч.

слц.
схв.

ин-ьде

«ТС.»;-

псл.

in'Ь-de,

утворене

від іn'Ь <<Один, інший» за допомогою част

ки

-de,

як у псл. Іпdе (рос. где)

<<де».

Фасмер І ІЗІ; Slawski І 457-458; ЗССЯ
8, 2З4-2З5; Bern. І 4ЗІ.-Див. ще де 1 ,
Иний.- Пор. інколи, Инкуди.
індекс;- р. болг.
м. uндекс, бр.
індзкс, п. ч. слц.
іпdех, вл. indeks,
схв. uндекс, слн. indeks;- запозичення

з західноєвропейських мов; нім. Ілdех,

фр. англ. index nохоДять від лат. іпdех
«покажчик,

список, перелік, каталог»,
пов'язаного з indico,
-are «вказати,
оголосити», що складається з префікса
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инджибаба

індиферентний

.

in- «В-, на-, nри-» дієслова dico, -are
«nровіщати, оголошувати», nов'язаного
з dico, -ere «говорити, сказати».- СІС
280; Шанский ЗСРЯ І І 7, 69; ССР ЛЯ

дuчняl «nриміщення для індиків», [ин
дичнЯJ
(зб.),
[индйчий],
[индйчити
ся];- р. индЮк, [индЬtк], бр. індЬtк,
n. indyk, [jttІlykl, слц. iшlyk, схв. ин

5, 332; I(opalinski 425; I(lein 787; Dauzat 404; Bloch 382.- Див. ще інвентар,

діtjот;- заnозичено
через nосередни
цтво nольської мови з новолатинської;
нлат. iшlicus є субстантивованою фор
мою лрикметника з виразу pavo iшlicus
«індійський nавич»; назва зумовлена
тим, що індик був завезений у Європу
в XVI ст. з Америки, або т. зв. Вест
Індії.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ
213; Шанский ЗСРЯ І І 7, 71; Фасмер
ІІ 132; Преобр. І 271; Richhardt 58;

диктат.

[инджибаба]
нене

заnозичення

«баба-яга»;- видозмі
з

словацької

мови;

слц. [jeпdzibaba, jenzibaba, je11Zibaba]
відnовідає укр. [язібаба] «ТС.» (див.).
індивід,
індивідуал,
індивідуаліза·
ція, індивідуалізм, індивідуаліст, інди
відуальник, індивідуальність, індивіду
ум,
індивідуалістИчний,
індивід уаль
ний,
індивідуалізувати;- р. болг. ин
дивйд, бр. індьtвід, п. iш1ywiІ1uum, ч.
individuum, слц. слн. iпdividuum, вл.
iшliwidualny, м. индивидуа, схв. индіt
вїідуум; --заnозичення з західноєвро
nейських мов; нім. Indi viduum, фр. individu, англ. indivi11uum nоходять від
лат. iшПviduum «щось неподільне», individuus «неnодільний, нерозділений»,
складеного з заперечної частки
in«He-» і основи дієслова dїvido «розділяю,

ділю».- СІС 280; Шанский ЗСРЯ ІІ 7,
Є9-71; ССРЛЯ 5, 333; I(opalinski 427;

I(lein 788; Dauzat 405; Bloch 382.Див. ще девіз, інвалід.
і нд:йго «троnічна рослина, з якої до
бувають синю фарбу; синя фарба»;
р. индйго, ст. йндиг, йндиго, бр. індЬtга,
n. indygo, ч. слц. вл. indigo, болг. м.
инд1іго, схв. йндиго, йндиг, слн. fпdi
ka;- запозичення з німецької чи ісnан-

ської мови; нім. 'Indigo (ст. Indich, Endich), ісп. iшligo, indico «фарба індиго»
nоходять від лат. indicum «індійське»,
що є калькою гр. tvбtx6v, яке виникло
внаслідок скорочення виразу tvбtx6v
cpcipj..tcx.xov «індійський засіб» (що озна
чало у греків фарбу для тканини, яку
добували в Індії).- СІС 280; Шанский
ЗСРЯ ІІ 7, 71; Фасмер ІІ 131; ССРЛЯ
5, 337 -338; I(opalinski 427; Юеіn 787-

788; I(luge-Mitzka 326; Dauzat 405;
Bloch 382; Lokotsch_ 723.
індИк, [инд Ж. йндик Ж. индйка Я,
инд6р, индЮк Ж. индЮр, індар, гиндйк,
їндйк ВеБ], індИчка, [гиндuчка, їндtlчка

ВеБ], індича, індиченЯ,
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індИчина, [ин-

Slawski І 457; Machek ESJC 168; Skok
І 724; Bern. І 430; Mikl. EW 96; Lokotsch 73.
індикатор;- р. болг. индикатор, бр.
індьtкатар,
п.
indykator, ч. слц.
слн.
iпdikator,
вл.
indikator, схв.
іlндикіітор;- залозичення з західно
європейських мов; нім. Indikator, фр.
iшlicateur,
англ.
indikator nоходять
від нлат. iшlicator «nокажчик», пов'я
заного з дієсловом indico «Кажу, пока
зую», утвореним з префікса іп- «В-, на-,
при-» і дієслова dico
«nроголошую»,
лов' язаного з dico «говорю, кажу».
СІС 281; Шанский ЗСРЯ
І І 7, · 72;

ССРЛЯ

5, 339; I(opalinski 427; Юеіn
787; Dauzat 405; Bloch 382.-Див. ще
диктат, інвентар.
[индимИна 1
«необхідна

річ» Ж;-

залозичення з молдавської мови; молд.
ьtндемьtна «Під рукою, близько; легко,
приємно» утворене з прийменииків ьzн
«у, на», що nоходить від лат. in «ТС.»,
де «З», що походить від лат. de «тс.»,
та іменника мЬtна «рука», що nоходить
від лат. manus «ТС.».- ScЬelщlko 126,

133; Vrabie Romanoslavica
DLRM 414.-Див. ще де-,
маніпулЯція.
індиферентний;- р.

ньtй, бр. індьtферfттньt,
ч.

indiferentnf, слц.
indiferentny, болг. м.

схв.

14,

180;

інвентар,

индифферент

n.

iпdyferentny,

iшlifereпtny, вл.
индиферентен,
слн.
indiferenзахідноєвропей

индиферентан,
з
ських мов; нім. фр. англ. indifferent
«нейтральний, байдужий» походять від
лат. indifferёns, -entis «той, що не від
різняється, однакоаий, байдужий», яке

ten;- заnозичення

індій

ін'Єкція

складається з заперечної частки іn
«не-» і дієприкметника differens від діє
слова differo «розсіюю, поширюю; від
різняюсь».- СІС 427; Шанский ЗСРЯ
11 7, 72; ССРЛЯ 5, 340-341; Sl. wyr.
obcych 303; Юеіn 787; Dauzat 405.Див. ще диференціал, інвалід.
індій;- р. болг. tlндий, бр. індьtй,
п. ind, ч. слц. indium, схв. Индїіj, Инди
jум, слн. indij;- заnозичення
з
ні
мецької мови; нім. Indium (нлат. іп
dіuш) утворено Ф. Рейхом і Г. Ріхте
ром (1865 р.) від лат. iшlicum «індиго»
за ознакою синього кольору ліній у
спектрі цього металу.- Шанский ЗСРЯ
11 7, 71-72; Фигуровский 72; KopaIinski 425; Кlein 788.- Див. ще індИго.

індоєвропейський,

індоєвропеі"сти-

ка, індоєвропейці; -р.
индоевропей
ский, бр. індаеурапейскі, п. indoeuropejski, ч. indoevropsky, слц. iш1oeur6p
sky, вл. indoewropski, болг. индоевро
пейски, схв. индоевропскїі, слн. iш1o
eur6pski;- запозичення з німеаької мо
ви; нім. iпdoeuropeisch утворено на
основі нлат.
iпІloeuropaeus, яке ви
никло внаслідок складення основи indo( <lndia, гр. 'I-vб6r;;)
прикм~тника
europaeus «європейський», похщного
від Europa «Європа»; назва вказує на
давнє поширення індоєвропейських мов
на території Євразії від Індії до Євро
пи.- Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 73; ССРЛЯ

Десниакая Вопрось1 изучения
родства и.-е. язьшов 9, Kopalinski 426;
Кlein 550.
індукція,
індуктивізм, індуктор,
індуктИвний, індукційний,
індукува
тися;- р. болг. индукция, бр. індук
цьtя, п. iпdukcja, ч. iпdukce, ела. induk-

5, 342;

cia, м. индукциjа, схв. индукциjа, слн.
indukcija;- запозичення з німецької чи
французької мови; нім. Indukti6п, фр.
inductioп, як і англ. induction, похо

дять від Лат. iПІJUctio «Введення, пред
ставлення,

дієсловом

проведення»,

induco
in- «в-,

з префікса
duco «воджу,

ский ЗСРЯ

пов' язавого

з

«вводжу», складеним

на-, при-» і дієслова
веду».- СІС 282; Шан

ІІ

ССРЛЯ 5, 343;
Кіеіn 789.- Див. ще
дедукція, інвентар.
індус «застаріла назва корінного на-

Kopalinski 426;

7, 73;

селення

Індії, Пакистану,

індієць;

по

слідовник індуїзму»;- р. бо":г. индус,
бр. індус, п. lndus, ч. ела. вл. lnd,
нл. Indican, Iпdar, схв. Индйjац, слн.
lпdijec;- заnозичення
з
англійської
чи німецької мови; англ. Hindoo, Hindu
(мн. Нindoos, Hindus), нім. Hiшlu (мн.

Hiпdus) походять від перс. Hiпdu, яке
зводиться до дінд. Siпdhul) «річка Інд
і район річки Інд».- Фасмер ІІ 132;
Юеіn 731.
індустрія,
індустріалізація,
інду
стріалізм, індустріальний, індустріа
лізувати;-р. болг. индустрия, ст. ин
дустрtlя, бр. індустрьtя, п. слц. industria, ч. industrie, вл. iшlustrija, м. ин

дустриjа, схв. индустриjа, слн.

industrija;- запозичено через польське чи
німецьке (нім. Industrie) посередництво

з французької мови; фр. iпdustrie «(ве
лика) промисловість;
промислова
ді
яльність; промисел; майстерність; сприт
ність», industriel «промисловий, вироб
ничий», iшlustrialisme, iшlustrialiser по
ходять від лат. iпdustria «діяльність;
старанність, nрацьовитість»,
nов' яз а
ного з industrius «діяльний, працьови
тий», ст. indostruus, етимологічно не
зовсім
ясного.- СІС 283;
Шанский
3СРЯ ІІ 7, 74-75; ССРЛЯ
5, 346;
Фасмер ІІ 132; Kopalinski 426; Юuge

Mitzka 326; Dauzat 405; Bloch
Юеіn 789; Walde-Hofm. І 696.
шерція,

(Нертний,

383;

інерційний;

р. болг. инерция, бр. інерцьІЯ, п.

inercja,

ч. іпеrсіе, слц. іпеrсіа, м. инерциjа,
схв. инерциjа, слн. iпercija;- запози
чення з західноєвропейських мов; фр.
iпertie
«бездіяльність,
нерухомість»,
англ. iпertia, нім. Inertie «Те.» походять
від лат. iпertia «бездіяльність, млявість,
нерухомість», пов'язаного з iners (-ertis)
«бездіяльний, невмілий, млявий», утво
реним із заперечної частки in- «не-»
та іменника ars (artis) «peмecJJO,
мис
тецтво».-СІС 283; Шанский 3СРЯ li

7, 76; Фасмер ІІ 133; ССРЛЯ 5, 348-349; Kopalinski 427~ Юеіn 790; Dauzat
406.- Див. ще артИст, інвалід.
ін'Єкція
(мед.),
ін'єктувати;- Р
ин'Ьекция, бр. ін'екцьzя, п. iniekcja,

ч. injekce, слц. injekcia, вл. injekcija,
болr. инжекция, м. инjекциjа, схв. ин-

303

'інженер

іній

jeкцuja, слн. inj ekcij а;- запоЗичення з
західноєвропейських мов; нім. Injecti6п, фр. англ. injection походять від
лат. injectio «вкидання», nов'язаного
з дієсловом injicio «вкидаю, накидаю»,
складеним з префікса in- «В-, на-, при-»
і дієслова jacio «кидаю, жбурляю», оче
видно, спорідненого з гр. tYJfLL «при
воджу в рух, кидаю, посилаю» . .:____ СІС
·283; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 110; ССРЛЯ

5, 420; Kopalinski 431; Dauzat 408;
Bloch 386; Юеіn 797; Walde-Hofm.
І 666-667. -Див. ще інвентар.- Пор.

об'Єкт, проект, суб'Єкт.

інженер, заст. інженір, інженерія,
інженерка,
інженерство,
інженір
ство;- р. болг. м. инженер, бр. інжьt
нір, п. іпіупіеr, ч. inzenyr, слц. inzi-

пier, вл. inzenjer, нл. inzener, схв. ин
же1Ьер, слн. inzenir;- запозичено че
рез посередниитво німеuької мови (нім.
Ingenieur) з франuузької; фр. ingenieur
«інженер», первісно «будівельник вій
ськових машин» пов'язане з engin «ма
шина; винахідниuтво», яке походить від
лат. ingenium «вроджені здібності; до
тепність; дотепний винахід, талант, ге
ній», що складається з префікса
in-<<B-, на-, при-»· і основи дієслова gigno
(geno) «нараджую» (отже, букв. «при
роджене»).-СІС 283; Акуленко 140141; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 76-77;

ССРЛЯ 5,
чев ІІ 133;

349-350; Фасмер-Труба
Bruckner 192; Юuge-Mitzka
326; Dauzat 407; Bloch 385; Gamillscheg 371, 538; Wa!Іle--Hofm. І 597.600.- Див. ще інвентар, геній.
інжИр (бот.) «фігове дерево, смоков
ниця, Ficus carica L.; фіга, смоква»;

р. инжuр, [инджuр], бр.

інжьtр;- за

позичення з тюркських мов; тур.

incir

«винна ягода, дика смоковниuя», крим.

тат. iin3ir, in3ir, тат. ин~ир, карач.
.uнджир «тс.» походять від перс. angrr
~<ТС.».- Шанский 3СРЯ ІІ 7, 77; Бала
ханова Диалектная лексика 1969, Л.,
1971, 61-73; Фасмер ІІ 133; Шипова
142; ССРЛЯ 5, 351; Korsch AfS!Ph 9,
.504; Lokotsch 73; Mikl. ТЕ! І 312; Ra-

sanen Versuch 44.
[Иний]

«інший»,

[uнний,

іннийІ

«тс.»;- р. иной, [uнньtйІ, бр. [інньzй],
др. иньm, п. inny, ст. діал. [(j)iny,
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(j)in, (j)inny, (j)ennyJ, ч. jiny, слц. iny,
ст. jiny, нл. ст. hyny, болг. [Ин],

вл.

UHa, UHO, СХВ. U1ЬU, СТ. UH, СТСЛ. И N'h;ПСЛ.

(j)inь

«інший»,

початкова

«один,

сам» (пор. стсл. иN~Чh\Д 'h «єдиний» (про

сина), инороr''h «єдинорог», рос. uнок,
uноходь, инох6дец);- спор іДІ:Іене з лит.
inas «дійсний, справжній», прус. ains
«один», гот. ains, двн. eins, ірл. 6in,
лат. unus, ст. oinos, гр. olv6~, а також
лит. vienas, лтс. viens «тс.»; розвиток
значення «один»- «інший» пояснюється
посередництвом добре засвідченого
у
слов'янських мовах значення «якийсь,

певний»

(Maretic AfS1Ph 26, 471-472);

іє. *oinos «один», можливо, з варіантом
іє. *eino-; спроба розділення іnь «один»
та іnь «інший» і зведення їх до різних

основ (Meillet Etudes 159, 432 і наст.;
Абаев Пробл. ист. и диал. 11-12) під
тримки
і

не

знаходить;

nрипущення

мало

ains (Hirt PBrB 23, 333)
до

вихідного

ймовірне

про запозичення

*ьnо-

(у

з гот.
або зведення
чергуванні з

*oino-) (Ендзелин ИОРЯС 12/1, 64;
Buga RR І 330); непереконливе й при
пущення про вихідну форму *е-ьnь,
складену з часткою е- (як у гр. Єxe'tvo<;;
«ТОЙ» (Osten-Sacken IF 33, 270-'--271),
або пов'язання псл. *ьnь із займенни
ковим коренем *і, наявним у гр. ta.
«одна», l6~ «один, той» (Bern. І 432).Фасмер І 134-135; Преобр. І
272;
Slawski І 460-462; Brйckner 365; Ma-

chek ESJC 227; Skok І 720-721; Bez!aj
ESSJ І 211; 3ССЯ 8, 233-234; Trautmann З; Тоnоров 62-64; Pokorny 286. Пор.

іюік,

інший, одИн.

іній, іней, [uней Г, Ж, uній (Ме),
їній ВеБ, інИстий Ж, uнftcmuй Ж.
uневатий ЖІ;- р. uней, бр. іней, др.
uнuu, ин.ей, п. !inej] (з укр.), ч. jfnf,

jinovatka, слц. inovat', болг. [uнейІ, схв .
а1Ье, СЛН.
fnje, СТСЛ. ИNИИ 1 ІtNИН:;
ПСЛ. *іnьjь;- зіставляється з лит. ynis
«тс.»;

припущення

про запозичення

ли

товської форми з давньоруської (Bern.
І 432) відхиляється у зв' язку з харак
теро'.1 наголосу; дальші зв' язки неясні;
зіставлялося ще (Поте9ня РФВ 6, 149;
Младенов 223) з дінд. eta]J, жін. р.

eta,

eni

«строкатий, блискучий»; виводилось

ініціал

fнкбrніто

також

(Pederseп MPKJ І 171; Specht
18, 201, 234) з *Isnijo-, пов' язуваного
з нім. Eis «Лід», дісл. Iss «ТС.».- Шан
ский ЗСРЯ ІІ 7, 75-76; Фасмер ІІ
132-133; Преобр. І 271; Sla\vski І
458-459; Machek ESJC 227; Skok І
727; Bez1aj ESSJ І 211; 3ССЯ 8, 235236; Бернштейн Очерк 1974, 291; Trautmaпn 104; Fгaeпkel 185.
ініціал, ініціальний;- р. болг. ини
цшіл, бр. ініцЬtЯл, n. iпicjal, ч. слц.
слн. іпісіа!а, вл. іпісіа1а, м. инициjал,
схв. иницйjііл;- запозичення з німе
цької чи французької мови; нім. Iпitiale
«початкова буква», iпitial (<Початковий»,
фр. iшtial, як і англ. iпitial «ТС.», по
ходять від лат. іпіШШs «Первісний,
початковий»,
пов' язавого
з
іпіtіuт
«Вступ, початок», яке зводиться до діє
слова ineo «Входжу, вступаю», утворе
ного з префікса in- «В-» і дієслова ео
(ituт, Ire) «іду, ходжу», спорідненого
з псл. iti, укр. ітй.-СІС 283; Шан
ский 3СРЯ І І 7, 77; ССР ЛЯ 5, 352;

Kopalinski 431; Holub-Lyer 213; Dauzat 408; Bloch 386; Юеіn 796; W aldeHofm. І 406-409.-Див. ще інвентар,
ітИ.

ініціатИва,

tнщштор,

тщштор-

ство;- р. болг. инициатИва, бр.
tHtцьtяtn.tJtвa, п. inicjatywa, ч.
iniciativa,
слц. слн. iniciatfva, вл. iniciatiwa, м.
схв. инициjатйва;- запозичення з ні
мецької чи французької
мови;
нім.

Initiative «почин, ініціатива», Initiator, initiativ, фр. initiative, initiateur
походять від лат. initiatus, пасивного
дієприкметника від initio <<Входжу; на
ставляю;

починаю»,

похідного від

iнi

<<Вступ, початок».- СІС 283; Шан
ский 3СРЯ 11 7, 77-78; ССРЛЯ 5,
353; Фасмер 11 133; Kopalinski 431;

tium

Holub-Lyer 213; Dauzat 408; B1och
386; К!еіп 796.-Див. ще ініціал.
інкасо

«одержання

банком

грошей

за дорученням клієнта», інкасатор, ін

касація, інкасувати;- р. инкассо, бр.
інкаса, П. Ч. СЛЦ. inkaso, болг. инкасо,
м. инкасатор,

схв. инкасо, слн. inkaso;- через посередниитво німеuької мо
ви (нім .Inkasso «отримування платежів,

каси» утворене з прийменника in «В,
до, при» (<лат. in «те.») та іменника
cassa «скриня, каса», що походить від

лат.

capsa «схованка, скринька».-СІС
283; ССРЛЯ 5, 354; Kopalinski 431432.- Див. ще інвентар, юіса.
інквtзицtя, інквtзитор,
ство,

інквізиційний;- р.

запозичено

через

німеuьке

пов'язане з дієсловом

розшукую»,

«в-, на-, при-» і дієслова
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стан

«шукаю,

префікrа

quaero

іn

«шукаю,

вимагаю», етимологічно неясного.- СІС

284; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 79; Фасмер 11
133; ССРЛЯ 5, 355; Kopalinski 433;
Wa!1le-Hofт. 11 396.- Див. ще ін
вентар.
[інклЮз] «чарівні

гроші, що завжди

повертаються до свого володаря», [ин

клЮз, инслйза, анталЮз, люнклЮз] «ТС.»
Ж;- запозичення з польської мови; п.

inkluz, inkluza [J ankluz, Angluz] «пред
мет, у

якому, нібито, сидить дух, що

приносить щастя; чародійні гроші» по
ходить від лат. inclusus «замкнутий»,
пов'язаного

з

inc!uІlo «закриваю, ото

чую, вміщую», утвореним з nрефікса
in- «В-, на-, при-» і дієслова claudo «за
криваю,

вміщую»,

спорідненого

з псл.

kljucь, укр. ключ.- Kopa!inski 432; SW
11 94; SJP ІІІ 209; Walde-Hofт. І 229230.-Див. ще інвентар, ключ.
інкогніто;- р. болг. м. инк6гнито,
бр. інк6гніта, п. ч. слц. inkognito, схв.
инкогнито, слн. ink6gnito; -заnозичення
з італійської мови; іт. incognito «неві
домий, незнайомий» походиrь від лат.
incognitus «невідомий, недосліджений»,
утвореного з заnеречної частки in- «не-»
і дієприкметника cognitus від дієслова

cognosco
никло
сош-

«Пізнаю,

довідуюсь»,

внаслідок ·сполучення

яке ви

nрефікса

(со-, еоп-) «з-, разом», що відnові

дає дірл. еоп, сот «З», гал.

неного з

виторг,

inquiro

утвореним з

ської;

«збір,

посередни

итво (нім. Inquisiti6n «дізнання, слід
ство; инквізиuія») з латинської мови;
лат. inquisitio «розшук, дослідження»

стягнення грошей») запозичено з італій

incasso

инкви

зйция, бр. інквізіцьtя, п. inkwizycja, ч.
inkvisice, ела. inkvizicia, вл. inkwizicija,
м. схв. инквизйциjа, слн. іnkwіzісіjа;

ga-, двн. ga-, gi-, і
(nosco) «знайомлюся,

іт.

інквізИтор
болг.

гр.

сот-,

гот.

дієслова gnosco
пізнаю», спорід
(тt)1vwaxш «знаю», псл.
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Ин кол

іно

укр. знати.- СІС 284; Шанский
ЗСРЯ ІІ 7, 79; ССРЛЯ 5, 357; HiittlWorth 73; Кlein 782; Wakle-Hofm. І
251-253.- Див. ще знати, інвалід.
[Инколl (зоол.) «ВИД жаби, жерлянка
вогняна, Bombinator igneus» Ж;- оче

znati,

видно, пережиток давнього запозичення

з німецької мови; нім.

Unke

«Жаба» nо

ходить від свн. двн. unc «змія», спорід
неного з лат. anguis «ТС.».-Шелудько
32; К!uge-Mitzka 806.
інколи «часом», [йнколи Ж, Пі, и.ч
кол Пі];- р. [иноколиі «те.»;- складне

утворення з основ займенника [йнцй]
і nрислівпика колй (див.).-Пор. інде,
Инкуди.
інкримінувати

«звинувачувати

ко

гось у чомусь», інкримінація, інкриміно
ваний;- р. инкриминйровать, бр. ін

крьtмінаваць, n. inkryшinowac, ч. inkriшinovati, ела. inkriшinovat', болг. ин
кримитІра.м, м. инкриминйра, схв. ин

кршп'tнисати, слн. inkriminirati;- за
позичення з західноєвропейських мов;
нім. iвkriшinieren «звинувачуватю>, фр.
incгimiпer «ТС.» походять від лат. incrї

mino

«звинувачую»,

фікса

in- «В-, на~, nри·>)

утвореного

з

пре

і дієслова сrїшіnо

«звинувачую», пов'язаного з іменником
crїmen «вина, звинувачення». -СІС 284;
Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 80; ССР ЛЯ 5, 358;
Kopaliiiski 432; Юеіn 784; Dauzat 404;
Bloch 381.- Див. ще інвентар, кри
мінал.

інкрустація, інкрустатор, інкруста
ційний, інкрустований, інкрустувати;
р. болг. инкрустация, бр. інкрустацьtя,
п. inkrustacja, ч. inkt·ustace, ела. inkrustacia, вл. inkrustacija, м. схв. инкруста
циjа, слн. inkrustacija;- запозичення з
західноєвропейських мов; нім. lnkrusta-

ti6n,

фр.

incrustation

походять від піз

ньолат. incrustatio «покривання чимось»,
пов'язаного з дієсловом incrusto «nри
крашаю,

покриваю

лоливою,

марму

ром», утвореним з лрефікса in- «В-, на-,
при-» і дієслова crusto «викладаю плит
ками, облицьовую», похідного від імен
ника crusta «кора, шкаралуnа; облицю
вання, мозаїка», спорідненого з гр. хр6ос;;
«мороз», двн. (h)rosa «лід; шкоринка»,
(h)roso «те.», данг л. hruse «земля, грунт»,
лтс. kruvesis «замерзле болото»,
.'ІИТ.
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atkrusti «розмерзатись, оживати після

*

замороження»; і є.
kreus- «лід; мерзну
ти». очевидно, пов' яз~!'Іе з
kreu- ((гус
та

кров,

*

криваве

284;

мясо».-СІС

Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 80; ССРЛЯ 5, 359;

Kopaliii.ski 432; Dauzat 404; B!och 381;
І 295-296·
Pokorny 621-622.- Див. ще інвентар:
Юеіn 785; Wakle-Hofш.

кров.

інкубація, інкубатор, інкубаторИ,
інкубаційний,
інкубувати;- р.
болг.
инкубация, бр. інкубацьtЯ, п. inkubacja,

ч.

inklubace, слц. inkubacia, м. схв.

инкубациjа, слн. іnkuЬасіjа;-запози
чення з західноєвропейських мов; нім.
Inkubati6n, фр. англ. incubation похо
дять

від

лат.

«сидіння

incubatio

на

яйцях, лежання на чомусь», пов'язаного
з дієсловом incubo «лежу, локоюсь;
висиджую пташенят», утвореним з

фікса

in-

«лежу;

пре

«В-, на-, при-» і дієслова

висиджую

cubo

пташенят», пов'яза

ного з гр. xuf.t~YJ «чаша», можливо, укр.
кубл6.-СІС 284; Шанский ЗСРЯ ІІ
7, 80--81; ССР ЛЯ 5, 360; Kopalinski
432-433; Dauzat 404; Bloch 381; Юеіn
785; Wa1de-Hofm. І 298.-Див. ще

інвентар.- Пор. кублб.

[Инкуди]

«куди-небудь»;- р.

[tін6-

кудЬt] «В інше місце»;- складне утво
рення з основ займенника [йний] і при
слівпика кудй, можливо, за аналогією
до інде, інколи.- ЗССЯ 8, 231--232.Див. ще Иний, кудИ.- Пор. інде, інколи.

інна;-р. Ннна, бр. Іна, болг. Йна,
Йнна;- нове (неканонічне) ім' я неяс
ного

походження;

могло

утворитися

шляхом виділення кінцевої частини з
таких імен, як Ніна, Альбіна, Ангеліна
і под.; недостатньо обГрунтовані при
пущення про запозичення з латинської
мови (Суперансr<ая · 87) або про зв' язок
з давнім рідкісним чоловічим ім'ям

р. Инна (Петровский

121).- Илчев 222.

[інб] «Тільки, лиш6>, [ино Ж, йн6 Ж,
ено ПіІ «те.»;- р. [ин]' «то, тоді; іноді,
іншим разом», [ино] «тt.», [uнно] «так
що», др. ино «як тільки», п. іпо «тільки,
так»;- загальноприйнятого

не

має;

тлумачиться,

Bruckner 192)

як

форма

с. р. числівника псл.

пояснення

(Slawski

* іnь

І

462;

наз.-знах.

в.

«один»; пояс-

іноді

інсинуація

нюється

(Соболевский

Фасмер ІІ

133;

ЗССЯ

РФВ

8, 168)

22, 300;
як резуль

тат складення сполучників і +пь,

но; пов' язується (Bern.
І 271) з * іпь «інший».

І

431;

рос.

Преобр.

lteпkaп «смерть», гр. vЄxuc;; «мрець».

fноді «часом», [йн()ді, йногді] «ТС.»;
р. иногда, [йногдь't, йн6лдьl], бр. [ін6гдьt],
др. иногда «Колись; одного разу; іншим
разом», иногдьt «перед тим, колись»,

п.

[inegdy, іпеdу] «іншим часом», ч. [hinedva] «колись, іншим разом», слц.
inoh1la «іншим часом», схв. !инада] «КО

лись»,

СТСЛ.

ИN""hl'f\d,

ПСЛ. * іпь-g(ь)dе,
g('ь)dа), утворене

IINOI'f\d

«ТС.»;-

* іпь
з займенника іnь
«один; інший» та формального елемента
-g(ь)de (-g(ь)dy, -g(ь)da), який, оче
видно, виник внаслідок контамінації
двох часток

-

-gь-

(* іпь-g(ь)dу,

(-ga-)

і

-de (-dy, -da);

Фасмер (І І 134) вбачає в -g(ь)dy, -g(ь)da
узагальнене *k(ь)da, заперечуючи, як

і Славський, припущення (Schmidt KZ
32, 398; Meillet MSL 13, 29; ОЯ 377)
про те, що -g(ь)da є скороченою формою
род. в. одн. від псл. godь (укр. р. год);
українські форми без г є результатом
фонетичного спрощення.- Бевзенко НЗ
УжДУ 37, 27; Ильинский РФВ 60, 430;

Фортунато~ ИТ І І 249; Slawski

І 458;
RES 21, 171-172; ЗССЯ 8, 231232; Bern. І 431; Mikl. EW 96.-Див.

Vaillaпt

ще Иний.-Пор. тоді.

[інок, ин6к];-р. йнок, др. инок'Ь;
запозичення
з
церковнослов' янеької
мови; цсл. иNOK'h, утворене від ИN'h
(псл. *іпь) «один», є калькою гр. fLO·
«той, що одиноко живе», f10vax6c;;
«єдиний, одиничний; монах».- Шанский
ЗСРЯ !І 7, 83; Фасмер ІІ 135; Преобр.
І 273; ЗССЯ 8, 232-233.-Див. ще
Иний.

vt6r;

Інокентій, [К енька] Я, ст. І но кентій
«неповинень,
неповинникь»
(1627);р. Иннокентий, бр. Инакенцій, !на
ц§нт, п. Іппосепtу, ч. Іпосепs, ст. Іnпо
сепсі, слц. Іпосепt, болг. Инокенти(й),
м. Инокентие, схв. Іпосёпсіj, слн. Iпo
cens;- запозичення з латинської мови;
лат. Inпoceпtius утворене від форми
innocёпs, -eпtis «невинний, непорочний,
нешкідливий, бездоганний», що скла
дається з заперечної частки іп- «не-»
та прикметника посёпs «шкідливий», по-
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хідного від дієслова пасео «шкоджу,
перешкоджаю», пов'язаного з песо «вби
ваю, знищую», спорідненим з ав. паstа
«пропащий», дінд. па$131) «те.», хет.
Беринда 212; Петровский 122; Соп staп
tiпescu 80; Walde-Hofm. ІІ 153-155.д_ив. ще інвалід.- Пор. некролог, нек
тар.

[інбсе] «хай так, гаразд, згоден»,
!ін6сь, ин6се Ж, ин6си ЖJ «те.»;- р.
[йн6сь] «ТС.»;- очевидно, результат злит
тя прислівника [ін6] «лише, тільки»
і займенника ее ще»; розвиток значення
неясний.- Див. ще іно, сей.

[\ноша] «юнак» ВеУг, [інош ВеУг,
и,наш ЖJ «те.», [йноші] «сватачі» Ж.
[їнох] «сват» Ж, [їн6ше] (мн.) Ж;- запо
зичення з чеської мови; ч. jiпoch «юнаю>,
ст. jiпose, juпoch є похідним від основи
jun-, наявної в укр. Юний (див.).
інсектицИд «отруйна речовина для
винищування комах»;-р. инсектицйд,
инсектисйд, бр. інсектьtсід, п. iпsekty·
cyd, ч. iпsekticidy, слц. слн. iпsekticid,
болг. инсектицйд, схв. инсектіщїід;
запозичення з західноєвропейських мов;
нім. Insektizid, фр. iпsecticide, англ.
iпsecticide утворені з основ лат. fпsecta
«комахи», пов'язаного з дієсловом іп
sесо <<Розрізую, надрізую», що склада
ється з префікса іп- «В-, на-, при-» і
дієслова seco «зрізую, розрізую» (лат.
iпsecta є калькою гр. Єvто11а «комахи»,
пов'язаного з E:v-TЄJJ.Vffi «розрізую, висі
каю»), та cida «вбивця», пов'язаного
з caedo «б'ю, січу, вбиваю», спорідне
ним з дінд. khidati (skhidiШ) «рве,
б'є, тисне», kheda «молотою>, вірм. xait.'em «колю».-СІС 285; ССРЛЯ 5, 370;
Dauzat 409; Юеіп 288, 799; Kopalinski

434; Holub-Lyer 214; Walde-Hofm.
І 129.- Див. ще інвентар, секція, це
мент.- Пор.

ентомологія.

інсинуація «злісна вигадка», інсину
атор, інсинуювати;- р. бОЛГ. ИНСИ·
нуация, бр. інсінуацьtя, п. insyпuacja,
ч. іпsіпuасе, слц. іпsіпuасіа, м. схв.
инсинуациjа, слн.
iпsiпuaclJ а;- запо
зичення з західноЄвропейських мов; нім.
Іпsіпuаtібп, фр. англ. insiпuation похо
дять від лат. Insiпuatio «вкрадливість,
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інспекція

інструкція

запобігливість», пов'язаного з дієсло
вом Insinuo «вкрадаюся, проникаю», ут
вореним з nрефікса in- «В-, на-, при-»
і дієслова sinuo «видовбую, nрориваю;
згинаю», похідного від sinus «кривизна,
опуклість, зігнутість».- СІС 285; Шан
ский 3СРЯ І І 7, 85; ССР ЛЯ 5,
371;
Юеіn
Kopalinski 437; Dauzat 409;
800.-Див. ще інвентар, сйнус.-Пор.
шИя.
інспекція,
інспектор,
ін.спектор
ство,
інспектура,
інспектувати;- р.
болг. инспекция, бр. інспекцьtя, п. inspekcja, ч. inspekce, слц. inspekcia,
вл. нл. inspekcija, м. инспекциjа, схв.

инспекциjа, слн. inspekcija;-чepeз поль
ську чи німецьку мову (нім. lnspekti6n)
запозичено з латинської; лат. Inspectio
«огляд, розс.ТJідування» пов' язане з діє
словом Inspicio «розглядаю, nридивля
юся, стежу», утвореним з префім:са in«B-, на-, при-» і дієслова specio «див
люся».-СІС 285; Шанский 3СРЯ ІІ
7, 85-86; Фасмер 11 135; Kopalinski
435; Dauzat 410; Юеіn 800.- Див. ще
аспект. інвентар.- Пор. спектакль, спе
ціалr,ний.
інспірувати
«навіювати, вселяти
якусь думку, підбурювати»,
інстра
тор,
інспірсщія;- р.
инспирИровать,
бр. інспіравrіць, n. inspirowac, ч. inspi··
rovati, слц. inspirovat', вл. inspiracija,
болг.

инспирйрам,

м.

uнcnupupa,

схв.

инспuрисати, слн. inspirirati;- запози
чення з німецької чи французької мови;
нім. inspirieren, фр. inspirer nоходять
від лат. їnspiro «надуваю, надихаю»,
утвореного з префікса in- «В-, на-, при-''
і дієслова spїro «дую, вію, дихаю».
СІС 285; Шанский 3СРЯ 11 7, 86-87;
ССРЛЯ 5, 374; Kopalinski 435; Dauzat
410; Bloch 3~7.-Див. ще інвентар,
аспірант.
інстанція;- р. болг. шtстанция, бр.
інстrінцьtя, n. instancja, ч. instance,
слц. instancia, вл .. instanca, м. инстан
циjа, схв. инстднциjа, слн. instiinca;чepeз посередництво nольської мови за
позичено з латинської; лат. їnstantia
«безпосередня близькість;
наполегли
вість» пов' язане з дієсловом Insto «стою
(знаходжуся) поблизу; наполягаю», ут
вореним з nрефікса in- «в-, на-, при-»
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і дієслова sto «стою», сnорідненого з
nсл. stati, укр. стати.-СІС 'J.85; Шан
ский 3СРЯ ІІ 7, 87; Фасмер ІІ 135; Ko-

palinski 435; Holub-Lyer 214; Wa!deHofm. ІІ 596.-Див. ще інвентар, стати.
інстИнкт, інстинктИвний;- р. болг.
инстuнкт, бр. інстЬtнкт, п. instynkt,
ч. вл. instinkt, слц. instinkt, м. ин
стинкт, схв. uнстинкт, слн. іnstіnkt;
запозичення з німецької мови; нім.
lnstinkt походить від лат. їnstїnctus
«спонукання, nотяг (природний)», по
хідного від дієслова Instїnguo «спону
каю», пов'язаного з Instїgo «збуджую,
спонукаю», спорідненим з дінд. tejate
«Є гострим», tёjayati «гострить», ав.
ti-yra- «Гострий», гр. сгrl~ш «колю», гот.
stiks, двн. stih «точка, укол», stickeп
«колоти», дангл. stёkan, лит. stigti «за
стигати на місці», рос. стегать, стёж
ка.-СІС 285; Шанский 3СРЯ ІІ 7,

87;

Фасмер

11 13,5; Kopalinski

Юuge-Mitzka

436;
328; Walde-Hofm. І

706-707.
інститут,
інституція, інститутка;- р. болг. м. институт, бр. інстьt
тут, п. instytut, вл. нл. institut, слц.

слн. institйt, схв. инстйті}т;-запози
чення з західноєвропейських мов; нім.
lnstitlit, фр. institut, англ. institute
походять від лат. Institutum «організа
ція, лад; запроваджений порядою>, по

в'язаного з дієсловом Instituo «ставлю,
розміщую; створюю, споруджую», утво
реним з префікса in- «в-, на-,
при-»

і дієслова statuo «ставлю, встановлюю».
СІС 285; Шанский
3СРЯ ІІ
7, 87;
ССРЛЯ 5, 377; Kopalinski 436; Юеіn
801; Dauzat 410; Bloch 388.-Див. ще
інвентар, статут.
інструкція,
інструктаж, інструк
тор,
інструкторство, інструктИвний,
інструкційний,
інструктувати;- р.
болг. инструкция, бр. інструкцьщ п.

instrukcja, ч. instrukce, слц. iпstrukcia,
нл. instrukcij а, м. инструкциjа,

вл.

схв.

инструкциjа,

слн.

іпstrйkсіjа;

запозичено через польську та західно
європейські мови з латинської; лат.
їnstructio «настанова, введення, побу

дова>> пов' язане з діЄсловом їпstruo «на
вчаю,
розставляю,
озброюю,
джую», утвореним з префікса

спору
«в-,

in-

інструмент
на-, при-» і дієслова struo «накладаю,
влаштовую, будую, готую».- СІС 286;

Шанский 3СРЯ ІІ 7, 88-89; Фасмер
ІІ 135; Kopalinski 435-436; Dauzat
410; Bloch 388.- Див. ще інвентар,
структура.- Пор. інструмент.
інструмент [стр!}мент, струмеція],
інструменталіст,
інструментальник,
інструментальня,
інструментарій,
іfіСтрументація,
інструментувати;
р. болг. м. инструмент, бр. інстру
мент, п. ч. вл. instrument, слц. instrument, схв. инстр!}мен(а)т, слн. iпstru
ment;- запозичене з латинської мови
через посередниитво .польської, а також
німеuької та французької (нім. Instru-

Instrumenta!ist, instrumental,
ment,
instrumentieren, фр. instrument, instrumental, instгumentation); лат. Instrumentum «знаряддя» пов' язане з дієсловом
Instгuo
«споруджую,
озброюю,
бу
дую».-СІС 286; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
89-90; Holub-Lyeг 215; ССРЛЯ 5,
379; Hiittl-Woгth 73; Kopalinski 435436; Dauzat 410; Bloch 388.-Див. ще
інструкція.
інсулін (мед.);- р. болг. инсулйн,
бр. інсулін, п. insulina, ч. вл. insulin,

ела.

inzulin, схв. инсуліlн, инзулїін,

слн. inzulin, insulin;- запозичене че
рез посередництво французької чи ан
глійської мови
(фр.
insuline, англ.
insulin) з італійської; італ. iпsulina
походить від лат. їnsula «острів», що
зводиться до виразу *en salo ( <salum)
«У відкритому морі» (пор. гр. Єv-аЛоt;;
«ТОЙ, що в морі», нвн. Eiland
«ото
чений водою»,
псл.
ostrovь);
назву
гормону утворено відповідно до термі
на острівки Лангерганса, яким позна
чають клітини, здат01і виділяти гормон
підшлункової залози.- СІС 286; Шан
ский 3СРЯ ІІ 7, 90; ССРЛЯ 5, 383;
Kopalinski 436; Holub-Lyeг 218; Klein
802.-Див. ще ізолювати,
інвентар,
сіль.
інсценізація,
інсценізатор, інсценівка, інсценізувати, інсценувати;- р.
инсценир6вка, бр. інсценізацьtя, п. inscenizacja, ч. inscenace, слц. inscenacia,
болг. инсценйране, м. инсценйра, схв.
инсценациjа, слн. inscenacija;- очевид
но, кальки нім. Inszenierung,
insze-

інтелігенція

nieren, утворених з лат. in- «в-, на-,
при-» і scaena «сцена, театр».- СІС
286; Шанский 3СРЯ І І 7, 91; ССР ЛЯ 5,
384; Sl. wyr. obcych 308;-Див. ще ін
вентар, сцена.
інтеграл (мат.), інтегратор, інтегра·
ція, інтегральний, інтеграційний, ін
тегрувати;- р. болг.
интеграл, бр.
інтзграл, п. integracja, ч. слц. слн.
integгal, вл. integral, м. интегрален,
схв. интеграл; -запозичення з західно
європейських мов; нім. Integгal, integral, Integratiбn, integrieren, фр. integral, integration, integrer, англ. iпte
gral походять від пізньолат. integra!is
(мат.), утвореного
від
лат.
integer
( <* intager) щілий, незайманий», що
виникло з заперечної частки in- «Не-»
і основи дієслова tango «торкаюся, до
сягаю».- СІС 286; Шанский 3СРЯ І І
7, 91-92; ССРЛЯ 5, 385; Kopalinski
437; Holub-Lyer 215; Юеіn 803; Dauzat 410; Bloch 389; Wa!Іle-Hofm. І
352, 708.-Див. ще інвалід, такт.
інтелект,
інтелектуашзац(я,
інте
лектуалізм, інтелектуаліст,
інтелек
туальний;- р. интеллект, бр. інтв
лект, п. ч. ела. вл. intelekt, болг. м.
интелект, схв. интелек(а)т, слн. intelekt;- запозичення з французької та

німецької мов; фр. intel!ect, intel!ectuel, нім. Intel!ekt, Intellektualismus,
Intellektuelle «інтелігент», intellektual
(intellektuell) «розумовий» походять від
лат. intellёctus «відчуття, сприйняття,
розуміння, розум», пов'язаного з діє
словом intellego «відчуваю, сприймаю,
пізнаю, думаю», утвореним з префікса
inter- ( >intel- перед І) «між-», спорід
неного з дінд. antar, antarab <<Внутріш·
ній», псл. Qtrь «всередині», укр. нутр6,
і дієслова lego «збираю, читаю, слу
хаю».-СІС 287; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
92-93; ССРЛЯ 5, 386; Kopalinski 437;
Holub--Lyer 215; Юеіn 803; Dauzat
411; BJoch 389; Walde-Hofm. І 352,
708.- Див. ще лекція, нутрб, утрбба.
інтелігенція,
інтелігент,
інтелі
гентщина;- р.
интеллигенция,
бр.
інтзшгенцьщ п. inteligencja, ч.
iпte
ligence, слц. inteligencia, вл. нл. inteligenca «інтеліге'нтність», болг. инте
лигенция, м. интелигенциjа, схв. инте-
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інтендант
лигенциjа, слн. inteligenca «інтелігент
ність»;- через російську і польську
мови запозичено з латинської; лат. intel!egentia (intelligentia) «розуміння,
здатність сnриймати знання» походить
від дієслова iпtellego «сприймаю, розу
мію»; з російської мови походить англ.
intelligentsia. -СІС 287; Виноградов
3тимология 1964, 111 -113; Шанский
ЗСРЯ 11 7, 93-94; Фасмер-Трубачев
ІІ 135; Kopalinski 437; Юеіn 803.Див. ще інтелект.
інтендант,
інтендантство, інтен
дантура;- р. болг. м. интендалт, бр.
інтзндалт, п. inteпІlent, ч. слц. вл. intendant, схв. интендант, слн. intendant;- очевидно, запозичення з німе
цької мови; нім. Inteшlant «директор,
керуючий; інтендант» походить від фр.
inteпdant «інтендант, керуючий», яке
зводиться до пізньолат. intendёns, -entis
«наглядач», пов'язаного з дієсловом intendo «стежу; скеровую», утвореним з
префікса іп- «В-, на-, при-, до-» і діє
слова tendo «тягну, наnружую».-СІС
287; Фасмер ІІ 135; Шанский 3СРЯ 11,
7, 94-95; ССРЛЯ 5, 390; Kopalinski
438; D auzat 411 . -Див. ще інвентар,
тенденція.
інтенсИвний;- р. интенсйвньtй, бр.
інтзнсіуньt, п. intensywny, ч. inten-

інтерв'Ю

«роблю».- СІС
288; Шанский
ІІ 7, 95-96; ССРЛЯ 5, 391;
Kopalinski 438; Юеіn 804.- Див. ще

facio

3СРЯ

інтенсИвний, факт.
інтервал;- р. болг. м. интервал,
бр. інтзрвал, n. interwal, interwal, ч.
слц. interval, вл. interwal, схв. интер

вал, слн. interval;- запозичення з ні
мецької чи французької мови; нім. Intervall, фр. intervalle походять від лат.
intervallum «місце між валами, ровами;
відстань, проміжок (часу)», що виникло
внаслідок складення прийменника inter «між, серед, під» та іменника vallum
«Огорожа, вал».- СІС 288; Шанский
3СРЯ І І 7, 96; ССР ЛЯ 5, 392; Kopalin-

ski 441; Юеіn 808; Dauzat 412; Bloch
390.-- Див. ще вал\ інтелект.
інтервент,
інтервенція, інтервенціоніст;- р. болг. интервент, бр. ін
тзрвент, n. interwenient, interweпcja,
ч. слц. interwent, вл. нл. interwencija,

м. интервенциjа, схв.
интервенциjа,
слн. intervencija;- запозичення з ні
мецької чи французької мови; нім. Interventi6n, Intervent, фр. interventioп
«втручання,

посередництво»

походять

від пізньолат. interventio «несподіва
ний прихід, втручання», пов'язаного
з дієсловом iпtervenio «входжу (між),
приходжу,

втручаюся»,

утвореним

з

sivni,

слц. iпtenzivпy, вл. intensiwny,
болг. м. интенсйвен, схв. uнтензїіван,

префікса inter- «між-, серед» і дієслова
venio «приходжу,
прибуваю».- СІС

слн. intenziven;- запозичення з фран
цузької чи німецької мови; фр. intensif
(ж. р. inteпsive), нім. intensiv походять
від елат. iпtensivus, пов'язаного з intensus (intentus) «наnружений, силь
ний», похідним від дієслова intendo
«скеровую; збільшую, натягую».- СІС

288; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 96; ССРЛЯ 5,
393; Kopalinski 441; Dauzat 412.- Див.

287; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 95; ССРЛЯ 5,
391; Sl. wyr. obcych 310; Kopalinski
438; Dauzat 411; Bloch 389.-Див. ще
інтендант.
інтенсифікація, інтенсифікувати;-
р. интенсификсщия, бр. інтзнсіфіка
цьtя, п. intensyfikacja, ч. intenzifikace,
слц. iпtenzifikacia, болг. интензификrі
ция, слн. inteпzifikacia;- запозичення
з французької мови; фр. iпtensificatioп
утворено з основи nрикметника intensif

«інтенсивний>> і словотворчого компо
нента -ficatioп, що зводиться до лат.
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ще авантЮра, інтелект.

інтерв'Ю,

інтерв'юер,

інтерв'юва-

ти;- р. интервьЮ, бр. інтзрв' Ю, п. ч.
слЦ. вл. interview, болг. интервЮ, м.
интервjу, схв. интервjу, слн. іпtеrvju;
запозичення з англійської мови; англ.
interview «зустріч, побачення; інтер

в'ю» походить від фр. ст.

entrevue «по·

бачення», пов' язавого з дієсловом (s')eпtrevoir «зустрічатися, бачитися», утво
реним з префікса entre- «між-, серед-»,
що походить від лат. inter- «ТС.», і діє
слова voir «бачити», я·ке зводиться до

лат. videre
9СРЯ ІІ 7,

«rc.».- СІС 288; Шанский
97; Фасмер ІІ 135; ССРЛЯ
5, 394; Kopalinski 441; Holub-Lyer
217; К!еіn 808; Dauz'at 412-413; Bloch
390-391.- Див. ще вид, інтелект,

інтерпретувати

інтерес
інтерес, інтересант (заст.) «той, що
керується власною вигодою», інтерес
ний, інтересувати,
інтересуваrпися;
р. болг. интерес, бр. інтарfJс, інтfJрас,
п. iпteres «діло, справа; (ст.) увага, за
цікавлення», ч. ела. interes, вл. intereseпt «заuікавлена особа», слн. іntеrеs;
запозичене

через

посередниитво

поль

ської чи німеuької мови (нім. Interesse)
з латинської; лат. interesse «бути всере
дині, мати важливе значення; брати
участь, бути заuікавленим» (дієслово,
згодом субстантивізоване) утворено з
префікса inter- «між-, серед» і дієслова
esse «бути», спорідненого з псл. jesmь,
укр. є.- Акуленко 140; Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 97-98; Фасмер ІІ 136; ССРЛЯ 5,

396; Sl. wyr. obcych 310; Holub-Lyer
216; Hiittl- Worth 73; Юеіn 805; Юu
ge-Mitzka 328.- Див. ще є, інтелект.
інтер'Єр;- р. интерьер, бр. інтзр'
ер, п. iпterieur, ч. ела. interier, болг.
инІ&ри6р, м. интериер, схв. интерйjер,
слн. interier;- запозичення з франuу
зької мови; фр. interieur <<Внутрішній;
внутрішня частина, середина» nоходить

від лат.

interior

«ближчий до серединю>,

пов' язанqго з прийменииком

inter «між,
288; Шанский 3СРЯ ІІ,
7, 103-104; Kopalinski 439; HolubLyer 216; Dauzat 412; Bloch 390.- Див.

серед».-СІС

ще інтелект.
інтермедія «у середньовічному теат
рі --комедійна сuенка, вставлена між

актами драми»,

[тири.медія]

«розгар

діяш; мотлох» Ме;- р. болг. интер.ме
дия, бр . .інтзр.медьщ n. intermedium;мoжливo,

через

польське

посередництво

запозичено з латинської мови; лат. intermedium (interrnedius) «те (той), що
знаходиться в середині; середнє» виник
ло внаслідок складення прийменника
inter «між, серед» і прикметника medius
«середній, uентральний», сnорідненого
з псл. *medja «Межа», укр . .межа.
СІС 289; Шанский 3СРЯ ІІ 7, 99; Фас

мер ІІ

136; ССРЛЯ 5, 399; Hйttl-Worth
73; Kopalinski 439; Walde-Hofm. ІІ
57-58.-Див.

ще інтелект,

межа.

інтернат;-р. болг. м. интернdт,
n. вл. internat, ч. ела. слн. internat,
схв. интернат;- запозичення з фран

цузької мови;

фр.

internat

«закритий

учбовий

заклад» походить від
лат.
<<Внутрішній», пов'язаного з
прийменииком inter «між, серед».- СІС
289; Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 100; ССРЛЯ

internus

5, 400; Kopalinski 440; Holub-Lyer
216; Dauzat 412; Bloch 390.- Див. ще
інтелект.
інтернаціонал
(міжнародне об' єд
нання; назва гімну);- р. болг. Интер
национал, бр. Інтзрнацьtянал, n. Internacional, ч. ела. Internacioшll, вл. Interпacionala, м. схв. Интернационала,
слн. Internacionala;- запозичення з ан
глійської і франuузької мов; англ. Internatioпal (фр. Internationa!e) постало
від назви організаuїі англ. «lnternatio-

пal

Working Men's Association», засно
28 вересня 1864 року.
СІС 289; ССРЛЯ 5, 400; Шанский ЗСРЯ
Il 7, 100; Kopalinski 440; Юеіn 806.ваної в Лондоні

Див. ще інтернаціональний.
інтернаціональний,
інтернаціоналі
зація, інте рнаціоналіз.м' інтернаціона
ліст,
інтернаціоналізувати;-- р. ин
тернациональньиї, бр. інтзрнацьtяналь
ньt, п. internacjonalпy, ч. internacionalni, ела. internacionalny, вл. нл.
internacionalizm, болг. м. щtтернацио

нален, схв. іlнтернационалан, слн.

inter-

nacionalen; --запозичено

через посеред
ниитво
західноєвропейських
мов
з
англійської; англ. international (звідки
також фр. international, нім. international) утворено в 1780 р. Дж. Бента
МО!\1 з прийменника inter «між», що по
ходить від лат. inter «ТС.», та іменника
nation «народ», яке зводиться до лат.
natio, -onis «Те.».- СІС 290; Шанский
ЗСРЯ ІІ 7, 101-102; Юеіn 806; Gami!Jscheg 540.-Див. ще інтелект, нація.
інтерпретувати, інтерпретатор, ін
терпретація;- р.
интерпретйровать,
бр. інтзрпрзтаваць, п. вл. interpretowac, ч. interpretovati, слц. interpretovat', болг. интерпретйра.м, м. интер
претйра,

схв.

интерпретйрати,

слн.

interpretirati;- запозичення з захід
ноєвропейських мов; нім. interpretieren
«тлумачити», Interpretati6n «тлумачен
ня», фр. interprett;r «Перекладати, тлу
мачити, виконувати», interpretation, i.nterpretateur, англ. interpret, interpretation походять від лат. interpretari
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інтИмний

інфекція

«тлумачити, пояснювати», interpretatio,
«Пояснення», пов' язаних з іменни
ком iпterpres, -tis «посередник, комента
тор, тлумач», утвореним з прийменшша
inter «між, серед» і основи іменника
pretium «ціна, вартість, плата», спорід
неного з псл. protiv-ь,
укр.
проти,
п. przeciw.-CIC 290; Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 103; Kopalinski 440-441; Юеіn

-onis

807; Dauzat 412; B1och 390; \Valde-Hofm. ІІ 360-361.- Див. ще інтелект,
проти.
інтИмний,
інтимізація, інтuмнича
ти;- р. интuмньtй, бр. інтЬtмньt, п.
intymny, ч. intimni, слц. intimny, вл.
intimny' болг. м. интuмен, схв. іlнтfі
ман, слн. intimen;- запозичення з фран
цузької мови; фр. intime походить від
лат. intimus «найбільш внутрішній, най
глибший; щирий, задушевний», що є
формою прикметника найвищого сту
пеня до interior «ближчий до середи
ни».-СІС 291; Шанский 3СРЯ 1І 7,
104; ССРЛЯ 5, 407; Kopalinski 443;

Ho!ub-Lyer 217; Dauzat 413;
391.- Див. ще інтер'Єр.

B1och

інтонацtя,
інтонаційний, інтону
вати;- р. болг. интонсщия, бр. інта
нацьzя, п. intonacja, ч. intonace, слu.
intonacia, вл. intonacija, м .• схв. uнто
нациjа, слн. intonacija;- запозичення
з західноєвропейських мов; нім. Intoпa
ti6n, intonieren, фр. англ. intonation
утворені від лат. intonare «видавати
звук, загриміти; ГОЛОСНО ВИМОВЛЯТИ»,
що складається з префікса in- «В-, на-»
і дієслова tonare «гриміти, звучати».

СІС 291; Шанский 3СРЯ ІІ
7, 104;
ССРЛЯ 5, 409; Kopalinski 441-442;
Dauzat 413; Bloch 391.-Див. ще ін
вентар, тон.
інтрИга, інтриган,
інтриганство,
інтригувати;- р. болг. интрuга, бр.
інтрЬtга, п. intryga, intrygowac, ч. in-

trika, слц. вл. intriga, м. интрига, схв.
іттрига, интрuга, слн. intriga;- запо
зичення з французької мови; фр. intrigue
«інтрига, підступи; любовний зв'язок»
(intrigant, intriguer) походить від іт.
intrigo «інтрига, підстуnи», пов'язаного
з intrigare «плутатИ>>, яке походить від
лат. intricare «заплутувати, збивати з
толку», утвореного з прийменника in
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«В, на, при» та іменника tгісае «дурниці,
труднощі», пов'язаного з дієсловом torquere «nовертати, згинати».- СІС 291;
Фасмер І І 136; Шанский 3СРЯ І І 7,
104; ССРЛЯ 5, 410: Sl. wyr. obcych

Holub-Lyer 217; Dauzat 413;
314;
Wa!de-Hofm. ІІ 692.-Див. ще інвен
тар.- IJop. торт, тортури.
інтуїція, інтуїтивізм, інтуїтивіст,
інтуїтИвний;- р. болг. интуuция, бр.
інтуіцьт, п. intuicja, ч. intuice, слц.
intuicia, вл. intuicija, м. схв. интуuциjа,
слн. intuicija;- запозичення з західно
європейських мов; нім. Intuiti6n, intui-

tiv, фр. intuition, intuitif, англ. intuition, intuitive походять від елат. intuitio «споглядання», intuitїvus «спогля
дальний», пов' язаних з дієсловом intueor «уважно дивлюся, звертаю увагу»,
утвореним з префікса in- «В-, иа-, при-»
і дієслова tueor «дивлюся, сnоглядаю»
неясної етимології.- СІС 292; Шанский
3СРЯ ІІ 7, 106; ССРЛЯ 5, 414; Kopalinski 443; Dauzat 413; Bloch 391; Юеіn
810; Walde-Hofm. ІІ 713-714.-Див.
ще інвентар.
інфаркт;- р. болг. инфаркт, бр. ін
фаркт, ч. слц. вл. infarkt, схв. ітфаркт,

слн. infarkt;- інтернаціональний тер
мін, утворений, як і нім. Infarkt, англ.
infarct, на основі елат. Infarctus «напов
нений», пов'язаного з Infarcio «Набиваю,
втискую», яке складається з префікса
in- «В-, на-, при-» і дієслова farcio «на
биваю, наповнюю, начиняю» (йдеться
про закупорення судин серцевого м'я
за).~СІС 292; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
107; ССРЛЯ 5, 415; Ho!ub-Lyer 212~
РЧДБЕ 289; Юеіn 791.- Див. ще ін
вентар, фарш.
інфекція,
інфекціоніст,
інфекційний,

інфікувати;- р.

болг.

инфекция,

бр. інфекцьщ п. infekcja, ч. infekce,
слц. infekcia, вл. infekcija, м. инфекциjа,
схв. инфекциjа, слн. infekcija;- інтер
національний термін, утворений, як і
нім. Infekti6n, фр. infection, від пізньо
лат. Infectio «псування; заражання»,
пов'язаного з Inficio «змішую, псую,
заражаю», що складається з префікса

in- «В-, на-, при-» і дієс;лова facio <<роб
лю».-СІС 292; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
107; ССРЛЯ 5, 416; KopaJinski 428~

інфінітИв

інцидент

----------------------------------------------------«надаю форму, створюю», пов' я
з іменником forma «форма».
СІС 293; Шанский 9СРЯ ІІ 7, 108109; Фасмер ІІ 136; ССРЛЯ 5, 419;

formo

Holub- Lyer 212; Dauzat 406; Bloch
383.-- Див. ще інвентар, факт.- Пор.
дезинфекція.
інфінітИв;- р.
болг.
тuв, бр. інфінітьtу, п.

м.

заного

инфини

infinitivus, ч.
infinitiv, слu. infinitiv, вл. infinitiw,
схв. йнфинитїів, слн. infinitiv;- запо

Kopalinski 429; Dauzat 407; Bloch 384;
Юеіn 793.- Див. ще інвентар, форма.

зичення з західноєвропейських мов;

бр. інфрачьtрв6ньt,

інфрачервоний;- р.

нім.

Infinitiv, фр. infinitif, англ. infinitive

ч.
инфрачервен,

форма,

з

Infrnrtus «Незакінчений, необмежений»,
утвореним із заперечної частки in- «Не-»
і

дієприкметника

frпrtus

[promienie] podinfracerveny, болг.
infrardec;- складна

слц.
слн.

czerwone,

походять з пізньолат. Infiлilivus (modus) «нео значений (спосіб)», пов'язаного

инфракраснЬtй,

п.

утворена з

прикметника черво

ний і запозиченого з латинської мовн
комnонента rnfra- «низько, внизу; під,

від дієслова

нижче,

пізніше»,

спорідненого

з

дінд.

adharaQ «НИЖНіЙ, НИЖЧИЙ», даНГЛ. UЛ
der «Під, нижче», гот. undar, двн. untar,
нвн. unter «ТС.».-Шанский 9СРЯ ІІ 7.
109; ССРЛЯ 5, 419; Kopalinski 429430; Юеіп 793-794; Walde-Hofm. І

fІпіо «обмежую, визначаю», похідного
від frnis «межа».--- СІС 292; Шанский
ЗСРЯ ІІ 7, 107-108; ССРЛЯ 5, 417;
Kopalinski 428; Dauzat 406; Bloch 384;
Юеіп 792.-- Див. ще інвалід, фініш.

инфлациjа, слн.

iлflacija;- запозичен

698.-Див. ще червоний.
інфузорія;- р. болг. инфуз6рия, бр.
інфуз6рьtя, ч. infuz6ria (мн.), слц. infuz6rium, м. инфузориjа, схв. инфузо

ня з англійської

мови;

рїіj, инфjjЗдриjа, слн.

інфлЯція;-;- р. инфлЯцuя, бр. інфлЯ
цьtя, п. inflac]a, ч. inflace, слц. inflacia.

вл. нл. inflacija, болг. инфлацuя, м. схв:
англ.

inflatioл

infuz6rij;- засво

інфля

єний новолатинський науковий термін;

ція», як і фр. infla tion «інфляція, пух
лина, здуття», нім. Inflati6n «інфляція»,
походить від лат. InШitio «здимання,
пучіння», ·nов'язаного з дієсловом Inflo

нлат. infusoria створено у XVIII ст.
від дієслова лат. Iпfundo «наливаю,

«надування, наповнення,

здуття,

вливаю»,

«вдуваю, здимаю», складеним з префікса

іл- «В-» і дієслова

f!o

«дую,

вію», спо

рідненого з двн. blaan «дути», biajan,
blasan, дангл. b!awan «ТС.».- СІС 292;
Шанский 9СРЯ ІІ 7, 108; ССРЛЯ 5,
417; Kopalinski 429; Юеіп 793; Dauzat

407; Bloch 384; Walde-Hofm. І 517.Див. ще інвентар.
інформувати,
інформднт, інформа
тор, інформація;- р. информИровать,
бр. інфармаваць, п. вл. informowac,
ч.
informovati,
слц.
informovat',
болг. информuрам, м. информuра, схв.
информuратu, слн. informirati;- запо
зичення з західноєвропейських мов; нім.
iпformieren <<Повідомляти, навчати», Informati6n «інформація», фр. informer
«повідомляти»,
information «інформа
ція, розслідування» походять від лат.

Informo «надаю форму, створюю уявлен
ня про щось, зображаю» (Informatio
«тлумачення, роз'яснення», rnformator
«той, хто роз'яснює»), яке складається
з префікса

in-

«В-, на-, при-» і дієслова

що

складається

з

префікса

«в-, на-» і дієслова fundo '<ллю», спо
рідненого з гот. giutan «лити», двн.
giozan, нвн. gieBen «Тс.», дінд. ju-h6ti,

in-

juhut~ «ллє у вогонь, приносить жерт-

.

ву»; назва пов' язана з тим, що інфузо
рії вперше було виявлено в теплих на
стойках на рештках організмів.- СІС

293; Шанский 9СРЯ ІІ 7, 109; ССРЛЯ
5, 419; Юеіп 794; Юuge-Mitzka 326;
Dauzat 407; Bloch 385; Wa!de-Hofm.
І 563-564.- Див. ще інвентар.
інцидент;- р. болг. м. инцидент,
бр. інцьtдант, п. incydent, ч. слц. incident, схв. uнцйдент, слн. incident;запозичення

з

французької

мови;

фр.

«випадок, подія; випадковий,.
побічний; який падає», як і нім. inzident «випадковий, побічний», Incident

incident

«випадаю> та англ. incident «випадко
вий, випадок», лохьдять від лат. incidens, -tis «який трапляється», дієприк
метника від incido, -ere «падати; трапля
тися», що склад;;Іється з префікса in«B-, на-, при-» і дієслова cado, -ere «па
дати, траплятисю>.-СІС 293; Шанский
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іподром

инцишітий
ЗСРЯ ІІ

7, І 10; ССРЛЯ 5, 420; Kopalinski 425; Юеіп 782; Dauzat 403; Bloch
380; Walde-Hofш. І 128.-Див. ще

tон, п. jon, ч. ion, jont, ijon, слц. i6n,
iont, вл. ion, болг. йон, схв. Ион, слн.
i6n;- запозичене з англійської мови,

іНВ<'НТар, казус.
[инцинатий] «гострий,

можливо,

злий»

(про

()цет,

осу, змію) Ж;- очевидно, видо
змінене запозичення з молдавської мови;
молд. ьтцшиіт «легкий, слабо укріпле
ний» пов'язане з лат. *in-tenuare, по
хідним від tenuo, -are «робити тонким,
послаблювати»;
ки,

можливо,

на

розвитку

позначився

семанти

вплив

фоне

тично близької румунської форми

tant «збуджуючий».- Vincenz 2;
514; DLRM 430.

inci-

СДЕЛМ

[fншак] «інакше, інакший» ВеУг,
ftituuaк] «інакше» Г, ВеУг, [Иниtакий]
«інший» Г, Ж;-результат контамінації форм інший та інак (див.).

.

інший, [Инишй Ж, Пі, Инчий, їнчий
ЖJ, [инч, Инче];- р. [Инший, Инше],
·бр.

iHUlbt,

др.

jinszy, [inkszy],
результат

ИНUtии,

ч.

П.

СТ.

inszy,

[jinsi],

слц.

іпsі;

іn'Ь

«Один;

поширення

псл.

інший» суфіксом -ьs-, що оформляє ви
щий ступінь
прикметників.- Бевзен
ко Доп. УжДу І 63; Преобр.
І 272;

Slawski І 463-464; Bern.
EW 96.-Див. ще Иний.
[Ин'Як]
«ТС.» Пі,

«інакше»
[Ин'якuй]

Г,

І

431; Mikl.

Ж~

[ин'якше]

«деякий»

Г,

Ж;

складне утворення, що виникло з основ

fuний] «інший» та як (якИй) за анало
rі єю до і нак ( інакий, інакше).
ще Иний, як.- Пор. інак.
ІоаннИкій -див. ОнИкій.

- Див.

Іов, Йов, ст. Ішв'Ь «тверд'Ь, любяй
'б(ог)а, аб(о) болtючий, аб(о) вздьrхаю
чий, терпячий неприазни» (1627);- р.
Иов, др. Иов'Ь, п. НіоЬ, ч. слц. Job,

болг. м. Йов, схв. Иов, слн. Jova, Job,

стсл. Иwвn, Иккn, Иовn;-через цер
ковнослов'янське
посередництво запо
зичено з грецької мови;
гр. 'ІЮ~ (як

і лат.

ІоЬ) походить від гебр.

пов'язаного,

можливо,

з 'ЩеЬ

'ІіоЬ,
«ворог»

або 'і!!бЬ «велике бажаннЯ».-Сл. вл.
імен 211; Беринда 213; Петровский 122;
Илчев 226; Constantinescu 87.
іон (електрично заряджена частин
ка), йон, іонізатор, іонізація, іонний,
іонізаційний, іонізований,
іонізуючий,
іонізувати, йонізувати;- р. и6н, бр.
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через

посередництво

фран

цузької і німецької; англ. ion (фр. ion,
нім. I6n) «ТС.» створено як науковий
термін у ХІХ ст. М. Фарадеєм на ос
нові гр. l:ov ( <lШv) «ідучий», дієприкм.
від дієслова Єtf.LL, lЄvat «іти», спорідне
ного з лат. ео,

Yre

«тс.», псл.

укр.

iti,

imu.-CIC 293; Шанский 3СРЯ

ІІ

7,
110; ССРЛЯ 5, 420; Kopalinski 458;
Holub-Lyer 218-219; Юеіп 813; Dauzat 414; Bloch 392; Frisk І 462-463.Див. ще ітИ.

Іона, йона, Івон,

[Йон],

ст. Іwна

«голубица ... »

(1627);- р. Иона, бр.
Іона, п. Jonasz, ч. Ion, Ij6n, слц. Jonas,
болг. йонат, слн. Jonas, стсл. ИОNd;
через
церковнослов'янське посередни
цтво запозичено з грецької мови; гр.
'lюvii~ (як і лат. Jonas) походить від
гебр.
!бnе, букв. «rолуб».-Сл. вл.
імен 211; Беринда 213; Илчев
227;
Петровский 122; Constantinescu 85.

Іпатій, Іпат, ст. Упатій «достоин'Ь,
наивьrшшьrи судя, вьrсокий аб(о) вер
ховньrй» (1627);-р. Ипатий, Ипdт,
бр. Іпацій, Іпат, болг. Ипатuя (жін.

р.),

стсл.

Vn11тіи;- через

слов'янське

церковно

nосередництво запозичене

з г.рецької мови; гр. 'У ::rta'Lto~ пов' язане
з uла•о~ «верховний, найвищий», спо
рідненим з дінд. upamal) «ТС.», лат. super
«над»; виведення імені з латинської
мови (Суперанская 78) помилкове.
Сл. вл. імен 211; Беринда 238; Петров
ский 123; Constantinescu 87; Boisacq
1002; Frisk І І 966.

іподром, ст. ипподро.м'Ь
(1627);р. ипподро.м, гипподро.м, бр. іпадром,
др. иподру.мие, иподро.мие, п. ч. hipodrom, слц. слн. hipodr6m, болг. хипо
дро.м, хиподру.м, схв. хuпддром;-за
позичення

з

французької

мови;

фр.

hippodrome походить ·від лат. hippodromus «місце для верхавої їзди, іпо
дром,

ристалище»,

яке

зводиться

до

гр. l::rt::rt68pof.LЩ «місце кінних змагань»,

утвореного
«кінь,
бігова

з

основ

жеребець»
доріжка»;

іменників

rллщ;

і бр6f.LЩ «хід, біг;
давньоруські форми

ірга

ІполИт

походять безпосередньо з грецької мо
ви.-СІС 294; Шанский 3СРЯ ІІ 7,
112; ССРЛЯ 5, 424; Фасмер І 407, І І
137; Kopalinski 397; Bloch 366.- Див.
ще аеродром. АрхИп.
ІполИт, ПолИт, ст. Jnnoлvm «конец'Ь;

раздрtшитель, свобод(ь)»
(1627);- р.
Hnnoлum, бр. !паліт, Гіпаліт, п. HipoJit, ч. Hippolyt, слц. Hypolit, болг.
Иполuт, м. Иполит, схв. Иполит, Hipo-

lit, слн. HipoJit, стсл. Ипому-тn, ИtlО

,шть;- через церковнослов'янське по
середництво запозичено з грецької мови;
гр. 'I:n::n:6Лu•щ (букв.) «Той, хто розпря
гає коней» утворене з основ іменника
tллщ «кінь» і дієслова Л6ю «звільняю,

відпускаю, розпрягаю».-Сл. вл. імен
211; Беринда 212; Петровский 123; Су
nеранская 78; Илчев 223; Coпstaпti
nescu 87.-Див. ще аналіз, АрхИп.
Пор. іподром.
іпохондрія,
іпохондрик,
іпохондрИчний;- р. uпох6ндрuя, ст. гипохон
дрия, бр. іпах6ндрьtЯ, п. hipochoпdria,
ч. hypochoпdr, слц. hypochoпdria, вл.
hypochoпdriski, болг. ипох6ндрия, схв.
хипохдндриjа, слн. hіроhопdrіjа;-за
позичене

через

польське

та

латинське

посередництво
(лат.
hypochoпdria) з
грецької мови; гр. b:n:ox6vбpta «частина
тіла нижче грудної клітки» є формою
С. р. МН. прикметпика 6:n:o ?(6Vбpto~ «ТОЙ,
що

знаходиться

нижче

хряща»,

утво

реного з прийменника b:n:o «Під, нижче»
і іменника ?(6vбрЩ (
')(роvб-ро-~) «Зер
нина, сіль; хрящ», спорідненого з лат.

<*

freпdo, -ere «скреготіти (зубами)», дангл.
3rіпdап «іvюлоти», лит. grendu, gr~sti
«терти»;

назва

зумовлена

тим,

що

із

захворюванням черевної порожнини у
старій медицині пов'язували стан пси
хічної депресії.-СІС 494; Шанский
3СРЯ ІІ 7, 112; Фасмер ІІ 173; ССРЛЯ

5, 424; HйttJ-\Vorth 14; Kopa1inski
397; Holub-Lyer 201-202; Юеіп 760;
Boisacq 1066; Dauzat 396; Bloch 373;
Frisk І І 1110-1111.- Див. ще гіпо
теза.- Пор. хандра.
іпрИт;- р. болг. unpum, бр. inpЬtm,
IJ. iperyt, ч. слu. yperit, схв. unepum,
слн. iperft;- запозичення з французь
кої мови; фр. yperite «ТС.» походить від
назви місцевості в пн.-зах. Бельгії

«Іпр» (з фламандського Yper),
вперше (12 VII 1917 р.) німuями

d'Ypres
де

було застосовано

цю

речовину

як

от

руйний газ.-СІС 294; Шанский 3СРЯ
ІІ 7, 112-113; ССРЛЯ 5, 425; Kopa-

linski 445; Holub-Lyer 515; Dauzat
760.
ір,

ірнuк -див.

ІраІда;- р.

1раіда,

аїр.

Ираuда, Ироuда,

бр.

стсл. 'И рdиДd;- запозичене че

рез церковнослов'янську мову з грець
кої; гр. 'Ієра·t~ (звідки лат. Irais), оче
видно, пов'язане з lєр6~ «святий»; р.

Ироuда, можливо, походить
від гр.
'Hpwt~ ('Hp6t~) букв. «Героїня; геро
їчна>>; пов'язання з гр. 'Нра «Гера»
(Суперанская 87) помилкове.- Петров
ский 123; Юеіп 814.
Іраклій, Гераклій, Геракл, ст. И рак
лій;-р. Ираклий, бр. іраклій, др.
Ираклій,
п.
Herak!es, ч. Herakles,
болг. Иракли, Ираклuя (жін. р.), слн.

стсл.

Heraklej,
через

ИрdКЛІ~и.

церковнослов'янське

ИрdІ\лn;
посеред

ництво запозичено в давньоруську мову

з греuької
через

(форми з початковим Ге-

латинське

Heraclius, Hercules);

ракл»,

-

посередниитво -лат.

'Нр::іхЛєtо~

гр. 'Нр::іхЛУJ~

утворені ·з

«Ге

основ

іменників ''Нра «Гера» (ім' я богині)
і хЛЄо~ «слава, хвала», спорідненого
з псл. s!ovo, укр. сл6во.-Сл. вл. імен
205, 211; Петровский 124; Илчев 223;
Вайганд БЕ 1963/4-5, 476; Coпstaпti
nescu 87; Frisk І 642, 869-870.
ірбіс

(зоол.)

«барс,

сніговий

барс,

Fe1is irbis»;- р. upбuc, бр. ірбіс, СЛЦ.
irbis «тс.»;- запозичення з монголь
ської мови (монг. irbis «ТС.»).- СІС
294; СРНГ 12, 207; Фасмер ІІ 137.
ірга
(бот.)
«Amelaпchier Medic.»,
[Ирга] «кизильник,
Cotoпeaster vulgaris L.» Ж. Пі;- р. ирга «тс.», бр. ірга
«Amelaпchier»;- заnозичення
з
мон
гольської мови (монг. uргай <<шелюга,
червоний
верболіз,
Salix acutifolia
Willd.», калм. jarya <<кущ з дуже твер
дою деревиною»); помилково пов' язу
валося (Горяев Доп. 2, 15) з ріг, лат.
rigidus «твердий, застиглий».- Баска
кав та ін. Взаимод. и взаимообог. 55;
Фасмер ІІ 137.

3!5

ірвант

ІрИна

[ірвант] «залізне кільце на ободі ко
леса екіпажа»;- неясне; можливо, ре
зультат видазміни запозиченого нвн.
V erb and «перев' яз ка».

внаслідок падіння
наступного за ним редукованого; зістав
лення з лит. kгizeпti «іржати» як звуко
наслідувального
утворення
(Machek

[ИреньJ (бот.) «образки болотні, CalЖ;- похідне утворення
від [ір] «лепеха, Acorus L.»; назва зу

Фасмер
Горяев

la palustris L.»

мовлена тим, що обидві рослини ростуть

на болотах.-Вісюліна-Клоков
84.-Див. ще аїр.

83-

іржа, ржа, [иржа, ржИна Нед, ржа
вина Нед, ржавчИна Нед], [иржавець]
«болото, іржава річка», [ржавець] «ТС.»,
[иржавина] «Місце з іржавою водою»,
іржавинка, ржавинка, іржасті (бот.),
[ржія] «болото, де утворюється озерна

лося перед сонорним

ESJC 528) недостатньо переконливе.-
І І І 480-481; Преобр. І 202;
299; Brйckпer 478; Mikl. EW
285; W alde-Hofm. ІІ 449; Pokorny
867.- Пор. ригати, рикати.
иржИще - див. рож.
[иржій] (бот.) «рижій, СаmеІіпа sativa» Ж;- результат видазміни деети

мологізованої форми рижій «ТС.», збли
женої з основою іменника іржа або

[иржИще].- Див. ще рижій.
іригація, іригатор, іригаційний;

рnЖД6;- псл. *гьdjа «іржа», похідне
від *r-ьd-ь <*rud- «червоний», пов'яза
ного з rud-ь <*roud- «ТС.» (пор. р. рдеть,
укр. рдИтися «гарячитися», рудИй);
споріднене З ЛИТ. rudas «Червоно-бурИЙ»,
rudis «іржа», свн. rot «ТС.», лат. ruber
«червоний», гр. Єрu{}р6\;,
гот.
raups
«ТС.», дінд. rudhiral) «те.; кривавий»,

р. ирригdция, бр. ірьсгацься, п. irygacja,
ч. irigace, слц. irigacia, болг. ирига
ция, м. схв. иригациjа, слн. іrіgасіjа;
запозичення з західноєвропейських мов;
нім. Iгrigati6п «Зрошення, обводнення;
промивання», фр. англ. irrigatioп «те.>>
походять від лат. irrigatio «ТС.», пов'я
заного з irrigo «відводжу (воду), зро
шую, обводнюю», що складається з пре
фікса іп- (>ir-) «в-, на-, при-» і дієслова
rigo «Проводжу, поливаю, пою», спорід
неного з гот. rigп «дощ», дангл. regп,
двн. rёgап, нвн. Regeп «ТС.»", лит. roke
«дрібний дощ».- СІС
294; Шанский
9СРЯ ІІ 7, 116; ССР ЛЯ 5, 431; Kopalinski 446; Юеіп 816; Dauzat 415; Bloch

двн. свн.

*roudh-, *rudh-

393; Walde-Hofm.

і

інвентар.

жовта

залізна

руда»

Нед,

іржавий,

[иржавийl, ржавий, іржавіти, іржави
ти, [иржавіти, иржавитиl, ржавіти;
р. ржа, [аржа, иржаJ, бр. іржа, др.
р'Ьжа, п. rdza, rza, каш. [dredzal, ч. rez,

rza,

ст.

rze,

слц.

rdza, hrdz, zrdza, l1rdza,

вл. rez, zra, zerzav' нл. rza, zarz, болг.
р'Ьжда, схв. pt;a, слн. rja, rjav, стсл.

rost

«червоний»;

«іржа»; іє.
початкове

розвинулось

закономірно в позиції перед сонорним
з
наступним
редукованим.- Фасмер
ІІІ 480; Преобр. ІІ 189-190; Brlickпer

456; Machek ESJC 513; Trautmanп 238239; Pokorny 872-873.- Див. ще рудИй.
іржати, [иржати Ж, ржати], [їр
ж!)нJ (зоол., вид сови);- р. ржать, бр.
ржаць, іржацо, др. р'Ьзатu, п. rzac,
riec, ч. rzati, ст. rzati,hrzati,cлц.htzat',

hrdzat'' ' erzat'' erdzat''
рЖС.М, СЛН. hfzati, fzati,

схв.

рзати,

СТСЛ. pn3dTИ,

pnЖ.v,;- псл. *r-ьzati, *r"ЬZQ (<*гьzіQ);
споріднене з гр. Єpuj6vтa (зн. в. одн.)
«ревучий», Єpur,.,t'llЛщ: «ТС.» (про тварину),
Шpur,.,t6~ «ревіння», лат. rugio, -Yre «ревти»,
сірл.

«ревіння, виття», іє. *reug'-,
«ревти»; ж на місці з (r-ьzati) з'я
вилося під впливом форм теперішнього
часу; початкове і в укр. мові розвину-

*rug'-
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rucht

І

435.-Див.

ще

ІрИна, f/рИна, [Ірена, ЇрИна (Ме),
ОрИна, ОрИся, ОрИиtка], ІрИній, І рене й,
[Ірен], ст. ИрИна «мирна; покой» (1627),
И рине й <<МИрНЬІЙ, СПОКОЙНЬJЙ» (1627);р. ИрИна, ИрИний, бр. Ірьта, lp!m,
АрЬtна, f/рьсна, Ірьтей, п. Іrепа, ч.
J іі'іпа, Irena, Ireпeus, слц. Іrепа, friпa,
Ігепеj, болг. И рйна, И рИн, И рuней,
м. Ирина, Иринеj, схв. Ирена, Иренеj,

слн.

Іrепа, стсл. ИриNd, Ириtа, Ирн·

NЕЙ;- через
церковнослов'янське
nо
середництво запозичено з грецької мо
ви; гр. Etp'i)v'r], Etp'r]vaTO\; утворені на

основі іменника єip'lJvYJ «мир, спокій,
мирне життя», дальші зв'язки якого
неясні.-Сл. вл. імен 211, 241; Берин

да

209; Петровский 124; Кореспу Pruvodce 75; Илчев 223; Coпstaпtiпescu 87;
Юеіп 814; Frisk І 467.

ірстети

ірис

ірис 1 (бот.) «півники, Iris L.»;- р.
болг. йрис, п. irys, ч. iris, слц. слн.

iris,

схв. uрис «ТС.»;- засвоєна з латин

ської ботанічної номенклатури назва,
яка походить від гр. tpt~ «ТС.; веселка»,
";Jpt\; (власне ім' я богині веселки), оче
видно, пов'язаного з tTt>\; «лоза», спорід
неним з псл. viti «вити, крутити», укр.
вИти; назва зумовлена різнокольоро
вим забарвленням пелюстків (пор. р.
радужница «півники»).- СІС 294; Шан

ский 9СРЯ

Frisk

І

735;

11 7,

І І3;

Chaпtraiпe

Kopalinski 46;
468-469.- Пор.

вИти 1 .
ірИс 2
ирйс, бр.

«сорт

цукерок»,

ірЬtс,

п.

irys;-:-

ipttcкa;- р.
неясне; мож

iroпija;- запозичення

з

~ахі~ноєвро

пейських мов; нім. Ігопіе ((Jроюя, глу
зування», фр. іrопіе, англ. іrопу «ТС.»
походять від лат. Уrопїа «приховане
глузування», яке зводиться до гр. єlрю
vєkх «удаване незнання; іронію>, пов'я
заного з єїрюv «хитрун, облудна людина»,

є!:рю

(замість *FЄрtю) «Говорити,

мовлювати,

наказувати»,

обу

спорідненого

з r'>'ljтюp ( <Fp'ljтюp) «оратор», лат. ver-

bum «Слово», гот. waurd, дангл. word
«тс.».-СІС 295; Шанский 9СРЯ ІІ 7,
1 І4; Будагов Ист. слов 185-187;
ССР ЛЯ 5, 429; Фасмер І І 139; Нiittl
Worth І 4; Kopalinski 445; Юеіn 8 І 5;
Dauzat 414; Bloch 393; Frisk І 471.-

ливо, пов'язане з ірис (бот.) «Півники»;
назва могла бути зумовлена зображен

Пор. риторика.

ням квітки рослини на обгортці цуке

р. иррациональньtй, бр. ірацьсянальнЬt,
п. irracjoпalпy, ч. іrасіопаlпі, слц. іга

рок (ССРЛЯ 5, 426); пов'язується також
(Шанский 9СРЯ ІІ 7, 113-І 14) з гр.
iptc; «райдуга» з огляду на різнокольо
рове забарвлення маси, з якої виготов
ляють цей сорт цукерок.

Ириця 1 - див. вИрій.
[ИрИця 2 ] (зоол.) «Водяна ящірка,

Tri-

Ж; водяна тварина, зокрема три
тон»;- неясне; можливо, давніше *вй
риця, пов'язане з вир.

і рраціошільний,

ірраціоналізм;-

сіопаІпу, вл. ігасіопаlпу, болг. м. ира
ционален, схв. іlрационіілан,
сіопаІеп;- запозичення
з

слн. іrа
західно
європейських мов; нім. irratioпal, фр.
irrationпel, англ. irratioпal походять від
лат. irratioпalis «несвідомий, нерозумо

ton

вий», що складається з заперечної част

відьма»;- неясне;

ки іп- ( >ir-) «не-» і прикметника rationalis «НаділеНИЙ розумом», пов'язаНОГО
з ratio «рахунок, висновок, думка, ро
зум».-СІС 295; Шанский 9СРЯ ІІ 7,
І 15; ССРЛЯ 5, 429; Kopalinski 445-446;
Юеіn 815, 1304; Dauzat 4І5;
Bloch
393; \Valde-Hofm. ІІ 429.-Див. ще

[Ириця 3 ] «дуже стара жінка,
можливо,

стара

давніше

*вuриця, пов' язане з р. [вь'tрейJ «знахар,
чаклун, ворожбит», [вь'tрить] «нашіптувати,

наговорювати».

ирлець -див.

.

ерлець.

ірод «жорстока людина, кат», [йрід,
tІр6д] «те.; лиходій; чорт», [иродча] «Чор

інвалід, рація 1 .
ірреальний;- р.

ирреальньtй,

ірзальньс, п. irrealпy,

ч.

irealпi,

бр.
слц.

теня» Я;-р. йрод «кат; [безбожник;
скнара]», бр. 'ірад «кат; чорт»;- резуль

схв. іlреіілан,

тат семантичної видазміни імені іудей
ського царя Ірода, якого зображено
в Євqнгелії дуже жорстоким; власне

«нереальний, недійсний» походить
від пізньолат. irrealis «нереальний; який

ім'я Ірод, . стсл. Иродn, походить від
гр. 'Hpuн5YJ~, пов' язавого з -У]рюс; «ВО
лодар; герой, вождь, богатир», до якого

зводиться
3СРЯ 11

й

укр.
герой.- Шанский
Фасмер ІІ 139; ГС9

7, 114;

Coпstaпtiпesr:u

69;

88.- Див.

ще

герой.

іроні я,

іронічний,

іронізувати;-

р. болг. · ирония, бр. іронія, п. іrопіа,
ч. іrопіе, слц. іr6піа, вл. iroпija, м.

ирониjа,

схв.

ирдниjа, іtрдниjа,

слн.

іrеаІпу,

вл.

запозичення

irealпy, болг. м.
слн.
з

иреален,

irealen;- очевидно,

німецької

мови;

нім.

irreal

не стосується речі, справи», утвореного

із заперечної частки іп- ( >ir-) «не-»
і прикметпика rea!is «дійснИй, який сто
сується речі, справи», nов' язавого з rёs

«річ, справа».- СІС 295; Шанский 9СРЯ
ІІ 7, 115; ССРЛЯ 5, 430; Ho!ub-Lyer
219; Юеіn 1306-І307.-Див. ще інва
лід, реальний.

[ірстети] «хрестити» Ко, [ирстйтиJ
«ТС.», [ирстенuнl «християнин», [иршuни]
«хрестини», [ирщіння] «Тс.», [ірщений]
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іскра

Ирха

«хрещений»,
[іриtенийІ
«ТС.»; - р.
[кстить, кстИньt, кщеньеІ, бр. [ксьціц
цаІ «хреститись», [ксщіньtІ «хрестини»;
результати видазміни др. крьстити,
крьщенье, похідних від крьст'Ь «хрест;
розп'яття; (первісно) Христос», що, як

і стсл. крt.стn, болг. кр'Ьст, схв. кfхт,
слн. krst, слц. krst та ін., походить від
двн. krist, christ, яке через лат. ChrYstus зводиться до гр. Хрї:"а.-6~ «Христос»,
букв. <<Помазанию>, пов'язаного з хріш
«намазую, натираю», можливо, спорід

неним з лит.

grieti «збирати сметану
grrma «маска, шолом;

з молока», дангл.

привид», снн. grёme «бруд».- Фасмер І І
374; Преобр. І 383; Веrп. І 634; Frisk
ІІ

1120.- Пор.
[Ирхаl

хрест.

«вичинена

овеча

чи

козяча

шкіра; кант у чоботях, де зшиваються

половинки халяви», [иршанкиІ «шкіряні

штани», [ириtлИцяl «облямівка на ко
жусі із смушка», [ирх6вий, Иршаний Г,
ЖІ;- р. [Ирга, ИркаІ «замша, дублена
овеча чи козяча шкіра», бр. ірха «хутря
на облямівка», п. ircha «вид замші», ст.
irzcha, j irzcha, giercha, ч. j ircha, слц. ircha,

jercha, jircha, СХВ. Upa, Upa, СТ.
upxa, слн. irh, irha, jerha, jerh, je-

jercha,
йрха,

БЛ.

rih «Тс.»;-запозичено через

посередницт

во польської мови з німецької; свн. irch,
irh, ereh, erich, двн. irah «козел; коз
лина шкіра; тонко вичинена шкіра»
походить від лат. hircus, ircus «Козел»,
очевидно, пов'язаного з ёr ( <hёr) «Їжак»
і СПОріднеНОГО З гр. X-iJP «ТС.», ХОtрЩ
«свиня», вірм. jar «Кінська грива»; не
переконливо пов'язується (Holub-Kop.
154) з свн. hirsch «олень».- Шелудько
32; Richhardt 58; Фасмер ІІ 139; Преобр.
І 273; Горяев 123-124; Slawski І 465;

Machek ESJC 227; Skok І 728; Bez!aj
ESSJ І 212; Bern. І 432; Mikl. EW 96;
Wa!de-Hofm. І 649-650.- Лор. йорка.
ирчок, ирдЖок -див. жджок.

Ісай, Ісая, [!саіяІ Ж, ст.Исаія, Есаіас'Ь
«збавенье панское аб(о) сп(а)сь г(оспо
де)нь» (1627);- р. Исай, Исайя,
бр.
Іс6;й, др. Исаия, Исая, п. Izajasz, ч. слц.

Izaias,

болг.

Исrій,

Исаgя,

Исrія,

м.

Исаиjа, Исаj, Исаjа, схв. Исаиjе, Исаиjа,

слн. Izaija, стсл. Ис11иІJ;- через
ковrюслов'янське
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цер

посередництво запо-

зичено

з

грецької

походить від гебр.

мови;

гр.

'НасФч;

Jesa'!ahu,

Jёsa'iah

букв. «допомога Ягве; спасіння, послане
Ягве; божий порятунок».- Сл. вл. імен

Беринда 209; Петровский
staпtiпescu 88.

212;

Ісак, Ісаах, Сакій,

124; Con-

ст. Ісаак'Ь «ра

дость,

смtхь», І сакій
«равно врач-ь»
(1627);- р. Исаак, Исак, бр. Ісак, др.
Исакий, Исак'Ь, п. Izaak, ч. Isak, ст.
Isak, Izak, слц. Izak, вл. Izak, болг.
Исаак, Исаакий, Исак, Исаки, Исакия,

м. Исак, схв. Йсак, слн. Izak, стсл.

.Иcd(d)K'h;- через церковнослов'янське
посередництво

запозичено

ську мову з ГjІ,ецької;

і лат.

Isaac,

в

гр.

давньору

'ІааІіх,

походить від гебр. І

букв. «вона засміялася»

як

i$b3q

(йдетьсЯ про

дружину біблійного патріарха Авра
ама Сарру, якій напророкували наро
дження сина).-Сл. вл. імен 212; Бе
ринда 212; Петровский 124; Суперан
ская 78; Кореспу Pruvodce 77; Илчев
223; Coпstaпtiпescu 88.

[искипнітиІ
тися»

«розтанути,

Ж;- очевидно,

розплави

результат

видо

зміни деетимологізованої форми [стоп
нітиІ «тс.», зближеної з основою діє·
слова кипіти.-Див. ще топИти 2 •
[іскорник] (бот.) «жовтець їдкий, Raпuпculus acer L.» ВеНЗн, [ИскорникІ;
схв. [uскрица] «ТС.»;- похідне
утво
рення від іскра; назва зумовлена, оче
видно, яскраво-жовтим забарвленням
квітки жовтцю.- Див. ще іскра.

іскра, іскрИз.м, іскрИна, [искрИнціІ
«колчедан, пірит» Ж, іскрівець, [скраІ
«іскра», [ск6рка, ск6лкаІ «ТС.» Нед, іс
крИстий, [искрИстий, искрЯстийІ, іс
крявий, іскроватuй,

[искр6ватий],

іс

крянИй, іскрИти( ся), . [искрИтиІ, [за
искрЯвітиІ «заіскритись» Ж, заіскрити,
заіскрілий, [заіскренийІ;- р. болг. Ис
кра, бр. іскра, скра, др. искра, n. iskra,
skra, Ч. jiskra, СЛЦ. iskra, БЛ. Skra, НЛ.
skrja, полаб. Hiskra, схв. uскра, слн.
iskra;- псл. * jьskra, ·пов' язане чергу
ванням голосних з *eskra (пор.
укр.
яскравий);- споріднене з лит. aiskus
«ясний, виразний», y~kus, ст. iskus «ТС.»,
можливо, також з дісл. eiskra «шалені
ти», ісл. iskra (про пекучий біль); непе-

іслам

істиііі

рекаиливим є зіставлення (Kozlowski
AfSIPh 11, 389; Zubaty KZ 31, 15; пор.
також Bern. І 433) з гр. Єахара «вог

[ Истик, істик] <<ТС.» Ж,

нище», а також пов'язування
ский РФВ 65, 221) з двн. asca

<<Держак істика», [истИчильно,
истИ
чиско ЖІ <<Те.»;- р. [истИк] «істик»,

гот.

(Ильин
«попіл»,

azgo, нвн. Asche «ТС.», дінд. asal)

<<Порох».-Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 118;
Фасмер ІІ 140; Преобр. І 274; Slawski
І 467; Skok І 730; Bezlaj ESSJ І 213;
ЗССЯ 8, 239-240; Bern. І 433; Persson
Beitr. 338-339.- Пор. яскравий.
іслам, ісламізм;- р. ислdм бр. іс
лdм, п. ч. слц. вл. islam, болг. ислЯм,
м. ислам, схв. йслам, слн. islam;- за

позичення з арабської мови; ар.

islam

є інфінітивом дієслова salama <<Підкоря
тися (волі Аллаха)».- СІС 295; Шанский
ЗСРЯ І І 7, 118; ССР ЛЯ 5, 474; Kopalinski 446-447; Skok І 730; Юеіп 817.Пор. мусульманин.

існувати, [истнувати] Ж, [істніти]
Я;- бр. існаваць, п. istniec;- похідне
утворення від [існий] «справжній, дійс
ний», [істній] «Те.»; виникло, очевидно,
як калька відповідного польського сло
ва.- Див. ще і етні й.
іспанка «особлива, важка форма гри
nу»;- р. испdнка, бр. іспанка «тс.»;
nохідне утворення від Іспанія; назва
зумовлена тим, що ця хвороба вперше
була
описана
в
Іспанії.- Шанский

ЗСРЯ іІ

7, 121;

БС9

18, 591.

іспит, іспитнйк, іспитувати -див.
питати.
істерія, істерик, істерика, істерИч
ний;- р. истерйя, бр. істзрЬtя, п. histeria, ч. hysterie, слц. hysteria, вл. hysterija, . болг. истерия, м. хистериjа,
схв. хйстёриjа, слн. histerija;- очевид
но, запозичення з французької мови;
фр. hysterie, hysterique походить від
лат. hysterica (passio) «істерична хворо
ба», hystericus «істеричний», утвореного
на основї_гр. uа•Єра <<матка», ua•єptx6\;
«хто страждає

на

захворювання

матки»

істик «палиця

з залізним наконеч

ником для очищення плуга від землі»,

[істичИльноl

[стЬtк] «садова тичка з трикутним кін

цем», п.

[istyk] «істик», ч. otka, слц.
styk, otka (з ч. ?) «Те.»;- псл. istykь<
<* jьz-tykь, похідне від дієслова * jьz
tykati «вибивати, виштовхувати, вико
лювати» (пор. слн. iztikati «виймати, ви
колювати очі»), складеного з префікса
*jьz- «із-, ви-» і дієслова tykati «тика
ти».- Дзендзелівський УЗЛП 63-64~
Slawski І 470-471; Brйckner 193; Ma-

chek ESJC 423.-Див. ще з 2 , тИкати.
істина;-р.

ісціна,

болг.

м.

Истина,

бр.

др. истина, схв. Истина, слн.

istina;- запозичення з церковнослов' ян
ської мови; цсл. истиNd пов'язане з ист-ь
«справжній, істинний», якому відпові
дає укр. lістнійІ.- Шанский ЗСРЯ І І,

7, 131;

БЕР ІІ 90-91.-Див. ще істній.

lістнійl <<справжній», [існийІ <<ТС.»,
[істнісінький] «дійсний; такий самий»,
[існісінькийІ «ТС.», [Истний (Истній)1
<<Справжній,

дійсний;

наполегливий,

жвавий» Ж. [Исний, истИйІ <<Те.» Ж,
[истІ «капітал» Ж, Я, [ИстаІ «Те.» Ж,
[Исте] «те.; сутність» Ж, Пі, [истИзнаІ
«шукана сума грошей» Ж, Пі, [Истина]
«капітал» Ж. ВеЗи, [uстн6таІ «суть» Ж,
[ист6таІ «те.» Ж, [ucm6вuнal <<капітал»
Ж, [істно] «справді» Я, [істинствува
тиІ <<запевняти» Я, [доїстнийІ Пі, [на
ИстіІ <<справді» Ж, [наістоІ «ТС.» ЕЗб

25;-

р.

Истьtй,

«щирий,

справжній»,

[ИстньtйІ <<ТС.», бр. існьt <щійсниЦ, існу
ючий, справжній», др.
uстьш
«Той;
той самий; справжній», п.

istny

«сnравж

ній», [isny], ст. ist, isty «те.», ч. jisty
«nевний, безсумнівний», слц. isty «Те.»,
[istny) «ТОЙ СаМИЙ>>, ВЛ. westy «ВірНИЙ,
неминучий; певний, точний; якийсь, де·
ЯКИЙ», НЛ. westy «ТС.», СТ. jisty, бОЛГ.

ист <<Той самий», схв. іlстй, слн.

(з цим захворюванням у старій медици
ні пов'язували істерію), споріднених
з дінд. udaram «живіт».- СІС 295; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 7, 129-130; ССРЛЯ 5,
534; Фасмер ІІ 142; Kopa!inski 399;
БЕР ІІ 89; Dauzat 397; Bloch 373; Boisacq 1008; Юuge-Mitzka 323; Frisk І І

сам», очевидно, утворене з основ зай
менників *is- (<*jьs-) «ТОЙ» і *t'Ь «те.»,
подібно до лат.' iste щей, той», умбр.

975-976.

esto

isti

«ТС.»,
СТСЛ. ИСТn «ТОЙ саМИЙ, ТОЙ»,
истоr.n <<справжній; сущий»;- псл. ist'Ь

(* istьnn)

«справжній; щирий; цей, той;

«тс.»;- сюди

ж,

можливо,

лтс.
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історія

ists

ітИ

«справжній», їsteпs «те.»; недостат
переконливі зіставлення з дінд.

відповідає

у-кр.

іsё «має у володінні», Іsапаі) «володар,

Шанский 9СРЯ
144; Преобр. І

маєтний»,

гот.

EW 368.- Див.

еіgап

(Baudouiп de Courte16-17; Staпg NTS 15, 34 7-

ньо

аіgіп

«власність»,

двн.

«власний»

nay PF 12,
348), з іє. *es- «бути» (Mikl. EW 105;
Meil!et Etudes 300-301), з лит. justi
«ПочуватИ>> (Machek Studie 47 -48), як
і
реконструкція
(Bern. І 435) псл.
*jьzst'Ь ( <*jьz «із» і st- «стати»), пара
лельного до лат. exsistere «існувати»,
або виведення (Machek ESJC 228) з псл.
* vьst'Ь <*vid-tos, нібито похідного від
*veid- «Видіти, бачити».- Фасмер-Тру
бачев ІІ 144; Топоров КСИС 25, 8081; Slawski І 468-469; БЕР ІІ 90;
Skok І 732-733; Bezlaj ESSJ І, 213;
ЗССЯ 8, 246-247.-Див. ще його, той.
історія, історИзм,
історик,
істо
рійка, історИчний, ст. істория (1653);р. болг. история, бр. гісторьtя, др. ис
тория, п. historia, historyk, ч. historie,
слu. hist6ria, вл. нл. historija, м. исто
риjа, схв. хіtстдриjа, Истдриjа, слн.
hist6rija, стсл. историчьскn;- через
церковнослов'янське

посередництво за

позичено в Давньоруську мову з грецької;
гр. lатпріа «розпитування; дослідження;
відомості; знання, наука; розповідь про
минуле, історія» пов'язане з оТба (*Fot'бa), tO"f.LЄV «знаю», спорідненим з єТбоv
«бачу», tбєt'v «бачити», лат. video «бачу»,

псл.
СІС

videti «бачити», укр. [вuдіти].
296; Акуленко 135; Hйtt!-Worth
14; Шанский 9СРЯ ІІ 7, 132-134;
ССРЛЯ 5, 554; Фасмер-Трубачев ІІ
143; Frisk І 740-741.-Див. ще вид.
Пор. ідеал, ідея.

істота

«живий організм»,

істотний

ткщ}ти,

тИкати.

ІІ

7, 136; Фасмер ІІ
276; БЕР ІІ 91; Mikl.
ще тИкати.

[ісьюіти] «шукати паразитів у голові»
Ба, [иськати]
«шукати» ДзАтл
ІІ,
ськати

«шукати

паразитів

у

голові;

[шукати]», визИскувати, вИзиск, визИс
кувач, [зискати] «придбати, добути, ви
грати», [зиськdти] «Те.; розшукати» Ж,
зиск, [зиськl Ж, зисковний, lобИськова
ти] «ськати» ДзАтл ІІ;- р. искать,
бр. [іскаць], др. искати «шукати, пи
тати, домагатися», п. iskac «перешуку
вати; ськати», ч. viskati «ськати», ст.
jfskati «шукати», слц. iskat' «ськати»,
болг. tlскам «хочу; прошу; люблю»,

м. [иска] «хоче», схв. іtскати «просити;
[шукати]», слн. iskati «шукати», стсл.
иск11ти «Тс.»;-псл. iskati «шукатш>;
споріднене з лит. ieskбti «те.», лтс.
ieskat «ськати», дінд. icchati «шукає,
бажає», ав.
кати,

isaiti

«ТС.», двн. еіsсбп «шу

питати, вимагати»,

дангл.

ііsсіап

«Питати», англ. ask «ТС.», вірм. аі<; «до
слідження».- Шанский
9СРЯ
І І 7,
116-117; Фасмер Il 139-140; Преобр.
І 274; Slawski І 466-467; Brйckпer 193;

Machek ESJё 691; БЕР ІІ 87; Skok І
730; Bezlaj ESSJ І 212; 9ССЯ 8, 238239; Веrп. І 432; Trautmaпп 67.

ітельмен «камчадал»
(представник
нечисленної
північної
народності);
р. ительмен, бр. ітзльмен;- запози
чення

з ітельменської мови, в якій
самоназва итанма?н буквально означає
«той, що існує, живе; житель».- Вало

дин-Жукова

Яз.

нар. СССР

V 334.

ітербій- див. ербій.

ітИ,

йти,

іду,

йду,

ітИся,

йтИся,

«суттєвий»;- бр.

[ійтИ, итИ Ж, істИ Мо, ісьтИ Ме],
[вИйстяl «вихід» Я, [вИйсте] «Хід угору;

«живий організм; суть», istotпy «істот

подорож» Ж, зайда, [зайдей, зайдея],
[зайдений] «зайшлий», [зайденний] «сер
дитий, запальний» Я, [обійтИ] «догля

істота, іст6тньt; запозичення з польської мови; п. istota

ний» зводяться до псл. istota «дійсність»,
похідного від istn «той самий, дійсний».
Slawski І 470.- Див. ще fстній.

істукан «статуя, ідол:>>;- р. истукан,
др. истукан'О «Те.»;- запозичення з ста

рослов'янської мови; стсл. истоу-кdNь
є формою дієприкметника мин. часу
від дієслова истоу-к dТи «різати, лити
з металу», пов'язаного з ТnКNЖТи, що
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нути;

забезпечити

необхідним»,

обій

тИся, прийдешнє, [прийдЯчка] «Приблу
да», прийдеиlІіій,
[прийдіиlІіий] Нед,
пройда, пройдоха, пройдеиlІіій;- р. ид
тИ, иттИ, иду, бр. іці, ісці, іду, др.

итИ, иду, п. isc,. id~, ст. (j)ic, (j)ici,
ч. jШ, jdu, слц. ist', idem, вл. hic,

(j)du,

нл.

hys, du,

полаб.

ait, aidQ,

болг.

Іудей

ішіас

uда, м. иде, схв. Исти, Ити, Иzи, uдем,
слн. iti, idem, стсл. ити, идж;- псл.
(j)iti ( <*ei-tei), *jьdQ, ( <*1d-) із су
фіксом -do- в теп. ч. (як і в псл. jadQ:

п. ichtiologia, ч. ichtyologie, слц. ichtyo16gia, вл. ichtyo!ogija, схв. ихтиолд
гujа, слн. ichtiologija;- засвоєний з но
волатинської

мови

науковий

термін;

jati, jaxati, укр. [ду, lхати, bQdQ: byti,

нлат.

укр. буду, бути), перенесеним в деяких
слов' янських мовах і в інфінітив (р.

рено з основи іменника гр. txttu~;; «риба»

идтИ, укр. [істИ]<* ід-ти);- спорідне

складу назв
ЗСРЯ ІІ 7,

не з лит. еїtі «іти», лтс. iet «тс.», прус.
ёіt «іде», лат. it «ТС.» (Yre «ЙТИ»), ГОТ.
iddja «ЙШОВ», Гр. єТсн «Піде», tf.LЄV «Пі
деМО», ав. аёіtі «іде», дінд. eti «ТС.»,

іm<'ф «ідемо», тох. А В yas «іде», ymas
«ідемо».- Критенко Вступ 554-555;
Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 15; Фасмер ІІ
117-118; Slawski І 472-473;Brlickпer

194; Machek ESJC 181-182; БЕР ІІ
10-11; Skok І 707 -708; Bezlaj ESSJ
І 213-214; ЗССЯ 8, 247-248; Bern. І
420-421; Топоров І І 20-22; Trautmanп 67; Pokorny 293-294.

іудей, юдеї, іудаtзм, юда'ізм, іудей
ство, юдейство;- р. иудей, юдей, бр.
іудзей, др. uюдеиство, п. judaizm, ч.
слц.
judaizmus,
схв. Jудеjац, слн.
jйd, стсл. июд'!Jи, июдЕи;-через церков
нослов'янське
посередництво
запози
чено в давньоруську мову з грецької;
гр. 'Iovбat'O\; «належ~шй до І у ди» по
ходить від арам. Yehudhay(a), гебр.

judaeus, judaismus,
judejsky, болг. иудеи,

Yehudhi
'

«Іуда»,

«те.>>, похідного від yeьпdhah
V

утвореного

від

'

кореня

y-d-h
«хвалений».-СІС 296; Фасмер ІІ 145;
ССРЛЯ 5, 596; Kopalinski 459; Dauzat
421; B!och 401; Юеіп 834.- Пор. ідиш.
іхтіозавр;- р. uхтиозавр, бр. іхтьt
язаур, п. ichtiozaur, ч. слц. ichtyosaurus, болг. uхтиозав'Ор, схв. ихтuосаур,
слн. ichtiozaver;- засвоєна з новола
тинської мови наукова назва; нлат.

ichthyosaurus утворено з основ гр. t х'І'Зt~;
«риба», спорідненого з вірм. jukп, лит.
zuvls, лтс. zuvs, прус. suekans (мн.)
«те.», і aaupo\; «ящірка».- СІС 296;

Шанский ЗСРЯ 11 7, 139; ССРЛЯ 5,
599; Kopalinski 412; РЧДБЕ 293; КІеіп
765, І 387; Frisk І 745-746; Boisacq
855.- Див. ще динозавр.
іхтіологія «розділ зоології, що ви
вчає риб», іхтіолог, іхтіологічний;
р. болг. ихтиол6гия, бр. іхтьtёл6гія,

21

J-434

і

ichthyologia

компонента

«наука про РJ;Іб» утво

-Лоrіа,

що

входить

до

різних

наук.- Шанский
139-140; ССРЛЯ 5, 600;

Kopalinski 412; Dauzat 397; Bloch 374;
Юеіп 765.- Див. ще іхтіозавр, логіка.
іч (виг.) «бач, дивись», [uш] Ж;
р. ишь, бр. [іш];- результат скоро
чення форми дієслова 2 ос. одн. [виш]

( <вtlдиш); кінцеве ч замість ш з'яви
лось під впливом синонімічного вигуку
ач.- Шанский ЗСРЯ І І 7, 140; Фасмер
ІІ 146; Преобр. І 277.-Див. ще вид.
-Пор. ач.
[Ичвина] «частина гринджол, що має
вигляд двох «каблучок» проти двох пе

редніх копилів» Я;- бр. [іцвіна] «один
з двох дротяних тяжів, що з'єднують
передню частину саней з передніми ко
пиламю>;- неясне.

[ічіЯ] «очі (отвори) сітки, з якої
виготовляють неводи» Берл, [очіЯ] «ТС.»
Берл;- видозмінене і зближене з осно

вою слова очі запозичення з російської
мови;

р.

заст.

ячеЯ

«чарунка,

(пор. р. ячейка «ТС.»), [вечеЯ]
жорні», як і с.-цсл. ~·ldm
ня»,

сболг.

n.чt:~m

«ТС.»,

вічко»

«отвір у

«зчленуван

очевидно,

по

ходить від псл. ~caja і, можливо, спорід
нене з р. [укоть] «гаю>, др. укоть «кі
готь, якір», лит. апkа «Мотузяна петля»,
дінд. aftkal) «гак, скоба», гр. орю\;
«гак», лат. uпcus «ТС.», двн. aпgul «пет
ля, колючка».- Фасмер IV 156, 571.
ішак «осел, мул>>;- р. ишак, ст.
ишек, бр. ішак;- запозичення з тюрк
ських мов; тат.

uшак, узб.

ашак, тур.

аз. кипч. полов. чаг. іішіік
«ТС.» загальноприйнятої етимології не
має.-Шанский ЗСРЯ ІІ 7, 140; Один
цов Из истории гипполог. лексики в рус
ском язьше 1980, 124с--!26; Фасмер ІІ
146; Шипова 144; Skok І 495; Севортян

e$ek (-gi),

317-318.
ішіас;- р. болг. tlшuac, бр. iutьtяc,
п. ч. слц. ischias, вл. isias, м. uшujac,
схв. uшujac, слн. iSias;- запозичене че
рез посередництво ·німецької мови з
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іщйця

ішов
книжної латинської; нлат. ischias «за
палення сідничного нерва» походить від
гр. lO"Xtcit;; «біль у стегні», пов'язаного
з

lO"xlo,v

«таз,

дження;

стегно»

неясного

східнослов'янське ш

похо

замість

ех зумовлене вплив?м німецької графі
ки і вимови (нім. Ischias).-CIC 297;
ССРЛЯ 5, 601; Kopalinski 446; Юеіп
817; Frisk І 741.
ішов, йшов, ішла, йшла, ішл6, йшло,

ішлИ,

йшли,

[вИйшлий]

Ж,

зайшлий,

зішестя, нашестя, пішов, пішла, пішло,
пішлИ, пошесть, пошесний, прИйшлий,
пришелець, пришестя;- р. шёл, шла,
шло, шли, бр. ішоу, ішла, ішло, ішлі,
др.

шьл'Ь,

шьла,

шьло,

шьли,

шьльt,

шьла, п.

szedl, szla, ч. sedl, sla,
iSiel, iS!a, вл. sol, sla, болг. шел,
схв. йшао, йшла, слн. sel, sla,

слц.
шла,
стсл.
шь.А'h, шь.Аd;- псл. *sьd-ln, *sьd-la,
*sьd-lo, *sьd-li, *sьd-Iy, *sьd-la, *sьd-la,
*sьd-le ( <*xTd-1-), пов'язане чергуван
ням голосних з xoditi «ходити»;- зво
диться до того самого іє. *sed-, що й
псл. sedeti, укр. сидіти з первісним
значенням

«пересуватися,

сидячи

на

транспортному засобі».- Фасмер-Тру
бачев lV 252-253; Bruckner 546; Machek

ESJC 202; Skok І 675-677; Bezlaj
ESSJ І 198; Мейе ОЯ 29; Bern. І 392.

-

іще, ще, [ище, єще, ше, иши] Ж;
р. ещё, [ощо], бр. яще, [аще], др.

още,

еще, п. jeszcze, [eszcze], каш.
(jesz, eszJ, ч. jeste, ст. jesce, слц.
este, вл. hisce, нл. hysccr, [hysce, hysci,
hysc, hesce], ст. jesce, jesci, jesci, полаб.
jist<*jesc(e), болг. още, еще, [й6ще],
м. уште, схв. jоште,
слн. se, iSce (jos, josce,
кштв,

еште,

нште

ме

jош,

sce,

jошт,
ise), стсл.

«вже

більше

let Etudes 155) до іє. *eti (наявного
et «і», гр. Єтt «ще досі, надто»,
гот. ф «і,
але», дінд.
ati «надто,
дуже», ав. aiti, поширеного часткою
іє. * kме, псл. *ее (спорідненою з дінд.
са,
ав. са,
гр. тє, лат. que), тоб
ТО припускають первісну форму *etce,
іє. *et-s-kMe (з детермінантом -s-, як
у гр. гі'ф : Сіл, лат. abs : аЬ «від, з»);
в лат.

зокрема зіставляється (Абаев ИЗСОЯ
І 190) з ос. cestcei «потім», яке зводиться
до дперс. at-ca; вважається мож{!ивою
також спорідненість з дінд. accha «до,
аж до», гр. ЄО"тє «аж, поки», лат.

іє.

*ad-s-klie

як праформу, де першою

частиною є прийменник * ad-, супере
чить відсутність такого прийменника
у слов' янських мовах; недостатньо аргу
ментовано спроби пов'язання з займен
никовим коренем je-, укр. його (Bruckпer 196, 207; KZ 46, 202), як і з займен
никовою основою е-/о(Rozwadowski

RS 7, 20).- Фасмер-Трубачев ІІ 3031; Преобр. І 219; Slawski І 568-569;
Bruckner 196, 207; Младенов 406; Skok
І 783-784; ЗССЯ 6, 32--,---33; Bern. І
454-455; Mikl. EW 105.
[іщйця]

(ент.) «метелик, парусник,
нічний метелик, п'ядак
бузковий» ВеНЗн, [віщиця] «п' ядак буз
ковий, Phalaena L.» ВеНЗн, [Ищиця]
«ТС.» Ж, [іщевиця, іщериця, ущиця,
щИця] «ТС.» ВеНЗн;- результати видо
зміни форми [віщиця] (пор. п. wieszczy-

Papilio

ca

L.;

«відьма»),

зближеної

з

дієсловом

[искати] «шукатИ»; назва зумовлена на
родним віруванням, згідно з яким по
ява метелика віщує нещастя (пор. інші

не»; -етимологія слова,

його

припустити псл. (j)esce, *osce, а також
isce (*jьsce); переважно зводять (Meil-

смертний .мотиль,
«відьма»)]).-Див.
віщиці.

як і первісна
форма, остаточно не встановлена; можна

usque

«аж, аж до; все» (іє. *eske/*eskhe) (Zubaty KZ ЗІ, 11-12, 61; Meillet MSL
9, 375); припущенню (Веrп. І 454) про

назви:

[голод,

смерть,

с.мертка,

босарканя
(букв.
ще
віщий.- Пор.

••

І

Івга -див. Євген.

[їжанець] (бот.) «гриб їжовик, кол

[їдl «отрута» Ж, [їдь] «ТС.» Ж, [їда
вИтий]
«отруйний»;- псл. * (j)edп

<

*(j)ёdп пов'язане з (j)esti, (j)еmь;
початкове ї, відповідне до я- в р. бр.
яд, не зовсім ясне; воно може бути ре
зультатом діалектного звуження ja >ji

у давнішій звуковій формі [яд] (пор.
[чіс] <час, [жіба] <жаба); але можливо,
що в даному разі зберігається рефлекса

ція давнього je (іез зміни в ja, так само,
як у дієслові їсти, ї.м (пор. р.
[ёд]
«отрута», др. 13д"Ь, ч. jed, ст. jed, вл. нл.
ject, схв. jед, стсл. ·Іц'h, кдь., кд'h,
«те.»).- V<;mdrak І 86.- Див. ще яд.
Пор.

їз,

їсти.

[їж] (зоол.) «Їжак, Erinaceus
Ж, [іж ВеУг, іж6 ДзАтл І,

paeus»

euroїж6

ВеУг], їжак, [єжук Кур, їжачuч, tжикІ
«те.», 'іжачuха, Іtжuця] Ж, їжакуватий,
їжачий, tжити

«щетинити, настовбур

чувати», tжитися;- р. ёж, бр. в6жьtк,
др. ежь, ожь, ожик"Ь, п.
ст. і діал. jez, слц. нл.
полаб.

jiz,

jez.
jez,

ч. jezek,
вл. jez,

болг. м. еж, схв. jеж, слн.

jez, стсл. кжь.;- псл. jezь ( <*еz-jь);
споріднене З ЛИТ. ezys «ЇЖаК», ЛТС.
ezis, гр. ЄхІvо\;, двн. igil, нвн. Igel,
вірм. оzпі «ТС.» і далі, можливо, з гр.

ЄХ,t\;

«змія», вірм. iz «гадюка», дінд.
ahil) «ЗМіЯ»; ПСЛ. * jezь МОГЛО бути табу
ЇСТИЧНОЮ назвою, яка початкова озна
чала «той, що належить до змій, погли
нач

змій»;

значеннЯм

раніше

вважали

основним

«Їжак»; назви зумовлені колючістю гри
ба (пор. КОЛЧаК, р. КОЛЧаК, гриб-КОЛІОЧ

ник «тс.»).-Див. ще їж.

[їжатець] (зоол.) «дикобраз, Hystrix»Ж, [їжатка] «ТС.» Я;- р. [ежачuна]
«те.»;- похідні
утворення
від
[їж]
<<Їжак»; назви зумовлені зовнішньою по
дібністю тварин.- Див. ще їж.

[їживннк] (бот.) «синяк,

Echium L.»

Я, [{жник] <<головатень, Echinops» Ж;
р. [ежевая трава] «син як», [ежевник І «го
лова тень»;- похідні утворення від [їж]
«Їжак»; назви зумовлені тим, що синяк
опушений жорсткими волосками, а голо

ватень має колючі листки і жорстке
колюче суцвіття; пор. інші назви го

ловатня -

[колЮчник, ос6т, будЯк], а

також наукові назви лат. echium «СИ
няю> і echinops «головатень», утворені

від гр. Є XtVO\; «Їжак» (чи echium, мож
ливо, від ЄXtG «змія» з огляду на от
руйність синяка).- В ісюліна -Клоков
269-270, 311; Я 326.-Див. ще їж.
[із] <<загата в річці для ловіння риби,

яз», [їз6к, із6к] «те.» Ва, [їзовнuк] «до
глядач їзу» Я, [їзuти] «городити річку
для ловіння риби»;- р. [езl «загата для
ловіння

ч.

риби»,

бр.

заст.

ез,

др.

13З'Ь,

jez, ст. jez, слц. [jez], слн. jez;- один

з двох пізньопраслов'янських

варіан

* (j)е~п

* jezь «колючий» (з і є.
*eg'hlo- <*eg'hi- <*eg'h«КОЛОТИ»).
КритеНКО Вступ 510, 544-545; Шанский
ЗСРЯ І 5, 251-252; Фасмер ІІ 10;
Преобр. І 212; Slawski І 572-573;
Briicknet 207 -208; БЕР І 481; Skok І
781-782; Bezlaj ESSJ І 232; 3ССЯ 6, 37;
Bern. 1 267; Trautmann 73; Meillet Etudes

(Meillet) MSLP 10, 282; Pokorny 291292) з озеро, псл. ezero; менш імовірне

209.- Пор.

nрипущення

21*

псл.

чак, Hydnum erinaceum», Ж, [їжовець]
Ж, їжовик «те.»;- р. [ежевик, еж6вик]
«те.»;- похідні
утворення
від
[їж]

ожИна, йорш.

тів (поряд з яз) рефлексації псл.

«ТС.»;- очеВИДНО, СПОріднене З ЛИТ. eze,
[azia] «межа, край; грядка; мілина в за

тоці

біля берега», лтс.

межа»,
<<берег,

прус. asy
границя»;

про

[eza] «грядка,

<<межа», вірм. ezr
далі
пов'язується

діалектний

розвиток

323

і ль

ізд<і

[їз] шляхом звуження
Фасмер-Трубачев IV

ja >ji з яз.
549; Slawski І
529; Machek ESJC 225; Skok І 763-764;
Bezlaj ESSJ І 230-231; Веrп. І 277;
Trautmaпп 73.-Пор. їд, яд, яз.
їзда, [їздак] «їздець» Я, [їздарня]

«манеж» Ж. їздець, їздецтво, [їздИця]
«вершниця» Пі, [їзднИцтво] «Їзда верхи»
Ж, [їзднЯ] «постійна їзда»,
їздовИй,
[їздок] «вершник» Ж. [їздун] «ТС.», ізди
ти, [їзджати] «часто їздити» Ж, tждже
ний, [їзджалий]
«об'їжджений» (про
коня), [їзднИй] «Їздовий» Я, їздовИй, без
вИїзний,

в'їзд, в'їзнИй,

вИїзд, виїзнИй,

від'tзд, від'іжджий, від'їзнИй, доїжджа
чий (заст.) «старший псар у мисливстві»,

з'їзд, заізд, заlжджий, заізний, заіздом,

наізд, наізник, наtжджений, наtжджий,
наtздом, об' tзд, об' tждчик, об' ізнИй,
переїзд, переlзд, переtжджий, переtзний,
передз' tздівський,

під' tзд,

під' їзнИй,

поїзд, поїжджанин (заст.) «учасник ве

сільного поїзда», поtздка,

поїзнИй, при

tзд, приіжджий, проtзд, проtздка, про

їжджачий, проtжджий, проїзнИй, про
tздом, роз'ізд, роз'tжджений, роз'їз
нИй;- р. езда, ездить, бр.
язда, ез
дзіць, др. ·13зд'Ь «шлях, їзда», 13здити,

п. jazda «Їзда, кіннота», jezdzic, ч.
jizda «Їзда, кіннота», jezditi, слц. jazda
«Їзда, кіннота», jazdit', вл. jezd «Їзда»,
jezdzic, нл. jezd, jezdzis, полаб. tezdet,
болг. язда «Їзда кіньми», Яздя «Їжджу»,
м. jазди «Їздить», схв. jезд(а) (ст.),

jездити,

слн. [jezd, jezda], jezditi;* (j)ezda <* jezda, * (j)ezdn <* jёzdn,
*(j)ezditi <*jёzditi;- остаточно не з'я
пcл.

соване; можливо, утворене від
дієслова jiidQ «Їду» за допомогою
са -zda (як u-zda); пояснювалося
як утворення з суфіксом -da від

основи
суфік
також
основи

дієслова * jiis-ati «Їхати» (Machek ESJC

225; Prusik · KZ

35, 600);

виводилось

від jёzditi, яке вважалось результатом
контамінації дієслів * jaditi (пор. лит.
j6dyH, інтенсив від j6ti «Їхати») і *jiisati
«Їхати» (Веrп. І 450-452; Ильинский

ИОРЯС

20/3,

70-71); непереконливо

реконструювалась первісна форма *ё
zd-o-s із префіксальним ё і кореневим
zd як нульовим ступенем кореня *sеd
«Їхати» (Вп~gmапп IF 15, 102-104).Шанский ЗСРЯ І 5, 254-255; Фасмер-

32,!

Трубачев ІІ 11; Slawski І 529--530;
І 780-781; Bezlaj ESSJ, І 231;
ЗССЯ 8, 184-185.- Див. ще їхати.

Skok

їf, їй, їм, їх, tхній -див. його.
[їлкйй]
«згірклий,
терпкий» Ж.
[єлкИй ж, илкИй] «ТС.»;- р. ёлкий, [ил
КОй] «гіркий», бр. ёлкі, п. jelki, [ilki]
«згірклий, застарілий» (з укр.), ч.

zel( <* jьz-ьlnk·ПQti) «згіркнути, за·
смердітися»
(про рибу),
zluknouti
( <* jьz-jЬJnk·ПQti) «ТС.», СЛН. za1kniti
«засмердітися» (про м'ясо), zalekпiti se
kпouti

«те.»;- псл.
іє.

*(j)ьlnk'Ь;-зводилось

*el-, *ol-

«псуватися,

гнити», наявного в герм.

ul

«пліснявий», _шв.

до

пліснявіти,

*ulu-, норв.

ul_ «згірклий»,

далі

також у лит. almёs, e1mёs «трупна рі

alb, alt «бруд» (Kofiпek LF
57, 372-374; ZfS!Ph 13, 414); пов'язу·

дина», вірм.

валося з псл. *jalovьcь (укр. яловець),
*еdІь
«ялина»,
вірм.
eleviп
«кедр,
ялиця», гр. ЄЛ.ат11 «сосна, ялина» з огля·
ду на гіркий смак соснової
живиці

(Mikl. EW 103; Bern. І 453; Преобр. І
214); зводилось також до псл. *olnk'Ь,
* j-oln-k'Ь, * j-eln- k'Ь як похідних від
псл. *оl'Ь «пиво», початкова «гіркий на
пій» (Machek Studie 57; Slavia 8, 12
і далі; Vaillaпt BSL 31, 46); зіставля
лося З дінд. aJiitam «СМОЛОСКИП, ВУ·
гілля», швед. аІа «горіти», двн. elo «чер
воно-бурий», лат. adoleo «спалюю» (Loeweпtal AfSlPh 37, 389).- Фасмер ІІ
16; Филии Образ. яз. 196; Slawski І

558-559; Machek ESJC 729; Безлай
51; Bezlaj Eseji І 12-113;

ВЯ 1967/4,
Топоров 80.

[їль] «ялина, Рісеа Ж; ялиця, Abies
pectiпata» ВеНЗн, [іль] «ялина>> Пі,
[їлИна] «ялиця»· Ж. [їл6вий];- р. ель
«ЯЛИНа», бр. СЛКа, ё.іzка «ТС.», П. jodla
«ЯЛИЦЯ», jed!iпa, Ч. jed\e «ТС.», СЛЦ.
jedl'a «те.; ялиця», вл. jedla «ялиця»,
нл. jedla «те.>>, полаб. jadla «смерека»
(?), болг. ела «ЯЛИНа», М. ела «ЯЛИЦЯ»,

схв. jела, слн.

[je!J, jelka «те.»;- псл.

* jedlь, * jedla
ріднене з

«смерека; ялиця»;- спо·
прус. addle «смерека», лит.

ёgІё, [agl~J. лтс. egle «те.», можливо,
також з ірл. аіdІеп «ялиця», лат. ebu-

Jus «бузина»; далі зводиться до і є. *еdЬ
«гострий» або вваЖається (Machek ESJC

і хати

їмельга

словом праєвропейського субстра
ту.-ШанскийЗСРЯ І, 5, 258; Фасмер
Трубачев ІІ 17-18; Slawski І 582-583;
БЕР І 487-488; Skok І 770-771; Bezlaj ESSJ І 225-226; Топоров 56-57;
ЗСС~ 6, 15.- Пор. ялИна.
[їмельга] «очерет з травою»;- не

290)

ясне.
2

!рак -див ..юр6к •

,

їсти, їдати, їстися «сваритися», їr;т

ки, tстоньки, істочки, [їстуніl Я, [їці]
(дит.) (Ме), їда, [їдак] «Їдець», [їдакul
«зуби» Я, [їдало] «шлунок; рот Я»,
їдальня, [їденняІ «їжа», )дець, [їдження]
«їжа», [їдuме, їдіння, їдло Г, ЯІ «тс.».
[їднЯ] «сварка» Па, [їдок] «Їдець», [їqун]
«тс.»

Я,

[їдуха]

«охоча

поїсти»,

їжа,

Uживо] «ЇЖа>> Я, [їство, tстивоІ «тс.»,

[їстивне] Ж. їстівне, [їстун] «Їдець»
Ж. [їдальнийІ «Їстівний» Ж. [їдuмий Ж.
їднuй Ж, їд6мийІ «тс.», їдкИй, [їдовuтийl
«невибагливий до їжі» Па, [їдЮчийІ
«кусливий» (про муху) ЛЧерк, [їстuв
нuйІ «їстівний», їстівнИй, [їст6внuйІ
«Те.>>, [їстинлuвийІ «охочий до їди, не
нажерливий» Я, [їстнuй Ж, їстовнuй
Кур] «тс.», [їстовuтийІ «тс. Ж; їстівний
Я»,

їдом

(у

виразі

ї.

їсти

«лаяти»),

[їдцем], їдьма «тс.», Uжноl «ситно, дqс
татньо їжі», в'їдати «сваритис~», в'їд
ливий, доїдати «досаждати», доїдливий,
[ззіжа] «витрата їжі; ненажера» Ж,

[з'tдень] «nожираю~я» Ж, [з'їджь] «ВИ
трата

їжі»

, Ж,

з'їди

«Нудоїдене

сіно,

солома», з'їдини «ТС.», [з'їдищаІ «місце,
де лежать

зал~;~шки

худоби, пожерто·J·

звірамИ>} Ж, [з'їжа] «Їжа; витрата їжі»,
[з'їжь] «витрата їжі» Ж, [з'їдлuвий]
«в'їдливий», [з'їдущийІ Ж, заїдатися
«сваритися», зrіїди «виразки в куточках

рота»,

[заїдникІ «жовторотий» Ж.

[за

їднЯ] «сварка>~, заідок «За~уска», [заlж
каІ

«ТС.»,

заїдливий,

[заїлий]

«злий»,

наtдок «Їда; ситість», [наідений, наtдже
нийІ, надоїдати, надоісти, надоtда,

надоtдливий, недоїдати, недоїдок, об'ї
дало, об'tдок, [об'їснuйІ «ненажерливий»

редобідній, підобідати, підобід, підобід

ній, [поtдка] «кількість їжі, споживаної

за

один

раз»,

поідливий

«нищівний»,

поїдом, приїдатися «набридати», сні
дати, сніданок;- р. есть, бр. есць,
др. tсти, п. jesc, ч. jisti, слц. jest', вл.
нл. jesc, полаб. jest, болг. ям, м. jаде,
схв. jести, слн. jesti, стсл. tасти, t'hrr'l:lcти;- псл. jasti (префіксальна звукова
форма -esti) <*ёsti <*ёd-ti;- спорід
нене з прус. їst «Їсти», лит. ёsti «Їсти»
(про ТВарИН), ЛТС. est «ТС.», дінд. admi
«Їм», лат. edo, гр. Єбffі, хет. etmi «ТС.»,
ГОТ. itan «ЇСТИ», ДЇСЛ. eta, ДЕН. es ()аП,
нвн. essen «ТС.», кімр. esu
( <*et-tu-)
«пожирати»; іє *ed- «Їсти».- Критенко
Вступ 508-509; Шанский ЗСРЯ І, 5,
266; Фасмер-Трубачев ІІ 18; Slawski

І 569-570; Machek ESJC 228; Skok І
776-777; Bezlaj ESSJ І 229; ЗССЯ 6,
53-54; Bern. І 272-274; Trautmann
66; Топоров ІІІ 88-89; Pokorny 287288.,
їхати,

tду,

[їхавuцяІ

«Їзда»;- р.

ехать, бр. ехаць, др. txaтu, п.

jechac,
[jachac], ч. jeti, jechati, [jachatil,
jeti, слц. jachat', вл. jec, jechac,
jes, jechas, болг. Яхам, схв. jахати,
[jQтu], СЛН. jahati, СТСЛ. I<IX'dTH;- ПСЛ.
jaxati (префіксальна звукова форма -exati) <*jasati, похідне від *jeti «Їхати»
з суфіксальними -s- в інфінітиві і -dв формах теп. ч. (як i-ti «іти»- i-d-Q
«іду»);- споріднене з лит. j6ti «Їхати»,
лтс. jat, «Їхати верхи», дінд. yati «Їде,
йде», yanai) «шлях», ав. yaiti «їде, йде»,
свн. jan «безперервний ряд, лінія»; іє.
* ja- «іти, їхати» є похідним від * еі
«іти»; варіанти з ja- : je- на початку
слова (jachati : jechati), очевидно, по
ст.
ст.
нл.

яснюються змішувщшям безпрефіксної
і префіксальних форм подібно до jasti :
s'Ьn-esti (Мейе ОЯ 96; Pedersen KZ 38,
312).- Критенко Вступ 517-518; Шан
ский ЗСРЯ І 5, 267; Фасмер 11 9-10;
Slawski І 542-543; Brilckner 203-204;

їдки», передобіддя, [передобідок] «перед

Holub-Kop. 152-153; Machek 221;
Skok І 747; Bezlaj ESSJ І 217; ЗССЯ 8,
169-171; Bern. І 441-442; Trautmann
106; Иванов ВСЯ І І 25-26; Pokorпy

обідня закуска;

293-296.-Див. ще ітй.-Пор. їзда.

Ж. обідати, обід, обідальник Ж, обідня,
обідній, обідішній, переїди «з'їди; об'
передобідній час», пе-

ІЇІ
йнЯти, йму

(у виразі

й. віру «віри

ти»), [ийнЯти Ж. нЯти] «ТС.», йнЯтися
(у виразах віра не йметься, робота рук

не йметься), [ийнЯтися] «зустрічатися»
Ж, [нЯтися] «братися», [внЯтися] «ВИ
никнути; домогтися визнання»
йняти, вuйняток, [вИняти],

Ж,

вИ

вИняток,

винятковий, віднЯти, дійнЯти, дойнЯти,
знЯти, зайнЯти, зайнятий, зайняттЯ,

занЯття, здійнЯти, найнЯти, обнЯти,
обійнЯти, перейнЯти, пійнЯти, пойнЯти,
понятИй, понЯттЯ, понятійний, понят

тевий, понЯтливий, підійнЯти, піднЯти,
підняттЯ, прийнЯти, прийняттЯ, прой
нЯти, рознЯти, рознЯтий, розняттЯ;
р. занЯть, бр. занЯць, др. поняти;-ре
зультат видазміни давнішої звукової
форми яти ( <jєtti) «брати», яка в по
єднанні з префіксамн в'Ьн-, С'ЬН- (в'ЬНЯ
ти <v'Ьn-jєtti; С'ЬНЯти <s'Ьn-jєtti) після
того, як прийменники в'Ь, С'Ь кінцеве -н
втратили, стала сприйматися як nроста
основа з початковим н і в такій

звуко

вій

інших

формі

закріпилась

і

при

префіксах.- Іст. граматика -264; Шан

ский 9СРЯ ІІ 6, 50; Sadn.- Aitz.
276.-Див. ще sіти.-Пор. імати.

1

йо- див. йой.

ИоанИкій- див. ОнИкій.
йог,

jogi(n),

йога;- р. йог, бр. іог, tег, п.
ч. jogin, слц. jog, jogin, болг.

йога, йогин, схв. jбг, слн.

jogi;-

запо

зичення з давньоіндійської мови; дінд.

yogi «послідовник йоги; той, хто зай
мається йогою» пов'язане з yoga «за
прягання; підкорення; філософська шко
ла йога», yunakti «запрягає, з'єднує», yugaш «ярмо», спорідненими злат. jugum,
лит. jiшgas «те.», стсл. нr~.- СІС 297;
Kopalinski 457; Holub-Lyer 224; Кlein
1763.-Див. ще іго.

його,

[его] Ж, н~ого, [него],

[єщj], ньому, ним, її, неї, їй,
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йому,

ній, [ю,

ню], нею, їм, їх, них, нИми,

іхній;

р. его, бр. яго, др. его, п. нл. jego, ч.
слц. вл. jeho, болг. м. него, схв. 1Ьега,
слн. njega, стсл. кr~;- псл. jego, jeшu
і т. д., форми непрямих відмінків вка
зівного (згодом особового) займенника
*jь (* ja, * je) «ТОЙ», збереженого в ролі
кінцевого компонента займенників типу

той

( <* tn-jь),

означених

тиnу
лит.
гот.

білий

такИй

( <* takn-jь)

прикметинкових

і

форм

( <*beln-jь); споріднене з

jls «він», jl «ВОНа>>, лат. is, еа, id,
is, ita, дінд. ауаш, iyam, idam

«те.»; іє. *е-, еі-, і- «той, він»; nочаткове

н

у формах нього, ним, нею і под.

по

ходить із прийменииків *vnn (в), *knn
(к), *snn (з) і є результатом звукового
перерозподілу
прийменникових сполу
чень типу *s'Ьn jego,
*vnn jeji,*s'Ьn

jimь.- Іст. граматика 260-265;
мер ІІ 8; Slawski І 553; Machek

Фас

ESJC
222; Trautmann 103; Brugmann Demonstrativpron. 32-38, 127-129; Pokorпy
281-283.- Пор. якИй.

йбrурт -див. югурт.
йод, йодИди, йодистий, йодний;
р. болг. йод, бр. ёд, п. ч. вл. jod, слц.
слн. j6d, м. jод, схв. jдд;-запозичення
з німецької чи французької мови; нім.
Jod, фр. iode відбивають новолатинську
назву iodum, утворену в 1813 р. Гей
Люссаком від гр. !oetб't] \; (пр икм.) «пур
пуровий, фіалковий», що складається
з основ іменників i6v «фіалка», *Fta,
очевидно, спорідненого з лат. viola «ТС.»,
і еТбо(; «вигляд», спорідненого з псл.
vido, укр. вид; назва пояснюється
фіолетовим кольором пари йоду.- Вол
ков 52; Фигуровский 72-73; Фасмер ІІ
136; Slawski І 583; К\uge-Mitzka 333;
Юеіn 813; Dauzat 414; Bloch 302.Див. ще вид, фіалка.
йой (вигук болю, страху, захоплен
ня), йо (вигук подиву) [йойк] «плач,

НОйчик

йорш

крик, голосіння», [йойкіт, йойкотнЯ]
«ТС.»,
[йойлик]
«плаксій»,
йойкати,
[йойкатися],
иоикнути,
йойкотати,
[йойчати, йочатиl;- п.
[jojl (вигук
вболівання, нарікання),
[jojol «те.»,

мінківего (jего), його, е.му (jе.му), йо.му
і т. д.- Нарьrсьr па гісторьrі беларуе
кай мовьr. Мінск,
ще він, його.

1957, 128-129.-- Див.

сподіванки), схв. jбj (вигук болю, роз

йон 2 -див. ійон.
йорж (іхт.) «риба родини окуневих
із колючими плавцями, Acerina cernua
L.; щітка для лампового скла тощо»,

пачу), слн. joj «те.»;- очевидно, резуль
тат редуплікації вигуку ой (>ой-ой)
з наступним спрощенням.- Див. ще ой.

на голові, що стирчить догори», йоржи
ти (техн.), йоржИстий, йоржовий, йор··

jojczec «нарікати,
joj (вигук подиву,

[йойчик]

вболівати»,

ч.

слц.

схвильованості,

не

(орн.)

«вівчарик, Phylloпохідне утворен
ня від [йойкІ «плач, крию>; назва зумов

scopus trochi1us L.»;-

лена особливостями співу цієї пташки.
Feriaпc Nazv. vtakov 220.-Див. ще
йой.

[йолом] «висока смушкова шапка»,
[йоло.мок, йоло.мчик, єло.м, еломок Ж,
ял6лt ЛІ «ТС.», [йоло.мкаІ «денце капе
люха, наголовок»;- р. еломок <<nовстяна

шапка;

ярмулка», п. ст. jamulka, ja«Шапочка духовних осіб, старих
людей, хворих»;- очевидно, видозмі

molka

нене запозичення

з тюркських мов;

пор.

тур·. jaymurluk «плащ від дощу», звідки
виводиться і ярмулка; менш обгрунто
вані припущення про зв' язок із двн.
hёlm (Корш, Слово о полку Игореве,

М.,

1938,

(Горяев

ХХХІ) чи з каз. ju1eшe «юрта»
Доп.

2, 11).-Фасмер ІІ 17;
503; Briickner 198.- Див.

І
ще ярмулка.

Slawski

йолоn «дурень,
Ж,

йолуп,

бовдур»,

йолоповатий,

[йолопеrа

йолуповатий

ЖІ;- р. [ел6п, ёлопl, бр. елуп, ёлупень,
[ёлупіцьІ «Витріщатю> (очі), п. jolop,
[jelopl (з укр.);- неясне; можливо, за
позичення
ливими є

із східних мов; неперекон
спроби пов'язання з укр.

[6глупІ «бовдур»
ст.

jalat

(Bern.

«блазень;

І

308)

нікчема,

або з п.
ледащо»

(<псл. *jа1'Ь, *jalov'Ь) чи з укр. Яловий,
рос. ёлкий (Briickner KZ 45, 299).- Фас
мер ІІ 17; Slawski І І 583-584.
[йолотник]

(бот.) «парйло, Agrimonia eupatoria L .>>;-неясне.
[йон 1 ] «вію>, [йона] «вона»,
[йоноІ
«воно» Ж;- р. [ён, йина, йеноJ, бр. ён,
яна, яно; ~результат аналогійного

ви
рівнювання звукової форми займенників
др. ОН'Ь, она, оно до форм непрямих від-

[йоршІ (іхт.) «Йорж» Ж, йоржик

жико.м

«Коротко,

«чуб

сторчма»;- р.

ёрщ

«риба йорж; [зазубрений цвях]», бр. ёрш
«Йорж; щітка», слц. [jers] «риба йорж»
(з рос.);- не зовсім ясне; можлиьо.
давніше значення -«цвях» з огляд\;

на наявність колючок на зябрових криuЇ
ках йоржа; зіставляється з лит.

tis

«терен»,

лтс. ёrs~is, дінд.

erske

rJч;aral)

«те.»;

малоймовірне припущення (Matпро запозичення з швед
ської мови (шв. gars «Йорж»).- Шанский

zenauer 185)

3СРЯ І 5, 263; Фасмер ІІ 27; Преобр.
І 217-2І8; Горяев 104; Leder l44-I45;
Bern. І 267; Mikl. EW 105.
йорзати

«неспокшно сидіти,

сова

тися»;- очевидно, запозичення з росій

ської мови: р. ёрзать, як і бр. ёрзаць
«те.; [сковзатися, повзати]>}, виводять
з ерга (ёрза) «непосида», можливо, пов'я
заного з ёра <(те.; пустун», спорідr-rеним,
мабуть, з oriti (укр. розорИти); збли

ження з рос. [ёлзатьl «Йорзати; повзати»,

[ел6зить] «ТС.» (Пр~обр. І 214) чи з йoput
(Соболевский РФВ 66, 35), як і пов'я
зання з лтс. ei'rї'gs «сердитий, похмурий»,
erruбties «сердитися», лат. erro, -are
«блудИТИ, ПОМИЛЯТИСЯ», ДНН. Їrri «ГНіВ
НИЙ»,
викликає
сумнів.- Шанский
3СРЯ І 5, 262; Фасмер-Трубачев ІІ

І 5, 2І -22, 24; Ильинский ИОРЯС І 6/4.
І9; Machek S1avia 23, 65.

[йорзатисяІ
кидатися»

«настовбурчуватися,

Ж;- очевидно,

пов'язане

з йорж (риба), [йоршl «Їжак» (див.).
[йорка]

«відходи від очищення вже

вичиненої шкірИ»;- пов'язане з
(див.).

[upxa]

[йорш] «Їжак» Ж;- очевидно, ре
зультат перенесення назви риби йорж,
викликаного колючістю обох тварrп-r
і фонетичною близькістю їх назв (др.
ежь і ерш'Ь).- Див. ще їж, йорж.
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Йосафат

йошюіти

Йосафат, Осафіtт, Сафіtт, ст. Іwса

ної форми до !osiЩah «хай буде збіль

фат «пан судья, аб(о) панскій суд,
аб(о) осуженьrй» (1627);- р. Иосафат,
бр. Ісафат, !захват, п. Jozafat, ч. Josa-

шено; дай, боже, збільшення». -Сл.
вл. імен 2!2; Беринда 213; Петровский

fat, слц. J ozafat, схв. Йосафат, слн.
Jozafat, стсл. Иосdфdть;- через посе

редництво церковнослов' янеької
мови
запозичено з грецької; гр. 'І ffiO"acpaт,
як і лат. Iosaphat, походить від гебр.
Iosafat, !ehosafat (букв.) «Ягве (Єгова)
судив».- Сл. вл. імен 212; Беринда
213; Петровский 123.

Йосип, йосиф, Осип, [16сиф Ж,
Єсип, Єсь~6, Йоська, Іськ6, Їсько, Юзь],
Йосипа, Осипа, ст. І wсиф'D «Помножене,

або

пре.J]ожоньr~»

Йосип, Осип,

(1627);- р.

Есип, бр.

Иосиф,

16сіф, В6сіп,

Осіп, Есіп, Ёсіп, Ёска, f/зan, др. Иосиф'D,
Есиф'О, п. вл.

болг. Йqсиф,
Jдсиф, Jдсип,

J6zef,
м.

слн.

Иоснф-ь ;-через

ч.

Josef,

йосеф,

слц.

Иосиф,

Josip, Jozef,

Jozef,
схв.

стсл.

церковнослов'янське

посередництво запозичено в давньорусь

кумову з грецької; гр.

'lffiO"'ljcp,

як і лат.

Jos~phus, походить від гебр. Іоsеf,(букв.)

«він (бог) збільшить, додасть», скороче-

123; Суперанская 78; Skok І 783; Constantinescu 86.
йот «літера j, й», йотація, йотова
ний;- р. болг. йот, бр. ёт, п. jot, схв.

jот, jота;- запозичення

з

німецької

мови; нім. Jot, Jod «Літера j» походить
від гебр. !odh (назва відповідної літе
ри).- Юuge-Mitzka 334; Юеіn 833.Пор. йОта.
йОта «літера t грецького алфавіту;
мала

йота,

частинка

бр.

чого-небудь»;- р.

ёта, др.

иота,

п.

ч.

болг.

слц.

jota, схв. jота, слн. jota, стсл. нот11,
иг'пd;- через церковнослов'янське по
середництво запозичено в давньоруську

мову з грецької; гр. [Шта «літера t»
(найменший знак грецького алфавіту)
походить від гебр. 1odh (назва відповід

но! літери).- Фасмер ІІ 136; Kopaliiislo 459; Holub-Lyer 224; Dauzat 414;
Юuge-Mitzka 334; Юеіп 813.- Пор.
йот.

[йошкати] «жартувати з кимось» Ж,

[йошчати] «тс.» Ж;- неясне.

'

к
к (прийменник з дав. в.), ік, [ку Ж.
ок, і, іу ВеЛ] «те.»;- р. к, ко, бр. к,
ст. ко, ку, др. K'D, п. слц. нл. k, ku, ч.
вл. k, ke, [ku], полаб. ku, болг. к, к'Dк,
К'ЬМ, М. (куму], СХВ. К, ка, СТ. г, (х,
как, ку], СЛН. k, h, СТСЛ. І>"h;- ОСТаТОЧНО
не з'ясоване; реконструювалось (Brugmaпп Gruпdriss І І 2, 855; Bern. І 658;
Фасмер-Трубачев ІІ 146-147; Slaw-

ski ІІІ 290-29З; Machek ESJC 2З2)
псл. *kьm, яке зіставлялося з дінд. kam

«задля, радю>; пов'язується також (Beп

venisteBSL52 ХІІІ; ESSJS1.gr. І 105106) із согдійським (іранським) kw-ku
«До», яке ототожнюється з ав. ku «де»,
псл. kь-de «те.».- Мартьшов Язьrк 50.
-ка (підсилювальна частка при при
елівинках типу та.м.ка, теперка), -ки

(те.: та;11ки, нuньки, стільки), -ко (під
силювальна

частка

при

займенниках

каба саван щибуля городня, Allium
сера L.» походить від тур. kaba sogaп
«цибуля з великою головкою», до якого
входить означення kaba «крупний; тов
стий, пухнастий».- БЕР ІІ 11З; Скор
чев БЕ 6, 164.
кабак 1 (бот.) «гарбуз, Cucurbita maxima Duch.», кабачок «Cucurbita реро

L.», [кабачкИ] «гарбузове насіння», [ка
бачuнняІ

«гарбузинню>

(Ме);- р.

[ка

бак] «гарбуз», кабачок, [кабака] «гар
буз», [кибека, кипека] «те.», п. [kabakl
(з укр.), болг. [кабак] «те.»;- запози
чення з турецької мови; тур. kabak
«те.» споріднене з тат. чаг. кабак «те.».
Фасмер ІІ 148; Шипова 144-145; Дмит
рпев 566; S W І 192; БЕР І І 114; Иллич
Свитьrч ЗИРЯ І 2З-24.

кабак 2 (заст.) «шиною>, [кабашник]
«шинкар», [кабаччик] «ге.» Ж, [каба

і при наказовій формі дієслів: [яз-ко]
«Я», [ходИ-ко, дай-ко]);- р. -ка, -ко,
[-ки], бр. -ка, -ки, п. -k, -ki, ч. слц. -ka,

щинаІ (зб.);- п. заст. kabak;- запози
чення з російської мови; р. кабак «ши

вл. нл. -ka, -ko, болr. м. схв. слн.
-ка; - псл. -ka, -ko, -ky; -споріднене
з лит. -k, -ki, ст. -ka- (duo-k «дай»,
duo-ki «ТС.», ст. tas-ka-jau «той самий»),
гр. -ха, -хє, -хєv (-ljv[xa «коли»), дінд.
kam (підсилювальна частка після форм
наказового способу), ав. ka «так, зви
чайно».-Фасмер ІІ 147; Прео_бр.
І
278; Slawski ІІ 7; Machek ESJC 2З2;
БЕР ІІ 112; Bezlaj ESSJ ІІ 7; Bern.
І 46З-461; Trautmaпn 111; Brugmaпп
Gruпdriss ІІ З, 1000-1001.

поширеним

-ky,

нок» остаточно не з' я сова не;
є

припущення

дження від нвн.

найбільш
про

похо

[kaback, kabacke] «ха

лупа, злиденна стара хата» (Christiaпi
50; Matzeпauer 186; Bern. І 464); за ін
шим припущенням, німецькі форми за

позичені з російської мови (Mikl. ТЕ!.
Nachtr. 2, 1З7; Uhleпbeck PBrB 26,
ЗОО; Mikkola АВ 58; Кluge-Gбtze З49);
у

цьому

випадку

джерела

походження

ливо, пов'язане з [кобець] (кібець) «хи

слова шукають на Сході (Потебня К
ист. зв. 4, З4), порівнюючи з балкар.
карач. кабак «село, поселення» (KSz
10, 11З; 15, 2З2) та ін.- Фасмер-Труба
чев ІІ 148; Преобр. І 278; Горяев 125;
Briickпer 210; SW· І 192; Bern. І 464;

жий

ПТаХ

Mikl. EW 425.

koba

«ворон».

[каба 1 ] «яструб ЕЗб ЗО; уявна стра
хітлива істота (дит.) Л»;- неясне; мож
рОДИНИ

СОКОЛОВИХ»,

Ч.

СТ.

[каба 2 ] «сорт білої салатної цибулі»
Дз;- запозичення з болгарської мови;
болг. каба лук «зелена цибуля (сіянка)»,

кабака 1 -див. табак.
кабака 2 -див. табака.

кабала 1

поневолення»,

«заборгованість;
кабальний,

рабство~

кабалtІти;-

З29

кабала

каб ар

р. кабала

«заборгованість;

«неволя,

неспокій,

[каб<іля] (зоол.) «тарган чорний, Pe-

поневолен

ня; [збір у громадські запаси; гуртова
робота; велика кількість]», бр. кабала
клопіт, обмаю>, др.

кабала «письмове боргове забов'язання»,

п. kabala «клопіт, неприємна ситуація»
(з рос. чи укр.), болг. кабала «визна
чена кількість роботи на один день»;
запозичення з тюркських мов; тур. kabal «певна кількість; задана робота;
доручення одного дня» походить від ар.
kabala «угода; виплата зобов' яз анн я».
Макарушка 8; Фасмер ІІ 148; Шанский
9СРЯ ІІ, 8, 4; Аракин Тюркизмь1 124-

125; Шипова 145-146; Буль1ка 133;
114; Bern. І 464; Lokotsch 77.

БЕР

riplaпeta

ВеНЗн;- неясне;

orientalis»

можливо, пов' язане з кабала «таємне
(єврейське)
містичне
учення,
чорно
книжжя, ворожба»; назва комахи могла
бути зумовлена уявленням, нібито тар
ганів насилали чаклуни, або особливим
містичним значенням, яке надавалося
цим комахам у процесі ворожіння.
Пор. кабала 2 , хабуля.

кабан\ [кабанник] «торгівець свинь
ми», [кабанЯтник] «ТС.» Я, [кабанці]
(бот.)

(рослина,

що

росте

в

злакових

і душить їх) Я, кабанча (зменш.), каба

нЯтина

«м'ясо

кабана»,

[кабтtЯччя]

ІІ

(зб.) «великі кабани»

кабаші 2 «містичне вчення, ворожба»,
кабалістика «чорнокнижжя», [кабални
ця] «Ворожка» ЛексПол,
[кабалЯрка]
«те.» Ж,
кабалістИчний,
[кабалuтиl

кабанЯчий Г, Ж, [кабанувати] «лежати,

«вносити неспокій, сум'яття»;- р. ка·
бала, каббала «єврейське містичне вчен
ня; щось незрозуміле», бр. кабала «те.»,

п. kabala «те.; ворожба; інтриги, змова»,
ч. слц. ka(b)bala «ТС.», ч. ст. kabala
«інтриги, лихі задуми», болг. кабала
«містичне вчення», схв. кабала «Те.;
інтрига, обмаю>, кабалер «пліткар», слн.

kabala;- запозичено з гебрайської мо
ви через посередництво західноєвропей

ських; нім.

Kabbala

наука; вміння

«таємна єврейська

пророкувати по числах;

інтрига, обмаю>, фр. cabale, іт. cabale
'<те.» походять від пізньогебрайського

kabbalah

«таємна

наука»

(початкова

Я, кабанкуватий,

байдикувати», [кабаськати] «Під кликати
свиней»,

кабась

(зменш.;

[вигук

при

підкликанні свиней]);-р. бр. кабан, п.
kаЬап
з

(з

укр.

тюркських

кипч.

аз.

чи

мов;

балкар.

бр.);- запозичення
тат.

чаг.

карач.

алт.

тур.

каз.

діал.

kaban «Кнур» споріднене з монг. qahan
дикий кабан».-Макарушка 8;
Фасмер ІІ 149; Шипова 146; Slawski ІІ
9; Brйckner 211; Дмитриев 534; Веrп.
І 464; Mikl. ТЕ!. І 320; EW 107; Lokotsch 78; Riisiinen Versuch 21'6.
<<кнур;

[кабан 2 ] <<звід печі» Л, [кабан] «те.»
Л;- р. [кабан] <<дерева, приготовлені
і складені для випалювання вугілля;
кладка дров для випалювання вугілля;
невеликі балки, приготовлені для випа
лювання вугілля; вугільна купа; сті

«наука, прийнята від предків, традицій

жок, скирта продовгуватої форми», [ка

на»), пов'язаного з kabёl «діставатю>.-

банчик] <<вузька продовгувата цегла для
внутрішньої кладки печі»;- запозичен

СІС 298; Richhardt 60; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 4; Преобр. І 278; Slawski ІІ 8;
Фасмер ІІ 149; Brйckпer 211; Holub-

Lyer 225; БЕР ІІ І 14; Bern. І 464; Lokotsch 78; Юuge-Mitzka 337.
[кабалда]

Я; -афективне

«замішання,

сум'яття»

утворення,

очевидно,

пов'язане з р. [кабала] «Щось незрозу
міле», тотожним з укр. кабала «містичне
вчення» (див.).

кабалнк -див. калабалмк.
[кабалннця] «коханка» Ж;- резуль
тат видазміни деетимологізованої форми

Іхабальницяl «ТС.», зближеної з основою
фонетично подібного слова кабала «по
неволення».- див. ще хабаль.
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ня з тюркських мов; чув. kaBan <<стіжок,
копиця» споріднене з кипч. башк. kii-

biin, тат. kibiin, балкар. карач. gеЬеп
<<ТС.».-Фасмер ІІ 149; Шипова 146;
Riisiinen Versuch 254.
[кабанЮк]
<<бурка
з
капюшоном»
До;- р. [кабанЮк] <<суконний плащ з
капюшоном»; -результат видазміни сло
ва кобенЯк <<ТС.», фонетично зближеного

з кабан.-Див. ще кобенЯк.
[кабарІ «пастух свиней, свинар» Ж;
очевидно, пов'язане з кабан і утворене

від частини основи· цього слова суфік
сом -ар за аналогією до форм типу сви

нар, вівчар.- ДИВ. Ще кабан 1 •

кабельтов

кабарга

кабарга (зоол.) «тварина родини оле
нячих, Moschus moschiferus»;- р. ка

ESJC 233; Holub-Lyer 225; HolubKop. 158; Bern. І 464.
[кабатувати]

барга, [табарга], бр. болг. кабарга, ч.
«те.»;- запозичення з тюркських
мов; телеут. шор. сагайське tabyrya,
тув. to'Y]uryy «ТС.» зводяться до алт.
mopfbt «хохуля», пов'язаного з тоорго
( <тобьtрга) «мускус» (у самців хохулі
і кабарги є мускусний мішок).- СІС
298; Фасмер ІІ 149; Шипова 146---147;

kabar

Riisiinen Versuch 452.
кабардИнка «особлива хутряна шап
ка; поширений на Кавказі танець»;
р. кабардИнка, бр. кабардзінка «Тс.»;
пов'язане з етнонімом кабардИнець, по
хідним від географічної назви Кабарда

(черк.

Kabarde),

що

тлумачиться

як

утворене з відомих у кавказьких мо
вах основ слів ка «смуга» і бард «берег»
(Мельхеев 40) або виводиться від імені
легендарного вождя,

який привів у цю

місцевість частину адигейських племен
(Никонов 165).

[кабат] «солдатська куртка; пальто;
спідниця», [кабатИна] «ТС.», [кабатина]
«довге жіноче плаття,

часом на ваті»,

[кабатИняl «солдатський одяг», [кабатяl
«те.», [какабат] «кабат» (?);- р. [кабат]
«робоча бЛуза; жіноче плаття», бр. ка
бат «вид селянського корсета», п. ka-

«засмучувати,

завда

вати жалю»;- неясне; можливо в якийсь

спосіб пов'язане з [кабат] «солдатська
куртка» (пор. п. ст. kabat «одяг для
божевільних чи для злочинців перед
стратою; прилад для заковування в' яз
нів; в'язниця»).
кабач -див. калабатина.
[кабелка] «тонкий просмолений ка
натик, вживаний при покриванні буді
вель очеретом», [кабалка, кабулка Мо]
«те.»;- р. [кабалка] «вірьовка, мотузка»,
[каболкаІ «те.; кабельний мотузок, тон
кий шнур для виготовлення канатів»;
не зовсім ясне; очевидно, видозмінене
запозичення з голландської мови; гол.
kabel(garen) «кабельний мотузок» (звід
ки й нім. Kabelgarn «те.») є складним
утворенням з kabel «трос» і garen «нит
ка, пряжа».- Фасмер ІІ 151; Юuge
Mitzka 233; Falk-Torp. І ЗО!; Matzenauer 187.-Див. ще кабель.
кабель, кабельник;- р. бр. кабель,
п. ч. kabel, слц. ели. kabel, вл. kabl,

болг. м. кабел, схв. кабел;- запозичене
з французької мови через посередни
цтво німецької чи голландської (нім.

Kabel,

гол.

kabel);

фр.

саЬІе

«трос,

«Каптан», ч. kabat «Піджак; (ст.)
солдатський мундир», слц. kabat «блуз
ка, жакет; пальто», вл. нл. kabat «Кап
тан», болг. [кавад] «вид жіночої камі
зельки», М. Кавад, СХВ. кавіід «ТС.»;

якірний канат» походить від пров. або
порт. cable «Те.», яке зводиться до кон
тамінованого утворення з нар. -лат. cap(u)lum «налигач, трос, канат», похід

ЗаПОЗИЧеНе з перської мови через посе

спорідненого з гот. l1afjan «підіймати»,
ДВН. heffan, НВН. heben «ТС.», гр. ХаЛ1:Ш
«хапаю, поглинаю», лтс. kampt «хапа
ти», і ар. і)аЬІ «трос, канат, мотузок»,
пов'язаного з i)abala «зв'язав)), гебр.

bat

редництво угорської (уг. kabat) і поль
ської (південнослов' янські форми через
посередництво
грецької -гр.
ха~а
бюv, xa~!Wrн;); перс. kaba «вид корот
кого одягу,

kaba'

каптан»

походить

від

ар.

«те.»; можливо, існує зв' язок і з

пракритським kavaj' і «верхній одяг»;
зіставляєтьс'Я також (Топоров І І І 109)
з прус. *kab-at-, лтс. kabata «кишеня»;
винликає заперечення пов' язання сло

в'янських форм з двн. kawati, еви. gewate «одіж; зброя» (Gebauer 2, 4; Со
болевский РФВ 64, 48; Matzeпauer 40),
як і з лат. сарра (Briickner 211).- Дзен
дзелівський У ЛГ 65; Макарушка 9;
Фасмер ІІ 150; Преобр. І 278-279;

Slawski

ІІ

9; Briickner

210; Machek

ного від лат. саріо,

-ere «брати,

хапати»,

l)ebhel «мотузок, канат», арам. l)abhla
«мотузок, шнур».-- СІС 298; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 6; Фасмер І І 150; Kopalinski
462; Holub-Lyer 225; Юuge-Mitzka
337; Dauzat 122; Walde-Hofm. І 159;
Юеіп 216, 237.- Пор. капса.
кабеЛЬТОВ «МОрСЬКа міра ДОВЖИНИ,
дорівнює О, 1 морської милі, або
185,2 м; морський прядивний трос»;
бр. кабельтау, бОЛГ. Кабелmов «ТС.»;
заПОЗИЧеННЯ З росіЙСЬКОЇ МОВИ; р. ка
що

бельтов «ТС.; трос, якірний канат», ст.

кабельтоу

«трос,

канат», походить від

З~J

кабза

каблук

гол. kabeltouw «якірний канат, сталь
ний трос», утвореного з kabel «канат,
трос»

і

touw

«мотузок,

трос,

снасть»,

сnорідненого з нвн. Tau «ТС.», днн. tou,
дангл. tёag «шнур».-СІС 298; Фасмер
ІІ 151; РЧДБЕ 296; Кluge-Mitzka
772.- Див. ще кабель.

[кабза] «гаманець, гроші» СУМ, Ж,
[камза] «тс.; з,подійська здобич Ж»;- n.
«Гаманець», болг.
заст.
кабза
«каnсула (набою), пістон»;-видозміне
не заnозичення з латинської мови, па

kabza

ралельне ДО Kanca; приnускається ВПЛИВ
тур. kavza «nосудина, скринька».-Фас

мер І І 151; Slawski І І 11; Briickner 211;
БЕР ІІ 116; Bern. І 485;Mikl. EW 111;
Richhardt 60.- Див. ще капса.- Пор.
rамза.
[кабзан] «вірменин» Ж;- очевидно,
заnозичення з польської мови; п. kab-

zan (глузл.) «вірменин»,
kabza «ГаманеЦЬ» (укр.

пов'язане з
кабза «ТС.»);
первісно, очевидно, означало «вірменин
з гаманцем».-SW ІІ
194; Brйckner
211.-Див. ще юібза.-Пор. капцан.
кабзувати -див. габзувати.
кабИця «Вогнище в землі для nриго
тування їжі; кругла яма, де знахо
диться гончарна піч; відкрита літня

кухня» СУМ, Ж, [кабuч Я, кабня Жl
«ТС.», [кабuчникІ «той, хто розпалює
кабицю; nомічник кухаря» Я;- р. [ка
бuца] «літня кухня; будка для собаки;
лігво зайця; балка, яр», [кабИчка] «не
велика

хата»;- можливо,

заnозичення

з турецької мови; тур. kab(a) ig <<Вели
кий кіл» мог ло означати «рожен для
обпікання м'яса», звідки виводиться й

болг. [кабuка] «nечене м'ясо на рожні»

117); пов' язується також з шв.
«камбуз; лігво» (Кобилянський,
листовно; Sluszkiewicz Studia Lehr-Spla-

лат.

capanna

«тс.;

хатина

сторожа

ви

ноградників», що, очевидно, походить
від іллір. *kapana «землянка».-СІС
298; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 6; Holub-Lyer
226; Holub-Kop. 158; БЕР ІІ 117;

Dauzat 122; Bloch 128; Gamil!scheg
168; Walde-Hofm. І 156; Юеіn 216;
Юuge-Mitzka 337.- Пор. кабінет.
кабінет;- р. кабинет, ст. габинет,
кабінет, n. gabinet, ч. слц. вл.
kabinet, болг. м. кабинет, схв. кабішет,
слн. kabinet;- заnозичення з німецької
мови; нім. Kabinett «кабінет; альтанка;
вбиральня» nоходить від фр. cabinet
(gabinet), зменш. від cabine «кабіна»,
чи від іт. gabinetto «кімната, меблі»,
зменш. від gabbia «клітка», яке похо
дить від лат. cavea «загороджене місце,
клітка, nечера», пов'язаного з caulae
«заг6рожа», далі з псл. kosь, укр. кіш,
кошара.- СІС 298; Фасмер І І 151;
бр.

Ko-

palinski 345; Holub-Lyer 226; Dauzat
122; Bloch 108; Кluge-Mitzka 337;
Юеіn 216; Walde-Hofm. І 187-188.Пор. кабіна, каверна, кіш 1 •

[кабка] «Відлога, капюшон» Г, Ж;
результат контамінації слів капа «nо

кривало;

каnюшон»

і

[кдбаІ

«Відлога»

(див.).

[каблук 1 ]

«дуга,

вигин;

дугоподіб

ний nредмет; лука в сідлі», [каблука)
«кільце; nерстень; вигин», [каблучІ «об
руч, сnлетений з кількох nрутиків»,
каблучка «що-небудь у вигляді кільця,

петлі; nерстень», [каблукуватий]
«ду
гоподібний»;- р. [каблук] «комір со
рочки», [каблучка] «nерстень; кільце»,
п.

kabl<\,k

«дуга;

мет»;- вважається

дугоподібний
утвореним

«ВИГИН» (пор. П.

з

пред
основи

«ВИГИН річ

(БЕР І І

bl<;Jkb

kabyss

КИ»), яка виникла в результаті nерероз

winski).

.

[кабіж)

«шкода,

грабіж»

bl(\,k

nоділу префіксальної форми ob-IQkь
(пор. укр. облук «лука сідла») >o-blQkь,

Ж;- не

за допомогою гіпотетичного словотвор
чого елемента ka- (ko-), виділюваного

кабіна;- р. болг. м. схв. кабuна,
бр. кабіна, п. ч. вл. kabina, слц. слн.
kabina;- запозичення з французької
мови; фр. cabine «каюта, кабіна, будка»
походить від англ. cabin «хатина; ка

також у словах кадіб, [каворот, ковер
за], каверза і пов'язуваного з приймен

ясне.

біна,

будка»,

яке,

в свою

чергу,

зво

диться до nн.-фр. cabine «ТС.», ст. cabane «землянка», пов'язаного з nізньо-
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ИИКОМ kь «Ю> або з питальним займен
ником kь (пор. псл. kь-to, укр. хто);
доnускається (Moszynski JP 39, 1) мож
ливість

запозичення

слова

в

польську

мову з укр а їнсько ї. - Фасмер-Тр убачев
ІІ 151; Шанский3СРЯ ІІ 8, 7; Slawski

юіва

каб.пук

ІІ 17; ЗССЯ 9, 106-107; Bern. І 467,
531-532;.Мikl. EW!53, 165.-Див. ще
лук 1 .- Пор. каверза, каворон, кадіб.
каблук 2 «підбор», [закабла] «ТС.)> Ж,
[закаблu] «задники», закаблук «заднию>;

(про колесо) .Мо», [камбутати] «оберта
тися,

хитаючись у різні сторони» (про

колесо) .Ме, [каб!}тка] (вид гри);-звуко
наслідувальне утворення.

[кабушкаlJ «трясовина, болото, гли

р. бр. каблук «підбор»;- єдиного ети
мо.погічного пояснення не має; здебіль

боке місце

в

можливо,

результатом

шого вважається

з тюрк

засвідченої форми *калаб!}шка, зменш.

(Преобр. І 279; Дмитриев
Бахрос 48), хоча в них воно
ніде не зафіксоване; при цьому поясню
ється як похідне від тюрк. каб (кап)
«оболонка; футляр; взуттю> або від за
позиченого ар. ka'b «п'ята»; існує також
думка про
власне слов'янське похо

від [калаб!}ка] «ковбаню>.
[кабушка 2 ] «маківка (голови)» Я;

запозиченням

ських мов

558-559;

дження слова і про його зв' язок з [каб
лук] «Дуга, вигиН» (Iljiпskij

PF 11, 191;

Фасмер ІІ 151).- Фасмер-Трубачен ІІ
151; Шипова 147; Козь1рев ТюркизмьІ

21-22; Аракин ТюркизмьІ 136; Slawski
ІІ 10.- Пор. каблук 1 .
кабот<\ж «прибережне грузаве судно

плавство», каботажник,

каботажити,

каботажничати;- 'р. бр.

болг.

кабо

таж, п. kabotaz, ч. слц. kabotaz, схв.
каботажа, слн. kabotaza;- запозичен
ня з французької мови; фр. cabotage
пов' язане з caboter «займатися кабота
жем», яке виводять від ісп. саЬо «мис,
півострів», що походить від лат. caput
«голова»,

припускаючи,

таким

чином,

первісне значення «ходити від миса до
миса» (Фасмер І І !51; Holub-Lyer 226;
Gamillscheg 168; Юеіп 216), або пов'я
зують з прізвищем двох мореплавців
XV-XVI ст. Cabot (Dauzat 123).-СІС
248; Шанский 3СРЯ ІІ 7-8; Kopalin-

ski 463.
[кабр6] (лайл.) «хам, мужик, неоте
са» Я, [каб р Яцький] «хамський» Я; неясне; пов' яз анн я з [сябро] «компа
ньон, товариш»
(Яворницький
329)
здається недостатньо обгрунтованим.

[кабурх] (вигук на означення звуку
від кинутого у воду предмета, пориву
вітру, ударів хвиль);- звуконасліду
вальне

утворення,

пов' язане

з

бурх

«тс.»; паралельне до вигуків [чаб6вть],
шубоесть (про звук від кидання у воду
предметів).

[кабутати] «кидати палку так, щоб
вона вдарялася об землю то одним, то
другим кінцем; хитатися, кривуляти

є

річці»

ВеНЗн;- неясне;
спрощення

не

неясне.

кав (вигук, що імітує крик дитини,

галки тощо), кавкати, кавчати, [кава]
«галка, сива ворона», [кавка] «ТС.», [кау
кало] «той, хто кричить по-воронячому»
Я;- р. [кавкать] «кричати» (про галку,

дитину), бр. [каукаць] «каркати» (про
галку), [каука] «rалка», п. вл. нл. kawka,
ч. слц. kavka, схв. кавка, слн. kavka;пcл. kav-, kav"Ьka, kav"Ьkati;- звуко
наслідувальне
утворення,
споріднене
з лит. k6va «галка», k6vas «ТС.» і пара

лельне дінд. kauti «кричить», гр. x.a61Js
«чайка», двн. kaha «галка», лат. cavaп
пus «сіра сова».- Булаховський Вибр.
пр.
ІІІ 252-253; Никончук
Карп.
диал. и оном. 143-144; Фасмер ІІ !52;

Slawski ІІ 108-109; .Мachek ESJC 246;
3ССЯ 9, 165, !66; Bern. І 495-496;
Trautmanп 123.-Пор. гава.
кава 1 «Тропічна рослина Coffea (arabica) L.; плоди цієї рослини; напій
З

НИХ»,

кавник

«ПОСудина

ДЛЯ

КаВИ»,

Ка8НUЦЯ «ТС.; МЛИНОК ДЛЯ каВИ», (кавоч
ниця] <шродавщиця кави» Ж, кав'Яр ник
<<Посудина для кави; [продавець кави]»,
кав'Ярня, [кавуватиl «пити каву»;- р.
кофе, бр. к6фе, кава, п. kawa, ст. kafa,
ч. слц. kava, вл. kofej, нл. kafej, болг.
кафе, ст. каве, м. кафе, схв. кафа, ка

ва, слн.

kava, kofe;-

запозичено з араб

ської мови за посередництвом турецької
і польської; тур. kahve «кава» походить
від ар. l}ahva «ТС.» (початкова «сорт
легкого вина»), утвореного від геогра

фічної назви

Kaffa-

місцевості в пів

денній Ефіопії, звідки походили тор
гівці кавою.-СІС 367; .Москаленко УІЛ

60; Акуленко 137; .Макарушка 8; Фас
мер-Трубачен ІІ 355; Преобр. І 372;
Slawski І І 104-105; Bruckпer 223; Holub-Lyer 238; Lokotsch80-81; Юuge
.Мitzka 338.- Пор. кбфе.
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кава

каватИна

[кава 2 ] «вовк; страховище, різдвя
ний дід Ж»;- р. [кйвать] «боятися»;
неясне.

[кавакати] «говорити нісенітницю» Я,
[кавкало] «пустомолот» Я, [кавк6] «флег
матична людина, що повільно говорить»
Я;- афективне утворення, очевидно, по

цузької мов з італійської; нім. Kava«вершник», фр. ст. cavalier «ТС.>>
походять від іт. cava1iere «Вершник,

1ier

кавалерист;

кавалер

в'язане з [raвaraтuJ «верзти, базікати»

нвн.

(див.).

бИла.-СІС 298;
152; Преобр. І

[кавал] «шматок, частина», [кава
лець], кавалок, [каваля] «грядки на па
ливних городах» Мо, [кавелок] «кава
лою>, [ковелокJ «тс.» Ж, [кавальцювати]
«кришити», [розкавалкуватu] «роздро
бити»
Нед;- р. [кавалок]
<<Великий
шматок (їстівного)», [кавалка] «грудка
гною», бр. кавалок «кусок, частина»,
п. kawal «частина цілого; дотеп, жарт»,

kawalek «шматою>, ст. kawalec «ТС.»,
каш. [kawel, kawl, kawel] <<жеребок,
доля; частина поля», ч. [kaval] «вели
кий шматок», мор. gaval, gavalec, havalec, слц. kaval, [gaval] «ТС.», нл. kjabel
«жеребок; цурка для жеребкування; ви
значена жеребком ділянка поля, луки,
лісу»;- давнє запозичення з німецької
мови; свн. kavel, kavele «кругла дере
в' яна паличка для жеребкування; доля,
витягнений при жеребкуванні пай», нвн.

[Kabel] «пай, доля», початкова «кругла
дерев'яна цурка», споріднене з гол. kavel «ділянка землі, частина», шв. норв.
kavle «ТС.», шв. ст. дісл. kafli <<Шматок
дерева, брусок», лит. gabalas «шматок,
частина»,

ЛТС.

gaba]s

«ТС.»,

ЛИТ.

zabas

«гілка,

хмиз».- Фасмер І
152-153;
Slawski І І 106-107; Bruckпer 223; Holub-Lyer 238; Bern. І 495; Mikl. EW
113; Matzeпauer 199; Trautmanп 364;
Топоров ІІІ 276; Юuge-Mitzka 337;

Falk-Torp 505.
кавалер «супутник жінки в това
ристві; парубок;
нагороджений орде

ном», [кавалір, кавалірІ «кавалер, муж
чина; холостяк; кавалерист», [кавалер
нЯ] Я, ковалерство, [каваліруватu] «ЖИ
ти холостяком»;- р. бр. болг. м. кава

лер, п. kawaler -«неодружений, молодик;
(давніше) рицар; кавалер ордена», ч.
kavalir, ст. kavaler, слц. gavalier. вл.
нл. kawaler, схв. кавалйр, каваJЬёр,
слн. kaviilir;- запозичене через посе
редництво польської, німецької та фран-
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ордена;

рицар»,

яке зводиться до елат. cabaШїrius «те.»,
похідного від лат. caballus «кінь, шка
па», спорідненого з гр. ха~ІіЛЛrн; «кінь»,

[kob] «те.»,

можливо, і укр. ко
Фасмер-Трубачен ІІ

279; Hiittl-Worth 18;
Slawski ІІ 105-106; Briickпer 223; Holub-Lyer 238; Holub-Kop. 166; Bloch
129; Dauzat 150; Юuge-Mitzka 360361; Walde-Hofm. І 125-126.-Див.
ще кобИла.- Пор. кавалерія.
кавалерія, кавалерИст;- р. болг. ка
валерия, бр. кавалерьtя, п. kawaleria,
ч. kavalerie, слц. kavaleria, вл. kawa-

lerija,

м. кавалериjа,

схв. каваІЬериjа,

слн. kavalerija;- запозичення з німець
кої чи французької мови; нім. Kavallerfe «Кіннота», фр. cavalerie «ТС.» по
ходять від іт. cavalleria «Їзда; кавале
рія; рицарство», утвореного від cavallo
«кінь», що зводиться до лат. caballus
«кінь, шкапа»; форма кавалерИст від нім.
Kavallerfst.- СІС 298; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 9; Фасмер ІІ 152; Slawski ІІ 106;
Holub-Lyer 238; Dauzat 150; Юuge
Mitzka 361.- Див. ще кавалер, кобИ.па.
кавалькада
«група
вершників»;
р. бр. кавалькада, п. kawalkada, kawalkata, ч. слц. слн. kavalkada, болг. схв.
кавалкада;- запозичення з німецької чи
французької мови; фр. cavalcade «група
вершників», нім. Kava1kade «те.» похо
дять від іт. cavalcata «кінна їзда; загін
вершників», дієприкметника жін. р. від
дієслова cavalcare «Їздити верхи», пов'я
заного з пізньолат. cabal1icare «ТС.»,
похідним від лат. caballus «кінь, шка
па>>.- СІС 298; Фасмер І І 153; Slawski
ІІ 106; Kopalinski · 487; Holub-Lyer
238; Dauzat 150; Bloch 129; КІеіп 2.53.Див. ще кавалер, кобИла.
каватИна «невелика оперна арія»;

р. болг. схв. каватИна, бр. каваціна,
п. kawatyпa, ч. kavatiпa, слц. слн. kavatina;- запозичення з італійської мови;
іт. cavatina «Те.; спритний виверт» пов'я
зане з cavata «викопування; видобуван

ня голосу»,

cavaie

<<Викопати; здобути;

видумати», що походить від лат.

cavo,

каворон

кавдун

cavare «видовбувати», пов' язавого з cavus «порожній, пустий, вигнутий», спо

никовим суфіксом етруського походжен
ня -erna.- СІС 298; Шанский 3СРЯ ІІ

рідненим з гр. х.6о~ «глибока ущелина,
безодня; міжгір'ю>, х.ої:Ло~ «порожній»,
сір.п. cua «порожній», брет. keo «грот»,
стсл. соу-и «пустий, суєтний».- СІС 298;

8, 11; Kopalinski 487; Holub-Lyer 238;
Dauzat !51; В loch 129; Юеіп 254; WaldeHofm. І 187.-Див. ще каватИна, сує
та.- Пор. екскаватор, цистерна.

Kopalinski 487; Dauzat 150; Bloch !29;
Юеіп 253; W alde-Hofm. І 191.- Див.

зуватu] «ганити, сварити; скаржитися»,

ще суєта.-Пор.

[кавдун І

екскаватор,

«черево;

каверна.

черевань

Ж»;

запозичення з польської мови; п. розм.
kaldun «живіт, шлунок, нутрощі» від
повідае укр. розм. колдунИ (вид пиріж
ків).-Slаwskі 11 35.-Див. ще кол
душі.

[кавер] «вир; коловорот» Л, [каверчаІ
«вибоїн а на дорозі» ЛексПол;- ч. [ka\т

jer]
ка-,

[кавза] «гана, сварка, лайка», [кав
[rавзоватиІ

з польської мови; п. kauza
«судова
справа, процес» походить від лат. causa «причина; обставина; судова справа»
( <*caud-ta),
очевидно,
пов'язаного
з cudo «б'ю».-Оньrшкевич Исслед. п.
яз. 242; SW ІІ 300; Walde-Hofm. І
190.- Пор. rабзувати.

[ка від] «рід, порода»;- очевидно, ре

«драгва»;- утворення з компонента

наявного також у

словах каблук,

каверза, та основи вер(ч), яка може
бути пов' язана з вир (псл. vігь, vьreti

«В ирувати») або з вертіти (пор. [кОво
ротІ «коловорот»).- ЗССЯ 9, 165.
каверза «підступ, інтрига; зла ви
тівка», каверзник, [каверза] «роздум; ні
сенітницю>, [к6верзніІ «інтриги» Ж, ко
верзуха «Вередуха», каверзний, [каверз
ний) Ж,_ каверзувати «вередувати», ковер
зувати «те.; глумитися; мудрувати,

ви

гадувати», [коверзати] «розуміти» Пі,
[коверзнути l Пі;- р. каверза, [каверз
няІ «плітка», [каверза, к6верзня] «те.»,
[к6верзнu] «літні личаки; личаки з оче
рету, з вірьовок; негарне взуттю>, бр.
каверза;- результат злиття не зовсім
ясного компонента ка- (ко-), який виді
дяється також у словах каблук, кадіб
та деяких інших, і основи дієслова
верзтИ (псл. *vьrzti «плести»); виведен
ня від свн. kawerziп «купець», елат.
caverciпus «житель міста Кагора» (у
Франції) (Matzeпauer 199-200; Mikl.
EW 113) _помилкове.- Фасмер І І !53;

Преобр. І 279; 3ССЯ 9, 167-168; Bern. І
53!-532; Mikl. EW 153.-Див. ще
верзтИ.- Пор. каблук\ кадіб.
каверна, К(18ерн6зний;- р. бр. бол Г.
м. каверна, п. kawerna, ч. слц. kaverпa,
схв. каверна, слн. kaverпa; -запози
чення з латинської мови; лат. caverna
«печера,

яма»,

caverпosus «печеристий,

ніздрюватий» пов'язані з прикметни
ком cavus «порожній», розширеним імен-

«ремствувати» ВеЗн;- вл.
«обдурювати»; -запозичення

kawzowac

зультат сполучення не зовсім ясного
компонента ка-, що виділяється також
у словах каверза, кадіб та ін.' і основи
дієслова водйтися (пор. вИводок).- Див.

ще вестИ.- Пор. каблук\ каверза, ка
діб.

[кавка] «чорна вівцю> ВеНЗн;- п.
«чорна або руда корова»;

[kawula]

результат
перенесення
назви [кава,
кавкаІ «сива ворона, галка» за подіб
ністю забарвлення; ПОр.( галка) «Чорна
вівця» ВеНЗн.- Див. ще кав.

[кавкан] «мул, глиниста земля» Я;
неясне.

[кавкнути] «здохнути», [кавсікнути}
«тс.;

зітхнути,

позіхнути

Пі»;- афек

тивне утворення, можливо, звуконаслі
дувального

походження.

[каворон]
Ж;- нл.

«грак,

karwoпa

Corvus frugilegus»
( <*kawrona) «воро

на», karoпa «ТС.», схв. [ю1вранІ «граю>,
слн.

[kavraп,

kavrana,

kovraп] «тс.»;

псл. *kavorп-ь, складене з *ka- і *vоrп-ь
<<Ворон»;- споріднене з лит. k6varпis
«граю>, лтс. kuбvarпis, kuбvагпа «галка»;
походження початкового ка- не зовсім
ясне;

том

вважається

тим

займенникового

самим

компонен

походження, який

виділяється і в словах каблук, каверза
(Bruckпer 137; Rudпicki SO 3-4, 290292); припускається також первісна
форма *kavo-vorпos, у якій перша час
тина ототожнюєtься з псл. kava, kav-ь
ka, укр. кава «галка; сива ворона»
(Machek LP 3, 100-101; Slawski І 264;
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кавпfти

каганець

Георгиев БЕ 1978/3, 201; Buga RR І
444, ІІ 343).- Фасмер ІІ 154; Ho1ubKop. 121; 3ССЯ 9, 166; Mikl. EW 152;
Trautmann 343; Torbiornsson LM І І 95.Пор. гайворон.
[кавпіти] «бідувати, терпіти нестат
ки, злидні»;- очевидно, афективне ут
ворення.

[кавратити]

«бентежити, підбурюва

ти, збуджувати»;- не зовсім ясне; мож
ливо,

утворене

з

компонента

ка-,

наяв

ного також у словах каблук, кdеерза,
кадіб, і основи дієслова (на)вратитися
{шрив'язнути; упертися, затятися».
кавратка -див. карнавка.
кансікнути -див. кавкнути.

[кавук]

«мішок»;- неясне;

можли

во, споріднене з болг. каук «старомодний
ковпак», що є запозиченням із тюрк
ських мов (пор. тур. kavuk «Висока ста
ромодна шапка; порожній предмет; по
кров, оболонка», крим.-тат. кавук «мі
хур;

висока

кругла

суконна

шапка»,

каук «кругла шапка у формі гарбуза».
БЕР ІІ 126.

[кавуля 1 ] «Зозуля»;- очевидно, утво
рене від [кава] «сива ворона, галка»

за аналогією до зозуля з огляду на па
ралельне вживання цих
форм
(пор.
зозуля-кавуля).-Див. ще кав.

[каву ля 2 ]

«загнутої форми

палиця»

Ж;- не зовсім ясне; можливо, давніше
*ковуля, похідне від того самого кореня,

що й ковінька, [ковенЯІ; може бути та
кож звичайним афективним утворенням.

кавун
(бот.)
«Citrullus vulgaris
Schrad.», [кав6н Ж, кавунка, кавунuця],

fкавунівкd] <<Наливка з кавуна» Я, кавун
ник

«торгівець

кавунами»,

кавунЯччя

(зб.), кавуновий, кавунЯчий;- р. [кавун,
каун], бр. кавун, п. вл. kawon, ч. ст.
kavon «кавун» (з п.), болг. [кавун,
каун] «диня»;- запозичення з турець
кої мови; тур. kavun
(kaun) «диня»,
як і тат. каз. каун «кавун; диня», уйг.
чаг. коFун, кавун «диня», узб. кавун,
ног. кавьт «те.», чув. кавдн «гарбуз», по

ходить від ap.l~avun «диня».-Шанский
3СРЯ ІІ 8, 11; Фасмер ІІ 154; Преобр.
І 279; Шипова 148; Slawski І І 109-110;

Bruckner 223; Karlowicz SWO 265; Bern.
І 495; Mikl. EW 113; Matzenauer 200;
Lokotsch 91; Егоров 84.
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кавучити -див. скаву.
кавуш -див. юіуш.

кав'Ядина -див. rов'єдо.
кав'Яр «ікра (осетрових риб}»;- р.

[кавьЯр, каварьЯр], п.

kawior, ст. ka-

ч. слц. kaviar, вл. kawiar, болг.
кайвер, м. аjвар, схв. кавиjіір, хаjвіір,
аjвіір, слн.
kaviar;- очевидно, через

wiar,

польське

посередництво

запозичено

з

західноєвропейських мов; нім. Kaviar
«паюсна ікра», фр. caviar, іт. [caviaro],
англ. caviar(e} «тс.» походять від тур.
havyar «ікра», що, як і сгр. xcфlaplv,
НГр. XCZ~lapl «ТС.», ЗВОДИТЬСЯ ДО перс.
chaviyar «тс.», утвореного з chaya
«Яйце» і -dar «несучий» (тобто первісне
значення -«риба
з
ікрою»).- Richhardt 64; Фасмер І І 154; Slawski І І 108;

Karlowicz SWO 265; Bruckner 223; Holub-Lyer 238; Bern. І 382; Кluge
Mitzka 361; Matzenauer 200; Lokotsch 68.
кагал (іст.) «єврейська община; юр
ба», [кагала] «тс.», [каган] «юрба» (перев.
про дітей) Дз, [кагалuтися] «збиратися
галасливими юрбами» Ж;- р. бр. ка
гал, п. kahal «те.»;- запозичення з ге
брайської мови (гебр. kahal «зібрання
старшин, община»).- Фасмер ІІ 155;
Преобр. І 280; Горяев 126; Винер ЖСт

1895/1, 62; Kopalinski 465; Lokotsch 80.
каган
«НаЙВИЩИЙ
СТаротюрКСЬКИЙ
титул; голова держави», каганат «дер
жава на чолі з каганом»;- р. каган
«ТС.», др. каган'Ь (про князя Володи
мира), хакан'Ь;- запозичення з тюрк
ських мов; дтюрк. kayan, чаг. ka•an,
уйг. kayan, монг. kagan «особа прави
теля (найвищий титул)», звідки сгр.
x.ajlivщ;, елат. chacanus «ТС.», походить
від китайського складного утворення
ke «великий» і kuan «nравитель».- СІС

Фасмер ІІ 155; Добродомов.Вопр.
словообр. и лексикол. дрр. яз. 197 4,
280-284; Шипова 148; Менгес 107111; Rasanen Versuch 219. -Пор. хан.
каганець
«примітивна лампочка;

299;

[бачок лампи; намордник; ізолятор те

леграфного стовпа Ж; поличка у вогне
пальній

зброї; заглиблення

чи гніздо,

до якого вставляються стовnи, палі]»,
[каган6к] «пристрій. для освітлення у ви
гляді

дротяної

сітки,

в

яку

наклада

ються тріски» Л, [кагнец] «колінна ча-

капіт

кадет

шечка» ВеНЗн;- р. [каган6к] «казаною>,
[юіганец] «жировий світильник», бр. ка

lus «казаною>, nов'язаного з лат. cac(c)abus «сковорода для тушіння м'яса»,

ганец, П. kaganek «ТС.», kaganiec «На
МОрдник; nримітивна ламnочка», ст. kagan «ТС.», ч. kahan «Каганець», kahanec,

яке зводиться до гр. хІі хаRюс;; «ТС.»,
запозиченого з якоїсь семітеької мови.
Шелудько 32; S W ІІ 202; Slawski ІІ 20;

kahanek, слu.
«те.», нл. ст.

Кluge-Mitzka
кагор «Сорт

kahanok, kahan, kahanec
kagan «намордниК», болг.

337.- Пор.
черВОНОГО

кахель.
десертного

[гаганйца] «розведення вогнища на пере

ВИНа»;-р. бр. кагор «ТС.»;-запозичен

хресті доріг увечері в неділю першого
дня посту»;- псл. *kagan'Ь з можливим
значенням «залізний чи дротяний кошик
для світла або для одягання тваринам
на морду»;- щодо дальшої етимології
Єдиної думки немає; найбільш поши
рене виведення з гр. тlirчvov (т-Yjтavov)
«сковорода, казаною> (звідки й укр.
таган) і пояснення видазмін у слові
пізнішими процесами асиміляції t ... g
k ... g, g ... g (Matzenauer 39; Slawski І І

НЯ з французької мови; фр.

>

21-22);

Фасмер заперечує грецьке дже

рело з огляду на відсутність у середньо
грецькій мові звукової форми з та; непе
реконлине припущення (Briickner 212-

213; Machek ESJ С 235)

прослов'янське
походження слова.- Москаленко УІЛ
27; Фасмер І І 155; Преобр. І 280; Slawski ІІ 20-22; НоlнЬ-Кор. 159; HolubLyer 226; Bern. І 468; Matzenauer 39.Пор. танін.
кагат

«купа

городини,

відповідно

укладена й прикрита для тривалого збе

ріганню>,

[кагат] «обкопані

площі,

на

які насипають буряки і прикривають їх
для захисту від примарозків Я; купа»;

[кагапш] «яма для зберігання картоплі
взимку» Л, кагатник, кагатувати;
р. бр. кагат «тс.»;- неясне; зіставля

ється як запозичення з ос.

k'axyn (k' axt)

«копати» (Лучьщ-Федарзu Белар. лінгв.

3, 57).
кагла

«отвір

у

димоході;

затулка;

[піч, отвір у печі]», [кагалаl «отвір у ди
моході» Л, каглЯнка «Те, чим закрива

ють каглу» СУМ, Ж, [ка.ІліркаІ «те.» Я,
[кагл6] «засувка в димоході» Л;- р.
[кагла] «Димар», n. kahla, kachla «ко
мин; отвір комина; отвір у курній хаті
замість комина»;- давнє видозмінене за
позичення з німецької мови; снн. kacheloven «Вид печі із глиняним склепіпням
і заглибленням, що збільшувало площу

нагріванню>, двн. chachala «глиняний
горщик» походять від нар.-лат. *cac(c)u-

22

1-434

чорного винограду)

ної

назви

cahors

(сорт

походить від

влас

французького

міста

«Кагор».- Шанский 3СРЯ ІІ

Cahors
8, 12.

кадастр «оnис, зведення відомостей;
(іст.) опис і оцінка нерухомого майна
з метою оподаткування; у старому Ри
мі -список осіб, що підлягали опо
даткуванню»;- р. бр. кадастр «опис»,
п. kadaster, kataster, ч. katastr, слц.

kataster, болг. кадаст'Ьр, м. катастар,
схв. катастар, слн. kataster;- запози
чення з французької мови; фр. cadastre
«опис і оцінка нерухомого майна; ре
єстр» походить від іт. catast(r}o (ст.
catastico) «ТС.», що через елат. cadastrum
«ТС.» зводиться до пізнього гр. хатІіап
хоv «реєстр» (початкова «лінія над лі
нією»}, утвореного з прийменника хата
«зверху вниз, з, на>>, сnорідненого з хет.
katta «ТС.», дкімр. cant «З, разом З»,
дірл. сёt- «те.», і іменника атlхос;; «лі
нія, ряд», nов'язаного з атєlхw «іду»,
спорідненим з дінд. stighnoti «сходить,
піднімається», псл. stign9ti «поспішати,
прямувати», укр. стuгнути, устига
ти.- СІС 299; Фасмер І І 156; Горяев
446; ССРЛЯ 5, 642; Gamil1scheg 170;
Dauzat 124; Bloch 110; Boisacq 907, 913;
Юеіn 218; Frisk І 800, ІІ 784-785.Див. ще стИгнути 1 .- Пор. стежка.
кадет 1 (заст.) «вихованець середньо
го військового училища у дореволюцій
ній Росїі»;-р. боJІГ. м. кадет, бр.
кадат, П. Ч. СЛЦ. БЛ. kadet, СХВ. кадёт,
слн. kadet;- через російську і, далі,

німеuьку мови (нім.

Kadett

«вихованець

юнкерської школи») запозичено

з фран
цузької; фр. cadet «молодший» похо
дить від гасконеького capdet «молод
ший глава родини» або «молодший офі
цер» (назва юнаків -молодших синів
гаскопських

шляхетних

родин,

що,

по

збавлені спадщини, йшли на службу до
королівського двору як майбутні офі-
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кадет

кадіб

цери); гасканське capdet, cadet (cadel)
пов'язують з лат. caput «голова» (зменш.
capitellum).- СІС 299; Фасмер І І 156;

Kopalinski 463-464; Holub -Lyer 226;
Юuge-Mitzka 338; Dauzat 125; Gamillscheg 171.- Пор. капітан.
. кадет 2 (політ.) «член конституційно
демократичної партії»;- р. болг. м. ка
дет, бр. каддт, п. ч. слц. kadet, схв.
кадёт, СЛН. kadet «ТС.»;- результат роз
МОВНОЇ видазміни абревіатури Кд («кон
ституційно-демократична»);
кінцеве -т
додано за аналогією до кадет «вихова
нець військового училища». -Фасмер І І
156; Шанский 3СРЯ 11 8, 12; Kopalinski

157; Шанский 3СРЯ 1І 8, 15; Шипова
149; Bern. І 446; Дмитриев 559.
кадИло (бот.) «однорічна трав'яна
рослина, квітки якої
розкриваються
вночі і сильно, приємно пахнуть, Melit-

tis L.»;- р. кадйло, бр. кадзіла «ТС.»;
пов' язане з кадИти; назва зумовлена
ефіроносними властивостями рослини.
Нейштадт 471; Бісюліна-Клоков 286,
290, 296.- Див. ще кадИти.
[кадИна] «Втроє сплетений якірний

канат при рибальському човні на Азов
ському морі»;- неясне.
кадИти, кадйло, кадйльник, кадИль

ниця, кадИльний, [каднййІ «димний, за

463-464; Holub-Lyer 226; Dauzat 125.

коптілий» Г,

[юіди] «куди», [каді Дз УЗЛП, ка
дИвай, кадиваль ВеЛ] «те.»;- р. [каде]
«де», п. [kady], ч. ст. kady, мор. [kade],
слц. kade, [kady];- остаточно не з' ясо

дзіць, др. кадити, п. kadzic, ч. kaditi,
мор. [kadit] «випалювати вугіллю>, слц.
kadit' «кадити», вл. kadzic, нл. kazis
«те.», болг. кадЯ «каджу, димлю», м.

Ж;- р. кадйть,

бр. ка

ва не; можливо, є фонетичним варіантом

кади

кудИ і походить від псл. *Jщdy з рефлек
сацією носового !і в а на грунті поль
ської мови (Rozwadowski Gramatyka
ittzyka polskiego, Krakбw, 1923, 141;
Verchratskij AfSIPh 14, 606), звідки

слн. kaditi «курити; диміти», стсл. К(\
дити;- псл. kaditi ( <*kod-), пов'язане
чергуванням голосних з саd'Ь <*kёd'Ь;
дальші зв'язки неясні; зіставлення з

могло поширитись і в лемківських го
ворах української; тлумачиться також

«кедр»

(Slawski

ІІ

18)

як давнє складення з при

слівника ка «де, куди, як, коли» (пор.
р. кабьt) і частки -dy (укр. ку-ди); у чесь

кій

мові

пояснюється

(Machek ESJё
впливом kam «куди»

аналогійним
(стсл. ІНІМО); не зовсім ясним є елемент

305)

-ва- у варіантах форми (пор. укр. [тади
вай], р. откудова, мор. [tedovaj], ч. іn
dоvа).-Дзендзелівський УЗЛП
І 674.- Пор. кудИ.

68-

«КаДИТЬ,

прус.

ДИМИТЬ»,

СХВ.

кадити,

«димохід»,
гр.
х.Єброс;;
для кадіння), лит.
«яловець»,
прус.
kadegis

accodis

(вживаний

kadagys

«ТС.», гр. xoб6[.LYJ «жінка, що смажить
ячмінь», алб. k'em ( <*ked-mo) «ладан»,
лат. candere «блищати, сяяти» залиша
ються недостатньо обгрунтованими.

Фасмер ІІ 156; Преобр. І 280; Slawski
ІІ 18-19; Brйckner 212; БЕР ІІ 134135;Skokii 13; 3ССЯ 9, 109-110;Bern.
І 467; Trautmann 112, 123-124; Топоров
70; Meyer 222; Frisk І 808; Pokorny 537;

Setala FUF 9, 126-128.- Пор.

69; Bern.

чад.

кадИк (анат.) «адамове яблуко», [ка
бйк До, калдйк Я] «те.»;- р. кадЬtк,

кадіб «велика діжка; [колодязьний
зруб З ціЛОГО ПНЯ]», кадівб «ТС.», кадуб

російське посередництво запозичено з
татарської мови; тат. kadyk «міцний,
твердий, який . випинається» споріднене

«те.; [польова криниця Пит. іст. і діал.;
тулуб ЖІ», [кадобІ «частина комори;
стара бочка для попелу; тулуб» Ж,
[кадовІ «велика бочка, видовбана з де

[кондьtкІ, бр. кадьtк;- очевидно, через

з дтюрк.

qatyy

«твердий,

жорсткий»;

виведення з початкового
спорідненого з п. grdyka

«кадию>

зіставлення

р.

на

підставі

з дінд.

kandal)

dukal)

«куля для гри»,

душка»,

гр.

* кардик

[кондьlк]

«Коренева бульба»,

х6vбщ;

kandukam

(х6vбuЛос;;)

як
або

kan«ПО

«кулак,

пухлина», юіт. kanduolas «ядерце» (Го
ряев 126) непереконлив і.- Фасмер І І
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рева для зберігання хліба» Я, [кdдовб]
«кадіб» Л, [кадавбень Л, кадавбець ЖJ
«ТС.», [кадовбецІ «Видовбана дерев' яна
сільниця» Л;- р. [кdдолб] «видовбана
з дерева посудина», [кадолба, кdдолбь]
«ТС.»,

бр.

кадауб

стовбура дерева», п.

діал.

kadlub

«Видовбаний

«бОЧКа, ВИДОВбана З

kadlub
Пень,

«тулуб», ст.,

колода»,

ч.

<<велика посудина, видовбана із

кадка

кадр ел

стовбура;

форма

схема», мор.

для

[kadlub]

лиття,

взірець,

«видовбаний пень

для зберігання зерна; грудна клітка;
вбита гуска без крил і шиї», слц. kad1ub
щямрина криниці; форма для лиття;
живіт», вл. kadolb «димар», нл. ст.
kad1ub «Видовбаний пень»;- пн.-псл.

*ka-dьlb'Ь, утворене з компонента

(*ko-),

* ka-

наявного також у словах каблук,

каверза, і основи дієслова *dьJbti «дов
бати»;

менш обгрунтованими

є

спроби

реконструкції псл. * kаdь-dь1Ь'Ь (Trautшann Gottingische Ge 1ehrte Aпzeigen
1911, 258; Георrиев БЕ 1978/3, 201;
Винник 99), яке не пояснює всіх зна
чень, або ж як запозичення з турецької

мови

(Karlowicz SWO 238).- Толстой

Сл. rеогр. терм. 220-222; Фасмер ІІ
!57; Преобр. І 285; Slawski_ ІІ 16-17;

Brlickner 238; Machek ESJC 234-235;
ЗССЯ 9, 113-115; Трубачен Рем. тер
минол. 169; Bern. І 467.-Див. ще дов
бати.- Пор. каблук!, каверза.

кадка «діжка; [футляр над жорнами
у водяному млині]», [кадь І «кадка» Ж.
[кdда] «діжка для вина» Дз, [кадушкаl
«посудина, якою набирають воду з діж

ки» Л;- р. кадка, [кадь, кад!}шка], бр.
кdдка, кадзь, др. кадь, п. kadz, ч. kad',
слц. kad'a [kiad, kad'l, вл. kadz, нл.
ст. kaz, болг. [кадІ «бочка»,
[кdда]
«ТС.», СХВ. када «ВеЛИКа посудина; ВИД

ванни», ст. кад «Велика дерев' яна по
судина», слн. kad «кадка, ванна», стсл.
КdД h. «Кадка»;- запозичене в старосло
в'янську і давньоруську мови з грець
кої; гр. xliбl(ov), зменш.
від хІібоG
«глек, відро, бочка», походить від гебр.
kad «дерев'яне відро, цебер», спорідне
ного з ар. ]):adus «Тс.»; непереконлина

думка (Machek ESJC 234) про спокон
вічну спорідненість з гр. xYJ{}tG «урна
для голосування» і про походження від
іє. *kadh-.- Винник 98-99; Фасмер
І! 157; Преобр. І 281; Slawski ІІ 19;
Brйckner 212; БЕР ІІ 128, !29; Skok ІІ
12; Bezlaj ESSJ ІІ 8; ЗССЯ 9. 112-113;
Bern. І 466----467; Matzenauer 39; Lokotsch
78; Frisk І 751 -752.

[кадло] «дерев'яна основа в козаць

кадмій «хімічний елемент; жовта фар
ба»;- р. болг. кадмий, бр. кадмій, п.

kadm, ч. слц.
кадмиjум, слн.

kadmium, схв. кадлtїіj'
kadmij;- запозичення
з новолатинської мови; нлат. cadmium
пов'язане з лат. cadmia «Вид цинкової
руди», що походить від гр. xa8flєia
«руда цинку», утвореного від географіч

ної назви Каб[.LєСХ: «Кадмійська земля»,
пов' яз а ної з іменем КІіб[.Lос;;, яке нале
жало міфічному засновнику міста Фів,
в околицях якого було знайдено цей
мінерал; елемент кадмій був відкритий
у 1817 р. німецьким хіміком Фрідріхом

Штромейєром.- СІС

299; Фигуровский
75-76; Kopa1inski 464; Ho1ub-Lyer
226; Daнzat 125; Bloch 111; Юеіn 219.
[кадовбІ <<Невелике озеро на болоті
чи яма з водою на полі» Л, [кад6вбина]
«яма з водою, ковбаня», [кадавбаня]
«ТС.» Л;- очевидно, результат видазмі

ни форм [кавт6баl «яма з водою», [ков
т6ба] «ТС.», зближених з [кадовбІ «ка
діб»; тлумачиться також (Толстой Сл.
геогр. терм. 220-224; Фасмер І І 287)
як етимологічно тотожне слову кадіб.
Див. ще ковтбба.
кадр «окремий знімок на кіно- чи
фотоплівці; кадровий, досвідчений пра
цівник», кадровИк;- р. бр. кадр, п. kadr,

ч. kadr (зб.), слц. kader «тс.», вл: kader,
болг. кадр «фотографія», кадровИк «кад
ровий службовець», м. кадро «фотогра

фія», схв. кадар (зб.), слн.
запозичення

з

фр.

«оправа, рамка; кадр, особовий
склад» походить від іт. quadro «ква

драт;

картина,

рама»,

що

зводиться

до

лат.
СІС

quadrum «чотирикутник, квадрат».
299; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 14, 15;
Фасмер ІІ 157; Kopalinski 464; Ho1ubLyer 226; Dauzat 125.- Див. ще квадрат.
[кадрел] «рядно» Мо, [кадреля] «тс.»

Мо;- очевидно,

ської мови; п.
тканина,

люнком»

як

запозичення

[kadry1]

правило,

з

походить ·від

з

поль

«легка шовкова
квадратним

фр.

ма

quadrille

«клітчастий, розбитий на квадрати; кар
тата тканина», яке зводиться до ісп.
cuadri11o «квадраТ», щq походить від

quadrum «ТС.».- SW
millscheg 733.- Див. ще

ка» (див.).

Пор.

22*

(зб.);

мови;

cadre

nов' язане з кадка ( кадь) «дерев' яна діж

ких литаврах чи бубнах» Я;- очевидно,

kader

французької

лат.

І І 198; Gaквадрат.

кадР, ка,~~.рИль.
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кадр й ль

казати

кадрИль;- р. кадрИль, бр. кадрьtля,

n. kadryl, ч. kadril, kadrila, kvadrila,
слц. kadrila, болг. кадрИл, схв. кадрїlл,
кадрuла, кадрй.rьа, слн. kadrilja;- за
nозичення з французької мови; фр. quadrille «кадриль, танець у чотири nари»
nоходить від ісп. cuadrilla «ТС.», почат

(за

викурювання

горілки)»;- р.

бр. болг. м. казан, п.

[kazan]

діал.

(з укр.),

СХВ. казан «Казан, басейн, резервуар»,
слн. kazan «солдатський казаноЮ>;- за
позичення з тюркських мов; тур.

kazan,

крим.-тат. тат. кирг. телеут. шор. казан

кова «група з чотирьох», утвореного від

походить від тюрк. *kazyan ( <*kafyaп),
спорідненого з монг. qarum «казан»,

іменника cuadro «квадрат», що похо
дить від лат. quadrшn «те.».- СІС 299;

тур. kazmak «копати, довбати».- КрьІм
ский Укр. гр. ІІ 58; Фасмер ІІ 159;

Фасмер ІІ 157; Kopalinski 464; Dauzat
600; Gamillscheg 733; Bloch 111; Юеіn

Шипова 149-150; БЕР ІІ 137; Skok
ІІ 69; Bern. І 496; Mikl. EW 114; Lokotsch 91; Дмитриев 535; Rasanen Ver-

1283.-Див. ще квадрат.

[кадук 1 ] «падуча хвороба; чорг, біс;

such 243.
казарКа 1 (орн.) «ВИД ДИКОЇ ГУСКИ,
р. казара, казарка «ТС.»;

кат Ж; дука Ж; маєток без спадкоємця

Я», [каднж] «чорт; кат; дука» Ж, [каду
ковий Я, кадуцкий ЖІ;- р. [кадук]
шадуча
«нещастя;

хвороба,
злий

диявол»,
дух,

бр.

кадук

чорТ»;- запози

чення з польської мови; п. ст. і ді ал.
kaduk «чорт, біс; кат; епілепсія; лихо;
залишений без спадкоємця маєтоК» по
ходить від лат. caducus «падаючий»,
пов'язаного з cado, -ere «падати»; пов' я-

~ться також (Топоров ІІІ 111 -112)
з п. [kadukl (бот.) «яловець, Juniperus
L.», яке виводиться від прус. kadegis
«ТС.».-СРНГ 12, 301; Richhardt 60;
Bern. І 466; Mikl. EW 108; \ValdeHofm. І 128.-Див. ще казус.
[кадук 2 ] (орн.) «волове очко, Troglodytes parvulus» ВеБ;- очевидно, nо
в'язане з [кадук 1 ] «чорт, біс»; мотивація
назви неясна.-Див. ще кадук 1 •
кажан (зЬол.) «Летюча миша,

Ves-

[кожан] <<тс.», [кажанка] «сам
ка кажана» Я, [кажаненЯl «маля кажа
на» Я;- р. кожан, [кожаник] «Кажан»,
[кожаница], бр.
кажан,
п. [kazan]
«тс.»;- похідне утворення від [кожа 1

pertilio»,

«шкіра»; назва зумовлена тим, що роль
крил у кажана виконують шкіряні пе
ретинки; у nершому складі о перейшло
в а під впливом наголошеного а наступ
ного складу, як у словах багатий, ха
зЯїн, халЯва.- Критенко Вступ
53А;
Бандрівський Досл. і мат. V З; Була
ховський Вибр. пр. ІІ 239.-Див. ще
кожа.

казан. [казанИна] «ПОГанеНЬКИЙ Ка
заН», [казанкИ] «вид узору на великод
ній писанці», казанна, казанок, казанЯр,
показанщина (іст.) «податок з казана
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Branta»;-

неясне; зближення з тур. kaz «гуска»
(Булаховський Вибр.
пр.
ІІІ
238;
Преобр. І 282), як і пов'язання з др.
козарин'Ь

«хазар»,

викликає

сумнів.

Фасмер ІІ 159; Горяев 127; Шипова 150.
казарка 2 (ент.) «жучок з родини дов
гоносиків, Rhynchites bacchus L.», ка
зарка «тс.»;- запозичення з російської

МОВИ; р. казарка «ТС.; [комаха, шкід
НИК злакових; усяка комаха]», [казара]
«хлібний жук; міль» розглядається (Фас
мер І І 159) в одному гнізді з казарка
(орн.); зв'язок з др. козарин'Ь «хазар»
заперечується (тж).

казарма,

[казарман]

«НаЙМИТ,

ЩО

nрацював у поміщика і жив у казармі»
Мо, казармений;- р. бр. болг. м. ка
зарма, п. kazaпna, ч. kasarna, слц. ka-

sareб, БЛ.

kaserna,

СХВ. касіірна, тJісіірна,

слн. kasaтna; -запозичене через посе
редництво польської мови з німецької;

нім.
фр.

Kaserne, [Kasarm(e)] походить
caserne, первісно «приміщення

від
для

чотирьох солдат», яке зводиться до пров.

cazerna

букв.

«група з чотирьох осіб»,

що походить від лат. quaterni «ПО чоти
ри», пов' язавого з quattuor «чотири»,

спорідненим з псл.

cetyre,

укр. чотИри;

відповідне слово в італійській мові на
було форми caserma (під впливом arma
«зброю>), звідки згодом з' явилось нім.

[Kaserm, Kasarme, Kasarm].- Фасмер
ІІ 159; Richhardt 64; Шанский 3СРЯ ІІ
8, 17; Dauzat 146; Bloch 126; Gamillscheg 196; Кluge-Mitzka 356; Юеіn
245.- Див. ще чотИри. -Пор. касарня.
казати «Говорити; [показувати Ж]»,

каземат

казати

[кажба] «розповідь» Ж. [кази (та пере
кази)] «рОЗМОВИ» Ж, казальниця «аМВОН»,
КаЗаННЯ «ПрОПОВіДЬ», [казань] «СЛОВО,
промова», [казень] «ТС.», [казатель] «про

мовець»' казка, казкар' казковий, [каз
чаний] «казковий» Я, вкааівка, вказівнИй,
викажчик, вИказ, виказувач, відказати
«відмовити; заповісти», [відказуватиl «на
рікати» Ж. [відказ] «відмова», доказати
«довести; донести», докажчик, доказ, [до
кажаІ «на кл ет. доказОвий, заказати
«заборонити», заказ «заборона», заказ
нИк, наказати «звелітИ>>, наказ, наказ

«говорити» пор. гр. бєlxvur.н «показую»
лат. dico «говорю».-Фасмер Il 159; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 17-18; Потебня РФВ
3,102-103;Slawski ІІ 110-111;Brйck
ner 222; БЕР ІІ 138-140; Skok І І 6970; ЗССЯ 9, 168-170; Bern. І 497-498;

Mikl. EW 113-114; Pokorny 638-639.
казах, заст. кайзакЖ;- р. бр. болг.
казах, п. ч. слц. КаzасЬ, схв. !(азах;
запозичення

з

казахської

мови;

каз.

К;азаК; «казах» споріднене з чаг. казак
«те.; вільна, незалежна людина; шукач
пригод,

волоцюга»,

тат.

казак

«неодру

нИй, наказ6вий, [наоказ] «напоказ» ВеЗн,
наnоказ, (оказати] «ВИЯВИТИ», (оказа
mися] «виявитися», переказ, підказати,

жений»; заміна кінцевого к на х відбу
лась на слов'янському грунті.-ССРЛЯ
5, 661; Фасмер ІІ 158; Никонов 167;

підкажчик, підказ,
підказувач,
пока
зати, покажчик, показ, показання, по

Мельхеев 41; Machek ESJC 287; Holub-

казник, показуха, показнИй, показовий,
приказати (розм.) «наказати», прикаж
чикувати (іст.), прикrіжчик (іст.), прИ
казка, розказ (заст.) «наказ», розказ

«оповіданню> Г, Нед, [розказка] «балачка»
Нед, [розказникІ «оповідач» Нед, роз
казні, [розказнЯ] «балачка; оповідан
ня» Нед, [сказ] «вказівка» Нед, · сказан
ня, [сказка 1 «казка» Нед, укажчик, указ,
укажа, [указник] «укажчик»;- р. ка
зать «ПОКазувати», сказать «СКазаТИ»,
бр. казаць «казати; показувати»,
др.
казати «тс.; навчати; карати», п. kazac
«казати; веліти; проповідувати», ч. kazati «проповідувати; наказувати; (ст.)
показувати, карати», слц. kazat' «про

повідувати; наказувати; [говорити]», вл.

Kop. 184; Боев БЕ 14, 425;
Versuch, 243.- Пор. козак 1 •

Rasanen

казеїн «білок у складі молока»;
р. болг. м. казеИн, бр. казеін, п. kazeina,
ч. слц. слн. kazefn, вл. kazein, схв.
казеин;- запозичення з
західноєвро
пейських мов; нім. Kasein, фр. caseine,
англ. casein походять від лат. caseus
«сир», спорідненого з двн. chasi, нвн.
Kase, ірл. caise, дангл. ciese (англ.
cheese), псл. kvas-ь, kysnQti, укр. квас,
кИснути.- СІС 299; Шанский ЗСРЯ ІІ 8,

18; Kopalinski 487; Holub-Lyer 238;
Dauzat 146; Юеіn 245; Walde-Hofm. І
176-177.-Див. ще квас, кИснути.
каземат «Оборонна споруда; броньо
ване приміщення на кораблі для гарма
ти; камера для ув'язнення у фортеці»,

kazac

[казамет] «закутень біля печі; холодна

каже «скаже,

розкаже;

схв.

«сказати;

і неосвітлева кімната» Ва;- р. каземат,
ст. казамат, казематта, бр. болг. казе
мат, п. kazamaty' ч. kasamaty' kasematy' слц. kazamaty' схв. казалtат,
каздмата, каземат(а), слн. kаzеmаtа;

«наказувати; замовляти; запро
шувати», НЛ. kaza§ «ТС.», бОЛГ. казвам
(кажа) «кажу; називаю, наказую», м.
казати

покаже,

вкаже»,

показати»,

слн.
«показати», стсл. КdЗlІТи «указу
вати; навчати; наказувати; проповіду
вати»;-псл. kazati «nоказуватИ»;- спо

kazati

ріднене з дінд,

kasate «з'являється, бли

щить, світить», саІч;аtё «бачать, спосте
рігають; з'ЯВЛЯЮТЬСЯ», ав. akasat «ПО
баЧИВ», гр. тЄx.J.twp «знак, риса»; іє.

*k~ек- (* k11 eg'-)' * k11 ок-(* k11 og'-);

зі ста в

лення з дінд.

sasti ( <*каs-) «показує;
навчає; наказує; карає» (Machek ESJC
246) допустиме, хоча й викликає деякі

сумніви щодо фонетичних співвідношень;
щодо розвитку значення «показувати»-

запозичення

з французької мови; фр.
походить від іт. casamatta,
можливо, утвореного з іменника casa
«Дім» і прикметпика matto «схований,
потайний» (початкова означало <<Неви
диме укріпленню>) або запозиченого з
грецької мови (гр. xcitJ[.La «рів; прірва,
безодню>).-СІС 299; Фасмер ІІ 159;
Преобр. І 283; Шанский3СРЯ ІІ 8, 18;

casemate

Kopalinski 487; Holцb-Lyer 235; Кlu
ge-Mitzka 356; Gamillscheg 196; Dauzat 146.
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казИбрід

казна-

[казИбрід] «лютий (місяць)» Ж, lка
зь6] «ТС.» Ж;- складне утворення з ос
нови дієслова [казИти] «псувати» та
іменника брід; назва зумовлена мінли
вістю погоди у відповідний місяць; пор.

іншу його назву [казидор6га].- ЗССЯ

9, 170.- Див.
[казилен]

ще брестИ, казИти.

(бот.) «Повитиця льонова,

Вел, ВеНЗн,
(назва рослини) Ва;- складне

Cuscuta epiJinum Weihe»
[казИло]

утворення

на» Ме, сказ «гостре інфекційне захворю

вання; несамовитість; [огріх при оранці

MeJ», [сказа] «огріх, вада», [сказьJ «шал;
шалена людина» Ме, скажений,

прищеплювати заразу», ч. kaziti «псу
вати, розбещувати», слц. kazit' «Тс.»,
вл. kazyc «псувати; заважати», нл. kazys «Тс.», схв. наказити «спотворити,
викривитю>, слн. kaziti «псувати, шко

з основи дієслова казИти
«псувати» та іменника льон (лен) з по
чатковим значенням «ТОЙ, що псує льон»;

дити»,

назва зумовлена

вати»;- псл.

востями

паразитичними власти

рослини,

яка

розвивається

за

рахунок поживних соків інших куль
турних рослин, зокрема льону. - Бісю
ліна-Клоков 263-264.-Див. ще ка
зИти, льон.
КазимИр, Казьк6, КазимИра, ст. Ка
зимир'Ь (1349);- р. болг. КазимИр, бр.
Казімір, др. Казимир'Ь, ч. ст. Kazimir,

слц. Kazimir, Kazimira, схв. КазимИр,
Казимира, слн. Kazimir;- запозичен
ня з польської мови; п. Kazimierz, Ka-

ztmtr, Kazmierz утворене з основ
слова kazic «нищити, руйнувати,
вати»,

спорідненого

та іменника

mir

з

діє
псу

укр. [казИпш],

«згода, спокій», спорід

неного з укр. мир, або давньої іменної
ОСНОВИ mer- «ВеЛИКИЙ, славнИЙ», оче
ВИДНО, спорідненої з гр. -1-1wрщ; «Тс.», ірл.
ШОГ, mar «ВеЛИКИЙ», ДВН. mari «ВіДОМИЙ,
славний»; тлумачення первісної семан
тики імені як «Той, хто порушує спокій»

(Travnicek SJC 644) не зовсім певне,
а тлумачення «той, хто передвіщає мир»
(Суперанская 78) неправильне. -Сл. вл.
імен 212; Петровский 126; Taszycki

Najdawniejsze polskie imiona osobowe,
9, 170. ·-

Krakбw 1926, 24, 40; ЗССЯ
Див. ще казИти, мир.

[казИти]

«f1сувати,

спотворювати»,

казИтися «Впадати в лють,

скаженіти;

пустувати, жирувати», каз «сказ, шален

ство, оскаженіння», [казИтель] «той, хто
псує Ж; неспокійний, вередливий хлоп

чик Кур», [ю:ізінка] «проступок»

(?) Г, Ж,

проказа, прокажений, проказний, сказй

тися «захворіти на сказ;

[зіпсуватися]>>,

розлютитися:

скаженіти,

скаженИна,

скаженівка «сказ», скаженіОка «хвора на

сказ тварина», [скажинЯ] «шалена люди-
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скажен

куватий;- р. [казИть] «псувати», бр.
lказіцьl, п. kazic «Тс.», др. казитися
«псуватися», каш. [kazic] «бити, товкти;

стс л.

1\L\Зити

kaziti,

«псувати;

кастру

початкова каузатив

до cezп<;>ti «зникати, гинути» (укр. [чез
нути] «ТС.» з первісним значенням «ви
кликати

загибель,

знищувати»;

менш

переконливим є виведення з іє. *k~g(h)
«щocь гидке», паралельного до

*kak(k)-

(пop. кал), і порівняння розвитку зна
чення до ві рм.

k' akem «псую, знищую»
(Koflnek LF 68, 93) або ж зіставлення

з лит. kezёti «ставати кислим, терпким»
(Machek Rechersches 82-86) чи gбzti,
gбziti (про псування пива) (Machek

ESJC 246).- Фасмер ІІ 160; Преобр.
11 283; Меркулова Зтимология 1967,
166-168; Slawski І І 111-112; ;:>сея 9,
171; Веrп. І 498; Мі!..- І. EW 114; Trautmann 133.-Див. ще чезнути.
казна

(заст.)

«державна скарбниця,

гроші», [казенець] «утримуваний за ра
хунок казни» Ж, казенка (заст.) «дер
жавна винна крамниця; горілка у цій
крамниці», казенщина, казенний;- р.
бр. казна, болг. хазна, схв. (h)azпa
«скарб»;- запозичення з тюркських мов;
тур. hazine (\1azne) «казна, скарб», крим.
тат. хазна, тат. хіізініі, хазіна «ТС.» по
ходять від ар. bazїna, l)azna «ТС.».

Акуленко 137; Макарушка 8; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 19; Шипова 150-151; Фасмер
11 160; Аракив ТюркизмьІ 120-122; До
бродомов РР 1967/1, 77 -79; Младенов
664; Skok І 662; Веrп. І 386; Lokotsch 68.
казна- (початковий компонент не
означених займенників і прислівників
казна-хто, казна-що, казна-який, казна
де, казна-звідки, казна-коли, казна-куди,
казна-як;- результат скорочення і стяг

нення

членів

словосполучення

зна(е).-Грінченко
знати, кат.

ІІ

202.-Див.

кат
ще

кайло

казн я

[к;ізня] «в'язнична камера», [казнь]
«Міська в'язниця» Ж, Пі, [казнйця]
«Виправна в'язниця» Ж, [казнйти] «Ка
рати» Ж;- р. казнь «Смертна· кара, стра

та>>, казюіть, др. казнь «кара», казнйти,
п. kazn «кара, тортури; місце покаран
ня; (ст.) наказ», ч. kazen «дисципліна»,
ст. kazn (kazii., kazeп, kazeii.) «кара»,
слц. kazen «проповідь, повчання; дисци
пліна», вл. kaznja «наказ; дисципліна»,
нл. kazn «наказ; закон», болг. ст. каз'Ьн
«кара,

смертна

кара»,

м.

казна

схв. казна «кара», казан «ТС.», слн.

«ТС.»,

kazen

(ент.) «Сонечко» Ж;- р. казЯвка «кузь
Ка>>, [козЮля] «змія»,
бр. [казЮлька]
«мошка;

кузька»;- очевидно,

пов'я

зане з коза; зв'язок міг бути зумовле
ний подібністю вусиків комахи і роз
двоєного язика
Фасмер ІІ 279;
ще коза 1 •

змії дсі
Преобр.

рогів кози.
І 330.-Див.

[казЯрка] «плетена дерев' яна

заго

рожа для овець, стійбище» Ж;- неясне;
можливо, пов' язане з коза.

кайданИ,

[кайди,

[кайданиці]

кайдЯта]

«кайдани»,

«ТС.» ж,

кайданки

«кара; штраф; пеня», стсл. KL\ЗN~ «Кара;

«наручники», кайданник «закутий в кай

рішення»,

дани»,

КL\ЗNИТИ

kаzпь, похідне від
рити»;

спочатку

«Карати»;- псл.

kazati

«Казати, гово

означало

«розказуван

ня, повчання», потім «наказ, рішення»,
далі «вирок, рішення про покаранню> і,
нарешті, «Кара»; пов' язання з каятися

(Milcl. EW 107; Преобр. І 69; HolubKop. 166; Kof inek LF 57, 353) або з
[казйти] (Веrп. І 496--497) позбавлене
підстав.-Фасмер ІІ 160-161; Slawski І І 113-114; Brйckner 224; Machek
ESJC 246; ЗССЯ 9, 172-173; Б ЕР І І
142; Skok І І 69.-Див. ще казати.
казуІст,_казуlстика, казуїстИчний;
р. болг. казуйст, n. слц. kazuista, ч.
kasuista, схв. казуист(а), слн. kаzuіst;
запозичення з німецької чи французької

мови; нім.

suiste,

Kazuist, Kasuistik, фр. cacasuistique походять від ісп.

casнista, початкова «Теолог, який засто
совує закони моралі до окремих питань
совісті», утвореного з елат. ciisus «питан
ня совісті».. - СІС 300; Шанский ЗСРЯ 11

8, 20; Kopaliilski 487 -488; Dauzat 148;
Gamillscheg 198; B1och 127; Юеіn 247.Див. ще казус.
казус,
казуальний,
казусний;- р.
бр. болг. казус, П. ВЛ. kazнs «ВИпадоК,
факт», ч. слц. слн. kazus, схв. казус;

запозичення ·з

латинської

мови; лат.

casus «випадою> (давніше «падіння»),
casuiilis «випадковий» пов' язане з cado,
-ere «падати», спорідненим з вірм.
~acnum «ТС.», кімр. cesair «град», корн.
keser «Тс.».- СІС 300; Шанский ЗСРЯ
11 8, 20; Kopalinski 157; Dauzat 148;
Walde-Hofm. І 128. ·
[казЮка] «змія; кузька, комашка;
(ент.) сонечко, Coccinel1a Ж», [казЯвка]

кайдання

[кайданьt,

(зб.);- р.

кайдальt],

ст.

кандалЬt,

канданьt,

бр.

кайданьt, п. kajdany; -здебільшого ви
водиться від ар. kajdiini, дв. від kajd
«зав' яз ка>>,
через

що

могло

посередництво

(пор. тур.

kajd

бути

запозичене

тюркських

мов

«Те.»); пов'язується та

кож з тат. хайтан «шнурок»; виведення

від тур. kйndeli «зв'язаний», kйnde «Ко
лода; петля» (Преобр. І 291; Дмитриев
566; Brйckner PF 6, 630; Bern. І 480),
як і від ак. kandiilu «залізне начин
ня» (Schott Festschrift Н. Hirt 2, 47)
або від елат. сапdе1а «ВИД корабельного
каната» (Matzeпauer 193), неперекон
ливі.-Москаленко УІЛ 22; Халимо
ненко УМЛШ 1977/9, 23; Макарушка
8; Фасмер ІІ 161, 178; Шипова 152,

158-159; Korsch AfSIPh 9, 507; Slawski І І 23-24; Mikl. EW 110; ТЕ! І 322.
[кайла] «угорський бик з великими
рогами», [кайленЯ] «бичок, теля» (?);запозичення з угорської мови; уг. kajla
«кривий, звислий; криворогий»
виво
диться від основи kaj- «кривий, кривиз
на; гнутися».-МNТЕSz ІІ 308; Barczi
146.- Пор. кайлак.

[кайлак] «Короткий обрубок дерева,
поставлений сторч для сидіння; (мн.)
криві обрубки дерева, призначені на
дрова, ломаки», [кайлаччя] (зб.) Ж;
видозмінене запозичення з угорської
мови; уг. kajla «кривий, загнутий» виво
диться від основи kaj- «Те.; кривизна;

гнутися».- Балецкий

MNTESz 11

308;

St. s1. 9/1-4, 338;
Barczi 146.-- Пор.

кайло.
кайло, кайловИще «держак кайла»,
кайлувати;- р. кайло, кайла, бр. кай-
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юіИма

л6, п.

lowac]

какофонія

[kajla] «биття, шмагання», [kaj«бити, колошматити», болг. кайла

«КаЙЛО», кайло «ТС.»;- неясне; МОЖЛИВО,
є запозиченням з німецької мови; пор.

нвн.

«клин»,

Keil

keilen

«забивати клин

ці, бити, шмагати».- Фасмер
ССРЛЯ 5, 679; SW ІІ 203.

ІІ

161;

каймИстий, каймовий;- р. кайма, бр.
кайма, мн. к6ймьt;- запозичення з ту

рецької мови; тур. kajma «рубець, краЙ
ка», пов'язане з kajmak «Ковзати, легко
сходити, стікати» (згодом «оточувати,
робити
край,
рубчик»),
спорідненим
з алт. тел. шор. кёіjьt «обшивка, кромка
сукні», тат. каjьt «строчити, гаптувати»,
ойр.

каз.

кьtю

«кайма»,

Фасмер

ІІ

154, 162;

[кайстра] «повстяна торба; мішою>,
[кайсmр6вий]
«ПОВСТЯНИЙ»;- р. [ю:ій
сmра) «мішечок», [кастра] «те.», п. [kajstra] «мисливська шкіряна сумка»;
запозичення

юійма, кай6мка, [кальма] «Кайма» Ж,

кирг.

cus».-CIC 300;
Kalima 98.

ккалп.

кьtйьІу «оздоблення тканиною країв хут

ра, ковдри», пов'язаними з давнім діє
словом кьtй «оздоблювати тканиною по
діл,
поли
хутра».- Фасмер
ІІ 162;
Преобр. І 283; Шипова 152; Bern. І 469;
Mikl. EW 108; ТЕ\ 1, 322; Lokotsch 81;
Rasanen Versuch 221; Егоров 296.
каймак «вершки з пряженого моло
ка», [кайман] «вершки» Я;- р. бр. кай
,иак

«варені вершки;
густі вершки»,
болг. каймак«вершки; сметана», м. каj
мак, схв. каjмак «Те.; каймак»;- запо

з латинської мови; лат.
«кіш» походить від гр. x<ivLacpo~ «корзина»; на слов'янському грун
ті, очевидно, зазнало впливу з боку се
мантично близького слова тайстра.
Фасмер І І 162; Brйckner 564; Mikl. EW
109; Matzenauer 341.-Див. ще кані
стра.- Пор. тайстра.

canistrum

какао;- р. болг. м. какао, бр. какава,
п. ч. слц.

као,

слн.

kakao, вл. kakaw, схв. кд.
kakao;- запозичене через

німецьку
чи
французьку
мову (фр.
сасао, нім. Kakao) з іспанської; ісп.
сасао

походить від мексіканського ca«дерево какао» (cacahoatl «боби
какао», ацтекське kakaua(tl) «ТС.»).
Москаленко УІЛ 60; Фасмер-Трубачев
ІІ 162; Шанский ЗСРЯ 11 8, 22; Кипар
ский ВЯ 1956/5, 131; SWO 314; HolubLyer 227; Вьгленов БЕ 1958/2, 166;

caho

Dauzat 123; Bloch 109; Gamillscheg 169;
Кluge-Mitzka 340.

жирна

какати (дит.) «ВИПОрОЖНЯТИСЯ:», кака,
каки, [какалоl Я;- р. какать, бр. ка
каць, п. kakac, ч. kakati, слц. kakat',
полаб. kokot, вл. kakac, нл. kakas,

густа сметана; густі вершки, зняті з ва

болг. какам, м. кака, схв. какити, слн.

зичення

kaymak
тат.

з

тюркських

мов;

пор.

тур.

«вершки, крем; піна», аз. крим.

тат.

каз.

каймак

«варена

реного молока», алт. кирг. шор. каімак,

kakati;- псл. kаkаtі;-споріднене з
kakat, kakat, лит. kak6ti, нвн.
kacken, лат. саса, -are, гр. xaxxciffi

каіJІ1Ьtк, каімах «Тс.».-Фасмер ІІ 162;
ССРЛЯ 5, 682; Шипова 152; Дмитриев
535; Bern. І 469; Milcl. EW 108; Lo-

лтс.

kotsch 81.

caccaim «ВИПОрОЖНЯТИСЯ», С3СС «ГНіЙ»;
іє. * kakka-, очевидно,
звуконасліду

канман (зоол., вид крокодила);
р. бр. кайман, п. ч. слц. вл. kajman, схв.
кд.j_иіін, слн. каjман «те.»;- запозичен
ня з іспанської мови; ісп. саішаn «те.»
походить від каріб. acayouman «ТС.».

СІС 300; ССРЛЯ: 5, 682; Kopaliiiski 465;

Holub-Lyer 227;
[кайора)
[кайраl «те.»

Кlein

254; Dauzat 127.

«ПЛОСКОДОННИЙ
Я;-неясне.

ЧОВеН»,

кайра (орн.) «птах родини чистуно
ВИХ,
Uria BrissoП»;- р. бр. каира
«тс.»;-очевидно, як і р. [каЮр] «Те.»,
[кавра (каура)] «норець, Podiceps cristatus», [каёрl «чистун», походить від ест.
kaur «північний нирок, Colymbus arcti-
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«те.», х<:іхх11 «людські нечистоти», сірл.

вальне утворення, відоме і в неіндо
європейських мовах (nop. тур. ka:,a,
хак. kakka «нечистоти»).-- Фасмер ІІ
162-163; Преобр. І 283; Sla·wski 1І
24-25; Brйckner 213; БЕР І І 150;

Skok І І 17; Bern. І 470; Walde-Hofm.
І 127; Fraenkel 206; Pokorny 521.
[какиш l (бот.) «латук дикий, Lactuca scariola L.» Mak, [какішl «тс.»Ме;
неясне.

какофонія, какофонічний;- р. болг.

какоф6ния, бр. какафонія, п. kakofonia,
ч. kakofonie, слц. kakof6nia, м. какофо
ниjа, схв. какофдниjа, слн. kakofonija;-

калабати на

кактус
запозичене з грецької мови, можливо,
через посередництво французької чи ні
мецької; фр. cacophonie, нім. Kakophonie походять від гр. xaxoq:>шvla «по
гане

звучання»,

складеного

з

ооюви

прикметника xax6t; «поганий» (експре
сивне розмовне слово без ясної етимо
логії, зіставлюване з хахюіw «Випорож
нятися») та іменника cpwv1j «звук, го

лос».- СІС

300;

Шанский 3СРЯ І І

8, 23;

Kopalinski 465; Holub-Lyer 227; Dauzat
І24; Bloch І ІО; Юеіn 2І 7-2І8; Frisk
І

758-759.- Див.

ще баяти, фонетика.
кактус (б01.) «Cactaceae»;- р. бр.
болг. СХВ. кактус, П. Ч. СЛЦ. БЛ. kaktus,
слн. kaktus;- книжне запозичення з
латинської мови; лат. cactus походить
від гр. ха хтоt; «колючий артишок» не
ясного походження (можливо, запози

чення).-СІС 300: Шанский 3СРЯ 11 8,
23; Sl. wуг. obcych 330; Holub -Lyer 227;
Dauzat І24; Bloch І ІО; Кluge-Mitzka
340; Frisk І 758-759.
кал «екскременти; бруд», [калениця]
«посудина для розведення

глини»,

[ка

ланИця] «яма чи ящик для розведення
вапна», [калИло] «бруд», [калИнник] «за

льорів і плям (Фасмер ІІ І63; HolubKop. І60; Fick ВВ 2, І97; Bezzeпberger

ВВ

І6, 246; Pokorny 547-548; TrautІ І3-114) і зводять до іє. *kaios,
наявного у лит. kalybas (kaiyvas) «який
має білу шию» (про собак), лат. calidus
«із світлою плямою на лобі» (про коней),
са]їgо «темнота,
туман»,
гр.
XYJAa\;
(хаЛіt;) «пляма, бруд», дінд. kalal) «си
ньо-чорний», kalaiJ.kam «пляма»; мало·
переконливе припущення (Brйckner 214)

mann

про зв'язок з лат. squaius «брудний».
Шанский 3СРЯ 11 8, 23-24; Фасмер І І
І63; Slawski ІІ 32-33; 3ССЯ 9, І27І29; БЕР І І І 55-І 56; Skok І І 37.- Пор.
каленИця.
[калабай] «гультяй, ледащо» Ж;
неясне;

можливо,

[калабалИк] «гармидер, галас; свар
«клопіт,
лЬLк

метушня»

«сум'ятиця,

розмови,

трясовина;

гуща»,

ч.

слц.

kal

схв. као, кал
слн. kal «те.»,

«болото, мул, калюжа>',
«бруд на тілі», стсл.

kalja

ІІМь «болото, бруд»;- псл. kalь;- за
гальноприйнятої етимології не має; зі
ставляється з гр. лчЛ6t; (ла:Лбt;) «глина,
болото, мул, багно» і зводиться до іє.

Г, Ж;- р.

безлад»,

калаба

болг.

кала

балік «натовп, зборище людей; голосні
сум'яття;

болото,

тюрк

ка Ж; клопіт, колотнеча Мо», [кабалйкl

глибина під лавою або посудина, в якій

«рідке болото, бруд; осад, гуща», болг.
кал «ТС.», м. кал «бруд, сірка (у вусі)»,

з

добування соку»;- неясне.

зберігається біла глина» Ж, [калИнниця,
кальнИк] «те.» Ж,
калЮка «сильний
бруд», [калянИця] «дьоготь, що стікає
з коліс», [калИти] «білити (вапном, бі
лою глиною)» Ж, калЯти «бруднити»,
кальнИй «брудний»,
[кавнИй, калнИй]
«ТС.», КаЛЬНО. «брудНО», [калко] «ТС.»,
закалець,
р6зкаль
«бездоріжжю>;- р.
бр. кал «екскременти», п. kal «Те.; (ст.)

запозичене

ських мов; пор. тур. kalІp<;r «шахрай,
негідник».
[калабайка] «зарубка на дереві для

гамір», м. калабалак «натовп;

біганина»,

«Те.»;- запозичення

тур.

kaiabai1k
м'яття», kaiaba
кість»,

схв.
з

калаб(JЛук

тюркських

«натовп,

метушня,

мов;.

су

«перевага, велика кіль

крим.-тат.

калабальtк

(халаба-

. льtк) «велика кількість, натовп» похо
дять від ар.

galaba

«перевага; перемо

га».--Дзендзелівський НЗ УжДУ 13,
65; Габинский Вост.-сл .-молд. взаим.
ІІ І29-І30; Макарушка 9; Фасмер І І
І63-І64; Шипова І52-І53; БЕР ІІ
І57; Bern. І 470; Mikl. ТЕ\ І 323.
[калабаня]
«калюжа»;- очевидно,.
результат контамінапїі слів ковбаня і
[калабатина l (див.).
[калабатина] «калюжа; драг<tвина,
мочар», [калабачJ «калюжа», [кабач Ж,
калабаш, калабуха, калЯбугаВеБ, калй

*kЧa-lo-s (Meiliet Etudes 4І8; Bern. І
475-476; Преобр. І 287; Machek ESJC
235-236), однак гр. :rtYJЛ6t; може бути
пов'язаним і з лат. palleo «блідну»
(Waide-Hofm. ІІ 239--240), що робить

буха Ж, ЛЧерк] «те.», [колобатина]
«драговина,
мочар»;- р.
[колобйна]

це припущення

тів, nов' язаних :5 основою дієслова [ба
тувати]
«бити»,
вигуконою основою

непевним;

шукають

по

яснення також у зв' язкv з назвамн ко-

«яма»;- не зовсім ясні форми; очевид
но, складні утвореІJ'НЯ з основи іменни
ка кал «бруд, грязь, болото» і компонен
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каламар

калабурці
бух(ати) та ін.; перший компонент
може бути
пов'язаний і з основою
іменника
коло «колесо».- Пор.
ков
баня.

[калабурці] «шкереберть, сторча ка,
стрімголов», [карабульці] «ТС.» Ж;- п.
{karabulcy] «Те.>> (з укр.);- неясне; мож
ливо, результат видазміни гіпотетичного
давнішого *колообороть.

[ калабушити l «Лоскотати»

Л;- не

ясне.

[калабчаІ

«дитина>>

Я;- неясне; зі

ставлення з узб. к,аламча «живець, че

реною>

(Яворницький

неперекон

331)

ливе.

[калаверці І

«чоботи

з

халявами»;- очевидно,

вивернутими

запозичення

молдавської мови; молд. заст.

з

калеери

ша] «те.»;- пов' язане з кал «бруд, не
чистота»;

назва

зумовлена,

фарбувальними

очевидно,

властивостями

плодів

черемхи (пор. нвн. [Tintenbeere] «Черем
ха», букв. «чорнильна ягода»).- Фас
мер І І

164.- Див.

ще кал.

[ каламага І «рибальська сітка» Ж;
неясне; можливо, пов' язане з р. [кала
мажкаІ «дощатий кузов для перевезення
свіжої риби».

каламайка (заст.) «цупка густа льня
на тканина; [тканина «коломенка» Г;
вовияна кольорова тканина Ж; вид жі
ночого одягу Ва; ластик Пі]», каламай
ковий;- р. [каламенок], ст. каламинок
«тканина з прядива», [коломенкаІ «щіль
на бавовняна тканина», [коломёнка, ко

лолtЯнкаІ «ТС.», п.
«вид

калеери (старовинне взуття), яке зво
диться до тур. ka1avra «поношене взут

«те.»;- очевидно, запозичення з німець

тя»; пор. р. [калеврьtІ «м'яке взуття без
каблуків». -Москаленко УІЛ 57; Vra-

ката вовняна тканина» походить від елат.

calamancus, calamancum (calamaucum)

bie Romanoslavica 14, 152: Scheludko
133; БЕР ІІ 162-163; РЧДБЕ 300;
Младенов 228.

«очіпою>, яке зводиться до сгр. xщtY]
Лauxtov «одяг з верблюжої вовни», пов'я
заного з х<і[t'У]Лщ; ((верблюд».- Фасмер ІІ

[калагвИ] «панчохи з білого полотна

кої мови; нім.

Див.

калига

ясне.

с.-цсл.

дошви»;- запозичене

в

Кl\лиrм «пі

давньоруську

мову з грецької; сгр. xa:Лijt(ov), хаЛ[jа
«черевик» походить від лат. caliga <<Полу
батак», можливо, спорідненого з лит.
kuJnis «п'ята».- Фасмер ІІ 167; Matzenauer 190; Bern. І 473; Walde-Hofm.
І 138.-Пор. каліка 2 •
fкалаrузити]
«погано
працювати,
халтурити»;- неясне;

можливо,

афек

тивне утворення, пов' язане з [гузувати 1
«зволікати», гtjзно «зад».

[каладникJ
«безпорадна
людина;
ідіот» Ж, [каланник] «бідняк», [калани
пшІ «бідувати» Я, [каландuтиІ «тс.» Ме,
[калатати (вік)] «сяк-так жити» Я;
р. fкаландаІ «багатство», [каландuть J
«економити»;- неясне,

наймні

в

частині

можливо

форм),

[кандuти] «економити, жити
хунком» (пор.).
[калакалуша]

cJus Mill.»;346

р.

(при

пов' язане

з

з розра

тканини»,

Kalamank, Kalmank

І

ще камилавка.

[каламанка]

(знев.) «горілка»;- не

каламар «чорнильниця, пляшечка»,
[каламарокІ «Те.», [каламарчикІ «пляшеч
ка» Ва;- р. [каламарь] «чорнильниця»,
бр. каламар (<ТС.», П. kalamarz «Те.;

писарська шкатулка; чор.нило», ч.

ka-

«чорнильниця», слц.
kalamar,
СХВ. Каламар, СЛН. заст. ka\amaris «ТС.»,
ст. kalimar «писарська шкатулка»;

lamai'

через посередництво польської мови за
позичене з латинської; лат. calamarius
(calamarium) «шкатулка для приладів

до писанню> походить від
рет,

тростина;

знаряддя

calamus
до

«оче

писання,

перо», яке зводиться до гр.
x<iЛa[tOG
«ТС.», спорідненого з двн. ha1m «стебло,
соломинка>>, лат. culmus «ТС.», прус.
salme «солома», лтс. salms «стеблина
соломи», псл. *solma, укр. coл6мa.

Richhardt 61; Zar()ba JP 4111, 4; Фас
164; Slawski І І 34; Brtickner 214;
Ho1ub-Lyer 227; Bern. І 471; Frisk

мер І І

(бот.) «черемха, Pa[калакалtjга, калакал!}-

«стро

164; Преобр. І 284; SW І І 205; Веrп.
471; Milcl. EW 109; Matzenauer 189.-

для мерця» я, [калu.ги] «Те.» Я;- р. [ка
лuгвьt] «взуття для мерця (звичайно з по
лотна)», [калuги] «те.; черевики», др.
«Черевик»,

вовняної

kalamajka, kalarпajka
ч. kalamank

«Черевики з повсті» походить від болг.

І 760-761.-Див. ще солома.

калапішник

каламаша
[каламаша] «бурда, бовтанка, роз
мазня; рідке болотт> Ме;- очевидно,
результат контамінації складної основи
іменника каламуть та слова каша (див.).

тить] «мутити (воду); баламутити», бр.

[каламашка 1 ] «Віз із скринею, яким
перевозять вантажі Ва; безтарка ЛЧерк;

калам!)ць, каламуціць, п. [kalamucic,
kalam~cic], слц. [kalamuta l «безладдя,

віз, яким перевозять сміття, гній Дз»,
[каламащник] «візник на каламашці»

сум'яття; дурниці; дурень»;- складне
утворення з основ кал «бруд» і мут-ний
(мут-ити); значення «баламутити» роз
винулось
пізніше.- Булаховський
Вибр. пр. ІІ 239; Трубачев Зтимология
1965, 385-386; SW 11 214; Веrп. І 475.Див. ще кал, муть.

Мо;- р. !каламажка] «дощаний кузов
для перевезення свіжої риби», [кольt
мrіжка] «дитячий візок», бр. каламажка

«візок», п. kalamaszka, [kalamacha, ka!amajka] «легкий візок» (з укр. чи бр.);
зменшувальна форма від колимага «ван
тажний віз»; можливо, пошири.rrася під
впливом білоруської
чи
російської
мoв.-Slawski ІІ 34; SW ІІ 213-214.Див. ще колимага.
[каламашка 2 ]
«макогін» Мо;- неясне.

каламбур,
каламбурИст, каламбурuти;-р. бр. болг. каламбур, п. kalambur, ч. calambour, kalambur, слц.
kalamqur, м. каламбур, схв. каламбур,
слн. kalambur;- запозичення з фран
цузької мови; фр. calembour «гра слів»
етимологічно неясне, паралельне до

calembredaine «Смішне зауваження», нор
мандськ. [calemberdaine], савойськ. [calembourdaine] «ТС.»; пов' язання з влас
ним ім' ям абата з Calemberg, комічного
персонажа

в

німецьких

повістях,

чи

графа Calembour, що погано
володів
мовою і допускався двозначностей (K1uge-Mitzka 341; Brйckner 213), або зве
дення до іт. ca1amago «чорнильниця»
і burlare «сердити» чи до гр. хаЛч <тух
лина; горб» і фр. bourde «нісенітниця»
(Преобр. І 284) недостатньо обгрунтова
ні. - СІС 301; Фасмер-ТрубачевІ І 164;

ламутити, каламутніти,

каламутні

щати, [калом!)тити];- р. [каламутІ
«баламут; безладдя, сварка», [каламу

[каландекІ

<шолукіпою>;- запози-

чення з угорської мови; уг. ст. kaiangya «копиця сіна» запозичене з слов' ян

ських мов

(пор. болг.

[кладнЯ], укр.

[кладнЯ] «ТС.», похідні від псл. klad<;>,
klasti «класти»).- Балецкий St. sl.
911---4, 338; MNTESz ІІ 319.-Див.
ще класти.

[калантар] «шиною>, [калантарити]
«голосно

базікати; нудно
кати Ж»;- неясне.

багато

пхи

[калантИр] «калюжа після дощу» До,
(каланчак] «вимита водою
яма» Я;
неясне; можливо, пов'язане з [калаба
тина, калабащ\ «ТС.».
каланча «висока спостереЖна баш
бр. каланча;-очевидно, за
позичення з тюркських мов; зіставля
ється з тур. kula «башта; вишка», kala
«фортеця», крим.-тат. кала «ТС.>', кар.
кала «фортеця, укріпленню>, які похо
дять від ар. l~al'a «Те.>>.- Фасмер-Тру
та»;-р.

бачен ІІ
Шипова

165; Шанский ЗСРЯ
153; Lokotsch 82.

ІІ

8, 24;

каланчак --див. калантИр.

lap

[калап] «вид капелюха»;- слц. ka«капелюх»;- запозичення з угор

Шанский ЗСРЯ

11 8, 24; Kopalinski 465;
Holub-Lyer 227; Dauzat 129; B1och 113;
Gamillscheg 176.

ської мови; уг. kalap «капелюх» виникло
на основі виразу ka!apos sziiveg «широка,

[каламутка] (ент.) «Лісова руда му
рашка, Formica rupa L.» Л, [чаламуткаl

kalapos

«те.» Л;- неясне.
каламуть «мутна рідина», каламута
«те.; клопіт; сварка», калам!)т «непри

ємність,

клопіт,

сварка;

[баламут]»,

каламутник «баламут», каламуття «ка

ламуть», [каламутІ «каламут», каламут
нИй, каламутнуватий,
[каламітний]
«каламутний», [калом.tfтен] «ТС.» Ж, ка-

кругла шапка; капелюх», у якому слово

виявляє основу

kalap-

неясного

походження.- Дзендзелівський
64; Доп. УжДУ 4, 62; ВеЛ 422;

ESJC:S
146.

УЛГ

Machek
187: MNTESz ІІ 320; Barczi

[калапати]

«клацати,

стукати»

ВеБ;- звуконаслідувальне утворення,
паралельне ДО калатати (пор.).

[калапішникj «старий спрацьований
чоловік» ВеЛ;- неясне.
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калган

калапутати

[калапутатиІ «мішати, бовтати» Ж,
[калащjцятиІ «ТС. Ж; колотити, невміло
готувати (страву) Ме», [калапеця] «рідке
болото; каша-розмазню> Па, [калащ}ть
ка] «каша-розмазня» Ж, [закалабудатиІ
«недбало замішати» ВеБ;- експресивне
утворення, пов'язане з колотИти.

[калармаl (заст.) «пережарене овече
сало»' Дз;- видозмінене запозичення з

болгарської мови; болг. [кав'ЬрмаІ «пе
режарене сало з м'ясом» походить від
тур. kavurma «смажене м'ясо», пов' яз а
ного з kavurmak «смажити, розпіка
ти».-БЕР ІІ 128.
калатати «бити, стукати; дзвонити;
битися, колотитися», калататися «би

тися, колотитися», [калачитиІ «кала
тати», [калатати] Г, Ж, [калат] «ко
лотушка» Ж, [колатІ Ж, калатайло,
Калаталка,

калатало

«ТС.»,

калаталь

НИК «вартовий з калаталом»;- р. [кала
тать] «Калатати, бовтаТИ», бр. (кала
таць) «бИТИ, стукаТИ», П. kolatac «Те.;
(ст.) дуже просити; мучити, бити; напа
дати; потрясати, кидати», ч. (мор.) [ko1atat', kolatit'l «nотрясати, колисати», ст.
kolotati, koltati, kolatati «приводити
в рух, потрясати, шпурляти», слц. [kolatit'] «потрясати», схв. [колетатиІ «ВИ
вертати, потрясати» (про вітер);- псл.
kolotati, спорі·днене з *koltiti «вдаряти»,

укр. колотИти, а також з *k"ltati «Вда
ряти, стукати», укр. [ковтати] «те.»;
словотворчий характер форми залиша
ється неясним.- Булаховський
Вибр.
пр. І І 239; Slawski І І 365; Brtickпer
247; Bern. І 550.- Див. ще колотйти.
Пор. кбвтати 2 •

[калахкотітиІ

«клекотітю) Я;- екс

пресивно-звуконаслідувальне

утворен

ня, близьке до клекотіти.- Пор.

кле

котати.

калач,

[калачІ «калач; варений ове

чий сир круглої форми; глиняна посу
дина на горілку у формі кола; пере

весло»,

[калачини] «четвертий день ве

кухи, збиті в круглу балабуху», ч.

ko-

«пиріг; [круглий очіпок]; (ст.) пла
та, нагорода, вид податку», слц. kolac
«Здобна булка, пиріг», вл. kolac «круг
лий білий хліб», нл. k6lac «Те.>>, болг.

lac

калач «обрядовий круглий хліб, пере
пічка», м. колач «ТС.», схв. кдлач «білий
хліб у формі персня (обрядовий дар при
відвідинах); перепічка; подарунок (за
добру новину)», слн. kolac «білий круг
лий хліб (обрядовий); кругла плоска
посудина для вина»;- псл. kolacь «пе
чений хліб круглої формИ», похідне
утворення від kolo «Коло»;
пор. ч.

(мор.) [kolo] «калач, що дається челяді
за службу», болг. [коло] «калач», р. [ко
лесо] «великий калач, круглий житній
хліб», схв. [колак]=кдлач, бмг. [колакі=
калач, м. колак «обрядовий хліб, яким
запрошують на весілля; бублик»; на
зву утворено відповідно до округлої
форми печива, що мала первісно обря
дове значення (коло як символ щастя);
зміна кореневого о в а відбулась перед
наступним

складом

з

наголошеним

а,

як у словах багатий, кажан, хазЯїн
та ін.; припущення про запозичення
форми з середньогрецького або роман
ського джерела (Фасмер ГСЗ З, 104;
Bern. І 541; Karlowicz SWO 290; Korsch

AfSIPh 9,

17-18)

необгрунтовані.

Булаховський Вибр. пр. І І 239; Фасмер
І І 285; Преобр. І 332; Соболєвский Лек
ции 80; Slawski І І 363; Brtickпer 247;

Machek ESJC 267; ЗССЯ 10, 118--119;
Mikl. EW 124.-Див. ще кбло 1 •
калачики (бот.) «мальва, Ma1va L.»,
[калачики] «мальва непомічена, Malva
rotundifolia L. (Malva neglecta Wallr.)»
Mak, [калачник] ктс.; мальва лісова,
Malva silvestris L.» Mak;- р. [калачик]
«мальва; герань, Geranium L.», ч. [kolacikyl «мальва непомічена; мальва лі
сова»;- псл. kolacikь «мальва>>, похідне
від kоІась «калач»; назва зумовлена
подібністю плодів мальви до круглого

сілля в Галичині, коли молоді дістають

печива; пор. [проскурнЯкІ «мальва», по

подарунки», [колачИнняІ «Те.», калачник
«Пекар», (калащfІUК] «ТС.», калачиком;

в'язане з пр6скура «білий хлібець особ
ливої форми, що використовується при
богослужінні».- Machek
J m. rostl.

р. калач, калач «круглий крендель, пле
тєна булочка з білої муки», бр. калач,
др. колачь «ТС.», п. kolacz «Те.; обрядо
вий весільний хліб круглої форми; ма-
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146-147.
калачити -див. калатати.
калган 1 (бот.) «Aipinia officinarum;

каленИця

калган

Alpinia
стоячий,

galaпga

Willd.; перстач прямо
Potentilla erecta», калганівка

«Горілка, настояна на калгані», [калага
нівка Пі], калганка «Те.»;- р. калган
«Alpinia officinarum; АІріпіа galanga;
перстач

прямостоячий;

приворотень,

Alchimilla L.; гірчак ракові шийки,
Polygonum bistorta L.», п. galgant «Alpinia; смикавець, Cyperus L.», ч. galgan, galgan «ТС.»;- запозичення з серед
ньолатинської або середньогрецької мо
ви; елат. galanga «Alpinia» походить

від сгр. 1аЛа:гrа, яке через ар.

xalan-

dzan «дикий імбир» зводиться до кит.
k6-leung-keung «Alpinia officiпarum».
Макарушка 8, 10;
Фасмер
ІІ 165;
Горяев 128; Mikl. ТЕ\ Nachtr. 2, 124;
Lokotsch 62.
[калган 2 ]

«нечепура,

злидень,

жеб

раю> Пі;- видозмінене запозичення з
польської мови; п. galgan «ганчірка,
лахміття, подерте вбрання; нероба, гуль
тяй; нечепура» походить від нім. Galgen
«шибениця», спорідненого з гот. galga
«хрест», дісл. galgi «те.», вірм. jalk
«Жердина», ЛТС. za\ga, ЛИТ. za\ga «ТС.».

SW

І 798; Юuge-Mitzka 229; Feist 189.
[калданИ] «місця, на яких залиши

лася

минулорічна

трава»;- неясне.

калейдоскоп,
калейдоскопічний;р. бр. болг. м. калейдоскоп, п. kalejdoskop, ч. слц. вл. kaleidoskop, схв. ка
леидоскоп, слн. kalejdoskбp;- книжне
запозичення з західноєвропейських мов;

нім.

Kaleidosk6p, фр. kaleidoscope, англ.
kadeidoscope утворені в 1817-1818 рр.

на .основі грецьких слів хаЛа\; «краси

вий», спорідненого з дінд. kalyal).a «ТС.»,
єТбо\; «вигляд, зовнішність, обраС$», спо
рідненого з псл. vidь «вид, вигляд»,
і ax6JtLov, ахол6G «Спостерігач», ахолЄw
«спостерігаю».- СІС
301;
Шанский
3СРЯ 11 8, 25; Kopalinski 466;
Ho-

lub-Lver 327; Dauzat 423; Bloc\1 404;
Юеіn 839.- Див. ще вид, єпИскоп.
[калека] (іхт.) «миньок, Lota fluviatilis» Ж;- неясне; пор. бр. [калекаl
«бабець-го:Ловач, Cottus gobio», р. [кале
ган] «в'юн» (?).
календар;- р. календdрь, бр. калян
дар, п. kalendarz, ч. kaleпdaf, слц. kaleпdar, болг. календар, м. календар, схв.
календар, слн. kаІеndаrіj;-запозичен-

ня з латинської мови; пізньолат.

calen-

«календар» пов' язане з лат. caleпdarium «книга боргів», яке походить
від calendae «перший день місяця», по
в'язаного з calo, -are <<Вигукувати, про
голошуватИ>> (у зв' язку з тим, що пер
ший день місяця кілька разів проголо
шував помічник верховного жерця), спо
рідненим з гр. хаЛЄw «кличу», двн.

darius

halon
укр.

«кликати», псл. *kolkolь «дзвін»,
[колокіл] «ТС.».-СІС 301; Фас

мер-Трубачев ІІ

166; Преобр. І 285;
Htittl-Worth 16, 74; Kopalinski 466;
Holub-Lyer 227; КІеіn 223; Кluge
Mitzka 342; Walde-Hofm. І 141-142.Див. ще колокіл.- Пор. коляда.
Каленик, ст. Каленик (1437), Кал
линік'Ь «добропобtдникь, ил(и) добро
по5J,дитеЛ» (1627);- р. Каллuник, бр.
К.алінік, болг. Калинuк, стсл. КмеNик-ь,
ИмиNІщ-ь;- через
церковнослов' ян
ську

мову

запозичено

з грецької; гр.

KaЛAivLXO\;, КаЛЛЄvt хо<;; утворене від
прикметника xaAAt'\'LXO\; «Той, хто здо
буває (святкує) славну перемогу; пере
можний», що складається з основ прик

метника хаМ\; «Красивий» та іменника
vl X'YJ «перемога», спорідненого з лит.
apnikti «атакувати» або з псл. nісь
«пониклий обличчям
нuций.-Сл. вл. імен

до

землі»,

укр.

212; Беринда 214;
Петровский 127; Илчев 234; Constantiпescu 26; Frisk І І 320-321; Boisacq
670-671.- Див. ще калейдоскоn.
[каленик] (орн.) «Костогриз, Coccothraustes L.» Я;- результат перенесен
ня власного імені Каленик (пор. інші
назви птахів такого походження юрок,

[грИцик, іван6к, іванчик]

та ін.); моти

вація перенесення неясна.- Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 214.-Див. ще
Каленик.

[каленИця] «верхня частина даху ра
зом із снопами соломи, прикріпленими

до неї; гребінь даху» Я, [калянuця]
«те.» Я, [калнuчаний] «покритий соло
мою,

попередньо

змоченою

у

рідкій

глині» (про хЛів) Па, [калю.fчити] «ПО
кривати дах соломою, змоченою в рід
кій глині» Па, [калмuчити] «змочувати
снопи соломи у рідкій глині перед по
криттям ними даху»;- п.
[kalenica]
«верх двосхилого даху; глиняне закріп-
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Калерія

КалИна

лення верха даху
верхнього

глині»,

сніпки

бр. калЬt.м;- запозичення з тюркських

ряду даху, змочені у рідкій

від

вітру;

мов; тат. башк. каз. ног. кальt.м «викуп

«ТС.»,

[kalonka]

ч.

[kaleniceJ

«Верх даху, критий снопами, змоченими

у глині», [kaleпec] «солом'яний сніп,
змочений у глині»,
мор.
[kal'eпica]
«верх даху», слц. [kalenica, kalenec]
«ТС.»;- псл. kalenica, пов'язане з kalь
«глина, болото; бpyд».-Slawski ІІ 28-

30; Machek ESJC 235-236; LF 65,
315; 3ССЯ 9, 119.- Див. ще кал.
Калерія;- р.

Калерия,

бр.

Кале

рьtЯ;- пов' язується з лат.

ca1esco, -еге
нагріватися», caleo,

«ставати теплим,
-еге «бути теплим», спорідненими з лиу.
spu, silau, silti «ставати теплим», siltas «ТеПЛИЙ», діНд. saгad- «ОСіНЬ», ав.
sаг~.нS- «рік», кімр. clyd «теплий», дангл.
haloian «горіти»; ім'я утворено, мабуть,
за аналогією до лат. Valeгia «Валерія»,
пов'язаного з

ровим»,

va]esco,

-еге «ставати здо

-ёге ·«бути здоровим».

valeo,

Петровский 127;
Пор. Валеріан.

Walde-Hofm.

І

137.-

[калетка] «гроно, китиця калини»
.ЛЧерк;- неясне; можливо,
походить
від п. kaletka (бот.) «грицики, Capsella

bursa pastoris».
[калйв'еl (зб.) «бадилля картоплі» .Л,

[каЛИВеННЄ, каліва, калів' Я] «ТС.» .Л, [ка
ліво] «кущ картоплі;

половина повісма

коноплі, льону», [калівешнік] (зб.) «ЛИС
тя моркви; бадилля гороху>> .Л;- р.
[калива] «кущ картоплі; рослина; стеб
линка; дуже мала кількість, крихта,

краплина>>, [калева] «те.; зернина; ягода
(одна)>>, [каливо] «дрібна зернина; дуже
мала кількість, крихта, краплина>>, бр.
каліва «окрема рослина, стеблина, соло

мина;

зернина;

трошкИ>>,

п.

дуже

мала

кількість;

[kali\va, kaliwek, kaliwol

«Те.>>;- неясне; виведення з цсл. к~мtсо

(укр.

коливо)

.

«поминальна

кутЯ»

(Преобр. І 285) необгрунтоване; дещо
більш імовірне nрипущення (Фасмер І І
166-167) про nервісно займенниковий
характер основи, що могла бути утво

рена з компонентів ка-/ко-,

-ли-

і

-ва

і мати початкове значення «трохи, крих

та>>.-СРНГ

12, 346-347.

калИм «викуп за

ських
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народів;

наречену

хабар>>,

у тюрк

калИ.мник; -р.

за наречену>>,

худобою>>
дтюрк.

як.

кальt.м,

споріднені

кальtн

«викуп

з
за

хальt.м «викуп

кирг.

алт.

наречену>>.

Шанский 3СРЯ ІІ 8, ЗО; Фасмер ІІ
Шипова 155-156; Rasanen Veгsuch
калИна (бот.) «Viburnum opulus

171;
226.
L.>>,

[калИнок, килйна] «ТС.>> Ж, [калинИна]

«калинове дерево>>,

калИнівка «горілка,

настояна на ягодах калини>>, калИнник.
«пиріг з ягодами калини; кисіль з цих

ягід>>, калиннЯк (зб.) «зарості калиню>,

[калИняl «Червона корова>> ВеНЗн,

[ка

линянкИ] «сорт червоних яблую> Ж, [ка
леник] «хліб з калиновими ягодамш>;
р.

калИна,

бр.

каліна,

kaliпa, вл. kaliпka, ст.
болг. калИна «калина;

п.

ч.

слц.

нл.

kalina, ka1ena,

гранат>>, схв.
калина «бирючина, Ligustгum L.», слн.

kalina «те.>>;- псл.
opulus L.>>, похідне

kaliпa «Viburnum
від kalь «мокра

земля, болото, драговина, грязь>>; назва
зумовлена вологолюбністю калини і її
поширенням у болотистих місцях; спро
би пов' язання з дінд. kala1; «чорний,
синьо-чорний>> з огляду на чорний колір

ягід рослин, до яких початкова могла
ця назва -горобини,

застосовуватися

Viburnuш lanata L., бирючини, Ligustгum vulgare L. (Вегn. І 473-474;
Фасмер ІІ 168; Walde-Hofm. І 139),
з псл. kaliti «гартувати, розжарювати»
на тій підставі, що червоні плоди рос
лини подібні за кольором до розпеченого
заліза (Вгіісkпег AfSIPh 24, 187). з нім.

Holundeг (НоІdег, двн. holuntar, holaп
taг) «чорна бузина, Sambucus nigгa L.»
(Нігt ВВ 24, 279; Юuge-Mitzka 31.5;
Преобр. І 286), з дінд. salal) «палиця>>,
вірм. salard «гілка з листям>> (Agгell.
Zwei Beitгage zur Laнtgeschichte, 1918,

11-12) непереконливі.- Півторак Мо
1967/4, 83-85; Фасмер ІІ 168;
Slawski І І 30-31; Machek ESJC: 236;
Jш. гostl. 222; Holub-Kop. 160; БЕР 11
168-169; Skok ІІ 21; ЗССЯ 9, 120-122.
возн.

КалИна, заст. Калінікія;- р.

КалИ

на, ст. КаллинИкия, бр. заст. Калінікія,

стсл.

RмиNикиrn;- через

церковно

слов'янську мову запозичено з грецької;
гр. KaЛЛtvtx'iJ утворено з основ прик
метника хаЛО~ «гарний>> та іменника

калИта

калібр
«перемога».- Петровский

vtx1j

127.-

Див. ще Каленик.
калИта 1 «торба для грошей» СУМ, Ж.
КGЛUЛ1Ка «Торбинка ДЛЯ грошеЙ

ТЮНу»,

[калитИнаJ

«Те.»,

ЧИ ТЮ

[калИтник]

«Поштар на селі» Ж;- р. калипні «сум
ка,
гаманець,
кишеня»,
бр.
каліпиі
«мошна, сумка», др. калита «Торбина»,
п. ст. [kaleta, kalita, kalota] «Те.» (з
укр.);- запозичення з тюркських мов;
тат. каз. алт. калта «кишеня, шкіря
ний мішок, гаманець», тур. ст. kalita,

«те.»

halita, [kalta]
charrta «сумка,

походять

від

ар.

мішою>.- Макарушка 9;
Потебня РФВ З, 167; Козьrрев Тюркизмьr
17; Аракин Тюркизмьr 134; Фасмер 11
168; Преобр. І 286; Шипова 155; Дмит
риев 566-567; Slawski І І 28-29; Бern.

І 474; Milcl. EW 425; ТЕ! І 324; Lokotsch 65; Rasanen Versuch 227.
калита 2 «обмащений медом корж для

ворожіння на день святого Андрія»,
[калета] «Те.» Ж;- р. [калипиі] «ват
рушка»,
[калИтка]
«пиріг, пиріжок,
корж», п. kaletka «ВИд їжі»;- очевидно,

з ,rерм.

*kбІjап «студити»
(Vaillant
RES 19, 112), з гол. hal «мерзлий грунт»
(Holthauseп ZfSIPI124, 268), з лат. cal~re

«бути гарячим» (Мартьшов Сл. и ие.
аккомод.
149-150; Walde-Hofm. І

137) недостатньо обгрунтовані.- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 28; Фасмер-Трубачев
ІІ 168-169; Преобр. І 286; Slawski ІІ
25-26, 29-30; БЕР ІІ 181; ЗССЯ 9,
123-124; Трубачев Рем. терминол.
369-370; van Wijk AfSIPh 37, 2425.- Див. ще кал.
[калИтка 1 ] (бот.) «латаття, Nymphaea
caпdida Presl.; глечики, Nuphar luteum»
ЛексПол;- поn' язане з калИтка «тор
бинка, мішечок»; назва зумовлена зов
нішньою подібнkтю квіток цих рослин,
що розкриваються вдень і закриваються
на ніч, до стягуваної зашморгом тор
бинки,
калитки.- Бісюліна-Клоков
129.- Див. ще калИта 1 .

[калИтка 2 ]
можливо,
«хвіртка».

«стежка»

пов'язане

Ж;- неясне;
з

р.

калИтка

[калИтник] (бот.) «грицики звичайні,
bursa-pastoris», Mak, Лекс

пов' язане з калИпиі «гаманець, торбин
ка, мішечок» з огляду на зовнішню схо
жість пиріжка і торбинки.- Даль ІІ
190; Slawski ІІ 28-29; Бern. І 474.-

Capsella

Див. ще калИта 1 .

зовнішньою подібністю плодових коро
бочок грициків до торбинки; можливо,
є калькою латинської наукової назви
грициків (лат. bursa pastoris, букв.
«торбина пастуха»); пор. р. пастущья
сумка, нвн. Hirtentasche «ТС.».- Бісю
ліна-Клоков 173; Slawski ІІ 28-29.Див. ще калИта 1 •
калібр, калібрувальник, калібруваль
ний, калібрувіипи;- р. калИбр, бр. ка
лібр, п. слц. вл. kaliber, ч. kalibr, болг.
калИб'Ьр, м. калИбар, схв. калИбар, ка

[калИти]
«розжарювати; гартувати» Ж;- р. калИть «розжарювати; під
емажувати (горіхи), пекти (в печі)»,
бр. [каляніць] «гартувати, робити твер
дим», слц. kalit' «гартувати», болг.
калЯ, калЯвам

тує»,

схв.

«гартую»,

юілити

м.

кали

«гар

«гартувати»,

слн.
«ТС.»~- псл. kaliti «гартувати (за
лізо), робити твердим», очевидно, по
хідне від kаІь «бруд, болото, глина»
(укр. кал); початкове значення «обвалю
вати в болоті, обмазувати»; розвиток

kaliti

нової семантики

гартування
вання їм

пояснюється

тим,

що

гончарних виробів і нада

досягалося закопу
ванням їх у глину; зіставлення з лтс.
kalst «засихати», kalss «сухий, худий»,

дірл.

міцності

calath, calad «твердий», лат. callum, callus «мозоль, загрубіла шкіра»
(Вern. І 476; Machek ESJC 236; WaldeHofm. І 140; Pokorny 523-524), з р.
[колеть] «дерев'яніти, костеніти» (Meillet MSL 14, 373; Zupitza GG 107),

Пол;- п. ст.

kaleta (pasterska), kaJetki

«Те.»;~- похідне утворення
«Торбинка,

мішечок»;

від

назва

калИпиі

зумовлена

лй.бар,
слн.
kaliber;- запозичення
з західноєвропейських мов; нвн. Kaliber, фр. calibre, гол. kaliber походять
від іт. calibro «калібр, діаметр; розмір»,
що зводиться до ар. \s:a1ib «шевський
копил;

форма,

взірець»,

яке

походить

від гр. ха:Лол66tоv «Те.», пов'язаного
з хаЛ6лощ;, род. в. хаЛ6лобоt;, букв.
«дерев' яна нога
(ступня)», утвореним
з основ іменників хіЛоv «дерево, дрова»
( <* хаF-єЛо-v, * xciF -а:Ло-v), похідного
від xalw ( <* xa:Ftw) «Горіти» і ло6t;,
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каліграфія

калістИрка

род. в. :n:o66c;; «нога», спорідненого з вірм.

ot-k' «ноги», гот. fotus, дангл. fet, лат.
pes, pedis, дінд. pat, род. в. padal),
лит. padas, р. под «піл; грунт; нари».
СІС 301; Фасмер І І 166; Kopalinski 466;
Holub-Lyer 228; Dauzat 130; Bloch 114;
Юuge-Mitzka 342; Юеіп 223; Frisk І
765; Gamillscheg 177; Lokotsch 83.Див. ще під 1 •
каліграфія,

каліграф,
каліграфічний; - р. каллиграфия, бр. каліграфія,
п. слц. kaligrafia, ч. kaligrafie, вл. kaligrafija, болг. калиграфия, м. калигра
фиjа, 'схв. калигрі'tфиjа, слн. kaligrafija;- запозичення з грецької мови;
гр. хаЛЛLтрасріа «гарний почерк; мис

nauer 39; Bern. І 473; Brйckner 213;
Фасмер ІІ 166; Hanusz PF 1, 461); ос
таннім часом джерело форми вбача
ється в тур. kalrk «недостатній, відсут
ній; той, що має якийсь дефект» (Zajqczkowski PJ 8, 38; Slawski І І 26-27;
Lokotsch 84); безпідставним є зведення
слова до лат. caducus «падаючий, сла
бий» (Karlowicz SWO 241), як і зістав·
лення з стсл. 1\1\ОСІ".N"Ь

((Кривий», болг.

[клосан] «неповноцінний», а також з ві рм.

ka! «кривий», гот. halts «ТС.» (Schefte·
lowitz KZ 56, І 99).- Дзендзелівський
УЗЛП 69; Макарушка 10; Преобр. І
285--286; Brйckner 213; Machek ESJC
236; Cranjala 114-115.-Пор. калfка 2 .

«той, хто гарно пише» утворені з основ

калfка 2 «Жебрак; паломник, проча
нин, що співає духовних пісень»;- р.

прикметника

заст. калйка, [калйга]

тецтво

красиво

писати»,

хаЛОr;,

хаЛЛчрасрщ;

«красивий»

і діє

слова тр:ісрш «пишу». -СІС 301; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 28-29;
Kopalii:Iski 467;
Holub-Lyer 278; Dauzat 130; Кlein
225.- Див. ще калейдоскоп, графіка.
калій;-р. болг. калий, бр. калій,
ч. kalium, слц. k<'ilium,
вл.
kali,
калиум, схв. калиjум, калїlj' слн.
kaJij;- запозичене як науковий термін
з латинської мови; елат. calium «ТС.»
ПОХОДИТЬ від ар. (aJ-)kaJI «ПОТаШ».
СІС 302; Фигуровский 77; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 26; Sl. wyr. obcych 331; Holub-

п.
м.

Кluge-Mitzka 342.
каліка 1 «той, хто позбавлений час

Lyer 228;

тини тіла (або не може користуватися

нею)», [каліцун, калічина]
ліцтвQ,

«ТС.»,

КаЛіЧ

(зб.)

[калічка]

жалні

коси»,

мисне

себе

«КаЛіІШ»,

КаЛіЧЧЯ

«друга ручка

на дер

калічник

покалічиш>,

«пошкоджений

«те.» Ж:, ка

чимось,

«той,

хто

нав

[калікуватий]
напівпокаліче

ний;

потворний», каліцький, калічний
«той, хто зазнав каліцтва», калічений
«те.; ламаний, неправильний (про мову,
слова)», калічити «завдавати каліцтва;

спотворювати,

перекручувати»,

чіти «стати калікою», скалічіти,

ttіти «ТС.»;__: р.

калека, п.

калека,

др. калшеа

яснення

не

має;

вважається

по

етимоло

гічно тотожним з каліка «той, хто по
збавлений частини тіла (або не може
користуватися нею)» (Bern. І 473; Ma-

chek ESJC 236; Brйckner 213); пов'язу
ється з тат. каз. 1шрг. алr. тел. kalyk
«народ,

люди»,

ського

джерела

167;

Бахрос

що

зводиться

до

араб

(Фасмер -с-Трубачев ІІ
100); виводиться з др. ка

лига «вид

взуття паломників», що по
ходить від сгр. хаЛіхLа, пов'язаного
з лат. caliga «сандалії у солдата, взуття
солдата» (Преобр. І 285-286; Горяев

129).-Пор. калfка 1 •
Каліст,
І(аліста,
ст.
Каллі(ст)
«предобрt(й)ши(й), найлtпши(й)», Кал
листа
«прелучшаа» (1627);- р. Кал
лист, Каллйста, бр. Каліст, Каліста,

п.

Kalikst, Kaliksta, ч. Kallixt, слц.
Kalixt, болг. Калист, схв. Калист,
Калисто, !(алиста, слн. Kalist, Kalista,

стсл.

Кмист-ь.;- через посередництво

окалі

цер ковнослов'янської мови запозичено
з грецької; гр. К:іЛЛLа--со;; (чол. р.),
КаЛЛіт;ш (жін. р.) є формою найви

укалі

щого

[калЯка],

бр.

kaleka (з рос., бр.), [kalika]

(з укр.), слц. kalika (з укр.);- запози
чення з турецької мови; звичайно виво
дилося з тур. kalak «спотворений, без
формний», пов' язуваного з перс. kalek
«те.» (Mikl. EW 109; ТЕ} 2, 106; Matze-

352

<<Tt.:.»,

(<паломник»;- загальноприйнятого

ступеня

від

прикметника

хаМе;;

«красивий, благородний».- Сл. вл. імен
212, 242; Беринда 214; Петровский 126;

Юеіn 225.- Див. ще калейдоскоп.
[калістйрка] «невелика сапка» Мо,
Дз;- запозичеІ-Іня з болгарської мови;

болг.
нгр.

[калистuр]
axaЛю-r'ljpL

«те.»
«ТС.»,

походить

від

пов'язаного

з

Калістрат

калоша

ахаЛl~ш

«копаю, сапаю», гр. ахаЛЛш
очевидно, спорідненим
з лит. skilti «кресати вогонь», skelti
«розколювати; кресати», дісл. skilja «Ді
лити, розрізняти».- БЕР ІІ 170; Frisk
«копаю,

ІІ

рию»,

715-716.
Калістрат, [КалИстрат, KoнJcmpaтJ,

ст. Каллистра(т)
«добрь вои(н), или
добрь путникь»
(1627);- р. Калли
страт, бр. Калістрат, слц. Kalistrat,
болг.
Калистрат,
схв. Калистрат,

похідного від

з

n.

calx

«п'ята», спорідненого

псл.

*k'Ь!ka «стегно», болг. кілка,
kulsza «ТС.», псл. koleno, укр. колі

но.-Дзендзелівський НЗ УжДУ 13,
72; СДЕЛМ 224; Pu~cariu 22; WaldeHofm. І 136, 144.- Див. ще калька\
коліно, кульша.

калмИк, [кемлйк, комлИк]
бр. калмьtк, n. Kalmuk, ч. слц.

Ж;- р.

Kalmyk,

болг. калмук, каJИuйк;- запозичення з
тюркських мов; тат. калмьtк, тур. kal-

стсл. Кмистрdть.;-через церко,вносло

muk,

в'янську

nрийнятої етимології не має; виводить
ся від калм. хальмг «калмик», монг.

мову

запозичено

з

грецької;

rp. КаЛЛlа.-рссtо~ утворено з основ прик
метника хаЛ6~ «красивий, хороший» та
іменника а.-ра.-6~ «військо, армія».
Сл. вл. імен 212; Беринда 214; Петров
ский 128; Суперанская 78; Coпstanti
nescu 27.- Див. ще калейдоскоп, стра
тегія.- Пор. Каліст.
[калічки] (бот.) «Гриб панус терnкий,

Panus

stipticus

(Agaricus

stypticus)»
ГС3 3, 73)

Ж;- виводиться (Фасмер
від гр. хаЛu~ (род. в. х&.Лu хо~) «чашеч
ка (квітки)»; така назва може мотивува
тись увігнутою зверху формою

шапки

цього гриба; можливість зв'язку з укр.
клліка «людина з фізичними вадами»
(Пономар·ів Мовозн. І 973/5, 72) сум
НІвна.

КаЛJЯ

(заст.)

«СИНЯ

фарба,

СУМ, Ж. fкалійниця] «Жінка,
бує пряжу

і тканини фарбою

іНДИГО»

що фар
індиго»

Бі, [калійний] «синій, кольору індиго»
Бі;- неясне; можливо, пов'язане з n.
заст. kalait «бірюза» (пор. нвн.
фр. colaїt, англ. calaite «те.»).

Kalait, .

[калкан] (заст.) «прилад, за допомогою
якого качали

для

воду

поливання

з лиману

городів»

чи

каналу

Дз;- болг.

[калкан] «млинове колесо»;- очевидно,
пов' язане з тур. kalk «підійматися»;
виводиться також (Дзендзелівський НЗ

УжДУ 13, 73-74) від тур.
kalkan
«ЩИТ», похідного від kalk.- БЕР
ІІ

171.
[калкаторяJ «прилад для видушуван
ня

виноградного соку» Дз;- запози
чення з молдавської мови; молд. кзлкз
тоаре
«чан для
видушування вино
градного соку» є похідним від кзлюі

«Топтати, м'яти, давити», що зводиться
до лат. calco, -are «настуnати, давити»,

23

l-434

каз.

qalimag

тел.

«те.;

узб. калмак загально

той,

хто

легко

ступає

через береги» (R.iisanen Versuch 227);
nов'язується також з тур. kalmak «за
лишатися; відставати» (Мельхеев 4 І) та

ін.-Фасмер

ІІ

169-170;

Никонов

169.
калорИфер;- р. калорИфер, бр. кала
рЬtфер, п. kaloryfer, ч. слц. kalorifer,
болг. калорtіфер, схв. калорифер, слн.
kalorifer;- запозичення з французької
мови; фр. ca!orift~re «теплопровідний;
калорифер» утворено з лат. ca!or, -oris
<<жара» і fero, ferre <<Нести», спорідненого
з дінд. bharati «несе», ав. baraiti «Те.»,
гот. bairan «нести», псл. ber9 «беру»,
укр. брати.-СІС 302; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 29; Kopaliiiski 467; Ho1ub-Lyer
228; Dauzat 131; Walde-Hofm. І 137,
483-485.- Див. ще брати, калорія.
калорія, калорійний;-р. болг. ка
л6рия, бр. кал6рьtя, п. kaloria, ч. kalorie, слц. kalбria, вл. kalorija, м. кало
риjа, схв. калориjа, слн. ka1orija;- за
позичення з західно-европейських мов;
нім. Kalorie, фр. calorie, англ. calory
утворено від лат. calor, -oris «жара»,
пов'язаного з caleo, -ёrе <<бути теплим,
гарячим», спорідненого з лит. silti <<бути
теплим», дінд. sarad- «осінь», ав. sarac').
<<рік», кімр. clyd «теплий».- СІС 302;

Kopaliiiski 467; Holub-Lyer 228; Dauzat 131; Юеіn 222, 226; W а! de Hofm. І 137.
калоша;- р. калоша, галоша, бр.
гал6ш, заст. галь6ш, n. kalosz, ст. ga]osz, ч. galose, kalose, слц. galosa, kalosa, вл. galosa, 6олг. м. гал6ш, схв.
галоша, галоша, слн. galбsa;- запози
чення з німецької мови; нім. Kalбsche,
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калугер

Ga!бsche походить від фр. galoche «га
лоша», етимологія якого остаточно не
з'ясована; пов'язується з лат. calopus
«копил», calopodia «дерев' яні сандаліЇ»,
що зводяться до гр, хаЛО:лощ;, хаЛО :ло
бос;; «шевський копил, дерев' я не взуття»
(Преобр. І 287; Slawski І І З1-З2; Holub-Lyer 177; БЕР І 227); виводиться
також від пізньолат. gallicula «малі
сандалії», пов' яз ан ого з лат.
(solla)
gallica «(сандалія) галльська» (вид взут
тя у галлів) (Matzeпauer 164; Karlowicz
SWO 211; Юuge-Mitzka 229-2ЗО;
Dauzat З52).-Шанский 3СРЯ ІІ 8, ЗО;

Фасмер ІІ

ESSJ

l70;Machek ESJC 149; Bezlaj
474.

І ІЗ7; Веrп. І

[калугер] «чернець» Ж, [калу.гер, ка
лугир, калугор Ж, калагур КоІ;- р.
заст., діал. калугер, др. калогер'Ь, калу
гер'Ь (ХІ ст.), п. ст. kalojer, kalajor,
болг. калугерин, калугер, м. калугер,
СХВ. калу(jер, СТСЛ. К<МОУТЕрь, Kd/\0r•epь «те.»;- через церковнослов'янську
мову запозичено в давньоруську з грець

кої; гр. хаЛ6тєро~ «старець; чернець»
утворене з основ прикметника хаЛ6~
«Гарний» та іменника jЄpwv «старець»,
спорідненого з дінд. jarant- «старий»,
ос. zarond, перс. zar, вірм. cer «тс.».

Пономарів Мовозн.

197З/5,

64;

Габин

екий Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ ІЗО; Фас
мер ІІ 170; Преобр. І 287; Горяев 129;
БЕР ІІ 176-177; Bern. І 474; Mikl.
EW І 09; Frisk І ЗОІ-ЗО2.- Див. ще
калейдоскоп.

[калуш] «мотузка; вид мотузки, спле
теної з лози чи пруття; дерев'яний бру
сок для гальмування воза» Ж;- оче
видно, запозичення з молдавської мови;
молд. калуш «коник (у скрипці); кляп;
прищіпка для білизни» пов' язане з кал
«кінь», що походить від лат. caballus
«ТС.».- Scheludko ІЗЗ; Vіпсепz 11; Vra-

bie Romanos!avica 14, 152; СДЕЛМ 169;

Pu~cariu 22.- Див. ще кавалер.
калювати <<Вистругувати, обробляти
калівкою», калівка «спеціальний руба
нок

для

вптісування

дощок,

nланок

з фігурними краями»;- р. калевать,
бр. каляваць;- очевидно, видозмінене
запозичення з німецької мови;
нвн.
(aus)kehlen «вирізати, видовбувати, ка

лювати»,
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пов' язане

з

Kehle

«горло,

глотка; жолобок, виїмка», спорідненим
з дінд. gala «ШИЯ», лат. gula «гортань»,
дінд. giliimi «поглинаю», вірм. klanem,
дірл. gelim «те.»; nрипущення про зв'я
зок з фр. cale «клин, підставка» (Matzeпauer LF 8, 41) необгрунтоване.- Фас

мер ІІ

166; Юuge-Mitzka З61.

калЮжа, [калужа Ж, калЮга Ж. ЛІ,
калЮжниця (бот.) «рослина родини жовт
цевих,

що

водоймищ,

росте

на

болотах,

берегах

L.», [калужницяІ
жук, Hydrophilus» Ж,

Caltha

(зоол.) «водяний

калЮжний, [калЮжити] «робити калюжі;
бруднити, брудно щось робити», [калЮ
житися] «купатися в калюжі»;- р. [ка
лЮжа, калужа І, [калуга] «калюжа; бо
лото, драговина», бр. [калЮга], калЮ
жьта «калюжа», п. kaluia, [kalui], ст.
kaluga, ч. kaluz, kaluze, ст. kaluha,
слц. kaluz(a), kaluzina, схв. кіиьужа,
кіиьуга, слн. kaluza «те.»;- nсл. kaljuza, kaluza «калюжа»; щодо дальшої
етимології погляди розходяться; мож
ливо, пов'язане з kalь (укр. кал «бруд,
болото»); пор. у тому ж значенні утво
рення з іншим суфіксом п. kal-en «Те.>>;
досить

поширеним

також

слова як результату

є

пояснення

сполучення

слово

творчого компонента ka-, наявного у сло
вах каблука, казерза, кадіб, з іменни
ком luza (Фасмер І І 170;
Briickner
AfSlPh З9, 11; Malinowski PF 5, 117;
Mikl. EW 153, 177); реконструкція
псл. *kalo-luza (Vasmer RSl 4, 164;
Otr~bski LP 5, 187; Holub-Kop. 161;

Machek ESJC 2З7)

непереконлива.

Фасмер-Трубачев І І 170; Slawski ІІ
З5-З6; Briickner 214; Skok ІІ З7; :::>сея
9, 126-127; Bern. І 475-476.

[калЮхІ «черево; задній прохід; шлу
нок молодого теляти чи ягняти» ВеНЗн,

[келюх] «те.» Ж. [калюхи] «кишки», [ке
лихй] «ТС.» Ж, ВеНЗн,
[калюкІітийІ
«вигнутий назовні»;- очевидно, похідне
утворення від кал «екскременти, нечис

тоти».-Веm.

І

475.-Див.

.

кал.

[каляІ «біля, коло» ВеБ,
ВеБ;- бр.

калЯ

ще

[келяJ «Те.>>

«те.»;- очевидно,

ре
зультат контамінації синонімічних при

йменииків коло і білЯ (див.).
[калябура] «калюжа»; -очевидно, ре
зультат контамінації
слів
калабаня

калькулювати

калЯкати

«ТС.» і баЮра «глибока калюжа», [ба
лЮраІ «те.» (див.).
[калЯкати І «базікати, розмовляти»
Ж;- р. калЯкать, бр. калЯкаць «тс.»;
не зовсім ясне; вважається спорідненим

з лтс.

kaju6t

«базікати», двн.

hal6n

«кри

Чати, приносити», лат. calo, -are «викли
кати, скликатю>, гр. х-хЛЄw «Кличу»,
дінд. u~akalal) «півень» («той, хто рано

кричить») (Фасмер ІІ 172; W alde-Hofm.
І 141; Boisacq 397); виводиться також,
як запозичене спочатку в російські діа
лектч Поволжя, з чув. кала «говориІИ»,
ст. *kala «ТС.», спорідненого з дтюрк.

keliicй «слово», kiiliici «мовлення, роз
мова, бесіда», монг. kele
«Говорити»
(Баскаков та ін. Інструкція 130); на
думку Добродомова (РЯШ 1971/1), сло
во походить з булгарської мови.
[каляріпа] (бот.) «кольрабі, Brassica

oleracea caulorapa», [каралепа] «ріпа,
Brassica campestris var. гара» Л;- р.
[калярепа] «бруква», п. kalarepa, ст.
[kaulrapa, kalarapa], слц. kalerab;через посередництво польської мови за
позичене з італійської; іт. cavolo rapa,

[cauliravi]
caulirapus

«те.»,

походить

від

елат.

«ТС.»,

утвореного з основ
іменників· caulis «капуста, стебло», спо
рідненого з гр. хаuЛ6~ «стебло», прус.
caulan «кістка», лит. kaulas «те.», і
rapa, rapum «ріпа», спорідненого з гр.
pa:rtU~ (ptiqm~), ПСЛ. repa «ТС.»,
укр.
ріпа.- Slawski І І 26; S W І І 206; Kar-

lowicz SWO 241; Briickner 213; Bern.
І 471-472; Walde-Hofm. І 188-189,
ІІ 418.-Див.
фійор,

ще

ріпа.-Пор.

калЯ

кольрабі.

[калярува ти]

«остаточно відполіро

вувати гребінець, натираючи його по
пелом»;- неясне; можливо, пов' язане з

п.

klarowac

«робити блискучим, чистим,

очищати (рідину)»; може бути зістав
лене і з полірувати, р. полировать, п.

polerowac.

рене з іменника
походить від лат.
ло», та іменника
походить від лат.

cavo!o «капуста», що
caulis «капуста, стеб
fiore «квітка», який
flos, -oris «квітка».
R ichhardt 61; Slawski І І 26; Briickпer
219; Karlowicz SWO 240; Machek Jm.
rostl. 58; Matzenauer 196; Bern. І 470;
Meyer-Lйbke REW 171.- Див. ще ка
лярІпа,

флора.

[кальбукиJ «суки на нижньому кінці
стовбура тонкої смереки, який викорис
товується для перенесення сіна»;- не
ясне;
можливо, пов' язане з каблук
«дуга».

кальвіль (бот.) «зимовий сорт яблуні;
плоди цієї яблуні»;- р. кальвuль, бр.
кальвіль, п. kalwila, ч. kalvil,
слц.

kalvila,

слн.

kalvil;- запозичення

з

французької мови; фр. calville, ст. caIeville «сорт яблук кальвіль» походить
від назви села Calleville (у Північній
Франції).- Holub-Lyer 229;
Dauzat

131; Bloch 115.
юілька 1 «папір для копіювання, ко
пія, малюнок», калькувати;- р.
калька, п. kalka, болг. калка,

бр.
схв.

калк;-запознчення з французької мо
ви; фр. calque «копія креслення; каль
ка», calquer «калькувати, змальовува
ти» походить від іт. calcare «втискува
ти, тиснути», що зводиться до лат. calco,
-are «Топтати, тиснути п'ятою», пов' я
заного з calx «п'ята, відбиток п'яти».

СІС

302; Slawski ІІ 3l; Holub-Lyer
РЧДБЕ 302; Bloch 115;
Dauzat

228;

131.-Днв. ще калкаторя.
калька 2 «слово або словосnолучення,
складене з елементів власнаХ мови за
іншомовною схемою», калькувати;- р.

бр. калька, п. kalka, ч. слц. ka!k, болг.
калка, схв. калк, слн. kalk;- запози
чення з французької мови; фр.

«тс.»,
ти»

є

calquer

calque

«по-рабському наслідува

результатом

перенесеnня

назви

(бот.) «цвітна капуста,
Brassica oleracea botrytis» Ж:;- п. kalafior, [karafiol], ст. kaulafior, kaule-

calque «копію>.-СІС 302; Шанский 9СРЯ
ІІ 8, 31; Holub-Lyer 228; БЕР І І

fior, ч. слц. karfiol, болг. м. карфи6л,
схв. карфuдл,
слн.
karfij6la;- через

[калько] «лезо коен» Л;- неясне.

[калЯфійор]

171.-Днв. ще калька 1 .
калькулювати

«підраховувати»,

польське посередництво запозичено з іта

калькулЯтор, калькулЯція; -р. кальку

лійської мови; іт. cavolo fiore, cavolfiore, ст. caulifior «цвітна каnуста» утво-

лuровать, бр. калькуляваць, п.

23*

kalkulowac, ч. kalkulovat, слц. kalkulovat'.
З 55

юільма

камарИлья

болг. калкулuрам, м. калкулuра, схв.
калкулuрати,
слн.
kalkulirati;- за
nозичення з західноєвропейських мов;
нім. kalkulieren, фр. calculer походять
від лат. calculo, -are «підраховувати»,
пов'язаного з іменником caiculus «ка
мінчик (вапняний) для гри, підрахунку»,
що є зменшувальною формою від calx
«вапняний камінь, вапно», яке разом
з гр. хаЛL~ «Камінець, вапно» виводиться
від шумер. kalga «вапно»
(WaldePok. Н 692; Юеіn 222), або зіставля
ється з вірм. celk'em «розбиваю, роз
щеплюю», гот. skalja «цегла», псл. ska1a
«скеля, камінь» (Wa1de-Hofm. І 145).СІС 302; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 32;
Holub-Lyer 228; БЕР ІІ 171-172;
Dauzat 131; Frisk ІІ 1068.-Пор. кальцій.

[юільма] (іхт.) «Йорш, носарик, Acerina rossica» Ж, [кальман] «те.» Ж;
неясне.

[кальман] «В артілі дроворубів той,
хто

підтримує

вогонь

і

варить

їжу»,

[кайман] «те.»;- неясне.
кальсони;- р. бр. кальс6ньt, п.

ka1esony;- запозичення з французької
мови; фр. cale<;on (саl<;оп) «підштани
ки» походИть від іт. calzoni «штани»,
пов'язаного з calza «панчоха», що зво
диться до нар.-лат. *calcea «взуття»,
утвореного від лат. calceus «черевик»,
похідного від calx «п'ята».- Шанский
3СРЯ ІІ 8, 33; Фасмер І І 171; Slawski І І
28; Bern. І 472;. Dauzat 129; Bloch 113;
Meyer-Lйbke
113-114; Gamillscheg
176.- Див. ще калька\ калкаторя.
кальціЙ, кальцИт «мінерал, що вхо

(kalyun) «перська люлька)> походить від
перс. kaljan «люлька для курінню>.
СІС 303; Фасмер І І 171; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 33; Шипова 156; Радлов ІІ 1, 256;
ТЕ! І

Mikl.

324; Lokotsch 83.

[кам] «чим» (у сполученнях кам далі
«чим далі», кам більше «чим
більшв>,
кам раз «чим раз») Г, Ж. ВеЗи;- ре
зультат семантичного розвитку др. кам'Ь

«куди; де» (пор. укр. дедалі

з де далі),

спорідненого з п. [kam] «де», ст. kamo
(kam) «куди, де», ч. слц. kam «ТС.»,
полаб. kom «куди», болг. [кама, кам]
«Де», М. Кам «ТС.», СХВ. кама «КУДИ, де»,
СЛН. kam «КудИ», СТСЛ. KdMO «ТС.»;
ПСЛ. kamo «куди», утворене від займен
никової основи k- (і є. * k!!o-) «ХТО», по
дібно до
tamo «Туди, там», ovamo
«тс.»;-очевидно, споріднене з гр. л'ij[.tO~
«коли».- Німчук Доп. У жДУ 2, 89;
Фасмер ІІ 175; Slawski ІІ 39; Machek

ESJC 237; БЕР ІІ 182; 3ССЯ 9, 136137; Bern. І 673.-Див. ще хто.
[кама l «засланка в димар і» Я;- не
ясне.

[ка мак І «непридатний, кривий обру
бок дерева» Ж, [кимак, кимаче, ким.а
чuнаJ «ТС.» Ж, [камаче] «будівеЛьні від
ходи, хмиз» Ж;- неясне.

[каман]
чення

«вид

неясного

прянощів»;-запози
походження;

можливо,

пов'язане з рум. chimeп «КМИН».

[каманакl

«гуцульська шапка, бе

реп> Ж;- запозичення

з

румунської і

молдавської мов; рум. соталас «скуфію>,
молд. ком.анdк, комзнак «ТС.»

гічно

етимоло

нeяcнi.-Scheludko

дить до складу вапняк ів мармуру»;
р. кальций, бр. кальцьtй, п. kalcjum,
Calciurn, Ч. СШ(. БЛ. kalcium, бОЛГ. КаЛ

134; Vrabie
Romanoslavica 14, 152; Cranjala 432;
Cioranescu 223.

ций, м. калциум, схв. калцїіj, калци
jум, слн. kakij;- номенклатурна на
зва, засвоєна- з новолатинсько! наукової
мови; нлат. calcium утворене від лат.
саІх., calcis «вапно, вапняк».- Волков

камарИлья «впливова група осіб при
уряді чи правителі»;- р. камарИлья,
бр. камарьtлля, п. kamaryla, ч. слц.
kamari\a, болГ. Кам.арuла, СХВ. кама

35; ФJ:ІГуровский 78-79; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 33; Holub-Lyer 227; БЕР 11 177.-

позичення з іспанської мови; ісп. cama·
rilla «королівська рада» (початкова «Ма
лий зал») утворене як зменшувальна
форма від camara «зал (для наради)»,

Див. ще

калькулювати.

кальЯн
допомогою

«прилад

. якого

для

куріння,

тютюновий дим

за

про

пуск~Ється крізь воду»;- р. бр. кальЯн,
n. kali<ih, ч. слц. kalian «Те.»;- запози
чею-іЯ1! 1з турецької мови; тур. kalyan

рила,

камаріtла,

слн.

kamarila;- за

що походить від п~зньолат.
mara) «склепінчастий дах,

camera (caкімната

із

склепінням, легке судно із склепінчас
тим

покриттям»,

яке

зводиться

до

гр.

кама та

камера

хщ.t:іра «Склепіння».- СІС 303; Шанский
.3СРЯ ІІ 8, 34; KopaliПski 468; Holub -Lyer 229; БЕР ІІ 185; Dauzat 131; Юеіn
227; Кluge-Mitzka 343; Walde-Hofm. І
146-і47.-Див. ще комора.

[камата] «процент; плата за посеред
ництво, комісія» Г, Ж;- болг. [юімата]
«процент», [камато] «борг», [камат] <<РО·
бота; втома», м. камата «процент», схв.

камаmа, СЛН.

kamata

«ТС.»;- ЗаПОЗИЧеН

НЯ з румунської і молдавської мов;
рум. сашіШі <mихварство», молд. камзтз
«процент» походять від цсл. 1\(\M(ITd
«ТС.», яке зводиться до гр. х:і[-tатщ;
«важка

праця,

важкої

праці»,

«труджусь

до

напруження; результат

пов' язана го

з

втоми, стомлююсь;

х:і !lv w
виго

товляю; здобуваю», спорідненим з дінд.
samnїte «трудиться, працює», sаmіtаr
«Підготовлювач».- Scheludko 133-134;
Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ
129-130; БЕР ІІ 184-185; Bezlaj ESSJ
ІІ 12; DLRM 110; Frisk І 773-774.
камаша -див. rамаша.

камбала (іхт.) «Pleuroпectes», [кам
була Ж, тімбул Па];- р. камбала, бр.
камбала, ч. слц. kambala (з рос.), болг.
камбала (з рос.), слн. kambala;- через
російське- посередництво запозичено з
фінської мови -фін. kampala, kampela, kampe1o «те.», пор. також саам.
kambel (<те.»; зіставлення з гр. x:ifl~'YJ
«крива річ» (Горяев 130), як і виведення
з і сп. caballa (<сорт макрелі» (Matzeпauer
191) чи лтс. kamba (<камбала» (Matze~
nauer LF 8, 42), помилкові.--- Шанский
.3СРЯ ІІ 8, 34; Фасмер-Трубачев І І 173;
Попов Ист. лекс. 72; Баскакав та ін.
Взаимод. и взаимообог. 56; Kalima 102-

103; Holub--Lyer 229.
камбій (бот.) «тканина між лубом
і деревиною деяких росдин»;- р. болг.
камбий, бр. камбій, п. ч. слц. вл. kam-

bittm, схв. камбиі. камбиjа, слн. kambij;- запозичення з новолатинської
мови; нлат. cambium «ТС.» пов'язане
з елат. cambio, cambiare (<змінювати»,
галльського походження, спорідненим з
дірл. camm (<кривий», кімр. корн. cam,

брет. kamm «ТС.», гр. axa~.t~o\; «викрив
лений».-СІС 303; Sl. \\'yr. obcych 333;
Holub-Lyer 299; Кlein 227; Walde-

Hofm.

І

145-146.

камбуз «кухня на кораблі»;- р. кам~
буз, камбус, ст. [камбоис], бр. болг .
камбуз, п. kambuz, kambuza, слн. kaш

buza;- запозичення з голландської чи
німецької мови; гол. kambuis, ст. kombuus «корабельна кухня», нвн. Kombiise, снн. Kabiise «ТС.» пов'язані з нвн.
Kambuse, свн. kabuse «дощата перего
родка (на кораблі)» неясного походжен
ня.- СІС 303; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 3435; Фасмер І І 173; KopaliПski 468; Matzenauer 191; Bloch 115; Dauzat 132;
Кluge-Mitzka 390; Vries NEW 346.
камбуиіти -див. кабутати.
камвольний «вичесаний для вироб
ництва тонкої вовняної тканини», кам
в6льн.ик;- р. камв6льн.ьtй, бр. камв6ль
н.ьt, болг. камволен.;- запозичення з ні

мецької мови; нвн.

Kammwolle

(<чесана

вовна» складається з іменників Kamm
«гребінь», спорідненого з дангл. camb,
дісл. kambr «ТС.», дінд. jambhal) (<ік

ло», гр. т6!l<:fiO\; «кілочок; цвях», псл.
z9Ьь, укр. зуб, і Wolle «вовна», спорід
неного з дангл. wull, дісд. ull, гот.

дінд. uп).а, ав. var;ma,
псл.
*v-ь}па, укр. в6вн.а «ТС.»,-СІС 303;
Фасмер ІІ 173; Горяев Доп. І 16; Кluge

wulla,

Mitzka 344, 867.- Див.
~амедь

ще вовна\ зуб 1 •

((загуслий сік на стовбурах

фруктових дерев, глей»;- р. камедь,
ст. комйдь, бр. камедзь, болг. камед;
запозичення з середньогрецької мови;

сгр. XOf-t~.tlбюv (<Те.; гума» пов'язане
з гр. x6f-t!lL «гума».- Фасмер ІІ 173;
Преобр. І 288; Веrп. І 477; Frisk І
909.-Див. ще гума .
камелія (бот.) (<Camellia jаропіса»;

р. болг. камелия, бр. камелія, п. kamelia, ч. kamelie, слд. kamelia, схв. ка
мелиjа, слн. kamelija;- засвоєне з ново
латинської номенклатури; нлат. camellia
утворено Ліннеєм від власного імені
місіонера Камеллі (іт. Camelli), що опи
сав цю рослину і привіз у Європу

(XVIII ст.) із Східної Азії.-СІС 303;
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 35; Dauzat 132;
Bloch 116; КІеіn 227.
камера 1 (<Приміщення, кімната», [ка
мор] (<ТС.» Я, камерИстка «Кімнатна.
служниця при nані», камеральний, ка

мерний;- р. бр. болг. камера, п. kamera «кімната, комора; скриня», слн.

357

камін

камера

kamra «кімнатка»;- запозичене з ла
тинської мови, очевидно, через посе
редництво німецької; нім. Kammer «кім
ната,

коморка» походить від лат. ca«склепіння; кімната», що зводиться
до гр. Xaft<ipa «критий візок із склепін
частим верхом; кімната із склепінням»,
від якого походить і укр.ко.мора.-СІС
303; Шанский 3СРЯ Il 8, 36-37; Фасмер

mera

11 174; Преобр. І 289; Prellwitz 206;
228.- Див. ще комора.

Кlein

юімера 2 «порожниста частина nри
ладу; частина фотоапарата»;- р. бр.
болг. юімера, п. ч. слц. kamera «те.»,
схв. кd.мера «фотоапарат, кіноапарат»,
слн. kamera «кіноапараТ»; -очевидно,
пізнє запозичення з англійської мови;
англ.

camera

«фотоапарат,

камера» по

ходить від іт. camera «кімната, примі
щення; камера, коробка», пов'язаного
з лат. camera <<склепіння; кімната».

НоluЬ-Lуеr

229.-Див.

ще

юімера 1 .

камертон;- р. бр. болг. камертон,
п. kamerton, м. камертон, схв. камер
тон;- запозичення з німецької мови;
нім. Kammerton утворене з іменників
Kammer «кімната» і Топ <<тон, звук».
СІС 304; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 38; РЧДБЕ
304.-Див. ще камера\ тон.
камея «виріб з каменю або черепаш
ки, що має художнє різьблення; брошка
з рельєфним різьбленням»;- р. бр. болг.
камея, n. слц. kamea, ч. kamej' схв.
ка.меjа, слн. kameja;- запозичення з
французької мови; фр. camee «напів
дорогоцінний рельєфно різьблений ка
мінь» походить від іт. ca(m)meo «те.»
неясного іюходження.- СІС 304; Ko-

через посередництво німецької чи фран
цузької мови з італійської; нім. Kamis61 «камзол», фр. camisole «каптан;
жіноча кофта» походять від іт. camiciola (camisiola) «каптан, каптанию>,
що є зменшувальною формою до camisia «сорочка», яке походить від пізньо
лат. camisia, camisa «сорочка, що її
носили солдати і капланю>, кельтського
походження.-СІС 304; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 38; Фасмер ІІ 174; Brйckner 251;

Банков БЕ 1960/1, 27; Slawski ІІ 38-39,
405; Machek ESJC 238; Matzenauer 191;
Bern. І 556; Юuge-Mitzka 344; Dauzat
132; Walde-Hofm. І 147-148.
камилавка «головний убір (з оксами·
ту) православних священиків»;- р. ка·
милавка, бр. камілаука, болг. калимdв
ка, м. камилавка, схв. камИлавка,
І\d/\1имскd

«те.»;- через

цсл.

церковносло"

в'янське посередництво запозичене з се
редньогрецької мови; сгр. Xaft'Y]Nxuxa,
xa!l'Y]Лat! хюv «ТС.» (первісно «виготовле
ний з верблюжої шерсті (для захисту
від спеки)») пов'язане з гр. х::і[-t'У]Лщ;
«верблюд(иця)», запозиченим із семіт
ських мов (пор. гебр. gamal, ар. jamal
«тс.»).-СІС 304; Фасмер-Трубачев ІІ
174; Горяев І 30; Bern. І 477; Frisk І
771-772; Boisacq 402.-Пор. кала
майка.

[камИшки] «обрізки шкіри, що йдуть
на каблуки»;- неясне.

Каміла;- р. Камйлла (жін. р.), Ка·
мйлл (чол. р.), бр. Камілія, Каміля,
п. ч. слц. Каті!, Kamila;- запозичен
ня з латинської мови; лат. Camilla, жін.
р. до Camillus. пов'язане з camilla

palinski 468; Holub-Lyer 229; Dauzat
131; Gamillscheg 179.

«дівчина шляхетного походження, з до

камзол «старовинний чоловічий одяг

ної родини, присутній при жертвопри

без рукавів», [камзоль] «те.» Я, камі
зелька «безрукавка, жилетка», [кеми
зелька

Л,

камізелок,

камізеля

ВеЗа]

«ТС.»;- р. КаМЗОЛ «ТС.», бр. КаМЗОЛ <<КаП

таН>>, камізалька «безрукавка», п. [kam(i)zela, kam(i)zola] <<вид каптана», kamizelka «безрукавка», ч. kamizol(k)a
«каптаник, безрукавка», слц. kamizol,
НЛ. kamzol «ТС.», боЛГ. камизола <<ПОЛОТ·

брочесної сім'ї»,

camillus

«юнак із знат

несенні», що походять від етруського
«Меркурій, вісник богів».
Петровский
128;
Суперанская
87;
Walde-Hofm. І 147; К!еіn 228.
камін;- р. камtін, бр. кам[н, ч.
kamna, вл. kamin, болг. камйна, м.
камин, схв. камїін, слн. kamiп;- нове
запозичення з німецької мови; нвн.
Kamin «вогнище, комин; глибока уще·

Camillus

няний дитячий або жіночий одяг», схв.
камИзол
«кофта,
безрукавка»,
каміt

лина», як і іт. camino «камін, вогнище»,

жола, слн.

щілина
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kamiz6la

«те.»;- запозичене

походить з лат. caminus «вогнище, піч,
вулкану, з якого виривається

камін ка

камка

ВОГОНЬ», ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО
~вогнище,

комин»

гр.

неясного

XtX~'VO~

походжен

ня.-СІС 304; Фасмер І 174, 302; Slawski ІІ 384; Machek ESJC 238; Кluge
Mitzka 343; Wa1de-Hofm. І 147, 149150; Frisk І 772.-Пор. комин.
юімінка (орн.) «птах родини шпако
вих, Saxico1a oenanthe (Oenanthe oenan-

the L.)», [каменЮх] «Saxicola» ВеНЗн,
[каменяк, каменяр, камінчак, камінчар,
камінЯр] «те.» ВеНЗн, [каміннИх Ж,
підкаменець
Ж.
підкаменЮх ВеБ]
«ТС.»;- р.; [каменка] «Motacilla oeпan
the», п. [kamieпniczek popie1aty] «Ка
мінка,

Oenaпthe

oenanthe; чикалка,
Saxico1a rubetra L.; Saxico1a torquata
L.», [podkamionka] «Камінка; чикалка»,
слц. [kameшir] «Oenanthe», [kamenik]
«ТС.», схв. каміпьар «Saxico1a»;- по
хідні утворення
від
камінь;
назви
зумовлені тим, що камінка (Oenanthe
oenanthe L.) гніздиться в купах камін
ця,

скелях,

стінах старих будівель.

СУМ IV 83; Булаховський Вибр. пр.
ІІІ 210; Feriaнc Nazv. vtakov 200.Див. ще камінь.

[камінкбвий l «сизо-голубий»

Ме;

неясне.

кімінь,

[каменец] «щебінь» ВеНЗн,

[каменйна] «камінь» Ж, кdменйця «ка
м'яна

будівля;

[каменка]

мурований

будинок»,

«брукований шлях» Ва, ка

менЮка, каменЮччя, каменЯр, каменЯр
ня «родовище каменю, кар'єр, камено
ломня», каменЯрство Ж.
каменЯччя,

[камінка] «фаянс» Ж. каміння, [камі
нЮка, камінЮччя, камінЯччя], [камінь
щик] «той з рибалок, який викидає
у воду і виймає з води важкі привіски

до невода» Я, [кам' янец] «Кісточка ви
шень і інших ягід» ВеЗ а, кам' янйця
«кам'яна будівля; мурований будинок;

[пастка для горобців з п'яти цеглин 1»,
[кам'янйще] «Каменоломня», [кам'янка]
«брукований шлях; банна піч для пари;

кам'яний посуд», [кам'янки] «Сорт твер
дих груш» ж. [кам' янuчин] «мешканець
міста, кам'яного будинку», [кам'янща
нйн] «ТС.» Ж, каменИстий, [юіменний],

ти камінь для продажу» Я, кам' ящ/ти,
кам'яніти, закаменілий,
закам'янілий,

[обкаменувати]
окаменілий,
скам' янілий,

«обкласти

камінням»,

окам'янілий,
скаменіння,

скаменілий,
скам' янін-

ня;-р. бр. камень, др. камц (камень),
род. в. камене, п. kamieii, ч. kamen,
слц. kamen, вл. нл. kamjeii, полаб.
kom6i (*kamy), болг. м. камен, схв.
камен, СЛН. kamen, СТСЛ. Kc.\Nhl,
род.
в t\dMENE;- псл. kamy, зн. в. kаmепь,
род. в. kamene;- споріднене з двн.
днн. hamar «молот», дісл. hamarr «те.;

скеля» (іє. *k~m-); в інших індоєвропей
ських мовах відповідні слова виявляють
корінь у звуковій формі * akm- (* акш-):
лит. akmuo «камінь», лтс. akmeпs «те.»,
дінд. asma, asmaп- «камінь, скеля; небо»,
ав. asman- «ТС.», гр. &x!lffi «ковадло;
небо»; цей корінь є похідним від іє.
*ак-, *ок- «ГОСТрИЙ»; у такому
разі
значення «камінь» у кореня *акт- є
вторинним, воно розвинулось на основі
давнішого значення «щось гостре» у
зв'язку з використанням кам'яних зна

рядь.- Критенко Вступ 550-551; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 36; Фасмер ІІ 173-174;
Преобр. І 288-289; Slawski ІІ 37-38;

Machek ESJC 237-238; БЕР ІІ 188--189;
Skok ІІ 26-27; :::>сея 9, 137-140; Берн
штейн Очерк 1974, 171-173; Мартьrнов
Сл. и ие. аккомод. 160-161; Eckert ZfS1
8і6, 886; Golq,b LP 16, 59; Веrп. І 478;
Trautmanп 5.- Див. ще гострий.
камюі 1 «старовинна шовкова ткани
на», ст. камка (1408);- р. камка, ст.
камка (1486), бр. ст. камка (1490), п.
kamcha, болг. камха, камуха, схв.
камка, слн. kamuka «те.»;- запозичен
ня

з

тюркських

мов;

тат.

каз.

кирг.

алт. камка «китайська тканина, схожа

на атлас», тур. keщha, крим.-тат. кимха
«те.» походять від перс. kamЬ.a «те.»,
яке зводиться до кит. gimhtІa (kimsa,
kiпsa) «гладка шовкова тканина, густо
ткана; брокат, тобто шовк, переплете
ний золотими нитками»,

пов'язаного з

тий] Я, каменіти, каменувсіти (заст.)

кит. gim (kіп) «зоЛото».-- СІС 304; Ма
карушка 10; Фасмер І І 174-175;
Ши
пова 156-157; Бульша 136; Pri.ickner
215; БЕР ІІ 194-195; Bez1aj E~~J li
14; Bern. І 477; Mik1. EW 110; Lokotsch

«бити камінням», [каміньщикувати] «би-

84; Riisanen Versuch 229.

каменЯстий, камінний, камінчастий, ка

м' янйстий,

кам' янйчний,

[кам' янува
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камка

камфора

юімка 2 - див. юінка 2 •
юімюі 3 - див. юінка 1 .
[камлИк] «мала міцна людина» Ме;
очевидно, рез у ль тат видазміни звуко
вої форми калмИк; пор. болг. калмук
«калмик; [низькорослий, товстий або
брудний чоловік]».-Див. ще калмИк.
[камньбн] «віз на ресорах, яким во
зять фрукти» Мо;- запозичення з мол
давської мови; молд. камион «вантажний
автомобіль, віз» походить від фр. camion
«те.», етимологічно неясного.

камл<інія, кампанійщина, кампаній
ський;- р. болг. кампания, бр. кампа

нія, n. kampaпia, ч. слц. kampan, вл.
kampanja, м. кампа1Ьа, схв. кампа1Ьа,
кампа1Ьа, слн. kampanja;- запозичене
через польську або німецьку мову (нім.
Kampagпe) з французької; фр. campagne
<<nоле, село, експедиція; виборча кам
панію> походить від іт. caшpagna «село;
поле; поле бою; кампанія», яке зводиться
до лат. campania «рівнина», пов'язано
го з campus «Поле», спорідненим з гр.
xa!l:л'lJ «поворот, вигин», лит. kafiipas
«куток; країна», kufiipas «кривий», гот.
hamfs «спотворений».- СІС 304; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 39-40; Фасмер І І 175;

Аркадьева РЯШ

1973/3, 105-106; Holub-Lyer 229; Юеіn 228; Dauzat 133;
Walde-Hofm. І 148-149.
[кампустелія] (бот.) «айстри, Aster
L.» Л, [кампустеля Л, компостеля Mak,
компоштильон Mak] «те.»;- результат
видазміни

латинської наукової назви
«те.», утвореної з гр. хаЛО~
«красивий» і а.-Єqю~ «вінок».- Див. ще
калейдоскоп,
Стешін.- Пор.
кос топ
льон.

Callistephus

[камрат] «товариш», [камбрат, кама
рат ЕЗб, камратєВеБа, камбраття];
р. [камрад], п. kamrat, [kombrat], ч.
kamarad, слц. kamarat, схв. камаріід,
камарііт, слн. kamerad;- запозичене
через посередництво
німецької мови
(нім. Kamerad, ст. Kamrad, Kamarad)
з французької; фр. camarade походить
від і сп. camarada- «товариш», пов' яза
ного з camara «кімната (кімната в ка
зармі)», що зводиться до лат. camera
«те.»;

початкове значення

-«група лю

дей (солдат), що живе в одній

кімнаті

(казармі)»; варіант [камбрат] і похідні
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є результатом переосмислення слова на

основі народної етимології.- Шелудь
ко 32; Slawski ІІ 39-40; Kopalinski

470; Holub-Lyer 229; Machek ESJё
237; Юuge-Mitzka 343; Dauzat 131.Див. ще юімера 1 .
камса (іхт.) «дрібна риба з родини
оселедцевих, Engraulis», хамса «тс.»;

р.

камса,

хамса,

Камса «ТС.»,
лона рибка»
зовсім ясне;
( xafl'ljJl) «те.;
дить від тур.

[камеЯ,

капсЯ],

бр.

боЛГ. ХаМСUЯ «дрібна СО·
(з гр.);- походження не
можливо, як і нгр. xrx'Фl
Atheriпa hepsetus», похо
hamsi, hapsi «ТС.» -Фас

мер-Трубачев

IV 175;

Фасмер ГС3

3,

Скорчев БЕ 1956/6, 161.
камуз -ДИВ. rамуз 1 .
камуфлЯж «маскування», камуфлю
вати, камуфльований,·- р. бр. камуф

233;

лЯж, п. kamuflaz, ч. слц. kamuflaz, болг.
камуфлаж, м. схв. камуфлажа, слн.
kamuflaza;- запозичення з французь
кої мови; фр. camouflage «закривання,
маскування»
«маскувати»,

nов'язане
яке

з

camoufler
ca-

походить від іт.

muffare «маскувати, приховувати; пере
одягати», що виникло на основі слово

сполучення саро muffare «повивати (за
кутувати) голову», до складу якого
входить іменник саро «голова», що зво
диться до лат. caput
«ТС.», і основа

muff- «закутувати», яка зіставляється
з англ. muffle «ТС.», фр. mouffle «рука
виця, муфта», нвн. Muff «муфта», [Muf-

fle] «те.», звідки й укр. муфта.- СІС
305; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 40; Kopalinski
470; Holub-Lyer 229; Dauzat 133; Bloch
116; Gami!lscheg 180; Юеіn 228; Mestica
254.- Див. ще капітал, муфта.
камфора СУМ, Ж. [камфорівка Ж,
камфорОвець ЖJ, ст. камфора (1627);р. камфара, камфора, бр. камфара, кам
фора, п. kamfora, вл. kamfer, болг. м.
камфор, схв. тсамфор, слн. kаfrа;-за
позичення з німецької чи італійської
мови; нім. Kampfer «Камфора», іт. canfora, ст. caffura «те.» походять від лат.
camphora, яке зводиться до ар. kafur
(пор. гебр. kopher «смола>>) або пра

критськ. kaЦipura, дінд. karpural), kappural).- СІС 305; Richhardt 61; Фасмер

11 176; Шанский
ІЗО; Slawski ІІ

ЗСРЯ ІІ 8, 40; Горяев
36~37; БЕР ІІ 194:

камчадал

канапка

Веrп. І 468; Юеіn 229; Huttl-Worth 15;
Meyer-Lйbke REW 379.
камчадал (заст.) «ітельмен; житель
Камчатки»;- р. бр. камчадал;- пов'я
зане з топонімом Камчатка, первісно
назвою річки, перенесеною на півострів;
відносно етимології назви існує ряд
малопереконливих
здогадів.- Нико
нов 172; Мельхеев 42.

[камчуr]

(бот.)

«рутвиця,

Thalict-

rum L .»;-очевидно,

пов' язане з кан
чук «нагайка з переплетених ремінців»

(пор.

р.

гайка»);

[камчуг,

камчук]

перенесення

«козача на

назви

зумовлене
зовнішнім виглядом рутвиці, яка має
довг-е (часом до півтора метра) без лис
тя стебло, увінчане розгалуженою ки
тицею
суцвіття.- Федченко- Флеров
436-437.- Див. ще канчук.

кам'янИця (бот.) «костяниця,

Rubus

saxatilis L.», [каменйця] «те.
ниця, Vaccinium vitis idaea L.

Г; брус
ВеНЗн»,
[кам'янка] «те.» Г, Ж, ВеНЗн, [камінкй]
«брусниця» Я, [камінці] «те.» ВеУг,
ВеНЗн;- р. [каменйк] «Костяниця», [ка
менйка] «те.; морошка, Rubus chamaemorus L.; ожина, Rubus L.», [каменuца]
«Костяниця; морошка», [каменка] «кос
тяниця»;- похідні утворення від ка
мінь (камінець «кісточка у плоді рос
лини»); назви зумовлені наявністю в яго
ді костяниці порівняно великої кіс
точки.- Див. ще камінь.

[канаббіть] «турбувати» До;- неясне.
канава «заглибина, канал», канав
ник;-р. бр. канава, болг. канавка (з
рос.) -не зовсім ясне; можливо, похо
дить відп. kanal, яке могло стати орфо
еnічним * kanaw (укр. *канав), що піз
ніше,- можливо, на грунті російської
мови -вирівнялось до форм жін. р. на
-а; мало переконливим є виведення сло

ва з нар.-лат. caпabula «вивідна дре
нажна труба» або з венеціанськ. canaula
«паща» (Meyer-Li.ibke REW 146, 150; Ernout-Meillet І63), як і інші приnущення
(Горяев ІЗІ; Mikl. EW 1 10).- Фасмер
ІІ 177; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 41; Преобр.
І 290; Korsch AfSIPh 9, 509; Mikkola
Beriihr. 117; Веrп. І 480.-Пор. канал.
канал, каналізація, каналізувати;

р. бр. болг. канал, п. kanal, ч. слц.
r.nн. kaшll, вл. нл. kanal, м. канал, схв.

кдяііл; - запозичення з французької мо
ви (можливо, через посередництво ні
мецької чи голландської -нім. Kanal,
гол. kanaal); фр. сапа! «труба, водопро
від, русло» походить від лат. caпalis
«труба, канава, рів», пов'язаного з сап
па «труба, очеретина», запозиченим з гр.
xtivva «очерет», що, в свою чергу, виво
диться від ассір. qanu «те.».- Фасмер

ІІ 177; Шанский 3СРЯ ІІ, 8, 4І; Slawski
І І 4І; Bri.ickпer 215-21 6; Ho1ub-L yer
230; Dauzat ІЗЗ; КІеіп 230; WaldeHofm. І 150; Frisk І 779.
каналія «пройдисвіт, шельма», ка
нальство,
канальський;- р. каналья,
бр. каналька (про дітей), п. kaпalia,
ч. kanalie, слц. kaшilia, вл. kaпa!ja,
болг. каналия, схв. кдяшьа, слн. kaшi
Ija;- запозичене з італійської мови че
рез посередництво польської та німе
цької або французької; нім. КашШ!е «не
гіднию>, фр. сапаіlІе «ТС.» походять від
іт. caшlglia «набрід, чернь; негідник»,
пов'язаного з сапе «пес», що зводиться
до лат. canis «те.», спорідненого з дінд.
svan-, s(u)va, гр. XUffi'V, XU'Vo\; «TC.»Richhardt 6І; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 4142; Фасмер ІІ 177; Преобр. І 291; Slawski
ІІ 41; Bri.ickner 215-2І6; Dauzat ІІЗ;
Bloch 11 7; Юuge-Mitzka 345; MeyerLi.ibke REW 149; Юеіп 230; WaldeHofm. І 152-154.- Пор. канікули.

канапа, [канапей] Ва;- р. болг. ка
напе, бр. канапа, ч. kanape, схв. ка-.
ндле, [канапа], сшr. kапаре;- через по
середництво польської мови заnозичено
з французької; фр. сапаре «диван» по
ходить від елат. canapeum «ТС.», яке

зводиться до лат. coпopeum, coпopium
«густа сітка; за-слона від комарів; ліж
ко з такою заслоною», що походить від
гр. xwvw:rtLo·v «те.», пов'язаного з

xw-

vw'lj.J

«комар», етимологічно
неясним,
можливо, запозиченим з єгипетської мо

ви.-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 42; Фасмер
Трубачев ІІ 177; Hi.ittl-Worth 75; Slawski
ІІ 41-42; Bri.ickner 216; Matzenauer 192;
Кluge-Mitzka 345; Кlein 230; Dauzat
134; Bloch 117; Walde-Hofm. І 261;
Meyer-Li.i bke REW І72; Frisk І І 63.
[канапка] (зах.) «бутерброд»;- запо
зичення з по.пьської мови; п. kanapka
«те.» пов' язане з kanapa «диван» і є
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кандаки

канар

--------------------------------------------------------------------------·
калькою фр. canape
«диван;
бутер
брод».- Slawski ІІ 42; SW ІІ 229.Див. ще канапа.
канарІ (ори.) «Serinus canaria», ка

кананарх «той, хто читає канон у цер
кві», КОНарХ «ТС.», КаНОНархать «СПіва

ТИ канони, яким вторить хор», [конар

хать], бр.

[конархаць], цсл. KdNONdj)X'dTи «ТС.»;- через церковнослов'янську

нарка, канарейка, канарок, [канарейко,
канарuха )К, кенар IKJ, канарковий;
р. канарейка, [кинарка], бр. канар!Jйка,
[канарок, канарка], п. kanarek, ст. [kanarka], ч. kanarek, kaшir, слц. kanarik,

xavovcipxm «Читаю канони», xavovcipX'fJG «ТОЙ, хто читає канон» утворені
з основ іменника xavwv «зразок, пра

вл. нл. kanarik, болг. канарче, м. ка
нарка, схв. канарац, канарuнац, кана

«nочинаю,

рИнка, ели. kanarec, kanarka, kanarcek;- через посередництво французької
(фр. canari «ТС.») і російської (частково
польської) мов запозичено з іспанської;
і сп. canario «Те., канарський>>, як і
нлат. avis Canaria «канарський птах»
або «nтах з Канарських островів», по
ходить від назви Канарських островів
(східне узбережжя Африки), що є бать
ківщиною птаха; назва островів пов'я
зана з лат. canis «собака» (на них роз

водилась особлива
порода собак).
Фасмер ІІ І 77; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 42;
Slawski ІІ 42; Briickner 2І6; Machek

ESJC 238; Holub-Lyer 230; Кluge
Mitzka 345; Dauzat І34; Кlein 230.Див. ще каналія"- Пор. канікули.
[канар 2 ] (бот.) «канаркова
трава,

Phalaris canariensis L.» Ж;- п. [kanar]
«зерна канаркової трави»;- пов' язане
з канарІ (ори.) <<nтах Serinus canaria»
у зв' язку з використанням насіння цієї
рослини для живлення канарок; в укра

їнській

мові

з'явилося

під

впливом

польської.-

Slawski ІІ 42; Sl.
·obcych 335.- ДИВ. Ще канарІ.

wуг.

мову

запозичено

з

середньогрецької;

сгр.

вило; лінійка;

прут» і дієслова

йду

apxw

попереду, управляю».-

Фас!\1ер ІІ І81; Bern. І 479.-Див. ще
архаїчний, канон.
канат, канатник «МаЙ~тер, ЩО ро
бить канати»;- р. бр. болг. заст. ка
нат;- очевидно,
запозичення з ново
грецької мови; нгр. xavciтt «Мотузка»
через сгр. xavvciтa «те.» зводиться, оче
видно, до гр.

ІІ

178;

xcivva

Горяев

«Очерет».- Фасмер

ІЗІ.- Див.

ще

кан

ка1.

[канати] «докучливо, набридливо про
сити»

Я,

лібно

просити»,

каюЬчити «настирливо, жа

[канькати]

«те.»

Я,

канІока «набридливий прохач»;- р. ка
нЮчить, бр. канькаць «канючити», цсл.
КdNИТИ «ДоКуЧаТИ»;- ПОВ' ЯЗУЄТЬСЯ З КаНЯ
«хижий

птах,

схожий

на шуліку»,

р.

канЮк «польовий шуліка з неприємним
криком»; у такому разі спочатку озна
чало

«скиглити,

як

каня».- Фасмер

11 183; Шанский ЗСРЯ 118, 51; Преобр.
І 293; Потебня РФВ 3, ІО9; Briickner
2Іб; Bern. І 483.-Див. ще каняІ.
канва;- р. бр. канва, n. kanwa,
ч. слц. kanava «полотно для вишивання»,
болг. канава «рідка бавовняна тканина»,

[канар 3 ] (зб.) «барани» Ж;-очевид
но, семантично видозмінене запозичен
ня з турецької мови; тур. kanara «бойня;
місце, де забивають скот» пов'язане з kan

м. канава «основа для вишивання»,

канавац «мішковина; шматок

схв.

тканини»,

походження.

слн. kanava;- запозичення з францу
зької мови; фр. canevas «канва» похо
дить від іт. canavaccio «Те., ганчірка»,

[канарок] (бот.) «сорт вівса, що рано
дозріває і має дрібне зерно» )К, [кана
рашокJ «те.» /К;-очевидно, пов'язане
з канар, канарок (ори.) «птах Serinus

яке зводиться до лат. саппаЬіs «коно
пля» і, далі, до гр. xcivva~tc; «ТС.», за
позиченого з якогось східного джерела,
як і псл. *konopja,. укр. конопля.- Фас
мер ІІ 178; Преобр. І 291; Sla\vski ІІ

«кров»

пратюркського

Rasiinen Versuch 230.

canaria»; мотивація такого зв' язку не
ясна.- Див. ще канар\ канар 2 •
[канархатиJ «співати на криласі; не

47 -48; Briickner 217; Holub-Lyer 230;
БЕР ІІ 196; Matzenauer 193; WaldeHofm. І І54.-Див. ще коноплі.

[кандаки] «дрібні жучки. що літають

виразно, в ніс говорити;
не лягати
спати вночі, сидіти пізно ввечері Ме»,

по степу після заходу сонця»

!канархuст]

ясне.
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«крилошанин»;- р.

заст.

Я;- не

юіндьор

канделЯбр

канделЯбр;- р. канделЯбр, ст. кан
делабра (1499, з лат.), бр. кандзлЯбр,
п. kandelabr, ч. kandelabr, слц. слн.
kandelaber, болг. канделаб'Ор, м. канде
лабар,

схв. канделабар;- запозичення

з французької мови; фр. candelabre
походить від лат. candelabrum «свіч
ник, канделябр», похідного від candёla «свічка», пов'язаного з candeo,
-ёrе «бути білим, блищати, сяяти», спо
рідненим з гр. хсіvбаро~ <<Вугіль», дінд.
candati «Освітлює», алб. hane, hene «Мі
сяць».- СІС 305; Шанский 3СР Я ІІ 8,

Фасмер ІІ 179; Holub-Lyer 230;
БЕР ІІ 201; Dauzat 134; Walde-Hofm.
І 151-152.-Пор. кандидат.

43;

[кандзЮбаІ «кривизна, крючок>>, [кан
дзюбщjти] «полетіти носом» Л ексПол,

вигинаючись, з викрутасами; стрімго
лов»,
бр.
кандзіб6берам;- афективне
утворення; очевидно, виникло на грунті

російської мови.
кандидат, кандидатура, заст. канди
дувати «бути кандидатом»;- р. болг.
м. кандидат, бр. кандьtдат, п. kandydat,

ч. слц. слн.

kandidat,

вл.

kandidat,

схв.

кандИдат;- запозичення з німецької
або латинської мови; нім. Kandidat по
ходить від лат. candidatus, букв. «одяг
нутий у біле», пов'язаного з candidus
«білий» (toga candida «біла тога») і,
далі, з candeo, -ere «бути білим, блища
ти,

сяяти»;

лат.

назва

зумовлена

тим,

що в Римі претендент на посаду пови
нен був з'являтися одягнутим у білу
тогу.-СІС 305; Шанский 3СРЯ ІІ 8,

«закарлючитися; ви
явити перші ознаки переходу в інший
стаю>, скандзЮбити «Скорчити, звести»,
скандЗІЬбитися «скорчитися, померти»;

43-44; Фасмер ІЦ 179; Hйttl-Worth 16;
Slawski І І 44; БЕР І І 201-202; К!uge
Mi tzka 344.- Див. ще канделЯбр.

не

номно» Я, [кандйбити] «Скнаритю>, [кан
дзЮбити] «тс.» Я, [кандибей] «скнара,
скупердя й» Я;- р. [кандйть] «зменшу
вати, урізувати»;- неясне; можливо, по
в' язане з [каландйти] «бідувати» (пор.
р. [каландйть] «економити»).- Пор. ка
шідник.
канднтний -див. тандИта.

закандзЮбитися

зовсім

ясне;

поєднання

можливо,

словотворчого

результат
компонента

ка(н)- (з н епентетичним), того самого,
ЩО і В СЛОВаХ Каверза, Кадіб та ін., і
основи слова дзьоб (дзюб).- Трубачев

Slavia 29, 11; Фасмер-Трубачев
179.- Пор. дзЮбати.

ІІ

[кандИба] <<Шкаnа», [кандЮгаl «тс.»/К,

[канднти] «заощаджувати, жити еко

. [кандюгй] «ноги» /К, [кандйбистий] «ви

[кандійкаl «миска з трохи загнутими

сокий, худий» Я, [кандйбити] «повіль
но працювати» Я;- р. [кандь/баІ «куль
гава людина», [кандьtбать] «кульгати,

всередину краями; вид дерев'яної посу
дини /К; посуд на гас, воду і рідину вза
галі; дерев' яна лійка Мо», [кондійка]

повільно

«церковна

щось

робити»,

бр.

«кульгава людина, [повільна
кандьtбdць «кульгати»;
n.

кандьІба

й

худа

жінка;

зультат

кульгава

зовсім

поєднання

ясне;

людина»

словотворчого

(з

ком

Трубачев Slavia 29, 10-11; Фасмер
Трубачев ІІ 179; SW ІІ 231.-Пор.
дИбати, шкандибати.

[кандіб6бером

святять

«тс.», ст. кандйя (кандея) «Мідна чаша,
яка правила в монастирях за дзвінок»,

понента ка(н-) (того самого, що і в ка
верза, кадіQ та ін.) і основи дієслова
дйбати «Ходити на ходулях, ходити по
вільно і незграбно, витягуючи ноги».

сами»..

якій

[kandyba]

можливо, ре

кандибобером «химерно,

у

воду»;- р. [кандеЯ] «яндола», [кандиЯ]

«шкапа, худа й велика коняка; велика
укр.);- не

посудина,

людина]»

з викрута

(кондіб6бером) 1

«браво, молодцювато, заграючи» Я;- р.

[кандиб6бер1 «щось незвичайне, мудро
ване», [кандиб6бером] «важно, з шиком;

цсл.

t-:<ІNДІІRІ

«дзвін»;- очевидно,

запо

зичення з середньогрецької мови (сгр.
xovтiov «майстерно зроблений дзвоник,
використовуваний у трапезних монас
тирів»); менш імовірне походження від
гр. x6vбu «Чаша, кубок, кухоль» (Фас

мер гез 3, 94), від свн. нвн. Kante «ПО
суд, кофейнию> (Matzenauer LF 8, 42;
Bern. І 481 ) чи від J!ат. candes «глиня
ний посуд» (Matzenauer
ІІ 179-180.

193).- Фасмер

кандьор «рідка каша; [куліш]»;
р. [кандёр] «юшка з обдертого пшона>>,
бр. [кандзерІ «рідка каша»;- не зовсім
ясне; можливо, результат поєднання ело-
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канкан

капИця
вотворчого компонента ка(н-) (того са
мого, що і в кdверза, ка,діб та ін.) з осно
вою дієслова дерти (дьор ); припуска
ється також можливість походження

каніфоль, п. kalafonia, ч. kalafuna, слц.
kolof6nia, болг. колофон(иу.и), м. коло
фониуьt, схв. колдфбниj( ум), калдфбнuj,
калафониjа, ели. kolof6nija;- очевидно,

від уг.

через російське посередництво запозиче

kerJ!r

но з німецької мови; нім. Koloph6nium
«ТС.>) походить від лат. colophonium, colophonia (resїna) «колофонська (смола))),

kenyer «хліб» (пор. удм. keiiir,
«крупа,
каша»);
малоймовірне
припущення (Фасмер І І 179) про зв' я
зок з п. kt:tdzior «кучер».- Трубачев
Slavia 29, 110-1І2; Фасмер-Трубачев
ІІ І 79; Unbegaun BSL 50, 172.
[канИця 1 ]

«дитяча гра

МИ>);- очевидно,

з

результат

камінця

спрощення

не засвідченого в цьому значенні слова

*кам(е)ниця,

похідного

від

камінь

(див.).

[канйця 2 ] (бот.) «королиця,

themum) leucanthemum))

Г,

(Chrysan/К;- не

канікули,
канікулЯрний;- р.
ка
·нuкульt, бр. канікульt, п. kanikula (жін.

р .), слц. kanikula, болг. канtlкула;
запозичення з латинської мови; лат.
canїcula «сучкш) (dies canїculares, букв.
«собачі дні))), застосовуване в давнину
для позначення зорі Сіріуса як калька
гр. Xu(l)v «пес; зоря Пес Оріоню), а звід
си й для позначення періоду літньої
спеки, коли Сонце зближалося з Сірі
усом (бл. ІООО р. до н. е.), є похідним
Від ЛаТ. Canis «СОбака, ПеС)), спорідне
НОГО З Гр. XuWV, дінд. svan-, Вед. SUVaП-,
ав. spa, тох. ku, вірм. sun, гот. hunds,
лит. suб, лтс. suns, можливо, також
з псл. suka, укр. сука.-СІС306; Була
ховський Нариси 18; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
44; Фасмер ІІ 180; Hйttl-Worth 16;
Walde-Hofm. І І52-153.-Пор. сука.
каністр~;- р. канtlстра, бр. кані
стра, п. слц. вл. kanister, ч. kanystr,
kanistr, болг. калИстра (з рос.);- оче
через

посередництво

німецької

мови (нім. Kanister) запозичено з ан
глійської; англ. canister походить від
лат. canistrum «КОШИК>), яке зводиться
до гр. xcivLaтpov «кошик з очерету, ко
мишу», nохідного від xcivva «очерет».
СІС 306; Костомаров ВКР ІІ 205-206;
KopaJiiiski 471-472; Holub-Lyer 23І;

БЕР І І 170; Кlщie-Mitzka 345; Юеіn
23 І; Frisk І 77q.- Див. ще канал.
Пор. канка\ канов.
каніфоль «склоподібна речовина з
живиці», каніфолити;- р. канифоль, бр.
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(prJTtV1l)

«ТС.)), пов'язаного з назвою міста KoЛo
cpwv (у Лідії).- СІС 306; Булаховський
Ви бр. пр. І І 275; Шанский 3СР Я ІІ 8, 45;
Фасмер ІІ 180; Преобр. І 292; Sl. wyr.

obcych 330; Holub-Lyer 227.
[канка 1 ] (бот.) «комиш, Scirpus lacustris)> Г, /К, ВеЗн, [.Jанка ВеЗн], кам
юі «морська трава, Zostera marina L.;
[напівперегнила маса з різних рослин,

ясне.

видно,

яке зводиться до гр. хоЛосроv[а

здебільшого

очерету,

Мо]));- р. [камка]

на

дні

«Zostera)>,

лиману

бр. [канка]

«клістирна

трубка));-- видозмінене за
позичення з грецької мови -гр. xcivva

«Очерет,
Arundo donax».- Понамарів
Мовозн. І973/5, 62.___:_Див. ще канал.
Пор. каністра, канов.

[канка 2 ]

«жіночий

головний

убір;

діадема, обруч ж)), камка «жіночий го

ловний убір)), [тканка] «діадема, жіноча
прикраса з перлів і кораліш);- ч.

kan-

ka «обруч, діадема з перлинками або
люстерками на голові нареченоЇ», нл.
«Чорна прикраса на голові наре
ченої)), болг. канtlца «тканий жіночий

kanica

пояс)), [каница] «Чоловічий пояс)>, схв.

KQHUЦa «ПОЯС», СТСЛ. K<1NO'fj)d
головна

прикраса));- неясне;

«ЖіНОЧа
зістав

лення чеської форми з ч.

tkanice «тась
ма, стрічкш) (Machek ESJC 239), як і
виведення болгарських форм від болr.
тканuца (БЕР ІІ 206), навряд чи роз
криває справжній генетичний зв' язок.
[канка 3 ] «волочою> Мо, Берл;- оче
видно,

результат

спрощення

форми

[тканка] «густа сітка для вилову дріб
ної рибю), пов'язаного з ткати (див.).
канкан «вид естрадного танцю»;
р. бр. болг. канкан, п. ч. слц. kankan,
схв. канкан, слн. kап.kаn;-запозичен
ня з французької мови; фр. cancan «вид
швидкого

танцю)),

очевидно,

тотожне з

cancan (дит.) «качкш), пов'язаним з canard «качка>), що пdходить від фр. ст.
canart «ТС.>), пов'язаного з caner «кря-

ка нов

канталупа

катю>

звуконаслідувального походжен

ня; назва танцю зумовлена подібністю

та».- СІС 306; РЧДБЕ 307; Sl. wyr.
obcych 336; Dauzat І 36.- Див. ще ка

його рухів до способу пересування кач
ки.-СІС 306; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 45-

нонада.- Пор. канонір.

46; Фасмер ІІ 180; Dauzat 134; Bloch
117; Hoiub-Lyer 230; Юеіn 230.

нuр, бр. кананір, п. слц. kaпonier, ч.
kaпonyr, вл. kanoner, схв. канднйр, слн.
kaпoni r;- через російську мову запо

[юіновJ «кухоль; бідою> Ж:, ВеЛ,
[канва ЕЗб 25, канавка Ж, ВеЛ, канов
цсі Ж] «ТС.»;- запозичення з німецької
мови; нвн. Капnе «те.», еви. kаппе, двн.
сhаппа походить від лат. сапnа «оче
рет, комиш», пізніше «бочка з вивідною
трубкою»; на українському грунті від
булося зближення з запозиченим раніше
кінва

(конівка,

коновка)

того ж

похо

дження.- Юuge-Mitzka
345.-Див.
ще канал.- Пор.
каністра,
капка\
кінва.
канон щерковне правило, догма; піс
ня

на

честь

святого;

усталена

норма»,

канотзацtя,
канонічний,
канонізува
ти;- р. бр. болг. канон, др. канон'Ь,

канун'Ь, п. вл. kапоп, ч. слц. kanon,
м. канон, схв. канон, канон, слн. kапоп,
стсл. KdNONn;- через церковнослов'ян
ське

посередництво

запозичено

в

дав

ньоруську мову з грецької; гр. xavwv
«брусок;. прут; лінійка; правило, нор
ма», очевидно, пов' язане з xcivva «оче
рет, комиш».- СІС 306; Фасмер ІІ 180-

181; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 46; Преобр. І
292; Holub-Lyer 231; БЕР І І 207; Frisk І
780.- Див. ще канал.- Пор. каністра,
капка\ канов, канонада.
канонада;- р. болг. м. схв. канона
да, бр. кананада, п. вл. kапопаdа, ч.
слц. слн. kaпoшJ.da;- через російську і,
можливо, через німецьку мову (нім.
KanoпacJe) запозичено з французької;
фр. сапоппаdе пов'язане з саnоп «гар
мата», яке через іт. саnпопе «ТС.; широка
труба», збільш. від саnпа «ствол (вогне
пальної зброї); труба; очерет; комиш»,
зводиться

до

лат.

сапnа

«очерет;

ко

миш)>.-СІС

306; Фасмер ІІ 181; HoIub-Lyt>r 231; БЕР ІІ 207; Dauzat
136.-Див. ще канал.- Пор. каністра,

канка\ канов, канон, канонерка.
канонерка «невелике

військове суд

но»;- р. болг. канонерка, бр. кананер
ка, п. kanoпierka;- через російську мо
ву запозичено з французької; фр. canoпiere «те.» пов' язане з сапоп «гарма-

канонір

«Гармаш»;- р.

болг.

кано

зичено з німецької; нім. Капопіеr похо
дить від фр. canonier «ТС.», пов' язавого
з сапоп «гармата».- СІС 306; Фасмер
ІІ 181; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 47; HolubLyer 231; БЕР ІІ 207; Dauzat 136.Див. ще канонада.- Пор. канонерка.
кант 1
«облямівка,
край,
ребро,
круг», кантівка «кирка або молоток
для обтісування каменю», кантувати
«обшивати;

кантовий,

обтісувати;

[кантЯстийJ

перевертати»,

Ж;- р.

бр.

болг. кант, п. kant;- запозичене з ні
мецької мови, можливо, через польську;
нім. Kante «ребро, край» походить від
фр. ст.

cant

«те.», яке зводиться до лат.
«обід
колеса», мабуть, галль
ського походження (* kanto «край, кут»,
пор. кімр. cant
«Коло,
обід», брет.
cant «Круг», споріднені з псл. k<;>tь,
укр. кут).- Шелудько 32; Фасмер
Трубачев ІІ 181; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
48; Slawski ІІ 45-46; Brikkпer 21 6; В ет.

cantus

*

І
І

602; Юuge-Mitzka 347; Walde-Hofm.
155-156; Matzenauer LF 8, 43.
кант 2 «урочистий спів, пісня духов

ного

чи

світського

змісту»;- р.

бр.

кант, п. kaпt, болг. заст. кантус, канти
«вірш

з урочистого приводу»;- через
посередництво польської мови запози
чене з латинської; лат. cantus «спів»
пов' язане з cano, -ere «співати, грати»,
спорідненим з кімр. сапи, брет. сапа
«Те.>>, дірл. canim «співаю», гр. xavax+;
«шум, звучання», тох. А kan «мелодія»,
гот. hana «Півень», можливо, також р.
укр. каня «яструб».- Фасмер І І 181;

Bruckner 216; SW ІІ 235; Walde-Hofm.
І 154-155.- Пор.
акцент,
дИскант,
кантИчка, кантор, каня 1 .
канталупа (бот.) «сорт високоякіс
них динь», канпіалупка «тс.»;- р. кан
талупа, канталупка, п. kantalupa, kап·
ta1up, ч. слц. kaпtalup, болr. канта
лупа, схв. канталуп, канталупа «те.»;

запозичення з французької мови; фр.'

cantaloup(e)

«ТС.» походить від італій-
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кантамИрити

канупер

ської назви папеької вілли Cantalupo
(Cantaluppi, поблизу Рима), де було ви
ведено цей сорт.- СІС 307; Фасмер І І
І8І; Kopalinski 472; SW ІІ 235; HolubLyer 23І; Dauzat І 36; Gamillscheg І84.
[кантамнрити]
«стискувати, приду
шувати одне до одного» Я;- очевидно,
афективне утворення.

оказіональне

[кантапка] «ремінець, яким скріп
люються дві частини ціпа» ЛЧерк;
бр. ст. кшtтаба «засувка, ручка» (І556),
гантаба «те.» (І682);-результат видо
зміни форми [антабка] «ручка, держак»,
[аюпа5а] «те.» (від нім. Handhabe, двн.
hanthaba «те.», утвореного з основ Hand
«рука» і

haben

«мати»).

[кантар 1 ] «вуздечка» СУМ, Г, [кан
тарка, кантарокІ «те.>>, [закантарю
вати] «накласти віжки» ЕЗб 25;- бр.
кантар «вуздечка», ст. кантор'О (І6І6),
п. kantar, [kantor, kentar, k~tar, kandara], ч. kantar, ст. kandarek, слц.
kantar, вл. kandara, схв. ст. кантар
«Те.»;- запозичення з угорської мови;
уг. kantar «вуздечка» походить з тюрк
ських мов; тур. kantarma «вудила», чаг.

«те.» споріднені з монг. qantar(i)
«Чіпляти вудила до луки сідла».- Орос
Доп. УжДУ ІІ 76; Макарушка 9; Бу
льша І37; Slawski ІІ 46; Karlowicz SWO

kantar

247; Briickner 2І6; Machek ESJC 239;
Hoiub-Lyer 23І; Bern. І 482; l\Hkl. EW
І І І; В arczi 149; MNTESz І І 350; Riisanen Versuch 23І.
кантар 2

«безмен,

вага»,

lкантер

[кантнчка] «книжка колядою> Ме,
[кантuчки] «колядки і пісні» Я;- бр.
ст. канrпьtка «збірник релігійних пісень»
(поч. XVII ст.);- запозичення з поль
ської мови; п. kantyczka «релігійна
пісня; колядка; збірка релігійних пі
сень, колядою> походить від лат. caп

ticum «пісня, спів», пов'язаного з cano,
-ere «співати».- Бульrка І37; Sl. wyr.
obcych 337.-Див. ще кант 2 •
кантор «півчий, соліст хору у като
лицькій церкві; шкільний учитель цер
ковного співу і музикИ>>;- р. болг. кан
тор, бр. Кантар «ТС.», П. kantor «СПіВаЮ>,
ч. kantor «учитель», слц. kantor «спі
вак; учитель», вл. kantor «регент хору»,

СХБ. кf.інтор «СПіВаЮ>, СЛН.

kantor «СПі·

вак у церкві»;- очевидно, через поль

ську чи німецьку мову (нім. Kantor)
запозичене з латинської; лат. cantor
«співаю> пов'язане з cano, -ere «співати».

СІС 307; Kopalinski 473; Holub-Lyer
23І;
Юuge-Mitzka
348.- Див. ще
кант 2 .- Пор. акцент, дИскант, кантИч
ка, каня 1 .

-

[кантучить]

«прив'язувати

канат

одним
кінцем до
пакола,
забитого
у дно річки, а другим кінцем -до
дерев' я ного виступу у човні» Мо;- не
ясне.

[канудити] «нудити, тошнити»;- ре
зультат поєднанння

словотворчого ком

понента ка-, наявного також

v

словах

каверза, кадіб та ін., з дієсл: нудйти

ЛЧерк, кантурІ «ТС.», [каюпарійІ «ва

(див.).
канупер (бот.)

говий на базарі» /К, ст. кантарь «оди

L.»,

ниця ваги» (І408);- р. [кантарь] «без
мен», [каюпарІ, ст. кеюпарь (кендарь)

ВеНЗн,
калуфер
ВеНЗн,
карупіль
ВеНЗн, карупірІ «те.», [канупирь піль
ний] «шавлія лучна»;- р. калуфер «Ка

«ОДИНИЦЯ ВаГИ», П. СТ.

kantar

«ОДИНИЦЯ

ваги в 50 кг», ч. kantar, болг. кантар,
М. кантар «ТС.», СХВ. KQ1-llniip, КGЛтіір
«одиниця

ваги»;- запозичення

рецької мови; тур.

ги;

безмен»

<(fC.»,
диться

яке

до

kantar

походить
через

лат.

гр.

з

ту

«одиниця ва

від

ар.

kinfaг

xєv·и1vcipLOv

centenarium

зво

«одиниця

ваги в 100 фунтів».- Винник І32-І33;
Фасмер І І І8І; Стаховекий 3тимология
І965, 205; Преобр. І 292-293; Slawski
ІІ 46-47; БЕР ІІ 208-209; Bern. І 482;
Mikl. ТЕ! І 326; Rasanen Versuch 23І . Див. ще центнер.
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[кащjпір,

«Tanacetum balsamita
кануфер

Ж,

калупір

нупер», бр. кануфер, [калуфар], п. ст.

karupiel «гвоздики, Dianthus L.», karupien, karupier «ТС.», болг. [кал6ферІ
«Chrysanthemum balsamita», [кал6вер]
«те.»,

схв. калопер
«канупер»;- оче
видно, походить від .гр. харu6qщЛ.Лоv
«Гвоздики», букв.
«горіховий
лист»;
менш переконливе пов' язання (Bern.
І 474; Младенов 229) з лат. canna-feruia (букв. «очерет-ферула»). -Фас

мер ІІ І7І; Преобр. І

6, 625;
22.

287; Jagic AfS!Ph
Karlowicz SWO 254; Skok ІІ

канути

канЯ

канути
«пірнути, зануритися; ка
пати, текти»;- р. кануть «те., зникну
ти», бр. кануть <<nропасти, зникнути»,

др. канути

kanouti

«Капнути»,

«капати,

п.

текти»,

[kan<tc], ч.
kanut'

слц.

«nадати, текти», схв. канути «капнути»,

СЛН.

kaпfti, СТСЛ. КdNЖТИ <<ТС.»;- ПСЛ.

kan<;>ti <*kap-nqti

(внаслідок

дії

за

кону відкритих складів), пов' язане з kapati.- Булаховський Вибр. пр. ІІІ 425;
Фасмер ІІ 182; Преобр. І 293-294;

Machek ESJC 239-240; Mikl. EW 111.Див. ще капати.
канцелЯрія,
канцелярИзм, канцеля
рИст, канцелЯрщина, канцелярійний;

р. канцел.Ярия, бр. канцьtл.Ярьtя, п. kancelaria, ч. kancelaf, слц. kancelaria,
болг. канцелария, м. канцелариjа, схв.
канцелариjа, слн. kancelaгija;- через
nольське

посередництво

запозичено

ner 216; Holub-Lyer 230; Walde-Hofrn.
І 150-151.-Див. ще карцер.
[канцілЮга] (лайл.) «бродяга, ареш

пройдисвіт» Я, [канцубиль] «ТС.»

Я;- неясне; можливо, результат се
мантичної і фонетичної видазміни фор

ми [канцеЛІЬра]

(згруб.) «канцелярист».

канцлер;- р. бр. болг. канцлер, п.

er'

ч. kancl
слц. kancelar, вл.
м. канцелар, схв. канцеліір,
кднцлёр, слн. kancler, заст. kапсеlаr;
запозичення з німецької мови;
нім.
Kaпzler походить від лат. canceШirius

kanclerz,
kancler,

«воротар.;

начальник

СІС

[камчук, камча], бр. канчук, п.

kaflczug,
[kaii.cuchJ, ч. kanCik, [kancuk], слц. заст.
kancuka, [kancuch, koncuka], болг. кам
шuк,

канцелярії».

307; Фасмер ІІ 182;
Kopaliii.ski 470-471;

Преобр. І 293;
БЕР ІІ
211;
347.-Див. ще канце

Юuge-Mitzka
лЯрія, карцер.
[канцур 1 ] «дрантя, лахміття; шматок»,

[канЮпка]

камшик,

«дерев' яна загнута

ко-

не з [кандзЮба] «кривизна, гак», коцЮб
ка

«кочерга».

канЮчити- див. канати.

каня 1

(орн.)

«ХИЖИЙ

ПТаХ

рОДИНИ

яструбових, схожий на шуліку, Milvus;
мишоїд, Buteo», каНІЬк «Птах родини
яструбових», каНІока «те.», канькати
«кричати» (про каню);- р. канЮк( а)
«польовий шуліка з неприємним кри

ком; вид невеликої сови», [каня] «тс.»,
бр. КаНЯ «Чайка (звичайна)»,
[кана]
«ТС.», п. kania «шуліка», [kaniuk] «Сокіл,
кібчик», ч. kane «мишоїд», слц. kana
«ТС.», вл. нл. kanja «шуліка червоний»,

бОЛГ. [каня] «ШуЛіКа», СХВ.

КQ1-Ьа «Шу

ліка, мишоїд, кібчик», слн. kanja, kanjec «те.»;- псл. kanja, звуконасліду
вальне утворення, пов' язане з характе
ром крику птаха; можливо, споріднене
з лат. сісопіа «лелека», двн. huon «кур
ка», гот. hana «півень», лат. cano «спі
ваю»,
гр. xavax[~O)
«звук, шум», дінд.

«звучу»,
xavax+;
kankal) «Чапля».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 51; Фасмер ІІ 183;
Преобр. І 293; Slawski ІІ 44--45; Machek
ESJC 239; БЕР ІІ 212; Skok ІІ 36; Bezlaj
ESSJ ІІ 15-16; 3ССЯ 9, 142; Bern. І
483; Moszyii.ski PZJP 226; WaldeHofm. І 212.- Пор. канати.

[юінЯ 2 ] «Чотирикутний отвір, видов
баний долотом у. підвалині, в яку вхо

дить чіп стовпа», [кань] «один із спосо

ток

nia

канцур 2 -див. карцер.
канчук «нагайка, батіг», [канчабура],

м.

черга» Ж;- неясне; можливо, пов' яза

бів

каната)»;- неясне.

камчuк],

kotsch 84; Riisanen Versuch 229.

[канур ж. кандур Ж] «ТС.», [канцурряJ
(зб.) Г, Ж. ВеЗн;- бр. [канчур] «шма
(мотузки,

[камджuк,

СХВ. камІ)иjа, каНІ)иjа
«ТС.»;- ЗаПОЗИ
чення з турецької мови; тур. kamc1
«нагайка» споріднене з крим.-тат. аз.
тат. тел. алт. камчьt «ТС.».-Макарушка
9; Фасмер ІІ 178; Шипова 157; Преобр.
І 290; Горяев ІЗІ; Slawski І І 48; Karlowicz SWO 248; SW ІІ 238; БЕР ІІ 195;
Bern. І 477; Mikl. EW 110, 425; Lo-

з

латинської мови; пізньолат. cancellaria
походить від лат. canceШirius «воротар;
писар; начальник канцелярії», пов' яза
ного з cancelli (мн.) «решітка, огорожа,
загородка; поміст для обнародування
розпоряджень властей», зменш. від cancer «решітка», carcer «ТС.».- Richhardt
61; Фасмер ІІ 182; Преобр. І 293;
Huttl-Worth 16; Slawski ІІ 43; Brйck

тант,

«довгий батіг» Я;- р. [канчукj «нагайка»,

горизонтального

кріплення

колод

у стіні (без стовпів)» ЛексПол;- п.

ka-

«Чіп, замок, який затискається по

дібно до хвоста кані або ластівки, що
має на кінці більшу ширину»;- неясне.
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канЯ

кап ак

[канsІ 3 ] «веселка» /К;- неясне.
[юіньки] (пд.) «ковзани» Я;- очевид

лавка»;- р. [капа] «шапка, кашкет; хут

но, результат видазміни форми конькu,
зумовленої впливом акаючої
вимови
цього слова у російській мові.- Див.
ще конькИ.
каолін
«біла
вагнетривка глина,
з якої виробляється порцеляна»;- р.
болг. м. каолuн, бр. каалtн, п. вл. kao-

ліжко)», бр. капа «пікейне покривало
(на ліжко)», п. kapa «покривало (перев.
на ліжко, канапу); верхній літургій·

lin,

ч. слц. слн.

kaolin,

схв. кадлйн;

запозичення з китайської мови; кит.
Kao-ling, букв. «високий горб», є назвою
місцевос'Іі, в якій видобували каолін.
СІС 307; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 51; Holub-

Lyer 231;
[кап]

БЕР ІІ 212.
«вовняний мішок,

у

якому

підсмаж~не конопляне насіння кладеть
ся в олійницю для вичавлювання олії»
(у виразі волосовий к.);- р. ст. капь
«Міра зерна; Міра ВаГИ», капа «ТС.», др.
капь «вмістище; піхви; покрив крил
у жуків; одиниця ваги (близько 4 пу
дів); гиря з цією вагою», капа «міра
ваги»;- очевидно,

давнє

запозичення

з

якоїсь тюркської мови; пор. дтюрк.
qap «посудина, міх, бурдюк, мішаю>,
qab «ТС.», тур. kap (-Ь1) «посудина, по
суд; блюдо; зовнішній покрив, покриш
ка, верх, обгортка, футляр, чохол; об
кладинка (книжки); тара», чув. кепе

«Сорочка», тат.

[кзп]

«одяг»; тюркські

слова, очевидно, походять з іранських
мов; пор. пехл. kapah «плащ», перс.
qaba «верхній одяг, плащ», які разом
з дінд. kapa «збруя» пов' язуються з іє.
*kap- «охоплювати»; вживання слова
в словосполученні волосовий к.
при
наявності в тих самих говірках слова

[капаJ

«залізний

лист,

що

покриває

дно ступи в олійниці» дозволяє припус
тити, що [кап] зазнало деетимологізації
і семантичного зближення з [капаj.

Фасмер ІІ 189; Егоров 105-106; Абаев
И3СОЯ І 615.- Пор. юіпа 1 •
[юіпа 1 ] «покривало (на ліжко); по
пона; відлога; капор, шапка; залізний
лист, що покриває дно ступи (в олій
ниці); дашок над кухонною піччю /К;
верхній одяг священика; невеличкий

килим для оздоблення хати Л/Кит»,
[капка] «шапка; відлога, каптур» )К,
[кdбка] «ТС.» Ж, [капи] «союзки (у чобо
тах)»,· [підкапок] «чепець; шлик; ками-
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ряна

шапка

з

вухами;

покривало

(на

ний одяг; [покривало від бджіл; дашок

над піччю; капиця (ціпа)]; (ст.) верхній
одяг

(королівський, жіночий),

плащ»,

ч. kape «відлога, плащ з відлогою»,
слц. [kapa] «ТС.», вл. kapa «Чепець; кап
тур; бляшана оббивка (на дишлі); [верх·
ній чоловічий одяг]», нл. kapa «сюртук;
капиця», болг. [капа] «шапка, ковпак»,
м. капа «шапка, капелюх», схв. кііпа
«шапка, кепка, кашкет», слн. kapa «те.»,
цсл.

через

кмм

«шапка;

польське

плащ»;- очевидно,

посередництво

запози

чено з пізньолатинської мови; плат.
сарра «Вид чоловічого убору; плащ з від
логою», елат. «вид світського і чернець
кого одягу» етимологічно неясні; недо
статньо обгрунтоване віднесення до цієї
групи слів (Bern. І 485) др. капа «міра
зерна».- Фасмер ІІ 183; Slawski ІІ

49-50; Briickner 21 7; Machek ESJC
240; Bezlaj ESSJ ІІ 16-17; Walde-Hofm.
І 162; Ernout-Meillet І 97.
[капа 2 ]

(бот.)

Vicia hirsuta L.»

«горошок

шорсткий,

ВеНЗн;- неясне.

[капак 1 ] «плуг для оранки паравого
поля» /К;- неясне; можливо, пов' язане
з уг. kapa (мн. kapak) «мотика>>, kapalni
«працювати мотикою», що походять, оче

видно, з якоїсь слов' янеької мови (пор.
укр. копати, слц. kopat'' схв. копати,
слн. kopati< псл. kopati); менш обгрун

товане виведення форми

[капак] (ВеЗи

безпосередньо від укр. копати, ос
кільки перехід ненаголошеного о в а

23)

перед наголошеним а для південно
західних говірок, звід~и походить слово,

не характерний (пор. півд.-зах. [бога·
тий, калач] і пoд.).-MNTESz ІІ 355;

Barczi 150; Kniezsa 248-249.- Пор.
котіти 1 •

[капак 2 ]

(бот.)

«махорка,

Nicotiana

(«сильнійший дуг ан мадяр·
ський») ВеНЗн;- очевидно, утворене на
основі уг. kapadohany
«кн астер (вид
курильного тютюну)», яке складається
з іменників kapa «мотика»
і dohany
«тютюн»; наявність компонента
kapa
«мотика» в уг. kapadohany (букв. «мо·

rustica L .»

каnати

юіпар
тичний тютюн») не зовсім ясна.- Див.

лат.

ще кашік 1 •
[юіпарЧ «збіднілий,

хсілларL~

зубожілий

(чо

capparis

(бот.)

«ТС.»,

походить

етимологічно

від

гр.

неясно

го.- Фасмер І І І84; Шанский 3СРЯ ІІ
І 782.

ловік); бідність, занепад (у виразі в к.,
нак. переходити «бідніти, занепадати»)»,

8, 52-53; Vries NEW 304; Frisk

[капсірка] «збідніла, зубожіла жінка»,
[капарник] «нікчема; маруда; партач,
поганий працівник>>, [капарницяІ «ТС.»
(про жінку), [капарство] «жалюгідне

дати в воду, ловлячи здобич» (про ча

життя; погана робота», капарити «біду
вати, жити в злиднях; погано робити,
партачити, паскудити Г; (знев.) кухова

рити Ме», [капарати] «вести нужденне
життя» ВеЗн;- р. [капара] «хвороблива,
квола людина», п. [kapaгzyc] «робити
щось погано, аби збутися; погано жити;
погано, несмачно готувати їжу»;- не
зовсім ясне; можливо, походить від

гебр.

kappara

«Вибачення; покутна жер

тва; (перен.) щось жалюгідне, нічого
не варте» (напр. у виразі ііі';Е 'a?lla

капати,
йок)

капотіти,

ВеУг,

[каптйтиl

[капкатиl
«капати»,

«па
кап

(виг.), капанИна «капання, капіж; дріб

ний заробіток УРС; дрібна виплата /К»,
капанка «великодня писанка, зроблена
плямами від накапаного воску» Я, [ка
пельнuк] «СТаЛаКТИТ» Ж,
капеЛЬНиЦЯ
(мед.), капіж «капання», капля, капе

лйна, [капйлочка] «Капелька» Ж, [ка
пйна] «Те.; трохи» /К, [капка] «капля;
цятка

Г;

трохи;

мале

джерело

/К»,

[капкйна] «капля» Я, [каплИна] «ТС.»,
[капота] «капання» О, [капотіжl «те.»
Я, [капнух] «слід від каплі воску, свіч
ки,

олії

на одязі»

Я, [каплйстий] )К,

І" kapparot «він ні на що не здатний»

[капканйстий]
«покритий
цятками»,
[капку] «трохи» ВеЛ, [накапник] «ста

(букв. «(він) годиться лише на покутні

лагміт» Ж, [накаповатий] «краплеподіб

жертви»); гебр. kappara пов'язане з діє
словом kapar «покривати», kipa?r «ви
бачати» (первісно «покривати провину»);
до польської мови слово проникла, мож
ливо, через українську (SW І І 239240).-Geseпius 393, 394.-Пор. ка
пурис.
кашір 2 - див. кафар.

ний» Ж, скап «бурулька»;- р. капать,
бр. капаць, др. капати «капати, текти,
лити; старіти, руйнуватися», п. kapac
«Капати; перебувати в достатку; давати

[капаран] «вид верхнього козацького
(у задунайських січовиків) одягу з від
кидними рукавами»;- неясне; можливо,

пов'язане з іт. cappamagna «Мантія»
або тур. kapani<;e «Парадний хутряний

одяг, шуба· (султана, сановника)».
капарець (бот.) «Capparis spinosa L.»,
капарці (мн.) «те.; (кул.) приправа, ви
готовлена з маринованих бруньок цієї
рослини», капарець, капарці, каперси
«ТС.», ст. капаровьtй «темно-зелений, ко

льору капарu:ів» (І 727 -І 753 рр.);- р.
каперс (частіше мн. каперсьt), каперцьt,
капорцьt, ст. капарсьt (І771 р.), бр. ка
перс (каперсьt), п. kapar, kaparek, ст.
kapari (бот.), kaparki (кул.), ч. kapara
(бот.), kapary (мн., кул.), слц. kapar
(бот.), kapary (мн., кул.), схв. капра,
ст.капара,слн. kарrа;-очевидно, через

російське і, далі, голландське (гол.

pers),

а також

через

kap-

польське посеред

ництво запозичено з латинської мови;

24 1-4_34

щось потроху; [убожіти; помирати, зди
хати]», ч. kapati «капати; гинути, па
дати від виснаження (про худобу)»,
слц. kapat' «зникати; гинути, дохнути
(про худобу)», вл. kapac «капати», нл.
kapas «те.», полаб. kope ( <*kape) «ка
пає», болг. капя «капаю; падаю (про
листя, плоди), випадаю (про волосся);
протікаю», м.

капе «капає;

падає

(про

листя, плоди), випадає (про волосся);
Протікає», СХВ. капати «КаПаТИ; текти
(про посуд); крапати (про дощ)», ели.
«капати; литися», стсл. К41ЛdТИ
«Капати, стікатю>;- пс.л. kapati;- спо
ріднене з лит. kapnбti «капати» (про
дощ);
очевидно, слово звуконасліду
вального походження (хоча вигук су

kapati

часних мов укр. р. кап, ч. kap (kap),
п. вл. kap, схв. кап може бути вторин
ним); пов'язується також з kopati «копа
ти» (3ССЯ 9, І44-145); менш перекон
ливе пов' язання (Младенов 2ЗІ; РФВ 71,

460-462)

з дінд.

kapha-

«СЛИЗ», виведен

ня (Ильинский РФВ 73, 288-291) з
nсл. *kraprja, розглядання kapati (Otr~bski LP 8, 307) як ітератива від kro-
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калестра

капела

капела «капела;

похідних на -uch (напр. pa1uch ( <раІес)
«палець») з kapelusz, яке походить від
елат. cappel1us «Вид головного убору»,
пов'язаного як зменшена форма з піз
ньолат. (нар.-лат.) сарра «Те.; плащ
з відлогою»; інші пояснення з іт.
cappelluccio «шапка» (Bern. І 484; Фас
мер ІІ 184), з іт. cappello «ТС.» додан
ням латинізуючого суфікса -usz (Morawski SO 12, 20)- менш переконливі.
Slаwskі ІІ 53-54; Bruckner217; WaldeHofm. І 162; Ernout-Meillet І 97.-

каплиця», слн. kapela «те.»;- запози
чення з італійської мови; іт. cappella

Див. ще юіпа 1 •
[капель] (чол. р.) «один із двох на

«каплиця;

вушників

piti або як форми, вторинної (Machek
ESJC 239--240) щодо kvapati (пор. слн.
kvapati «капати»), етимологічно навряд
чи пов'язаних (Фасмер Il 217).- Фас
мер ІІ 184; Slawski ІІ 50; Briickпer
217; БЕР ІІ 227 -228; Skok І І 40; Bezlaj
ESSJ ІІ 17-18; Bern. І 487.
каnела, заст. капелія Г, /К, [капел
лЯJ «гурт» Я, заст. капелИста «музикант»,
капелЯнець «те.»;- р. капелла, бр. ка
пала, п. ч. слц. kapela, вл. нл. kapala,
болг.

капела,

м.

схв.

капела,

хор,

що

виступає

в каплиці» походить від нар.-лат.
pel!a «плащию>, зменшеної форми

пізньолат. сарра «плащ
спочатку

означало,

capвід

(з відлогою)»;

зокрема,

«плащ

св.

Мартина Туреького у Франції» (помер
у 400 р .), звідки пізніше «місце збері
гання й культу цього плаща», шанова
ного як реліквія; нарешті, стало уза
гальненим позначенням кожного малого

храму, звідки елат. сарре1Іа «каплиця»,
відбите в італійському слові.- СІС 308;
Фасмер ІІ 184; Slawski ІІ 52-53, 57;

Bruckner 217-218; Machek ESJC 240;
БЕР ІІ 216; Skok ІІ 41; Battisti-Alessio 741-742; Mestica 267-268; WaldeHofm. І 162.-Див. ще юіпа 1 .-Пор.
каплйця 1 •
капелЮх «бриль; зимова шапка з ву

хами», [капелЮхи] «навушники в хутря
ній шапці», капелЮха «зимова хутряна

шапка з навушниками», [кепеЛІЬх] «ка
пелюх» /К, капелЮш «ТС.», [капеЛІЬші]
«листя рослини латаття жовте (Nuphar
luteum Smith.) і латаття біле (Nymphaea
alba L.)», капелюшанка «шматок старого
капелюха», каnеЛІЬшик «жіночий капе

люх»,

капеЛІЬшок

«ТС.»,

[капелюшйна]

(частіше
nець

хутряної

МН.

шапки,

каплі);- П.

або шапка

капелюхи»

[kapJa] «Че

в одружених жінок»,

[kapelka] «головний убір», болг. заст.
Каnела,

[капело]

«КаПеЛЮХ»,

М.

заст.

капела «те.»;- очевидно, результат се
мантичного зближення первісного ка
пель у давнішому значенні «капелюх,
шапка», що зводиться до іт. cappello

(<елат.

cappellus)

«капелюх»,

і пізні

шого [клап] «один із двох навушників
хутряної шапкю>.- Slawski
ІІ
5354.-Див. ще капелЮх, клап.-Пор.
капловухий.
капельмейстер, заст. капельмайстер
Г;- р. капельмейстер, бр. капельмай
стар, п. kapelmistrz, заст. kapelmajster, kapelmejster, ч. заст. kapelmistr,
болг. каnелмайстор, СХВ.
KimeШrtaU·
стор;- запозичення з німецької мови;
нвн.
Kape1lmeister «Капельмейстер»,
складне слово, відоме з кінця XVI ст.,
утворилося з іменників КареІІе «Ка
пела» і Meister «Майстер, керівник».

СІС

308; Scheludko 134; Фасмер ІІ 184;
Slawski ІІ 53; Юuge-Mitzka 349.-

Див. ще капела, майстер.
[капестра] «оброть, вуздечка», [ка

капеЛІЬш'ник «Майстер,

парства, капейстра Ко] «Те.»;- болг.
[капйстра] «залізна оброть для буйво

що виготовляє капелюхи; продавець ка

лів»;- запозичення з румунської мови;

пелюхів; [носій капелюха] Ме; (бот.)
лопух,
Arctium ЛЖит»;- р. [капе
ЛІЬх(а)] «шапка, кашкет; хутряна шап

жує

«капелюх ВеБ; плетнво з соломи (для

капелюха) /К»,

рум.

capastru (МН. capestre) «ТС.» ПрОДОВ·
лат. capistrum ·«оброть; наморд

kapelus, слц. [kapel'uch, kареІ'usаl;
запозичення з польської мови; п. [kape1uch] утворене за зразком поширених

ник», очевидно, похідне від дієслова
саріо «хапаю, охоплюю, беру», спорід
неного з гот. hafj,an «Підіймати», гр.
xciJt'tffi «хапаю, глитаю», дінд. kapatї
«дві жмені», алб. kap «Хапаю».- Sche-

у

ludko 134;

ка

з

вухами»,

польській
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бр.

капялЮш,

ч.

народно-розмовній

заст.

мові

Кобилянський Гуц.

гов.

84;

капець

капище

Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ
130; Craпjala 304, 432; Vrabie Romaпo

slavica 14, 152; DLRM 126; Puscariu
23-24; Papahagi 268; Walde-Hofm.
І 159, 160.- Пор. ксіптур 2 •
юіпець 1 «взуття без халяв, шкарбан;
хатня туфля; [вид суконних шитих
шкарпеток ГJ», [юіпицяІ «капець)), [кап
чур] «ТС.)) :ж. [капчирu] «вовняні пан
чохи,

зимові

штани

у

гуцуліш)

Ж:,

[капчуриJ «ТС.)) Ж:. [капцювати] «ходити
в капцяю) /К;- р. [капцьt] «капці)), слц.
kapec (мн. kapce) «валяною), ч. lkapce]
«Вид валянкіш); -очевидно,

ня з польської мови; п.

дить від ар.
віра,

«нижня

частина чобота; старий подертий чобіт)>,
(мн.) «примітивне взуття; старе
зношене взуття; хатні туфлі; вид шкар

kapcie

петою), lkapce] «вид валянків)) походять,
можливо, від уг. kapca «онуча; (ст.) пов
стяне взуттю), яке виводять із слов.
kopytьca (мн.), зменшеної форми від
псл. kopyto «копитш) (пор. схв. kopica
«шкарпетка; підбор на взутті)), а також
др. копьипьце «Вид взуттю)) або (менш
імовірно) з тюрк. (чаг.) kapcak (qapsaq)
«ганчірки для обгортання (ніг))); менш
обгрунтовані інші пояснення: від рум.

гяур», пов'язаного з ар.

зання (борги тощо); невіра (про люди
ну))); очевидно, це слово запорожці як
захисники християнської
(православ
ної) віри застосовували до іновірців
або -ширше -до порушників козаць
ких звичаїв.

[капиріти] «терпіти від негоди,
лоду,

перєжидаючи

чогось)>

заної

нові [копец] «межовий знак; яма; неве

[капИр]

?

(«А що, ви капирі чи запо

рожці?)));- очевидно,
запозичення
з
турецької мови; тур. kafir «невіра (про
людину),
невірний; не мусульманин,
гяур; шахрай, шельма, бестія», похо-

24*

хо

чекаючи

наслі

з

[капар]

«збідніла

людина»

(пор.).

ксіпиця 1 «ремінь, що з'єднує бич ціпа
з ціпилном; [гребінь стріхи на хаті;
зношена покришка хомута ЯJ));- п. ka«чернеча ряса; чернечий каптур;
(ст.) верхній одяг (зокрема, мусульман
ських пілігримів); (ст.) головний убір
польських гірників, гірничий одяг з
відлогою; капиця ціпа, гребінь даху));
ч. ст. kapice (зменш.) «каптур)), слн.

pica

«шапочка;

ликий насиш), пов'язаного з дієсловом
копать, спорідненим з укр. копати.
СРНГ 14, 289.-Див. ще кошіти 1 •

чи

Па;- неясне; можливо,

«носок взуття>) (Otr~bski ZW 284), з псл.

[капець 2 ] «кінець, смерть» ЛЧерк,
[копець] «ТС.)) Л/Кит;-бр. капец «ТС.));
запозичення з російської мови; р. [ко
пецІ «тс.; межа, кінець)) виникло на ос

щось

док семантичного розвитку форми капа
рити «Вести нужденне життю), пов' я

вл.

Див. ще копИто.

<<nокри

kafara

перечувати; не вірити (в бога)>), -kapraп
«той, що заперечує взяті на себе зобов' я

сарй1а «НОСОК чобота)) (Maliпowski Rozprawy 17, 9), з п. [рарсіе] «капці>) (Bern.
І 484; CranjaJa 304), з ч. kape «носок
чобота)) (Bri.ickner KZ 48, 173-174),
з п. lapcie «лапті» під впливом п. kapka

*kарьсь, похідного від кореня *kар
«покриватю) (Moszynski JP 39/1, 4-5).Slawski І І 51-52; Richhardt 61; MNTESz
ІІ 357-358; Barczi 150; Kniezsa 249.-

«невдячний; не

невірний; безбожник,

вати, приховувати; бути невірою; бути
гяуром)), спорідненим з гебр. kapar «За

запозичен

[kapec]

kafir(-un)

нечестивий;

[kapica] «Халявка чобота; частина ціпш>,
khapica «покришка; головний убір)),
нл. kapica «гарний чоловічий сюртую),

болг.

[капицаІ «шапочка)),

СНОПіШ),

kapica

стручок,

м.

капица

шкаралуща;

купа

СХВ. КQпица «ШаПОЧКШ>, СЛН.
«ТС.)>;- пов'язане як зменшена

форма з капа «nокривало, попона; від
лага; капор, шапкш) (через переносне
зна чення «щось, що покриває))).- Slaw-

ski І І 54-55;
ще капа 1 .

Moszynski 39/1, 5.- Див.

[капИця 2 ] (ент.) «Чорний тарган,

Peri-

ВеБ;- очевидно, ут
ворене на основі запозиченого п. kapica
(перен.) «чернець; (ст.) чернеча ряса,

planeta orientalis)>

чернечий каптур)) ·за спільною ознакою
чорного кольору.- Див. ще капиця 1 .
КсlПИЩе

«ЯЗИЧНИЦЬКИЙ

ХраМ));- р.

капище, бр. капішча, др. капище «вів
тар,

жертовник; зображення, статуя;
ідощ, капь «образ, зображенню), болг.
капище «язичницький храм>);- запози-
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капів

капітан

чення
з
церковнослов' янеької мови;
ЦСЛ. СТСЛ. КdПUШТ8 <<ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ХраМ»
пов'язане з стсл. КdІІЬ. «видиво, привид,
образ», яке є, мабуть, старим запози
ченням з давньочуваської (дунайсько
булгарської) мови; булг. *kap (пор. чув.
кап «зовнішній вигляд, форма; фігура,
корпус», уйг. kep
«форма,
картина»,
алт. kep, шор. kapka «міра; зразок; ко
пил», дтюрк. kep «форма»), очевидно,
належить

сики

до

пратюркського

тюркських

мов;

шару

лек

походження

не

з'ясовано; порівняння з р. копать, гр.
х6:тпш (Meriпger IF 18, 280), з гр. axil.:no~ «костур, скіпетр», лат. scapus «кос
тур, стрижень», двн. skaft «стрижень»
(Bern. І 468) і виведення від іє. *kеvор

(Ильинский ИОРЯС 148-150) необ
грунтовані.- Шанский 3СРЯ І І 8, 5556; Фасмер ІІ 185-186; Горяев 132;
Егоров 153; Попов Ист. лекс. 42-44.
[капів]
<<мисливський собака», [ка

п6вий1 (у виразі капові пси «МИСЛИВСЬКі
собаки»), [кап6в'Ь] «гончак, мисливський
собака; удар (у грі в м'яч)» Чопей;
слц.

kopov

«гончаю>;- запозичення

з

угорської мови; уг. kop6 «гончак; со
бака-шукач»- етимологічно не з'ясоване,
можливо, nов' язане з хант. kopy1t- «ха
пати», фін. koppoa- «те.».- Чопей 143;
MNTESz ІІ 564-565; Barczi 170; Ба
лецкий St. s1. 9, 338.
кашляр;- р.
капиллЯр, бр. капі
лЯр, п. kapi1ara, ч. слц. слн. kapi1ara,
вл. kapilary (мн.), болг. капилЯр, м.
капилар,

схв.

капuлар;--запозичення

з новолатинської мови; нлат. саріШїrіs
«капіляр», субстантивований

прикмет

чено
з
французької;
фр.
capital
<шапітал» є субстантивованим
прикметником, що набув свого значення
внаслідок скорочення виразу fond capita1 «основний фонд» і як прикметник є

запозиченням з латинської мови; лат.
capitiШs «Головний» є похідним від
caput, -itis «голова», спорідненого з ді сл.

hQfш],

данг л.
дінд.

*habuda),

на потилиці,

hafud
«ТС.» ( <пгерм.
kapucchalam «волосся

чуб»; менш обгрунт·оване

виведення слова

(Фасмер І І 185) від 1т.
capitale «капітаЛ».-- СІС 308; Юuge
Mitzka 349; Dauzat 138; Bloch І 120;
Walde-Hofm. І 163-164; ErnoutMeillet І 98-99.- Пор. капІтальний,
капітан, капітель, Капітоліна, Капітон,
капітулювати, капрал.
капітальний «дуже важливий, го
ловний,

основний;

грунтовний,

міцний;

великий;

солідний»;- р. капиталь

ньtй, бр. капітальньt, п. вл. kapita1ny,
ч. kapitalni, слц. kapitalny, болг. м.

капитален, схв. кдлитіілан, слн.

kapi-

t<l1eп;-- заnозичення з західноєвропей
ських мов; нім. kapital «капітальний,
грунтовний», фр. capital
«rоловний»,
англ. capital «головний, основний, най
важливіший,

капіт<Ільний»

Походять

від лат. capitalis <<стосовний до голови;
відмінний, видатний», пов' яз а ного з caput, -pitis «голова».--СІС 309; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 54; Holub-Lyer 231; Юеіn
234-235.-Див. ще капітал.- Пор. ка
пітан, капітель, Капітоліна, Капітон,
капітулювати, капрал.

капітан, [капитан, капітан,
тан,
копитанша],
каттанка,

копtі
заст.

підкапітан «Штабс-капітан» Ж, підко
питан
«ТС.»;- р. болг. капuтан, бр.
капітан, п. вл. нл. kapitan,
ч. слц.
слн. kapitan, м. капетан (військ.), ка

ник із значенНЯМ «ВОЛОСНИЙ, ВОЛОСЯНИЙ»
(можливо, як результат скорочення сло
восполучення (vёna) саріШїrіs «волосна
(судина)», є похідним від іменника capillus «волос» неясного походження.
СІС 308; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 53; Ho1ubLyer 231; Wa1de-Hofm. І 158-159;

середництво

І 95.
капітал, капіталізація, капіталізм,
капіталіст, капіталістйчний, капіта
лізувати;-р. болг. м. капитал, бр.
капітал, п.
kapital,
ч.
слц.
слн.
kapitiil, вл. нл. kapital, схв. капИ

тинської мови (можливо, для російської
мови слід прийняти . ще посередництво
іт. capitano); елат. capШineus «ватажок;
граф; капітан», первісно прикметник із
значенням «головний», nов' язане з лат.
caput, -itis «голова>>.- СІС 309; Фасмер

тал;- очевидно,

ІІ 185;
Slawski

Ernout -Meillet

німецької мови
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через

(нім.

посередництво

Kapital)

запози-

питен

tanl;-

(спорт.),

схв.

капетіін,

через російське і
запозичено

[kapi-

nольське по
з

середньола

Демьянов РР 1975/3, 111-117;
ІІ 56; Brilckner 217; Holub-

капітель

капюіч

Юuge-Mitzka 349; Dauzat
120.-Див. ще капітал.
капітальний,
каштель, Капіто
Капітон, капітулювати, капрал.

Lyer 232;
138; Bloch
Пор.

лuровать, бр. Капітуляваць, П. БЛ.

kapitulowac, ч. kapitulovat, слц. kapitulovat', нл. kapitulacija, болг. капитулй

ліна,
капітель «горішня частина колони,
пілястра або стовпа»;- р. капитель,
бр. капіталь, п. вл. kapitel, ч.
kapitala, kapitel, болг. капuтел, м. капител,
схв. капuтел, слн. kapitel;- заJІози
чено з латинсЬІшЇ мови, можливо, за
посередництвом німецької (нім.
Kapi-

рам,

м.

капитулйра,

схв.

капитулu

tell) або італійської (іт. capitello «Те.»);
лат. capitellum «каnітель; голівка» є
зменшеною формою від caput (-pitis)
<<голова».- СІС 309; Шанский 3СР Я ІІ
8, 54-55; Фасмер li 185; Walde-Hofm.
І 163.- Див. ще капітал.- Пор. капі
тальний, капітан, Капітоліна, Капітон,
капітулювати, капрал.

ди», первісно зменшеної форми від caput,
-pitis «голова>>.-СІС 309; Шанский 3СРЯ

рати, слн. kapitulirati;-oчeвиднo, через
польське посередництво запозичено з се

редньолатинської мови; елат. capitulare
укладати угоду» (звідки
пізніше звужене значення «здаватися

«домовлятися,

на підставі угоди») є похідним від capitulum «розділ; умова угоди, пункт уго

ІІ 8, 55; Фасмер ІІ 185; Kopalinski 474475; Walde-Hofm. І 163.-Див. ще
капітал.- Пор. капітальний.
[юіпкаlJ «вишивка у вигляді
з

однаковими

пелюстками,

нулася»;- очевидно,

квітки

що

розпук

результат

семан

Капітоліна, [!(апителйна Я, Koпi
mriutкa Я];- р. Капитолйна, бр. Капі

тичної видазміни запозиченого п. [kapka] «nокривало на меблі» (у зв'язку

таліна;- заnозичення з латинської мо
ви; лат. Capitolina «Капітоліна» (букв.
<<каnітолійська») є формою жіночого роду
прикметника Capito!Inus
«Каnітолій
ський», утвореного від Capitolium «Ка
пітолій» (назва одного з семи пагорбів
Рима або його вершини, на якій знахо
дилися храми Юnітера, Юнони і Мінер
ви), що розглядається як похідне від
лат. caput, -pitis «голова; (перен.) вер
шина».-Сл. вл. імен 242; Петровский

з характерною для деяких видів цих
покривал вишивкою), що є зменшеною
формою від kapa «nокривало (на вешrкі

128-129; Суперанская 87; WaldeHofm. І 161; Ernout-Meillet І 97.Див. ще капітал.- Пор.
капітан,

капітель,

капітальнИй,

Капітон,

капітулю

вати, капрал.
Капітон, [!(опит6н], ст. Капітшн
<<сирtч князь» (1627);-р. Капит6н,
бр.

Капітон,

болг.

Км1итом-ь.;- через
ське

Капитон,

стсл.

церковнослов'ян

посередництво запозичено з

грець

кої мови; гр. Кс.ш[тшv походить від лат.
Capito «Капітон» (букв. «головань»), по
хідного від caput, -pitis «голова».
Сл. вл.
імен 213; Фасмер
ІІ
185;
Петровский
129; Суперанская
78;

меблі);

kapka

(ст.)

верхній

«вид чіnця

в

одяг»;

пор.

р. [капка} «шаnка», як і ч.
[kapka1
«відлога, каnтур», слц. kapka «вид nри
крашеного жіночого чіпця».-Див. ще
капа 1 .

[капка 2 ]

«поденниця,

поденна

най

мичка» Ж;- неясне.
капкан, закапк(тити <<nіймати в кап
каН»;- р.

бр.

заnозичення

qapqan

капк(щ,
з

п.

ч.

тюркських

kарkаn;

мов;

киnч.

«хаnаючий; nастка», тат.

башк.

кирг. ккалn. ног. уйг. капкан (qapqan),
чув. капкан, узб. копкон, каз. какпан
(<*капкан), туркм. гапан, тур. kapan,
кумик.

капгун,

карач.

капхан,

тув.

капка, хак. хахпан nоходять від тюрк
ського дієслівного кореня qap- «хапати»;

непереконливе припущення
про

можливість

(Vincenz 11)

запозичення

слова за
посередництвом румунської мови (рум.

capcana).- Фасмер ІІ 186; Шипова
160-161; Bern. І· 485; Дмитриев 536;
Егоров 89; Rasanen Versuch 233.

І 162.-Див. ще ка
пітал.- Пор.
капітальний,
капітал,
капітель,
Капітоліна,
капітулювати,
капрал.

тат.

капітулювати, капітулЯнт, капіту
лЯнтство,
капітулЯція;- р. капиту-

кас, як. хаппах· «ТС.» є похідними

Walde-Hofm.

п.

заміжніх жінок»,

[капкач]

«дерев' яна кришка до ка

зана»;- запозич.ення
капкач

з

«кришка»,

тюркських
дтюрк.

мов;

qapaq,

кирг. капкак, узб. копкок, башк.

кап

від
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капор

каплИця
тюркського дієслівного кореня qap(a)
(<*kapya) «закривати, зачиняти».- Рад
лов І І 1, 405, 420; Егоров 305; Юisanen

Versuch 234.
каплИця\ ст. каплица

(XVI ст.);
kapli-

р. [каплйца], бр. капліца, слц.

ca;- запозичення з польської мови; п.
kaplica (з XV ст.), [kapla], ст. kapla
nоходить від ч. ст. kapla «Каплиця»
(ч. kaple), що за nосередництвом давньо
верхньонімецької мови (свн. kapelle :
kapёlle) зводиться до елат. cappella
«каплиця».- Фасмер
ІІ
186; Slawski
ІІ 57; Machek ESJC 240; Юuge-Mitzka
349.- Див. ще капела.
[каплйця 2 ]

(бот.)

«груба

квасоля»

ВеБ;- неясне.

капловухий «з відвислими або вели
кими відстовбурченими вухами», [ка
плшзухий, каплоухий] «ТС.», [каплоуха]
(у виразі к. tіиіпка «хутряна зимова
шапка з вухами»), [капла(в)ух] «Капло
вуха істота», [капловуха] «свиня», [ка
плоух] «шапка з довгими вухами»;

р.

[каплоухий] «коротковухий (у кого

вуха обрізані

або малі

пйти <<каструвати»; появу 1 у поль
ському kaplun пояснюють зближенням
з n. kaplan «священик (католицький),
що не має права брати шлюб»; пор. ч.

[kaplan] «каплун», н.n. ст. kaplan «ТС.».
Шанский 3СРЯ li 8, 56; Фасмер ІІ 186;
Slawski ІІ 58; Brйckner 218; Machek
ESJC 240; Holub-Lyer 232; Bern. І
486; Юuge-Mitzka 348-349; WaldeHofm. І 161-162.-Див. ще скопйти.
[каплун 2 ] «Їжа, приготована з хліба,
води й солі» ЛЖит;- р. [каплун] (кул.)
«холодник,

тетерю>;- запозичення

польської мови; п.

з

[kaplun] «суп з води,

хліба,

часнику, солі, масла і яєць»,
«суп з води і хліба або булки,
розварених з доданням солі, кмину,
рідко масла або смальцю; тетеря (стра
ва)» не цілком ясні; пов' язані, оче
видно, з kaplon «каnлун», ст. і діал.
kaplun «те.»; назва могла виникнути
як іронічне позначення бідної, непожив
ної страви (на відміну від високоякіс
ної їжі з каплунів).- Див. ще кап
лун1.

[kaplon]

[каплЮжник] «п'яниця» Я,

від природи)»,

[каплій]

[капл(о)ух] «роззява, бевзь»;- складні

«те.» Я;- запозичення з російської мо

слова, утворені з основ іменників [ка
пель] «один з двох навушників шапки»
і вухо за аналогією до складного при

ви;

р.

[каплЮжник]

<<n'яничка;

п'я

ниця, що любить пити по шинках, особ

кметника клаповухий.- Див. ще

вухо,

капель, клаповухий.
каплун 1 «кастрований півень;

ливо чужим коштом», [каплЮга, кап
лЮжка] «ТС.» є похідними від дієслова
[каплЮжить] «зливати в шинку каплі,

[хит

залишки

з

посуду,

упиваючися

цим;

рий віл;
порода півня з шишкою на
голові; кнур з одним ядром ЛЖит],>,

Пити, пиячити, жадібно шукати нагоди
впитися», пов' яз ан ого з капля, капать;

каплунити <~каструвати» (півня), [за
каплунити] <<убити, зарізати» Я, [за
каплунитися] «почервоніти, як каплун»
Ж;- р. каплун (з XVIII ст.), бр. ка
плун, п. kaplon, [kapl6n], ст. (і діал.)
kaplun (XV -XVIII ст.), ч. kapoun,
ст. kapun, слц. kapun, вл. kapon «пі
вень», нл. kaplon «каплун; півень»,

форма [каплій] є, очевидно, калькою
російських форм, nохідних від [каплЮ
жить].-Див. ще капати.
[капнйк] «велике дерев'яне кільце,

схв. копі]н, ст.

kopun;чеське

kapun (XVI ст.), слн.

через польське і, далі, старо

посередництво

запозичено

з

се

редньоверхньонімецької мови; свн. kappun (нвн. Kapaun) «каплун» походить
від

нар.-лат.

cappane(m)

(зн.

в.

одн.

від сарра «ТС.»), що продовжує лат. сара
(род. В. capanis), старіше capus «Каплун»,
споріднене з псл. *skopь, *skopiti, укр.

{скоп( ець) J «кастрований
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баран»,

ск6-

яким з'єднуються між собою плуг і
колісня»;- неясне.
·
капор, [капареЦЬ] «ВИД ЖіНОЧОЇ шап
КИ>> Ж;- р. капор, заст. капар, капер,
бр. кітар;- через російську мову за
позичено з голландської; гол.
kaper
«шапка, капор» є, очевидно, nохідним
від

kap

«шапка, ковпак, капор; відлога;

покривало», що виникло nід впливом
іменника kaproen «шаnка; чепець, ка

пор;

(чернецький) каПтур»,

яке похо

дить від фр. lcaperon] «шапка; відлога»
(пор. фр.
chaperon <<Те.»); гол. kap
(снідерл. kappe) запозичене з роман-

юіпорщ

ка пра

ських мов і продовжує нар.-лат. сарра
((Відлога; плащ з відлогою»; менш об
грунтоване прийняття безпосереднього
запозичення слова в російську мову
з романських мов (Фасмер І І 184; Bern.

І 485).-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 56-57;
304.-Див. ще капа 1 •
[капорщ] <<капусняк (борщ з кислої

Vries NEW 302,303,

капусти) (?)» Ж;- неясне;
можливо,
жартівливе утворення з початкової час

тини слова [кащ]ста]

«густий борщ із

шаткованої капусти» і кінцевої частини
слова борщ; пор. інше слово подібного
типу (з народного анекдоту) м'ясало
<<м'ясо і сало»; принцип подібного схре
щування слів відомий і іншим мовам
(напр., n. glaskac «пестити, гладити»
з g(ladzic) +laskac, англ. smog «смог»
з smoke «дим»+fоg «густий туман»).
[капострак] «nодушечка для голови,

ясик»

Ко;- п.

[kapuzdrak, kapustrak]

«(у війську) подушка, набита сіном, со
ломою; мішок із соломою, вживаний як
подушка»;- не зовсім ясне; можливо,
в основі лежить нвн. Kopfpolster <<Поду
шечка для

голови,

ясик», що проникло

в українські говірки за польським посе

редництвом;

[kapuzdrak, kapustrak l

п.

могли набрати своєї форми в результаті
фонетичних

перетворень,

етимологізації

і

а

зближення

також

де

з

словами

kapuza <<велика хутряна шапка;
[kapudrak] <<сюртук; куртка,

відлога»,
каптан»,

слова німецького походження (нвн.

Ka-

у свою чергу оформленого
за зразком численних польських імен
ників з суфіксом -ak; менш обгрунтоване
виведення слова (Кобилянський Гуц.
гов. 81) безпосередньо від нвн. Kopf-

put(t)rock),

polster.
капость,

капосник, капосний, капос

ничати, капостити, [капостіти] <<ро
битися гиДким»;- р.
[капость];- ре
зультат метатези в слові * пакость, яка
мала відбутИся в умовах збереження
-о- в теперішньому новому закритому
складі (пор. пакість); судячи з вузько
сті явища (навряд чи навіть спільно
східнослов'янське), воно відбулося не
раніше ХІІІ ст., після остаточного роз
паду східнослов' янеької
єдності; пер
вісною територією його постання були,
очевидно, північноукраїнські говірки,

особливо східна і центральна їх части
ни; про це свідчить як характерне для
цих говірок збереження о нового закри
того складу в ненаголошеній nозиції,
так і поширення слова в основному лише
на території Наддніпрянщини. --Була
ховський Вибр. праці ІІ 272.- Див. ще
nакість.
капбт <<одяг; покришка мотора», [ка

пота] <<Верхній ОДЯГ (ЧОЛОВіЧИЙ і жіно
ЧИЙ)», [капот6вий] <<дрібний міщанин»
(букв. <<той, що носить капот») Ж;
р. капот, бр. капот, капота, n. kapota
<<верхній одяг (балахон, каптан, лапсер
дак); (ст.) вид жіночого капелюшка»,
kapot <<капот (мотора)І>, ч. kapota <<ТС.>>,

[kapot] <<nлащ із відлогою; відлога>>,
kapota <<капот (мотора)», болг. заст.

слц.

капот

«сюртук;

<<Плащ»,
пальто>>,
ПЛаЩ»,

презерватив>>, капут
м. капут <<піджак,
сюртук;
ех в. капут «піджак, сюртук;

капот

<<ТС.»;- за

ПОСередНИЦ

ТВОМ російської й польської мов запо
зичено з французької; фр. capote <<сол
датська шинель; лікарняний халат; дам
ський капелюшою>, capot <<nлащ з від
логою;

покришка

мотора»

вважаються

похідними від саре <<nлащ з відлогою»,
яке зводиться до іт. сарра <<те.», або
безпосередніми заnозиченнями з італій
ської мови (від іт. cappotto <<nлащ,
пальто>>, cappotta «nлащ; жіночий капе
люшою>), які є nохідними від іт. сарра.
СІС 309-310; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 57;
Фасмер ІІ
187; Slawski ІІ 58-59;
Holub-Lyer 232; Dauzat 139; Bloch І
119, 120; Mestica 269.- Див. ще капа 1 •

[капра] «гній
в очах>> ДзУЗЛП,
[капри ДзУЗЛП, капрі ДзУЗЛП, коп
ра] <<Те.>>, капрrівий СУМ,
ДзУЗЛП,
[коправий, каправість Ж, капрWзість
Я],

[капрdвіти]

[капрувати]
(очи)J (з укр.),

ч. [kapra]
з очей»,

<<гноїтисЯ>>

<<те.>>

Я;- р.

(про

очі),

[каправЬLе

XVIII ст.),
[kapra] <<слиз
karpavy;- nсл.

n. kaprawy

(з

«крапля>>, слц.

[kapravy],

<<капання,· краnлю>, пов'язане
з дієсловом kapati <<капати»; п. kaprawy
у зв' язку з його ізольованістю і піз

[kapra]
ньою

nоявою

позичення

можна

розглядати

з української

як

за

або словаць

кої мови; менш переконливе виведення

kapra-

у п.

kaprawy

(Otr~bski

LP 8,
375

капрал

капсуль

307) з гіпотетичної
редуплікованої
форми * k(r)o-pr-; малоймовірне пов' я
зання (Горяев 132) з гр. хЬлрос;; «гній;
бруд, болото».- Дзендзелівський УЗЛП
70; Slawski ІІ 59-60.- Пор. капро
вокий.
капрал;- р.
kapral, ч. слц.

м.

каплар,

схв.

бр.

болг. капрал, п.
kapral, вл. korporal,

кдллар,

kapral,

слн.

kapr61;- за

посередництвом російської
і польської мов запозичено з німецької;

нвн.

[Kapral]

через

проміжне

Kaporal

походить, очевидно, від фр. capora!, яке
зводиться до іт. caporale «Капрал», по
хідного від сара (мн. capora) «голова»
або пов'язаного з елат. caporalis «ко
мандир», похідним від нар.-лат. capus
(род. в. одн. caporis), що розвинулося
з лат. caput, -pitis «rолова».- СІС 310;
Фасмер ІІ 187; Slawski ІІ 59; Daнzat

тором при формуванні семантики сло
ва, або від іт. сара riccio «скуйовджена

голова» (Bloch І 120).- СІС 310; Battisti -Alessio І 739, 740, 745; Bloch І
120.-Див. ще капітал.

[капровокий]
«каправий»,
[капроокuйl «КОСООКИЙ» Ме;- складне слово,
утворене з іменників [капра] «гній в
очах» і око (діал. воко); первісна семан
прикметника -«той, у кого ка
пають (=гнояться) очі».- Див. ще кап
ра, око 1 •
капрон;- р. бр. болг. капрон, п. ч.
kapron, слц. kapr6n;- слово, утворене
в російській мові за зразком назв ін
ших синтетичних тканин з новим суфік
сом -(л)он, словотворчим зразком для
яких стало слово нейлон (<англ. nyтика

lon);

основою для

мабуть,

стало

р.

виникнення
капроновая

слова,

кислота

138; Вloch І 120; Walde-Hofm. І 163.Див. ще капітал.- Пор. каnітальний,
капітан, капітеJlЬ, Капітоліна, Капітон,

(назва речовини, необхідної для виготов
лення капрону), утворене від лат. capra

капітулювати.
капрИз, капризуля, капризун, капри
зуха,
капрИзний,
капризувати;- р.
болг. капрйз, бр. капрьtз, п. kaprys, ч.
розм. kapric, kaprice, слц. розм. kapric,
kaprica, м. каприц, схв. калриц, капрu
ца, каприс, капрйса, слн. kaprfca;- оче
видно, через російське посередництво
запозичено з французької мови; фр.
caprice п:::~ходить від іт. capriccio «кап
риз; (муз.) каnриччіо».- Фасмер ІІ 187;

мірою входить до складу козячого мо
лока; лат. capra «коза» (caper
<щап,

«коза», оскільки ця кислота незначною

цапиний запах») споріднене з дісл. !1afr
<щап», гр. хсілрщ; «кабаю>.-СІС 310;
БС9 20, 81; Голанова ВКР VIII 224225; Sl. vYyr. obcych 339; Wald~-Hofm.
І 157 -158; Ernoнt-Meillet 94-95.
[ка пса l «гаманець», [кабза] <<те.» Г,

Ж;- Р·

[кабза, кобза] «ТС.»,

п.

kabza

«калитка, капшук», ст. kapsa <<скриня;
торба, сумка мандрівника; футляр», kap-

Slawski ІІ 60; Holub-Lyer 232; Dauzat
139. - Див. ще капрйчч і о.

za

капрИччіо (муз.), капрйччо «ТС.»;
р. капрuччио, капрrlччо, бр. капрЬ:чью,
П. Ч. СЛЦ. capriccio, бОЛГ. М. капрtJцио;
запозичення з італійської мови; іт. capriccio «каприччіо; твір у вільній формі;
каприз, примха» (раніше -«гидування,
огида; жах»), очевидно, виникло з іт.
ст. caporiccio «гидування, огида; жах»

жіночий статевий орган», слц. kapsa
<<торба; [кишеня]», [kabza] «Волоцюга;

(пор. також

[capuriccio]

«каприз»), по

«ТС.», ч.

kapsa «кишеня;

схованка,

місце

(ст.) потайник,

зберігання

реліквій;

nовія», вл. kapsa «кишеня; гаманець,
капшую>, нл. kapsa «кишеня; футляр»,

бОЛГ.

заст.

кабза <<ПіСТОН», СХВ. каnса

<<Труна»;- можливо, за· польським посе

редництвом
мови;

лат.

запозичено

capsa

з

латинської

«схованка,

скриня

capora) «ГО
capus
caput, -pitis «Те.»;

(особливо на книжки)» споріднене з гр.
xa:rtYj <шела», алб. kapasё <<nосудина на
олію», сірл. сар(р) «віз».- Фасмер li
151; Slawski ІІ І І; Bruc1шer 211; Machek

отже, первісне знаЧення -<<Те, що при
йшло в голову»; менш певне виведення

ESJC 241; Holub-Lyer 239; WaldeHofm. І 162-163.

хідного від іт. саро (МН. СТ.
ЛОВа»,

(мн.

що

nродовжує

capora)

<

лат.

від іт. capra «коза»
8, 58; Slawski ІІ 60;
якого міг
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нар.-лат.

(Шанский 9СРЯ ІІ
БЕР ІІ 223), вплив
бути лише додатковим фак-

капсуль, капсула, [капсель] <шістон
(рушничний); мідна оправа для отворів
у шкірі або матерії, через які право-.

каптан

каптур

диться шнурок», [капслевйй] «пістонний»
(про рушницю);- р.

капсюль, капсуля,

капсуль, капсула, бр. капсуль, капсуля,
п. kapsla, kapsel «капсуль; металевий
ковпачок (на пляшках)», kapsulka «каn
сула», ч. kapsle «капсуль; (заст.) фут
ляр; капсула», слц. kapsl' а «капсуль»,
вл. kapsla «капсуль; капсула; (бот.)
коробочка», болг.
капсул
«капсуль»,
капсула «те.; капсула», м. капела «кап
суль», каписла, схв. кстсла, калиела
«ТС.»;- за посередництвом російської,
польської і німецької мов (нвн. Kapsel)
запозичено з латинської; лат. capsula
<<скринька, коробочка, банка» є змен
шеною формою від
capsa «вмістище,
футляр, скриня».- СІС 310; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 58; Фасмер ІІ 187; Sla"ІNski li

з південноросійських говірок; похідне
каптій, утворене українським суфік
сом -ій (пор. водій, возі й, носій), неха
рактерним для російської мови, оче
видно виникло вже на українському
грунті.- Див. ще кіпоть.

Каnтур 1 «ЧернеЦЬКИЙ КЛОбук; ВіДЛОГа
в

верхньому одязі; старовинний жіно
чий головний убір, різновид очіпка»,

[каптурка]
(вовняний

«чоловічий
ковпак у

головний

убір

вигляді зрізаного

конуса)», каптурник «чернець», [закап
турити] «закрити каптуром» Ж, ст.

каптуроносци (XVI ст.);- р. [каптура]
(жін. р.) «відлога; башлик», [каптурок]
«каптанець»,

каптура

ст.

каптур?J,

«тепла

шапка»,

кап?Jтур?J,

бр.

каптур

«капор, чепець; [шапка з навушниками;

60-61; Holub-Lyer 232; Walde-Hofm.
І 162-163.- Див. ще капса.

вид дитячого головного убору; найвища

каптан, [кафтан] «каптан; куртка»
:Ж, [кавтан] «вид напівкаптана з від

ка на казанок для самогону]», п.

кидним коміром, жіночий
святковий
одяг галицьких городянок», [каптанка]

передня частина печі; абажур; покриш

kaptur

<<Відлога; чернецький каптур; (ст. і ді ал.)
ковпак, що одягають на голову чи на очі
деяким тваринам,

птахам; покриття для

<<верхній одяг, подібний до кофти; під
жак із вибійки», каптанник «той, хто
шиє каптани»;- р. кафтан, ст. кавтан,
ковтан, бр. болг. кафтан, n. ч. слц.
kaftan, ·м. кафтан, схв. кд.фтан, слн.
kaftan;- запозичення з турецької мови;
тур. kaftan
«вид верхнього
довгого
одягу»
загальноприйнятої етимології
не має; за одним припущенням (Радлов

різних знарядь; дашок над комином;
капиця (ремінь, що з'єднує обидві час
тини ціпа)», ч. ст. kaptur, kaptouг «кап
тур, відлога», [kaptuг] «чепець»;- оче

ІІ 461; Lokotsch 61; Фасмер І І 212;
Супрун Тюркизмьr 69-72; Slawski І І

пання» (Slawski ІІ 61), з ч. ст. kaptйr
(Kaгlowicz S\:VO 252), що саме, мабуть,

20), турецьке слово походить від перс.
haftan, за іншим (Корш ИОРЯС 1903,
ЗО; Bern. І 468), є власне тюркським,

походить від п.

kaptur,

дення

нар.-лат.

утвореним з кап «мішок; футляр» і тон

слів типу

юдяг».-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 102; Ши
пова 173-1 74; Дмитриев 560.

[кантіти 1«скнарити», [копт йти] «Те.»,
[каптій]

«скнара»; -очевидно, запози

видно,

запозичення

пор. чаr.

глибокий

з

тюркських

мов;

каптур-!Jаі «великий,

kaptur,
мішаю>

(Mikl.

ТЕІ

Nachtr.

ІІ 142); менш переконливе пов' язан
ня через п. kaptuг з лат. captura <<ха

слова

з

а також виве
сарра

через

якесь із пов' язаних з ним романських
елат. сарраго, іт. саррегоnе
<<nлащ», фр. chaperon «каптур» (Bern.
І 485-486; Преобр. І 294; Саболевский
РФВ 70, 85).-Фасмер ІІ 187-188;

Шипова 162; Macl1ek ESJC 241.
[каптур 2 ] «вид покарання жінок: три

чення з російської мови; р. коптеть <<чор
ніти
від диму; сидіти над чимось, ре
тельно працювати, скніти (над чимось)»,

маючи в лівій руці над головою караної

[копотуха]

очевидно, запозичення з польської мови;

«скнара»

допускають мож

ливість семантичного зближення дієс
лова, первісно похідного від к6поть
<<КіПТЯВа, КіПОТЬ», із КОПаmь(ся) <<ВОЗИ

ТИСЯ (з чимсь)» і копuть «нагромаджу
вати»; акання у каптіти (зам. коптіти)
е наслідком його усного запозичення

весь її одяг, правою сікли різками»;
п. ст.

kaptur

«КОІіфедерація,

створюва

на після смерті короля на час безкора
лів' я; карний суд під час безкоролі в' я;
ухвала каптурешої конфедерації; кара,
визначена каптуровим судом, каптурова

кара» (у зв' язку з анархією, яка вини-
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капу за

капуста

кала в Польщі під час безкорал ів' я,
вироки цих судів часто відзначалися
суворістю) походить від лат. captura
«хапання, ловіння;
(елат.) в'язницю>,
утвореногu від саріо «хапаю, ловлю,
беру»; видозмінене, можливо, під впли
вом kaptur «Відлога, чернецький кап
тур, клобук» у зв'язку із звичаєм на
знак жалоби після смерті короля одя
гати суддям створених у цей час судів
чернецькі каптури; менш переконливе
виведення п. kaptur «конфедерація, кар

ний суд під час безкорал ів' Я» (Briickner
лише від n. kaptur «каптур, відло

218)
га»;

на семантиці українського слова,

«хвіртка» Доп. У жДУ
«ворота»;- очевидно,

ми дієсловами типу тур.
ти,

«каптур,

чув.

(одяг

над

караної нагадував каптур).-

головою

Slawski

ІІ

62.- Див.

ще капестра.
[капуза] «зимова тепла шапка з ву
хами Г; головний убір (картуз чи шапка),
що насувається на лоб аж до очей Па»;
п. kapuza «головний убір, велика шап
ка; відлога>>, ч. kapuce «відлога», слц.
kapucna, вл. kapuca <<'Відлога, капор»,
полаб. kapuz «вид каптура для захисту
від бджіл», схв. kapuca «Відлога», слн.

«те.»;- через польське і німе
цьке (нвн. Kapuze «відлога») посеред
ництво запозичено з італійської мови;
іт. cappuccio «відлога; башлик» про
довжує елат. caputium «чернецький кап

kapuca

тур, відлога>>, що є похідним від сарра
<<Вид головного убору; плащ з відло
гою».-Шелудько 32; Slawski ІІ 63;

Machek ESJC 241; Holub-Lyer 232.Див. ще капа 1 •
[капузитися] «сердитися» Па;- оче
видно, пов'язане з [капуза] <<головний
убір (картуз чи шапка), що насувається
на лоб аж до очей»; у такому разі пер
вісно означало <<Насуnлюватися, нахнюп

люватися; ховати очі (nід капузою)».
Див. ще каnу за.
[капука] «кінець, смерть» Л;- оче
видно, результат видазміни слова капут
«ТС.», яка могла відбутися внаслідок
експресивної деформації кінцевої час

тини слова за зразком численних слів
'негативного
забарвлення з суфіксом
-ук(а) (-юк(а)) типу каменЮка, зміЮ
ка.- Див. ще капут.

[капура] <<ворота» ДзАтл ІІ, [кащjрка]
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заnозичення

з

угорської мови; уг. kapura (букв.) «на во
рота» або (раніше) <<У ворота» є формою
верхньонаблизного відмінка (сублатива)
від kapu <<Ворота» (запозичення в цьому
значенні саме даної форми пояснюють
лексикалізацією угорської команди kapura <<На ворота (біжи, дивись)», усві
домленої українцями й словаками як
<<ворота»), запозиченого з тюркських мов
(ще до оселення угорців в Угорщині);
дтюрк. qapuy «двері, ворота», тур. kapi,
чув. xanxa <<ТС.» пов'язані з тюркськи

можливо, відбився вnлив з боку каптур
відлога»

4;- слц. [kapura]

замикати,

kapa

закривати»,

<<зачиня

ккалn.

жап,

xyn <<ТС.».- Дзендзелівський Доп.
УжДУ 4, 62-63; Кирай St. sl. 7, 5;
Шулан St. sl. 10, 170; Barczi 151; Его
ров 286, 305.
[капурис] «кінець, смерть»;- n. kapures <<кінець, загибель»;- запозичен
ня з мови ідиш; ід. kapores, [kapures]
«кінець, загибель, капут» походить від
гебр. kapparo_t_ <шокутні жертви» (одн.
kappara); семантичний перехід «покутні
жертви» >«загибель,
кінець»
пов'яза
ний із звичаєм різати як покутні жертви
курей перед днем покути !om ha kipurim

(букв.) <<день покут» або (пізніше) !om
<<день прощення, (або) покутної

kipur

жертви»

(отже,

«nокутні

жертви (ку

ри)» >«кінець, загибель (курей)»> «кі
нець, смерть (взагалі)»); гебр. kapparo!
є похідним від кореневого дієслова ka-

par «покривати» (пор. його іншу форму
ki pcer <<Прощати», власне <<nокривати про·
вину»), спорідненого з ар. kafara «покри
вати, приховувати; покутувати».- SW
ІІ 252; Юuge-Mitzka 350; Gesenius
393, 394.- Пор. капар 1 •
[капуснЯк) <<дрібний дощ,

мжичка»

Ж;- запозичення
з
польської мови;
п. kapusniak <<ТС.», очевидно, виникло
з [kар]«крапля, накрапання, капотіння»
через проміжне
kapusiak (з нарощен
ням двох зменшених суфіксів -us і -ak)
і далі через зближення з kapusniak «ка
пусняк (борщ із квашеної капусти)».

*

Див. ще капати.

капуста (бот.)
[густий борщ

«Brassica oleracea L.;

із квашеної

шаткованої

капуста

капу ша

капусти]», [ю:іпуст] «бруква, Brassica napus D. С.» Ж, [кащjстиця] «капуста»
Ж, капустй «город (грядки) з капус
тою» Ж. капустйна «головка (листок)

капусти», [кащjстиско] «поле, на якому
росте (росла) капуста» Ж, кащjстище
«мjсце, де росла капуста», кащjсник
(ент.) «гусінь капустянки; город з ка
пустою», капусниця (ент.) «капустянка,

Pieris brassicae L.», капуснЯк, [капус
тійник] «горщик для варіння капус
няку», [капустЯнйк] «камінь, яким nри
кладають кружки в діжці з квашеною
капустою» ДзАтл ІІ, [капuстftники] «Ва

реники (пироги) з каnустою», [кащjстни
ця] «капусняк», [капустЯницяl «бочка
з квашеною капустою» Ж. капустЯнка

(ент.)
«вовчок,
Gryllotalpa vulgaris;
[діжка на капусту; місце, де росте

(росла) капуста ЖJ», капустЯний, капус
няк6вий, [капуснЯчий], [тшпустЯнити]
«псувати» Ж, перекапустити «зіпсува
ти», розкащjститися «зайняти багато
місця, невимушено розсістися»;- р. бр.
капуста «(бот.); капусняк», др. капуста
«страва із квашеної капусти» (1193 р.),
п. ч. слц. kapusta, болг. [кащjста],
схв. kapusta «(бот.) дрік, Genista L.»,

слн.

[kapusta]

«капуста»,

р.-цсл. К<.ІІІ~ст<І «страва»

kapus «те.»,
(1073);- оче

з

іт. composta (Matzenauer 40; Mikl.
EW 111), що не пояснює -а-, незадо
вільне, так само, як пов'язання (Gebauer
ІІ 20; Mikkola Berйhr. 118) з двн. chapu3,
свн. kappu3 (<елат. caputium), що не
пояснює

кінця

слова.- Дзендзелів

ський St. sl 6/1-2, 130; Филин Образ.
яз. 113; Фасмер І І 188; Slawski li 62-

63.- Див.

ще капітал, композИція"
капут, скапутитися
(вульг.)
«ПО
мертю?;- р. бр. капут, п. kaput (і kapйt), ч. слц. (розм.) kaput;- заnозичен
ня з німецької мови; нвн. kapйtt «роз
битий, зламаний, зіпсований; той, що
загинув>> походить від фр. capot «про
пав, програв» (картярський термін з ви

разів etre (faire) capot «ВТрачати ВСі
взятки при грі в карти»), етимологічно
неясного, можливо, пов'язаного з точ
ніше не визначеним (Dauzat 139) про
вансальським словом, похідним від пров.
сар ( <нар.-лат. capus; лат. caput, -pitis)
«голова».- Фасмер
ІІ
188; Юuge
Mitzka 350-351; Bloch І 120.

[капутрак] «сюртук, вид верхнього
одягу» BeYr;- п. [kapudrok, kapudrak,
kaputrok] «сюртук, куртка, каптан», ч.
[kaputrok l «пальто»;- запозичення з ні
мецької мови; нвн. [l(aputrock] <<Довгий
сюртук,

пальто;

солдатська шинель

(в

видно, результат видазміни запозиче
ного елат. compos(i)ta «квашена, кон
сервована капуста» (букв. «склад(е)на,
змішана (зелень, капуста)»), пов'язаного
з лат. compositus «склад(е)ний, зміша
ний», compono «складаю», або іт. сот-.
posta «компот; суміш»; виникнення го
лосного а в кащjста намагалися пояс

австрійській армії)» утворене з нвн.
[l(aput] <<ТС.» і Rock <<сюртую>; нвн. Kaput найвірогідніше походить від фр.
capot <<nлащ з відлогою», на семантич
ний розвиток якого в німецькій мові,
можливо, вплинуло формально близьке
фр. capote «солдатська шинель»; менш
обгрунтоване виведення слова (Банков

нити

БЕ 1960/1, 28) від іт. cappotto; нвн.
Rock -слово прагерманського похо
дження, спорідненездірл. rucht ( <*ruktu-) «куртка»; зміна форми слова на

зникненням

носового

приголос

ного (-m-) або існуванням носового го
лосного в романському слові (*kq,pusta),
що було джерелом запозичення (Brйck

ner 48, 208; Machek ESJC 241); за ін
шим припущенням, слово набуло своєї
теперішньої форми під впливом конта
мінації з близькою за значенням групою

романських слів -елат.

caputium «ка
caput «голова»), іт.
cappuccio (<елат. caputium) «Качанна
капуста>? і фр. (запозичене з іт.) (chou)
cabus «ТС.?? (Bern. І 486; Briickner 218;
Брандт РФВ 22, 135; Karlowicz SWO
252 і наст.); виведення безпосередньо
чан капусти»

(від

українському грунті (кінцеве -р-ак зам.
-р-ок) сталася, мабуть, через деетимо
логізацію і зближення його з іменни
ками із суфіксом -ак. -Юuge--Mitzka
604.- Див. ще rейрок, капбт.
[капушаl (ент.) «овечий кліщ, Melo-

phagLІs ovinus L.» ВеНЗн, [капущ Г, Ж.
кепуша ВеНЗн] «те.»;- болг. [капуш]
«кліщ», м. [капушl (бот.) «рицина, Ricinus communis L.», схв. кfтуша «овечий
кліщ»;- запозичення з молдавської мо-
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капцан
ви;

капщина

молд. кзпуиtЕJ «овечий

рицина»

(друге

калькою лат.

значення

ricinus

[капша]

кліщ; (бот.)
є, можливо,

«вид великого клі

«гаманець,

капшук»

Ж;

результат контамінації близьких за зна

ченням

і

подібних формою слів тtanca

ща, паразита свійських тварин; рицина»,

і капшук «ТС.» (див.).

пор. р. клещевйна «рицина» як кальку
латинського слова), очевидно, спорід
нене з алб. kёрйshё «кліщ (паразит тва
рин)» і разом з ним належить до шару
субстратної лексики, успадкованої з да
ко-фракійських говірок; виведення рум.

[капшИвийl «неохайний, брудний Г;
у лахмітті, обірваний Ж», [капші] (лай
ливий вираз);- р. [капшйвьtй] «худий,

сарй?а від рум. сар «голова»

мови;

(Cranjala
305; Philippide І І 703; Dragaпu Romanii
75) непереконливе.- Scl1el udko 134; Га
бинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 130;
Vrabie Romaпoslavica 14, 152; Craпjala
438; DLRM 127; СДЕЛМ 225; Rosetti
ILR li 102-103, 107, 111.
[капцан] «голяк, бідар Г; зубожілий,

занепалий Ж», [капсан] <<Лайливе слово
(стосовно єврея) Г; губань (лайливе
слово) Я», капцаніти «убожіти, занепа
дати» (про людину);- р. бр. [капцан]
«голодранець», п. kарсап, заст. kap-

con, kapsoп, [kabzon, kapsaп, kabcan,
kapcon] «зубожілий; голий, бідак; без

худорлявий, малий на зріст, виснаже
ний»;- можливо, через російське посе
редництво запозичене з якоїсь тюркської

пор.

вузький,

тат

капшук «калитка,

люк»,

бр.

хур»,

[капшух]

п.

kapciLІch

[kapszuk] «ТС.»;- запозичення з тюрк
kapcrk «гаманець, міше
кисет;

ВИДОЗМіНИ форми капці «ВЗУТТЯ без ха
ЛЯВ, шкарбани; хатні туфлі», зближеної
з [капцан] «голяк, бідар» завдяки народ
ній етимологізації слова як «взуття кап
цанів, бідних людей»; формальній зміні
слова могло сприяти також зближення

«кисет»,

«ТС.; (жарт.) старий зношений капелюх»,

уйг.

«лахміття, обірваний одяг»;- результат

кисет;

катиук «кисет; сечавий мі

чаг.

[капцаньt]

гаманець;

ман(ець) (перев. на тютюн)» Ж, [кап
шущкіі] (бот.) «дзвоники,
CampaпLІla
glomerata L.», ст. капшук (в'Ь капщуци)
(XVII ст.);- р. [капчук] «мішок, гама
нець», [капиtукl «мішечок, кисет; ма

чок,

[капцанй] «капці»;- бр.

кап

garia vesca L; полуниці, Fragaria colliпa
L.», катиуч6к «ковпачок», [капчук] <<га

брущий; жебрак; той, хто живе з ми

(-tun) «жменя; володіння (чимось)».
Фасмер ll 188; Slawski ІІ 51; Газов
Гинзберг 56, 140-141.

<<тонкий,
шор.

малюю>, [tшпшуки] (бот.) «суниці, Fra-

ських мов; тур.

«збирати», спорідненим з ар. qаЬщіа
«брати в руки, стискати (руку)», qabbaQ.a «вручати гроші, платити», qabQ.a

алт.

ию5аі «швидкий, прудкий».

порадна людина; нероба; бевзь»;- запо
зичення з мови ідиш; ід. kapcJn «жебрак,
бідак» походить від гебр. qab~an «же

лостині», пов'язаного з дієсловом qaba~

[капша 0 аі]

худорлявий»,

мала

посудина, ·футляр»,

капчук,

каз. капutьtк
«ТС.»
є зменшеними формами від рефлексів
дтюрк. qap «посудина, міх, бурдюк,

мішою>.-Дзендзелівський RKJ LTN
15, 157; Фасмер ІІ 189; Шипова 162163; Slawski ІІ 52; Lokotscl1 94; Радлов
ІІ

l, 400-403, 429, 430, 432.

капщина (іст.) «ПОДаТоК З напо'fв»,
ст. капщина (1556 р.);- п. kapszczyzna
«податок за право виготовлення горілки
або пива»;- не цілком ясне; найімовір
ніше, походить від др. капь «вмістище;
одиниця ваги (близько 4 пудів); гиря
з цією вагою», що в даному разі могло
позначати певну місткість (кількість)

.

напоїв,

за

яку

сплачувався

податок;

з близьким за значенням словом шкар

укр. tаіпщина, 11.

банй.-Див.

у такому разі бути безпосередньо утво

ще

капець\

капцан.

kapszczyzna

могли б

Пор. шкарбан.

рені від прикметникї'в у словосполучен

[капцювати] «падати лапатими плас
тівцями» (про сніг);- очевидно, пов' я
зане з [капці] «суконні шиті шкарпетки»

нях

(пор.

семантично

близьке

лемківське

(сніг іде онучами] «ТС.»).- Див. ще Ка
пець1.
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*капьска(я

дань),

*kapska (dan);

не виключено також, що польське слово

є калькою відповідного (старо)україн
ського юридичного терміна; менш імо
вірний, насамперед, з погляду фонетич
ного і словотворчого, припущуваний

карабкатися

кар

зв'язок

(SW 11 250)

із елат.

capagium

~вид податку».- Див. ще кап.
кар (вигук для відтворення

крику

ворони), каркати;- р. каркать,
бр.
каркаць;- східнослов'янське
звукона

слідувальне
утворення, аналогічне до
[кир] (вигук для відтворення
крику
курей), п. karkac ( <*k'Ьrkati?) «кудку

дакати, квоктати», ч. [krkati] «карка
ТИ», слц. kfkat' «тс.» і т. д.; реконструк
ція псл.

на підставі цих форм
І І 78) здається сумнівною.
Пор. кир 2 , коркотіти, кракати\ крук.

одязі»;-- запозичення з польської мови;

п. karabela «ТС.» (з XV ст.) пов'язується
з назвою міста Кербела (ар. Karbaia')
в І раку, відомого торговельного пункту,
біля якого, нібито, вироблялися подібні
шаблі; менш обгрунтоване виведення

(Zajcьczkowski

PJ 1954/2, 8)

від прізвища

яке належало зброяреві, що
виrотовляв такі шаблі.-- Slawski І І 64;
Brйckner 219.

Karabela,

ШОВе стягнення; кара», дірл. caire «до
гана»; недостатньо обгрунтоване пов' я
зання (Fick І 377; Trautmann 118;

карабін «Коротка гвинтівка; гачок
в
ланцюжках,
повідках»,
карабінка
(розм.) «коротка гвинтівка», карабйн
(заст.)
«Те.>>,
карабінер,
карабинер
(заст.);- р. караб[tН «коротка гвинтів·
ка; гачок (у годинникарів)», бр. карабін
«коротка гвинтівка», п. karabin «гвин
тівка, рушницю>, karabiпek «малокалі
берна гвинтівка, карабін; годинникар
ський інструмент», ч. karabina «кара
бін; вид інструменту», karabinka «корот
ка гвинтівка; годинникарський інстру
мент», слц. karabina, karabin «карабін»,
karabinka «сталева обручка з пру
жиною (для з'єднання, підвішування і
под.)», болг. караб[tна «карабіН», м. кара
бйн, карабйнка, схв. карабїі.н, кар-абИ
на, слн. karabinka «ТС.»;- запозичено~
очевидно, за російським і польським
(можливо, також німецьким - нвн. ст.
Karabin) посередництвом з французької
мови; фр. carabine <<карабін» є похід
ним від фр. ст. (з XVI ст.) carabin <<сол
дат легкої кінноти; кінний розвідник»,
етимологічно неясного; первісно позна
чало зброю відповідного роду військ.
СІС310; Шанский 3СРЯ 8, 60-61; Фас
мер-Трубачев ІІ 190; Hiittl-Wortl1 19;

Преобр. І

Slawski

*karkati

(S!awski

кара, каральник КІМ, [караник] «же
брак, що робить сам собі рану» ВеУг,
[каранйна] «погана погода» Ж. каратель,
каральний, карний «кримінальний», ка

рати, каратися «мучитися», [наю:іра]
Пі, покара, покарання, [скарайний] «ка
ральний, невблаганний, суворий» Ж;
р. бр. кара, п. kara, ч. kara «докір; по
карання», слц. kara <<nокарання·», пл.
karas «бити батогом; карати», болг. ка
рам

ее

«голосно,

сердито

кажу;

лаю,

кричу», м. кара «лає», кара ее «сварить

ся, лаеться», схв. кар «докір, догана;
лайка; кара; біда, неприємність; тур
бота», слн. kar «сварка», karati «доко
ряти,

ганити»,

с.-цсл.

І>tІJМ

«сварка>>;

псл. kara з похідним від нього дієс
ловом karati (або навпаки) пов'язане з
koriti (укр. корйти);- споріднене з лтс.
kariпat «дражнити, дратувати», лит. [ki-

rinti]
зую»,

«ТС.», лат. carino <<Знущаюся, глу
гр. XapVYj «ШКОДа, ЗбИТОК; ГрО

355)

з дперс.

kara-

«Військо,

нароД>}, лит. karias «військо», гр. хоіра
vщ; «полководець»; не цілком певне та

кож зіставлення

(Macl1ek ESJCS 193)
kernoti «карати; бруднити», яке
через лтс. kerniH «бруднити» може бути,

з лит.

принаймні

частково,

пов' язане

з

лів.

kiirnd «Те.>>.- Фасмер ІІ 190, 194; Slawski ІІ 63-64; Briickner 218; БЕР ІІ 236;
Skok ІІ 155-156; 3ССЯ 9, 151, 152153; Bern. І 578.- Див. ще корИти.
[караб] «вид їжі» Ж;- неясне.
карабеля

ч.

karabela

яку

носили

(заст.) «шабля (крива)»;
«крива оздоблена шабля,
в

давнину

nри

урочистому

І І 64; Dauzat 140; Blocl1 І 121.
[карабкатися] «дертися, видиратися
нагору» Ж, [карабунитися] «лізти, дер
тися нагору», [одкарабковатися]
«Від
караскуватисю>
Пі;- р.
карабкаться
<<лізти нагору, хапаючися руками й но

гами», бр. карабкацца «Те.>>, п. [karab<<лізти, видиратися нагору» (з

kac siEtl

укр.);- неясне; можливо,
східносло
в'янське афективне утворення, близьке

до р. царапать (пор. р. [карабить (паш
ню)] «боронувати, скородити (ріллю)»);
менш певне пов' язання р. карабкаться,

укр. [карабкатисяl (Шахматов ИОРЯС

7/2, 354) з р. корОбить, укр. [ускор6б-
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карабойка
чumu] «видовбувати».- Преобр. І 296.
[карабойка, караболька] «коробочка

(бляшана)» Ме, [карабущка] «коробка
з лубу, берести ВеЗн; чашечка в стіль
нику Ж»;- очевидно,

запозичено з ро
сійської мови, частково через румун

ську (пор. рум. [carabu~ca] «коробочка
з кори дерева, у якій зберігають тю

ТЮН>>);- р. [коробуuиш] «берестяна ко
робка», [коробойка] «те.» виникли як
зменшені форми від р. короб, що відпо
відає укр. короб; про російське похо
дження слова свідчить як відбиття ро
сійського акання в українських (і ру
мунському) словах, так і вірогідність

поширення реалії носіями російської
мови, відомими до революції роздріб
ними торгівцями, що продавали специ

фічні вироби російських ремісників да
леко поза межами Росії.-Див. ще
короб.
[карабулька] (зоол.) «річкова чере
пашка Unio» Ж;- не зовсім ясне; мож

караван

имод. и взаимообог. 52; Slawski ІІ 69;
Holub-Lyer 233; Lokotsch 86; Mayrhofer І 165.
караван 2 (заст.) «гуральня, винни
ця»;- р. ст. і діал. кap(Jjjaн «те.»;- оче
видно, видозмінене запозичення з ту
рецької мови; тур. karhaпe «фабрика,
майстерня; (вульг.) публічний дім» по
ходить від перс. кархане «завод, фабри
ка, майстерня», складного слова, утво
реного З іменників Кіір «СПрава, діло,
робота; заняття», спорідненого з дінд.
krry6ti «робить», і хане «дім», пов' яз а
ного з ав. kaпtanaiy «копати» і спорід
неного з дінд. khanati «копає»; значен
ня «публічний дім» з'явилося, очевидно,
вже в турецькій мові як первісно евфе
містичне.- Юisanen Versuch 256; Horn

103, 185;

Bartholoшae

[каравая 3 ] «великий віз, фургон Г;
катафалк )К», [караванЯр] «візник ката
фалка; факельник, що супроводжує ка

ливо, пов' язане з словами [караболька]

тафалю>;- р.

«коробочка (бляшана)», [карабущка] «ко
робка (з лубу або берести)».- Пор.
кара бойка.

віз»;- запозичення

карабульці -див. калабурці.
караван 1 «валка в'ючних тварин;
юрба людей, що шукають роботи; части
на табуна з одного жеребця і кількох
кобил; кілька річкових суден, що пли

437-439, 444-

448.-Пор. карган 1 •

[карафащка]
з

«лінійка,

польської

мови;

п. karawan «катафалк; [довгий вантаж
ний віз]; (ст.) навантажений віз з аму
ніцією, правіантом (застосовуваний на
війні)», ст. karwan, karabon «довгиіі,

важкий великий віз»,

[karaban, karaw6н]

«те.»

відбивають запозичене нвн. Karrenwagen «Віз, у який коні запряжено

вуть разом», [каравана] Ж. [караванець]

один за одним; віз з кузовом», складне

«купець, що йде з караваном» Я, кара
ванник «ТОЙ, ХТО супроводжує, обслу·
говує
караваю>, караванчuкu (заст.)
«гультяї, що грабували татарські кара
вани Я»;- р. бр. караван, П. karawana,
ст. (XVII ст.) karawan, ч. karavana,

слово, утворене з іменників Karren «Віз,
візок; тачка», що через свн. karre, двн.
karro, karra походить від лат. carrus
«чотириколісний віз», і W agen «віз»
(у польській мові скорочене: -wап так само, як у rydwan
свн. reit-wagen «ридван»), споріднене з псл. voz'Ь,
укр. віз; у польській мові значення
«катафалк» у слова karawan виникло
лише в другій половині XVIII
ст.
у зв' язку з застосуванням у цій функ
ції військового воза; зважаючи на хро
нологію п. karawaп «катафалк», неймо
вірним видається його виведення (Malinowski PF 2, 261; ·Matzeпauer 195; Kor-

слц. karavana, болг. керван, м. карван,
керван, схв. караван, карвіін, каравана,
слн. karavana;- запозичено, можливо,
за nосередництвом російської і поль
ської мов, з перської; перс. karwan
«група мандрівників, караван верблю
дів» походить від дінд. karabhal) «вер
блюд; молодий верблюд; молодий слон»,
етимологічно неясного (можливо, не ін

доєвропейського за походженням); для
р. караван при запозиченні з перської
мови допускають також (Фасмер ІІ 190)
французьке посередництво (фр. caravane).- СІС 311; Баскакав та ін. Вза-
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but PF 4, 475; Karlowicz SWO 255) з не
засвідченого свн. karwagen, двн. karawagen, перший . компонент яких (свн.
kar, двн. kara) має означати <<жалоба,
оплакування»,

як

у

нвн.

Kaгfreitag

каракав ка

каравк а
«Велика п'ятниця», букв. «сумна, жалібна
п'ятниця».-Slаwskі ІІ 67-68; Briickner 219.- Див. ще віз, кар-карезний.
[каравка] «ганчірка; (знев.) нікчемна,

слабовільна людина» Л, [коравка] «тс.»
Л, [карdвнік] «ганчірнию> Л;- бр. [ка
рdвачнік] «Ганчірник»;- пов'язане, оче
видно, з бр. каравьt «брудний, зашкаруб
лий від бруду (пор. каравая ануча «бруд

на ганчірка»); корявий, шкарубкий»,
похідним від кара, спорідненого з укр.
кора

(див.).

карагач (бот.) «різновид в'яза, ільм,

Ulmus foliacea»;- р. карагач, [караuч],
бр. карагач «ТС.», болг. [карагач] «в'яз,
берест»;- очевидно, через російське по
середництво запозичено з якоїсь тюрк
ської мови; тур. karaaga~ «в'яз», уйг.

«ТС.» означає буквально «чорне
дерево» (можливо, від кольору кори)
і утворилося з поєднання слів колиш
нього словосполучення прикметника ka-

karayac

ra

«Чорний» та іменника aga~ «дерево»,

слова пратюркського походження (пор.

дтюрк. їуас, уйг. йагач, чаг. йьtFач, узб.
ёгоч, туркм. тат. агач, каз. ккалп. ног.
алт. шор. агащ, тув. ЬtЯщ, башк. хак.

агас, кирr. жьtгач, чув.

йьшщ: «тс.»).

Фасмер ІІ 191; Шипова 164; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 63; Севортян 71-73; Егоров
83; Юisanen Versuch 7.-Див. ще ка
рий.- Пор. караєць, каранчика.
[караєць) (бот.) «один з різновидів
береста», [караЯч, караячuна Я] «Тс.»;
пов' язане з тюркськими назвами різ
новиду береста, карагача, тур. karaaga~,
уйг. karayac; українська форма могла
виникнути або внаслідок засвоєння ту
рецького слова в діалектній стамбуль

ській вимові
своєння

[karaaa<;),

тюркського

або шляхом за

слова

за

посеред

ництвом р. [караuч], де другий компо
нент -uч відбиває, очевидно, уйг. jьt!]ач,
чаг. і!]ач (пор. також дтюрк. їуас) «де
ревО»; на українському грунті слово
було видозмінене за зразком іменників
чол. р. з суфіксом -ець ( -ець) . - Див.
ще карагач.- Пор. каранчика.

[каразій) (орн.) «просянка, Emberiza
(Е. mШiaria)» Ж;- неясне;
можливо, пов'язане з тур. крим.-тат.
karaca «Чорнуватий, темний» з огляду
на темне оперення птаха.- Воїнств.-

ca1andra L.

Юст. 256;
(3).- Пор.
каразія

Птицьr СССР
карий.
«просте

539,

товсте

табл.

сукно»,

42
ст.

каразія (каразіямu) (XVI ст.);- р. [ка
разея] «рідка і груба вовняна тканина»,
ст. каразиева (сукно)
бр.

(XVI-XVII

ст.),

ст. каразея, каразьtя «сорт сукна»,

п. karazja «грубе просте сукно; домо
ткане сукно», схв. ст. karazija «Просте
сукно»;- очевидно,

за

посередництвом

польської і, далі, голландської мов
(гол. karsaai «грубе сукно») запозичено
з англійської мови; англ. kersey «тс.»
свою назву дістало від назви села Kersey (Керсі) у графстві Суффолк в Англії,
де таке сукно виробляли.- Richhardt
63; Фасмер ІІ 191; Бульrка 139; Sla\v-

ski І І 69; Briickner 219;
Skeat 277.

Юеіn

843;

караїм «представник однієї з тюрко

мовних народностей», [караімка) «низь
ка бараняча шапка з плоским верхом»;
р. кapatlлt, бр. караім, п. ч. слц. Каrаіш,
болг. кapatlмu (мн.);- запозичення з
гебрайської мови; гебр. qara'Im (мн.)
«читці (біблії)» (<щн. qara') пов' язане

з дієсловом

qara'

(пізніша вимова

qara')

«кликав, звав, називав; читав (у тому
числі й уголос)», спорідненим з арам.
qara' «кликав; читав», ар. qara'a «читав
(зокрема
вголос,
особливо
про ко
ран),
псем.

декламував», що зводяться до
«кричати, кликати»;

QR' (!\R')

назву було дана караїмам як представ
никам особливого різновиду іудаїзму,
які, на відміну від євреїв-талмудистів,
що, крім писавого закону (біблії), визна
ють ще й усний закон (талмуд), не ви
знали

талмуда

за

свою

священну

кни

гу.- Фасмер ІІ 191; Мусаев Грамма
тика караимского язьrка (М., 1964) 5;
Gesenius 745-746; Газов-Гинзберг 45,

168.
[карайман] «судно, корабель» Я, [ка
рамон] «ТС.» Я;- неясне; можливо, по
в'язане з тур. karamrsan «вид морського
судна», яке в процес-і запозичення могло
змінити форму внаслідок зближення з
тур. karaman «великий залізний молот,
уживаний на кораблях».

[каракавка] (зоол.) «жаба райка, кря
кавка, Ну1а arborea L.» Ж, [каракущка]
«те.» Ж, [каракуля] «ропуха, Bufo»;-
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каракалпак

карюсу ля

результат контамінації форм [кор6пав
ка] «ропуха» і крЯкавка «райка» з даль

воногий,
почіпки;

шими видазмінами цього результату.
Див. ще короnавий, кря.

ки;- р. [корачка] «широкий крок», [ко

каракалnак;- р.
бр.
каракалrиік,
п. karakalpacki, ч. СШL. Karakalpak,
болг. каракалпаци (мн.);- запозичення

розкарячений», карачки «нав
рачки», накарачках, накарач

рЯчка, карачка, карЯчка] «ТС.», бр. на
Каралкі «накарЯЧКИ», СХВ. KOpfiK «Крок,
хода», корачати «іти, крокувати», слн.

korak

«крок, хода»,

koraciti

«іти, кроку

з каракалпацької мови; етнонім ккалn.

вати»;- псл. korakь «Крок, розставлені

~арак,алпа~

та

ноги», пов' язане чергуванням голосних
з *korkь <<Нога, стегно», krokь «нога,

іменника ~алп а~ «Шапка, ковпк»; етно
виник, очевидно, як позначення

їнському грунті в позиції перед наступ

ним

з

є складним словом, утворе

прикметпика

~ара

«Чорний»

нім

характерної особливості одягу каракал
паків або якогось племені, що ввійшло
до їх складу (пор. зокрема, давньо
руську назву якоїсь давньотюркської
народності чьрнии клобуци (букв.) «Чорні
шапки (ковпаки)», можливо, переклад
тюркської назви, відповідної сучасному
каракалпак(и).- Фасмер ІІ 191; 9тно
нимьr, М., 1970, 139-140; Никонов І 76;
Менгес 62-63; БС9 20, 111.-Див.
ще карий, ковnак 1 •

[каракати 1 ] (мн.) «короткі чоботи; вид
літнього взуття Я»;- п. [karakaty] «лег
ке селянське взуття, схоже на черевики»

крок»; зміна ко- в ка- відбулась на укра
ним наголошеним складом з а, як у ба

гатий, калач та ін.- Фасмер І І 322;
Преобр. І 297 -298; Шахматов Очерк

155; Skok ІІ 177; Bern. І 571-572.Див. ще крок.- Пор. карЯчки, нанка
рачки, окорок.
ка раковий;- запозичення
з росій
ської мови; р. караковьtй (про масть коня)
«темно-гнідий, майже вороний, з підпа
линами, жовтиною на морді і в пахах»,

ст. каракульtй (з 1518 р.) «тс.», [караку
ла] «караковий кінь» походять від тюрк.
karakula, складного слова, утвореного з
kara «чорний» і kula «буланий» (пор.

(::і укр.);-----,- очевидно, слово тюркського

уйг.

кирг.

походження,

kula

(кула) «буланий, жовто-сірий; ру

в

основі

жати словосполучення
загальнотюркське

kara

якого може ле

kara kata,«Чорний;

пор.

пога

ний, нещасний; простий, належний про
столюдові; черні» і тат. ката (qata)
«валяні калоші», киез ката «повстяні
боти».- Див. ще карий.

[каракати 2 ]
Дз;- очевидно,

(іран.)

«робити

афективне

абияк»

утворен

ня.

каракатиця

(зоол .) «головоногий мо

люск Sepia»; -бр. каракаціца; -запози
чення з російської мови; р. каракатица
є, очевидно, результатом видазміни дав
нішого *короІ),атица, пов'язаного з при
кметником *корокат?J «ногатий» (пор.
схв. кракат «тс.»), утвореним від др.
*корок?J <<Нога»; отже, первісне значення
слова -«ногата . тварина».- Шанский

ЗСРЯ 11 8, 63; Фасмер ІІ 191; Преобр. І
358. -Див. ще бкорок.- Пор. крок.
[караки] «місце, де стовбур дерева
розділяється надвоє», [карачун] «людина
з вигнутими назовні ногами» Па, кара
катий «сукуватий, корчуватий; кривий»,
каракуватий «тс.», карачкуватий «кри·
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каз.

ккалп.

тур: алт. тув.

дий, бурий», хак. хула, башк. тат. кола,
чув. Хала «ТС.»); СВОЄЇ суЧаСНОЇ фОрМИ В
російській мові слово, мабуть, набуло
під впливом одинаковьtй або подібних до
нього прикметників; менш вірогідне ви
ведення з чаг.

(Фасмер

11 191);

кара!) «чорний,

темний»

абсолютно неприйнятне

зближення з гр. xapoxLvc<,; «темно-черво

ний» (Горяев 133).-Сетаров ТюркизмьІ
236; Шанский 9СРЯ ІІ 8, 63; Преобр.
І 296; Корш AfS!Ph 9, 510; Mikl. ТЕ!
І 327, 336.- Див. ще карий.

[каракбн l (ент.) «Чорний тарган, PeВеБ, [каракун] «ТС.»

riplaneta orientalis»

ВеБ;- запозичення

з

польської мови;

п.

karakon «тарган, Blatta orientaHs
L.», karakan, [karakan] «тс.» походить
від

р. бр. тараканабо від укр.

[mapa-

кaн].-Slawski ІІ 65-65.-Див. ще
тарган.
[каракуля 1 ] (бот.) «Картопля» Ж;
запозичення з польської мови; п. [karakule] (мн.) «сорт .картоплі» в якийсь
спосіб пов' язане з n. kartofla «картоп
Ля».- Див. ще картопля.

каракуля

карамель

[каракуля 2 ! «ручка коло рала» Я;
р. [каракуля] «криве дерево; залізні ви

зультат контамінації запозиченого тур.

ла для гною»;- очевидно, пов' язане з
[каракu] «місце, де стовбур дерева роз

вид

діляється

надвоє»;

необгрунтоване

зі

ставлення р. [каракуля] «криве дерево»
(Фасмер ІІ 192; Грот Фил. раз. 2, 433)
з тюрк. kara «чорний; поганий» і kul
«рука» при цілком можливому зближен
ні цих тюркських слів з р. каракуля
(каракулu)
«карлючка (погане
пись
мо)».- Див. ще караки, короку ля.
каракуль <щінне овече хутро; порода
овець»,
каракульнuцтво,
каракульча
«шкурн:и, що їх знімають з ягнят-ви
киднів

або

з

плоду

каракульських

овець»;- р. бр. каракуль, п. karakuly
(ми.), ч. слц. karakul, вл. karakul(-\vowca) «каракульська вівця», болг. каращjл,

karpuz «кавун»

і

[таракуца!

«різно

гарбуза».- Див. ше гарбуз, тара

куца.
[каралуш] «клин, яким збивають пло
ти»;- очевидно, видозмінене запозичен
ня з угорської мови; уг. kalauz «Провід
ник» походrпь від тур. [kalaguz] «Про
відник, лоцман;

ватажок»; при запози
ченні слово зазнало великих фонетичних
змін, які частково можуть пояснюва

тися збЛИЖеННЯМ З рум. carau~ «ВіЗНИК»;
~еиантичний розвиток слова йшов, оче
видно,

в

напрямі

«Провідник»

>

«і:r

струмент провідника (який керував зби

>

ванням плотів або сам їх збивав)»
«КЛИН, яким збивають плоти».- Пор.

Корш AfSlPh 9, 510.
[каракут] (іхт.) «окунь, що водиться

карауша.
[каралЮх] (енr.) «тарган, Вlatta orientalis L.>} Ж;- запозичення з польської
мови; п. karaluch «тарган» утворене від
karakoп «ТС.». -- Slawski ІІ 66.- Див.
ще каракбн.
[караман] «назва чорного вола; чор
ний (масть і кличка собаки) Ме»;-болr.
[караман] <<Чорнявий, смаrлий; чорної
масті (про тварин)», [караманес(т)] «Чор
ної масті (про тварин), з чорним волос
сям (про людей)», м. караман «вівчарка
(чорна)»;- запозичення з турецької мо
ви; тур. karaman «темний; смаг лий; назва
чорного собаки» утворене від kara «Чор

в Дністрі» Ж;- очевидно, запозичення

ний)>; для південно-західних говірок ук

з молдавської мови; молд. каращjда «ка

раїнської мови не виключене посеред
ництво молдавської (молд. кapahtafl «чор
ної масті (про тварин)») або -менш ві
рогідно -болгарської
мови.- Scheludko 134.- Див. ще карий.

схв. каракі]л, ели.

karakul;-

через ро

сійське посередництво запозичено з уз

бецької
овець

мови;
з

узб. [к,орал;ул]

чорною

кучерявою

«порода
вовною»

походить від назви містечка К;оракул
«Каракуль», розташованого біля :м. Бу
хари в Узбекистані; помилковим є по
в'язання (SW ІІ 257) з тур. (очевидно,
узбецьким) karakulak (узб. х;орак,улок,)
«рнсь».-СІС 311; Фасмер ІІ 192; Ши
пова 165; Д:митриев 539; Holub-Lyer

233;

рась; родове ім'я, дане малим рибам»
пов' язане як запозичення з боJІг. ка
ракуда «ТС.», яке, можливо, зводиться до
гр. xopaxuнS'Y)~ «Подібний до ворона»;
необгрунтованим (без наведення будь
якого
слова-джерела)
є
твердження
(Scheludko 134) про тюркське (турець
ке) походження назви.- DLRM 116;
СДЕЛМ 175; БЕР ІІ 234-235.

[каракуц] «карлик» ВеБ;-- очевидно,
пов' язане з [каракуцька] «різновид гар
буза»,

яке

частково зводиться до тур.

карамель'

карам ель ка'

[карм ельокJ

Ж;- р. бр. караиель, п. karmel «кара
мель; палений цукор», karmeiek «кара
мелька, льодяник», ч. слц karamel «Па
лений цукор», болг. карамел «палений
цукор для солодощів; карамель (цукер
ки з цього цукру)», м. карамела «кара
мель», схв. карамела «ірис (вид цуке

karpuz

рок); [цукат, зацукровані фрукти]», ели.

пор.

karamela

«кавун; (перен.) мала дитина»;
карапуз, слово того самого
тюркського походження.- Див. ще гар
буз, каракуцька. -Пор. караnуз.
р.

[каракуцька] (бот.) <<різновид гарбу
за,

Cucurbita

Ж,

[каракуцькu]

25

1-434

ре ро

І-.

V ar. citriformis»

«те.»;- очевидно,

ре-

«палений

цукор;

льодяник»;- очевидно,

за

карамель,
посередни

цтвом російської .і частково по.т:ьської
мови запозичено з французької; фр. caramel походить від ісп. caramel(o) «J{a·
рамель,

льодяник»,

яке

розглядається
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карам за

юірась

як продовження видозміненого елат. саn

па mellis (cannamella) щукрова трости
на», з лат. canna <<Тростина» і елат. mellis (mella) щукровий (солодкий)»· (Фас
мер ІІ 192; Dauzat 141; Meyer-Lubke
150), як відбиття лат. calamellus, букв.
«тростинка» (за формою цукерок), зменш.
від лат. calamLІs «тростина» (Преобр. І
296; Кluge-Mitzka 351), як наслідок
контамінації canna mellis щукрова тро
стина» і calamellis «тростинка» на позна
чення цукерок (паленого цукру на па
личці) (Holub-Lyer 233) або як засвоє

не нлат. caramellis «карамель», утворене
в результаті контамінації canna mellis
щукрова тростина» і лат. calamus «тро
стина» (Gamillscheg 189).

lкарамза] (бот.) «кабачок, тиква, Cucurbis ovifera L. Ж (Пі); диня, Cucurbis реро deliciosa Mak»;- неясне; мож
ливо, пов'язане з тур. karpuz «кавун».
[карамшія] (ент. зб.) «попелиця, Aphi
dodea; взагалі дрібні комахи» Ж;- не
ясне; можливо, походить від тур. kaпn

ca

«мурашка».

[карандИч]
(летюча

(іхт.)

риба),

«морський

півень

Ж;- р.

каран

Trigla»

гИч «ТС.»;·- очевидно, запозичення з ту

рецької

мови;

тур.

krrlangн;

(balrgr)

«летюча риба» є словосполученням, ут

вореним з іменників krrlangн; «ластівка»
і balrk «риба».-Фасмер ІІ 192.
карантИн, [калантИрJ;- р. м. каран
тИн, бр. каранцін, п. kwarantanna, заст.
kwarantana, ч. слц. karantena, вл. kwarantena, болг. карантИна, схв. каран
тИн, слн. karantena;- очевидно, за по
середництвом російської мови запозиче
но з французької; фр. quarantaine «ка
рантин; сорокаденний піст; сорок років;
штук із сорок; близько чотирьох десят
ків» як числівникова форма, що позна
чає приблизну кількість «близько соро
ка», є похідним від числівника quarante
«сорок», що через нар.-лат. quaranta
зводиться до лат. quadraginta «те.»,
спорідненого з гр. <Ироохоv<а, <єсюа

рІіхоvта,

вірм.

k'tatasun

( <*tцar(a)

слово первісно означало «сорок
(днів)», які звичайно тривала тимчасова
ізоляція під час захворювань; менш пе
реконливе виведення слова (Фасмер ІІ
192) від іт. quarantena «карзнтин».-

kontd);
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HolLІb-Lyer 233; Dauzat 600; WaldeІІ 394-395.
[каранчика] (бот.) «вид береста (в'я
за), Ulmus campestris microcarpa» Ж;
пов' язане з тур. karaaga<; «берест (в' яз)»,

Hofm.

що лежить в основі походження кількох
українських назв різних видів родини

в'язових; могло виникнути в результаті
контамінації двох інших форм таких
запозичених назв - [караячuна] «Ulmus
suberosa Ehrh.» і [карачнuкІ «тс.».-Див.
ще карагач.- Пор. караєць.

[карап] «худе порося ВеУг; вікчемне
(порося);
недоброякісний, дефектний,
кепський Чопей»;- неясне.
карапавка, карапан, карапаня, ка
рапатuця -див. коропавий.
карапудитись, каращjдлuвий - див.
харапудитися.
карапуз «nузань, капшук» (про дити

ну), [карапузь] «низькоросла людина»
Л, [карапузень] «те.», [карапузка] «сорт
круглої дині», [карапунчик] «карапу
зию> Я;- р. бр. карапуз «капшук» (про
дитину);- запозичення
з
тюркських

мов; тур. крим.-тат. karbuz «Кавун», аз.
карбьLЗ, тат. карбьtс і т. д. є тим самим
словом, фонетичний варіант якого від
бився в укр. гарбуз; зміна б
п виник
ла в результаті зближення з пузо; при

>

пущення про зв' язок з фр. crapoussin
«карапуз» (Соболевский РФВ 70, 79;
Matzenauer LF 8, 45; Фасмер ІІ 193),
про походження від п. karpuz «кавун»
(Преобр. І 297) або від *короткопузьа1
(Даль І І 91, 171) позбавлені підстав.
Фасмер-Трубачев ІІ 193; Шипова 197;
Дмитриев 522.- Див. ще гарбуз.

[караска] «вид довгої жіночої кофти»
Ва,

Я;- неясне.
карась (іхт.) «Carassius

carassius, Carassius vulgaris, Cyprinus carassius» СУМ,
Ж, [карас Ж, карасько Ж, карахветJ
«ТС.», карасЯ «карасик», карасьча «ТС.»,

карасЯччя (зб.), [карасюватuй) «бага
тий на карасів» Я, карасячий;- р. бр.
карась, др. карась, карась, п. karas,
ч. слц. вл. нл. karas, болг. карІіс, ка
ращ, схв. каращ, слн. karas, korese]j;ncл. karasь, karasjь, очевидно, запози
чення з якоїсь сусідньої мови (пор.
мар. удм. karaka, тат. карака «Те.»); ви
ведення від нвн. Karausche, ст. karas

карат

карб

lкарауша] «великий вантажний віз»

PF 4, 466),

«те.>> (Преобр. І 297; Bern. І 489; Korbut
яке зводять до гр. xopax't-

Ж, [каравущ] «караван, транспорт; по

VO\; «вид морської риби» через фр. carassin (corassin) «карась», іт. coracino

судина на борошно» Ж;- запозичення з
молдавської мови; молд. кзрзущuе «віз

юсоблива риба», лат. coraciпus «вид
риби» (Юuge-Mitzka 350-351), недо
статньо обгрунтоване, оскільки фр. ca-

ництво;

rassin саме виводиться від нім. [karas]
(Machek ESJC 242; Dauzat 141).- Ко·
ломиец Происх. назв. рьrб 127-130;
Фасмер-Трубачев ІІ 193-l94;MoszynskiJP 39, 5-6; Slawski ІІ 67; БЕР ІІ
242; ЗССЯ 9, 152; Mikl. EW 112.
карат

«дрібна

міра

ваги»;- р.

бр.

болг. карат, п. вл. karat, ч. слц. слн.
karat, м. карат, схв. карат;- запози
чення з німецької або італійської мови;
нвн. Karat, іт. carato «ТС.» походять
від ар. qirat «те.», яке зводиться до гр.
хєр6:поv «срібна монета; (бот.) ріжок»,
похідного від хЄрсх\; «ріг», спорідненого
з лат. cornu, двн. horn «тс.»; зернинки
ріжка використовувались як міра неве

ликої ваги.-СІС

311; Шанский 9СРЯ
ІІ 8, 66; Фасмер ІІ 194; Machek ESJC
242; Юuge-Mitzka 350; Mestica 271;
Lokotsch 94.- Див. ще горн.
[каратИся]

«удаватися,

пощастити»

(не кареся «не щастить, не ведеться»; не

вакаралося «не вдалося») ВеЛ;- неясне.

караул, [калавур], караулка, кара
ульня, караулити, [кaлa6fjpuтu];- р.
болг. м. караул, р. ст. караул'Ь (1356),
бр. каравул, п. karaul, ч. karaul;- запо
зичено з

тюркських мов,

можливо,

че

рез російську; тур. чаг. karayul «сто
рожа», чаг. уйг. каравул, узб. коровул,
кирг. короол, каз. ккалп. башк. карауьtл,
ног. тат. тур. діал. каравьtл, аз. туркм.
гаравул, ойр. каруул, чув. хурал, дтюрк.
караFу «ТС.» споріднені з монг. харуул,
каруул, бур. харул, харур «тс.» і похо
дять від спільнотюрк. kara «дивитись,
берегти», спорідненого з монг. хар (ах)
«тс.»; виведення від тюрк.
караавьtл
«охороняй аул» [ (Реформатский,
Вве
дение в язЬІкознание, 1967, 104) викли
кає сумнів.- СІС 311; Макарушка 9;
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 66-67; Фасмер 11
194; Шипова 167 -168; Баскакав та ін.
Взаимод. и взаимообог. 55; Преобр. І
297; БЕР ІІ 241; Bern. І 489; Егоров
307; Юіsаnеп Versuch 235-236.

25•.

гужове перевезення, транспорт»

утворене

від кврзущ «візник», пов'яза
ного з дієсловом (а) кара «везти, перево
зити», яке nоходить від лат. *carrare
«тс.», пов'язаного з carrus (carruш) «віз»;
значення «Посудина на борошно» виник

ло, мабуть, у зв' язку з посудом, вико
ристовуваним при перевезенні бopoш
нa.-Scheludl<o 134; Vrabie
Roшano

slavica 14, 153; CranjaHi 438; СДЕЛі\'і
226; Pщcariu 25.- Див. ще карета, кар
карезний.

карафа «графию>, карафка, [кара
фінка] Мо «те.»;- р. ст. карафuн, бр.
[карафtнка], п. karafa, karafka, karafi·
na, ч. слц. вл. karafa, болг. карафа,
м. карафина, схв. карафа, слн. karafa;чepeз польське посередництво запозиче

но з італійської або французької мови;
іт. caraffa «тс.», caraffina (зменш.), звід
ки фр. carafe, через іспанську мову (ісп.
garrafa «тс.») прийшло з арабської; ар.
garrafa «опукла пляшка» пов' язане з
дієсловом garafa «Черпати» прасемітськu
rо походження або з іменником kar'a
«гарбуз» (Lokotsch 54).- Richhardt 63;

Slawski ІІ 65; Machek ESJC 241; Фас
мер І 453; Б ЕР ІІ 241; Dauza t 140;
Battisti -Alessio І 751.- Пор. графИн.

[карахонька] <<Невелика тиква, Па
тисою>, [караф6нька] «те.»;- експресив·
не утворення, паралельне до [тарапунь·
ка] «тс.».

[карачі] «густий чагарщш» Ж;- р.
[карагач] «терен» (Даль у значенні сум
нівається);- запозичення з якоїсь тюрк
ської мови; пор. тур. karш;al1 «терен»,
утворене з основ kara «Чорний» і ~al1
«Чагарник»; у російській мові відбулося
зближення з карагач «в' яз».- Див. ще
карагач.

карб «нарізка, зарубка», [карба] «бо
розна», [карбань] «людина з віспуватим
обличчям» Я. [карбйр] «бирка» Ж, Пі,
карбіж «нарізки на дереві для рахунку,
позначення та ін: Г; бирка Ж,
Пі»,
карбівка «карбований орнамент; інстру

мент для карбування; [сушена риба з на·
різками]», [карбівнuк] «Таврувальник»,

карбас

карбонат

карбівнИчий «[те.]; лісник», [карбоваль]
«той, хто карбує» Ж, Пі, карбовіінка
«карбована річ» Ж, [карбовка) «сушена
риба з нарізками», карбувальник, [кар
бун) «ТОЙ, хто таврує дерева» Я, [карб о
жити) «робити надрізи» Я, карбувати,
карбований,

карбувальний,

розкарбову

вач;- р. [карб) «бирка для рахування
овець», бр. карбаваць «карбувати; ро
бити складки»,, rп. karb «карб, насічка;
зморшка», вл. karba «насічка»,
слц.

[karb)

«те.»;- через польське посеред

ництво запозичено з німецької мови;
нвн.
Kerbe «заруfіка, насічка», свн.
КёrЬе «те.», пов'язане з дієсловом нвн.

«карбувати», двн. *kёrfan «Те.»,
спорідненим з дангл. ceorfan «різати,

kerben

вирізувати», англ.

carve

«Те.», гp.jpriqJCu

«видряпую; пишу», псл. *zerb'Ь, *zerbьjь,
укр. жереб.- Шелудько 32; Фасмер ІІ
195; Richhardt 63; Slawski ІІ 69-70;

Кluge-Mitzka

363-364.- Див.

ще же

реб.- Пор. графіка, карбованець.

[карбас) «великий весловий човен»;
р. карбас «великий поморський вантаж
ний човен», бр. карбас «Те.»;- через
російське. посередництво запозичено з
угро-фінських мов (вепс. karbaz «неве
лике вантажне
судно»,
фін.
karvas
«ТС.»); менш переконливе виведення від
гр. xripa~oG (Преобр. І 298; Горяев 134;
Matzenauer 196) або від лат. carbasus
«певне судно» (Соболевский РФВ 70,
79).- Фасмер ІІ 195; Баскакав та ін.
Взаимод. и взаимообог. 56; Kalima 105.

[карбач) «батіг, нагай; джгут у грі»,
[карбун] «батіг» Я, [корсач] «кийок» Ж.
fкорбачкувоти]

25;- р.
k arbacz

«сити

карбачем»

бр. [карбач) «батіг»,
«нагайка»,

korbacz,

п.

ЕЗб

заст.

схв. кдрбііч,

крбііч, слн. [korbac) «тс.»;-запозичення
з турецької мови (тур. k1rba<;, k1rpa<;
«те.»).- Фасмер ІІ 195; Шипова
168;
ІІ 153; Mikl. EW 130.
карбід
«сполука металу з вугле
цем»;- р. болг. карбtlд, бр. карбід, п. ч.
слц. karbid, м. карбид, схв. кдрбuд, слн.

Skok

karbid;- суфіксальне

книжно-наукове

утворення, паралельне до сульфід, бро
мід, хлорИд і под., від лат. carbo «ву
гілля», спорідненого з гот. hauri «ву
гілля», двн. herd «вогнище», лит. kurti
«запалювати вогонь, топити», псл. ku-
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riii, укр. курuти.-СІС 311; SJP ІІІ
557-558; Walde-Hofm. І 165-166.
карбідка

слц.

«карбідна

karbidka,

лампа»;- п.

ч.

болг. карбИтка «тс.»;

результат лексикалізації виразу кар
бідна
лампа,
можливо,
зумовлений
впливом західнослов'янського зразка.
Див. ще карбід.

карбованець, [карбованка! «метале
ва монета» Пі;- р. [карбованецl «усяка
дзвінка монета», [карбовец, карбонец]
«ТС.», бр. карбованец (з укр.), п. karbowaniec (з укр.);- власне українське ут
ворення від дієслова карбувати «робити
насічки» (на обводі монети); тверджен
ня про запозичення з польської мови

(Фасмер ІІ 195; Slawski ІІ 70; Bem. І
не підтримується наголошенням

489)

і не узгоджується з тим факто:ч, що n.
означає тільки «карбоРа·
нець на Україні» (SJP ІІІ 561).- Чер
нов ДБ VII 40-41.-Див. ще
карб.

karbowaniec

карболка «карболова кислота», [кар
бовка] «те.», [карболовий];- р. бр. кар
болка, п. ч. слц. вл. karbol, ч. karbolka,
болг. карбол, м. карбол, схв. кдрбдл,
слн. karbбlen;- розмовне утворення від
виразу карболова кислота; · самостійно
не вживана в східнослов'янських мо
вах, основа карбол- (karbol) є книжним
складним утворенням з лат. carbo «ву
гіль» і oleum «олія, масло».- СІС 312;
SJ Р ІІІ 559.- Див. ще карбід, олія.
карбонад
«запечена свинина»;- р.
карбонад, бр. карбанад, п. karbonada,
ч. karbonatek, cлц.karbonatka, схв. кар
бонада;- через російське і французьке
посередництво запозичено з італійської
мови; іт. carbonata «м'ясо, засмажене на

вугіллі» (звідки фр.
утворене від іменника
що походить від лат.

carbonnade «те.»)
carbone «вугілля»,
carbo «ТС.». -СІС
312; Фасмер ІІ 195; Machek ESJC 242.-

Див. ще карбід.- Пор. карбонат.
карбонат «сіль вугільної кислоти;
мінерал, що містить групу вуглекислоти
СО 2 ; чорний алмаз (карбонадо)», кар
бонізація «звуглювання», карбонізува
ти;- р. болг. м. карбонат, бр. карба
нат, Ч. СЛЦ. БЛ. k<Іrbonat, СХВ. Карбднfіm,
слн. karbonat;- запозичення з фран
цузької мови; фр. carbonate утворене в
1787 р. Ж. де Морво від лат. carbo,

карбулЯти

карда

-оnіs«вугілля».-СІС312; Dauzat І4І.
Див. ще карбід.- Пор. карбонад.
[карбулЯти] «кидати палку так, щоб

«металевий нараменник», утвореного з
основ іменників kar «рука», запозиче

вона ударялась об землю то одним, то

«рука», дтюрк. garї, кирг. алт. кари
«те.»), і vas «залізо».- Балецкий St. sl.
9, 338; Фасмер ІІ І96; SJP ІІІ 593-594;
Bruckner :22І; MNTESz ІІ 369.- Див. ще
вошолу(в).
карга (лайл. про стару жінку);
бр. карга (лайл.);- запозичення з ро
сійської мови; р. карга «те.; ворона»

другим

кінцем»,

експресивні

[карбучати]

утворення,

«Тс.»;

паралельні

до

[кабутати] «те.», [ка.мбутати] «розхи
туватись під час обертання» (про коле
со).- Пор. кабутати.
карбункул «глибинне запалення шкі
ри; рубін», карбункульозний «Чиряку
ватий»;- р. бр. карбункул, п. karbuп
kul, ч. karbuпkul «рубін», karbuпkl «за

ного

з

тюркських

мов

(пор.

уйг.

qar

є словом тюркського походження (тур.
крим.-тат. каз. кирг. алт. тат. кипч. уйг.

karbuпkel (karbuпkul) «те.», стсл. Kc'p"h-

чаг.
ІІ 8,
РФВ

ІІ"hN"h~>~yл~c". «рубін»;-очевидно, через
посередництво польської мови запозиче
но з наукової латині; лат. carbunculus

[карrанЧ «лабаз, приймальний пункт
для риби» Мо, [кирган] «те.» Берл.;
запозичення з турецької мови; тур. kar-

«вуглинка>>, зменшена форма від

«ЛЬОДОВНЯ, ХОЛОДИЛЬНИК» утворене
kar «сніг», пратюрк
ського походження, і hane «будинок,
приміщення», яке походить від перс.

палення»,

слц.

karbuпkul,

болг.

кар

бунк'Ол «запалення», схв. карбункул, слн.

carbo

«вугіллЯ», було застосоване в обох зна
ченнях через nодібність рубіна і чиряка
до розжареної вуглини.-СІС ЗІЗ; Фас
мер І І 195; Slawski ІІ 70-71; Machek

ESJC 242.-Див. ще карбід.
карбюратор

«nрилад

для

nеретво

рення рідкого nалива в газову суміш»,
карбюрація, карбюрувати;- р. бр. кар
бюратор, п. karburator, ч. слц. слн.
karburator, болг. м карбуратор, схв. кар

бурёітор;- заnозичення з французької

мови; фр. carburateur «карбюратор», carburer «карбюрувати» утворені в кінці
ХІХ ст. від carbure «вуглецева сполу
ка», похідного наукового утворення від

лат. carbo «вугілля».- СІС ЗІ 3; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 68; Dauzat І4І.
[карватка] «кварта, кухоль; карнавка
для збирання грошей Г; скринька Ж»,
[каиjвка] «те.» Ж. [кавратка] «кварта;
карнавка)>;- р. [карватка] «кварта, ко
новка, жбан», п. [karwatka] «кварта;
міра рідини»;- результати суфіксаш
иої і семантичної видазміни др. карвана
щерковна
скарбниця»;
виведення
з
польської мови (Фасмер ІІ І95; Bruckner 22І) позбавлене nідстав.- Див. ще
карнавка.

[карвашl «обшлаг», [закарващ, за
кавращ] «те.»;- запозичення з польської
мови; п. karwasz «обшлаг, манжет, (іст.)
металевий нараменник у гусарів», [karwas] «манжет» походить від уг. karvas

karya «ворона»).- Шзнский 9СРЯ
68-69; Фасмер ІІ 196; Зеленив
56, 243; Bern. І 490; Mikl. EW І І2.

hane

з основ іменників

hana «те.».- Rasanen Versuch 235.Див. ще караван 2 •
[карrан 2 ] «кажаю> ж. [карган ець]
«Те,» Ж;-неясне;

можливо,

з р. [карга] «залізна скоба

пов'язане

з гострими

кінцями, що забивають у колоду»,

[каргн{;ть]

«схопити,

бр.

ущипнути».

[карrанИJ «сорт чорних собів» Ж.
[карганкаl «рослина чорного бобу» Ж;
очевидно, результат евфемістичної видо
зміни форми тарганИ, що могла бути
використана як назва чорних бобів через
їх зовнішню подібність до чорних тар
ганів.- Пор. тарган.
карда «залізна щітка для вовни і льо

ну; чесальна машина»;- р. [карда] «за
лізна або будякова щітка для вовни і ба
вовни», п. kardacz «скребло», болг. кар
дИрам «ворсую», схв. kartati «чесати
(вовну)»;- очевидно, через польське по·
середнпцтво заrюзичено з німецької мо
ви; нвн. Karde «ворсувальна шишка,
скребло», двн. karta, karda «скребло»
походить від лат. carduus (нар.-лат.
cardus) «будяк», пов'язаного з carrere
«чесати вовну», спорідненим з дінд. ka$ati ( <*kar$ati) «тре, скребе», лит. karsti
«Почісувати, видовбувати, чистити скреб
лам», псл. *korsta, укр.
кop6cma.

Richhaгdt

63;

Шелудько

32;

Фасмер

ІІ
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карел

кардамби

196; SJ Р ІІІ 556; Б ЕР ІІ 245; Bern. І
489; Mikl EW 69; Юuge-Mitzka 351;
Walde-Hofm. І 173.-Див. ще ко
роста.
кардамон «східна рослина з родини
імбирних, вживана в медицині і кулі

нарії»;- р. бр. болг. кардамон, п. kardamon, ч. kardamom, слц. kardamбn,
схв. кардамом, слн. kardamбm;- оче
видно, через посередництво західносло
в'янських і німецької (нвн. Kardamбm
«Те.») мов запозичено з латинської; лат.
cardamomum відтворює гр. xapбlifLW·

f.LOV

«ТС.»,

до

складу

якого

входить

x&.pбafLOV (бот.) «кардам, крес», етимоло
гічно неясне.-СІС 313; Шанский 9СРЯ
ІІ 8, 69; Фасмер ІІ 197; БЕР ІІ 245;
Dauzat 142; Frisk І 786-787.
кардан «пристосування для збере
ження непорушності підвішеного тіла
при хитанні опор; карданний вал»;

р. бр. болг. кардан, п. ч. слц. вл. karсхв. кдрдіін, слн. kardanski;- за
позичення з західноєвропейських мов
(нім. Kardan, фр. англ. cardan, іт. cardano «те.»), у яких походить від прізви
ща італійського математика Дж. Кар
дана (C<!rdano, 1501-1576).-СІС 313;
Юеіn 239.
кардинал «високий духовний сан у
католиків»;- р. болг. м. кардинал, бр.
кардьтал, п. kardynal, ч. слц. слн. kar-

dan,

dinal,

вл.

kardinal,

схв.

кардйндл;

Slawski ІІ 75-76; Dauzat 142;
239.- Див. ще кардинал.

Кlein

кардіограма, кардіограф, кардіогра
фія; - р. кардиограмма, бр. кардьтгра
ма, п. ч. слц. kardiogram, болr. кардио
грама, м. кардиограм, схв. кардиограм,
слн.
kardiogram; -запозичення з за
хідноєвропейських мов; нім. Kardiogramm, фр. cardiogramme, англ. cardiogram є новим утворенням наукової мови
з основ гр. харбlа «серце», спорідненого
з лат. cor, cordis, двн. hёrza, псл. *s•rdьce, укр. серце, і jp&.fLfLCX «риска», похід
ного від jpcicpffi «пишу».- СІС 313; Шан
ский 9СРЯ ІІ 8, 69-70; Юеіn 239; Frisk
І 787-788. -Див. ще графіка, серце.
кардіологія, кардіолог, кардіологіч
ний;- р. болг. кардиология, п. kardiologia, ч. kardiologie, слц. kardiol6gia, м.
кардиолог, схв. кардиолдгиjа, слн. kardiologija;- запозичення з західноєвро
пейських мов; фр. cardiologie, англ.
cardiology утворене з основ гр. харбіа
«серце» і Л61о~ «слово, судження, нау
ка».-СІСЗ13;SJР ІІІ 567; Юеіn 239.Див. ще кардіограма, логіка, серце.

[кардбвник]

(бот.)

«Їжача

голівка,

Sparganium L., Sparganium simplex
Huds., Sparganium ramosum Huds.»;бp. [кардоунік1 «Sparganium ramosum»;пoxiднe утворення від [карда] «щітка для
розчісування вовни і льону»; назва зу
мовлена, очевидно, тим, що колючі круг

очевидно, через польську (можливо, та
кож через російську і французьку, фр.

лі плоди їжачої

«те.») мову запозичено з латин
ської; пізньолат. cardinalis «те.; голов
ний» є похідним від cardo «завіси; го
ловний пункт», спорідненого з гр. xpa-

БС9 15, 489.-Див. ще карда.
каре «лінійний стрій піхоти в формі
чотирикутника»;- р. болг. каре, бр.
кара, п. kare, ч. c-r. kare «те.», слц. kare
«поребрина», схв.
кдрё
«військовий
стрій», слн.kаrе «те.»;- запозичення з
французької мови; фр. carre «квадрат»
походить від лат. quadratus «Чотирикут
ний».-СІС 314; Фасмер ІІ 197; БЕР ІІ
246; DaLІzat 144.- Див. ще квадрат.
карел, Карелія;- р. карел, бр. ка
рал, др. кар1Jльt, кор1Jла (зб.), п. Karelczyk, ч. Karelove, слц. Karel, болг.
карелски;- заnозичення з фінської мо
ви; фін. Karjalainen «карельський, ка
рел» остаточно не з'ясоване; пов'язує
ться з фін. karjalauma «стадо» (гадане
первісне значення топоніма -«пасту-

cardinal

Mw «махаю, колишу», дінд. kllrdati «ска
че», дісл. hrata «хитатись», псл. *k'rkь
«шия», п. kark.-CIC 313; Фасмер ІІ
197; Slaws.ki ІІ 75-76; Dauzat 142;
Wa1de-Hofm. І 166.-Див. ще карк.
кардинальний
«основний,
головний»;- р. кардинальньtй, п. kardynalny,
ч. kardynalni, слц. kardinalny, вл. kardinalny, болг. м. кардинален, схв. карди
ніілан, слн. kardinaleп;- запозичення з
західноєвропейських мов; фр. англ. cardinal, нім. kardinal, іт. cardinale похо
дять від лат. cardinalis «головний», до
якого зво.п:иться й кардинал.- СІ С 313;
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совуватись

для

голівки

могли

ворсування

засто

тканин.

карений

карикатура

хи»); виводиться також (Бубрих Сов.
финноугроведение І 1948) з балтійських
мов.- Никонов 178; Фасмер І І 325.
[каре ний 1 «позбавлений місця» Я;
не зовсім ясне; зіставляється (Явор
ницький 338) з кара: можливо, пов'яза
не з п. karencja «встановлений вичіку
вальний термін», ч. karence, слц. karen-

cia «те.; брак
karenca «строк

харчування; брак», вл.
очікування», схв. карен
циjа «нужда, нестаток», слн. karenca
«брак поживних речовин в організмі;
вичікувальний термін», що походять з
латинської мови; лат. carentia «брак»

є похідним від

careo ( <*caseo)

я позбавлений;
неного з лат.

«не маю,

відмовляюсь», спорід
«обрізую»,
гр.

castro

XEtffi ( <*kes!6) «рОЗКОЛЮЮ», ПСЛ. Cesati,
укр. чесати.- Kopalinski 477; WaldeHofm. І 179; Мельничук 3тимология
1966, 197-198.- Пор. коса 1 , чесати.
карета, [карйта], каретка, карет

ник, каретня (заст.) «при:v~іщення для
карет»;- р. болг. карета, бр. карата,

п.

ta,

kareta, [karytka], ч. kareta, вл. korejнл. karejta, слн. kareta;- через ро

сійську і польську мови запозичено з іта

лійської; іт. carretta «віз» пов'язане з
carro «ТС.», що походить від лат. carrus,
запозиченого з кельтських мов; гал.

car-

«віз, підвода», дірл. carr, брет. karr
«те.» споріднені з лат. currus «віз», curro
«біжу».- Richhardt 63; Фасмер І І 198;
Slawski ІІ 176; Bri.ickner 218-219; Ma-

314; Фасмер ІІ 205; Slawski ІІ 76-77;
Dauzat 145.-Див. ще карета.
кар'Єр 2 «Каменоломня»;- р. карьер,
бр. кар' ер, болг. м. карuера;- запози
чення з французької мови; фр. carriere,
ст. quarriere «те.», пов'язане з equarrir
«прямокутно обтісувати, робити чотири
кутним», є давнім похідним від carrer
«робити квадратним», яке походить від

лат. quadrare «те.»; менш переконливе
виведення фр. carriere від carrier «ро
бітник каменоломні», нібито похідного
від незасвідченого *carre «кам'яна плита»

(Gamillscheg 194); carrier могло утвори
тись на основі carriere.- СІС 314; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 81-82; Фасмер ІІ
205; Dauzat 145.-Див. ще квадрат.
[карзЯкати] «говорити

дурниці; ба

зікати» Я;- афективне утворення, па
ралельне до варнЯкати, базlкатu, вер
зтИ.

[кари] «водовозна підвода Г; дроги
Ж»;-бр. карьt «Санки (вантажні)»;
запозичення з польської мови; п. kary
«двоколісна тачка для сміття; чотирико
лісні дроги», як і ч. слц. kara «візок, тач
ка», вл. нл. kara «те.», схв. кара «дво
колка», походить від нім. Кале (Karren)
«візок, тачка», яке зводиться до лат.
carrus «віз».- Richhardt 63; Slawski ІІ

Кluge-Mitzka

353.- Див.

ще ка

ros

68;

chek ESJё 242; БЕР ІІ 246; Bern. І
488; Walde-Hofm. І 174, 315.-Див.

рета.
кариЙ «ЧОрНИЙ, ТЄМНИЙ»;- р. Карий
«темно-гнідий, вороний», бр. карьt, п.
kary «те.» (з укр.);- запозичення з
тюркських мов, можливо, 2 булгарської
(булг. *kar); тур. kara «чорний» (звідки
також болг. кара, схв. kara «те.»),
ккалп. кумик. ног. тат. башк. кирг.

ще курс.- Пор.

кар'Єр\ кари.

[юірець] «поперечка у сохи, прибита
спіднизу до голобель» Я;- неясне.

кар'Єр 1 «ШВИДКИЙ біг КОНЯ», кар' ера,
кар'єрИзм, кар'єрИст, [кариєр6вuч1 «Ка
р'єрист» Ж, кар'єристйчний;- р. ка
рьер, карьера, бр. кар'Єр, кар'Єра, п.
karier «кар'єр», kariera «кар'єра», ч.
слц. kariera «кар'єра», вл. нл. karjera
«тс.», болг. м. кариер «кар'єр», кариера
«кар'єра», схв. карйjер «кар'єр», кари
jера «кар'єра», слн. kariera «кар'єра»;
запозичення з італійської мови (кар' ер
через посередництво французької; фр.
carriere «іподром, кар'єр»); іт. carriera
«кар'єр, кар'єра; (первісно) возова до
рога» виводиться від carro «віз».- СІС

каз. кара, узб.кора,аз. туркм.гара, хак.

як. хара, чув. хура «ТС.» споріднені з
монг. хар, бур. хара «ТС.».- Баскакав
та ін. Кримський -укр. і ор.
131;

Добродомов РЯШ

1970/4, 105; Шанский

3СРЯ ІІ 8, 71; Фасмер ІІ 199; Преобр.
І 298; Slawski І І 91; Bern. І 488; Его

ров

306; Юisanen · Versuch 235.
карикатура, карикатурИст,

карика

турувати Ж;- р. болг. м. схв. карика
тура, бр. карЬLкатура, п. karykatura,
ч. вл. karikatura, слц. слн. kаrіkаturа;
запозичення з італійської мови, можли
во, через
німецьку (нім. Karikatur);

391

карикИ

каркас

іт. caricatura «карикатура; перебільшен
ня (негативних рис); перевантаження»
є похідним від caricare «навантажувати;
перебільшувати», пов' яз ан ого з carro
«віз». що походить від лат.

carrus «ТС.».

СІС 314; Шанский 3СРЯ 11 8, 71; Фас
мер ІІ 199; Kopa1inski 480; Ho1ub-Lyer
234.- Див. ще карета.
[карикИ] «грядки на городі» Мо;
результат видазміни запозиченого фр.
carre «Садова грядка; КВадрат».- Див.
ще каре.

[каришувати]
но

запозичення

«лаяти»

Ж;-очевид

з тюркських мов;

пор.

тур. kaп~mak «вмішуватися, втручати
ся», споріднене з каз. хак. карьtс «nроти
витися,

грубити,

лаятися».

[кария] «мука; важко, погано» ВеЛ;
не зовсім ясне; можливий зв'язок з кара
словотворчо непрозорий.

каріатИда «статуя як опора в будів
лі»;- р. болг. кариатuда, бр. карьtятьt
да, п. kariatyda, ч. kariatida, слц. слн.
kariatida, м. кариjатuда, схв. кариjа
тuда;- запозичення з давньогрецької
мови; гр. xapuii'tL~ (мн. xapuci'tLбє~) «Ко
лона в формі жіночої статуї; Карійська
(з міста Карії -епітет Артеміди, храм
якої був у цьому місті); каріанка» похо
дить від назви міста KapuaL «Карії»;
в основі назви колон лежить назва ра
бинь з міста Карії, проданих у неволю
за зрадницьку позицію міста під час
війни з персами.- СІС 314;Kopa1inski
478; Holub-Lyer 235; Вуjаклиjа 407.
карієс «розпад тканини кістки або
зуба», карі6з «ТС.», каріозний;- р. ка

риес, кари6з, бр. карьtёз, п. слц. karies,
болг. кариес, схв. кариjес, слн. kаrіеs;
запозичення

caries

з

«гниль,

латинської

гнилість»

мови;

лат.

споріднене

з

дінд.

smati «розбиває, роздрібнює», ав.

sari-

«уламок,

черепок»,

гр.

xєpa·t~ffi

«плюндрую, розвалюю», дірл. ar-a-chrinum «розпадаюся».- СІС 314; Ho1ubLyer 234; Walde-Hofm. І 167-168.
[карікИ] «б.Лочки у ткацькому вер

статі» ДзАтл ІІ

245, [карічкu, rарічкu]

«ТС.» тж, [карічка] «пряслице на веретені

ДзАтл І І 238; вушна сережка ДзАтл І І
163; колінна чашка ВеУг», [карішка]
«пряслице» ДзАтл ІІ 238,
[rарічка,
rирічка]
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«ТС.» тж, [каріч6к]

«сережка»

ДзАтл

11 163;- слц. karika

«кільце»,

схв. карика «тс.; ланка ланцюга; верх
нє ложове кільце у гвинтівки»;- запо
зичення з угорської мови; уг. karika
«коло, обруч, диск», очевидно, пов'яза

не з уг.

kerek

«круглий»,

kerek

«коле

со».-Дзендзелівський УЛГ 62; St. sl.
13/3-4, 207; MNTESz ІІ 382.
карк «ПОТИЛИЦЯ, ШИЯ», [карок) «ТС.»,
карчuло «ТС.» (збільш.), [карковuна] «м'я
со з потилиці тварини» Ж, [карчок]
(зменш.) ВеЛ;- р. [карк], бр. карак;
запозичення з польської мови; п. kark
«потилиця» споріднене з ч. слц. krk

«шия», вл.

krk

«Горло», укр. [корк6ші}

«потилиця, плечі».- Richhardt 63;
ski ІІ 77.-Див. ще коркбші.

Slaw-

[карканити] «перевантажувати» Ж,
[накарканuчити (собі)] «багато взяти на
плечі, на карк» Ж;- афективне утво
рення, пов'язане (можливо, вторинна)
з карк (пор.).

[кар-карезний] «надзвичайно,
виключно,

сила

силенна,

дуже,

прекрасно»

(такої красоти, що кар-карезний

«... що

це розкіш») Ж. [кара-каренна] «тс.» Ж;
видозмінене запозичення з молдавської
мови; молд. кар «Віз, візок; кількість (ма
теріалу, речей тощо), яка вміщується
у віз; (перен.) дуже багато, сила силен
На>>),- напр., у виразах ку карул (букв.
«Возом») «дуже багато, в достатку», yn
кар де мr.;нте (букв. «віз розуму») «ду
же розумний» -походить від лат. carrus (carrum); українське утворення ви
никло, очевидно, внаслідок додання під
сильної прикметпикавої форми карезний
до сприйнятого як печленний прикмет
ник кар (за зразком можливих редуплі
кована-підсильних прикметпикавих ут

ворень типу *стар(ий)-старезний, *ве
лик(ий)-величезний і
под.).-СДЕЛМ
174; Pщ;cariu 25.-Див. ще карета.
Пор. кари, курс.
каркас;- р. бр. болг. каркас, п. karkas, ч. karkasa «каркас покришки пнев

матичної шини»;- 'запозичення з фран

цузької мови; фр. carcasse «скелет; кар
кас»
походить
від іт. carcassa «ТС.»,
дальша етимологія якого залишається

неясною.- СІС 315; Шанский 3СРЯ 11
8, 71; Фасмер І І 200; Dauzat 141; Gami1lscheg 190; Mestica 273.

кармаЛІок

Карл

Карл, ст. Карлович'Ь (1498);- р. бр.
болг. Карл, п. слп. Karol, ч. Karel, вл.
Karl, нл. Karlo, схв. Юirlo, слн. Каrеl;
запозичення з німецької мови; нвн. Karl
ПОХОДИТЬ Від СВН. kar] «ЧОЛОВіК», ДВН.
kara] «ТС.», спорідненого з нвн. Kerl
«хлопець, чолов'яга», дісл. kar] «старий
чоловік, чоловік; хлоп, слуга», гр. тЄршv
«старик», т1']раЛЄщ «старий», дінд. jarati «старіє; минає», перс. zer «старик»,

ві рм. cer «ТС.».- Юuge- Mitzka 364.Пор. король.
[карлаш] «помічник отамана риболов
ної ватагю Я;- неясне; можливо, по
в'язане з молд. кьtрмач «стерновий; вата
жок, керівник».
карлик «людина незвичайно малого

росту», [карло Бі, карлЮжа, карлЮк Ж.

карл.Я Ж!

«ТС.»,

карлиця,

карликовий

«низькорослий» (про рослину), карли
куватий, карлуватий «приземкуватий»,

lкарлячийІ Ж;- р. карла, карлик, бр.
карлік, п. karl~.

Jik;-

karzel, karlik,

ч.

kar-

через польське посередництво за

позичено з німецької мови; двн. [karal]
«малюю>, свн. [kar!J «ТС.», як і нвн. Kerl
«парубок», було семантичним варіантом

до

karl
«чоловік».- Richhardt
63;
Hilttl-Worth 18; Фасмер-Трубачев 11
200; Шанский ЗСРЯ li 8, 72; Преобр. І
299; Isacenko ZfSI 2, 501; Slawski ІІ
91; Machek ESJC 243; Bern. І 490; Mikl.
EW 112.- Див. ще Карл.

[карлуш] «скойка>> Ж;- неясне; мож

ливо, пов'язане з р. [карлушина! «кру
шина»

..

карлЮка «загнутий кінець палки»,
карлЮчка «тс.; палка з загнутим кінцем;
незграбно написана бу1ша; гачок Пі»,

[карлЮк] «піпок, палиця» Л, карлючкува
тий, карлЮчити, закарлЮка «карлюка»,
закарлЮчка «ТС.», закарлЮчистий «З ба

гатьма виrинами»;- болг. к!ьрлеж <<Пал
ка пастуха», м. крлук «пастуша палка з

карлюкою; гаю>, крлик «ТС.», схв. кjJJЬfjк
«ковінька пастуха», слн. kflj «пень, ко
лода»;- південнослов'янські форми зво
дяться до псл. *k"rl-, похідного від ко
реня *kr-, того самого, що і в основі

kriv'Ь, укр. кривИй; укр. кар- замість
очікуваного *кор-, [кир-], можливо, є
результатом

впливу

паралельних форм

каблука, закаблука.- Мельничук Молд.

зл.

166;

Младенов 265.-Див. ще rир

лИrа, І{рИВЙЙ.

[кармагал] «скандал» Я;- р. [кар
магалІ «галас, метушня», [кармангал}
«Тс.»;- зіставляється з тур. karrnakarr~ «метушня, плутанина» (Фасмер 11
200); можливо, походить від тур. karma
hal «змішане (заплутане) становище, за
плутані обставини».
кармазИн (заст.) «червоне сукно; чер

вона фарба», [кармазИна] «тс.», [карАtа
зuнаJ (бот.) «рослина, використовувана
для фарбування» Я, кармазИнка «сорт
червоних яблук», кармазинник (заст.)

«багач»;- р. болг. кармазИн, бр. [кар
мазь'm], п. karmazyn, ч. слц. karmazin,

схв.

[karmadin], крмез, СJІН. karmeziп;

чepeз польську і, можливо, німецьку
мови (нвн. Karmesiп «Червона фарба»)
запозичено з італійської; іт. carmesino
«Червона фарба» походить від ар. kir-

mazї «червоний, кармазиновий», kirmizї
«ТС.», похідного від kirmiz (ент.) «чер
вець», яке зводиться до дінд. kfmil)
«Черв'як», спорідненого з лит. kirmis
«тс.», псл. *c"rvь, укр. черв, або до дінд.
krmija-, утвореного з основ krmi- «чер
в'яю> і jaпati «родить», спорідненого з
лат.

geno

«створюю,

породжую», gigпo

«ТС.», Гр. TtTVOftUL «нараджуюсь; роб
ЛЮСЬ, виникаю», двн. kind «дитина>>.
Макарушка 9; Richhardt 63; Фасмер 11
201; Шипова 169-170; Преобр. І 299;
Slawski І І 78 -79; Brilckпer 220; Machek

ESJC 243; Веrп. І 490-491; Юuge
Mitzka 352.-Див. ще ген\ черв.
Пор. кармін, червоний.
[кармак]
«рибальське

знаряддя»,
[карматник!
«робітник-рибалка
при
карматному заводі» Я, [карматний! «на
лежний до кармаkа» Я, [кармачний}
«ТС.» Я, [кармачити] «ловити в кар мак»
Я;-р. [кармах:] «гачок(з блешнею)».

[кормах:, кармаканІ «тс.», болг. [кармак]
«Велика

ських

вудка»;- запозичення

мов;

кипч. ·тат.

чаг.

з

тюрк

каз.

кирг.

алт. кармак «гачок, вудка» є похідними
від основи карма «зачепити, ухопити»~
зведення до гр. xa~tcixt (xci~ta~) «жер
дина, стовп» (Mikl. ТЕ! І 328) безпід

ставне.- Фасмер

170.
[кармалЮк]

ІІ

201;

Шипова

.
«більярд»;- неясне.
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карман

карнИ3

~карманІ «кишеня; торбинка біля по
яса у жінок; частина плуга Я», [карман
ник] «кишеньковий злодій», [кармашІ
{karmaпa] «одяг», [kormaп] «те.», ст.
kormaп (korbaп) «кишеня»;- остаточно

пeleva, букв. «забери м'ясо», утвореної
з іменника carne «м'ясо», що походить
від лат. caro, carnis «Те.», спорідненого з
дісл. hQruпd «те.», гр. хє[рш «відрізую»,
лит. kertu «зрубую, обрубую», р. черта
«риска», і дієслова
levare «знімати,

не з'ясоване; виведенню з пн.-тюрк.
карман «калитка для грошей, торбинка»

лат.

«кишеня?»;- р.

карман

«кишеня»,

п.

(Mikl. EW 112; Преобр. І 299; Lokotsch
88; Rasaneп Ме!. Mikkola 273-276) су
перечить вказівка на запозичення алт.
тел. карман з російської мови (Радлов 11
~. 217); непереконливі також тлумачен
ня як власне слов' янського слова (Со
болевский РФВ 70, 80), як пов'язаного з
др. корван'Ь «карнавка» (Bruckпer KZ
48, 201), з лат. crumёпa «калитка для
грошей» (Веrп. І 490) або з гр. хє[рш
«стрижу» (Ильинский РФВ 73, 304).Фасмер І І 201; Шанский ЗСРЯ 11 8, 72;
Slawski ІІ 487-488.- Пор. курман.
кармІн «Червона фарба з кошенілі»;
р. болг. кармИн, бр. кар.иfн, п. вл. karmin, ч. слц. слн. karmin, м. кармин,
схв. кдрлtuн;- запозичено з французь
кої мови, можливо, через посередництво
німецької _(нвн. Karmin); фр.
carmiп
походить від елат. carmiпium «те.», яке
€ результатом контамінації ар. kirmiz
«червець» і лат.

minium

«кіновар» ібе

рійського походження.- СІС

усувати,

забирати»,

levare

яке

походить

«полегшувати,

похідного від

від

піднімати»,

levis ( <* legyis)

«легкий,

швидкий», спорідненого з дінд. laghul)
«ТС.», псл. Іьg'ЬkЬ, укр. легкИй; пояснен
ня як іт. carne vale «м'ясо прощай»

(Фасмер І І 202; Machek ESJC 243) є
315;
Аркадьева РЯШ 1974/2, 106; Slawski
ІІ 81; Dauzat 143; Walde-Hofm. І 170,
788; Fraenkel 258; інакше Пизани 117.проявом народної етимології.- СІС

Див. ще легкИй, начертати.
карнавка «церковна кварта для зби

рання грошей»; -бр. [карб6нкаІ «скринь
ка,

куди скидають гроші», др. карвана

«храмова скарбниuя», кор'Ьвана, кор
ван'Ь, кор'Ьман'Ь, корнава «те.», нл. karпawa «кишеня; торбинка пастуха, мис
ливця, учня», стсл. кдрnІІdNd «скарбни

uю>, кор-ьІМN-1, кор'пОNd, кop~NdRd;
чepeз старослов'янську мову запозичено
в давньоруську з грецької; гр. xop~a
va~ «храмова скарбниця» походить від

арам.

qarbaпa «ТС.>>.- Срезн. І
карватка.

1197;

315; Фас
мер 11 201; Slawski І І 79; Machek ESJC
243; Юuge-Mitzka 352; Dauzat 143;
Walde-Hofm. ІІ 91-92.-Див. ще кар

SJStsl. 11 15.- Пор.

мазИн, мініатЮра.

но,

[кармнйкІ «хлів, саж» Ж. [карнИк,
скраник] «ТС.» Ле;- запозичення з поль

корноухий «коротковухий, з обрізаним

ської мови; п.

[к6рньtйІ «короткий, куций>>, спорідне
ного з укр. [корнЯти] «рубати, колотю>,

karmnik

«те.; відгодова

ний кабан», похідне від karmic «відгодо
вувати», karm «корм», є прямим відповід
ником ч. слц. krmпfk «Хлів, саж, від
годований кабан», укр. [кормнИк] «хлів,
саж».-Див.

ще

корм.

карнава.л «святкове гуляння з тан
цями, маскарадами і іграми»;- р. бр.
болг. каrтавал, п. karnawal, ч. слц. karneval, вл. karпewal, м. карневал, схв.
карневііл, слн. karneval; -запозичення
з французької мови; фр. carnaval «Мас
ниця, запуст; карнавал» походить від
іт. carnevale (первісно «Залишки; широ
ка маснипя; останній день карнавалу»),
яке є результатом видазміни форми car-
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карнавухий «з малими вухами, без
вухий, з обрізаним вухом>>, карнщ}хий,

[карноушка];- бр.

карнавухі;- очевид

запозичення з російської мови; р.

вухом>>

утворене

з

основ

прикметника

та іменника ухо, що відповідає укр. ву
хо.- Див. ще вухо, корн Яти.

[карна ти] «пастю> Я (? -очевидно,
«обрізувати; стригтю>), [карнявка] «без
вуха>> Я, обкарнати «обкраятю>;-не зо
всім ясний різновид фонетично законо

мірної форми [корнати], аналогічний до
кар лЮка.- Див.
карнавухий.

ще

корнЯти.- Пор.

[карпатка] (орн.) «вівсянка,

Emberi-

ВеНЗн;- неясне, як і фо
нетично близьке до нього [скригнаткаІ
«ТС.>> (пор.).
карнИз, [карнИз] Ж;
р. карнИз, бр.

za miliaria L.>>

-

карта

карблька

карніз, п. karпisz, ст. karnes, слц. karпis,
схв. карнїіж, кдрнїіз, карнИза, болг.
карнИз, слн. karпisa;- запозичення з ні
мецької мови; нвн. Karnies походить від
іт.

соrпісе

«карниз»

(як

«Тс.», і лат. соrпіх «ворона».

Фасмер

11 202; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 73;
Преобр. І 300; Юuge-Mitzka "352.
[карблька] «тиролька» (сорт яблук)
Я;- результат видазміни форми ти
ролька під впливом особового імені

[Кароль] «Карл» (пор. п. karolek «кмин,
бр. [каралёк] «те.>>).

Carum carvi L.»,
Див.

ще

Дзендзелівський УЗЛП

Карпо,

архітектурна

оздоба), утвореного в результаті конта
мінацїі лат. соrбпіs «Віночок; кінuевий
розчерк на письмі», що походить від гр.

xoprov[r;;

«гвоздики, чорнобривці, Diaпthus С.»
(Brйckпer 219; Karlowicz SWO 2.54) і зп.
kalarepa «кольрабі» (Веrп. І 471).-

тиролька.

(143Q);-

р.

carpio

болг.

71; Richhardt 63.
Я,

ст.

Карп'Ь

Карп,

бр.

Карпа,

Карп, стсл. Rdpn.пn.;- через церковно
слов'янську мову запозичено в давньо
руську з греuької; гр. Ксірлоr;; як чоло
віче ім'я утворене на основі іменника
хсірло<;; «плід», спорідненого з лат. carpo
«зриваю», дінд. krpaJ:.lab «меч»,
двн.
herbist «осінь», лит. kirpti «стригти»,
псл. *ёеrр-ь, *ёьrраtі, укр. череп, чер
пати.- Сл. вл. імен 213; Беринда 215;
Петровский 129; Frisk І 792-793; W aJ-

de-Hofm.

[карп] (іхт.) «короп, Cypriпus

!КаріпонJ

І

172.- Див.

ще

череп,

черпати.

L.»;- р. бр. болг. карп, п. вл. полаб.
karp, нл. karpa, схв. [karp], слн. kаrр;

[карпульці] «блочки у ткацькому вер
статі», [карщ}лець] Ж.;- очевидно, ре

запозичення з середньонижньонімець
кої мови; снн. karpe(п), як і двн. karpfo,

зультат багаторазових видазмін і: канта

нвн. Karpfeп «ТС.»,

походить із якоїсь

праєвропейської мови, звідки й псл.
*korp-ь, укр. короп «ТС.».- Фасмер ІІ

мінапій форм типу [скраклі, скриплuці,
скрипулькu] «ТС.» з наближенням до Кар

202; Leder 114; Slawski ІІ 81-82; Л1.a
chek ESJC 240; Коломиеu Происх. назв.
рьrб 110-111; Юuge-Mitzka353.-Див.

по; раЗОМ 3 ТИМ ЦЯ фонетична форма
могла б бути закономірним відображен
ням на українському грунті запоз иче
ного нвн. Kerbholz «бирка», утвореного
з основ іменників Ker Ье «зарубка, на

ще короп.

січка» і

[карпалИ] «дерев' яні вила» Мо, [кар
палойі] «ТС.» Мо;- неясне; можливо, ви
дозмінене запозичення з болгарської

«гальмо» з нвн.

мови;

спорід

тИна, картка, карточка «Картка, фо1о

нене з схв. крпеле «Частина ярма», п.
karpa «пень, підземна частина дерева
після зрізання; [корчага під водою І»,
ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. *k"'fpa «КОрЧ, ПеНЬ»,

картка», [картівнИк] «картяр», [картник,
картовнй'< Ж, картежник Ж, картеч

болг.

[кірпел] «поліно»,

Holz

«дерево» (пор.

[га. щ}лецьІ

Hemmholz).

карта, [~артар) «ВИГОТОВЛЮВаЧ

пас

портів для 'худоби Ж; картяр Я», кар

якому, можливо, відповідає прус. curpis «колода під ковадлом», лит. kerple
«Вирваний з корінням пень; коріння
зрубаного дерева».- Slawski І І 82-83.

ник ЖІ «ТС.», картЯр, картЯрня, кар
тЯрство, [картівнйцтво, картьожня Я],
картИнний
«Мальовничий», [кар.тйну
ватий) «чотирикутний»;- р. бр. болr.
м. карта, п. ч. слu. вл. нл. karta, схв.
карта, слн. karta;- через польську або

[юірпель] (бот.) «бруква» Ж, [карпе
ля] «ТС.» Ж, ВеЛ, ДзУЗЛП;- ч. [karpel] «буряк; бруква»;- запозичення з
польської мови; п. karpiel «капуста го

німеuьку (нвн. Karte) мову запозичено з
французької чи італійської; фр. carte,
іт. carta «папір; карта; документ» похо
дять від лат. carta (charta) «папір;

родня, Brassica oleracea L .» загально
прийнятої етимології не має; виводиться
з псл. *k"'rp- «пень, корч» і зіставляєть
ся з п. karpa «пень, коріння дерева»,

лист;

схв. крпеJь «різновид мишію, Setaria
verticiJ!ata» (Slawski ІІ 85-86), з п.
karfiol «цвітна капуста» (Machek J m.
rostJ. 82); пов'язується з п. karafioJ

гр.

документ;

xcip't'f]t;;

кн·ига»,

«папірусна

що

відбиває

карта», яке вва ..

жається запозиченням з єгипетської мо
ви.- СІС 315; Ric;hhardt 63; Шанский
ЗСРЯ П 8, 74-75; Фасмер ІІ203; Hйttl
Worth 15; Slawski. ІІ 87-88; БЕР ІІ
253; Юuge-Mitzka 354; Dauzat 145,
164.- Пор. хартія, чартИзм.
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карталук

картопля

lкарталук] «головна щогла; щоглове
дерево» Ж;- неясне.

[картан 1 ] «підтичка з тисненими кв і
тами» Ж. [катран] «жіночий фартух;
ганчірка»

Ж;- результат

видозміни

форми !картун] «ситець» (див.).
[картан 2 l «низького росту чольвію>
Ва;- неясне; можливо, результат ви
дозміни форми коротун «ТС.», зближеної
з р. заст. картан «облогова гармата (з
коротким дулом)».
картати, [картати] «картати» Ж;

запозичення з польської мови; п.
«намовляти»,

karcic

споріднене з болг.

[kartac]

походить від прізвища англійського ви

нахідника Г.

к'ьртя «Відламую»,

ведення англійського слова безпосеред

І\авий», сболг. крn.тtNиК: «кувіканню};
може бути зведене до псл. *k"!:titi «Го
говорити неприємним

голосом»,

очевидно, nов'язаного
з * kort'Ь, * kort'Ьkь, укр. короткий; споріднене з дінд.
kїrtayati «говорить».- Ткаченко УМШ
1959/2, 65; Richhardt 63; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 75; Фасмер ІІ 203;Slawski ІІ 71-72;
Brйckner 220.- Див. ще короткий.
картатий «помальований квадрата

ми», картацький (заст.), [картИсrпий Я,
До] «Тс.», [картувати] «розбивати на
смуги» (поле);- власне українське утво
рення від карта «прямокупrий аркуш»
(пор. [картИнуватийl підкарта).-Див.
ще карта.

[картач] «скребло» Ж;- очевидно, за
позичення з польської мови; п. kardacz
«ТС.», kartacz «карда; щітка для миття
підлоги; перукарська щітка», як і ч.
«щітка», слн. krtaca «тс.», похо
дить від нвн. Kardatsche «скребло», яке
зводиться до іт. *cardeggio, похідного

kartac
від

carda «карда».-SJР ІІІ 566; Machek ESJC 243; Юuge-Mitzka 351.Див. ще карда.
картвел;- р.

145.-Див. ще карта.
картер «спідня частина мотора; ко
робка для механізму»;- р. болг. м.
картер, бр. картзр, п. ч. слц. karter,
схв. картер, слн. karter;- запозичення
з англійської мови; англ. carter «ТС.»

«дорікати, картати»

схв. ст. krtiti «мучити, ламати», мож
ливо, також слн. zakrtiti «строго на
казати, доручити», р. картавьtй «гар

ворити;

kartel;- можливо, через польську чи
німецьку (нім. Kartell) мову запозичено
з французької; фр. cartel «ТС.» походить
від іт. cartello «виклик на дуель» (букв.
с<картка»), зменш. від carta «карта».
СІС 316; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 76; Dauzat

бр.

картвел,

ч.

слц.

Kartvel; -запозичення з грузинської мо
ви; груз. kartwel- «грузин» споріднене
з мегр. чан. kortu- «ТС.».- Климов 196.
картель <<угода між підприємцями;
письмовий виклик на дуель>>,
картелювати «об'єднувати в картелі»;
р. картель, бр. карт3ль, п. ч. слц. вл.

Картера (Н.

Carter);

ньо від англ. cart «Віз» (Kopaliilski
помилкове.- СІС 316; SSJC І 845;

ви

480)
Ho-

lub-Lyer 235.
картеч;- р. картечь,
бр. карцеч,
п. kartacz, ч. слц. kartac, болг. картеч,
м. картеч, схв. картёч, слн. karteca;чepeз російське посередництво запозиче
но з німецької мови; нім. Kartatsche

cartage «пе
ревезення», через фр. cartouche «скру
чена паперова обгортка» зводиться до іт.
cartoccio «Крамарський кульок; картон
ний згорток з картеччю», cartaccia «гру
бий папір», що походить від лат. carta
(charta) «карта».- Фасмер І І 204; Slaws«картеч», зближене з англ.

ki ІІ 88; Holub-Lyer 235; Юuge-Mitzka
353; Dauzat 145-146.-Див. ще карта.
[картє] «узори в березовій деревині»
Ж;- очевидно, пов'язане з карта, кар
тИна (див.).
картон, картонка, картонник, кар
тонаж;- р. болг. картон, бр. кардан,

п. вл.

karton,

картон,

схв.

ч. слц. слн.

kart6п, м.

картон;- заrюзичено

з

французької мови, можливо, через ні
мецьку (нвн. Kart6п); фр. cartoп похо
дить від іт. cartone, що є збільшеноЮ
формою від carta «карта».- Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 78; Фасмер І І 204; HoJubLyer 235; Dauzat 145. -Див. ще карта.
картопля, картопелuна, картоплИна,

[кант6пля, кант6ха, картопа ВеБ, кар
т6фля (Ме), картофійЖ, Пі, картах Ж.
карт6ха, картахель ВеБ, карт6хля,

(заст.)

карт6шка], картоп!zдння, [картофлuне

kartel,

Ж. картахлИне ВеБ, картошuнє Жl,
карт6плисько, картоплИще, [карт6ф
лисько] «картоплище» Я, [картоплиця!
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болг.

картел, м. картел, слн.

картотека

карусель

«ТС.», [картоплЯк] «міра картоплі», кар
топлЯник «страва з картоплі; [карто
плище]», [картофлЯник] «страва з кар
топлі» Ме, [картохлftник До, картош
ник] «ТС.», [картоплЯнка] «самогон з
картоплі»

Я,

картоплЯр,

картоплЯр·

ство;- р. картофель, бр. [картопля,
картошка], п. kartofel, kartofla, слц.
[kartofel], болг. картоф, схв. щ)тола;
через російську і польську мови запози
чено з німецької; нвн. Kart6ffel, ст.
Tartuffel «Картопля» походить від іт.
tartufo «трюфель», tartufolo <<ТС.» (від
нар.-лат. *terrae tufer «земляна бульба»,
лат. terrae tuber «ТС.», яке було перене
сене на ввезену в XVI ст. з Америки
картоплю через подібність бульб). -За
кревська Досл. і мат. VI 29-30; Ше
лудько 32; Корлзтяну РР 1977/2,145146; Richhardt 63; Фасмер ІІ 204;
Преобр. І 300; Slawski ІІ 89; БЕР ІІ

255; Bern.

І

491;

Кluge-Mitzka

354.

картотека, картотекар;- р. болг.
м. схв. картотека, бр. картатЗка, п.

вл.

ч. слц. слн. kаrtоtеkа;

kartoteka,

запозичення з німецької мови; нім.

Kar-

утворене з Karte «картка» і еле
мента -thek, що походить від гр. 'I'J'ljxYJ
«скринька, схованка».- СІС 316; Шан
ский ЗСРЯ li 8, 79: SJP ІІІ 591; Sl.

tothek

wyr. obcych 328;

Hofub-Lyer 235.-

Див. ще карта, тека.- Пор. бібліотека.
картуз «кепка; пакет Ж», картуз
ник;- р. бр. картуз «кепка; паперовий
пакет; (ст.) торбинка з порохом, патро
нами»;- через російську і, очевидно,
середньонижньонімецьку мови (снн. kartuse «паперовий кульок для тютюну»)
запозичено з французької; фр. cartouche «скручена паперова обгортка» по
ходить від іт. cartoccio «Крамарський
кульок»;

як

назва

також від гол.
для рушниці»

NEW

306),

кепки

виводилось

«паперова гільза
(Преобр. І
301; Vries
karpoets «дорожна шапка»

kardoes

(Шанский ЗСРЯ ІІ

8, 80).- Фасмер

ІІ

204.-Див. ще картеч.

[картун] «ситець» Ж;- р. [картун
ньtй] «ситцевий», бр. заст. картуна «ба
вовняна тканина», п. kartuп «ситець,
вибійка», ч. kartouп «ситець», слц. kartuп, вл. kortuп, нл. kartuп «те.», схв.
r<:apт/jH «ГрубиЙ
міткаль»,
картуна

«Те.»;-- через

польську

мову

запози

чено з німецької; нім. [Kartuп] «ситець»
є результатом фонетичної
видазміни
форми Kattuп «те.», яке зводиться до
гол. katoeп «бавовна» (пор. фр. соtоп,
іт. соtопе «те.»), що походить від ар.

(а!)
ІІІ

kotoп

«ТС.».- Ірелудько 32; SJP
Юuge-Mitz

592; Machek ESJC 243;
ka 357.- Пор. картан\

[картуник] «ВИд птаха» ВеЛ;- неясне.

[картусь] «кличка собаки» ВеЛ;
неясне; може бути зіставлене з [картун]
«ситець»

або

з

п.

chart

«Хорт».

[карувати] «чарувати» (?), [карівнй
ця! «художниця, яка підмальовує кра
суням карі очі» (?) Я, [накарувати! «зро
бити карими, підмалюватю>;- слова, які
безпідставно зіставлялися з чарувати
(Потебня К ист. зв. ІІІ 37); пов'язані з
карий, що видно з такого контексту:
«Ой хвалилася Ганночка, що у мене очі
каресеньки ... Ой не хвалися ж, Ганноч
ко... карували оченьки карівниці для
молодої Ганночки дівиці» (Я 338); пор.:
«Я б твої очиuі накарувала, тебе самого
намалювала» (Грінченко І І 492).
[карун] «Вид
тканини» Ж, Пі; можливо, результат видазміни форми

[картун] «ситець» під впливом карунка
«позумент»

(пор.).

карунка
(заст.)
«позумент; [карниз]»;- очевидно, запозичення з біло
руської мови; бр. карункі «мереживо»,
як і укр. [коронка] «ажурна тканина»,
р. ст. корунки «зразки для вишивання»,

походить від п.

[korunka]

«мереживо»,

ст. koroпka «ТС.», що є результатом се
мантичної видазміни слова koroпa «ко
рона, урочистий головний убір» на під
ставі подібності малюнків мережива до
форми королівської корони.- Slawski
ІІ 494.-Див. ще корона.
карупіль, карупір -див.
канупер.

[карус] (бот.) «осока ворсиста,

Carex

hirta L.»;- результат

видазміни латин
ської наукової назви Carex, можливо,
пов'язаної з carrere ( <*carere) «чесати»
(вoвнy).-Walde-Hofm. І 167.-Пор
карда, короста.
карусель, Іfарусельник;- р. бр. ка
русель, п. karuzela «карусель», ст. karuzel «те.; рицарські перегони», ч. karusel «рицарська гра; легкий візок;
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касація

каруца

вертикальний токарний верстат; (заст.)

в лиманах»

карусель», слц.

«карусель; вер

ської мови; р. [корЯжникJ «вірьовка з

тикальний токарний верстат», вл. karuzel «карусель», нл. karuse1, болг. кару

білої пряжі на неводи і рибальські
снасті» є похідним від кора <<Луб».
Див. ще кора.
карЯчки
«навпочіпки»,
[корЯчкою]
«розставляючи ноги» Я, карячкуватий

karusel

сел, схв. карусел «Те.»;- запозичено з
французької мови, можливо, через ро
сійську і німецьку (нім. Karussel «кару
сель; рицарська гра»); фр. carrouse1 «ка
русель; рицарська гра» походить від іт.
carosela «ТС.», яке зводиться до ар. kurradz «гра з дерев'яними кіньми» (від
перс. Ішпа «лоша»).- СІС 316; Шанский
ЗСРЯ 11 8, 81; Фасмер 11 205; Муравьев

РР 1976/5, 87-90; Slawski 11 90;
Mi tzka 354; Dauzat 145.

Юuge

Я;- запозичення

росій

<<кривоногий, розчепірений», корячкува
тий «кривий, вузлуватий (про дерево);

кривоногий», [карЯчитися] «опиратися,
опинатися» Я. [корЯчитися] «викривля
тися» Я, накарЯчках, накарftчки, 6ка
ряч (присл.) <<розставивши ноги», роз
карЯка

<<Що-небудь

карЯкуватий,

[каруца] «Віз»;- болг. каруца, схв.

з

розчепірене»,

розкарЯчкуватий,

роз

розка

романських мов; молд. каруца, рум. са

рЯчений, розкарЯчити, [скарЯчити] «ши
роко розставити (ноги)»;- р. [корЯчитьІ
<<ламати, розводити, розпинати», [ко

rЩа

рЯка] «розсоха»,

каруца

(car)

«Те.»;- запозичення з

«те.;

візок»

«віз»,

що

є

похідним

відбиває

східно

від кар

лат.

carrus
«вiз».-Scheludko 134; Vrabie Romanoslavica 14, 153; Slawski 11 81; СДЕЛМ
226; Pu~cariu 25; DLRM 115, 128.Див. ще карета.- Пор. юірИ.

карцер, fканцур] «тюрма, камера»
Па;- р. болг. м. карцер, бр. карцзр,
п. ч. слц. karcer, схв. карцер, слн. kar-

cer; -книжне

запозичення з латинської
мови (можливо, за посередництвом нім.

Karzer); лат. carcer «в'язниця; старто
вий бар'єр на іподромах» етимологічно
не зовсім ясне.-Шанский ЗСРЯ 11 8,
81; Фасмер 11 205; Slawski 11 71; HolubLyer 235; Walde-Hofm. І 166.
[карч6ха]
(бот.) «артишок, Cynara
Ж, [карчохІ «ТС.» Mak;- запо

scolymus»

зичення з польської мови; п. karczoch,
ст. karczof, karczok, arciok «те.» похо
дять від іт. carciofo і articioco «ТС.»,
що зводяться до ар. (а!) l)arsof «тc.».
Richhardt 63; Slawski ІІ 74-75.
карЮк «столярний клей», карук, [ко
рІіж] «Те.» Ж, карЮчити, каручити Ж.
прикарЮчити,

розкарукувати

Нед;

р. [карлук] «риб'ячий клей», бр. [кару
ка, карЮк], п. karuk «риб'ячий клей»,

[karug, karogl (з укр.), ч. karuk «Тс.»;
походження

неясне; ·очевидно,

запози

чення з східних мов.- Фасмер І І 200;
Slawski 11 89-90; Machek ESJC 243244; Bern. І 490; Mikl. EW 112.

[карЯжник] «вірьовка, з якої фор
мується пристосування для вилову риби
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[карЯчить] <<розводити,

розставляти (ноги)»;- результат видо
зміни форм карачки і под. під впливом

російських варіантів або як прояв гі
перизму щодо закономірної твердої ви
мови ра, прийнятої за діалектне відхи
лення.- Див. ще караки.
каса;- р. касса, бр. болг. м. каса,

п. ч. слц. вл. нл.

kasa,

схв. каса, слн.

kasa;- запозичено

з італійської мови,
можливо, через польську і німецьку
(нвн. Kasse); іт. cassa «скриня; каса»
походить від лат. capsa «скриня, капсу
ла», пов'язаного з саріо «хапаю, беру»,
спорідненим з гр. xciл-rro «проковтую»,
двн. heffan «піднімати», havan «горщик;
гавань».-СІС 316-317; Фасмер
207;
Slawski ІІ 91-92; Machek ESJC 244;
Walde-Hofm. І 159, 162-163.-Див.
ще гавань.- Пор. касИр.

U

[касарня] <<казарма», [кашарнє] <<те.»
ВеБ;- запозичення з польської мови;
п. kasarпia, як і ч. слц. kasarna, слц.

kasaren,

ВЛ.

kasarna, СХВ. касtірна <<ТС.»,
Kaserne <<Те.», до якого

походить від нвн.

зводиться й укр. казарма; форма [ка
шарне] відбиває вплив
n. [kaszary}
«ТС.».- Шел у дько 32; Slawski 11 93.Див. ще казарма.
касація «скасування ·вищою інстан·
цією судового рішення»;- р. кассация,
бр. касацьtя, п. kasacja, ч. kasace, слu.
kasacia, болг. касация, м. схв. касациjа,
слн. kasacija;- через польське і, мож
ливо, німецьке посередництво (нім. Kas-

касета

кастаньЄта

sati6п) запозичено з французької мови
фр. cassation «Тс.» виводиться від діє
слова casseг «ламати, розбивати; скасо
вувати; звільняти з посади», яке похо

дить від лат. quassaгe «трясти; пошко
джувати; розбивати», пов'язаного з quatere «ТС.», спорідненим з дісл. hossa
«КИдати,

шпурляти,

хитати»,

можливо,

також з лит. kutёti «розворушитися,
підбадьоритися»; з касувати, мабуть,
етимологічно не пов' язане.- Шанский
3СРЯ 11 8, 85; Фасмер ІІ 207; Holub-

Lyer 235; Dauzat 147; Walde-Hofm. 11
399-400.- Пор. касувати.
касета «коробка для пластинок у фо
тоапараті; (архіт.) кесон»;- р. кассета,
бр. касета, п. слц. kazeta, ч. kazeta,
kaseta, вл. kaseta, болг. касетка, м. ка
сета, схв. казета, касета, слн. kаsеtа;
пізнє запозичення з французької мови;
фр. cassette «ТС.» походить від іт. cassetta
«скринька», зменшеної форми від

«скриня,

92;

cassa
11

каса».-СІС 317; Slawski
Dauzat 147.-Див. ще каса.

[касИн] «клуб» Я, [касuнаІ «ТС.» Я;
запозичення

з

польської мови;

п.

ka-

syпo «клуб; кав'ярня; казино» походить
від іт. casino «дача; клуб», пов'язаного з

casa «будинок», лат. casa «халупа, барак»,
спорідненим з cassis «сітка, плетиво»,
catena «ланцюг» і, можливо, з дісл.
hadda «гак для казана».- SJ Р І 11 602603; Walde-Hofm. І 175, 177.
касИр, [касиєр] Ж;- р. кассuр, бр.
касір, п.
kasjer, ч. слц. слн. kasir,
болг. касиер, схв. касИр;- запозичення
з німецької і (друга форма) з польської
мов; нім. ст. і діал. Kassier, як і п. kasjer, походить від іт. cassiere «касир»,
пов' яз ан ого з cassa «каса».- Шелудько
32; Richhardt 63; Фасмер 11 207; Slawski
11 93-94.-Див. ще каса.
каска;- р. бр. болг. каска, п. kаsk;
запозичення з французької мови; фр.
casque «каска, шолом» походить від ісп.

casco

«шолом,

каска;

череп;

черепок»,

пов'язаного з саsсаг «розбивати, роздроб
ляти», яке зводиться до нар.-лат. *quascicare, пов'язаного з лат. quateгe «тряс
ти; бити, розбивати».- Фасмер 11 206;

Slawski 11 96; Dauzat 147.-Див. ще
касація.-Пор. кашкет.
каскад;- р. бр. каскад, п. ч. kaskada,

слц. слн. kaskada, болг. схв. каскада;
запозичення з французької мови; фр.
cascade походить від іт. caskata «каскад,
водоспад», пов' яз ан ого з cascare «стрім
ко падати» (про водоспад, дощ), яке ви
водиться

від нар.-лат.

*casicare

«Пада

ти», пов'язаного з лат. casus «падіння»,
cado <шадаю», спорідненими з дінд.
sad- «ВИПадаТИ, ВідпадаТИ», вірМ. <;аСПUШ

317; Фас
206; Kopaliiiski 481; Holub-Lyer
235; Dauzat 146; Walde-Hofm. І 128.
[каспер] (орн.) «деркач, Crex prateп
sis Bechst.»;- запозичення з польсько 'і
мови; п. [kasper, kacper І «ТС.» утворене
на основі власного імені Kasper, Kacper, що, як і укр. р. Гаспар, Каспер, бр.
Гаспар, Каспер, Kacnap, Кашпар, ч.
Kaspar, слц. Gaspar, болг. Гactuip, Кас
пар, М. Гашпар, Кашпар, схв. Gaspar.
Kaspar, слн. Gasper, походить від гр.
ГсіаларУ]t;; (>лат. Caspar, Casparus), яке
виводиться від ір. gazbar «скарбник»;
«падати, знижуватись».-СІС

мер ІІ

мотивація найменування птаха нeяcнa.
Илчев 127; Coпstan

Strutyiiski 64, 110;
tinescu 63.

[касп'Яга] «дерев'яний посуд для со
ління риби»;- неясне.
каста «замкнута суспільна група»;
р. бр. болг. м. каста, п. ч. слц. вл. kas-

ta,

схв. каста, слн.

kasta;-

через ні

мецьку або французьку мову (нім. Kaste~
фр. caste) запозичено з португальської;
порт. casta «порода, походження; за
мкнута суспільна група в Індії; (ст )
чиста порода» походить від лат. castus
«чистий; вільний; стриманий», пов' я за
ного з careo «не маю, обходжусь, мені
не вистачає», castro «обрізую», спорідне
ним з дінд. sasati «ріже», гр.
хєсі~ю
«рОЗКОЛЮЮ», ПСЛ. Cesati, kosa, укр. ЧЄ·

сати, коса.-СІС

317; Фасмер 11 207;
Holub-Lyer 235; Юuge-Mitzka 356;
Dauzat 147; Walde-Hofm. І 167, 179,
180.- Див. Ще коса\ коса 2 , чєсати.

Пор. каструвати, касувати.
кастаньЄта;_:_ р. бр. кастань ета, п.
kastaпieta, ч. kastanety, слц. kastaneta,
болг. м. кастанети, схв. каста1Ьет.е,
слн. kastanj eta;- через французьку мо
ву (фр. castagпette) запозичено з іспан
ської; ісп. castafieta «Кастаньєта; каш·
танчик» є зменшеною формою від casta-
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касувати

кастет
«каштан»;

fta

назва

перенесена за зов

нішньою подібністю кастаньєт до малих
каштанів.- СІС 317; Шанский ЗСРЯ 11
8, 86; Фасмер ІІ 207; Holub-Lyer 236;
Dauzat 147.-Див. ще каштан.
кастет;- р. кастет, бр. кастат, п.
kastet;- запозичення з французької мо
ви; фр.

casse-tete

«кастет; головоломка»

утворене з основ дієслова

casser

вати»,

лат.

що

зводиться

до

kastrowac, ч. kastrovati, слц. kastrovat',
болг. кастрuрам, м. кacmpupa, схв. ка
стрuрати, слн. kastrirati;- через поль

1951, 304;
Dauzat 147, 707; Walde--Hofm. ІІ 675676.- Див. ще касація.
«ганьбипr»

Ж,

ти;

[поганити,

'<лаяти,

бруднити]»,

лихословити;

костИти
«дуже лая

[кастuть]

бруднити,

сміти

ти», [касть] «бридота, сміття, непридатні
залишки на бойнях», бр. [косціць] «ВИ
порожнятися», [касціць] «Те.; псувати,
бруднити, смітити»;- похідні утворен
ня від др. *кость (касть) «бридота, по
rшдьки, залишки забитої тварини або
людини», того самого, що і в словах др.
кость «кістка», псл. kostь «Те.», pakostь
«пакість>.) та ін., спорідненого з коса, че
сати; позбавлене грунту безпосереднє ви

ведення (Веrп. І 583; Желех. І 370) від
kostь «Кість».- Мельничук Зтимология
1966, 237 -238; Саболевский ЖМНП
1886 вересень 152. -Див. ще кість,

:юса\ коса 2 , ч~сати.- Пор. кощій,

ко

щунство, шікість.
кастор «сукно з ворсом на споді»;
р. бр. болг. кастор, П. kastor «ТС.», Ч.
kastor «твердий капелюх», слн. kast6rec
«капелюх

но,
фр.

із

заячої

шерсті»;- очевид

запозичення з французької мови;
«бОбер; боброве хутро; боброва

castor

шапка» походить від лат.
яке

зводиться

до

гр.

утвореного від власного

castor «бобер»,
xci.a-rwp «Те.»,
імені Kci.a-rwp

«Кастор, син царя Тіндарея і Ледю>,
спорідненого з xЄxacr~-taL «Відзначитися,
перевершити».- СІС 317; РЧДБЕ 319;
Dauzat 148; Prisk І 799.
касторка; - запозичення
з
росій
ської мови; р. касторка, можливо, по-
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каструвати, кастрат, кастрація;
р. кастрuровать, бр. кастрЬtраваць, п.

«розби

мандрівних пастухіm.- СІС

[кастИтиl

з xci.mwp «бобер».- Шанский ЗСРЯ 11
8, 87; Фасмер ІІ 208.- Див. ще rшстор.

quassare
quatere

«Трясти; бити», пов'язаного з
«Те.», та іменника tete «голова», який по
ходить від лат. testa «глиняний гор
щик; обпалена глина», зіставлюваного з
ав. tasta «чашка», лит. tistas «посудина

«дуже лаяти»;- р. костИть

ходить від прибалтійсько-нім. Kastorбl
«рицинова олія», яке відповідає лат.
castoreuш «боброва рідина», що похо·
дить від гр. xaa-r6pюv «те.», пов'язаного

ське

посередництво

тинськІ)Ї

мови;

лат.

запозичено

castro

з

ла

«Підрубую,

підрізую; каструю» споріднене з д інд.
«ріже», ПСЛ. cesati, kosa, укр. Че
сати, коса.- СІС 317; Фасмер І І 208;
Slawski ІІ 94; Walde-Hofш. І 170.Див. ще косі\ коса 2 , чесати.-Пор. кас
та, кастИти, касувати.

sasati

каструля, [костРfjля Ж, кастроль
Шел];- р. кастрЮля, бр. каструля, ч.
kastrol, слц. kastrбl, вл. kaserola, болг.
кастрон, схв. касер6ла, кастрола, слн.

kastr6la;-

через російське і, очевидно,

німецьке посередництво (нім. Kasser6lle)
запозичено з французької мови; фр. casserole «каструлю> є похідним від casse
«черпаю>,

яке через посередництво пров.

cassa «сковорода» зводиться до нар.-лат.
cattia «Тс.», що походить від гр. хu&:І'tєю\і
«черпаю>, пов' язана го з xl>aitoc;; «Те.»,
можлнво, спорідненим з xl>ap «вушко
голки».- Акуленко 140; Шелудько 32;
Шанский ЗСРЯ 11 8, 88; Фасмер ІІ 208;
Holub-Lyer 236; Dauzat 147; Gamillscheg 196; Топоров ІІІ 264; Frisk ІІ 36.
касувати
«анулювати»,
[накасіру
вать] «надбати, настаратися» ЛЧерк,
розкасувати «розформувати; витратити,
ліквідувати», розкасирувати «Те.»;- р.

ст. скассовать, бр. касаваць: -запози
чення з польської мови; п. kasowac «ану
лювати», як і р. кассuровать, ч. [kasirovati], слц. kasirovat'' болг. кacupa.!rt,
схв. касuрати, слн. kasirati, походить
від пізньолат.

casso

«касую,

анулюю»,

пов'язаного з лат. ca$SUS «порожній;
даремний; недійсний», careo (< *caseo)
«я позбавJІений, не маю», спорідненим з

лат. castro <шідрізую», дінд. sasati «рі
же», псл. kosa, cesatt, укр. коса, чеса
ти.-Фасмер
ІІ
207; Slawski
ІІ
94; Walde-Hofm. І 167.-Див. ще

КасЯн

каталажка

коса\ коса 2 , чесати.-Пор.
КасЯн, [КасьЯн] Ж. ст.

касація.
Касїан'Ь

«мvроноси(тель)» (1627);- р.
КасьЯн,
бр. КасьЯн, КасЯн, п. Kasjaп, слц. Ка
sіап, болг. КасиЯн, м. Касиан, схв. Kacujiiн, слн. Каsіjап;-запозичення з грець
кої мови; гр. Kaaatav6~ походить від
лат. Cassiaпus, утвореного від римсько
го родового імені Cassius, можливо, по
хідного від лат. cassus «порожній»; ім'я
Cassiaпus виводиться також від лат.
cassis «шолом, каска».- Беринда 215;
Сл. вл. імен 213; ПетрGБский 130; Constantiпescu 28.- Пор. касувати.

посилення,

перехідність,

завершеність,

пов'язаного з прийм. і присл. xa'ta
«вниз; проти; вздовж; крізь», спорідне

ним з

хет.

katta

«вниз,

при, з,

під»,

дкімр. сапt «З, разом з», дірл. cet «те.»,
і основи дієслова ~а[ vю «ходжу, іду»,
до якої зводиться також укр. базис.
Фасмер І І 209; РЧДБЕ 320; Frisk І
208-210, 800.-Див. ще базис.
катаклізм «руйнівний переворот, ка
тастрофа»;- р. катаклuзм, бр. ката

клізм, п.

kataklizm, ч. kataklyzma, слц.
kataklizma, болг. катаклuз'Ьм, м. катак

лuзма,

схв.

катаклйзам,

катаклuзма,

кат, [катuняl «жінка-кат; тортури»
Ж, катівка «жінка-кат», катівня, [катів
нЯ] «тортури», катівство, [катушJ «в'яз
ницю> Ко, [катушаІ «тортури, катуван

слн. kataklfzma;- запозичення з фран
цузької мови; фр. cataclysme «стихійне
лихо, катаклізм» походить від гр. xa•axЛua~-t6~ «потоп», пов'язаного з xa-

ня», катЮга, кат1Ьжний «катівський»,
катувати, [закатний] «Звірячий, лю

'taxЛl>~єtv «наводняти, затопляти», ут
вореного з префікса ха.-а- із значенням

тий»;- р.

руху вниз і основи дієслова хМ ~ю «про
мив аю, змиваю», спорідненого з гот.
hlutrs «чистий», нвн. lauter «те.», кімр.
c]ir «ЯСНИЙ, ЧИСТИЙ», ЛаТ. СТ. C]UO «ОЧИ
щаю», лит. s](юti «замітати, витира
ТИ».-СІС 318; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 89;
Kopalinski 483; Holub-Lyer 236; Юеіn
248; Dauzat 148; Frisk І 876-877.Див. ще катавасія, клізма.
катакомба, мн. катакомби;- р. бр.
болг. м. катакомба, п. katakumby. ч.
слц. вл. katakomby, схв. катакомба,
катакомба, слн. katak6mbe (мн.);- за

ного

[кат] «кат; знаряддя фізич

покарання»,

бр.

кат; -запози

чення з польської мови; п. kat «кат;
(ст.) лихо, дідько; нещастя», як і ч.
слц. вл. нл. kat «КаТ», пов'язується (Jakobson Word 8, 388) з катати, р. ка
тать, з "огляду на колишнє знаряддя
катування у вигляді колеса; пор. лат.

tortor «КаТ», похідне від torqueo «кручу,
обертаю; катую, беру на тортури»; ви
водиться також як запозичення (Труба

чев Зтимология 1965, 76-77) з ав. kаіtа
«відплата, покарання
(на страшному
суді)»; спочатку kat'Ь могло бути назвою
дії, звідки значення п. «лихо, нещастя»;
менш nереконливі пов'язання з каяти
(ся) (Koffnek LF 17, 347 -356), з свн.
gat, нвн. Gatte «товариш; (давніше) під
ручний ката» (J апkо Slavia 7, 785-790),

з р. хват, п.

ch\vat (Machek ESJC 245)
Richhardt 63; Фасмер ІІ 208;
Slawski ІІ 98-99.
та ін.-

катавасія «ВИКОНаННЯ церКОВНИХ пі
сень двома хорами;

розгардіяш, гарми

дер»;- р. катавасия, бр. катавасія «те.»,

болг. катавасия «церковна

пісня,

виконується двома співаками,

дять

з

клиросів»,

схв.

що

які схо

катавасиjа;

позичення

з

західноєвропейських мов;

нім.

Katak6mbe, фр. catacombe, іт. catacomba походять від лат. catacumbae
«підземне кладовище», утвореного на
основі виразу *cata tumbas «nоруч з мо
гилами» чи «Подібно до могил» (з при
йменником грецького походження), мож
ливо, під впливом лат. -cumbere «ляга

ти».- СІС 318; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 8990; Фасмер І І 209; Holub -Lyer 236;
Юеіп
248; Dauzat 148; Gamillscheg
205; Walde-Hofm. І 180.-Див. ще
катавасія, тумба.~ Пор. катафалк.
каталажка (заст.) «холодна, буцегар
НЯ»;- бр. каталажка «ТС.»;- очевидно,

мови;

запозичення з ро<;ійської мови; р. ката

сгр. xa.-a~ciatov «вид церковної пісні»
походить від гр. xa.-a~alvю «сходжу,

лажка «Те.; [торбина]» вважається ре
зультатом
видазміни слова такелаж

запозичення

з

середньогрецької

спускаюсь», утвореного з префікса

ta-,
26

що

1-434

означає

рух

униз,

xa-

протидію,

«снасті на судні» (Фасмер-Трубачев ІІ

209;

Даль ІІ

96);

можливо, пов'язане з
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катаракта

каталажниИ
[каталажнuй] «тривожний, згубний».
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 90.

[катал<іжниИJ «тривожний; згубний»
Ж;- р. [каталажньtй] «неспокійний, не
вгамовний, буйний», [каталажить! «га
ласувати,

кричати,

буянити;

лякати;

тривожити», [каталаж] «сум'яття; буй
ство», [каталага] «галас, гомін, сум' ят
тя; справа, що завдає багато клопоту»;

танкі] «Тс.»;- запозичення з росшської
мови; р. [катани, катаньt, катаника,
катаницьt, катанки, катаньки, катан
цьt] «те.» пов' язані з дієсловом катсіть
«валяти, виробляти з битої шерсті, ка
чаючи її на колодці», спорідненим з укр.
катати, котИти.- Фасмер ІІ 209; Со
болевский РФВ 70, 81.-Див. ще копіти.
катапульта,

неясне.

катапультувати;- р.

[каталанє] «злиденне господарство;
важкий труд» Ж;- неясне; можливо,
пов'язане
з р.
[каталать]
«ноша,
поклажа; майно при собі в дорозі;

бр. катапульта, п. katapulta, ч. слц. вл.
katapult, болг. катапулта, м. катапулт,
схв. катапулт(а), слн. katapiilt;- за

харч».

tapulta

каталіз,
каталtзатор, каталітИч
ний;- р. катализ, бр. каталіз, п. kataliza, ч. слц. katalyza, болг. м. схв. ката
лйза, слн. kataliza;- запозичення з но
волатинської мови; нлат. catalysis по
ходить від гр. xo:/taЛuatc;; «розпад; зни
щення; розпуск», пов' яз ан ого з xo:.-to:Лt'нu
«розв'язую, розпускаю», утвореним з
префікса хо:то:- і основи дієслова Лбm
«розв'язую».- СІС 318; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 90-91; Holub-Lyer 237; Юеіn

248.- Див.

ще аналіз, катавасія.
каталог, каталожний,
каталогізу
вати;- р. бр. болг. каталог, п. ч. вл.
katalog, слц. слн. katalбg, м. каталог,
схв. каталог;- запозичення з грецької
МОВИ; Гр. XO:TaAOjO\; «перелік, СПИСОК»
пов' язане з дієсловом хо:то:ЛЄ1m «нази
ваю,

перераховую;

записую»,

утворе

ним з префікса хо:то:- і дієслова лє,rо
«збираю; перераховую».- СІС 318; Шан
ский ІІ 8, 91-92; Hiittl-Worth
13;
Holub-Lyer 237; Frisk ІІ 94-95.Див. ще катавасія, .логіка.

позичення з латинської мови; лат. ca«військова машина для метання
каменів, стріл, колод» походить від гр.
хо:то:лЄЛт'І"]с;; «тс.», утвореного з префік
са хо:то:- і основи дієслова лсіЛЛm «ме
таю; розмахую, розгойдую», можливо,
спорідненого з лат. pello «штовхаю»,

псл.
*роІхь
«жах».- СІС

«страх»,

укр.

[п6лохJ

318; Шанский ЗСРЯ ІІ 8,
92; Holub-Lyer 237; Frisk ІІ 469.Див. ще катавасія, полох.- Пор. пульс.
катар, [катер] «нежить» ВеБ, ката
ральний;- р. болг. катар, бр. м. катар,
п. katar «катар; нежить», ч. слц. katar
«Катар», ВЛ. katarrb, СХВ. катар, катар,
слн. katar «тс.»;- запозичення з захід
ноєвропейських мов; нім. Katarrh, фр.
catarrhe «тс.» походять від лат. catarrhus (термін медичної латині), що зво
диться
до
гр. хо:тсірроо<;
«стікання;
катар, нежить», пов'язаного з дієсловом
хо:то:ррєї:v «стікати, обпадати», утворе
ним з префікса хо:то:- «вниз» і дієслова
рєї:v «текти», спорідненого з дінд. sravati

мотканого сукна Л»;- р. [катанка] «ШИ

лит. srav а «течія' кровотеча»,
*sruja «струмінь», укр. стру.м.
СІС 319; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 92; Hйttl
Worth 14; Holub-Lyer 327; БЕР ІІ 268;
Dauzat 148; Frisk ІІ 650--652.-Див.

рока сукня; довгий верхній селянський

ще катавасія, струм.- Пор.

одяг з домотканого сукна», бр. [катан

катаракта «захворювання криштали
ка ока»;- р. бр. катаракта, п. ч. слц.
katarakta, вл. katarakt, болг. м. ката
ракт, схв. катаракт, слн. kаtаrаkt;
запозичення з західноєвропейських мов;
нім. Katarakt(a), фр. cataracte походять
від лат. cataracta «водоспад; захворю

[катанка]

«жіночий суконний одяг;

чоловіча суконна куртка; спідниця з до

ка] «блузка»;- очевидно, запозичення з
польської мови; п. katanka «вид каптана,
куртки» пов' язується з kataп(a) «жов
нір, солдат», що, як і ч. [katan], слц.
katona, укр. [катун] «тс.», виводиться
від уг. katona «тс.».- Балецкий St. sl.

ІІ 100; Zart::ba JP
118.-Див. ще катун 2 •
[юітанки] «валянки» Я;- бр.

9, 338; Slawski
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31/1,
[ка-

«тече»'
псл.

острів.

вання кришталика», яке зводиться до гр.

хо:то:ррсі ХТ'І"]<; «водосПад», пов'язаного з
хо:то:ррсіттєtv

«обрушуватися,

ринути»,

катастра

категорія

утвореним з префікса хо:то:- «ВНИЗ» і ос

можливо,

нови дієслова

Шk);

штовхати»,

pciacrєtv

(рсіттєtv)

етимологічно

«бити,

неясного;

на

зва хвороби в медичній латині пов' яза
на з помилковим уявленням,

хвороба

зумовлена

мутною

нібито ця

рідиною,

яка стікає, подібно до водоспаду, між

«згідно,

кришталиком

іменника

і

райдужною

оболонкою

ока.-СІС319;Шанский3СРЯІІ 8, 9293; БС3 20, 363; Kopalinski 484; БЕР 11
269; Dauzat І 48; Fгisk І 801, ІІ 643644.- Див. ще катавасія.

[катастраl

«Підкладка

під

бочку»

через

німецьку

(нім.

Kata-

фр. catafalque походить від іт.
catafalco «катафалК>>, що, як і фр. chafaud (echafaud) «риштування; поміст;
ешафот», зводиться до нар.-лат. *catafalicum, утвореного з прийменника cata
відповідно»

fala

(з

«високий

гр.

хсітсі)

поміст»

та

етру

ського походження (отже, первісне зна
чення - «відповідне
високому
помос

ту»).-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 94; Фасмер 11
210; Holub-Lyer 236; БЕР ІІ 271; Gamillscheg 205; W alde-Hofm. І 446.-

Я;- очевидно, запозичення з італійської
мови; іт. catasta «купа, штабель, стіс;
вогнище» (звідки схв. ст. katasta «кара;
місце кари») походить від лат. catasta
«Підмостки, поміст (на якому виставля
лись для продажу раби)», запозиченого

Див. ще катавасія.- Пор. катакомба.
[катафійка] «вуздечка» Ж;- очевид

з грецької мови (можливо, гр. хо:тсіато:

яке досі не дістало задовільного пояс
нення (Skok ІІ 61).
категорИчний;- р.
категорuческий,
категорuчньtй, бр. катагарЬtчньt, п. kategoryczny, ч. слц. kateRoricky, вл. kategoriski, болг. категорuчен, м. катего
ричен, схв. категдричан, категдричкіі,

аt\;

«установлення; влаштування»

хо:то:ато:т~ «Встановлена»,

або

утворені

з
префікса хо:то:- і основи дієслова rатrнн
«Ставлю; стою», спорідненого з псл.
stati, укр. стати).- Skok ІІ 62; Mestica 286; Walde-Hofm. І 181.-Див. ще
катавасія, стати.
катастрофа, катастрофічний;~ р.

но, запозичення з угорської мови, в
якій може йтися про вираз *katta-fej,
букв. «защіпни-голова»; можливо, сю

ди ж належить і схв.

[katafic]

«замок»,

ревертаю, перекидаю», утвореним з пре

ели. kateg6ricen;- запозичення з ні
мецької або французької мови; нім. kateg6risch «безумовний, рішучий, кате
горичний», фр. categorique «ТС.» походять
від елат. catёgoricus «обвинувальний;
ствердний», catёgoria «обвинувачення»,
запозичених з грецької мови; гр. xo:T'I')jOptx6~ «обвинувальний; (філос.) стверд
ний» утворене від xo:T'I'J1opio: «обвину
вачення».-СІС319; Шанский3СРЯ ІІ 8,
95; Фасмер ІІ 210; Holub-Lyer 237;
Dauzat 149.- Див. ще категорія.
категорія;- р. болг. категория, бр.

фікса хо:то:- «ВНИЗ»
атрЄсрffі «повертаю,

і основи дієслова
перекидаю».- СІС

катагорьtя, п. kategoria, ч. kategorie,
слц. kateg6ria, вл. нл. kategorija, м. ка

319; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 93-94; Фас
мер ІІ 209; Kopalinski 484; HolubLyer 237; БЕР ІІ 270; Skok ІІ 62; Dauzat
148.- Див. ще апостроф, катавасія.
катати, каталь, катерuти, каток,
катулЯтися, кат!}ль, кат!}лька -див.

тегориjа, схв. категдриjа, слн. kategorfja;- запозичення з німецької або
французької мови; нім. Kategorie, фр.
categorie походять від лат. catёgoria

бр. болг. м. схв. катастрофа, п. ч. слц.
вл. katastrofa, нл. katastrofalny, слн.
katastr6fa;- запозичення з західноєв
ропейських мов; нім. Katastr6phe, фр.
catastrophe походять від лат. catastro-

pha «різкий поворот; несподівана подія;>,
запозиченого з грецької мови; гр. хо:то:
атроср~ «переворот; кінець, загибель,
знищення, зруйнуванню> пов'язане з діє
словом хо:то:атрЄсрffі «загинаю вниз; пе

«обвинувачення; основна ознака предмета;

тафалка»;- р. бр. катафалк, п. ч. слц.

категорія»,
запозиченого
з гренької
мови; гр. xo:Tf!J'OP l о: «тс. »
пов' язане
з xo:T'I'JjOpЄffi «дорікаю,
обвинувачую;
стверджую», утвореним з префікса хо:то:

вл. katafalk, болг. м. катафалка, схв.
катафалк, слн. katafalk; -запозичення
з французької або італійської
мови,

промовою, говорю».- СІС 319; Фасмер
ІІ 210; Kopalinski 485; Holub-Lyeг

котИти.

·

катафалк, катафальник «візник ка

26*

і основи дієслова

rijopє6ffi «виступаю з
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катехізис

катедра

БЕР І І 271; Skok І І 62; Dauzat
149.-Див. ще алегорія, катавасія.

237;

катедра -див.

катер,

кафедра.

(катерка],

катерник

«ЧЛеН

екіпажу військового катера»;- р. болг.
катер, бр. катар, п. слц. kuter, ч. kutr,

410; Slawski ІІ 101-102; БЕР І! 271;
Zeraschi ZfSlPh 8/1, 57-62.-Див. ще
КатерИна.
катет (мат.);-р. катет, заст. ка
тет, бр. катат, СЛЦ. С'ЛН. kateta, ВЛ.

kateta, болг. катет, м. катета, схв.

вл.

катёт, катета;- через росіЙСЬКе ПО·

«різати», що походить від сангл.

«ТС.», можливо, спорідненого з ісл. шв.

або латинської мови; фр. cathete похо
дить від лат. cathetus, запозиченого з
грецької мови; гр. хсі\tєто~ «висок, пер

ді ал. kuta «різати ножем», ісл.
kuti
«ніж», шв. Пшtа, kutti] «тс.»; англій

зане з дієсловом xo:.\ti't']~tL «скидаю, спус

kutter, м. кутер, схв. кутер, слн.
kiiter;- запозичення з англійської мо
ви; англ. cutter «катер» пов'язане з cut
cutteп

ська назва характеризує катер як судно,

що

легко

розрізає

хвилі.- СІС

320;
Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 9596; Фасмер ІІ 210; БЕР ІІ 271; Юеіп 388.
катервак -див.

тетервак.

КатерИна, Катруся, Катря, [Кася],
ст.

ЄкатерИнл
«надежда,
истин(н)а»
р. болг. ЕкатерИІіа, КатерИна,
бр. Кацярьtна, др. Катерина (1108), п.
Katarzyna, ч. Katefina, слц. слн. Katariпa, нл. Kata, м. Екатерина, Катари
на, схв. Катарйна, стсл. ЄкdтеринJ;
через церковнослов'янське посередни

(1627);-

цтво запозичено в давньоруську мову з

грецької; гр. Atxo::rєpiv'l'),

Ko::t'}o:.piv'l')

за

гальноприйнятого пояснення не має;
пов'язується (Сл. вл. імен 242; Петров
ский 108; Суперанская 86) з гр.
xo:.\to:.p6~ «чистий»; припускається також
давніша грецька форма з початковим Є,
похідна від 'Ехсітєрщ; чи ''Ехо:.тщ; «який

б' є здалеку» (про Аполлона) або від
•·ЕхсіТ'І'] (ім' я богині).- Skok ІІ 61-62;
Coпstaпtinescu

48.

[катерИна] (бот.) «лепеха, аїр,

rus L.»

Aco-

Л;- неясне.

катерИнка (заст.) «невеликий меха
нічний орган», катерйнщик (заст.) «бро
дячий
музикант, жебрак з катерин
кою»;- бр. (заст.) катрьtНка, кацерИнка
«шарманка», болг. заст. катерИнка;
запозичення з польської мови (болг.

через румунську: рум. cateriпca «тс.»);
п. kataryпka, [kattyпa] «ТС.» походить
від німецької назви ляльки die schone
Kathariпe «прекрасна Катерина», яка
виконувала головну роль у популярній
виставі лялькового театру, супроводжу
ваній грою на шарманці.- Фасмер IV
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середиицтво запозичено

з

французької

пендикуляр>)., букв. «спущений», пов'я
каю», утвореним з префікс.3. хо:.то:.- «вниз»
і основи дієслова t'I'JfLІ «посилаю, рухаю;
кидаю», спорідненого, можливо, з лат.
sero «СіЮ», ПСЛ. seti «СіЯТИ» або З лат.

іасіо «кидаю». -СІС 320; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 96; БЕРІІ 272; Dauzat 149; Frisk І
714-715.- Див. ще катавасія.
катетер «трубка ДЛЯ промиваННЯ ПО·
рожнин тіла або видалення з них рі
дини», катетеризація,
катетеризува
ти;- р. катетер, бр. кат§тар, п. вл.

kateter, ч. katetr, слц. слн. kateter, болг.
катет 'Ор, схв. катетар, катетер;
очевидно, через німепьке посередництво
(нім. Katheter) запозичено з латинської
мови; лат. catheter походить від гр. xo:.-

\tєт'ljp «те, що спускають; зонд»,

пов'я

заного з дієсловом xo:.\ti't']І-LL «скидаю,
спускаю».-СІС 320; Фасмер ІІ 210;

Kopaliiiski 485-486; Holub-Lyer 237.Див.

ще катет.

катехізис «релігійна книга з викла
дом догматів віри у формі запитань і
відповідей; основні положення», кате

хИт (заст.) «учитель закону божого»;
р. болг. катехИзис, катихИзис, бр. ката
хізіс, п. вл. katechizm, ч. katechismus,

слц.

katechizmus, м. катихtізис, схв. ка

техИзис, катихuзис, слн.

kаtеkіzеm;

запозичення з грецької мови, можливо,
опосередковане

латинською

(лат.

ca-

tёhёsis); гр. xo:.т-iJX'I'J<H~ «усне повчання,
настанова» пов'язане з дієсловом xo:.т'l')
xeffi «(усно) повчаю», утвореним з пре
фікса хо:.то:.- і основи дієслова 'lj хє(І)
«гримлю,

«звук,

звучу», похідного
шум, тон», можливо,

ного з лат. vagiгe «верещати,

від 7) X'I'J
спорідне·
пищати,

кричати», лит. svagёti «звучати», дангл.
swogan «звучати, лунати».- СІС 320;

катлама

катрага

Фасмер ІІ

210; Slawski ІІ 102; БЕР ІІ
272-273; Skok ІІ 62; Frisk І 646-647.-

м.католик,схв.католик,катдлик, слн.

Див. ще катавасія.
[катшіма 1 ] «прісні коржики, смажені

середництво

на баранячому жирі» Г, Ж;- р. [кат
лам] «рулет,

начинений

кавунним ме

дом», [катламЬt] «здобні тонкі коржики,
звернуті

в

трубку;

листкова

пампуш

ка», [катламь't] «вид пиріжків>>, [катла
нь't] «здобні пшеничні коржики, звернуті

у вигляді рулету», [котламь't]
шечки

з

листкового

«пампу

тіста»;- запози

чення з кримсько-татарської або турець
кої мови; крим.-тат. тур. katlama «ТОВ
стий листковий коржик» пов' язане з діє
словом

katla

<<Нашарувати, скласти

в

складки», похідним від kat «шар, ряд»,
спорідненого з хак. xat, чув. xot, xut
«тс.», як. xat «подвійний, повторено»,
kytta, gytta «разом», шор. kada «TC.».-

[катлам<Р] «болотна трава» Я, [кат

ламuга] «тс.» Я;- результат видазміни
форми [батламаІ «тс.», зближеної з фо
нетично подібним [катламd] «прісні кор
жики, смажені на баранячому жирі»
і под.-Див. ще батлама.
катм'а «нема», катмає «тс.»;- резуль

тат злиття слів у виразі кат ма(є)
«чорт ма є, немає».- Див. ще кат, ма ти 2 •
катод;- р. бр. болг. катод, п. ч. вл.
katoda, слц. слн. katoda, м. схв .. ка
тода;- запозичено з англійської мови,
очевидно, через посередництво німець
кої або французької (нім. Kathode, фр.
cathode); англ. cathode (kathode), вве

дене англійським фізиком М. Фарадеєм,
походить від гр. хсібобо\; «рух донизу»,
утвореного з прислівника хсітсі «вниз»
та іменника 666r;, «шлях», спорідненого

з псл. хоdь, укр. хід; пор. анод, яке
зводиться до гр. &voбor;, «шлях угору»,
утвореного з прислівника avci «вгору»
та іменника об6r;,.- СІС 320; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 96; Holub-Lyer 237; БЕР

ІІ

349-

католик, [кателuк], католицИзм, ка
толйцтво, [кателйцтво], [кателИковийl
«тиранський» Бі, [кателйцький] «като
лицький; (лайл.) поганий», [кателИчий],
католИцький,

katolik;- очевидно, через польське по
запозичено

з

латинської

мови; елат. catholicнs «загальний, все
охоплюючий; (церк.) католицький, пра
вовірний» походить від гр. xa:t'IOЛtx6r;,
«загальний; (церк.) правовірний», по
в'язаного з ха1'J6Лон «В цілому; загаль
ний», утвореним з прийменника хсітсі
«В, за, проти» і основи прикметника
оЛоr;, щілий, повний, весь», спорідне
ного з лат. salvus «здоровий», дінд.
sarva- <<Неушкоджений, цілий», ав. haurva- «ТС.».-СІС 320; Шанский 3СРЯ li 8,
96-97; Фасмер ІІ 210; Slawski ІІ 102-·
103; Frisk ІІ 381.- Див. ще катавасія.

каторга
рання;

«ВИД

Т<рИМЇНаЛЬНОГО

старовинне

веслове

католИч ити;- р. като

лик, бр. католік, каталІк, п. вл.

нл.

ПОКа

судно»

Г,

Ж, [катерга, катирга Бі], [катаржнИ
на] «Каторжні роботи, каторга»

Rasanen Versuch 241.

ІІ 274-275; Кlein 251; Frisk
350.- Див. ще катавасія, хід.

katolik, ч. слц. katolik, болг. католйк,

Я, ка

торжанин, каторжник, [катаржний,
катержний], [катиржний] «каторжний;
сильний, великий» Бі, каторжний, ка
торжницький;- р.
каторга,
ст. ка
тарга «ВИд корабля», бр. кdтарга, п.
ч. слц. katorga «примусові важкі рQботю,

болг. каторга, СЛН.

k6t6rga

«ТС. >>;- запо

ЗИЧеННЯ з середньогренької мови; сгр.
хсітєрІо" (мн. хсітєр1о:.) «галера; приму
сова працю> пов'язане з дієсловом гр.
хо:.тЄрІffі «заганяю;
примушую; обме
жую», хо:.тєірІffі «ТС.», утвореним з пре
фікса хо:.то:.- і основи дієслова єtp"fv)
(єt'p"fffi, Єp"fffi) «замикаю; позбавляю»,
спорідненого з ав. varaz-yan «вони по
винні замкнути», можливо, також з псл.
*vьrzti «плести, в'язати»; припущення
турецького

посередництва

при

запози

ченні грецького слова (тур. kadтrga
«Галера», Mikl. ТЕ! І 321; Дмитриев
536; Шипова 171-172) безпідставне.
Москаленко УІЛ 22; Фасмер ІІ 210211; Slawski ІІ 103; БЕР ІІ 275; Frisk
465.-Див.
ще
катавасія.-Пор.
верзтИ.

катрага «курінь», [катрИга, катрЯгаJ
«ТС.»;- р. [катрага] «повітка»;- оче
видно, пов'язане з болг. [катрага, кат
рага] «міра, план будівлі», яке гіпоте
тично зіставляЄться з нгр. [ xci-rєp·ro(v 1
«Щось підготовлен~::, опрацьоване» (БЕР
ІІ

276).

.
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ка тух

катран

------------------------------------------------------------------

катран 1 (бот.) «Crambe L.; (свербига
східюl, Bunias orientalis L.]»;-p. кат
ран, ч. katraп, слц. katran «тс.»;- оче
видно, запозичення з якоїсь східної мо

ви; пор. болг. [катран] «полин боже
дерево, Artemisia abrotanшn L.; полин
пахучий, Artemisia camphorata; смолка,

Viscaria atropurpurea».- Machek
rostl. 60.
катран 2

(іхт.)

«невелика

J m.

чорномор

ська акула»;- р. катран «Колюча аку

ла, Acanthias acanthias»;- запозичення
з невіломого джерела.
[катран 3 ] «мазь (дьоготь) для ри

бина під піччю» виводяться від уг.

roc]

[kat([katruc, katrac, ketresz 1, ketrec)

«клітка; полівник; убога кімната», яке
походить від слц. koterec «с гійло; соба
ча будка; курник», що, в свою чергу,
зводиться,

як

·запозичення,

до

нвн.

[kotterJ «будка», спорідненого з [kote,
katel «хатина, халупа», дангл. cot «ха
тина, кімната», дісл. kot «xaлyпa».
Vincenz 12; СДЕЛМ 207; DLRM 193;
MNTESz ІІ 474-475; Kпiezsa 267; Machek ESJC 283; Кluge-Mitzka 396.
[кату І (вигук, яким відганяють котів)
До, [кацу До, кац Мо] «те.»;- р. [кацу]

бальських сіток» Я, [катранити] «зма ·

«Те.»;- афективне

зувати

Я;

не з [кота] «тс.».-Див. ще кіт.- Пор.

смолити невід Мо»;- р. [катранІ «зем

кет 1 .
катульгати, кутильгати, кутульга
ти- див. шкутильгати.

дьогтем

ля, просочева

(рибальські

нафтою, для

сіті)

заливання

плоских дахів; гірська смола>>, [катра
нить] «покривати дах дьогтем, змішаним
зі смолою», болг. катран, м. катран,
схв катран, слн. katran;- запозичен
ня з турецької мови; тур. katraп «Смола;
ДЬОГОТЬ» ПОХОДИТЬ Від ар.

Фасмер ІІ

211; БЕР
Lokotsch 90.- Пор.

qatran

«ТС.».

ІІ 276; Bern. І
rудр6н.

494;

(бот.)

таволга

в'язолиста,

u!mifolia Scop. Mak»,

Spirea

!катрафійник)

«жимолость пухната, Loпicera xylosteшn

L.» Mak;- бр. капрьtф6ль «жимолость
козолист а, Lonicera caprifolium L .»;результат видазміни латинської наукової
назви жимолості capriiolium (*капри

фоль

>

*капрафоль

>

*капрафіль

>

катрафЕй), утвореної з основ іменників
«коза» і folium «лист»; для деяких
місцевостей можна припустити вплив
З боку рум. caprifбj «ЖИМОЛОСТЬ», МОЛД.
каприф6й «те.» (Vincenz 8).-Див. ще
капрон, фоліант.

capra

[катруцаJ

«заглибина

для

пов'яза

[катун 1 ] (бот.) «ліщиця волотиста, пе
рекотиполе,

[катичник,

Gypsophila paniculata L.»,

покатичник, покатунІ «те.»

Mak;- р.

[катун, покатунІ «ТС.»;- по
хідне утворення від катати, кататися,

пов'язаного з котИти; назва зумовлена
що кулясте стебло ліщиці після
дозрівання насіння легко відламуєть
ся від кореня і перекочується вітром по
степу на далекі відстані, причому роз
сіюється насіння.-БСЗ 32, 411; Machek Jm. rostl. 79.-Див. ще котйти.
тим,

катран 4 - див. картан 1 •
[катрафfИІ «сорт дерева для палиць
Ж;

утворення,

дрібних

кухонних речей. поруч з комином Ме,

Мо; піддувало; закуток біля печі, куди
вигрібають жар МСБГ», [котруцаІ «під
дувало; закуток біля печі» МСБГ, [кут

руцаJ «те.» МСБГ, [котруцикІ «піддува
ло» МСБГ, [кутруцик] «тс.» МСБГ;
запозичення з молдавської або румун

Пор. качим.
[катун 2 ] «солдат»;- п. [kataп, katana], ч. [katan], слц. katoпa «тс.», схв.

катана, катана «ТС.; кавалерИСТ, гу
сар», слн. [katan] «солдат»;- запозичен
ня з угорської мови; уг. katona «СолдаТ»
мандрівним словом, пов'я
заним з віз.-гр. xo::tolivo: «домашня че
вважається

лядь;

вантаж,

багаж;

намет;

табір»,

алб. katuпd (katunt) «село», рум. ciltun
«сільце, хутір», болг. катун <<Циганський
табір; його мешканець», м. катун «шат
ровий циган», схв. катун «пастуша осе
ЛЯ», р.-цсл.кdту-н"Ь. «військовий табір».
Лизанець НЗ У жДУ 26, 124; L izanec
І 86, 106, 114; Орос Доп. УжДУ ІІ 75;

Slawski ІІ 100; Brйckпer ZfS!Ph 16,205206; MNTESz ІІ 409.- Пор. катанка.
[ка тух] «хлівчик для овець» Я;- за
позичення з російської·мови; р. [котух]

ської мови; молд. котруца «Припічок,
запічок», рум. cotr1фi «невелика піч;

«хлів; загін для дрібної худоби; курник;

порожнина між піччю і стіною; загли-

повітка»
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пов'язане

з

[котецІ

«загата

катЮша

кафетерій

для ловіння риби», спорідненого з укр.

[котецьJ «тс.».- Фасмер І І

354.- Див.

ще котець.
катЮша «реактивний міномет на ав
томашині»;- бр. кацЮша, п. katiusza,
ч. katuse, kat'use, слц. kat'usa, болг.

катЮиtа,

схв.

кд}zуша,

слн.

katjusa

«ТС.»;- запозичення з російської мови;
р. катЮша «тс.» утворене від назви ві
домої пісні «Катюша» (на слова М. В.
Ісаковського), пов'язаної з КатерИна.
Боровой 513-516.- Див. ще КатерИна.

[катЯ]

(вигук,

зайця);- неясне;

яким

переслідують

можливо,

пов'язане

з [кату] (вигук, яким відганяють
тів), [кет] «Тс.».-Пор. кет 2 •

ко

ка у пер «ПОВітронагр ів ач біля домен
НОЇ печі», коупер «ТС.»;- р. болr. каупер,
бр. каупер, ч. рідк. cowper;- пов'язане
з прізвищем англійського інженера і ви
нахідника Е. А. Каупера (Cowper).

каустик «Їдкий луг», каустИчний;
бр. каустьtк, п. kaustyczny' ч.
слц.
kaustikum, вл. kawstika, болг. w:аустИче
ски, м. каустичен, схв. каустичан, кд.
устичкіі, слн. kavsticen;- запозичення
з російської мови; р. каустик утворено
від прикметника каустИческий, запози
ченого, очевидно, через німецьке посе
редниптво (нім. kaustisch) з латинської
мови; лат. causticus «пекучий, їдкий»
походить від гр. xo:mтttx6~ «горючий»,
пов'язаного з дієсловом xalw (xci.ffi)
xci.FL ffi «запалюю, палю; горю», оче

<

*

видн;, спорідненим з лит. ka!ёs «зона,
сажка», лтс. killa «суха, торішня тра
ва».-СІС 321; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 99-

100; Kopalinski 486-487; Holub-Lyer
238-239; БЕР ІІ 280; Frisk І 756-757.
[ка ут] <<Плата, винагорода» Я;- не
ясне; можливо, пов'язане з тур.
«Піджарене борошно».

[каушJ «ківш, черпак; ступка» Ж,
МСБГ, [кrівушl «ТС.» Ж. МСБГ;- за
позичення з молдавської мови; молд.
кауш «дерев'яний черпак; велика ложка;
совок» виводиться

від укр.

ківш

в. ковша),
р.
ковtи.-СДЕЛМ
228.-Див. ще ківш.

(род.

227-

[кафар] «баба копра; копер» Ж.
пар]

«ТС.;

ПОМПа»;- бр.

(капар]

[ка
«ПрИ

стрій, яким заганяють у землю палі»;
запозичення з польської мови; п. kafar
«ТС.» походить від нім. Юipfer (Keffer)
«голова брусю>, я: ке зводиться до лат.
caper «цап», пов'язаного з capra «КОЗа>>.
ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 242; Sl. wyr.
obcych 329; Юuge-Mitzka 348; Фас
мер ІІ 318.- Пор. копер 1 •

[кафарос]

«вид вишивки зірочками»

Я;-неясне.
кафе «кав'ярня»;- бр. каф§, п.

kafejka,

слц.

cafe,

cafe,

болг. кафе, м. кафе;

запозичення з російської мови; р.

кафе

походить від нім. KMfee «кава; кав'яр
ня» або від фр. cafe «ТС.», які через ту
рецьке посередництво (тур. kahve>kahfe «кава») зводяться до ар. ~ahwa «вино;
кава».-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 100; Фас
мер ІІ 212; Юuge-Mitzka 337; Dauzat
126.- Пор. каваl, кофе.
кафедра, заст. катедра, кафедраль
ний;- р. бр. кафедра, П. Ч. СЛЦ.
БЛ.
katedra, болг. катедра, м. катедра, схв.
катедра, слн. katedra;- через росій
ське

посередництво запозичено з

грець

кої мови (форма катедра - через поль
ську і латинську мови -лат. cathedra);
гр. ха1'JЄбра «сидіння, стілепь» пов' яза
не з дієсловом xaitє~ofLaL «Сідаю, си
джу», утвореним з префікса хата- «вниз»

і

основи

дієслова

Є~ofLaL

даю», спорідненого з лат.

«Сиджу,

sedeo

сі

«Сиджу»,

kavut

псл. sedeti, укр. сидіти.-СІС 321;
Паномарів Мовозн. 1974/2, 42; Шанский

каучук, каучуківнИк,
каучуківнИцт
во, каучуківнИцький;- р. болг. каучук,

3СРЯ ІІ 8, 100-101; Фасмер ІІ 212;
Huttl-Worth 13; Kopaliii.ski 485; Frisk І

бр. каучук, п. kauczuk, ч. слц. kaucuk,
БЛ. kawcuk, М. каучук, СХВ. каучук, ка
/jЧ.уК, слн. kavcuk;- через німецьке (нім.
Kautschuk) або французьке (фр. caoutchouc) посередництво запозичено з ін
діанської мови майнас (cahuchuc).- СІС
321; Шанский 3СРЯ ІІ 8; 100; Фасмер ІІ

445-446.-Див. ще катавасія, сидіти.
кафетерій;- р. кафетерий, бр. к.афе
тарьtй, п. kafeteria, ч. kafeterie, слц.
kafeteria, схв. кафетариjа;- запозичен
ня з англійської мови Америки; англ.
cafeteria «рестор-ан із самообслугову

211; Lokotsch EW AW 41-42.

cafeteria

ванням» походить від мексікансько-ісп.

«крамниця з кавою»,

пов' яза·

407

кафешантан

кач

ного з cafe «кава».- Крьtсин 94-95;
Юеіn 220.- Див. ще кафе.
кафешантан;-р. м. кафеиtmітан, бр.
кафаtиантан, болг. кафе-июнтан, схв.
кафешіттfін;- запозичення з французь
кої мовн; фр. cafe-chantaпt утворене з
іменника caf е «Кав'ярня» і дієприкмет
ника chaпtant «співаючий» від дієслова
«співати», що походить від лат.

chanter
cantare

«ТС.>>, пов' язана го з сапеrе «спі
вати, грати».-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 102;
БЕР ІІ 282.-Див. ще кант 2 , кафе.
кафтан -див. каптан.
ках

(вигук,

яким

nередається

одяг з неЇ» утворене з нвн.

Kotze, [Kutze] «ТС.» (< свн. kotze, двн. kozzo, chozza
«те.») і нім. ст. Воі «вовняна тканина»,
нн. Ьаіе «вид грубого сукна», звідки
походить і укр. бая; виведення з рум.

ca1aveica (AfS/Ph 35, 353), як і з перс.
kabaca (Макарушка 8), помилкове.
R ichhardt 60; Фасмер-Трубачев ІІ
212-213; Slawski ІІ 11-12; Machek
ESJC 233.-- Див. ще бая\ коц.
[кацан l «великий горщик» Ж;- оче

видно, результат контамінапії слів [га

ладзdн] «ТС.» і казан (див.).
кацап (заст., розм., знев.) «росіянин»,

крик

качки), ках-ках, кахкати (про качок),
кахнути, [кахотітu] я;- р. [кахкать]

[кацалап]

«тс.»,

кацапенЯ, кацапнЯ;

р. бр. кацап, п. kacap, ч. Касар (з
укр.);- очевидно, утворене від цап за

[kachac]

«Кахкати» (про качку), ч. kachati, слц.
«ТС.»;- звуконаслідувальне ут

допомогою специфічного компонента ка

ворення.

як

жартівливе позначення

кахель, кахля, [кахоль], мн. кахлі,
[кафля] Ж, кахельник, кахлЯр, кахлЯр

Преобр. І

ство,

ньо обгрунтоване

кахельний,

кахлевий,

кахлЯнИй,

носять

довгі

бороди

людей,

(Фасмер

ІІ

що

213;

302; Brйckпer 211); недостат
виведення (КрьІмский

кахльовИй, [кафлянИйІ Ж;- р. кафель,

Укр. гр.

бр.

тур.
яке походить від ар. qщ;-?аЬ «ТС.».- Пор.
каблук 1 , каверза, кадіб, кацар.

кафля;- очевидно,

запозичення

з

польської мови; п. kafe1, kachel, як і ч.
kachel, слц. kachl' а, вл. kachle «кахель
на піч», нл. kachla, болг. кахлен «кахель
ний», схв. ка;ь (ка;ь)
«кахля», слн.
kahla «кахля; нічний горщик», походить

від нвн.

Kachel

«кахля», свн.

kachel(e)

«кахля; глиняна посудина», яке

зводить

ся до двн.

СІС
ІІ 8,

20;

chachala «глиняна посудина>>.
321; Richhardt 60; Шанский 3СРЯ
101-102; Фасмер ІІ 212; Slawski ІІ

Юuge-Mitzka 336.-Див. ще кагла,
кахИ (вигук, яким передається каш

ляння), кахИ-кахй, кахИкати, кахИкну
ти;- р. кахИ-кахИ, кахИкать, бр. ка
хі;- звуконаслідувальне

утворення,

зближене з дієсловом кашляти.

кацавеИка «вид жіночої юпки», [ка
цабайка, кацавейка] «тс.» Ж. [кацавека]
«нагрудник з рукавами без коміра» Я,

[кацавея] «тс.» Я, [куцбайкаl «вид юп
ки»;- р. бр. кацавейка, п. [kacabajka]
«вид

куртки>),

[kacaЬaj(a),

kacawejka,
kucubejka, kucbajka] «те.», [kuczbaj (а)]
«кошлата вовияна матерія», ч. [kacabaja, kacabajka] «куртка», слп. kacabajka
«жіноча кацавейка», [kacabaj], схв. ка
цабfіjка

«тс.»;- очевидно,

через

поль

ське посередництво запозичено з німець

кої мови; нвн.
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[Kutzboi]

«груба тканина,

І

20; Яворнипький 342) від
крим.-тат. аз. kassap «м'ясник»,

[кацар] «великий пар» .Ж, [кацарИха
Ж. кацаренко Ж, кацарівнаl;- похідні
утворення від основи цар з не зо вс ім
ясним

початковим компонентом ка-,

розглядається як формант
вальною функпією.- Див.

Пор.

каблук 1 ,

каверза,

rцо

з підсилю
ще цар.

кадіб,

кацап.

[кацубнути] «замерзати, коцюбнути»,
[закацепатиІ «померти» Я;- очевидно,
результат видазміни слова коцЮбнути,
що могла відбутися під впливом півден
норосійського наріччя, для якого харак
терне акання і заміна м'якого укр. ц'
твердим ц.- Див. ще коцЮбнути.

[каця] «Хворостина з гачком для ло
віння овепь»;- запозичення з молдав
ської мови; МОЛД. каца (рум. Са\а) «ТС.»,
можливо, є похідним від дієслова акаца

(acata), агаца (agata) «вішати, начіп
лювати; зачепити», етимологічно не зо

всім ясного.- Scheludko 134; Шароволь
ський Зб. заходозн. 55; Vrabie Romaпo
slavica 14, 151; СДЕЛМ '18.- Пор. ки
цЯти.
кац Яти,

кац Я -див.

кицЯ ти.

[кач] (слово в грі, яке означає наказ
бігти);- запозичення з тюркських мов;

качулея

качававка

[качалайки] «залишки бадилля ско
шеної кукурудзи» Мо;- очевидно, афек

качківнИцтво, [качнИк] «качатник» Ж,
[качер, качор, качук ЛJ, качур, [качурикl
(орн.) «рінник (?), Cinclus aquaticus» Ж,
качачий Г, Ж. качИний, [качій] Ж. ка
чурИний, [кача] (вигук, яким відганяють
качок) Мо;- р. [каченёнок] «каченя»,
[качка, качур], бр. качка, п. kaczka, ч.

тивне утворення, пов'язане з качан «ПО
чаток кукурудзи» (див.).
качан «ГОЛОВКа капусти; Стрижень

видно, звуконаслідувальне утворення,
пов' язане з виrуком ках, що відтворює

тур. чаг. полов. kac «тікати» споріднене
з аз. каз. шор. kas «ТС.».- Rasaneп

Versuch 217.
[качаванка] «сорт овчини»;- неясне;
можливо,

відтопонімічне утворення.

капусти; стебло суцвіття кукурудзи;
початок кукурудзи; недоїдена середина

яблука або груші», [кочан] «ТС.» Ж, ка
чанка «Сорт ДИНі», качання (зб.) «Кача
НИ», качаю't «невеликий качан», качани

стий, качанхуватий, [кочаніти] «Кляк
нути від
холоду» Ж.
[закачаніти]
«задубнути від холоду» Ж. [скачаніти]
«ЗаКЛЯКНУТИ»;- р. КОЧаН «ГОЛОВКа капус

ТИ; [стебло суцвіття кукурудзи; стри
жень капусти]», бр. качан «ТС.», п. kaczan, koczan (з укр.), слц. [kocian]
«бур' ян; стебло», схв. кдчііrь «качаю>, р.

цсл. кочАtn..

«penis»;-

псл. kocanь «ка

чан»;- не зовсім ясне; вважається спо
рідненим з свн. hagen «бик,
бугай»,
нвн. Hege1 «ТС.», Haksch «кнур» (Фас

мер І І

356; Bern. І 536; Младенов 254;
Falk-Torp. 447); виводиться також (Slawski ІІ 13-14; Mikl. ТЕ! Nachtr. 2,
150; Lokotsch 95; Skбld 24-25) із тур.
чаг. ko<;an «стебло, качаю>, тат. kocan,
які далі пов' язуються з тур. чаг. ka<;
«баран», хоча можуть бути й запозичені
з російської мови (Радлов ІІ 616).Шипова 198.

качати, качалка, качалкувати, ка
чало, качальниця, качальня, качеля, ка
чильці, качілка, качка, качщjти -див.
котИти.

[ка чим 1 (бот.) «перекотиполе, Gypsophila paniculata L. Я; курай, Salsola kali L. Mak»;~ р. [качИ.мJ «перекотиполе;
курай, Salsola ericoides; кахрис степовий,
Cachrys odontalgica Pall.»;- очевидно,
пов' язане з катун «те.», качати, коти
ти;

словотворча

ясна.- Див. ще
качка (орн.)

структура

не

зовсім

катун\ котИти.
[катир1

«Anas»,

«Ка

чур», [каця 1 (дит.) «качка» я' кача «ка
ченя»,

качатина,

качва (зб.), каченЯ.

качатко,

качатник,

[качій] «качур з не

дорозвиненими статевими органами» Ж,

слц. вл.

kacka,

крик качки;

нл.

kacka, kaca;- оче

виведення назви від змен

шувальної форми жіночого імені п. Katarzyna, ч. Katefina «Катерина» (Фасмер
ІІ 214; Булаховський Вибр. пр. ІІ 214;
Brйckner 212; Mikl. EW 108) і тлума
чення

східнослов'янських форм як за

позичених з польської мови недостатньо

обгрунтоване.~

Slawski ) І 14; Machek
ESJC 233-234; Schuster-Sewc 476; Bern.
І 465.-Див. ще ках.

[качковал]

«овечий сир» Бі;- болг.

кашкавал «сорт овечого спру», м. каш
кавал, схв. качкава;ь, кашкавііJЬ, слн.
kackav:Щ «те.»;- запозичення з турець
кої мови; тур. ka~kaval «сорт сиру»,

ka<;kaval «ТС .» походить від
vallo «ТС.», мн. cacicavalli
ри-коні»,

очевидно,

за

іт. cacioca(букв. «Си
зовнішнім ви

глядом цього сорту сиру, який виготов

ляється подібним до видавженої тикви
і зв'язується попарно, нагадуючи пару
коней), утвореного з іменників сасіо
«сир», що походить від лат.
caseus
«тс.», і cavallo «кінь», від лат. caballш;
«те.».- Skok І І 11; БЕР І І 300; Младе
пов 234; Battisti--Alessio 654;
Mestica

239.- Див. ще кавалер, казеін.

[качула] «молдавська емушева шап
ка»;- болг. заст. качул «башлик»;- за
позичення з молдавської і румунської
мов;

молд.

рум.

caciu\a

К3Ч!}ла

«ТС.»

«хутряна

шапка»,

ЗаГаЛЬНОПрИЙНЯТОЇ

етимології не мають; очевидно, успадко
вані з дунайської латині, до якої могли
ввійти з дако-мізійської або фракійської

мови.- БЕР ІІ 294-295; Младенов 234;
СДЕЛМ 228.
[ качулея 1 «головка маку», [качулкаl
«тс.»;- запозичення з молдавської або
румунської мови; молд. качулИе «голов

ка (маку, часнику)», рум. CaCiuJie «ТС .>~
пов' язані з качула
шапка».- Scheludko

(caciuHO «хутряна
134; Vrabie Roma409

кашка

качулЯти

ікра; нутрощі комах», t<;ашн.иt<; «горщик,

вань»), утвореного від cachola «голова»,
етимологічно не зовсім ясного.- СІС
321; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 105; Фасмер
ІІ 214; Kopalinski 482; БЕР Il 298;
Dauzat 124; Gamillscheg 169; Юеіn 217.
[кашатнЯ] «дітвора, гурт дітей» Ва;
неясне; можливо, пов'язане з р. [кашка
ла] (зб.) «ХЛОПЧаКИ, маЛЮКИ», (кашкал
да] «ТС.».
кашель, кашляти, t<;ашельщjmи, t<;аtU

у якому варять кашу», [t<;aшюlJ «ТС.» Я,

ЛЯЩ)тu, (каиtлuвuй] Ж, закащлятися;

t<;аШt<;уватий, [кашн.ийl «ікристий», mшуватий, [н.акашн.ичоt<;] «невеликий ро

kaszel,

noslavica 14, 152; СДЕЛМ 580.- Див.
ще качула.
[качулЯти 1 «шкандибати»;- очевид
но, результат видазміни форми [t<;атуль
гати] «ТС.», МОЖЛИВО, зближеноЇ З t<;аЧ
ка (качки, йдучи, перехиляються з но

ги на ногу).-Див. ще шкутильгати.
Пор. качка.
каша, [t<;aшt<;a] «ракова або риб'яча

гач, яким виймають кашник»;- р. бр.
болг. м. t<;aиta, п. kasza, ч. kase, слц.
kasa, схв. кіJ.ша, кдща, слн. kasa, стсл.
І\dШицd;- псл. kаsа;-дальша етимо
логія висвітлюється по-різному; зде
більшого зіставляється з лит. k6Sti щі
дити», лтс. kast «тС.>> і реконструюється
початкове значення «просіяне
потов
чене зерно» або «проціджена
(густа)

(Фасмер-Трубачев ! І 214; Slaws94-95; Machek ESJC 244; БЕР ІІ
297-298; Skok ІІ 59; Zubaty St. а сІ. І 2,
100); пов'язується також з дінд. kvathati «варить», псл. kvasь «квас (Iljinskij AfS!Ph 29, 164-166; Трубачев Slavia 29, 8); найбільш імовірним є похо
дження з давнішого псл. *kos-ja «Поби
їжа»
ki ІІ

те, потовчене (зерно)», спорідненого з р.

[t<;ОСать] «бити», укр. t<;OCG, чесати, ПСЛ.
cesati.- Преобр. І 302; Потебня К ист.
зв. 3, 13; Мельничук 3тимология 1966,
232-233; 3ССЯ 9, 158-159; V alcakova
Et. Brun. 123-124.-Див. ще коса\
чесати.- Пор. кашавець, кашксітий.
[кашавець] (зоол.) «вовчок, соня, Myoxus glis» Ж. [кашав6t<; Ж, t<;ашевt<;а Ж,
кашелка ВеУг, кашелок ВеНЗн,
ке
шельк6 ВеУг] «ТС.», [кашев6к]
(зоол.)
«Hypudaeus arvalis»;- п. koszatka «Во
вчок, соня»;- очевидно, назви пов' яза

ні з коса, чесати (пор. коtилатий, [каш
кdтий] «розтріпаний, кошлатий») і зу
мовлені тим, що хвіст вовчка покритий

ніби розчесаним спіднизу на два боки
волоссям.- БС3 33, 652.- Див. ще ко
са2, чесати.- Пор. кашкатий, кошлатий.
кашалот;- р. бр. болг. кашалот, п.
kasza!ot;- запозичення з французької
мови; фр. cachalot «кашалот» походить
від порт. cacholotte «ТС.» (букв. «голо-
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р. кащель, бр. кашаль, др. кашьль, п.
ч. вл. нл. kasel, слц.
kasel',

полаб. kosal, болг. м. кашлица, схв.
кашаJЬ, слн.
kaselj;-пcл.
kasьlь<
*kasljь, kasljati;- споріднене з лит. kosulys «Кашель», kбseti «кашляти», лтс.
kasus «кашель», kasa, kasis, дінд. kasah

«тс.», kasate «кашляє», двн. h(w)uost~

«кашель», ірл. casad, алб. kollё ( <*k11 asla-) «те.»; іє. *k11 a'>·/k11 as-.- Фасмер ІІ
214-215; Преобр. І 302; Slawski ІІ
95-96; Machek ESJC 244; БЕР ІІ 301;
Skok ІІ 59; 3ССЯ 9, 160-161; Fraeпke1
283-284; Pokorny 649.
кашемір «тонка вовияна тканина,
терно», кашмір «те.»;- р. болг. кашемuр,
бр. кашмір, кашамір, п. kaszmir, kaszemir, ч. слц. kasmfr, вл. kasmir, м. каш
мир, схв. ксиимїі.р, слн. kasmfr;- запо
зичення з французької мови; фр. cachemire (назва тканини) походить від
назви колишнього князівства Cachernire
«Кашмір» на півночі Індії, де виготовля
ли цю тканину (гінді kasmir < дінд.
kasmira).- Фасмер ІІ 215; БЕР ІІ 302;

Dauzat 124; Gamillscheg 169.
[кашиця] «загата по берегах гірської
річки

для

захисту

від

розмиванню>,

[кашuця] «навскісна заrата в річці» Ж;
запозичення з польської мови; п. kaszy«Зруб», kaszycy «дерев'яні скріпи для
захисту берегів при сплаві лісу», оче

ca

видно, походить від нім. *Kaischйtze
«захисне укріплення набережної», ут
вореного з Каі (Quai) «набережна» від
фр. quai «ТС.» і Schйtze. «захист, захисна
споруда»,

фонетично

яке вживається

близьким

паралельно з

Stйtze

«підпора,

опора».

кашка 1 «дрібні квіти на рослинах»;
р. [кdшка] «сережки берези; пуп'янок
рослини; молоді сос!юві шишки; чоло-

каштан

кашка
ВІЧІ суцвіття сосни; білі квіточки дере

кит] Ж;- р. ст. кашкет «головний убір,

вію та

шолом»,

[kaska]

інших подібних рослин», слц.
«бузковий цвіт»;- похідне утво

рення від каша; первісно могло озна
чати сукупність зернистих плодів на во
лоті, зокрема таких, які були придатні
для приготування каші.- Machek J m.
rostl. 63.~ Див. ще каша.
[кашка 2 ] (бот.) «таволга в'язолиста,
Spiraea ulmaria L; конюшина повзуча,
Trifolium repens L.; конюшина середня,
Trifolium medium L. Mak; грицики зви

чайні, Capsel\a bursa-pastoris (L.) Medic.; деревій звичайний, Achi!lea millefolium L. Mak; бурачок, Alyssum saxatile L. Mak; кучерявий горошок, Coronilla varia L. Mak; крупка, Draba verпa L. Mak; гадючник, Fi!ipeпdula Adans.
Mak; підмаренник весняний, Galium
vernum Scop. Mak; хрінниця польова,
Lepidium campestre R. Br. Mak», [кашка
водяна] «слабник водяний, Malachium
aquaticшn Fr.» Mak, [кашка жовтенька]
«Підмаренник справжній, медівник, Galium verпum L.»;- р. [кашка] «таволга;

конюшина; деревій», бр. [кашка] «ко
нюшина», слц. [kaskal «те.», слн. [ka-

sical

«грицики»;- результат перенесен

ня і спеціалізацїі назви кашка 1 «дрібні
квіти на рослинах»; пояснюється також
(Меркулова 90) як позначення рослин,

які при перетиранні в руках утворюють

щось подібне до крупи.- Machek
rostl. 63.-Дшs. ще кашка 1

J m.

[кашкара] (бот.) «рододендрон, Rhododendron hirsutum L.» Ж;- запозичен

ня з російської мови; р. [кашкара] «ро
додендрон ЗОЛОТИСТИЙ», (каиtкарЯJ «ТС.»
етимологічно неясне; зіставляється (Ши
пова І 76) з тюрк. мас «П'яний» і курай
«Трава»; пор. інші назви рододендрона

золотистого:

р.

[пьянuчник,

пьяная

трава].
(кашюітиИІ «розтріпаний, кошлатий»

ВеУг;- очевидно, як і каша, [кашавецьІ
«ВОВЧОК», ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. *kas-j- <

*kos-j-,

подовженого

варіанта

основи

каскет «те.»;- запозичення з
польської мови; п. kaszkiet, як і ч.

kasket, kasket, слц. kasket, болг. каскет,
СХВ. качкёт «ТС.», СТ. kasket «ВИД ШОЛО
Ма», походить від фр.

casquette «Кашкет»,
casque «шолом, кacкa».
Richhardt 63; Slawski ІІ 96; Machek
ESJC 244; Dauzat І47.-Див. ще каска.

зменш.

від

[кашламаттєl
тивне

у1ворення,

«лахміття» Л;- афек
паралельне

до

лах

htіття.

кашлЮк

«Коклюш»;- р.

«ТС.>>;- результат

[кашлЮкJ

видазміни

запозиче

ного слова коклЮш, зближеного з осно

вою

іменника

кашель.-Див.

ще

ко

клЮш.

кашне;-р. болг. кашне, бр. кашна,
п. cache-nez;- запозичення з францу
зької мови; фр. cache-nez «кашне» (букв.
«ховай ніс») складається з основи діє
слова cacher «ховатИ>>, що походить від
нар.-лат. *coacticare «топтати; стиска
ти», nов'язаного з лат. coactare «приму
шувати», cogere ( <*co-agere) «зганяти»,

утвореними з префікса
ви дієслова

гнати»

ago, agere

co(m)-

«З-» і осно

«приводити в рух,

та іменника пеz «ніс», що похо

дить в'ід лат. пasus «ТС.», спорідненого

з псл. nosь, укр. ніс.-Шанский 3СРЯ
ІІ 8, ІО6; Dauzat І24, 499; Walde-

Hofm.

ІІ

І45-І46.-Див.

ще

агент,

комбінація, ніс.

каштан «дерево Castanea Mill.; плід
цього дерева брунатно1·о кольору; [масть

і кличка коня кольору
каштановий

каштана ЖІ»,

«обсаджений

каштанами;

належний каштанам; брунатний», [каш
rпановатий] «брунатний, схожий на каш

таН>> Ж, Я;- р. бр. каиtтан, п. kasztan,
ч. kastan, слц. gastan;- через польське
і чеське посередництво запозичено з ні
мецької мови; нім. Kastanie, заст. Kas-

tane

через лат.

castanea

x.cicrтavov• «Каштан».,

зводиться до гр.

запозиченого, оче·

видно, з мов Малої Азії (пор. вірм. kask
«каштан», kaskeni «каштанове дерево»;
пор. також болг. кестен «каштан», схв.

kos-/ёes- ( <* kes-) «чесати, скребти, бити,
сікти»; пор. р. [кашка) «розчищене місце

кестён «ТС.», ЯКЇ через тур.

в лісі, зруб», яке може бути зведене до

tan~ зводяться до

тієї ж основи.- Див. ще коса2 ' чеса
'fи.-Пор. каша, кашавець, кошлатий.
кашкет, кашкетка, кашкетник, [каш-

kastaпa
«ТС.»).- Критенко
Мовозн.
І 973;2, 33; Макарушка l О; Фасмер ІІ
2 І 5; Hiittl- Worth 15; Slawski 11 97 -98;

/(урд.

kesten, kesqe$tan або ар.
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каштанчик

каюшИна

Machek ESJC 245;
БЕР ll
344;
Walde-Hofm. І 178-179; Frisk І 799.
[~аш!анчик] (бот.) «гвоздики бород
частr, Draпthus barbatus L.», [ктитанці]
«те.» Mak;- результат перенесення на
зви

кашпиінчик

(каштанець)

«Малий

каштан»; мотиви перенесення неясні.
Див. ще каштан.

каштелЯн «за середньовіччя

-

упра

ки. дерева»;- очевидно,

результат видо

ЗМІНИ форми калювати <<ВИСтругуватИ,
обробляти калівкою» (див.).
'

_каюк

1

u

«нев:ликии

човен»;- р.

бр.

каюк, болг. каик, м. каик, схв. каик;
запозичення з туреuької або кримсько
татарської мови; тур. kay1k «човен»,
крим.-тат.
kajyk «ТС.», споріднені з
каз.

К,айЬtК,,

тат.

каек,

зводяться

до

витель цитаделі, наглядач замку; по
чесний титул польського сенатора в
XV-XVIII ст.; особа, що завідує бі
лизною в готелі, гуртожитку, лікарні»,
каштелЯнка «жінка, що завідує білиз
ною», кастелЯнка пс.»;- бр.
кастз
лЯнка, ст. каштелянсь (1529), кастелянсь
(1608);- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. kasztelaп, як і ч. слп. слн.

НЗ УжДУ 13, 82-83; Халимоненко
УМЛШ 1977/9, 23; Макарушка 9; Фас
мер ІІ 215; Шипова 176; Богародский
Кононов Вестник ЛГУ 1978/14 117-

kastelaп, болr. кастелан, схв. кастелал,
каштелан, походить від лат. casteШїпus

очевидно, запозичення з російської мо

«належний до укріпленого місня; меш

канеuь фортеuі», пов'язаного з castellum
«укріплене місце, фортеця''• зменш. від
castrum «фортеuя; військовий табір»,
спорідненого з castгo «обрізую>>.- Richhardt 63; Фасмер-Трубачев ІІ 207208; Slawski ІІ 98; Walde-Hofm. І
180.- Див. ще каструвати.
[кашуба] «засік; заглиблення біля
комина для дрібних кухонних речей»
ЛЧерк;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. kaszuba «Піч у гуті для
розправляння скляних листів» виводить

ся від етноніма кашуби.-SW
Див. ще кашуби.
кашуби

«етнографічна

група

ків», кашуб;- р. бр. кашубьt, п.

ч.

слu.

вл.

· Kasub,

11 293.-

ели.

поля

Kaszub,

kasubsCiпa

«кашубський діалект»;- запозичення з
польської мови; п. Kaszuby, очевидно,
утворилось на основі етимологічно

ясного апелятива

kaszuby

не
«мочарі», яким

спо~атку було названо відповідну тери
торrю; виведення від
іменника szuba
«шуба» за допомогою підсилюнального
компонента ka-, як у
каверза, кадіб

(Brйckпer 222; Фасмер 11
реконливе.- Dobrowolska

малопе
Oпomastika

215),

4, 333-353.
[каювати] «рубати в дереві замки для
зв' язку», [каювання] «дерев' яні рубані
замки для зв'язку, напр., у засіці»

(окаювання] «замок, що зв'язує два кус~
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дтюрк. kajgyk «ТС.» (від kai- «ковзати,
линути»).- СІС 321; Дзендзелівський

127; БЕР ІІ 142; Skaljic 382; 'Радлов
Il 4.

каЮк 2 «Кінець, капут»;-бр. каЮк;
ви; р. ктйк «те.» виводиться від виразу
каюк пришел «прийшов кінець», первісно
<<Прийшов човен-каюк», у зв'язку з тим,

що в

XVI І

ст. на Дону каюками перево

зили убитих; виведенн?

від каЮк у зна

ченні «ненадійний човен, який легко пе

рекидається»
(Дзендзелівський
НЗ
УжДУ 13, 83; Шипова 170), очевидно,
неправильне.- Богародский -Кононов

Вестник ЛГУ 1978/14, 117-J27._:_Див.
ще каЮк 1 .
каЮта;-р.

бр.

болг. каЮта,

п.

ч.

слц. вл. kajuta, схв. каjuта, каjІрпа,
слн. kajйta;- через російське посеред
ництво запозичено з німеuької або гол
ландської мови; вивuдилось також від

шв.

kajuta

(Зеленин

РФВ

63,

410;

РЧДБЕ 324); нім. Kajйte походить від
гол. kajuit, яке зводиться до фр. cahutte «кабіпа на кораблі», що є, очевид

но, результатом контамінаuїі слів саЬапе
«халупа; намет» і

hutte пс.»; тлумачить
ся також (Dauzat 127; Valkhoff М. Etudes
sur les mots fraщ:ais d'orig~пe пeerlan
daise, 1931, 83) як утворення з hutte
і пейоративного префікса са-; виведt:ння
гол. kajuit від гол. kooi «каюта» (Holub-Lyer 227) помилкове.-СІС 322;
Шанский ЗСРЯ 11 8, 107; Фасмер li 216;
Преобр. І 303; Кluge-Mitzka 339; Vries

NEW 29.5; Gamillscheg 173.
[каюшИна] (бот.) «Конюшина гірська,
Trifoliuш nюntaпum L.; к. альпійська,

юіянський

квазі-

Т. alpestre L.»;- результат видазміни
деетимологізованої
форми
конюшИна
«Те.>> (див.).
[каянський] (лайл.) «вражий»;- ре
зультат видазміни форми *каїнський
«Каїнів, пов'язаний з Каїном».- Грінч.
ІІ 229.
каятися, [каяти] «Дорікати» ж. ка
яння, каяттЯ, [каяний] «який розкаяв
ся», [каятий] «облаяний» Я, закаятися
«заректися», [покай] «Каяття» Нед, [по
кайник Нед, покаЯнник Нед], покаЯння,
покаfтний, розкдятися «визнати
по
милковість свого вчинку», розкаяння,
розкаяний, [спокаятисяl «закаятися»;
р. кdяться, бр. каяцца, др. кая.rr:и. «~у
дити; сповідати», каятися,

ч.

kati se,

кая

ее

слu.

kajat' sa,

«шкодую;

вл.

визнаю

п.

kaj3C sH'),
kac so, болг.
гріх»,

схв.

кiljamи «МСТИТИ(СЯ)», каjати ее, СЛН.
кajati «ГудИТИ», kajati se, СТСЛ. Кd!3ТИ
сь.;- псл. kajati «Гудити, дорікати, кар
тати; карати; відплачувати», пов' язане з
сеп а (
kоіпа) «Ціна»;- споріднене_ 3

<*

ДЇНД. сауаtё «МСТИТЬ, КараЄ», ав. kау
<<ВЇДПЛаТИТИ;
КаЯТИСЯ», Cikayat «ХаЙ

розкається, покарає, помститься», kа1'tа
«відплата»; іе. * k!! о і- «відплачувати»; не
переконливе виведення псл. kajati s~:t
(Vaillaпt RI~S 22, 189-190) від займен
ника ka «ЯК» (з питання типу «ЯК я
міг це зробити?»).- Фасмер І І 216; Пре
обр. І 303; Slawski І І 22 -2.3; Machek
ESJC 245; БЕР Il 304; Skok ІІ 15; ЗССЯ
9, 115-116; Bern. І 469; Pokorny
636-637.- Пор. ціна.
ква (вигук, що відтворює крик жа

би), ква-ква «ТС.», квакати, квакнути,
квакітлuвий Ж;- р. ква-ква, квакать,
бр. ква-ква, квакаць, п. kwa (вигук, що
відтворює крик качки), kwakac «кря
кати» (про качок), ч. kva, kva, kvakati
(про жаб), слц. kva, kvak, kvakati «те.»,
вл. kwakaC «крякати», нл. kwakas «ТС.»,
болг. ква-ква, квакам, м. квак-квак, квака,
СХВ. ква, квакати, СЛН. kva, kvakati;псл. kva, kvakati;- звуконаслідуваль
не утворення, паралельне до kra, krakati, можливо, успадковане вже з індоєв
ропейської прамови; пор. лит. kvаkЁНЇ
«Квакати», лтс. kvakt, kvakt, нвн. qua-

ken,

лат.

coaxare

«Те.», гр. хосі.~ «КВа».-

Фасмер ІІ
Преобр. І

217; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 109;
303; Slawski ІІІ 456-457;
Machek ESJC 311; БЕР ІІ 305-306; Skok
ІІ 250; Bern. І 655; Абаев ИЗСОЯ І 631;
Pokorny 627.- Пор. кра.
квадра (заст.) «фаза (місяця)»,[квадр6вий] «Квадратний»;- р.
[квdдра] «фаза
МіСЯЦЯ», бр. квадра «ТС.», Ч. заСТ. kvadra
«чверть»;- запозичення з польської мо
ви; п. kwadra «фаза місяпя; (ст.) чверть;
квадрат; належний

порядок» виводить

ся з двох джерел: іт.

quadra

«Чверть ко

ла, круга; спосіб, манера», що походить
з латинської мови, і лат. quadra «Квад
рат; чотирикутний шматою>, пов' яза
ного з quadrus «чотирикутний», похід
ним від

quattuor

«Чотири», спорідненого

з псл. cetyre, укр. чотИри.- Slawski
ІІІ 453-454; Walde-Hofm. ІІ 395,
400-401.-Див.
ще
чотИри.-Пор.
квадранець, квадрат.
квадрсінець (заст.) <<Чверть години»,
квадранс;- бр. [квадранец] «те.»;- запо
зичення з польської мови; п. kwadraпs,
[kwadraпc, kwadraпiec] «те.» походить
від лат. quadrans «чверть, чверть го
дини», пов'язаного з quadrare «робити
квадратним,

ним»,

чотиригранним,чотирикут

quattuor «чoтиpю>.-Slawski ІІІ

454.- Див.

ще квадра, чотИри.
квадрат, квадрапцjра;-р. бр. болг.
квадрат, бр. ст. квадрат'Ь (1597), п. вл.
нл. kwadrat, ч. слu. слн.
kvadrat, м.
квадрат,

схв.

квадрііт;- запозичення

з латинської мови; лат. quadratum (quadratus) «чотиригранник, квадрат» по
в'язане з quadrare «робити квадратним,
чотиригранним»,

quattuor

«чотири».

СІС 322; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 108-109;
Фасмер ІІ 216; Sla\vski ІІІ 454-455.Див. ще квадра, чотИри.- Пор. кварта.
квазі- (перший компонент складних
слів типу квазінауковий, квазіреволю·
ційний із значенням <<Несправжній, уяв
ний»);- р. квази-, бр. квазі-, п. quasi
«ніби; майже», ч.
quasi-, слu. kvazi,

kvazi·- «те.», болг. квази «Нібито»; квази-,
слн. kvazi-;- через російську мову запозичено з
західноєвропейських; нім. quasi «ніби
то», фр. quasi «майж~. мало не; нібито»,
quasi-, англ. quasi, quasi- походять від
лат. qua-si «Нібито; майже» з давнішого
м. квази-, схв. квази, квази-,
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кварта

квак

quamsi, що
quam «ЯК»,

складається з прислівника
пов'язаного з відносним

займенником

qui

«ХТо, який», спорідне

ним з псл. kь-, укр. хто, і займеннико
вого елемента sЇ «ЯКщо, коли
б; таю>,
спорідненого з rот. swa «таю>, двн. so

с<тс.».- СІС 322; Kopalinski 808; БЕР ІІ
305; Dauzat 601; Юеіп 1286; WaldeHofm. ІІ 399, 404-405, 410, 530.
[квак 1 ] (орн.) «бугай, Botaurus пae
vius» Дз, [квакуи\ «Якийсь птах»;- р.
[квака] «Botaurus пaevius»;- звукона
слідувальне утворення, пов'язане з ква,
квакати.- БЕР І І 305.- Див. ще ква.

[квак2 ] (бот.)

racea

«бруква, Brassica olenapobrassica» Ж. [квака\ «ТС.» )І\;

запозичення з західнослов'янських мов;

n. kwak, ч. [kvaka], слu. kvaka, [kvak]

«те.»

задовільного етимологічного по

яснення не мають.- Дзендзелівський
УЗЛП 71-72; Slawski ІІІ 456: Machek

ESJC 310-311.
утворення.

кваліфікувати,
кваліфікація, квалі
фік6ваиий,
декваліфікуватися, деква
ліфікація, перекваліфікувати, переквалі
фікація;- р.
квалифицuровать,
бр.
кваліфікаваць, п. вл. kwalifikowac, ч.
kvalifikovat, слu. kvalifikovat', болг.
квалифицuрам, м. квалификува, квалифи
цtlра, схв. кваліtфиковати, квалифицtlра
ти, слн. kvalificirati;- через польське
посередництво

запозичено

з

середньо

латинської мови; елат. qualificare, qualificat і о утворено з основ займенника
qualis «який», спорідненого з гр. ЛУJЛlхщ;
«який завбільшки, якого розміру», псл.

koliko, укр. кілька, і дієслова facere
«poбити».-Slawski ІІІ 458; WaldeHofm. ІІ 397.-Див. ще кілька 2 , факт.
[кшіндер\ «попіл» )І(;- неясне.
[кванькати]
«набридливо
плакати,
скиглити» Ж, [кваиька] «скиглій» Ж;
афективне

утворення,

паралельне

до

пхйиькати
«тихо
плакати».- Пор.
квінкати.
[кваn] «корм для свиней з картоплі
й борошна» Ж;- п. ст. kwapny «фермен
туючий, кип' ячий; розкислий (про бо
лото)»;- псл. kvapь «кип'яток; опара»,

пов'язане чергуванням голосних з kypeti «кипіти», як kvasь «квас» пов' язане
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кваnлИвий, квапиuй, [квапиий] «привабли
вий» ЛексПол, [коплtlвий] «Квапливий»
Ж, [квап] «квапливість», [исквапніший]
Пі, неквапом, [оквапний] «поквапний» )І\,
[nок.ваn) «ПОСПіХ», nокваnливий, nокваn

ний, п6квапом, [приквапно] «дуже спіш
но» Нед,
скваплtlвий,
сквапний:- р.
[квапиться] «поспішати; зазіхати, ла
ситися», бр. квапіцца «зазіхати, ласити
ся», квапіць «те.», п. kwapic siEj, ст. kwa-

pic «квапитися, квапити», ч.

kvapiti

«поспішати», слu. заст. kvapпy «швид
кий, раптовий», вл. kwapic (so) «квапити
ся»;- псл. (пн .) kvapiti (первісно) «КИ·
п' ятити; збуджуватИ>>, каузатив до kypeti «кипіти»; позбавлена підстав думка

(Масhек ESJ С 311)

про

експресивний

характер утворення.- Фасмер ІІ

Slawski

[квак 3 ] (знев.) «мужик, мурло» Я;
афективне

з kysnqti «киснути».- Див. ще киnі
ти.- Пор. квапити.
квапити, квапитися,
[кваплЯтися],

217;

ІІІ 459-461.-Див. ще квап,

киnіти.

[кварити\ «чіпати і псувати» Ж, [юза
рувати\ «хворіти, слабувати» Ж. [мар
ник] «хто все чіпає (кіт, дитина)» Ж,
[кварний] Ж;- слu. kvarit' «псувати»,

kvarat',

болг. кваря «ТС.», квар «ПОШКО·

дження; хвороба», схв

кварити,, квflр,

слн. kvariti, kvar;- псл. kvarь «шкода,
пошкодження», kvariti, пов'язане чер
гуванням ГОЛОСНИХ із
skv ьfпа «Сквер

*

на»;- дальше зіставлення з

гр.

x'ljp

«зла смерть, важка хвороба; нещастя,
ЛИХО», XёfJCXl~IO «руйную, ЗНИЩуЮ, СПУС·
тошую» (Machek ESJC 311; Matzeпauer

LF 9, 44) викликає сумнів.- БЕР Il
307; Skok І І 251.- Див. ще скверна.

кварта «Міра рідКИХ
кухоль»,

квартuна

СИПКИХ тіл;

«ТС.>),

ст.

кварта

(1627);- р. бр. болг. кварта, п. kwarta, СЛU. kvart (міра), СХВ. квflрта «ТС.»;
чере.з посередниитво польської мови за
позичено з латинської; лат. quarta «Чет
верта частина, чверть» (від quartus «Чет
вертий») пов'язане з

quattuor

«чотирю),

спорідненим з псл. cetyre, укр. чотtl
ри.-СІС 323; Винник 118-119; Шанский
ЗСРЯ І І 8, 110-111; Slawski І 11 462;
Wa!de-Hofm. ІІ 399-401. -Див. ще чо
тИри.- Пор. ква_.р,а, квадранеuь. квад
рат, квартал,

квартет,

квартИра.

квартал

квас

квартал, квартальний;- р. бр. болг.
м. квартал, бр. ст. кварталсь (XVIXVII ст.), n. kwartal, ч. слu. kvartal,
ВJІ. kwartal, СХВ. кварт «ЧаСТИНа МіСТа»,
кsдртііл

«чверть року», слн.

kvart

ньолатинської; елат. quarta1e «чверть,
міра площини, об'єму, часу» пов'язане з
лат. quartus «четвертий».- Фасмер ІІ

217; Stawski Ill462-463; БЕР ІІ 307.Див. ще кварта, чотИри.- Пор. квадра,
квадранець, квадрат, квартет, квартИра.
квартет;- р. болг. м. квартет, бр.
кварт3т, п. вл. kwartet, ч. слu. kvarteto,

схв. квартет, слн. kvartet;- можливо,
через посередниuтво німеuької мови (нім.

Quartett) запозичено з італійської; іт.
quartetto «квартеТ» утворено від числів
ника quarto «четвертий», що походить
від лат. quartus «те.».- СІС 323; Фас
мер ІІ 217; Slawski ІІІ 464; БЕР ІІ 307;
Battisti-Alessio 3173.-Див. ще квар
та, чотИри.- Пор. квадра, квадранець,
квадрат, квартал, квартИра.
квартИра, кватИра «Квартира; (заст.)

фаза (місяuя); (заст.) шибка; [кватир
ка]», [кватера], квартирант, квати
рант, кватИрка (у вікні); [«100 грамів»]
МСБГ, [кватИрnик] «квартирант» Ж,
квартирувати( ся),
квшпирувати;- р.
болг. м. квартИра, бр. кват3ра, п. kwartera, [kwartyr, kwartera], ч. kvartyr, слu.
розм. kvartiel'' вл. kwarter' схв. квар"
mfip, слн. kvartir;- через російське і
через польське посередництво запозиче

Quartier

(ст.

«четверта частина; фаза місяця;
міра рідини; міський квартал; військо
вий табір; помешкання» походить від свн.
quartier «четверта частина», яке зводить
ся до елат. quarterium «те:.» з ла1. quarta-

quatier)

«четверта частина, чверть, кварта,
мірка», пов' яз ан ого з g uartus «четвер

від

кварта

«кухоль;

мірка»;

дрібна
цибуля продавалася квартами.- Грінч.

ІІ

230;

Винник 119.-Див. ще кварта.

кварц

«ча

стина міста», kvartcil «Чверть року»;
можливо, через посередниuтво німецької
мови (нім. Quartal) запозичено з серед

но 3 німеuької мови; нім.

ворення

назва зумомена тим, що така

(мінерал),

порода);- р.

бр.

кварцИт

болг.

м.

(гірська

кварц,

п.

заст. kwarzec, слц. kvarc, схв.
кварц, слн. kvarec;- запозичення з ні

kwarc,

мецької мови; нім.

Quarz

походить від

п. ст. діал. kward, kwardy ( <twardy)
«твердий», що відповідає укр. твердИй;
заперечення

польського джерела

(Фас

мер ІІ 218) непереконливе.- СІС 324;
Шелудько 33; Шанский ЗСРЯ Il 8, ll3;
Slawski ІІІ 461; БЕР ІІ 308; Юuge
Mitzka 573.- Див. ще твердИй.
кварцЯне (військо)
«наймане
вІи

сько в ш.ляхетській Польщі

XVIII

в

XVI-

ст., яке використовувалось для

придушення повстань і охорони кордо
ніВ>>;- запозичення 3 польської мови;
п. (wojsko) kwarciane утворено від kwar-

ta

«податок

(який

з

королівських

становив

четверту

маєтків

частину

при

бутку від маєтків)»: кварuяне військо
оплачувалося з цього податку.- Slaws-

ki

ІІІ 462.-Див. ще кварта.
квас,
[квасенzінаІ «квашенина»

Я,

[квасепина) «кислий болотяний грунт»
Ж,

[квасець]

(бот.)

«НеЗадоволеНИЙ

«щавель»,

ВИГЛЯД»,

[квrісиІ

квасиво

«КВа

ШеНИНа», [квасинаl «те.», [кваслuна] «квас
на гуща; хлібна гуща для
чинення
шкур», кваснИк «той, хто готує або про

r

дає квас; по гріб для квашенини; діжка
для квашення]», [кваснИна] «кисла си
роватка» ВеУг, кваснИця «дика яблуня;
дике яблуко, кислиця; [барбарис Я;
ряжанка; діжа ЖJ», [кваснИчка] (бот.)
«брусниuя, Vacciniurп vitis-idaea L.»
ВеБ, [квасничник, кваснівкиl «те.» Mak,
[квас6вина! «Кислий болотяний грунт» Ж,
[квасок] «щавель; вид страви Я; березо

rius

вий або кленовий сік Л», [квасувка)
«Їжа, приготовлена на квасі» Л, кваша

тий».- Москаленко УІЛ 49; Іllелудько
33; Richhardt 72; Добродомов 3ИРЯ IV

(вид страви), [квашанка] (вид страви)
До, квашенИна, [квашія] «довга смуга
шкури», [квашняJ «кваша» Ж, [квасИль

17-19; Шанский ЗСРЯ li 8, 112; Фасмер
217; Slawski ІІІ472-473.-Див. ще

ІІ

кварта, чотИри.-- Пор. квадра, квадрат,
квартал, квартет.

[квартова

(цибуля))

«(цибуля),

що

залишається на насіння»;- похідне ут-

ний]

«пов' язаний

[квасковИтий]

з

квашенням»

«Юtслуватий»

Ж.

Ж,

[квас

куватий] «ТС.», кваснИй, квашений, ква
сити, [кваснИти 1. «робити кислим» Ж,
К:Васніти «КИСНУТИ», кваснути «ТС.», [за-
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квнкати

квасенИця

квас] Ж, закваска СУМ, Ж, [підкваска]
«кусочок кислого

1 іст а

для заквашуван

ня хліба» Лек сП ол, розквас «закваска»,
розквась «бездоріжжя, грузькі дороги»,
розкваслий «мокрий, грузький»;- р. бр.

болr. м. квас, др. квас'Ь, п. вл. нл.

kwas,

ч. слu. kvas, схв. !(бас, слн. kvas, стсл.
t;RLІC-ь.;- псл. kvasь, пов' язане чергу
ванням голосних з kysпqti <<киснути»;

зіставляється з лат. caseus ( <іє. *k11 at-

so-) «сир», дінд. kvathati «кип'ятит~,
варить», kvathal) «відвар», гот. h:apo «ПІ
на»; пов'язання з кашляти та ін. (Machek ESJC 311) необгрунтоване.- Кри
тенко Вступ 552; Шанский 3СРЯ li 8,
113; Фасмер ll 218; Преобр. І 303-304;
Slawski ІІІ 464-466; Brilckпer 286-287;
БЕР ІІ 308; Skok ll 252; Bern. І 655656.-Див. ще кИснути.- Пор. кваnити.
квасенИця

(бот.)

«Oxalis»;- р.

кис

лИца, бр. кісліца, (квасок, квасец], ч. слц.
kyslicka, ч. заст. kysanek, болг. [киселец]
«ТС.»;- похідне утворення від кваснИй
«кислий»; назва зумовлена тим, що листя

квасениuі містить щавелеву кислоту.

БС3 21, 141-142.- Див. ще квас.
[квасик] (бот.) «конюшина гірська,

160-161; Richhardt 17; Фасмер IV 187;
Slawski І 221; Machek ESJC 141; Младе
нов 660; Skok І 126-127; Walde-Hofm.
І І 299; Frisk ІІ 996.
квацяти «розмазуваТИ», квацатИ«ТС.»,

квацнути,

квацьнути,

«сильно намазувати»,

[квацювати]

квецяти

(розм.),

[квацокl «шматок м'якої глини» Ж. [за
квацяний] (Ме), наквацювати «багато на

мазати», [розквацюватися] «розмокну1и,
стати грузьким»;- р. [квецать] «зама
зувати жовтою глиною», бр. кв§цаць
«розмазувати», болг. [кваца.м] «мажу, за
ліплюю

стіни

[kvacati]

болотом, вапном», слн.
«бризкати,
хлюпати»;- оче

видно, псл.

kvacati,

звуконаслідувальне

утворення.-Slаwskі ІІІ

453; БЕР ІІ 309.

квач, [квачнЯ] «шматок черевика, в
який втикають квач» Я;- р. діал. бр.
квач, п. kwac (з укр.);- очевидно, по
в'язане з укр. квацяти «розмазувати»,

квацати «ТС.}>, болг. (кваца.м] «МаЖу»; ПО
в'язаННЯ з псл. kvaka «ГаК» (Brйckner
286), як і виведення з нвн. Quast(e)
«Пензель; пучок» (Шелудько 33; Потебня
РФВ 1879 І 262; Karlowicz SWO 305),
необгрунтоване.- Slawski ІІІ 452-

Trifolium montanum L.; гадючник в'я
золистий, FШpendula ulmaria L.»Маk;

453.- Див.

похідне утворення від квас; назва зумов

тія;- бр. ст. квестuя;- запозичення з

лена,

польської мови;

очевидно,

кислуватим

присмаком

відповідних рослин. -Див. ще квас.
квасОля (бот.) «Ph aseo 1us L. », квасо
лйна, квасолИння
«бадилля
квас ол і»,
. {квашоля] «квасолю> Л, [красоля Mak, па
соля Mak, пасуля Mak, фас6ля, фасолИ
не Нед, фт;уля Mak, фізола Mak, фізоля
Mak, хвас6ля, хвасолИна, хвасолuння],
квасолевий, [квас6люватий] (про смушок)
«із завитками

розміром

у

квасолину»,

квасолЯний, [фасольковатий] Нед;- р.
фас6ль, бр. фас6ля, п. fasola, [fazola,
fasol, fazol, fizola], ч. fazol, fazole, fazule, слu. fazul'a, вл. fasola, болг. фа

с[;л, . схв. пасї]JЬ, [bazulj, fasulj, fasol (j) J;- через польське посередниитво
запозичено з середньоверхньонімеuької
мови; свн. fasol походить від лат. phaseolus «квасоля», яке зводиться до гр.
сраачЛщ; «ТС.», очевидно,середземномор
ського
походження.- Критенко
Мо
вози. 1973/2, 31-32; Дзендзелівський

St. s1. 6/1-2, 120-121; RKJ LTN 15,
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ще квацяти.

квестія «проблема, питанню), ст. t<вес

п.

kvvestia

«питання,

справа», як і ч. kvestie «ТС.», походить
від лат. quaestio «nитання, справа, по
шук, дослідження», пов'язаного з quaero «Шукаю; питаю; досліджую», етимоло

гічно неясним.-Slаwskі ІІІ 476; WalІІ 396-397.
[квИзнути]
«хникати,
скиглити»,
[квИсніти] «тс.»;- афективне утворення,
вторинна зближене з кИснути.

de-Hofm.

[квИкати] «кувікати (про порося); кри
чати (про каню)» ВеУг, [квичати] «ку
вікати»;- р. [квичать] «пищати, вища

ти», бр. [квічацьJ, др. квичати, п.

kwikac, kwiczec, ч. kvikati, kvikati, kviceti,
слu. kvikat', kvicat', вл. kwikac, kwicec,
нл. kwikas, kvicas, болг. квИка.м, квича,
м. квичи, схв. сквИчати «тс.», слн. kvicati
«щебетати; скиглити», [cvikati] «тс.»;
псл. kvikati, kvicati ( <*kviketi), по
хідне від звуконаслідувального вигуку

kvi(k); паралельне до лит. kvykti «пи
щати», лтс. kvїkt, нвн. quieken «ТС.».-

_

квнкун

квич

Фасмер ІІ 219; Slawski ІІІ 483-484;
Machek ESJC 312; Schuster-Sewc 752,
753; БЕР 11 Зll;Skok ІІ 253; Trautmann
147; Kofiпek 219-220.- Пор. куві.
[квикун] (ори.) «чайка, Vaпellus cristatus» ВеУг, [кувік:] «Vanellus vanellus»
Ша рл;-- звуконаслідувальне
утворен
ня, пов' язане з імітацією крику чайки.

Булаховський Вибр. пр. ІІІ

191; ВеНЗн

23.-Пор. кувік.

квилИти «скиглити», [квілитиJ «ір
жати» Чопей, [квилйиа] «плач, стогін»,
[квt!лля1 «стогін, плач, завивання вітру»,
[квиль] «стогін, жалібний крию>, [за
цвилйти] «заквилити», [сквилітиl «сто
гнати; скиглити» Нед;- р. [квилИть]
«СКИГЛИТИ», [квелить) «ТС.», др. цвилити
«плакати; сумно співати», п. kwilic «ТИ
хо,

жалібно

плакати;

скиглитИ>>,

ч.

«ридати, лементувати; за
вивати», слц. kvi\it' «жалібно плакати,

kvileti (kviliti)

стогнати; пищатю>, вл. ёwilowac (ёwel-)
«мучити», нл. ст.

kwilis «хлипати, пла
кати, лементувати», полаб. kva!le «пла
че, квилить, пищить» (про дитину), болг.
цвйля «іржу», м. цвила «лементує, пи
щить; жалібно ірже; сичить», схв. цвй
ІЬети

«лементувати, плакати; скиглити;

скрипіти», слн. cvШti «кувікати, скиг
лити;

вити;

скрипіти»,

стсл.

цRилити,

цкилtти «плакати, оплакувати, голосно

<

скаржитися»;- псл.
kviliti
*kveilї
tei «жалісно плакати; скиглити», звуко
наслідувального походження, можливо,
споріднене з дісл. vcela, англ.
wail
«те.»; пов' язується також (Slawski І Il
490-491) · з kvikati; початкове cv- за
мість kv- походить із основи каузатива
псл. kveliti
* kvoiJїtei, яка в півден
нослов'янських мовах зазнала зміни

<

початкового

kv-

в

cv-

під впливом на

ступного е з оі.- Фасмер ІІ 218; Пре
обр. І 304-305; Потебня К r-rcт. зв. 4,

5; Machek ESJC 312; Schuster-Sewc ІЗО;
Vaillant R'ES 37, 156-157; Kofinek
220.- Пор. квілити, цвілИти.

пок:витdти(ся)
«розрахуватися», роз
квитатися, сквитати( ся), сквитувати
(ся) «те.»;- р. квит «розрахунки закін
чено», квumьt «ТС.», бр. квіт «КВИтанція»

квітьt «розрахунки закінчено», п. kwit
«Квитанція», Ьус kwit «не мати претен
зій», ч. ст. kvit «звільнений від зобов 'я
зань», ч. byt і kvit, слц. sme kvit «ми
розрахувалися», вл. kwit «квитанuія»
(з п.), болг. м. квит сме «МИ розрахува
лися», схв. квіlт «ТС.», квіlта «Квитан
uія», слн. kvit «МИ розрахувалися»;
можливо, через польське посереднинтво

запозичено з середньоверхньонімеоької

мови; свн. qurt (quit) «вільний, звільне
ний, оплачений» походить від фр. ст.
quite с<тс.», яке зводиться до елат.
quit(t)us <<звільнений, вільний від-зобо
в'язань,

зокрема

грошових»,

quietus

«ТС.», лат. quiёtus «спокійний; мирний»,
пов'язаного з лат. quiёs (quiёtis) «відпо
чинок, спокій», спорідненим з псл. pociti, pokojь, укр. спочИти, спокій; зна
чення «розписка» розвинулось на грунті

польської мови.-Шелудько 33; Фас
мер ІІ 219; Преобр. І 3V04; Slawski ІІІ
496-497; Machek ESJC 313; БЕР ІІ

311; Юuge-Mitzka 575; Walde-Hofm.
11 406.- Див. ще nокій, сnочИти.
квитанція, ст. квитаицьzя (1487), к:ви
таиція, квитаицьtя (1499);- р. болг.
квипиіиция, бр. квітаицьtя, п. kwitacja,
ст. kwitancyja, ч. kvitance, слц. kvitancia, м. квитаициjа, схв. квuтііяи,иjа;
очевидно, через польське і через чеське
посередництво

запозичено

з

середньо

латинської мови; елат.
quitantia по
в'язане з дієсловом quietare «звільняти
від боргу», похідним від лаг. quies (quiё
tis) «відпочинок, спокій».- Гумеuкая
Исслед. п. яз. 222; Slawski ІІІ 497;
БЕР ІІ 311-312.-Див. ще квит, nо
кій, сnочИти.
[квич] (орн.) «чикотень, ялівник, Tuг
dus pilaris L.» Ж. [квичаль ВеНЗн, кви

чйця Ж. квич6ла Ж. квічаль ВеЛ]
«ТС.»;- п. kwiczol, ч. kvicala, [kvfcela],
слц. [kvicela, kvicala, cvicel, cvical,

квит «квитанція; розрахунки закін
чено; кінець, усе, годі», квиток «те.

cvicala, cvicala],

(заст.); судова повістка (заст.); посвід

(з

чення;

пов'язане з kvicati «кувікати, вищатИ»;
назва зумовлена спеuифічним криком

картка з

написом»,

квипиітися

«відплачувати, відомщати», квитувати
ся «те.», [заквитdти] «внести до списку»,

27

1-434

ч.?)

чикотня,

вл.

kwicel,

«те.»;- псл.

схв.

*kvicь,

kvicela
kvicalь,

подібним до поросячого вис-
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кв і

·КВОК

ку.-Дзендзелівський Мовозн. 1974/5,
90; Булаховський Вибр. пр. ІІІ )93;
Slawski ІІІ 484-485; Schuster-Sewc
752-753.- Див. ще квИкати.
кві, квік, к.вікало,
ти- див. куві.

квік.ати,

квіча

[квілити] «дражнити» Я, [п6к.віл] «на
руга, знущання», [п6квол] «Те.», [окві
лити] «засмутити» ВеЛ, [оквилити] «тс.»
ВеЛ, [уквілитиl «відчутно укоротити»
Нед;-р. lквелйть] «дражнити, сердити,
кривдити», бр. [к.вяліцьJ «доводити до
сліз», п. ст. kwielic «ревно плакати, ле
ментувати», ч. ст. kvieliti «те.; мучити»,
ВЛ. cwelic «МУЧИТИ», болF. [цвеля] «дра
тую, серджу» (напр., дітей), схв. цве
лити

«засмучувати;

плакати», слн.

чу; мучити;

cveliti

змушувати

гірко

«доводити до пла

сти» Ж, заквітлий, lнаквітник.J «квітко
вий горщик» Ж, [оквічений] «заквітча
ний» Ж, розквіт, розквітлий, [розквіт
ний] Пі, [ук.вітуватиІ «уквітчати»;- р.
[квет] «забарвлення, колір; квітка; цві
тіння води», [кветк.а, кветок), бр. квет
«колір;

квітка»,

кветк.а

«квітка»,

п.

kvet, слц. kvet, вл. нл. kwet,
полаб. kjot, болг. цвят, цветіт, м. цвет,
схв. цвет, ели. cvet, стсл. цRtт"Ь.;

kwiat,

ч.

псл.
kvet'Ь/cvet'Ь <*kvoit'Ь, пов'язане
чергуванням голосних із kvistilcvisti <
*kveit-tei
«uвісти»,
kvьtQ/cvьtq <
* kvrtQ щвіту»; споріднене з лтс. kvitet
«блимати, блищати»; іє. *kцеі- «цвісти»,
очевидно, nов'язане давнім паралеліз•'
мом приголосних з *).{цеі- «світити».
Фасмер IV 292:-293; Slawski ІІІ 493496; Schuster-Sewc 750-751; Skok І

засмучувати»;- псл.

kve-

liti/cveliti <*kvoil- «доводити до
чу», каузатив до kviliti <*kveil-

nла

281-282; Trautmann 147-148; Pokorny

«кви
лити, скиглити, плакати».- Фасмер ІІ
218; Slawski 488; Младенов 675; Skok І
283; Bezlaj ESSJ І 69.- Див. ще квн~

628-629.-Пор. світ, uвіт.
квітень «четвертий мkяць року», ст.

лИти.- Пор. цвілИти.
[квінкати І
«плакати,
пхииькати»
ВеБ;- результат
контамінаuїі
форм
[квік.ати] «вищати» і пхйньк.ати «пхи
кати, плакати».- Див. ще ку ві, nхИка
ти.-Пор. кванькати.
квінтет;- р. болг. м. квинтет, бр.
квінт3т, n. вл. kwintet, ч. слu. kvinteto, схв. к.вuнтет, слн. kvintet;- оче
видно, через німеuьке посередниитво
(нім. Quiпtett) запозичено з італійської
мови; іт. quintetto «квінтет» nов' язане з
quinto «п'Ятий», що nоходить від лат.
quintus «те.», спорідненого з псл. р~t'Ь,
укр. п'Ятий «ТС.».-СІС 324; Шанский

ЗСРЯ ІІ

8. 115; Mestica 1329; Walde-

ІІ 407-408.-Див. ще п'Ятий.
квіт, квітень, [квітйна] «квітка», кві
тіння, квітка, квіткар, квітнИк., квіт
никар,
к.вітнцкtірство,
квітнИцтво,

Hofm.

[квітнйцяJ «альтанка» Ж, [к.віт6вник]
«букет» Ж, [к.віточина] «все, що uвіте»
Я, [ квіт6чникl «Квітник», квіття, кві
тtістий, квітйстий, fк.вітк.овtітий] <<Пе
рістий» ВеУг. квітк6вйй,
квітневий,
квітнИй квітнИцький, [квітнЮчий1 «кві

«Т{'Jавень», Іцвітень] «те.»;- р. €т. цвt
тень <\ГС.», бр. ст. і діал. к.вецень «кві
тень», n. kwiecien «те.», ч. kveten «тра
вень», слu. заст. kveten «TG.», болF.
[цветен 1 «квітень», схв. ет. cvjetanj
«травень»;- псл.
*kvetьnь/*cvetьnь

<<Травень; квітень», пов'язане з kvet'Ь/
cvet'Ь «UВЇТ»; назва зумовлена ТИМ, ЩО В
весняні місяuі починають uвісти

ui

рослини.- Кочерган

Мовозн.

1967/1,

Кравчук УМШ 1955/3, 61; Шаур
Зтимология 1971, 95; Holynska-Bara-

54-55;

пowa

41-43; Добродомов РР 1968/
2, 95; Slawski ІІІ 486; Zubaty St. а ё1.
І 1, 340.-Див. ще квіт, цвіт.
квок

(вигук,

що

відтворює

крик

квочки), к.вок.-к.в6к.,
[к.во-к.в6, к.вох Я]
«те.», [кв6к.ати], квоктати, [к.в6чити]
«ВИСИджувати, ВИВОДИТИ» Ж, {квочк.у
вtіти] «Квоктати» Я, к.вок.пиjха, [кв6к.ша1
«квочка» Л, [квохтіння] «стогнання, кво
ктання» Я, к.в6чка, [квак. уха 1 «квочка»
Л;- р. квак., [кв6к.ать], квохтать, к.ло
хтать, бр. [кв6кі] «квоктання», квак
таць, к.вахтаць, [к.в6шка] «КВОЧКа>>, П.
kwok, kwo-kwб, kwokac, ч. kvok, kvokati, слu. kvo-kvo, kvokat', схв. kvб,
к:воц, квоцати;- псл. kvo, kvok-, звуко

тучий», квітучий, квітчаний «квітковий»,

наслідувальне утворення, аналогічне до

квітчастий,
квітчатий,
[квітЮчий],
квітнути, квітчtіти, [квищ}ти І «nві-

kva «КВа>>; пор. паралельне лит. kvakseti
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«Квоктати».- Булаховський Вибр.

пр.

кебзувати

кв6ли

ІІІ 193, 244; Фасмер ІІ 219; Slawski ІІІ
500-501; Machek ESJC 313; БЕР ІІ 312;
Мирчев БЕ 1959/3, 252; Skok ІІ 253.Пор.

ІІ 8, 116; Фасмер ll 220; Kopalinski 812;
БЕР ІІ 312; КІеіп 1292; Walde-Hofm.
ІІ 404-405.-Див. ще кий 2 , хто.
квота

ква, кл ока.

[кволиJ «повільно» Ж. LпоквільноJ «не
квапливо» Нед, покволом, {прокволо], про

кволом, прокволиста «те.», прокволистий,
скволу «поступово», спокволу «поволі»,

«частка, частина, норма»;- р.

бр. болг. М. квота «ТС.", П. kwota «Су
Ма>>, вл. kwоtа«частка, норма», ч. слц.
kvot·a, ели. kv6ta «ТС.»; -запозичення з

спокволя «те.», спроквола «не поспішаю

німеuької, англійської або італійської
мови; нім. Qu6te, англ. іт. quota «ТС.»

чи»,

походять від елат.

спрокволу

«те.»;- результат

стяг

quota

«частина да

нення прийменникового виразу *к'Ь во

нини, що припадає на одну особу; сума,

ли з первісним значенням «ЯК

кількість»

вільно,

поволі

без

(з

примусу»,

хоче:,ься,

паралельнии

прийменникового

вир азу

до

по

воли «ТС.»).- Див. ще воля, к.- Пор.
кволий

«неміuний,

слабий;

тендітний;

повільний;

мля

невправний»,

кволитися «нездужати; скаржитися», кво
літи

«ставати

кволим;

нездужати»,

[квіль J «кволість» Б і;- р. [кволЬtй 1 «кво
лий в' яли й, плаксивий, хворобливий»,

[квё~Ьtй] «те.; лінивий; блідий», бр. кво

льt «КвольІЙ», кволіцца «почувати себе
хворим; стогнати; [скаржитися на хвс:
робу]»;- очевидно,

результат

видозмt

ни давнішаги значення «повільний», по

в' нзаного з прислівником [кволи] «по

вільно»; у похідних утвореннях відчу
вається семантичне зближення з квилИ
ти

«скиглити,

виведення

р.

плакати»;

безпосереднє

[квольtй, квёлЬtй]

від _Р·

[квелuть] «дражнити; доводити до СЛІз»
(Фасмер ІІ 218-219), очевидно, неточ
не;

(результат скорочення лат.
«яка частина»), пов'язаного

«скільки» з давнішого quoti
«те.», спорідненого з дінд. kati, хет. ku-

ав. caiti «тС.».- СІС 324; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 116; Slawski ІІІ 501-502;
КІеіп 1292; Walde-Hofm. 11 412.

watta,

кволий.

вий;

quota pars
з лат. quot

виведення

від

гіпотетичного

псл.

*kьv-, пов'язуваного з

kyv-ati «кивати»
(Ильинскнй РФВ 1917/3-4, 204-206)

сумнівне; зіставлення р. \квольtйl з хй
льtй з реконструкuією давнішого

* хво

льtй (Преобр. І 304) необгрунтоване.
Див. ще кволи.
кворум;- р. бр. болг. м схв. кворум,

ке

(виr.)

«дай,

подай;

ану;

глянь,

ДИВИСЬ», [кей] «ТС.», Кете «дайте»;- р.
[ке] «ну, ану; дай», [кете];- очевидно,
резуЛьтат редукuії форм кажИ, кажіте
з давнім значенням «Покажи, покажіть»
через проміжні стадії * каu, *каіте, ана
логічні до редукованої форми (він)
кае (<каже); виведення ке з компонен
та-к вузькодіалектного варіанта частки

[лишек] (Німчук ІУМ Морфологія
непереконливе.- Див. ще казати.
[кеба]

«Те.;

«здібність,

хист, розум»,

уміння»,

490)

кебета

[кибета, кйбисть,

кибtт] «ТС.», [кибата] «навичка» Ж, [хи
бета] «здатність; щастя; нагода» Нед,
кебетливий, кебетний, [кебітливий, ке
бітний], [кебати] «розуміти, розбира
тися» Ва, [безкебеття, безкебетний, не
скебетний Ва];- задовільного пояснення

не має; виводилось від тур.

tabiat

«при

родна властивість,

характер»,

диться до ар.

«природа», причому

!abiet

яке зво

n. kworum, ч. kvorum, слu. ели. kvб
rum;- запозичення · з західноєвропей
ських мов; нім. Quбrum, фр. англ. quorum «Кворум, достатня кількість при

припускалося
тур. *tebiet «природні
здібності» (Крьrмский Древнєкиевский
говор. Спб. 1907, 12; Кравчук УМШ
1960/6,60-61 ); зводилось також до тур.
kuvvet «Сила, міuь, могутність» (Коби
лянський Зб. наук. праць 80); форми

сутніх на зборах» походить від латин

[кеба] і похідна від неї [~Єбати]

ської формули quorum praeseпt і а sufficit «чия присутність достатня», в якій

рені, очевидно, шляхом зворотного

утво
сло

слово

вотвору від кебета.
[кебзувати] (не к. «(чогось) не зна
ти») Ж;- запозичення з молдавської мо

укр. кий, хто. -СІС 324; Шанский ЗСРЯ

ти», як і рум.

quorum є формою род. в. ми. чол.
р. від відносного займенника qu! «хто,
який», спорідненого з псл. kь-jь, kь-to,
27*

ви; молд. кибзуu «Ьбдумувати, міркува

chibzui

«те.; зважувати»,
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кеби

кейф

виводиться від уг. kepezпi «підготовля
ти; формувати, виховувати», похідного
від kep «картина, вигляд, образ», запо
зиченого з давньотюркської мови (дтюрк.

kib «зразок, форма»).-СДЕЛМ 180;
DLRM 139; MNTESz Il 447-448,
450.
[кеби] «коли б» Ж;- р.

[кебьt], п.

результат стягнення виразу
др. коебьt (п. ст. *koje Ьу), в якому за

[kieby ]; -

йменникова форма кое

(від псл.

ko-je

«ЯКе», кь-jь «який») мала значення

коли» та iн.-Slawski ІІ

«де,

137-138; Ma-

chek ESJC 249-250.-Див. ще кий 2 ,
хто.

кебуз -див.

к6буз.

кев (вигук, що відтворює крик кані
тощо), кев-кев «те.», кевкати;- звукона

[кедзі-кедзіJ (вигук для підкликання
кіз);- р. [кезя-кезя] (вигук для підкли
кання

кіз, корів);- очевидно, пов'яза
не з коза; зіставлення з алб. kedh (kes)
щапеня»
(Габинский
Вост.-сл.-молд.
взаим. ll ІЗО) викликає сумнів.- Див.
ще коза 1 •
кедр (види хвойних дерев), [кедра]
«ТС.», кедрИна «Кедрове дерево; кедрові
зарості», кедрівнИк «невелике дерево ро·
дини соснових; кедрові зарості»;- р. бр.
кедр, др. кедрсь, п. ч. cedr, слц. ceder,
вл. cedra, болг. кедсьр, м. кедар, схв.
кедар, Цедар, СЛН. cedra, СТСЛ. КЕДр'h;
через церковнослов'янську мову запо·
зичено в давньоруську з греuької; гр.
хЄброG «Кедр
(ліванський)», давніше
«яловеuь, Juпiperus L.», переконливого

слідувальне утворення; пор. схв. кев

етимологічного

«гав» (про собачий гавкіт), кевкати «гав

Фасмер І І 221; Frisk І 808.
кедрівка (орн.) «Nucifraga

кати».

кевбаска,

кевбуска -див. кИба1 •

кевкати «видавати звуки, що нага
дують

гикавку»,

слідувальне

кевкнути;- звукона

утворення.

[кегйнка] «попадЯ>> Ж, [кегенька] «Ве
лика жінка» Чопей, [кегеня] «те.» Чо
пей;- неясне; можливо, результат ви
дозміни форми княгИня.

кеглР «ВИД гри; стовпчики для uієї
гри», одн. кегель, кегля;- р. кегли, одн.

пояснення

не

має.

caryoca-

[кедруша] «те.»;- очевидно,
запозичення з російської мови; р. кед
р6вка «Те.» пов'язане з кедр; назва зу·

tactes L.»,

мовлена тим, що ці птахи, поширені
переважно в північній частині СРСР,
частково в Карпатах та ін., живляться

здебільшого насінням кедра сибірсько
го (сосни кедрової).- Воїнств.- Юст.

233-234; БС9 20, 486; Uraпia

Tierr.

Vo~el 366.-Див. ще кедр.

kehel

~[кедь] «коли, якщо», [кед] «ТС.»;

«КеГЛЯ», болг. кеглu, ОДН. Кегла, Кегсьл,
м. кегла «дерев'яна фігура в більярді»,
СХВ. Кегл(а) «КеГЛЯ», СЛН. kege[j «ТС.»;
ЗаПОЗИЧеННЯ з німецької мови; нвн.

запозичення з словаuької і польської
мов; слu. ked', п. [kiedj через проміжні

Kegel «кегля; конус», свн. син. kegel

що складалося з питальної займеннико

«кегля, ломака, палка», двн. kegil «кіл»
пов'язане з нвн. (баварськ.) [Kag] «Стов
бур, качан капусти», гол. kag «Клин»,
шв.
(kage] «пень», спорідненими з
ЛИТ. zagaras «ХВОрОСТИНа», ЛТС. zagari

наявної також у псл. *tь-gьda «ТОді».
Дзендзелівський УЗЛП 72; НімчукДБ
ІХ 81; Slawski ІІ 138-139.- Див. ще

кегля, бр. кеглі, одн. кегля, вл.

«хмиз».- СІС 325; Фасмер ІІ 220; Юu
ge-Mitzka 360, 409.
[кеглі 2 ] «робочі черевики» Ва;- не
ясне.

кеди «Спортивне взуття»;- р. кедьt,
кетьt, бр. кедьt, ч·. слu. kecky' болг. ке

форми kedi, kedy
утворилися з псл.

і давнішу kegdy
*kь-gьdy/*kь-gьda,

вої основи kь «хто, який» і основи gьd-,

u2

КИИ

'

, ТОДІ, ХТО.
[кез] (вигук, яким відганяють овеuь)

Дз; --неясне; можливо, пов' язане з ко
за (пор. кедзі-кедзі, вигук для підкли
кання кіз).- Пор. акез.
кейло, кейл6вий -див. кійло 1 •
[кейса] «рептух, підвісна торбина для

припускається

годівлі коней» Ж;- очевидно, результат

(РЧДБЕ 330) походження від незасвід
ченого прізвища англ. Kads.-HolubLyer 239; БЕР І І 349.
кедзень -див. гедзь.

видазміни форми [кеса] «сумка, калитка» (див.).
·

цове
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«Те.»;- неясне;

кейф (жарт.) «післяобідній відпочи
нок; приємне байдИкування», кейфува-

келюх

кекс

кеф,

нвн.

СХВ. кеф «ТС.»;- запозичеННЯ З туреuь
КоЇ мови; тур. keyif, keyf «добрий на
стрій; насолода» походить від ар. kayf
«те.».- СІС 325; Фасмер І І 221; Дмитри
ев 536; Шипова 177; БЕР І1 346.

лат.

ти;- р.

кейф,

болг. кейф,

заст.

кекс;- р. бр. м. кекс, п. ч. слu. вл.

keks, болг. кейк, кекс, схв. кекс, ели.
keks;- запозичення з англійської мови;
англ. cakes «торти, солодкі пироги, тіс
течка» є формою множини від cake «торт,
кекс, солодкий пиріг, тістечко, коржик,

млинеuь», що походить від дісл.

kaka,
спорідненого з снідерл. koke, гьл. kock,
двн. chuohho, kuocho, нвн.
Kucheп
«ТС.».-СІС 325; ШанскийЗСРЯ 118, 118;
Holub -Lyer 239; Юеіп 221.
[келб] (іхт.) «nічкур, Gobio gobio
L.» Л;- р. [кельб], бр. [келб) «'ІС.>>;
заnозичення з польської мови; п. kielb
«ТС.» споріднене з укр. [ковбик, ковбель]

«ТС.».- Коломиеu Общесл. назв. рЬІб
103; Slawski ІІ 143.-Див. ще к6блик1 •
келебердsінський (у виразі келебер
дянська верства «висока людина»);- пь~
хідне утворення від назви Келебердян

Kelch)
calix

«келих», яке зводиться до
«Те.»,

спорідненого

з

гр.

х6Лt~ «кубок, келих», хаЛu~ «чашечка
квітки», дінд. kalasa- «горщик, кухоль,
миска».-Москаленко YIJI 28; Шелудь
ко 33; Richhardt 64; Фасмер ІІ 222;
Slawski 11 140-141; Bern. І 472-473;
Кluge-Mitzka 362; Walde-Hofm. І
138-139; Frisk ІІ 46-47.
[келнuя] «Китиця як прикраса на
капелюсі» Г, Ж;- неясне.
келія, келійник «СЛУЖНИК ігумена,
архієрея; чоловік, що живе в келії»,
[кельня] «келія» Бі, ст. келіа,
келиа
(1443);- р. келья, бр. келля, др. келuя,

келья,

болг.

келuя,

килйя, м.

келиjа,

схв. hелиjа, стсл. Kft\Иta «те.»;- через
uерковнослов' янську мову запозичено
в давньоруську з грецької; гр. хє),Ліоv
«Комірчина, конурка, підвал; келія» по
ходить від лат. cella «те.; клітка», спо

рідненого з дінд.

Sfila

«~атина, примі

щення; стайню>, гр. хсхЛtёі «хатина; клу
ня; гніздо», хсхМ~ч «притулок, хатина»,
х6ЛU'І'tрщ; «мішок, кишеня», дангл. he-

lustr

«Схованка»,

двн.

hella

«пекло»,

ну Полтавської області), аналогічне до

дісл. hQJI «великий бу диною>.- Шанский
ЗСРЯ 11 8, 119; Фасмер І1 222; Преобр.
І 305; БЕР ІІ 363; Walde-Hofm. І 195-

пирятинська верства, чугуївська верства

196.- Пор.

ський шлях,

пов'язаної з назвою села

Келебердd (тепер Кременчуuького райо

целюлоза.
[келтувати]
«глитати,

з тим самим значенням; первісне зна

чення
виразу -«високий
стовп на шляху».- СУМ І

ковтати»,

верстовий

[кельтувtітиl «Споживати» Ж. [клевтувd

331.
[ке

тиl «Тратити» Ж. [кельчйк] «кошти, ви
трати; споживання; щоденна потреба в
харчах; продовольство» Ж, [кильпц}

леп] «палка з рукояткою в вигляді мо
лотка; uіпок у вигляді милиuі»;- оче
видно, запозичення з туреuької мови;
тур. kel(e)pe «жердина, розсоха» чіткої
етимології
не
має.- Халимоненко

кельтивний] «такий, що не робить ви
датків» ВеЛ, [скельтувtітися] «минутися»
Нед;- слц. keltovat' <<Витрачати, спо
живати»;- запозичення з угорської мо

келеп 1

молота»,

УМЛШ
Веrп. І

«СТароВИННа

збрОЯ

В

форМі

[келев, келеф] «те.»;- р.

1977/9, 23-24; Фасмер ІІ 221;
499; Rаsапеп Versuch 249.

[келеп 2 ]. «черепаха»;- неясне.
келих, келех, келишок, келешок, [ке
ліх], [келішок] с<чарка», [келюх] «Келих»,
[келаш] «вид глиняної посудини» Я, ст.
келіхсь (XV ст~);- р. !келих] «церков
на чаша; чарка» (з укр.), бр.
ЛИХ»;- запозичення

п.

келіх «ке

з польської мови;

kielich, як і ч. kalich, ст. kalich,
kelich, слu. kalich, вл. нл. keluch, ст.
keluch, kelich, слн. kelih, походить від
двн. chelih (старше еви. kelich, kelch,

нок, клевпцjнок, кильчйк] «те.» Ж. [не

ви; уг. kбlteпi <<Витрачати; споживати»
(звідки kбltseg «витрати») є каузативом
від дієслова kel «вставати, виникати,
рости, зникати», спорідненого з мане.
k aJ- «ВСТавати, приставати ДО берега,
а

причалювати», хант,

•

kul-

<<Вставати; схо-

дити на берег~.- Балецкий St. sl. ІХ
338; Ivaпova-Saliпgova--Manikova 451;

MNTESz 11 428, 607.
[келюх 1 ]

«киянка для обробки гон

чарної глини» Ж;- очевидно, пов' язане
з кельма «лопатка муляра» (див.).

келюх 2 - див.

калЮх.
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кельма

.

кенаф

кельма

«ЛОПатка

«ТС.»;- р. КеЛЬМа,

муляра»,

КеЛЬНЯ

КеЛЬНЯ «ТС.», [кЄль

ка] «лопатка для укладання цегли», бр.
Кельма, КеЛЬНЯ, П.

дати як рефлекси псл. *k-ьm-, до якого
зводяться також слова укр. кмітлИвий,

прикмета.-

SW 11 338.- Пор.

кміта,

kie}nia «ЛОПаТКа му
.ІІяра», каш. [kela], ч. [kel'nal «те.»,
слц. [kel'na] «те.; ящик для корму у во
зі», ели. kela «лопатка муляра»;- че

кумекати, прикмета .
кембрій «перший період палеозой
ської ери», докембрій;- р. болг. кемб
рий, бр. кембрЬtЙ, П. kambr, Ч. СЛЦ. kam-

рез

brium, схв. камбрu;, ели. kаmЬrіj;

польське

посередництво

запозичено

з середньоверхньонімецької мови; еви.

kelle

(нвн.

Kelle)

«лопатка муляра; ку

хонний черпаю> вважається спорідненим
з псл. *zelb-ь ( <*gelb-), укр. жолоб.-
ОньІшкевич Исслед. n. яз. 242; Шелудь
ко 33; Шанский ЗСРЯ 11 8, 119; Slawski

ІІ 141-142; Bern. І 499; Юuge-Mitzka
363.-Див. ще жблоб.-Пор. кельня.
кельнер «СЛУЖНИК у ресторані ЧИ
готелі

в

деяких

західноєвропейських

країнах»;-р. бр. кельнер, п. kelner,
болг. м. келнер, схв. келнер;- запози
чення з німецької мови; нвн. Kellner
«те.», двн. kёlnari «доглядач винного nо
греба» походить від елат. cellenarius
«ТС.», пов'язаного з лат. cellarium «КО

мора, підвал», похідним від cella «комір
чина».-СІС 325; Шанский 3СРЯ 11 8,
119; Slawski І І 124; Юuge-Mitzka
363.-Див. ще келія.
КеЛЬНЯ «КаретНИЙ кузов; [потаЙНИЙ
ящик] Б і», [кільнЯ] «козли для кучера»
Ж;- запозичення з польської мови;
п.

ст.

і діал.

kielnia

«ящик

для

па

кунків у возі» походить від нім. (Wagen)kelle «ТС.», тотожного з Kelle «кель
ма; кухонний
черпак».- Slawski
li
141-142.-Див. ще кельма.
кельти «давні індоєвропейські пле
мена в Центральній Європі», кельт,
кельтка, кельтський;- р. бр. кельтьt.
п. Celtowie, ч. Keltove, слц. вл. Kelt.

болг.

келти,

ели.

Kelte;- запозичен

ня з німецької мови; нім. Kelten «кель
ТИ» nоходить від гр. КЄЛ.тсх.t, KЄЛ.'L(Jt
«те.».- Кlein 257.

[кема] «тяма» Ж. [кемити] «тямити»
Ж, [кемувати] «думати, міркувати» Я,

[кімуватu]

«ЗДОГадуваТИСЯ»;- бр.

Ке

МіЦЬ (розм.) «ТС.», КеМЛЇВЬl «ТЯМУЧИЙ»,
П. (kimowac] «рОзуМіТИСЯ,

Ke/11-ftbt «ТС.»,

результат

скорочення

виразу

кембрій

ський період, пов'язаного з англ.
briaп period, у якому прикметник

CamCam-

brian походить від латинської назви
Уельсу Cambria (>англ. Cambria); у
південно-західній Англії (Уельс) уиер
ше виявлено осадові породи, які нале
жать до цього геологічного періоду.

БС3 20, 506; Kopalinski 468; Кlein 227.
[кемзувати] «думати, міркувати», [кім
завИтий] «тямущий» Я; - очевидно, ре

зультат контамінації слів
«думати»

і

[кебзувати]

[кемувати]

«знати».- Лив.

ще кебзувати, кема.

[кемпа] «острів у річці» Ж, [кимпй
на] «тс.» Ж;- запозичення з польської
мови; п. k~pa «те.; купка», k~pina «острі
вець» споріднені з укр. купа; виведення

від рум.

cimp «поле» (Scheludko 134;
Vrabie Romanos!avica 14, 153) необ
грунтоване.- Дзендзелівський St. sl.
12, 110; Richhardt 64; Slawski ІІ 127128.- Див. ще купа.
кемпінг «табір для автотуристів»;
П. СЛЦ.

р. кемпинг, бр. КеМпінг «ТС.»,

kemping, camping, ч. kempink, camping,
вл. camping, болг. м. кампинг, схв.
кемпинг, ели. camping, kamping;- за
позичення

з

англійської

мови;

англ.

camping «Те.» пов'язане з дієсловом
camp «розташовуватися табором» та імен
ником camp «табір» (спортивний, піо
нерський та ін.), що походить від лат.
до якого зводиться й укр.

campus «Поле»,

кампанія.-СІС 325; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
119-120; Браrина 101-103; HolubLyer 110; Кlein 228.- Див. ще кампанія.
кенаф

(бот.) «Нibiscus

L.»;- р.

ке·

наф, кенап, бр. болг. кенаф, п. ч. слц.
kenaf;- запозичення з тюркських мов;
аз. канаф, узб. канап «ТС.» походять від

бути обізнаним»;- очевидно, запозичен

перс.

ня з старопольської мови; незасвідчене

позиченого з якогось давнього східного
джерела, як і гр. xlivvcx.~ц; «Конопля»,

п. ст. *kienшy «тямучий», *kiemliwy
«Тс.» слід було б у такому разі розгля-
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лат.

kanap (kanab).

cannabis,

псл.

«те.;

konopja

конопля», за

«ТС.», укр. ко-

кенгуру

кептар

н6пля.- СІС

325;

Шипова

178;

Дмитри

ев 537; Фасмер-Трубачев ІІ 312; Rii-

sanen Versuch 252.- Див.
кенгуру,

гур!}, п.

guruh,

ще

кенгур6вий;-р.

кон бп лі.
бр.

кен

kangur, ч. слц. kenguru, вл.~ken
болr.

кенгуру,

м.

кенгур, схв.

kin, kindik, каз. kandak, уйг. kintik,
кумик. giпnik, монг. kйj(i) «ТС.>>. -Су
прун Тюркизмь1 76-77; Bruckner 230;
Rasaneп Versuch 271.
кеп «дурень; вид гри в карти; lглумJ
Ж>>, [кепар 1 «веселий насмішник; шах
раЙ>> Ж, кепкун «ТС.>>, [кепство] «дурість;

кенгур(у), ели. kеnguru;-запозичен
ня з французької або англійської мови;
фр. kangourou походить від англ. kangaroo, запозиченого з якоїсь австрал ій

«ТС.>>, кепкувати «ГлузуватИ>>, [кпилйтиJ
Ж, кпИти( ся) «те.», [докепкатuсяІ «до

ІІ 8, 120; Dauzat

«дурень>>,

ської мови.- СІС 325; Шанский ЗСРЯ

423; Юеіn 840.

глузуванню>, [кпи] «Глузуванню>, кпИни

кепкуватися, доглузуватися>>;- р. [кепі
[кепа]

«дурепа>>,

бр.

кепікі

«кукурудза»,

«кепкування, кпини», [кепкавацьІ;- за

[тенгерИця, тендеріtцяl «тс.», [кендерИ
чаний ВеУг, киндирИчаний ВеУг];- п.
[t~gierzyca] «кукурудза», слц. [tenge-

позичення 3 польської мови; п. kiep
«бевзь>>, ст. «vu1va», як і ч. заст. і діал.

fкендерИцяJ

(бот.)

«ТС .»;-запозичення з
угорської мови; yr. tengeri «те.>> є ре
зультатом скорочення
давнішого ви

rica, kenderica]

разу

tengeri

«ТС.>> (букв.

buza

морська пшеницю>),
якого

tenger

першиі1

«Море»

є

«(за)

компонент

запозичення

з

давніх тюркських мов; дтюрк. tiingiz
«ТС.>> споріднене з узб. денгиз, тат. башк.
дингез, тур. deniz.- Дзендзелівський
Доп. УжДУ ІІ 68; MNTESz ІІІ 888;

kep «Нахаба>>, ст. «vulva>>, слц.
(прізвисько

нечистого),

(kiepl

зводиться

до

псл. *kьр-, яке пов'язується з іє. *kеuр
«заглибина»

(гр.

хu::1ч

«печера,

яма>>,

дінд. кupal) «ТС.>>) або з іє. * (s)kеuЬ(р)
«рубати, рватю>.- Richhardt 64; Ильин
ский ИОРЯС 2311, 149; Slawski ІІ 151;
Bankowski JP 56;1, 46-47; Bern. І 664-

665.- Пор. кеnський.
Kena «КеПКа>>, кепі,

кепка «ТС.>>, Кеn

ковий, кепочнuй;- р. кепи, кеnка, бр.
кепі, кепка, п. kepi, вл. kepij, болг.

Riisiinen Versuch 474.
кендИр (бот.) «Apocynum L.»;- р. бр.

кепе

кендЬtр;- нове запозичення з тюркських

но,

мов; каз. узб. туркм. кендир, тур. kendir «КЛОЧЧЯ, КОНОПЛЯ>>, уЙГ. kantir «КО

позичено з французької мови; фр. kepi
походить від швейц.-нім. Каррі, зменш.

НОПЛЯ>>

ПОХОДЯТЬ,

МОЖЛИВО,

3

перс.

мови.-СІС 325; Фасмер ІІ 222; Шипова
178; Дмитриев 537; Riisiinen Versuch 252.
[кенді] «валянки; повстяні калоші>>,
[кіtнді] «ТС.>>, оди. [кендя, кИндя];- бр.
[кеньгиІ «теплі калоші>>;- запозичення
з російської мови; р. [кеньги І «тепле
взуття; чоботи>>, [кенги] «ТС.>>, !кендиl
«валянки з відрізаними

халявами» по

«військова
через

безкозирка>>;- очевид

польське

посередництво

за

від Карре «шапка, ковпак, береп, що
зводиться до нар.-лат. сарра «плащ з ка

пюшоном».-Шанский ЗСРЯ 11 8, 121;
Кluge-Mitzka 349.-Див. ще юіпа 1
кепенЯк,

кепень -див.

кобенЯк.

кеnСЬКИЙ «ПОГаНИЙ>>;- р. [кепскuйJ
«дурний, поганий>>, [кепствоІ «погане
життю>, бр. кепскі «не такий, як треба,

кендюх «перший відділ шлунка жуй

кепський»;- запозичення з польської
мови; п. kiepsk\ «поганий, кепський>>,
паралельн~ ч. заст. і діал. kepsky «дур
ний, недоречний, поганий>>, є похідним
від іменника kiep «бевзь, бовдур>> і пер
вісно означало «властивий бовдурові,

них тварин; начинений м'ясом шлунок

нікчемний>>.- Ильинский ИОРЯС 23/1,

тварини, сальцесон; вайлувата людина;

149; Slawski 11

ходять із прибалтійсько-фінських мов;

пор. карел. keQgii «черевию>, фін. kenkii,
ест. king, keng «ТС.>>.- Трубачев ЗИРЯ
ІІІ

51;

Фасмер ІІ

223; Ka1ima 111.

[шлунок]>>, [вИкендюшити] «випатратю>
Я;- р. [кендюкІ «живіт; шлунок», [кен
дюх! «ТС.>>, бр. кіндзт<ж (розм.) <<Шлунок»,
п. [kindziuk] «свинячий шлуною> (з укр.
або бр.);- запозичення 3 турецької мо

ви; тур.

kindik «ПуП>> споріднене з хак.

152.-Див. ще кеn.
кептар «хутряний одяг без рукавів>>,

[киптарJ
кожуха;

«ТС.>>;- болг.
вид

верхнього

[кunmap]

«вид

суконного

одя

гу>>;- запозичення з молдавської мови;

молд. [кептар J (пептар) «безрукавка>>
пов' язане в пепт «грудИ>>, як~ зводиться
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кераміка
до лат. pectus «те.», спорідненого з тох.
А passiim «те.», дінд. piik~a «плече»,
псл.

рах'Ь,

Гуц.

гов.

укр.

пах.- Кобилянський

84; Scheludko 135; Vincenz
3; Cranjali'i 432; Vrabie Romanoslavica
14, 153; БЕР ІІ 376; DLRM 615; СДЕЛМ
309; Walde-Hofm. ІІ 270; Pokorny
792.-Див. ще пах.
кераміка, керамJк «фахівець з кера

міки», кераміст, керамічний;- р. болг.
м. керамика, бр. кераміка, ч. слц.

вл.

keramika, схв. кердмика, ели. keriimika;- запозичено з грецької мови, оче
видно,

через

посередництво

західноєв

ропейських (нім. Keriimik «гончарство;
\(ерамічні вироби», фр. ceramique, іт. ceПJmica «те.»); гр. xepcЦLLX1; «Гончарство»,

херсцнх6<; «Глиняний» пов'язані з хЄра
ІJ,О<;

«Гончарна

глина»,

яке

С>агально

прийнятого етимологічного пояснення не

має.___.:. СІС

326; Шанский ЗСРЯ 11 8,
121-122; БЕР ІІ 333; Frisk І 823-824.
кербуд «керівник будинку (держав
житлового)»;- абревіатура, утво

ного

рена на основі виразу керівник будинку
(-ів) як калька р. управд6м, утвореного

на основі

виразу

управляющий дома

ми.- Див. ще будИнок, керувати.
[кервань 1 (бот.) «ПЛ акун верболис
тий, Lythrum salicaria L.»
Ж;-п.
krwawnica, ч. krvavnice (з n.) «Тс.»;

пов'язане з кров, кривавий ([кервавий]);
назва

зумовлена,

очевидно,

тим,

що

стає насолоду, радіє, любить», лат. horior «сnонукаю», та іменника србЛ.Л.оv

«лист», спорідненого з лат. folium «те.»;

назва зумовлена приємним заnахом ли

стя бугили садавої.- СІ С 326; Шел_удько
33; Фасмер ІІ 223; Machek ESJC 249;
БЕР ІІ 334; Bern. І 501; Юuge-Mitzka
363; Frisk ІІ 1050-1051, 1062-1065.Див. ще фоліант.
[кердаль] «кнур» Ж, [керда] «те.»
ВеБ;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [kierda, ki{/dra] «те.» є
результатом діалектної видазміни форми
kiernoz «те.», що відповідає укр. [кн6роз, к6рноз].- Slawski ІІ 155-156.Див. ще кнброз.
[керезJ «через» Г, Ж;- очевидно,
результат контамінації слів
через і
крізь; думка про часткове збереження
давнього ke в псл. * kerzn без переходу в
ее (Miklosich Altsl. Lautl. 247 у Потеб
ні; пор. Mikl. EW 115) позбавлена під
став.-Веrn. І 148-149; Потебня К ист.
зв. ІІ 41.-Див. ще крізь, через.
[керекоріти] «воркувати; квоктати»
Ж;- р. [керкать] «кричати (про пта
хів, тварин); каркати; видавати особли
вий горловий звук; кашляти; бурмотіти,

невиразно

говорити»,

керечун- див. крачун.
керея -див.

воспинний засіб; пор. грецьку назву
плакуна Л.Uitpov букв. «застигла кров».

[керка]

польське

посередництво

запозичено

з

нижньонімецької або голландської мо
ви; нн. Kervel, гол. kervel, якому відnо
відає нвн. Kerbe1 (еви. kёrvel(e)), двн.

kёrvol(l)a, nоходить від лат.

caerefolium,

що відтворює гр. xatpЄcpuЛA.ov, яке скла
дається

з основи дієслова

дію», спорідненого з дінд.
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xa[p(J)
hiiryati

«ра

«ді-

[керкнуцьІ

рення, nаралельне до каркати, кИрка
ти.- Фасмер 11 225.-Пор. кар, кир 2 •

плакун здавна використовують як кро

Заверуха 119; Machek Jm. rostl. 149.Див. ще кров.
[кервель] (бот.) «бугила, Anthriscus
cerefolium Hoffm.; скандикс Венерин
гребінь, Scandix pecten Veneris L.» Г,
Ж, Mak;- р. [кервель] «Scandix cerefolium», [кербель], п. [kierbel, kierwel],
ч. kerb!ik «те.», болг. [кервелІ «бутень,
Chaerofyllum L.»;- через російське або

бр.

«киркнутю>;- звуконаслідувальне утво

кирея.

(рослинна

фарба)

Я;- не

ясне.

[керлИба] «сироватка»;- неясне.

керма (заст.) «КерМО», керманич, (кер
мач] «стерновИЙ» Ж, кермо, кермовИй,
кермувати

«Сnрямовувати

кермом;

ке

руватИ>>, [підкерманичl «помічник стер
нового» Ж. [підкермич] «ТС.» Ж;- р.
[кирма] «велике стернове весло на носі

і на кормі судна» (з укр.?), [кирмовать]
«працювати стерновими

веслами»;- ре

зультат видазміни закономірної звуко
вої форми основи корма ( <кrьрма),
яка зазнала зближення з запозиченою
основою дієслова керувати.- Див. ще
корма.-Пор. керувати.

кермек (бот.) «Limonium Mill. (StaСУМ, Ж. [кермик, кірмак, кt:ро

tice L. )»

мак, кир оман] «тс.» Mak, [кермечництвоІ

кермень

керсправ

«добування трави кермека для одержан

ня з неї фарби» Я;- р. кермек «Limonium; дубильний корінь, Statice latifolia; жовтий корінь, Statice tatarica»,
[кермешник] «робітник, що викопує ко
ріння

кермека»;- запозичення з тюрк

ських мов;
рослина, з

кирг. кермек (багаторічна
коріння якої добувається

жовта фарба) споріднене з каз. керміік
«Гірка трава; гіркий».- Фасмер ІІ 225;
Шипова

179.

[кермень] (бот.) «перстач сріблястий,
Poteпtilla argeпtea L.» Ж, Пі;- не

ясне.

[кермес] (ент.) «польська кошеніль,

Porphyrophora роlопіса L.» Я;- р. [кер
.мес] «те.», п. kermes «натуральний барв
ник з кошенілі», ч. kermes «сушені са
миці

кошенілі,

з

яких виготовляється

червона фарба кармазин», слu. kermes

«те.», болг.

керм.ес «кошеніль»;- запо

зичення з тюркських мов; тур.

ktrmxzx

«Кошеніль», каз. кьtрмьtзьt, чаг. к.irmiz
·«тс.» пов'язані з тур. ktrmxz «червоний»,
аз. кьtрмьtз «те.».- БС3 47, 124; Holub-Lyer 239; Rаsапеп Versuch 267.Див. ще кармазИн.- Пор. червоний.
[кермеш] «храмове свято; ярмарок»
Ж;- р. [кИрм.аш] «ринок, базар; ярма

рок; гуляння, народне свято», бр. кt:р
.мdш «ярмарок; храмове свято», п. kiermasz «річний ярмарок, пов' язаний з на
родними святами; (ст.) урочистість по

свячення костьолу», ч. [karшas] «часту
вання після похорону або після виводу

породіллі;

(ст.) відпуст», слц. kermes
[karmas, karmes] «тс.», вл.
kermus «посвячення костьолу», kermusa,
нл. kermusa, kjarmusa «тс.», м. кермес
«ярмарок; забава», схв. [kermes] «від
«відпуст»,

пуст»;- через

польське

посередництво

запозичено з середньоверхньонімецької
мови; еви. kirmёsse, kirchmёsse є, оче

керн «стовпчик гірської породи під
час
буріння свердловин»;- р.
бр.
керн;- запозичення з німецької мови;
нвн. Kem «серцевина, стрижень; кіс
точка, зернятко» пов' язане чергуванням

голосних з
лат.

Kom «зерно», спорідненим з

graпum

зерно.- СІС

«ТС.»,

псл.

*zьrпо,

укр.

326; Кluge-Mitzka 364,

394.-Див. ще зерно.
Кернер «СТалевИЙ стрижень З Ві
стрям для розмічування деталей», кер
н(ер) «крапка, зроблена кернером на
деталі», кернувати «розмічувати керне
ром»;- р. бр. кернер;- запозичення з
німецької мови; нвн. Korner «Кернер» по
в'язане з Kom «зернина, зерно», спорід
неним з псл. *zьrno, укр. зерно (див.).
Пор. керн.
керогаз;- бр. керагаз; -запозичен
ня з російської мови; р. керогаз є абре
віатурою, утвореною з виразу керосино

вьtй газ.- Шанский

3СРЯ

ІІ

8, 122;

СРЯ 11 58.- Див. ще газ, керосИн.
керосИн, керосИнка «нагрівальний га
совий прилад; гасовий ліхтар», керосИн
ник (заст.l «гасівнию>;- р. болг. керо
сИн, бр. карасіна (розм.), п. kerosin,

слц.

kerozin, схв. кердзїін, ели. kerozin,
kerosin;- семантично видозмінене зап о.. зичення з німецької мови; нім. Cerosin,
Ceresin «Гірський віск, озокерит» утво
рено від гр. ХУ)р6\; «віск», очевидно, за

позиченого з східних мов.- Шанский
3СРЯ ІІ 8, 122; Фасмер ІІ 225; Frisk
І 843-844.- Пор. анцерада, церата.
[керпець] «личак; постіл»;- п. kier-

piec;- очевидно, запозичення з
вацької мови; слц. krpec «постіл»,
ч. ст. і діал. krpec, ели. [krpec]

сло
як і

«тс.»,

споріднене з п. [karple] «примітивне при
стосування для ходіння по снігу і боло
ту», [karpie] «ходаки, черевики з дере
в'яною підошвою і шкіряним верхом»,

ного слова *kirchwїhmёsse «богослужін

karpac «Лагодити, латати, будь-як шити»,
укр. [карпати] «Працювати; пopпaти».

ня з нагоди освячення церкви», утворе

Slawski 11 83-84, 157.- Див.

видно,

результатом

скорочення

склад

ного з основ іменника kirche щерква»,
дієслова wїhеп «святити», спорідненого
з лат. vtncire «зв' язу вати», дінд. -vїsa
«пута», і mёsse «служба, меса».- Ше
лудько 33; R ichl}ardt 64; Фасмер І І

238; Machek ESJC 243; Юuge--Mitzka
370, 849.-Див. ще меса, церква.

ще кор
пати.
керсет, керсетИна, керсетка, кер
сетник -див. корсет.
[керсик] (бот . ) «мигдаль степовий,
Amygdalus nапа L.» Я;- неясне.
керсправ;- абревіатура, утворена з
виразу керуючий справами як калька р.

425

кети

керт

управделами, розм. управдел, утворено
го 3 виразу управляющий делами.
Див. ще керувати, справа.
керт,

кертuна, кертuти,

кертйчина,

кертЯк- див.

кертuця,

кріт.

керувати, [.repyвdтuJ «правити кінь

ми, возом; направлятися», [.rupyвdтu]
«те.», [кертати] (кіньми) Ж, керівнИк,
керівнИцтво, [кер6ва] «керівництво» Ж.
[керовнuчий] «ватажок» Я, [керонJ «Ке
рівник>> Ж. [керувdль l «те.» Ж, Пі, ке
рунок, керуючий, керівнИй, керівнuчий;
р. [кироватьJ «керувати; повертати; пра
цювати; торгувати», бр. кіраеаць «керу
вати;

показувати

напрямок»;- запози

чення з польської мови; п. kierowac, як
і слц. [karovat', kiirovat',
kerovat' і
«ТС.», походить від нвн. kehren «те.>> (свн.
двн. keren, двн. keran, cherren), спорід
неного з ді сл. keisa «високо нести, під.
наситись, видаватись чимсь», норв. [keis]
«вигин, рух», [keisaJ «робити криві ру
хи, бігти», можливо, також з р. [жи
хать(ся)J «хитатися, гойдатися».- Ше

лудько 33; Richhardt 64; Slawski ІІ 156;
Machek ESJCS 194; Кluge-Mitzka 361.
ІкерцунJ
«середня частина ярма»
Ж;- неясне; можливо, пов'язане з алб.
kёrcuп- «обрубок стовбура, пень».

[кесаJ «СУМКа» Я, KUCcl (З<\СТ .) «Га
МаН, калитка»;- р. [киса] «мішок, сум·
ка, кисет», [кьІса] <<ТС.», бр. [кескаl «Га
манець», п. заст.
болг. кесйя «Те.;

kiesa

«гаман, калитка»,

кисет», м.

/іесе

«те.»,

СХВ. кеса «ТС.; nевна КіЛЬКісТЬ ГрошеЙ»

tzeca «те.»;- запозичення з турецько У
мови; тур.

kese «торбинка, калитка, що
500 піастрів», [kise] «те.» похо
дить від ар. kis «те.».- Фасмер ІІ 239;
Slawski ІІ 157-158.-Пор. кисет.
містить

кесар (титул імператорів давнього
Риму);- р. кесарь, бр. болг. кесар, др.

кесарь, схв

fіСгіір, стсл. кі:сdр!..;-через

перковнослов'янську мову запозичено в
давньоруську з грецької; rp. Каї:оар
«римський імператор» походить від лат.

Caesar

«те.», що розвинулось на основі

особового імені

Caesar,

починаючи з ча

сів імператора Октавіана (63 р. дон. е.14 р. н. е.).-СІС 326; Шанский ЗСРЯ

ІІ 8, 122; Фасмер 11 226; Дворецкий
Корольков 128.-Пор. цар, цісар.
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lкескатиJ

«таскати»

Ж;-очевидно

результат афективної видазміни звуко:
вої форми таскати (див.).
кесон «камера для підводних робіт
і для проходження тунелю метро; ко
робка 3 циркулюючою водою для охо-.
лодження металургійних печей; худож
ньо оформлена заглибина на поверхні
арок або склепінЬ», кесонник;- р. кес
сон, бр. болг. кесон, п. ч. keson, слц.
ели. kesбn, схв. кесон;- запозичення з
французької мови; фр. caisson «кесон,
ящик» походить від іт. cassone, збільш.
від cassa «ящик»; на французькому грун
ті італійське слово зазнало вnливу з бо
ку фр. caisse «ЯЩИК».- СІС 326; Dauzat
127; Mestica 283.- Див. ще каса.

fкестемен І

«хустина ВеУ г; весільна

хустина Ж; повна

шия ВеУг», [кесте

манІ «хустка; підгорля корови» УЛГ,
fкестимень] «сукно» ЕЗб 4, [кистимень]
«те.» тж;- не зовсім

від

тур.

testimei

ясне; виводиться
«рушник; серветка;

велика хустина» (ВеУ г 224); зіставляє
ться також з уг. keszkenб «хустка»
(Дзендзел івський У ЛГ 58).
кесь-кесь

-див.

кось-кось.

[кетЧ (вигук, яким відганяють котів)
ЛЧерк;- результат афективної видо
зміни звукової форми к6та «те.».- Див.
ще кіт.- Пор. акет, кату, кет 2 •

[кет 2 ] (вигук, повторенням якого пе·
ресл ідують зайця) Ме;- не зовсім яс
не; очевидно, пов' язане з катЯ «ТС.»
(див.).

кет 3 -див. кети.
кета «риба з родини лососевих, Oncurhynchus keta Walb.»;- бр. болг. ке
та, п. ч. ели. keta;- запозичення з ро
сійської мови;- р. кета походить з тун
гусо-маньчжурських мов; пор. евенкій
ське кёта «Кета», евенське ксета, негі

дальське кёта «ТС.», маньчж. к' ата «ке
та (після метання ікри)», етимологія
яких nоки що не з'ясована.- Сопостави
тельньrй словарь тунгусо-маньчжуреких
ЯЗЬІКОВ І 389.

кети (оди. кет, кеткаJ «Народ у ра
йонах середньої і нижньої течії Єні
сею>>;- бр. кетьt, п. K~towie;- запози
чення з російської мови; р. кетьt по
від кетського rсет «людина».

ходить

БС312,

70; Кетскийсборник 24, 36,161.

кетяг

кйба

кетяг «Гроно; lnеньІ Ж»,
lкетях]
«Гроно», [кИтягl «те.», [кетяшИна], ке
тяжИстий;- очевидно, nов' язане з [кИ
та] «китиця»; кореневе е, мабуть, ви
никло фонетично на місці и; суфіксальна
частина слова вимагає з' ясування.
Див. ще кИта.
кефаль (іхт.) «Mugil cephalus L.»,

[кефала]

«те.»;- р.

бр.

ІfRфdль,

болr.

кефал, схв. цапал;- очевидно, запози

чення

з

новогрецької

мови~

нгр.

гр.

хЄсраЛ.щ; «кефаль» пов' язане з xrocpaЛ-ij
«Голова», спорідненим з тох. А spa]
«те.», двн. gebal «череп»~ грецька назва
зумовлена широкою головою риби (пор.

укр. [лобанІ «кефаль», пов' язане з лоб).
Фасмер І І 227; БЕР І І 346; Skok І 268;
Frisk І 835-836.
кефfр;- р. болг. кефИр, бр. кефір,

П. в.Jі. kefir, Ч. СЛЦ. СЛН. kefir, СХВ.

фир;- запозичене, очевидно,

Ке

через ро

сійське посередництво з якоїсь мови Кав
казу; пор. мегр.

kipuri

приготовлене в міху», ос.

«кисле молоко,

«кефір», балкар.

gdpd

k'cepy (k'cepu)

«те.»~

походження

цихслів неясне.- Фасмер-Трубачев 11
227; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 123-124; Slawski ІІ 123; БЕР 11347~ Абаев И3С05І І 627.
[кеца] «волохата вовияна ковдра»
Ж;- п. kiecka «сукня, спідниця», ст.
kieca «дорогий одяг; попона; ковдра,

покривало»,

kiecza «покриття для зброЇ»,

ч. (мор.) [kecek] «коротка спідниця»,
[geёaJ «плахта, в якій циганки носять
дітей на
повстяна

плечах»,
ковдра>>,

болг. кече «повсть,
м. кече «албанська

шапка», схв. [кечаl «гуня у верховинців;
албанська шапка»;- запозичення з ту

рецької мови; тур. ke~e «повсть, фетр;
кошма; вовняний килим» споріднене з
тат. киез «повсть; кошма», чув. кerre,
дтюрк. kecii «те.»; укр. кеца, можливо,

відбило вплив з боку паровімічного укр.
коц «ковдра, покривало»; менш обгрун
товане прийняття (Briickner 226; Bern. І
498) посередництва уг. kecse «ВИд nлаша».

до землі» (наприклад, про зайця),
cac siE(] «валятися», ч. (мор.) [kickat,

lkigickyc-

kat] «стрибати на одній нозі», слц.
kat' «розкидати, розсипати», схв. [k1ё
kati] «гнати»; виведення з псл. *kyd-s-ati
як інтенсива від kydati «кидати» (Machek ESJC 248, 313) недостатньо пере
конливе.- Slawski 11
132; Briickner
226.- Пор. кіщятн, кицЯти.
[кецяти] «заляпувати» Ме, [кецяти
ся] «заляпуватися» Ме, [кецатися] «те.»
Ме;- очевидно, афективне утворення.

[кець-кецьJ «вигук, яким підклика·
ють свиней», [кеч-кеч Л, кацЮ-кацЮ Jl,
коць6-коцьо Ме, коць-коць Ме, вац-вац

Л, вец-вец Л, вець-вець Л, ець-ець
«те.»;- очевидно,

утворення;

для

Л]

звуконаслідувальне

всіх форм

властивий

uямкаючий приголосний ц' (ц), що дає
підставу думати про виникнення їх з
наслідування поросячого цямкання; від

хиленням є [кеч-кеч], яке можна поясни
ти

стороннім,

можливо,

польським

впливом.

lкечикJ

(іхт.) «стерлядь, Acipeпser
ВеНЗн, ВеУг, [кече.Ге] «ТС.»
Ferianc;-cлц. [keёega, koczihaJ, схв.

ruthenus L.»

[keёega, keёiga, keёika, kеёщ?;а, kaёiga,
kaёuga, koёiga, koёuga], ели. [keciga,
kеёа];- запозичення з угорської мови;
походження уг. kecsege (koczoge) «стер
лядь» не з'ясоване.- Коломиец Происх.
назв. рьrб 134; Ferianc Nazv. ryb 1920; Skok Il 72; MNTESz 11 419.-Пор.
чечуга.

[кеша] «рябий віл ВеЛ; віл із загну
тими назад рогами Ж», [кешельJ «рябий
віл» Ж. [кИшельl «те.» ВеНЗн, [кешуляІ

«віл із загнутими назад рогами» Ж,

[ке

шелИстий] «рябий» (про вола) Ж, ВеНЗн,
(кишелИстийl «те.» ВеНЗн; _:неясне.
кешта

(знев.)

«хатина» Мо;- запо

зичення з болгарської мови; болг. кіща
«хата,

житло,

дім»

продовжує

стсл.

[кецала] (у виразі к. дати «побити»)

(болг. ст.) к.v.Штd, відбите також в укр.
куща (див.).
·

Я;- очещщно, афективне утворення.
[кецати] «підкидати, трясти (напри
клад, при їзді по камінню)» Ме;- оче

(ори.) «чайка, Vanellus vaЖ, Шарл, [кебис Шарл, ке
биска ВеБ, кевбаскаЖ, кевбускаЖ, кель

видно, слово звуконаслідувального по

баска Шарл, кибИска ВеБ, Шарл,

ходження; пор. формально й семантично

Шарл, кобавка Ша рл, підскибиця Шар л,
скебаска Шарл] «те.»;- бр. [кібіс] «бо-

близькі п.

kicac «скакати з припаданням

[кИба 1 l

ne!lus L.»

кіба
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кИ ба

кигИ

лотяна пташка», болг. tкооис] «чайка»;
звуконаслідувальні утворення, пов'яза
ні з імітацією своєрідного крику чайки,
що нагадує звукосполучення кібt:т; па
ралельні до чибис, п. [kiwita, kiwycka,

kiwuta], слц. cibik, нвн. Юebitz «те.»;
болг. [кИбис] виводиться також (БЕР 11
352) разом з болг. [кU6иц] «ТС.» від нвн.
Юebitz.- Фасмер-Трубачев IV 357;
Ferianc Niizv. vtiikov 43; Юuge-Mitzka
366.- Пор. кипі_
[кИба 2 ] «страховище, потвора» Ж;
неясне; можливо, слово з дитячої мови
(пор. дещо ПОдібне кава (ДИТ.)

«СТрахо

ВИЩе»).

кибалка (заст.) «ВИд жіночого

голов

ного убору; [шнурок або туго скручений
кусок полотна, пов' язаний навколо го

ко 33; Slawski ll 131; Юuge-Mitzka
409; Wa1de-Hofm. І 310-311.- Пор.
кубел.

[кИбич] «іронічне nрозивання горба
того носа» Ва;- неясне; можливо, nо
в'язане з кібець.
[кивайло] (орн.) «nлиска біла, Motacilla а!Ьа L.» Шарл, [покивайлик] «ТС.»
Шарл;- очевидно, пов'язане з кивати
(хвостом) з ог"ляду на довгий хвіст (Пти
цьr СССР 418), що може звертати на себе
увагу при рухах птаха (пор. семантично

подібні назви цього виду: [вертигузка,
трепехвістка,

трясихвіст( ка), тряси

хвоста,
трясигузка]) .-Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 222.-Див. ще кивати.
кивати
«похитувати
(здебільшого

головою); [чіпати; красти]», кив, [кИва]

волосся;

«той, хто любить кивати», [кивач] «ли

може бути у вигляді дерев'яного обру

пень (місяць, коли коні кивають голо

ча]», [кебавка Я, кибавка Ж. кибалиця,
ким б dлка Я, Л, кинбалка Я , кибалник
Я, гибdвка/К, гибалка Никончук-Рома
нюк (див. нижче), .rибалка тж] «Тс.»;

вою, відганяючи мух)», [кИвень] «тС.»,
[кИви] (MR.) «рухи ГОЛОВОЮ» Я, КиВОК,
[кивун] «той, хто любить кивати», [ки
вуха], [кивайло] щіn» Я, киванець (у

[кі

словосполученні іванець-к. «рід ляльки,

балка], п. kibalek, kibalka
(з укр.)
«тс.»;-пов'язане з
[гибати] «бгати»
(первісно «згинати»; пор. гібать гібалку
«закручувати волосся на обручию> Ни
кончук-Романюк); причини збережен

що сама встає, коли її ложать»), покиван

лови,

р.

на

який

закручували

[кИбала, кИбалка, кИбола],

бр.

(у словосполученні іван-п. «те.»), [не
кивальний] «НедоторКаННИЙ», [nокиваха]
«велика ложка-копистка» До;- р.

ки

вать, бр. ківаць, п. вл. kiwac, ч. kyvati,

ня давнього проривного І" і послідовної

слц.

заміни його глухим к не зовсім ясні.
Никончук-Романюк Вопр. общего и
славянск.
язьrкозн.
Днепропетровск

СЛН. СТ.
ТИ»,

kyvat', нл. kiwas, болг. кИвам,
kivati, СТСЛ. ПOKk!GdTИ «ПОКИВа

KRddXЖ

«кивали»,

цсл.

Кk!ТИ «КИ

вати»;- псл. kyvati, ітератив від kyti 7
*kьvati (як byvati «бувати» від bytr

1976, 101-104; Ж ел ех. І 341.- Див. ще
гибати, гнути.- Пор. збгбанка.
[кибата] «звичка» Ж;- неясне; мож
ливо, пов'язане з [кебета] «здібність,

їх

дар, уміННЯ>>.- Пор. кеба.

«рухаю, кручу задом; піддобрююсь (як

[кИбель] «баддя, цебер»;- р.
«Гірничий цебер»,

кИбель

kibel «те.; відро
для нечистот; горщик», ч. [kybl] «відро,
цебер», слц. [kybel], схв. [кИбла], слн.
kibla «те.»;- оЧевидно, через польське
посередництво
мови; нвн.

п.

запозичено

з

німецької

Kiibel «цебер, баддя» похо
kubii (у miluhchubilї «ма

дить від двн.

лий цебер на молоко»), яке, мабуть, ви
никло на основі лат. cupa «бочка»,

спорідненого з дінд.

kupal) «яма, пече

ра; колодязь», гр. (U.fнpl)-xuлeЛ.Лov «(по
двійний) кубок», дангл. hyf «вулик»,
дісл. hufr «корпус корабля».- Шелудь-
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«бути»), який після занепаду слабко за
свідчених основних форм узяв на себе
функції;- спорjднене з

лат.

сёvео

собака, що виляє хвостом)», а також,
мабуть, з ос. gїwyn «нидіти», що зводять
ся до іє. *kaiv- «хитатися, гойдатися»;

сумнівні пов' язання з лит. kuteti <<ожи
вати» (Младенов

237;

БЕР ІІ

353)

і укр.

кволий (Ильинский РФВ 78, 206).Фасмер ІІ 228; Шанский ЗСРЯ ІІ 8,

124-125; Slawski ІІ 180; Briickner 231;
Machek ESJ С 316; Абаев ИЗСОЯ І 520.
кигИ (вигук, що імітує крик чайки),

кигИк «крик чайки»,. [кигИтка] (орн.)
«чайка, Vanellus vanellus L.», [кигИця

Ж. кигИчка, кикигИця Ж. кігичка Шарл]

«те.», кигИкати, [кигати] Пі, кигучий

кИдати

кИдати

«який кигикає»;- р. [кигИкать] «киги
катИ>>, бр. кігікаць, п [kihiczec] «тс.»;

[покИдачка] «жінка, що розлучилася з чо
ловіком» Л, [покИдище] «Людина, яку

звуконаслідувальне

покинута», п6кидь «покидьок», покИдь
ка (<кинута річ; покинута жінка (дівчи

мер 11

229; Bern.

І

утворення.- Фас

676.- Пор.

кИба 1 •

кИдати, кИнути, кидь (виr.), кид «КИ·

дою>, [кИдавка] «Катапульта» Я, кИдаль

на)» СУМ, Ж, покИдьок «кинута непо
трібна річ; людина, що відкидається су
спільством», покИдьки (мн. до покИ

ник, кидій «той, хто підкидає снопи на
молотарку», кидок, кидьок, кидь «Від
стань, на яку щось можна кинути», кИ·
дальний, кидавИй (у словосполученні ки

дьок), [покИдько] «Покинута істота чоло
вічої статі; покидьок (про людину)»,
[ покИнько l «покидьок» Нед, покИдьковий,

дов{ дрова «тонкі

прикидатися «удавати», прИкиди

дрова

завдовжки до

півметра»), кидком, кидькомд, [вИкину
тися] «удатися, бути схожим; стати ви
нятком» Я, вИкид, викидач, вИкидень,

вИкидка «ВИКИдання; [жарт, витівка)»
Ж, [вИкидокl «пай, частина» Я, [викидча]
«викидень» Я, [вИкидькиl «сміття, від
ходи» Я, викиднИй «ТОЙ, що викидається;
(у словосполученні викидна цурка «ВИд

дитячої гри»), вИкидом, відкид, вt:дкИд
нИй СУМ, Ж. закид, [закиднИй] «багато
сніжний»,

чогось»,

накидати

«примушувати до

[накИдальник]

«робітник,

що

вантажить снопи» Ж. накИдач, накидка
«додаток; [вид рибальської сітки l», на
кИдка «вид одягу; покривало», [накИ
дальний] «призначений для накидання»
Г, Ж, накиднИй, [накидо.м] «СИЛоміць,
під примусом», [навкИдки, навкидЯ, нав
кидяча, навкИдь, навкИдьки, навпокИнь
Ж, нарозкИдку], [окид] «колосся, що ли
шилось після жнив», [окидь] (жін. р.)
«легкий весняний сніг (після

того,

як

розтанув зимовий)», [окиди] (мн.) «Зов
нішні вияви нашкірних хвороб (висипка,
короста тощо)» Ж. [обкиданІ «бордюр
у вишивці на полотні» Ж. [обкидень]
«місце, пропущене під час сівби вручну»

Л, [6бкидок] «малі поточні витрати» Ж,
перекидач, перекИдько «Перекинчию>, [пе
рекИнець] «те.», перекИнчик, [перекИня]
(жін. р.) Нед, перекИдистий, перекИд
нИй СУМ, Нед, [перекИдький] «перекиди
стий», перекидом, [перекидки] «переки
дом», перекидьки «Те.», [підкид] «перша
оранка», Нед, [підкИданка] «те.» Нед,

[підкИдач] «той, хто підкидає», [пt:дки
дачка, підкидок] «підкидьою>, підкuдьок
СУМ, Нед, [підкидчdта] «малі санчата,
які при перевезенні дерева підставляють
під кінець, що звисає з великих саней»,
nt:дкиднИй «той, що підкидають; (у сло
восполученні п. дурень «гра в карти»)»,

«уда

вання», [прИкидка] «додаток», [прикИдок]
«приклад коло скирти» Ва, [прикИдли
вий] «старанний, охочий (до чогось)»,
[прикидлИвий) «оманливий, фальшивий;

який легко починає гноїтися» Нед, [при
кuдчивий) «ТОЙ, ХТО чіПЛЯЄТЬСЯ (до ЧО·
гось); надміру послужливий», прокида
ти «будити», прокидатися, [прокідацца]
«з' являтися (про гриби в лісі)» Л, про
кид

«пробудження»,

розкид,

розкидач

(техн.), [рожИдка] «спосіб орання землі
(від країв до середини)» Л, розкИдистий,
розкИдливий, розкиднИй, розкИдчастий,
скидатися «бути схожим», скИнути «пе
редчасно народити», скид (геол.), ски

дальник, скидач, скИдка, [скидча] «ягня
недоносок», скидальний, скиднИй, [ски
дЯ] «Кидаючи», уперекидь, уроЗкид, ураз
кИдку, урожидь;- р. кидать «кидати»,
бр. кідаць «те.», п. kidac «капати (про
густе); кидати», ч. kydati «кидати (гній)»,
СЛЦ. kydat' «ТС.», ВЛ. kidac «ВИСИПаТИ,
виливати; розкидати (гній)», нл. kidas
«те.», полаб. put'aind ( <*pokyne) «зва

лить»,

болг.

[кйда.м]

«кидаю»,

[кйна]

«деру, рву», схв. кіlдати «рвати, лама
ТИ», СЛН. kidati «ВИКИДаТИ», СТСЛ. ИСКt.І
ДdТИ «викидати»;- псл. kydati, ітератив

від зниклого *kysti (<*kуd-tі);-спо
ріднене З ЛТС. kfidlt «ПОГаНЯТИ», ЛИТ.
skudrus «живий, жвавий», дісл. skjota
«стріляти; пхати; кидати», двн. skiozan
«стріляти; кидати» ( >нвн. schieBen «стрі

ляти»), нвн. [hutzeп] «поrаняти; цькува
ти; пхати», дінд. cбdati «поrаняє; запа
лює», skundate «спішить», що зводяться
до іє. * (s)keud- «кидати; стріляти; цьку
вати»; можливо, сюди ж лит. sauti «стрі
ляти;

штовхати;

щвидко

рухати»,

лтс.

Sailt «ШВИДКО рухати В ПеВНОМу напря·
мі», saut «стріляти» (МартьІНов Сл. и ие.
аккомод. 156).- Фасмер ІІ 230; Sta\1!5·
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кИ дик

кий

ki ІІ 137; Briickner 226; Machek ESJC
313-314; БЕР ІІ 355, 368-369; Skok 11
77; Bern. І 676; Pokorny 955-956.

видно,

діалектний фонетичний

назви молодого ляща

варіант

[козлик].- Див.

ще козел 3 •
кизлЯк (бот.)

[кИдик] «маленька людина; попелюш
ка» ВеЗи;- неясне; очевидно, утворене
на основі кИдати.
[кидлина] «вощина» Я;- неясне.
[кИдра] «підошва з лубу» Ж;- оче
видно, утворене на основі запозиченого
п. [kidra) (бот.) «сосна кедрова європей·

«Naumburgia Moench.;
Lysimachia vulgaris L. (L. thyrsiflora L.)]» Я. [кизлик}
«ТС.>>. Mak;- неясне; очевидно, запози

ська,

лиця для rри в більярд», кийок, ІкиЯччя}

Pinus cembra L.», [kiedra, kidr,
kieder J «те.», етимологічно пов'язаного з
укр. кедр; пор. '1. kiedra «канти з лако
ваної шкіри», нвн. Koder «шкіра для за
каблуків».-SW Il 320, 321, 743.Див.

ще

кедр.

(кИдрев]
видно,

«Кедр, кедрина» Ж;- оче

результат

злиття

словосполу

чення кедрове древо або складеного слова

кедр-древо.- Див.

ще

древо,

кедр.

[кизИкІ «овечий послід» Ме;- р. lки
зйкl «кізяк»;- очевидно, запозичення з

якоїсь тюркської мови (пор. тур. tezek
«кізяю>, чаг. tazat «те.»), пов' язане по
ходженням із словом кізЯк1 (див.).

кизИл lбот.) «дерен, Cornus L.», ~ки
зіль, ю:зіль] «те.»

Mak, [кuзильJ «свидина

криваво-червона, Thelycrania sanguinea»
Mak, кизИльник «кущі або зарості кизи
лу»;- р. кизйл «дерен», кизйль, бр. кі
зіл «тс.»;- запозичення з тюркських

Івербазілля звичайне,

чене з тюркських мов.

кий 1 «частина тонкого стовбура або
гру бої гілки, очищена від пагонів; па

(зб.) «КИЇ» Я, lкій] «важіль у млині» Я;
р. кий «більярдний кий; [палиuя., дрю
чок; товкач]», бр. кій «nалиця.; костур;

більярдний кий»,

n. kij «ТС.», ч. слц.
kyj «КИЙ, дрЮК», ВЛ. kij «КИЙ», НЛ. kij
«великий (особливо, залізний) молот»,
полаб. t';:)janaicd «дрюк, уживаний як

морський знаК», болг. [кий] «КИЙ, дрюк»,
схв. кЩіік «ДрЮК», слн. klj «тс.; дерев'я
ний МОЛОТ»;- ПСЛ. kyjь ( <*ku-jo-) «КИЙ,
молот, довбня», пов' язане з kuti ( <* koutei) «бити, ударяти», укр. [ковати (ку
ти)І;-споріднене з лит. kujis «важкий
ковальський молот», прус. cugis «МО
лоТ», лтс. kilja «дрючок, кий»; більярд
ний термін кий, мабуть, ІЮХодить від р.
кий або п. kij (bi1ardowy) «кий (більярд
ний)», що виникли під впливомфр. queue
«хвіст; шлейф; черга; стебло; більярд

як. кьtс «ТС.»); назва кизилу зумовлена

кий», яке продовжує лат. coda
(cauda) (<хвісТ>>, віддалено споріднен~ з
псл. kuti (kovq), укр. кувати.- Фас.::
мер ІІ 231; Slawski 11 159; Machek ESJC
314; БЕР ІІ 355-356; Skok 11 78;
Бернштейн Очерк 1974, 289; Dauzat
602; W alde-Hofm. І 185, 186, 300-

червоним кольором ягід, свидини крива

301.-Див.

мов; тур. ktztl «червоний», ktz.tlctk «де
рен (ягода)», уйг. чаг. kyzyJ «червоний»
є похідними від тюрк. kyz «Червоніти»
(тур. kiZ «Червоніти, гарячіти, розпалю

ватися», аз. кьtз «червоніти»,

чаг.

1\iz,

во-червоної -червоно-бурим або пур
пуравим
кольором
молодих
пагонів

(Флора УРСР

7, 623).-Шанский ЗСРЯ
11 8, 126; Фасмер li 230; Шипова 180;
Дмитриев 537; Machek Jm. rostl. 114;
Bern. І 506; Rasanen Versuch 269.
[кИзлик 1 ] «ковганка з заморожених
кізяків, що служить для катання з гір
ки»;- не зовсім ясне; може бути пов' я
зане з тур. ktzak «сани, полози; колиска»

і з тур.

tezeklt «З кізяком, гноєм».

!кИзлик 2 ] (бот.) «сорт слив» Ж;- не
вовсім ясне, можливо, результат конта
мінації слів кизйл і кИслий.

[кИзлик 3 ]
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«Молодий лящ» Я;- оче-

ний

ще

кувати 1 .-Пор.

киЯх.

[кий 2 ] «який» (перев. у виразах типу

к. біс);- р

кой, п.

lkiJ, ч.

слц. ky

«ТС.», болг. КОЙ «ЯКИЙ; ХТО», М. коj «ТС.»,
СХВ. кдjїі «ЯКИЙ», СЛН. ki «ТС.; ХТО», СТСЛ.

кь.ш «який»;- псл. *kь-jь, утворене з

питального

займенника

*kь

( <*kos)

«який, хто» (того самого, що і в займен·
нику kь-to «хто»), спорідненого з лит.

kas «хто, що», лтс. kas «тс.», дінд. kab
11Jas «ЩО»; ЛаТ. quod «ТС.»,
які зводяться до і є. * k11 o-, * k11 e- «ХТО,

«ХТО», ГОТ,

що, який», і з вказівного займенника
jь ( <* jos) «той» (тоr:о самого, що і в за

йменнику* jakь «ЯКИЙ», первісно «такий»,
стсл. t:ЖЕ «який»), спорідненого з J1ИТ.

кИкоть

кпк

jis «Той;

який», дінд. ya)J «який, котрий»,
гр. О\; «ТЄ.», які зводяться до іе. * іо
«ТОЙ, такий, який».- Фасмер І І 280;

Durnovo ZfSlPh 2, 381-382; Machek
ESJC 313; БЕР І І 527 -528; Skok І І
110-112; ESS.J S1. gr. 2, 298-302,
389-391, 393-395; Pokorny 281-283,
644-645.- Пор. хто, якИй.
[кикі «кінець, смерть, загибель» Я,
[кuкнути І «загинути»;- очевидно, про
довжує nсл. *kyk- «згинатися; (перен.)
гинути» ( <іє. *keuk- «кривити, згинати,
скручувати»); ідея смерті асоціювалася
з ідеєю згинання і скручування; як се
мантичні паралелі пор. укр. гИнути й

гщjти, крутйтися і скрутИтися («Щоб
ти скрутився!» - емфатичне побажан·
ня €Мерті); малу поширеність слів кик,
кйкнути можна пояснювати табу на

«довгий пучок волосся, залишений на
остриженій голові», схв. кіlка «коса»,
ели. kfka «пучок волосся; пипоть», стсл.
Kk!Kd «ВОЛОССЯ»;- ПСЛ. kyka «ЩОСЬ за
гнуте, скручене, сплетене, зламане, об
рубане»; -споріднене з
лтс. ku~їtis
«Карлик», kuksa «стара зігнута жінка»,
kauka «чуприна, чуб», kiюks «дерево;
прут;
кий», лит. kukis «гак, гачок»,

kuka «дрюк», kuke «товста частина пал
ки», ГОТ. hauhs «ВИСОКИЙ», дВН. hбh
«те.», дінд. kuciiti, kuncate «звивається,
кривиться»; іє. *keu-k-/kouk-/kuk- «Кри
вити,

гнути,

скручувати»;

[кйка] від [кИчка l

242)

(Фасмер

ІІ

відрив

р.

231, 241-

або припущення первісного значення

«кучер» (Machek ESJC 243) неперекон

силою,

11 134-136; БЕР li
356-357, 405; Skok Il 79; Trautmann
121-122; Fraenkel 229-230.- Пор. кИ

яка Приписувалась подібним словам.
Пор. rііrнути, кИка 2 , кИкоть.
кИка 1 (дит.) «м'ясо; сало Па»;-не

коть, кИчера, кукса, кучер.
[кИкати] «кувати» (про зозулю);
р. [кйкать] «кричати» (про птахів), др.

ясне.

кьщати

[кИка 2 ] «Головний убір, що надіває
ться молодій на другий день після він
ця» Бі, [кйчкаІ «Старовинний головний

псл. kykati ( <*kuka-), звуконасліду
вальне утворення, пов' язане з імітацією
крику зозулі;- споріднене з лит. (su)kukti «(за)витю>, kaukti «вити, завивати»,
лтс. ki'шkt «те.», дінд. kokal) «вовк;

назви

такого

роду

і

магічною

убір заміжньої жінки; віхтик льону, за
плетений у косу нареченої; повстяна
прокладка під хомутом; кільце для за

чіски Ж; пучок пір'я на картузі Ж; пу
чок соломи

даху

Ж;

або очерету для

земляний

горб

покриття

Ж»,

[кічкаІ

«віхтик льону, заплетений у косу нарече
ної; дерев'яна цурка для гри; задня
частина воза; різновид воза» Ж;- р.
[кuка] «жіночий головний убір; частина
хомута; перекладона на носі судна»,

[кИчка] «те.; заnлетене або зібране в пу
чок волосся у жінок; верхівка; тім'я;

ливі.-Slаwskі

«верх голови; волосся на голові; пов' яз

ка», п. kiczka щурка; палка; пучок,
в'язка; lсніпок соломи для покриття да
ху; звій, валик волосся]», ст. Кіkа (прі
звисько чоловіка,

ч.

який утратив руку),

[kyczka] «суцвіття проса, вівса; пу

чок волосся, чуб, чуприна; прикраса з

пір'я; плетєна різка», слц.
рукий

каліка;

прут,

[kykal

палка;

«без

напханий

кінським волоссям валик для підкладан
ня під чепець; чепець», болг. заст. кйка

кувати,

ку катю>;

гуска»; прагнення до точності звукона
слідування викликало (після переходу
u
у) появу новішої звукової форми
дієслова ю)кати (пор. аналогічний про

>

цес,

відбитий у

р. мьсчать

( <псл. ст.

*muke-) -укр. мукати).231; Bern. І 676.- Пор.
[кикитИня]

«Кокетка»

Фасмер ІІ
куку.
Ж;- неясне;

можливо, результат трансформаuїі сло

ва кокетка у народній мові за зразком
сл ів типу гоr.:подйня, газдИня тощо.

передня частина річкового судна; пень»,

бр. [кічка] «СМОЛЯНИЙ ПеНЬ», др. КЬtКа

«кричати;

[кикичевкати] «кричати по-совиному»
Я;- можливо, результат контамінації
звуконаслідувальних утворень кйкати,
кукувсівкати і кавчати.

[кИкоть І «кукса, залишок відрізаного
пальця,

руки,

ноги;

недорозвинена ру·

ка, нога», [кuк{тq] «те.», [кикта] «люди
на

з

спотвореними

пальцями

на

руках

або

ногах» Я;- п. kikiec «кукса», kikut «кукса; безрукий каліка; пень зріза
ної ялини або· смереки, ще живий»,

слц. [kykot] «Кукса»;- псл. kykьtь «кук
са», nохідне від kyka «щось зігнуте, скру-

43\

кИмати

кил

чене, обрубане»;- думка про запозичен
ня українських форм з польської мови
(Slawski ІІ 160-161) не підтверджуєть

ся географією слова.-Див. ще кИка 2 .
Пор. кИчера, кукса, кучер.
кил «гірська порода, різновид вибіль
них глин у Криму і на Кавказі», кіл
«Те.»;- р. кил, бр. кіл «те.»;- запози

чення з туреu.ької мови; тур.

kil «КИЛ»
ge1 «глина; болото,
багнюка».-СІС 327; Радлов Il 1366.
походить від перс.

кИла «грижа; хвороба деяких рослин

у вигляді наростів на корінні», (кИла]

«зона (на кукурудзі)», [кіла] «грибкова

хвороба (на капусті)» Я, (кИлавець] «Хво
рий на грижу», [кUлавкаl «рано опала

лим,

схв.

через u.ерковно-слов' янське посередни·
u.тво запозичено з греu.ької мови; гр.

(букв.

наріст (на дереві); зона (на кукурудзі)»,

kf!a

«пухлина;

наріст на дереві;

зона- хвороба на кукурудзі»;- псл.
«пухлина, наріст»;- сnоріднене з

kyla
лит.

kula

«наріст, шишка»,

kulas «пухли

на»; дальшими відповідниками, можли

во, є гр. (х7]ЛчJ «пухлина», двн.

hola,

дісл. haull «Те.», а також лат. culus «пря
ма кишка, зад>>, дірл. сі11 «хребет», що

крим.-тат.

Я;- р. Акилuна, (розм.) Акулuна, бр.
Акуліна, (розм.) Куліна, п. Akwilina,
ч. Akvilina, болг. АкулИна, м. Акилина,
схв. слн. Akilina, стсл. fІкоумиrn;

'Axu'"Aт.vrx

слн.

«Те.»;- запо·

КилИна, (розм.) КулИна, (Калrlна],
(рідк.) ЯкилИна, [КлИна] Пі, [КулЯха]

ВеЛ, ВеУг;- р. кила «грижа, пухлина,

наріст на дереві», бр. кіла «ТС.», п. kila

Ііuлим

тур. kilim «килим» походить, очевидно,
від перс. kШim (kelim, gelim) «килим
без ворсу».-Макарушка 10; Габинский
Вост.-сл.-молд. взаим. 130-131; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 127; Фасмер ІІ 232;
Шипова 177; Slawski ІІ 161; БЕР ІІ 362;
Радлов ІІ 1373; Rasanen Versuch 270.

слива» Ж:, [келавий) «грижовий» Ж. [кИ
лавий Ж. кИловий Я] «те.», (покилlівіmи]
«сифіліс; (заст.) пухлина», ч. kyla «пух
лина», слu.. kyla «те.», болг. кйла «те.;
[сук]», схв. кііла «грижа; гуля (на тілі);

кіілим,

зичення з тюркських мов; аз.

походить

від

лат.

Aquilїпa

«орлина»), пов'язаного з лат.
aquila «орел», можливо, похідного від
aqua «Вода».- Фасмер І 67; Петровский
43; Wa!de-Hofm. І 60-61.
[килИця] «хата»;- неясне; можливо,
утворене на основі келія.
[килтИна] «долина» Ж;- неясне.

[кИля] «ХВИЛЯ» Ж;- очевидно, фоне

тичний варіант форми [фИля] «Хвиля» Ж
(субституu.ія щілинного ф проривним к
у запозичених словах зустрічається по

рівняно рідко; пор. [курган) зам. фур
г6н).-Див. ще хвИля.

[кильдім] «буфет, закусочна» Ва;

зводяться до іє. *kaц(e)Hi/kula.- Шан

р. (арг.) кильдИм «публічний дім»;- оче

ский ЗСРЯ ІІ 8, 127; Фасмер ІІ 232;
Slawski ІІ 163-164; БЕР ІІ 359-360;
Skok ІІ 79-80; Bern. І 677.

видно,

[кИлавий]
«вишиті

(у виразі кИлаві уставки

вставки

на

плечах

сорочки

з

певною вишивкою»);- неясне.
[кИлемня] «келія» Я;-не зовсім яс

не; можливо, результат деформації сло
ва [кельня] «келія» під впливом кИлим.
[килИкати]
«щебетати»;- очевидно,

запозичення

з

тюркських

мов

(пор. тат. kildim «я прийшов»).- Дмит
рпев

497.

[кимак] «обрубок дерева», [ки.мач.Ина)

«невеликий обрубок дерева», [ки.мачИсь
ко) (згруб. від ки.мак), [кимачИще] «Те.»,
[кимаччяl (зб.) «обрубки дерева, частки
жердин»;- очевидно, похідні утворен

ня

від

кім

«грудка» (див.).- Пор. ко

мель.

звуконаслідувальне утворення.
кИлим, килимар, килимарниця, ки

[кИматиJ «дрімати» Ва, [кймарити]
«тс.» Ва;- р. [кймать] «спати», бр. {кі

лимарство, [ килимкар J «килимар» я'
lкилимкdрство] «килимарство» Я, ки
лttмниця, [килим.6ваний] «закритий ки

мацьJ, п.

лимами» Я;-р. [кИлИм, келИм] «килим»,
бр. [кілім/ «Те.», П. kilim «КИЛИМОК без
ворсу», ч. kelim «декоративний барвис
тий килим ручної роботи», kilim, слu..
kelim «Те.», болг. килИм «килим», м. ки-

гр.
нгр.
кєї:~-trхt «лежу, відпочиваю>)
споріднене з дінд. sete «лежить», а та
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(арг.)

kimac «те.>>;- за~~

зичення з греu.ької мови (через ро~lИ

ське арго мандрівнюt торгівців-офеюв);

кож

із

двн.

heim,

«дім;

батьківщина»

і псл. *semьja, укр. сім'Я; припущення

про

польський tзплив на р.

[кИжатьl

кИnа

кимбрИна
(Селищев

Язьrк

революционной

зпохи

76, 79} сумнівне, так само як його пов' я
зання (Bern. І 680) з схв. слн. kimati
«ХИТаТИСЯ»,

болГ.

кИ.ма.м

«КИВаЮ

339) позбавлене підстав.- Егоров 173;
Riisiinen Versuch 59, 252.- Пор. кин
дибал2.

[киндибал 2 ] «земляний віск» Ж;- п.
«те. (у Галичині); вид бальза

ГОЛо

ВОЮ» і

под.- Бондалетов 9тимология
1980, 69; Slawski ІІ 165; Frisk І 809810; Boisacq 426.- Див. ще сім'Я.
[кимбрИна] «цямрина»;- не
зовсім
ясне; можливо, утворене на основі запо

зиченого днн. timbar «будівельний ліс;
дерев'яна будова; кімнат~», спорідненого
з свн. zimber ( <двн. zrmbar) «Те.», що
лежить в основі укр. цямрИна.
[кимштувати] (у виразі к. кого розу-ну
«ставити кого на пробу, пробувати»)

[kindybal]

му ,яким намащують вагітних жінок»;
запозичення з якоїсь тюркської мови;
пор. тур. kendi bal «самий віск», утво
рене з займенника kendi «Сам» та імен

ника bal «мед; віск»; виведення від нвн.
Кiпderbalsam
(SW ІІ 339) здається
менш переконливим.- Див. ще кипди
бал1.

для

кипдЯк (заст.) «бавовняна тканина
підкладки;
стрічка»,
киндЯчний

Ж;- неясне; можливо, утворене на ос

(заст.) «З киндяка» Я, [скиндЯк] «стріч

нові контамінації слів [коштувати] «ку
штуватю> і [куншт] «витвір мистецтва;

ка», [скиндЯчка] «те.»;- р. ст. киндяк
«Червона бавовняна тканина», кандаксь,

мистецтво».

кинджал, [tинджал];-р. болг. кин

жал, бр. кінжал, п. kindzal, ст. gindzal,
ч. kinzal, kindzal, слц. kin.Zal, kindzal,
схв. кіtю;ал, слн.

kind.Zal;- очевидно,

запозичення з кумикської мови; кумик.
к'Dьmчал «кинджал», як і карач. :x,ind.ZaJ, разом з відrю~;~ідниками в інших
тюркських мовах (пор. тур.
haш;er,
туркм. hанчар, аз. х<mчар, ханчал «те.»),
мабуть, походить від перс. хіінджіір
«кинджал»; менш вірогідне виведення
слова (Sla,Nski Il lбБ) від карач. xind.ZaJ;- польське, чеське і словацьке сло
ва прийшли черезсхіднослов'янське по
середництво.- Фасмер-Трубачев
ІІ
234; Шипова 181-182; Дмитриев 537.Днв. ще rанджар.- Пор. чинrал.
[киндИбал1 ] «ВИд гарячого напою Ж;

поганий напій Ме», [кіндибал] «вид ал
когольного напою» Пі;- п. [kiпdybal]
«вид горілки;

вид

простого

пива;

вид

соусу»,

[kiendybal] «те.» (з укр.);- за
позичення з турецької мови; тур. kendi
bal букв. «самий мед» (як оціночна ха
рактеристика напою чи солодкої стра
ви) складається з займенника keпdi «Сам»,
спорідненого з крим.-тат. gendi, уйг.
keпdii, дтюрк. kiinШ «те.», як. kini «ВіН»
і, далі, з монг. geпduп «чоловічий», та
іменника bal «Мед», спорідненого з ккалп.
туркм. каз. кирг. уйr. bal, ойр. ра\,
чув. пьtл, далі з монr. bal «те.»; виведення польських форм від нвн. Kindelbier
«бенкет на хрестинах дитини» (SW ІІ

28 1-134

Киндюк «ТС.», П. kindiak «ПОПОНа>>;- за
ПОЗИЧеННЯ із східних мов (пор. там.
kindan «ВИд бавовняної тканини» або

уйг. koчniik «сорочка», чаг. k6r1liik «те.»);
непереконливе пов'язання (Mikl. ТЕ\,
Nachtr. 2, 149) з тур. kincuga (kancuga)
<<ремінь для кріплення вантажу на ко

ні»; п. kindiak запозичене, мабуть, че
рез українське посередництво (Slawski Il309; SW ІІ 339).- Фасмер 11 2:14.
[кинИпа]

(бот.)

«Коноплі звичайні,
Пі;- очевидно, за
позичення з молдавської мови; молд.
кьтепз (кЬtнипз) <<коноплі» разом з рум.

Cannabis sativa L.»
cinepa

«Те.» продовжує нлат.

*canapa,
canna-

яке розвинулося на основі лат.

що походить від гр. xrivvaBц;, за
позиченого, як і псл. *konopja «коноn
ЛЯ», з якоїсь давньоєвропейської або
близькосхідної
мови.- СДЕЛМ 221;
DLRM 152; Walde__:_Hofm. І 154; Frisk
І 779; Boisacq 407.- Див. ще коноnлі.
[кинівний] «вередливий, капризний»
Ж;- неясне.

bis,

кИnа <<Велика пакувальна міра; тюк
Ж;

непаворотка

товста

людина»;- р.

кИпа «СТОС, КИПа>), бр. кіпа «ТС.», ІІ. [ki-

pa]

«Плетений

німецької мови,

кошик»;- запозичене з
очевидно,

за

посеред

ництвом російської і польської; н. Кіере
«кошик для

перен~сення

вантажів»

є

формою нижньонімеuького походження
(пор. снн. kipe «кошик»), спорідненою з
дангл. сура «кошик», суре «ТС.»,

англ.

[k'fpe] <<верша», що зводяться до герм.
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кипарИс

кир

* kup- від іє. *geu- «гнути, кривити»;
для р. кИпа приймається також (Фасмер

11 235; Bern. І 504) походження від снн.
kip «зв' яз ка шкір або льону», пов' яз а
ного з н. Кіере.-Шанский 3СРЯ 11
8, 133; Кluge-Mitzka 368.
киnарИс «півде нне шпилькове дерево,

переважно

з

пірамідальною

[капарИс, кабирU:з Я]

кроною»,

«Те.»;- р.

болг.

кипарИс, бр. кіпарЬtс, п.

cyprys, ст. cypres, ч. cypris, слц. cyprus, заст. cypris,
вл. cypresa, нл. cypressa, м. кипарис,
схв. кіі.парuс, чемпрес, слн. cipresa,
цсл. кvn"рис-ь.;- запозичення

з

грець

кої МСJВИ; гр: XUЛapt<JO'O~ Є СЛОВОМ серед
зеМНОМОрСЬКОГО

(Boisacq 535; Frisk І І
50) або семітеького (пор. гебр. gбpher
«дерево, з якого зроблено біблійний ков
чег», Кlein 393) походження; форми за
хіднослов'янських
запозичені

за

і

словенської

посередництвом

мов

латин

ської МОВИ (лат. cypressus), СХВ. чем
прес, мабуть, за посередництвом іт. cip-

resso (<лат. сурrеssus).-Шанский 3СРЯ
118, 133-134; Фасмер ІІ 235; БЕР ІІ 374.
[кИпень l «кобеняк» ЕЗб IV;- оче
видно, діалектний фонетичний варіант

деетимологізованої форми [кепень] «Те.»,
зближеної з основою кипіти.- Див. ще
кобенЯк.
киnець

- див. тиnчак.
киnіти «клекотіти, вирувати від силь
ного нагрівання (про рідину); (перен.)
виявлятися великою мірою», кип' ятИ
ти, [кИпа] «кип' яток, скріп», кИп' яток,
[кип'Яч], кііпень, [кИпіть Ж, кип6к ЖJ
«те.», [кИпень) «холод, мороз» Л, [кИпи
тень] «дуж~ великий холод» ЛЧерк,
[кИпінь] «те.; [точка кипіння ЖJ», ки
п' ятйльник, кип' ятuльня, кип' ятйяня
«піна
під
час кипіння»,
[кип' Ячка]
«нафта», кищjчий, кип' ятдльний, накип,
[накuпник] «накиn» Ж. [накипчсістий)
«наваристий» (про зерна) Ж, [прикіпник]
«накип» Нед, kкипенйти] «скип' ятити»
Нед, [скuпень] «лютий мороз»;- р. ки
петь «кипіти», бр. кіпець, п. kipiec,
ч. kypeti, слц. kypiet' «те.», вл. kipic
«сочитися, витік ати», нл. kipjes «кипіти»,
полаб. taipe «кипить», болг. кипЯ «кип
лю», м. кипи «кипить; грає, шумує (про
ВИНО)», СХВ. кuпemu «КИПіТИ», СЛН. ki-

peti
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«те.», стсл. кІ.Untти

«витікати»;-

псл.

kypeti ( <іє. *kup-) споріднене з
kupeti «кипіти», лтс. kfipet «диміти,
куріти», дінд. kupyati «гнівається, ки
пить гнівом», лат. cupio «прагну, жа

лит.

даю»; можливий зв'язок з псл. *kop-ьteti

«коптіти».- Фасмер ІІ

236; Slawski І І
167-168; Machek ESJC 314-315; БЕР
11 377-378; Skok ІІ 82-83; Fraenkel
325-326.- Пор. кваnити, кіnоть.
кИnоть, киптітu, киптюга, кйптЯва,
кйптявий, кипmJІга, кипть -див. кі
nоть.

киnрей (бот.) «зніт, Epilobium L.»;p. кипрей «зніт», [киперь], п. kiprzyca,
слц. kypra, kyprina, болг. заст. кипрей,
слн. l<iprej, kiprc «те.»;- псл. *kypr-ь
(*kyprь), очевидно, пов' язане з kypeti
«кипіти» (з огляду на те, що визріле
насіння, висипаючися з чашечки, ніби
кипить) або з давнім коренем тієї ж ос

нови іє. *kцep-/kup- у значенні «пахну
ти»;- пов'язання з п. kiprowac «ткати
крученими нитками» (Rostafinski І 283)
або з гр. хбщм~ «кіпрський» (Фасмер ІІ
236) помилкове; не виключено, що ук
раїнське слово походить від р. кипрей.
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 134; Фасмер
Трубачев ІІ 236; Sla'N·ski ІІ 168-169;
Меркулова Очерки 128-129; Зтимоло
гия 1964, 84; БЕР ІІ 375-376.- Див.
ще киnіти.- Пор. кйприй.
[кИприй) «пористий;
пухкий (про
землю)» Ж, [кипр.І1к] «сир з великими
порами» Терит. діал.;- ч. kypry «пух
лий, буйний; (ст.) старанний, жвавий»,
слц. kypry «пухлий, м'який», вл. нл.

kipry «слабкий», болг. [кип-ор] «гарний,

стрункий», цсл. кьшрь.1и «губчастий»;
псл. kypr-ь «киплячий, набряклИ:Й» (звід
ки, з одного боку, «Пористий, губчас
тий», а також «слабкий, безсилий» і про
тилежне значення «жвавий,
буйний,
гарний»), утворене від kypeti «кипіти»,
як xytr-ь «хитрий» від xytiti.- Дзен
дзелівський Терит. ді ал. 82; Slawski ІІ

169; Schuster-Sewc 526; БЕР ІІ 377.Див.

ще киnіти.-Пор.

киnрей.

[киптЮр] «босяк» Я;·- неясне.
[кир 1 ] «сорт легкого сукна Ж; (ст.)
сукно Я»;- запозичення з польської
мови;- п. kir «чорне сукно; (перен.)
символ жалоби», [kir,' kier] «проста вов
ияна тканина різного кольору», ст. kier

кИ ржа

кир

«сукно кращого гатунку; сукно низької
якості» виникло на основі скорочення
п. ст. kiertuch «добре, якісне сукно»,
що походить від нвн. Kerntuch ( <свн.

кірлійк.- Булаховський
2ІЗ.

Вибр.

пр. ІІІ

[кирд] «отара овець», [кuрдаj «те.»
Мо, [кирт] «зграя, стадо» Я, [кирдач]

kёrнtuoch) «найкраще сукно на проти

«чабан великої отари овець» Мо, [кирдо

вагу звичайному», яке є складним сло

вИй]

вом, пов'язаним з

«чабан» Ж;- запозичення з молдавської
мови; молд. кьtрд «отара, череда» походить
від схв. кj)д ( <псл. *k'"!'d-ь) «череда»,
спорідненого з укр. череда.- Scheludko
1З4; Vrabie Romanoslavica 14, 158; Slawski ІІ 15З; Cranjala З24; СДЕЛМ 221.Див. ще череда.- Пор. кирділь.
[кирдатий]
«Людина з великим но
сом, догори задраним Я; курносий Ва»,
[кирдув6тий] «кремезний» Я, [кирзатий]

Kern «зерно, ядро»,
спорідненим з псл. *z"rno, укр. зерно
і Tuch «сукно»; пов' язання з тур. krr
«сірий, попелястий» (Karlowicz SWO 27З;
Веrп. І 504-505) непереконливе, зо
крема, з погляду семантики.- Slav.:ski
ІІ 169-170; Briickner 2ЗО-2З1; Юuge-,
Mitzka З65, З95, 795.- Див. ще гал
стук,

зерно.

кир 2 (імітація курячого крику), кИр
кати (про курячий крик);- звуконаслі
дувальне

утворення.

КИр, КИра, ст.

Kvp'O

«паю>

(1627);-

р. Кир, бр. Кір;- очевидно, запозичен

ня з грецької мови; гр. К6ро~ (Kupo~)
походить від дперс.

Kurus

відповідає дінд. Kurщ

«Кір»,

що

чабан»

Мо,

[кирдовйк]

«курносий» Ва, [кирдйчка] «Мала. на
зріст жінка, людина» Ва, [кuрдя] «те.»
Ва;- неясне; можливо,

тамінації слів

[куртИй]

результат кон

«короткий»

і

кирпатий з дальшими фонетичними змі
нами.

(чоловіче ім' я),

і виводиться від іран. *kur «народжу
ватися»; пов' язання з гр. x6pto~ «пан»
(Петровский 1З1-1З2) менш певне.

«Старший

[кирділь] «Частина отари овець» Ж,

[кирделя]

Ж,

[кердельJ

«те.»

Ж;- п.

«стадо овець (кіз), рідше сви
курей,
гусей;
група дітей», ч.

[kierdel]
ней,

Constantinescu ЗО; Абаев 3тимология
1965, 286-291.-Пор. КирИло.

[krdel, ktdel'],

[кирган] «великий очеретяний ку
рінь, де проживає і зберігає свої знаряд
дя рибальська артіль на Дніпрі»;

слц. [l<tdel', ktdol] «Те.» виникло як по
хідне від псл. *k'rd-ь, пов'язаного з
псл. *ёerda «череда» (пор. псл. *g"!'d1o
«горло» і * zerdlo «джерело»).:- Slawski ІІ 152-15З; Machek ESJC 291.-

неясне;
тур.

можливо,

kurgan

киргИзи

утворене

на основі

«фортеuя, укріплення».

«народ

тюркської

мовної

групи», (оди.) киргИз;- р. болг. киргИз,
бр. кіргіз, п. ч. слu. вл. Кirgiz, м. Кир
гиз, схв. Кйргїіз, ели. Kirgiz;- запози
чене з· киргизької мови за посередни
цтвом російської; кирг. кьtргьtз «киргиз»
продовжує дтюрк. gїrgїz (назва одного
з племінних об'єднань тюрків); збли

ження з т~рк.

kyr «пустеля;
(Фасмер І І

mak

«кочувати»

хеев

45)

поле» і

giz-

2З7; Мель

необгрунтоване.- Никонов

192;

Юнусалиев Яз. нар. СССР ІІ 482; Боев
БЕ 14, 425.
киргИк (орн.)
«степовий дерихвіст,
Glareola nordmanni Fisch.» Шарл;
очевидно, звуконаслідувальне утЕорення;
пор. інші назви птаха: укр. [киргиз], р.
тиркушка; його голос передається як
тріскуча трель
кітті-кірріі-кітіі-тіі
(Птицьr СССР 217-218) або кірлійк,

1!8*

схв. крдело, слн.

krdelo

«ТС.»;- запозичення з словацької мови;

Див. ще кирд.
кирея (заст.) «вид довгого верхнього

плаща»,

[керея]

«те.»;- р.

ст.

діал.

киреЯ «верхній каптан; лисячий кожух»,
п. заст. kiereja «Широкий верхній одяг,
підбитий хутром»;- запозичення з ту

рецької мови; тур.

reke)

kerege (kiiraya, ke-

«широкий плащ» утворено від kеr

«розтягати», звідки також схв.
«ВИД

бавовняного

[cerece]

домотканого сукна»;

раніше (Bern. І 504-505, Briickner
безпідставно виводилося з тур. krr

228)

«сірий,

попелястий»;

також зближення
з

гр.

безпідставним

(Фасмер ГС3 З,

х6рю~ «паю>.- Фасмер
ІІ 153; Zaj(:1czkowski JP

Slawski

[кИржа]

позичення

е

88)

ІІ

2З7;
З6.
«пасту ша палиця» Ж;- за

19,

з молдавської мови;

молд.

кьtржз «палиця» походить, очевидно, від
стсл. крижh. «хрест».- Vrabie Rошапо-
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кИрза

кИрияти

slavica 14, 158; Cranjala 334;
221. -Див. ще криж.

СДЕЛМ

кИрза «багатошарова технічна тка
нина (спеціально оброблена, використо
вується як замінник шкіри)», кИрзовий,
керз6вий;- р. кйрза, бр. кірза;- оче
видно, через російську запозичене з
англійської мови; англ. kersej «кирза»

утворено від назви місцевості Kersej
«Керзі» в Англії.- Шанский ЗСРЯ 11
8, 135; ТСБМ ІІ 688; Юеіп 843.

[кирзати] «просуватися з великими
труднощами» Ж, [кирзатися] «ТС.» Ж;
неясне.

[кИрик] «мала на зріст людина» Ва;
неясне; можливо, пов'язане з [кИдик]
«маленька

людина;

попелюшка».

КИрик;-р. болг. КИрик, бр. Кірьtк,

С'tсл. Rvрик-ь., Rюрик-ь.;- запозичення з
треuької мови; гр. K-f)puxщ; є похідним
від x-ijpus (інколи x"ijpus) «оповісник;
проповіднИК>>, пов' язавого з xapxalpw
«гуджу», спорідненим з дінд. karйl). «СПі
вець, поет», carkarti «згадує, славлячи»,

д:ісл. hrobr «слава, хвала», двн. (h)ruod
«слава».- Петровский 132; Илчев 256;
Frisk І 845; Boisacq 413-414.
кирИлиця «один з двох старослов' ян
ських алфавітів, найближчий до грець
кого», кирилИчний;- р. кирИллица «ки
рилиця», бр. кірьtліца «те.», др. кv рило
вица «глаголицю>, п. cyrylica «кирили

ця»,

ч.

cyrilika, cyrilice, слu. cyrilika, вл. cyrilika, cyrilica, болг. м.
кирИлица, схв. nіlрилица, слн. cirilica
«тс.»;- утворення, що продовжує із змі
ною (спрощенням) др. кv риловица; по
хідне від стсл. Rvрим-ь. «Кирила», імені
одного з просвітителів слов' ян (827-

869

р.), якому приписують винахід гла

голиці, названої спочатку його ім'ям,
що згодом було перенесене на інший ста
рослов'янський алфавіт.- Фасмер
ІІ

237; ИстрИв Разв. письма 258-306.Див.

ще

КнрИло.

Кирйло, [Кирей] Ж, КирИлко, КирИ
лець;- р. КирИлл, бр.

КірЬtла, КірЬtл,

п.

(род. в. KuplЛЛou) «Кирила» пов'язане з
x6pto~ «володар; пан, господар, глава;
господь» і, можливо, первісно означало
«господарський»; західнослов'янські і
словенська форми запозичено за посеред
ництвом лат. Cyrillus «Кир ило». --Сл.
вл. імен 213; Петровский 132.
[кирйнити] «порпатися; приводити в
безладдя; бруднити; густо текти» Ж,

[керИнити] «те.» Ж. [кирИнник] «безладна
людина;

нехлюй,

нечепура;

багач» Ж.

[кирИннuця) <<Помийниця; лайливе слово
на позначення жінки», [кирИнняl «купа;
мазанина», [керИнє] «те.» Ж, [кирИня]
«Горілка», [кирuнний] «бр у дни й, забруд
нений»;- неясне; виводилось (Макаруш
ка

10)

від тур.

kir

«бруд».

[киричкИ] «овечі загони з пакілків та
повсті проти хуртовини» Я;- неясне.
кИрка «великий молоток із загостре

ними кінцями», [кuрочка] «невелика сап
ка для uибулі, моркви» Дз, окирк6вка,
окиркувати;- р. кирка «кирка», бр. кір
ка

«Те.»;- очевидно,

запозичення

з

ту

рецької мови; пор. тур. kйrek «Лопата;
совок; весло»; менш певне пов' яз ан ня
(MatzenaLier LF 8, 165) з гр. хєрхl~
«ткаuький човник; велика гомілкова кіст
ка; осика».-Фасмер-Трубачев ll 238.
кирлйг -див. rирлИІ'а.

[кнрлик] (орн.) «чайка,
пellus

L.»

Vanellus va-

Я;- очевидно, звуконасліду

вальне утворення (пор. інші назви чай
ки: [кигИтка, кигИчка, гігічка, кОвбик,
квикун]).- Пор. кир 2 •
[кйрнак] «палиuя, nатик» ВеЛ, [кир

наччяІ «Паліччя» ВеЛ, [кир.мак] «кривий
шматок дерева» Ж;- неясне; можливо,
видозмінене щодо еловотвор у і семан
тики запозичення з словаuької мови
(пор. слц. krnac «кряж, колода, оцупок»).

[кирнастий]

«Поганий,

неотесаний»

Я;- не зовсім ясне; можливо, утворене

на основі схв. кр'ІЬаст «обламаний;
ушкоджений; вищерблений; неповноцін
ний», етимологічно пов'язаного з укр.
[корнЯти] «Колоти, бити, рубати» (сло
во, мабуть, походить з мови сербів, що

Cyryl, ч.. слц. вл. Cyril, болг. КИрил,
схв. 1іuрило, слн. Ciril, стсл. Rvрил-ь.,

селилися на Україні в XVlll ст.).
[кйрняти] «Хворіти» Ме, [кИрнявий]

церковнослов'янську мову запозичено в

«Хворобливий,
не; можливо,

давньоруську з грецької; гр. К6рtЛЛо~

перетворення вихідного [хйрляти] «не-

Rирил-ь.,
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К~урил-ь.,

Rюрил-ь.;- через

нікчемний» Ме;- неяс
результ'ат формального

кироман

кис-кис

здужати,

хворіти»

під

впливом

болг.

[кі.рня] «обрізаю (дерева); обрубую (гіл
ки)», [к'ОрН] «із зламаним рогом; з від
битими вінцями (про посуд)».
[кироман] (бот.) «кермек широколи
стий, Limonium latifolium (Sm.) Кtze

(Statice latifolia L.); гоніоліман татар
ський, Goniolimon tataricum (L.) Boiss.
(Statice tatarica L. )» Ж, [кіро.ман] «ТС.»
Mak;- очевидно, пов' язане з кермек
(див.).

кИрnа 1 «кирпатий ніс; кирпата лю

дина>>, кирпіть, кирпатий, [кирпавий]
«кирпатий» Ж. [кuрпий, кирсатий] «ТС.»
Ж, кИрпитися «ЗадиратИСЯ» (про Ніс)
Ж;- бр. кірпатьt «кирпатий», п. [kirpaty, kierpaty] «Присадкуватий» (з
укр.);- остаточно не з'ясоване; можли
во, походить від видозміненого п. perkaty «Кирпатий», слова нез' ясованого по
ходження (Briickпer 402), можливо, по

в'язаного з п.

IV 115);

[perka] «картопля» (SW

українські і білоруські форми

зіставляються також (Мартьrнау Лек
січньrя балтьrзмьr у бел ар. мове 28; Бу-·
лахау Веснік БДУ 1970/2, 84-85) з
лит. kii'pti «різати»; іменник кИрпа є,
очевидно, ·зворотним утворенням від при
км.етника кирпатий.
[кйрnа 2 ] «жіночий очіпою>Мо; -запо

зичення з молдавської та румунської мов;
молд. кьtрпз «Хустка, ганчірка» і рум.
сігра «тс.» походять з південнослов' ян

ських мов; пор. болг. кі.рпа «хустка»,

[кирполої] «дерев' яні вила з трьома
зубцями», [кирпол6ги, тирпол6ги) «Тс.:.
Ва;- неясне.

[киртавий] «скарлючений» ВеЛ, [кир
тавець] «Невелика скарлючена ЛЮДИНа»
ВеЛ;- неясне; можливо,
слц. krt «кріт».

[кИря]

пов' язане

з

«Сокира» Ва;-- неясне; мож

ливо, результат деформації слова со
кИра, властивої дитячій мові, про що
свідчить також палатальність р'.

киса -див. кеса.
кИсень «Хімічний елемент Oxygenium»;- похідне утворення від кИснути,
вільний переклад новолатинського нау
кового терміна охуgепішn, утвореного на
Підставі гр. o;uc;; «КИСЛИЙ» і 11::'Vv'affi «На
раджую» (пор. точніші кальки р. болг.
кислор6д, бр. кіслар6д); виникнення ук
раїнського терміна припадає на кінець
ХІХ ст. (відбитий уже у словнику Же
лехівського І 1886 р.); можливо, без
посередніми зразками були схв. кtісїік
«кисень» (для основи) і п. заст. zywien
«Тс.» (для суфіксальної частини).- Див.
ще кИснути.

кисет' [кесет ж. кисетuна, кесетuна
ЖJ;-бр. кісет;-очевидно, запозичення
з російської мови; р. кисет, мабуть,
виникло на основі [киса], пов'язаного з
укр. киса «Мішечок; капшук»;- причина
виникнення
форми неясна (можливо,
вплив з боку якогось французького сло

схв. кfma «ганчірка, латка», що зводя
ться до псл. *k'1"pa «Щось відрізане», спо
рідненого з лит. kui'pius «Швець», kii'pti
«кроїти», які виводяться від іє. * (s)kеr
«різати», розширеного елементом -р- (з
іншим розширенням -n- (-н-) той самий ко
рінь виступає в псл. *k'1"n-ь «обрізаний»,
укр. карна(в)ухий) .-СДЕЛМ 222; DLRM
154; Skok ІІ 210.- Пор. карнавухий.
[кирnИч] «плитки гною як паливо»,
[керпuч] «плитки для палива з моху,

ва, наприклад, cassette «шкатулка»); виве
дення слова безпосередньо від фр. cassette (Желтов ФЗ 1876/1, 23) непереконли
ве.- Шанский 9СРЯ ІІ 8, 136; Фасмер
ІІ 239; Шипова 184.- Див. ще кеса.

кізяків та ін.; плитки глини з соломою як

народженими ягнятами» Ж;- очевидно,
запозичення з тюркських мов (пор. тур.
krs:rr «безплідний», тат. кьtсьtр «ялова~
нетільна, нежеребна»).

будівельний матеріал» Ва, [кирпичuна]
«Іrлитка

гною

для

опалення»;- р.

кир

пuч «цегла»;- запозичення з тюркських
мов; тур. kerpi<; «цегла-сирець», тат.
кирпеч «цегла» виводяться з перської

мови.- Шанский 9СРЯ ІІ 8, 136; Фас
мер ІІ 238; Шипова 183; Bern. І 501.

[кИсим] (у
словосполученні кuси.м
(секи.м) голова «про
відрубування?»)
Ж;- неясне; можливо, запозичення з ту
рецької мови (пор. тур. krsrm «частина,
частка», krsrm krsrm «частинами»).
[кисИр]

(зб.)

<<вівцематки

із

щойно

[кис-кис] (вигук, яким нацьковують
собак), [кс-кс-кс] «Те.>> (Ме);--- нл. kys
«ТС.»;- очевидно, результат фонетичної
деформації та одночасної деетимологіза-
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кИслище

кит

ції вихідного кусu-кусй, форми нака
зового способу від кусати (див.).

[кИслище]

гніздо,

«те.»)

Mak;- очевидно,

похідне

утворення від [кисть) «пензель, щітка»;

зборище

нпйімовірніше, слово є неточною каль

риб, кС>мах»;- очевидно, результат фо

кою нвн. Pinselschimmel «те.» (букв.
«пензель-u.віль (пліснява)»).- Див. ще

нетичного

«стадо,

цвіль

перетворення

попереднього

*[кишлище) «те.», пов' язавого з [кИшло]
«житло, гніздо; хуторець».- Грінч. І І

240.- Див.

ще

кИшло.

кИснути «Ставати кислим;

довго мо

кнутИ>>, кuсти, кислИти, кисліти,

кис

кисть.

кистимень -див. кестемен.
[кистЮхІ (ент.) «Ceratopogon Meig.»
Ж;- неясне;
можливо,
пов' язане
з
[кисть] «пензель, щітка» у зв' язку з зов

лішати, кИслий, кислуватий, кислотний,
киселИця «кисла страва, компот із сві

нішнім виглядом комахи (пор. німецьку

жих вишень, слив; [яблуня,

мар»).
кисть «рука (від зап'ястя до кінu.я

що родить

кислі яблука Мо]», [киселИчник]

«посуд

д.ля кислого компоту» Ж. кисіль, [кис
лань] «КИСЛОТа» Я, [кислеЦЬ] «КИСеНЬ» Я,
[кислицівка] «наливка, настояна на кис

лицях» Я, кислИця «кисле яблуко; яблу

ня, що родить кислі яблука», [кислuччя]

(зб.) «дикі яблуні», [кислівка] «Яблуня,
на якій ростуть кислі яблука; річка, на

берегах якої ростуть дикі яблуні» Я,
кислота, кислотування, [кИслощі] «кис
лота», [кислЯвка] «порода грибів» Мо,
кислЯк «кисле молоко; (похмура людина
Я]», кислЯтина, [кислятИння] «кисля
тина» я, [кИсник] «заквас» ж. закис,
окис, окисел,. окИслювач, окИслювальний,
окиснИй, перекис, розкИслюеа•t;- р. кИс
нуть «киснути»,

бр.

кіснуць «тС.», др.

кьtснути «мокнути на дощі», п. kisпqc
«киснути», ч. · kysnouti, слц. kysпйt',
ВЛ. kisпyc, НЛ. kisПUS «ТС.», боЛГ. кИсна
«Мочу,

мокну»,

м.

кисне

«кисне»,

схв.

кuснути «КИснути; мокнути на дощі»,
слн. kisпiti «Киснути», стсл. в-ь.(с)ю..ІСNН.

ти

«квасити,

киснути»;- псл.

kysti,

kysщ>ti «киснути; (первісно) мокнути»;

споріднене з лтс.

kusat «кипіти», а та
кож, мабуть, з дінд. kuthital) «СМердю
чий»; іє. *kut- >балто-сл. *kut-s-; по
в'язують також (Machek ESJCS 315) з
псл. kypeti «кипіти», вбачаючи, зокрема,
в ч. kysati «киснути» інтенсивну форму з
суфіксом -s-; пов'язання з лит. kauz6ti
«киснути» (J ашісеk LF 59, 419) менш пе
реконливе.- Фасмер І І 239-240; Slawski ІІ 172-174; БЕР ІІ 389-390; Skok
ІІ 84-85; Bern. І 678-679; Pokorny
627-628.- Пор. квас, кИсень, кисЯнка.
[кистець] (бот.) «вид плісняви, Penicillium glaucum Liпk. (Penicillum)»
Ж,
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[кистянка]

(у

словослолученні

к.

назву

Bartmucke,

букв.

«бородатий ко

пальпів); [щіточка, пензель; гроно Ж]»,
[кИсткаl «Щіточка; гроно» Ж;- р. кисть
«частина руки; пензель; гроно», бр.
кісць, др. кисть «пучок, в'язка»,
п.
kisc «пучок, гроно», ч. [kyst'] «пучок,

в'язка, букет», слu..

[kyst', kystka] «КИ

тиця», нл. kista, kis(t)ka «пучок, снопик,
КИТИЦЯ», бОЛГ. діал. М. кИска «букет,
ПУЧОК, КИТИЦЯ», СХВ. КUСт «ПензеЛЬ»,
слн. [kist] «Те.», u.сл. кистh. «пучок;
гроно»;- псл. kystь ( <*kyttь) пов' яза

не з kyta «китиu.я».- Фасмер І І 240;
Преобр. І 310; Slawski ІІ 176-177;

Brilckner 231; Machek ESJC 315-316;
БЕР ІІ 390; Bern. І 679.-Див. ще кИта.
[кисЯнка]

(бот.)

«барбарис

ний, Berberis vulgaris L .» Я,

звичай

[кислиця

Mak, кислИч Ж. кислuчник Mak, кис
лянка Mak] «ТС.», [кисличка! «ягода бар
барису»;- похідні утворення від кИс
лий;

назви

зумовлені

ягід і листя u.ього

кислим

кИснути.

кит 1 (зоол.)

смаком

дерева.-Див.

«Balaena»,

ще

китен.4;- р.

болг. м. кит, бр. кіт, др. кит'Ь,

схв.

кіlт, стсл. кит-ь.; -запозичення з серед

ньогрецької мови;

crp.

гр.

x'fj'to\;

«Кит»

етимологічно неясне.- Шанский ЗСРЯ

ІІ 8, 139; Фасмер ІІ 240; БЕР ІІ 392393; Skok ll 85; Bern. І 506; Юеіn 263;
Frisk І 845-846; Boisacq 451.
кит 2 «замазка для вікон», [кіт] «тс.»
Ж, [китоват] Л, [скітувати] Нед;
р. [кшпl «замазка для

вікон», бр. кіт,

п. kit, ст. kita, ч. kyt, слu.. git, вл.
нл. kita, м. кит, с)\в. [кіlт], слн.
«те.»;- запозичене,

можливо,

за

kit,
kft

поль

ським посередництвом, з німеu.ької мови;

нвн.

Кitt

( <двн. quiti (kuti)

«клей»)

кИта

ких

КИТаЙці

«замазка, мастика; uемент» споріднене з

дінд.

jatu

«лак; гума», лат.

bitumen

«Мі

неральна смола, асфальт», лат. (з галль
ської) betulla «береза» (з дерева кельти
видобували смолу), що разом з ним ви
водяться з іє. *g~etu- «смола, живиuя».

становить

(одн.

китdець) «Народ, ЩО

основне

населення

Китай

ської Народної Республіки», китаtст,
китаістика, китайча, китайченft, ки

Slawski ІІ 177; Machek ESJё 315; БЕР
ІІ 393; Юuge-Mitzka 372; WaldeHofm. І 103.

[кИта] «КИТИЦЯ», [китай] «ВОЛОТЬ»,
ВеЛ, [китайка) «ТС .»Ж. кИтиця, [кИтич

тайчук, китаЯнка;- р. китайцьt «КИ
тайці», бр. кітайцьt <<ТС.», ч. слц. заст.
kytajsky «КИТаЙСЬКИЙ», болг. китайци
«КИтайuі»;- запозичення з тюркських
мов (пор. тат. кьtтай «китаєuь; китай
ський», Кьtтай «Китай», тур. ст. Хьtтаі
«Північний Китай», дтюрк. Xїtaj «Ки

ка]

тай; китайський»), де значt>ння «китаєuь;

«ВИд

посуду»

розмальовування

Я,

(кить]

глиняного

«ТС.» Ж,

[китЮх]

китайський;

Китай»

виникло

замість

«лисячий хвіст», [киткИJ (мн.) «коси над

давнішого

вухами», [китчастий] «оздоблений кити·
цею», [китИстий] «волотистий» (про про
со) ВеБ, [китйти І «робити китиці»;
р. [кйта] «стебло (хмелю, гороху тощо)»,

зв'язку з тим, що в Х ст. тунгусо-мань

бр. кіта «в'язка», п.

самоназви кидавів кидан (пор. евенкій
ське фольк. кидан, евенське фольк. кіt
данtі. кuданіtн! За «Те.>>). - фа емер
ІІ
240-241; Никонов 193; Мельхеев 4546; Slawski 11 179; БЕР ІІ 394; Веrп. І
506; Радлов 2, 1723; ССТМЯ І 391.

kita

«китиuя;

пук,

в'язка», ч. ст. kyta «гроно, китиця; в'я
зочка, букет», ч. kytice «букет», вл. kita
«гроно, пую>, болг. кйтка «букет», м.
кита, китка «в'язка; букет», схв. кuта
«зелена гілка», слн. kita «коса;
пук,
в'язка (льону)»;- псл. kyta «гроно; пук,
в' яз ка»;- споріднене, мабуть, з лит.

kutis

«Пасмо

волосся»

(пор.

слн.

kita

«Коса; пук, в'язка льону»), яке зводить

ся до іє. *kupta- з коренем *kup-, що
пов' язується також з сuЬ-ь, укр. чуб;
зіставляється ще з лит. skusti «брити,

етнонімічного

«кидани»

у

чжурське плем'я кидавів захопило пів

нічну

частину

Китаю;

«кидани» через кит.

дтюрк.

K'itan

Qїta}

зводиться до

китник (бот.) «лисохвіст, Alopecurus
пов'язане з [кйта] «КИтиuя,

L.» Mak;волоть»;

назва

зумовлена

формою

су

цвіття рослини - густої колосовидної
валоті (Вісюліна-Клоков 152).- Див.
ще

кИта.

[китушка] (бо-т.) (у словосполученні

скоебти», skutas «клапоть» (Schuster-Sewc
'
,
520-521 ); менш переконливе пов язавня з лат. сісШа «болиголов» (Peterssoп IF 34, 227-228).- Фасмер ІІ 240;
Slawski ІІ 178; Briickner 231; БЕР І І
393; Skok І І 86; Pokorпy 956.- Пор.

Chenopodium foliosum (Moench.) Aschers (Blitum virgatum L.)» Маk;-можливо, по

кетяг, кисть, китник, скубти, чуб.
КИТаЙка «ШОВКОВа або баВОВНЯНа ТКа
НИНа, вивезена з Китаю; [обрізок кольо

[ких] (імітаuія сміху), [кйхкати] «ХИ
хотіти, сміятися, кевкати», [кuхавицяІ
«коклюш» Ж. [кихавка] «Чхав ка» ВеЛ;

рової тканини як дитяча іграшка Ме]»,

п. вл. kichac «чхати», ч. kychati, слu.
kychat', нл. kichas, болг. кйхам, м. [кu
хкаJ, схв. кйjати, ю1хати, слн. kihati
«Тс.», kihati se «хихотіти»;- псл. kух-ь,
k'ЬХ'Ь ( =СЛН. keh «ЧИХ»), kyxati, ЩО існу

[китай] «Китайка», [китає'вийl Ж.

ки

тайковий СУМ, Ж, [китайчаtшй, китай

частий];__:_ р.

китайка «КИтайка»,

бр.

к. червона «Лобода багатолиста,

хідне утворення від [кйта] «китиuя»
з огляду на численність листя (Флора
УРСР 4, 284-285).

кітайка «ТС.», п. kitajka «блискуча шов
кова тканина», слц. kytajky «оздоблені
торочки, китиuі», болг. (заст.) китайка
«ВИД баВОВНЯНОЇ ТКаНИНИ», СХВ. citajka
«китайка»;- похідне утворення від наз
ви країни Китай; п. kitajka, мабуть,

до псл. СЇХ'Ь «ЧИХ», *СЬХ'Ь «ТС.», сьхаті,
cixati;- звуконаслідувальні утворення;

запозичено із східнослов'янських мов.

венській мові, можливо, давнє.- Фас

Slawski І І 179; Briickпer 231; Bern
505-506.- Див. ще китайці.

І

вали, очевидно, як фонетичні

варіанти

поєднання значень «ЧХати» і «хихотіти»,
судячи з його

мер

наявності також у сло

IV 367-368; Slawski ІІ 133;
401; Bern. І 658.- Пор. чхати.

БЕР ІІ
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кИці-баба

кишіти

кИці-баба «гра в жмурки; різновид
цієї гри»;- очевидно, складне утворен

ня з основи дієслова [кицЯтиl «доторка
тися рукою (у грі в жмурки)» та іменни
ка баба.- Див. ще баба, кицЯ ти.
[кИцка] «кусок дерну;

груда землі,

вивернута плугом», [кецка] «те.»;- не

не від

менш

«жіноча зачіска

* kvka

коса»·

обгрунтоване виведення' (Sche:

ludko 134; Vrabie Romanos!avica 14,
158) від рум. chiciLira «іній, паморозь>'-
Див. ще кйка2 .- Пор. кИкоть, кукса,
кучер.
кИчка -див. кИка 2 •

[кичкилда] (лайл. про крихкотілу по

ясне.

кйця 1 , кИцька,
киць -див. кіт.

кИцю-кИцю,

[кицЯ 2 ] «мале горнятко» Ж.

киць

[кицИнє,

вільну жінку) Я;- неясне; можливо,
афективне зображальне утворення.
[кИчматися] «Копатися, возитися»;-

киц.Ятко] «Те.»;- очевидно, утворене на

неясне.

основі нвн.

[кичувати] «корчувати»;- очевидно,
пов' язане з р. [кИчка] «пень або корінь,

Kessel ( <двн. ke33il) «котел,
казан», спорідненого з дфриз. zetel,
данг л. cietel, англ. chettle, дісл. ketill <
пгерм. *katila-, що походить від лат.
catil(l)us, зменш. від catїпus «глиняна

що лишився в землі після зрубаного де
рева».- Див. ще кИка 2 •
киш (вигук, яким відганяють курей),

чаша,

плавильний

ти

кИшкати;- р.

гель».- Кluge-Mitzka 365.-Див.

ще

п.

миска,

блюдо;

kysz

[киш] «КИШ», бр. кьtш,

(з бр.) «те.», ч.

kyc (kyc)

(вигук,

котел.- Пор. кишлик.
[кицЯти] «бити, доторкатися рукою

яким відганяють кіз), болг. К'ЬШ (вигук,
яким відганяють птахів, зокрема ку

у грі в жмурки» Ж, [кацЯти] «ТС.» Ме,
[кИцнути] «вдарити рукою одного з

рей), схв. k!S (вигук, яким підкликають
або відганяють собак);- очевидно, псл.

учасників якоїсь дитячої гри» Мо, [ка
цЯ] (вигук, з яким той, хто жмуриться,

kys, kьs звуконаслідувального похо
паралельне лит. t!S (вигук,

дження,

хова

яким відганяють курей і птахів), лтс.

ються і втікають) Ме;- не зовсім ясне;
можливо, пов' язане (як запозичення)

tis «те.».- Фасмер Il 242; Slawski ІІІ
502.- Пор. кшу.

доганяє і вдаряЕ рукою тих, хто

З МОЛД.

акзца

«ЗаЧеПИТИ»,

рум.

аса1а

«те.»; може бути зіставлене також з ети

мологічно неЯСНИМ

СЛЦ. kyckat' <<ПЛЯ

МИТИ»; пов' яз анн я всіх цих слів з п. ki«Стрибати З ПрипадаННЯМ ДО землі»

cac

(напр., про зайu.я),

[kicac siEt] «валяти
ся», ч. (мор.) [kickat (gickat)J «стрибати
на одній нозі», слu.. kyckat' «розкидати,
розсипати» (Slawski ІІ 132) необгрунто
ване.- Пор. юіця.
[кИча] «бугай» Я;- неясне.
[кйчеленок] «Кісточка,
щиколотка;
кукса» Ж. [кuчеренок] «те.» Ж;- оче

видно,

результат метатези форми [чИ

колонок]

«Кісточка,

щиколотка»

і

вто

кишеня, [кешеня], кишенькОвий;- р.

[кишень] «кишеня», [кишеня]

«тс.; че

рево», бр. кішfть «Кишеня», кіш!Jня,
п. kieszefi., ч. [kesena], слн. [kesen, ke-

sena, kisena] «ТС.»;- ПСЛ. *kyseпja, МОЖ·
ливо,

«гаман

з

кишки»,

утворено,

ма

буть, від kysьka «КИШКа»; варіант ке
шеня

виник

тантної

вторинна

асиміляu.ії

szenia могло

внаслідок

голосних;- п.

дис

kie-

постати внаслідок схрещен

ня рефлексів псл.

*kysenja і *kьsenь

«Шлунок, нутрощі» (збереженого в п.
ст. ksieniec «тс.» і полаб. t'ёsin «шлунок»);
те

саме,

чеських

можливо,

та

стосується

словаu.ьких

слів;

також

думка

ринного зближення її з [челенок] «Кіст

(Mikl. TEl 2, 109; Machek ESJC 249)

ка, суглоб (у пальu.і)» та дальшої деети

про зв'язок слова з тюркізмом киса
«Мішечок»
не доведена.- Дзендзелів
ський УЗЛП 72-73; Фасмер ІІ 242;
Slawski І І 158-159; Bruckner 278; Bafi.kowski JP 61, 44; Bern. І 503.- Див. ще

мологізаu.ії о- Див о

ще челен,

чйколо

иок.

[кИчера] «гора, покрита лісом, крім
вершини»;- ч. [kycera] «верх», слu.. [kycera, kycer] «стрімка гола вершина», м.
кичер «пасмо; китиця, гроно (винограду

тощо)», схв.
гори»;- псл.

44.0

[kicer] «заросла вершина
*kycera, очевидно, похід-

кИшка.

кишіти, [кишнЯ] <<велика кількість»
Я, кишм.а (у виразі к. кишіти (підсиль
не) «особливо, дуже кишіти»);- р. ки-

кИшка

кишбра

шеть, бр. кішаць;- псл. [kyseti);- спо
ріднене з лит. knsi:Ш «ворушитися»,
«мішати, зачіпати», лтс. kustet
«рухатися, ворушитися», kusnat «ру
хати, ворушити»; пов' язується також
(Bankowski JP 56, 46) з псл. kys- як
первісне «киснути, бродити, ворушити
ся»;
менш
переконливе
пов' язання
(Вern. І 672) з гр. хuх6.ш «мішаю, за
чіпаю, ворушу».- Фасмер ІІ 242; Мар

kusinti

тьrнов Сл.

и ие. аккомод.

124-125.

кИшка, кишечник, [кишківка] «стру

на з кишки» Ж. [кишманй] <<Нутрощі
зарізаної свині; неїстівні нутрощі рибю>
Мо, [кишкун] «Кабан з одним ядром»,
[кишкань] «те. (і про чоловіка)» Я, [киш
ксіти й] «З червоним наростом на голові»
(про індика);- р. кишка «кишка», бр.
кішка, п. kiszka «те.», ч. (kyska] «лівер

на

ковбаса»,

полаб.

t' aisd

( <*kysa)

«нирка», болг. (кйшка] «квач, умочений
в дьоготь, для зволоження пальців при

прядінні; квачик», слн.
ний

горішок»,

цсл.

kiska «чорниль

кишЬ.кd

«Шлунок;

чув. хел «зима», дтюрк. qїs «те.», можли

!во, пов'язаного з фін.
'саам. galmas «те.», ерз.

kylma «холод»,
кельме «холод,

холодний», мар. кьtлме «мерзлий, мерз

лота>>.-Шанский 9СРЯ ІІ 8, 140; Ши
пова 186; Дмитриев 588; Егоров 297.
[кишлик]
«Військовий
казаною>
ВеЛ;- очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [kiSlik] «Казанок (особливо
військовий)», мабуть, походить від нвн.
Kessel «котел, казан».-SW ІІ 343.Див. ще кицЯ 2 •
[кИшло] «житло, гніздо; ліжко, по
стіль Ж; хуторець Мо»;- очевидно, ви
дозмінене запозичення з туреuької мови;
тур. kr~la «казарма; зимові квартири» є
похідним від kt~ «зима, холод» і спорід

нене з узб. ІSишлоІS «кишлак».- Див. ще
кишлак.- Пор. кИслище.
[кишмен] «береза» Мо, [кишмйн] «Те.»
Мо;- неясне.
кишмИш «сорт дрібного винограду без
кісточок, з якого виготовляють ізюм
з тією самою назвою»;-р. болг. киш

утроба»;- псл. *kysa, *kysьka «кишка,
живіт,
шлунок»;- можливо,
спорід

мИш, бр. кішміш,

нене з дінд. kб~thal) «нутрощі, кишки»,
утвореним від іє. * (s)keu- «покривати,
затуляти» (Pokorny 951-953); пор. як
семантичну паралель лтс. zarna «киш
ка», ЛИТ. zarna «ТС.>>, ПОВ'язане З іє.
*g'her- «обіймати, оточувати, хапати»,

кишмиш «сухий виноград, ізюм; вино
град без кісточок», мабуть, походить від
перс. kesmes «кишмиш; ізюм»; виведен
ня слова від тюрк. qїs- «стискати, да
вити» (Vambery 84) сумнівне; п. kiszmisz вважається (SW ІІ 342) запозиче

а також лтс. d~sa «кишка, ковбаса»,
лит. des(e)ra «ковбаса», пов'язані з іє.
*dek'- «брати» (Miihl.-Endz. IV 690691); можливо також, що праслов'ян
ська форма зводиться до іє. *kus- «ви
пуклість, склепіння» (J anzen ZfS1Ph 15,

ним

п.

kiszmisz;- запо

зичення з тюркських мов; крим.-тат. аз.

через

російське

посередниuтво.

49-60); етимологічний зв' язок з р. ки
шеть (Briickner 231) не очевидний.
Шанский 9СР Я І І 8, 140; Фасмер І І

СІС 327; Фасмер ІІ 243; Шипова 186;
Дмитриев 538; Lokotsch 95.
[кишнець] (бот.) «коріандр посівний,
Coriandrum sativum L.» Пі, Mak;- р.
[кишнец] «те.»;- запозичення з туреuь·
кої мови; тур. lо~ш~ «Коріандр» похо
дить від перс. kisni~ (kisniz) «тс.».
Макарушка 10; Фасмер ІІ 243; Шипова

242; Slawski Il174-175; Bankowski JP
56;1, 46.- Пор. кишеня.

186; Mikl. TEl 2, 110; Riisiinen Versuch
273.

кишлак;-р. болг. кишлак, бр. кі
шлак;- запозичене з узбецької мови,
посередницт

[кишбра] «копиuя з п'ятнадцяти сно
пів» Мо, [кіш6ра Ме, кісьара Мо, ка
сь6р ЛЧерк] «те.»;- запозичення з мол

вом; узб.
( <чаг.) ІSишлоІS «кишлак»
(<«зимове кочовище»), як і споріднене
тур. kt~lak «зимівля; зимові квартири;
зимове пасовище», є похідним від ІSиШ
«зима», спорідненого з тур. kt~ «зима,
ХОЛОД», тат. КЬlШ «ТС.», ЯК. KblC (ycmama)
«(протягом) ЗИМИ», KbttmЬtK «ЗИМОВИЙ»,

давської мови; молд. пич6р «копиця;
нога», [кич6р, киш6р] «Те.», як і рум.
рісібr «те.», аром. chicior «нога», похо
дить від лат. pet'iolus «ніжка», зменш.
від pes, pedis «Нога».- Мельничук Молд.
зл. 167; СДЕЛМ 316.-Див. ще пе
даль.

очевидно,

за

російським
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киянчати

ківер

киянчати -див. юявкати.
[киЯн/ «дрюк ВеЛ; великий коваль

ський молот Л», киЯнка «довбешка; [де
рев'яний

молоток

у

столяра;

праник

ЖJ», [киЯньl «киянка; дерев'яний моло
ток у бондаря» Ж;- р. киЯнка, п. [kijanl «дерев' яна палиця; дрюк, дерев' я
ний молот», ст. kijania «праник; терли
ця», ч. kyjan «кий», слц. [kijan] «довб
ня, товкач, яким б'ють по сокирі при
рубанні товстих колод», вл. kijeпca
«Пранню>;- очевидно,

експресивне

збільшувальне утворення від кий (псл.
kyjь); не виключений частковий вплив
з боку польської або словацької мов.

Schuster-Sewc 523.- Див. ще кий 1 •

[киянець] «нога із стегном у м'ясній
туші»

(Лебедин.

ливо,

результат

пов.);- неясне; мож

кою англ.
cibernetics «кібернетика»
(у цьому значенні запроваджено вперше
американським
ученим
Н.
Вінером
у 1947 р.), утвореного на підставі гр.
xv~єpvчтtx'lj (Платон) «мистецтво управ
ліннЯ>>, похідного від xv~єpvciffi «прав
лю; веду; управляю, керую», яке є сло

вом нез'ясованого, мабуть, середземно
морського (неіндоєвроп~йського) похо

дження.- СІС

327; Шанский ЗСРЯ 11
8, 124; Kopalinski 188; Н. Винер, Кибер
нетика. М., І 968, 56-57; Юеіn 389;
Boisacq 527- 528.- Пор. губернатор.
кібець (ори.) «Кібчик, Falco vespertinus L.», [кuбець Пі, кобець Пі, Ж. ков

бець ЖJ, кІбчик, [кйбчuк Ж, к6бчик, ку
пец ВеБ, якубец ВеБ] «ТС.», кібченЯ «Пта
шеня кібця»;- р.

к6бчuк

«кібецЬ»,

п.

адаптації

kobiec, слц. kobec «те.», болг. [кобіцІ

(зближення з кий) запозиченого лит.
kбja «нога», kбjinis «ножний».
[киЯх] (бот.) «рогіз, Typha L.; ка

«рід сокола», м. кобец «яструб-гороб'ят
ник», схв. кобац, ели. kбЬес, skбbec
«те.»;-- псл.
kоЬьсь
«кібець;
хижий
!JTax»;- слово без твердо встановленої
етимології; можливо, пов' язане з псл.
*kobiti <шорожити з лету птахів»; у та
кому випадку споріднене з дісл. happ
«Щастя», норв. heppen «щасливий», дірл.

вторинної

чан (кукурудзи); волоть проса», [кияхu)
«палки рогозу ВеНЗн; кукурудза Л»,
[кияк] «рогіз» Mak, [кияки] «те.» ВеЗН,
[кuєхu] «кукурудза» Л, [кийкИ, киЮшки,

кійкй

f/,

кіляхй, кітяхй, кіяхu! «те.» Л,

[кий6шник] «поле, з якого зібрано ку
курудзу; стебла кукурудзи» Л, [кияшйн

нє, киЯшник, кіюиuнне, кіЯшник] «те.»
Л;- р. [ки.<іх] «рогіз», [киЯшек] «те.»,
[киЮшка] «кукурудза», [киёвка] «те.; ро
гіз», [киёк, кийкИ] «те.», бр. [кіёукаІ «ро
гіз», [кіёунік] «ТС.», [кьtЯхl «початок ку
курудзи», [кіfІш] «те.; рогіз; палка рого
зу», [кіЮшк:а] «кукурудза»;- назви ро
гозу є похідними від др. кьtй «кий, пал
ка» за подібністю суцвіття рогозу до
круглої палки; назви кукурудзи є по
хідними від назв рогозу за подібністю
качана кукурудзи до суцвіття рогозу.
Див. ще киw.
[кібгати] <<Важко щось підіймати»
Ж;-- неясне.
кібернетика «наука про загальні за
кони одержання, зберігання, переда
вання й
перетворення
інформації у
складних керуючих системах», кіберне
тИчний;- р. болг. кuбернетuка, бр. кі
бернетьаш, п. cybernetyka, ч. слц. вл.

kybernetika, схв. кибернетика, слн. kibernetika;- запозичення з російської
мови; р. кибернетика
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(1968

р.) є каль-

соЬ

«перемога»

KLS І І 1,
можливо також,

(Moszynski

408-413; Skok 11 116);

що псл. kоЬьсь споріднене з такими на

звами хижих птахів,

як двн.

habuh,

дісл. haukr, еви. habich, нвн. Habicht
«яструб» (Булаховський Вибр. пр. ІІІ
262; Bern. І 535); м~нш певне звуко
наслідувальне пояснення і зближення з
словами кобза і щебетати (Ильинский
ИОРЯС 16/4, 25), як і зближення з алб.
shkabё «орел, коршак» (Meyer EW 406).ШанскийЗСРЯ ІІ 8, 178; Фасмер li 267268; Slawski І І 295-297; Bruckner 240241; БЕР 11 501; ЗССЯ. 10, 101-102.
[кібликl «сидень, домонтар>> Я;- не
ясне; можливо, утворене на основі кубло
«лігво; гніздо; (перен.) людське житло».
[кібчити] «бити, лупuювати»;- оче
видно, афективне утворення; можливо,
пов' язане з к[бець (бити, як кібець).

[ків] «імітаuія крику свині» Я, [ІСі·
вuкатu] «Кигикати» (про чайку) ВеБ;
звуконаслідувальні
утворення.- Пор.
кувікати.
·
ківер «ВіИськовий головний убір»,
[кйвер] «Те.»;- р. кйвер «Ківер», ег. кй-

кізЯк

ківет6ра

верь «те.; весільний вінець», бр. ківер
«ківер», п. kiwior «висока гостроверха
шапка, ковnак», ст. kiwierz «ТС.)), ч. ст.

«ВИд капелюха», [(мор.) geverec]
«ВИд валаського капелюхю>, слп. [geverec, geverek) «ТС.», болг. кйвер «ківер>>,

kyvif

схв.

«шапка»;- очевидно,

civerica

позичення з російської мови;

р. кйвер

мабуть, за
посередниптвом
якоїсь субстратної волзько-фінської мо
ви з приголосним В як замінником іншо
мовного б (пор. мар. кИвар (вим. kiВar)

«велика дерев'яна чаша») з прибалтій
сько-фінських мов (пор. ест. kubar «ка
пелюх, шапка», [kupar], лів. kibar (kubar), фін. kypari, [kypara], вод. cupi:i.r
«те.»); прибалтійсько-фінські слова є за
позиченням з балтійських мов (пор. лит.
kepure «шапка; кашкет», лтс. cepure
«ШаПКа», СПОріднені З ПСЛ. серьсь, укр.
менш

виведення

обгрунтованим є пряме

слова

(Kiparsky

Baltend.
*kuvar;

І 60) від сумнівного прибалт.-фін.

ще сумнівніші інші пов'язання: з цсл.

кинорь. ( <сгр. xL~wpLov) «металевий ку
бок у формі бобового стручка» (Bruckner ZfS!Ph 16, 206), з псл. kyvati, укр.

кивати

(Bruclшer

PF 6, 592; Bern. І

з р. коврИга, ковЬLлЯть ( <іє. *kеu
«гнути») (Ильинский ИОРЯС 4/1, 122-

680),

124),

з

нн.

kiever

«щелепа,

вилиця»

(Соболевский РФВ 70, 80), з гр. xiбaptG
«вид перського тюрбана» (Tiktin І 347);
окремого з'ясування вимагають факти
західно- й південнослов'янських мов.
Фасмер ІІ 228-229; Slawski 11 180-

241.-Див.
ще чепець.
[ківет6ра] «половина плота сплавно

182; Fraenkel
го

дерева»;- неясне.

ківі (орн.) «безкрилий птах Нової Зе

ландії

(Apterix

australis)»,

«вид

ний

ківt-ківі

або

коловорота»;- очевидно,

варіант форми *кивки,

ківш;- р.

ковшь, п.

ковш,

бр.

коуш,

др.

позичення з литовської мови; лит. kau«ополоник, ківш, велика ложка;

sas

череп;

з лит.

черепашка

kiausas

слимака»

пов' язане

«череп, чаша», лтс.

«Те.; ложка», спорідненими з дінд.
«посуд, бочка», гр.

xauxto'\1

kauss
ko$al).

«кубою>; ви

ведення з східних мов (Шанский ЗСРЯ
11 8, 181-182) малопереконливе.-Мо
скаленко УІЛ 31; Фасмер-Трубачев ІІ
273; Лаучюте ВЯ 1972/3, 102, 105; Bern.
І 594; Fraenkel 231-232.- Пор. кауш.
[ківшйця] «нога до коліна» Я;- не
ясне;
можливо, утворене на основі
зменш. [*кульшйцяl від кульша «стегно»,
що зазнало гіперичного переходу у >і
(за зразком [вулl -віл) і вторинного
зближення з ківш.

кіготь, [кИготь Ж, кіхоть Г, к6готь
Ж!, кігтИстий, кігтЯстий, [кігтИти!;
р. коготь «кіготь», бр. [к6коцьІ «те.»,
вл. kocht «остюк, вусик (на колосі)»,
нл. [kochs] «те.»;- псл. *kog'Ьtь;- спо
ріднене з двн. hachit (нвн. Hecht) «щу
ка», дангл. hacod «ТС.», двн. haco (нвн.
Haken) «гак»; іє. *keg-, *kek- «гачок».

Фасмер І І 275; ЗССЯ 1О, 109-11 О; Bern.
І 538; Кluge-Mitzka 282.- Пор. rак 1 •
[кіз 1 ] «кал тварин»;- очевидно, зво
ротне утворення від кізЯк (див.).
[кіз 2 ) «тепле нутро убитої скотини»
Ж;- неясне; можливо, пов' язане з кіз 1
«кал тварин» (пор.).

[кізівер) «круте узгір'я,

ківі, п.

упорожні»;- неясне.

kivi;-

фонетич

пов' яз а ної

(з укр. або бр.);- за

[kowsz]

орати згори вниз,

болг. кИви, схв. кіlви, слн.
запозичено з англійської мови,

kiwki

вати.

«Те.>>;- р. кИви, кИви-кйви, бр. ківі, ківі

kiwi,

інак

лядобійці);- п.

з [киватися) «Гойдатися».- Див. ще ки

за

походить,

чепець);

дою створюють раму для основи;

ше хвости

[кізлати]

яке можна

вертаючися з

«Повільно

плугом

лаштувати

або

очевидно, за російським і польським по
середництвом; англ. kiwi (kiwi-kiwi) по
ходить з мови маорі, тубільців Нової

будувати (хатину тощо)» Ж;- неясне.

Зеландії, де відповідне слово є звукона

чабанській гарбі»;- очевидно, пов' язане
3 КОЗЛа (КОЗЛи, КtЗЛU) «СИДЇННЯ На фаЄ
ТОНі для погонича, передаю>.- Див. ще
коза 2 •

слідувальним утворенням.- Юеіn

848.

[ківіта] «6бід навколо ліри» Я, [кібі

та) «ТС.» Я;- неясне.
[ківкн] (деталі ткацького верстата дві вертикальні планки, які разом з ля-

кізлй -див.

коза 2 .

[кізлик] «відгородка для палива на

кізЯк 1 «послід, кал свtиських тва
рин», кизЯк;- р. кизЯк, [кизёк, тизек],
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кізЯк
бр.
з

кілЯ

кізЯк, болг. [тезек]; -запозичення

тюркських

мов;

пор.

аз.

крим.-тат.

чаг. алт. tiiziik «кізяк», тур. tezek,
тат. тизаІ{ «ТС.».- Фасмер 11 231; Ши
пова 180; Дмитриев 537.- Пор. кизИк.

[кізЯк 2 ] «бурдюк із козячої шкури»
Ж;- очевидно, пов' язане з коза; звід
си й укр. (заст.) коза «бурдюю>.-див.
ще коза 1 .
[кізь-кізь] «вигук, яким підкликають
кіз»;- очевидно,

результат скорочення

попереднього* кізю-кізю, подвоєної клич
ної форми, утвореної на основі кізм,
зменш. від коза 1 (див.).

[кійлоlJ (бот.) «ковила пірчаста, Stipa pennata L. (S. Joannis Hel.), [кейло]
«те.», [кейл6вий] «Ковиловий»;-· неясне;
можливо, давнішне *ківло (<*ков'Оло).
[кійло 2 ] (бот.)
«таволга в'язолиста,
Spiraea ulmifolia Scop. (Sрігаеа ulшaria)

Ж;

гадючник в'язолистий, Fi!ipendula
ulmaria (L.) Махіm.»;-неясне; можливо,

пов'язане з [кійло] «ковила» (пор.).
[кікати) «бити копитами» Я;- не
ясне; можливо, пов' язане з англ. kick
«бити НОГОЮ».
[кіколя] «назва вівці з певною фор
мою рогів» Доп. УжДУ 4;- неясне.
кіл «загос'І'рена товста палиця», кілля

(зб.), кілок, (кілкувати] «ставити стіну
з кіллю>, [обкілювати] «зробити стіну з
жердин», [пакіл] «кілок», [пакілля], [па
кол] «межовий знак» Л, [паколок], прИ
кіл «кіл, вбитий у землю» СУМ, Нед,
прИкілок «невеликий кілок, вбитий у
землю», [прИкол] «те.», [прИк6лень] «Те.;
невеличкий кілок, що прикріплює жер
до даху; частина кола, вбитого

дину

в землю», [прикільнє] (зб.) «Кілки» Нед;

тися;- п.

kielek «кільчик», ст. kiel,
[klo], ч. klicek, заст. kel, слr1. kel,
klfk, klicek «те.», вл. koloch «кільчик.
паросток;
недозрілий плід», нл.
kel
«паросток», kelk (зменш.) «те.», болr.
каш.

К'ОЛН «КіЛЬЧИК», СХВ. КаЛаЦ

«Перша ПО·

рость, молода трава», слн. kal «паросток~
за ропою>;- щл. * kьlь «кільчик» (букв.
«те, що коле»), пов'язане з *kolti «КО
лотю>; наявність фонетично незакоuомір
ного кореневого і в більшості форм по
яснюється, мабуть, дією аналогії, мож
ливо, вторинним зближенням з кіл (кі
лок) або з кільце (від к6ло); пояснення
кореневого і як відбиття апофонічного
варіанта з попереднім первісним о (Bern.

І 661) менш вірогідне; виведення псл.
*kьІ'Ь від *k'Ьlti, що відповідало б лит.
kulti «бити», лтс. kult «тс.» (Machek

ESJC 248-249), недостатньо обгрунтова
не.- Slawski
11 145-146; Briickner
227.- Див. ще колоти.
кіло «кілограм»;- р. болг. кил6 «кі
ло», бр. кіло, п. ч. слu. вл. kilo, м. кила.
схв. кuло, слн. kПо «тс.»;-запьзичене
з франuузької мови, очевидно, за посе

редництвом російської; фр. kilo постало
шляхом скорочення терміна kilogramme

«тисяча грамів»; виведення від нім. Kilo
(Фасмер І І 233) сумнівне.- СІС 182, 327;
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 127--128; Slawski
11 166-167; Юuge-Mitzka 369; Dauzat
424.- Див. ще грам, кілограм.
кілограм «міра ваги (1000 грамів)»;
р. килограмм, бр.

кілаграм,

п. ч. слц.

вл. kilogгa111, болг. килограм, м. кила

l\ul, слu. kol, вл. kol, схв. колац, ст.

грам, схв. кuлограм, слн. kі1оgrаm;
запозичення з французької мови; фр.

кол, слн. kol, стсл. кол"h;- псл. kolь,
пов' язане з* kolti «колоти»;- споріднене
з лит. kuolas «кілок», гр. х6/,о~ «надла
маний, з відрізаними рогами», можливо,

також з лит. skala «тріска», гр. ах&ЛоG
«кілок».- Шанский 9СРЯ ІІ 8, 195; Фас
мер ІІ 285; Slawski ІІІ 39--40; БЕР ІІ
543-544; Skok ІІ 122; 9ССЯ 10, 160-

161.-Див. ще кол6ти.-Пор. ікло.
кіла -див. кИла.

[кілаш] <<горщик на кашу (близько
п'яти вершків заввишки)»;- неясне.
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чик, [колеt?ь 1 «кільчик, паростою> Ж.
[кільчити], «пророщуватю> Ж, кільчи

kбl,

р. бр. бОЛГ. М. КОЛ, др. КОЛ'О, П. НЛ.

ч.

[кілець] «паросток, кільчик», [кіль
че] (зб.) «паростки, кіпьчикю> Ж, кіль

kilogramme

є складним словом, утворе

ним поєднанням складової частини
ЩО

ЗВОДИТЬСЯ

ДО

гр.

'X,tlcLOI

kilo-,

«ГИСЯЧЮ>,

спорідненого, можливо, з дінд.

sahas-

ram, ав. hazal)ram «те.»,
gramme «грам»; кілоrрам
ний

як

одиниця

ваги

з іменником
був узаконе
Наuіональними

зборами Франuїі в 1795 р.- Dauzat
424.- Див. ще грам.- Пор. кіло.
[кілЯ] «біля», [коля, куля] (<тс.» СМ
ІІІ;- результати контамінації приймен-

кімбур

кіль

ників к6ло і [білЯJ.-Мельничук СМ ІІІ

схв.

149; Булаховський Нариси 199; ESSJ Sl.
gr. І 89.-Див. ще білЯ, к6ло 2 •
· кіль «основний брус по довжині суд

«те.»;- псл. koliko;- суфіксальне ут
ворення від псл. *koli «кілька, скільки»
(др. коль «скільки»), спорідненого з лит.
keli «деякі», гр. ПYJAtXOI; «який завбільш
КЮ>.- Фасмер ІІ ~91; Slawski Il 161162; Machek ESJC 269; БЕР ІІ 556557, 558; ЗССЯ 10, 135-136; Bern. І
674. -Див. ще колИ.- Пор. скільки.
кіль нЯ -див. кельня.
кільце,
кільцюватий,
кільчастий,
кільчатий,
кільцювати -див. к6ло 1 •
[кільця] (бот.) «калачики непомітні,
Malva neglecta Wallr.» Я;-пов'язане
з кільце, як і назва калачики з калач,

на», [кильЖІ «те.», кілювати;-р. киль,
бр. кіль, п. kil, болг. кил;- запозичення
з голландської або німецької мови; гол.
kiel «кіль», нвн. Kiel «те.», очевидно,
споріднені з двн. днфранк. kela «горло»,
дірл. gelim «Ковтаю», псл. gl'Ьtati «гли
тати»; для німецького слова не виклю

чене також скандінавське

походження

(пор. етимологічно пов' язані ді сл. kjQ lr
«кіль>>, і сл. kjolur, норв. kjиl, шв. kol,
дат. kиl «ТС.>>).- Шанский ЗСРЯ li 8,
129; Фасмер ІІ 233; Vries NEW 310, 317;
Кluge-Mitzka

361, 367-368; VriesAEW

312-313.- Див.

ще глитати.
кілька 1 (іхт.) «шпрот, Sprattus sprattus (L.)», [киль, килька] «те.» Шарл Тат;- р. кіілька <([кілька, шпрот]; тюль
ка», бр. кіЛІ.,ка «ТС.», п. kilka «кілька,
шпрот»;- запозичене 3 естонської або
фінської мови за російським і, можливо,
латиським посередництвом (пор. лтс.
~ilava,
[~ilata,
l}ilate, l}ilis, l}ilka]
«шпрот, кілька»); ест.
kilu «кілька»,
фін. kilo «ТС.» є, мабуть, скороченням
ест. kilusilk~ фін. kilohaili, де другий
компонент (ест. silk, фін. haili) має
значення «салака»; у зв' язку з ним не
позбавлене
вірогідності
припущення
(Фа емер-Трубачев ІІ 233) про похо
дження ест. kilu, фін. kilo від герман
ської назви кіля (пор. нвн. Кіе1 «кіль»);
у такому разі ест. kilusilk, фін. kilohaili означали б «кільова салака» - кільки
відзначаються наявністю кіля на череві

(Рь1бьІ СССР

66);

про посередництво ла

тиської мови може свідчити паралелізм
р. килька

«тюлька» -тюлька

«те.»,

як

відбиття лтс. ~-.-Фасмер-Трубачев
ІІ 233.- Пор. тЮлька.
кілька 2 «деяка, невелика кількість»,
[кілько, кілка), кільк6ро, [кільки, кілки,
кількись, кельо ВеЛ, кель6ро ВеЛ, келя
ВеЛ] «те.», кількість, [кількицяІ «де
яка кількість, дещиця» Ж, кількісний;

р.

[колько]

«скільки», бр.

колькі, др.

колько «ТС.», п. kilka «кілька», ст. kolko
«<:кільки; кілька», ч. kolik «скільки;
КЇЛЬКа», СЛЦ. kol'ko «СКіЛЬКИ», БЛ. kelko,

нл.

kelko, [keliko],

болг. к6лко, м. колку,

що

колико, слн.

мотивовано

заокругленими

плодиків рослини

264,

k6liko, стсл. колнко

краями

(Вісюліна -Клоков
1

265).-Див. ще к6ло •

[кім] (у словосполученні к. снігу
«грудка снігу») Ж, [кім' h] (зб.) Ж, кім'Ях
«гроно; [грудка ягід, що злиплися]», [ки
м' Ях, кимнЯх І «те.», [кімлЯхІ «камінець»

Я, [кімтЯх! «грудка; клаптик» Я, [к6мотьІ «грудка» Я, [кімлЯстийІ «грудчас
тий» Я,

[к6мчити] Я;- р. ком «грудка»,

п. [kom] «грудка, брила», ч. заст. kominy
«виноградні вижимки», болг. [к6мuна],
М. коми1Ье (зб.), СХВ. [ком] «ТС.», комина
«те.; зелена шкірка волоських
горі
хів»;- псл. kom'Ь;- споріднене з лтс.
kams «грудка», kama «брила», kam61s
«клубок», лит. kamuol~s «те.», а також з
снн. ham «Обгороджена ділянка», нн.

«обгороджене поле», гр.
ка»; пов' язання І з дінд.

XwfLUG «зв'яз

caml.il) «миска,
чашка» (Petersson Glotta 8, 76) сумнівне;
п. [kom] є, мабуть, запозиченням з ро
сійської мови (Slawski 11 389), ч. kominy -з південнослов'янських мов (Machek ESJC 271).- Фасмер ІІ 300; БЕР
ІІ 572; Skok І І 130-131.
Кім «Чоловіче особове ім'я»;- р.
Ким, бр. Кім «Те.»;- утворено від аб
ревіатури
КІМ - К(омуністичний)
І(нтернаціонал) М(олоді), що є каль

кою р. КИМ; не виключено, що україн
ське ім'я Кім є також· запозиченням 3
російської мови. -Сл. вл. імен 213;
Петровский 131.-Див. ще інтернаціо
нал,

комунізм,

молодИй.

[кімбур] «східний вітер» Берл;- оче
видно, утворене від власної назви Кін.
бурнська коса (піщана коса між Дн іпров-
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кімвал

кін

ським лиманом і Ягорлицькою затокою)
або Кінбурн (назва фортеці, спочатку

Кін

світлиця, горниця; (ст.) опалювана кім
ната», ч. слц. komnata «Парадна кімна
та», ели. komnata «комора; спальня»;
запозичене з середньолатинської мови,

бурнеької коси, розташованої на схід
від Дніпровського лиману, міг позна
чатися східний вітер у місцевостях на
захід від лиману.

елат. cam(i)nata «кімната, що обігріває
ться каміном; будинок» є похідним від
caminus «Піч; горно; камін».- ПрисЯЖ

турецької, на цій косі, що існувала до

1857

р.-УРЕС

2, 111);

назвою

кімвал «стародавній музичний ін
струмент у вигляді двох металічних тарі
лок>>;- р. кимвал, бр. кімвал, др. кvм
вал «те.»;- запозичення з середньогрець

кої мови; сгр. гр. ю)fL~аЛо" «кімвал» по
в'язане з x6f1~YJ «миска, чаша; човен»,

спорідненим з дінд.
кінець кістки» і сірл.

kumbal) «товстий
comm «Посудина»;

усі ці слова є, очевидно, запозиченнями
з

якогось

неівдаєвропейського

ла.- Повомарів

джере

Мовозн.

1974/2, 43;
ІІ 48; Boisacq 534.-

Фасмер 11233; Fгisk
Пор. клавесИн, цимбали.
кімзовйтий -див. кемзувати.
[кімлйк] «калмию>, [кімлИчка] «кал
мичка; дерев' яна люлька з довгою ший

кою і опуклою кришкою», [кімлашнЯ]
(зб.) «калмики», [комлИк] «Калмик»;
результат видазміни назви калмИк, збли
женої з якимось іншим словом (напри
клад, [кім] «грудка»).-Див. ще кал
мИк.- Пор. камлйк.

[кімлЯ І «різновид ятера», [кімлач Ж,
кімло Я, клИмля Ж. клИмня J1, кл6шtя,
кл6мля Л, кл6мня Л, кл6м' я Л, клумля

Л, комлЯ Ж, щjмля Л] «те.», [комулецьl
«Палиця у сітці подібного ятера» Ж;

бр. [кл6мля, к6м(е)ль, к6мяль] «вид яте
ра», п. klomia, klom, kloma, [klonia]
«ТС.», ч. ст.

нюк УМЛШ 1976/7, 85; МоскалеІіко
УІЛ 26; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 237; Фас
мер-Трубачев 11 304; Slawski 11 387388; Machek ESJC 271.'""" Див. ще камін.
кімоно «вид халата з широкими рука
вами»;- р. болг. кuмон6, бр. кіман6,
п. ч. сJщ. вл. kimoпo, схв. ~- кuм6но,
слн. kimбno;- запозичено з японської
мови, очевидно, за посередництвом фран
цузької (фр. kimono); яп. kimono «одяг;
кімоно» утворене з основ ki «одягання»
(від дієслова kiru «одягати») і mono
«річ»; думка (Фасмер 11 234) про посе

редництво німецької мови (нім. Кіmбnо)
сумнівна.- СІС 328; Шанский ЗСРЯ 11

8, 130; Slawski 11 165; Holub-Lyer 240;
Юuge-Mitzka 369; Dauzat 424.
[кімса] «грудка (напр., землі); шма

ток хліба»;- очевидно, пов' язане з [кім]
«грудка»; щодо суфікса

-са

пор.

кукса

«обрубок руки».- Див. ще кім.
[кімсола] «зароблене працею» Ж;

неясне;

можливо,

пов' язане з

[кі.исаІ

«шматок хліба».
кімувати -див.

кема.
кін «місце гри; сцена; (заст.) місце
публічного покарання; [кут] Ж», [конJ
«сцена» Ж, коновий, [конатий] «кутас
тий» Ж, [конЯстuй] «ТС.» Ж. [конати]

на птахів»,

«міряючись руками на палиці, розподі

слп. klonka, [klon, klona] «кошик для
КВОЧКИ», СХВ. КЛО1Ьа «СИЛЬЦе на ПТаШОК»,

ляти ролі при грі у м'яча» Я, [конИтu]

ели. klбnek, klбnja «те.;
клітка для
птахів»;-псл. kloma, *klomьnja;--нe
зовсім ясне; можливо, споріднене з гот.

кону»;- р. кон «Місце у грі, куди треба
влучити або куди кладуть гроші; окрема

hlamma «пастка, сильце» (Machek ESJCS
206), якезводиться до іє. *kel- «кликати;

«місце гри, куди треба влучити; окрема
партія у грі», др. кон'Ь «мета», п. pokon

дзвонити»; пов'язується також з псл.
kloniti «клонити» (Bern. І 522) і з klamati «Хитатися, гнутися» (ЗССЯ 10, 6566; Brйckпer 238).- Slawski 11 262-263.

«до кінця, повністю», слц. napokon «На
решті, кінець кінцем», нл. kбп «зовніш

sklonky

«сітка

очевидно, за польським посередництвом;

кімната, '[ківната Ж, комната Ж,

куната ВеЛ];- р. к6мната, заст. ком
ната «кімната», ст. комната «будівля у
дворі архієпископа», п.
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komnata

«(заст.)

«класти

певним

способом

палицю

на

партія у грі; [початок; кінець)», бр. кон

«[початок]; (ст.) кінець», ч. ст.

dokona

ність, вигляд; термін, строю>, схв. кон
(у виразі од кана до кана «від початку
до кінця»), uскон «початок»;- псл. konь
похідне від * CE)ti «Почати», що має спіль
ний корінь із zakonь «закон»;- спор ід-

кінатов

кіно

нене з лтс. а~kап «знову» ( <балт. *kana-), дінд. kaпїnal). «молодий», kanya «дів
чина>>.- Фасмер ІІ 307; Slawski ІІ 419;
Machek ESJC 217; ЗССЯ 10, 195-196;
Bern. І 560-561; Trautmanп 133-134.-

ництвом німецької (н.

Див. ще почати.- Пор.

а також російської і польської; фр.

бр. кінематограф, п. ч. слц. вл. kineшa
болг. м. кuнематограф, схв. ки

tograf,

не!vtатЬграф, слн. kiпematograf; -запо
зичено з французької мови за посеред

закон\ кінець.

Кinematograph),

ci-

пematographe утворене франпузом Булі
(1892, до винайдення кіноапарата брата

[кінатов] (вигук гуцульських дрово
рубів при спусканні з гір зрубаних де
рев по жолобу, коли дерево опиняється

ми Люм'єрами, 1896) від гр. xiVYJfLCX (род.

внизу і його відкинуть; сигнал того, що
шлях вільний для нового дерева);

«рухаю», спорідненим з лат. сіео «ТС.»,

в. хї:v-інtато(;) «рух», пов'язаного з XLVs(J)
дінд. cyavatё «рухаєтьсЯ>>, і -Ірасро(;, по

неясне; можливо, утворене на основі
уг. kіпп ott van «зовні там є», зближе
ного в останній частині з ви гуком гов.
Пор. клейгов.

хідного від jp6.cp w «пишу».- СІС 328;
Шанский ЗСР Я ІІ 8, 130-131; Юеіn
289; Dauzat 177; Frisk І 855, 862863.-Див. ще графа.-Пор. кіно.

кінва «кухоль, цебрик», конівка, [ко
нов, кановець ЖJ, коновка, [коновл.s:t Ж,
коновок Пі, конопка ЖJ «те.», [коноб]
«иебер» Я;- р. [коновь) «глею>, [коновка]
«те.», бр. конаука

«кухоль»,

п.

кінець,

«той, що живе наприкінці села» Ж, [кін
чИна] «кінцівка» Ж. [кончйпа] «Кінець,
смерть» Ж. кінцевий, [кінчdстий]
«З
гострим кінцем», [кінчатий] «те.», [ко
нечний, [концевuй] «який живе чи зна
ходиться наприкінці села» я' конче
«обов'язково, неодмінно», [конечне, ко
нечно] «ТС.», Кінчати, безконечник, без
КОftечний, доконечний, докопче, закін

kone\v

«кінва», ч. konev, [konva], слц. kaпva,
[konva), полаб. t:бш1і, слн. kбnva <<Те.»,
стсл. KONOE"h «казан»;--- запозичене з ні
мецької мови (можливо, через посеред

ництво польської); найімовірніше, дже
релом слова є двн. channa (нвн. Капnе)
«глею> з огляду на кореневий голосний
о, якийвідповідає давньому германсько
му а, і зву косполучення ev (пор. укр.
церква, п. cerkiew); менш імовірне пов' я

зання (Фасмер І І 311;
Веrп. І 558) з свн.

218;

ходження

Machek ESJCS
kanne «Те.»; по

німецького слова не з' ясова

не.-Дзендзелівський НЗ УжДУ

14, 104;
11 311; Slawski 11 412; Machek
ESJC 273; ЗССЯ 10, 196; Бернштейн
Очерк 1974, 237; Кluge--Mitzka 346.
Фас~ер

[кіндзєр] «волосяний пук на кінпі
бича» Ж;- запозичення з польської мо
ви; П. kt:;dzior «ВОЛОСЯНИЙ пук, ЛОКОН»
споріднене з укр. кудрі.- Slawski І І
126-127.- Див. ще кудрі.

[конець] Ж. кінцівка, [кін

чак] «МеЧ З ВУЗЬКИМ ЛеЗОМ», [кінчанuн}

чення, наконечник, напрИкінці, [наскін
чу], нескінченний, [оконечний] Ж, [по
конець], [поконече] «Кінець» Нед, [при
конеччя,
приконечнuй],
прикінцевий,
[скінча] «Кінець» Нед, [сконець] «те.»
тж, укінець;- р. конец «кінець», бр.
канец, др. коньць, п. слц. kопіес, ч. konec, вл. kбпс «те.», нл. k6flc «кінець;
початок», полаб. funec «кінець», болг.
КОНеЦ «НИТКа; (заст.) кінець», М. КОНЄЦ
«нитка;

волосінь»,

схв.

конац

«нитка;

кінець, край», слн. kбnec «кінець; по
чаток; ціль; нитка», стсл. KONh.Цh. «кі
нець»;- псл. kоnьсь «кінець, початок»;
похідне від kопь або *konь «ТС.» (пор.
СТСЛ. ИС·КОNИ ДО КОNИ «З ПОЧатку ДО кін

Кіндрат;- р. Кондрат, Кондратuй,
бр. Кандрат, др. Кодрат'Ь, болг. Код
рат, стсл. RoN"hДpdт"h;- запозичення з

ЦЯ»), пов'язаних з *cttti «починати»;
фонетично незакономірна форма кінець

грецької мови; гр.

типу кінця ( <~'коньця) з закономірним

Кобріітщ; (ім' я) по

ходить,

очевидно,

(букв.)

«чотирикутний;

Петровский

від

лат.

Quadratus

квадратний».

134; Фасмер 11 309; Илчев

261.-Див. ще квадрат.
кінематограф,
кінематографія, кі
нематографічний;-- р.
кинематограф,

зам. конець виникла під впливом форм
і

(<о)

в новому

закритому складі.

Фасмер ІІ 310; Slawski ІІ 418-419; БЕР
ІІ 588-589.- Див. ще кін.
кіно «будинок, у якому демонстру
ються кінофільми», кіно- (частина склад
них слів типу кіноактор, кіноапарат і
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кіновар

кіп

под.);- р. кино, бр. кіно, п. ч. слц. вл.
нл. kino, болг. м. кИно, схв. кИно, слн.
kino;- очевидно, запозичене з німець. кої мови за посередництвом російської;
нім. Кіnо є скороченням слова Kiпema
tograph «кінематограф» (через проміжну
форму Кientopp), мабуть, за зразком
КіІо «кіло>> і Auto «авто»; переміщення
наголосу в російській мові відбулося за
зразком слів французького походження

(пор. р. авто, кило).- Фасмер-Труба
чев ІІ 234; Slawski ІІ 166--167; Юuge
Див. ще кінематограф.
кіновар «мінерал класу сульфідів
червоного кольору; фарба з цього мі
нералу»;- р. кйноварь, бр. кінавар, п.
cynober, ч. cinabaгit, cinobr, слц. ci-

Mitzka 370.-

пabarit, cin6ber, вл. cinober, болг. ки·
навар, м. цинобер, схв. цин66ер, слн.
cin6ber «те.»;- запозичення з грецької
мови візантійського або пізнішого пе
ріоду; гр.
xLvvci~щн «кіновар» є сло
вом нез'ясованого, мабуть,
східного
походження
(можливо,
етимологічно
близьким ДО перс. siingiirf «ЧерВОНИЙ
свинець, кіновар»); ч. слц. ciпabarit
запозичені за посередництвом лат. сіп

паЬаrіs «Кіновар», форми типу п. cynober -.за посередництвом н. Zinn6ber
«ТС.».-Шанский 9СРЯ 11 8, 132; Фас
мер ІІ 234; Holub-Lyer 113; Юеіn 289;
Frisk І 855; Boisacq 457.- Пор. цинобра.

задовільно не з'ясований; виводиться ще
3 кельт. *konko- «кінь» (9ССЯ 1О, 197-

198); менш переконливі
(Moszyiiski PZJP 235-236) з
«каструвати»,

зближення

Назв. дом. жив.

51)

з лат.

пов' яз анн я
псл. skopiti
(Трубачев

caper

«цап»,

гр. хсілрщ «Кабан» або виведення (Бас

каков та ін. Взаимод. и взаимообог. 55) з
монгольської мови.- Шанский 9СРЯ ІІ
8, 299; Фасмер-Трубачев 11316; Филин
Образ. яз. 114; Slawski 11446--447;

Machek ESJC 307; БЕР 11 578-580;
Skok 11 і43.-Пор. кобИла, комонь.
кіоск, кіоскер;- р. болг. ки6ск, бр.

кіёск, п. ч. слц. вл. kiosk, схв. кuоск,
слн. ki6sk;- запозичене з турецької мо
ви за посередництвом французької (фр.

kiosque «альтанка; кіоск») або німецької
(н. Кібsk «Кіоск»); тур. kб~k «вілла; літ
ній палац; павільйон; башта,
вежа;
каюта на задній палубі судна» похо
дить від ар. kusk «Павільйон, кіоск, рун
дук; альтанка; будка, кабінка», що, ма

буть, є словом іранського походження
(пор. перс. gose «кутою>, курд. guz, guse
«те.», а також ар. (<іран.) gausaq «па

лац», що зводяться до ав. *gаоsаkа).
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 132-133; Фасмер ІІ
235; Slawski ІІ 167; Dauzat 424; Юuge~
Mitzka 370; Юеіп 847; Horn 211.
кіот «засклена скринька або шафка

для ікон», [ків6т] Ж;- р.

ки6т,

[ки

кінь (зоол.) «Equus L.», [кiNвlil (зб.)
«коні», [канва, конова] «ТС.» Л, кіннИк

вот, кив6ть], бр. ків6т, др. кивот-ь «те.»,

«кавалерист» СУМ, Ж, [кіннuк] «стай
ня», [кіннuця] «те. Г; кіннота Ж», [кін

будь святого у православній церкві»,

нИчка] «упряжка» Ж. кінлота, кіннот
ник,

коненЯ,

конИна

«Кінське

м· ясо;

схв. кuвот «скриня з мощами якого-не

fііlвот «Те.», стсл. кисот"h «Кіот»;- запо
зичення з середньогрецької мови; сгр.
J-:L~ют6G «скриня, ковчег» є, мабуть,

кінський екземпляр», конівнuцтво, ко
нюх, конЮший, конЮшня, конЯ, [конЯк]
«кінський гній» Ж. конЯка, конЯр, [ко
нЯрня] «стайню> Ж. конЯрство, конЯти
на «(м'ясо) конина», конячИна «шкапа»,
конЯчка, кінський, конЯчий, [оконити)
(заст.) <<Зробити кінним», [пакінь] «ШКа
па»;-р. бр. кань, др. кань, п. koii,

[кіп] «спосіб?» (у прикладі }Іким кі
по.п ти міг то учинити?) Ж;-м. кип
«Статуя», СХВ. кUn, СЛН. kip «ТС.»;- за
ПОЗИЧеННЯ з румунської чи молдавської

кон, м. коfЬ, схв. коfЬ, слн.

konj, стсл.

молд. кип «Тс.», походить від угорського

кон~;-псл. kоnь;-незовсім ясне; оче
видно, становить етимологічну єдність

вом давньотюркського походження (пор.

ч.

kuii, слц. kбіі, вл. k6ii, нл. koii, болг.

3 псл. kошопь «кінь», укр. комонь і псл.

kobyla, укр. кобИла, але взаємний фоне
тичний стосунок цієї групи слів поки що
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словом семітеького походження (пор.
гебр. teba «скриня, ящик»).- Шанский
9СРЯ 11 8, 133; Фасмер ІІ 229; Bem. І
506; Frisk І 848-849; Boisacq 453.

мови; рум.

chip

«спосіб,. манера; образ»,

kep «Картина; обличчя; образ», що е сло
дтюрк. kep «форма», тур. gibi «подібно
до того, як», чув. кап «зовнішній ви
гляд; форма; постать; корпус»).-Sсhе-

kіпний

к-іс

ludko 135; DLRM 141; СДЕЛМ 181;
MNTESz 11 447-448; Егоров 88-89.Див. ще капище.
кіпний, кіпн[тu, кіпно -див
ко
пі нь.
кіпнИна -див. кошіти 1 •
кіпоть «Кіптява», [кИпоть], кіптюга
«курява», [киптюга], кіптЯва, [киптЯ
ва], кіптЯга «курява», [киптЯга], к6піт

«Те.», [кипть, к6поть] «сажа» Ж.

коп

тИльник, коптИльня, копченИна, копчен
ня, копченя, коптйти «пров' ялювати у

диму», коптіти «чадити», [кіпт[ти] «те.»,
кіптЯвий, [кuптявий], коптИльний, коп

чений, [скопотuти] «збити, підняти куря
ву»;-р. к6поть, коптИть, коптеть, бр.
к6паць, капціць, капцець, др. коп'Ьтьньtи,
п. kopec, kopcic, ч. kopt, ст.
kopet,

koptiti, слц. заст. kopt, [koptit' sa], вл.
kopc, нл. kops, kopsis, болг. [коптя,
коптея] «темнію; мовчу»;- псл. kор'Ьtь
<шіптява» з похідними kop'Ьtiti, kopnteti,
очевидно, пов' язане з kypeti «кипіти»,
kvapiti «квапити»;-- споріднене з лит.
kvapas «дихання; запах», лтс. kvept «д11·
міти, коптіти», гр. xaлv6G «дим; піна; во

дяний

пил».-- Шанский 3СРЯ
ІІ 8,
305-306; Фасмер ІІ 319; Преобр. І 351;
Slawski І І 453-455; Br\lckneг 255;
Machek ESJё 275; БЕР І І 622; Щinskij
AfS!Ph 29, 162; Bern. І 565; Trautmann
147; Роkогпу 596-597.-Пор. квапити,
кипіти.

[кіпстися] «лякатися» Ж;- неясне.
[кіпшіти] «кишітю> Ж;- очевидно,
фонетично видозмінений (ки > кі) резуль
тат контамінації слів кииr[ти і кип[ти.

кір 1

«дитяча

заразна

хвороба,

що

)К; - п. [kirr] «вигук при зустрlЧІ ЦИ•
гана; (знев.) циган» (з укр.);- неяс
не.- SW 11 341.
кіраса «нагрудні лати», кіраейр «Ка
валерист, одягнений у кірасу»;- р. болг.
кираса, бр. кіраса, п. kiгys, ч. kyгys,

слu. kyrys, kyras, вл. kheras;- запо
зичення з французької мови; фр. cuiras(ст. curasse) «кіраса»
походить від
ісп. ст. [cuyraza] «ТС.», що продовжує
лат. coriaceus (жін. р. coriaceua) «шкі
ряний»
(отже, первісно - «шкіряний
панuир»), яке є похідним від лат. coriuш
«шкіра; шкура», спорідненого з псл.

se

kога, укр. кора.-- Шанский 3СРЯ li 8,
135; Фасмер І І 236-237; Slawski І І 170,
172; Dauzat 223.- Див. ще кора.
[кіржак] «шолудивий» Ж, [кіржuті·
ти] «шолудивіти» Ж;- очевидно, по
в'язане з [коржавий] «Висохлий і жор
сткий» (про шкіру), корж, оскільки го
лова шолудивого покривається струпа

ми.- Див.

ще

корж.

[кірка] «ложка» Ж.
[корка] «те.»
Ж;-очевидно, пов'язане з кора, як
і семантично близьке корець «ківш для
пиття води».-Див. ще кора.
[кірувати] «Лікувати (?)»·Ж;- не

ясне; можливо, пов' язане з [курувати]
«лікувати».
кірх -див. корх.

кірці, к[рнці -див.
корець.
[кірчик] «недоїдений кусочок хліба»
Мо;- неясне; можливо, результат кон

тамінаuїі слів кора і окрайчик.

кіс 1

(орн.)

«чорний

дрізд,

Turdus

[кос] «тС.>) ВеНЗн;- р. ст.
[кос] «шпаю>, п. ч. слц. kos «чорний

merula L.»,

супровадиться висипом»;- р. корь «кір»,

дрізд», вл. нл. слн.

др. корь «кора», п.

схв. кос «те.»;- псл. kos'Ь ( <*kops'Ь)
«тс.»;-споріднене з rp. x6'\JtXOG, х6о

kur

«краснуха; (заст.)

кір», [kог} «скарлатина», [kбг, сhбг] «кір»
(з укр.?);-псл. korь, пов'язане з koукр. кора (оскільки шкіра хворої ди
тини лущиться);- споріднене з .тшт. karai (мн.) «Кір; вітрянка; червоно-сині

ra,

плямки на тілі при тифі»;

в'язання
154) з гр.

сумнівні по

(Petersson AfSIPh 36, 153x6ptG «блощиuя», дінд. karatal)

«темно-червоний»

при реконструкuії

іє.

*kог- «щось червоне».- Меркулова 3ти
мология 1970, 171-174; Фасмер ІІ 343;
Slawski ІІІ 387-388.-Див. ще кора.

[кір2 ] «прізвисько uигана (=злодій)»

29

1-434

kбs,

болг. м. кос,

оuсрщ «чорний дрізю>; можливо

(Meillet

походить від звуко
наслідувального іє. *кор-, звідки також

MSL 18, 171-172),

псл. *sopti, укр. соптИ, соnіти (іє.
*кор- могло зазнати дисиміляції в kop-,
пор. укр. гуска, псл. gQsь і лит. Z<\;9is
«гускю>); на думку інших (Vaillant RES
35, 94-95), споріднене з псл. kos'Ь
«косий» і kositi «КОСИТИ>) (назва птаха
могла бути зумовлена способом літан
ня); ПОВ'язаННЯ З ЛИТ.
SёSe «ЧОрНИЙ
дрізд» (Bruckneг 259) недостатньо об-
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кіс

кіт

грунтоване.- Фасмер

І І_ 344; Slawski
11 515-516; Machek ESJC 279; SchusterSewc 630-631; БЕР 11652; Bern. І 585.
(кіс 2 ) (гра у Коса «ВИД ритуальноЇ ГрИ
у Галичині й Угорщині біля тіла по
мерлого») Я;- неясне; можливо, пов'я
зане з п. kos «Чорний дрізд; (перен.)
хитрий, спритний», звідки ст.
куси, пустощі, виверти».

kosy

«фо

[кіснИк] «застібка в чоловічій сороч
ці» Я;- неясне; можливо, пов' язане з
кіснИк «стрічка для кіс (заплетеного во
лосся)».

кіста «пухлина, наповнена рідкою
масою»;- р. киста, бр. кіста, п. слц.
cysta, ч. cysta, kysta, болг. кucrna, схв.
киста;-запозичення з грецької мови; гр.
х6сrн~ «пузир, пухир; кишка; мішечок»
утворене суфіксом -н- від утраченого
дієслова із значенням «дути», спорідне
ного 3 дінд. svasati, svasiti «СВИСТИТЬ»,
дісл. hvisla «шептати на вухо», дангл.
hwispriaп (англ. whisper)
«Шепотіти»,

укр. свистіти.-СlС 330; Шанский 3СРЯ
11 8, 138; БЕР ІІ 390; Walde-Hofm.
ІІ

403-404; Frisk 11 56.- Див.

ще

свист.

кістень «коротка палка з причепле
ною ДО кінця ·гирею»;- р.
кuстень,
бр. кісцень, п. kiscien «те.»;- запозичен
ня з тюркських мов; тат. башк.

кистон

«дрюк; дротик» здебільшого виводиться

від перс. kistan «прес, тиски; олійницька
палка».- Фасмер 11 240; Шиnова 185;
Дмитриев 538; Slawski І І 175-176;

Riisiinen Versuch 272.
кість,
кістка, [кістнЯкІ «кістяк»,
кістЯк, [кістЯнка] «перезріла маслина»
Ж, [кістЯр] «збирач кісток» Ж, [костак]
(ори.) «костолуз, Coccothraustes» Ж, [ко
стар, костур] «те.» ж, [костuр]

«гра

вець у кості», [костuря] «тс.» Я, [кост6вищеІ «кістяк» Ж. [к6сток] «кістка» Я,
[костЯк] «кістяк», кощій «(худий, як)
скелет», кістлЯвий, кістянИй, [кістянuс
тийІ Ж. [кістЯстий] Я, костИстий, [ко
стовйтий] «костистий» Я, [костЯвий] Я,
костЯнuй, [костянйстий] Ж. [костянку
ватий] (про ягоду) Ж. [кощсівийІ, костені
ти, неікістень «болісне кісткове утворен
ня у КОНЯ», накістник «ТС.», НадКіСНИЦЯ

(анат.), окіст, окістя, [ок6ста] «шинка»
Ж, ок6стуватий «костистий; твердий, як
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кістка» Г, Ж;- р. кость, бр. косць, др.
кость, пасти костию «полягти

на полі

бою», на костех'Ь «на полі битви

(яка

тільки що закінчилася)», п.

SWittiych «МОЩі

kosc, kosci
СВЯТИХ», СТ.
kosnica

«Передпогребальний дім (для складання
тіл перед похованням)», ч. kost, слц.
kost', вл. k6sc, нл. kosc, полаб. t'iist, болг.
каст, м. каска, схв. каст, слн.
k6st,
ст. kostnica «приміщення для померлих»,

«те.»,
стсл.
кост~;- псл.
kostь «кість; труп забитого або його ча

kostenjaca

стиню>, пов' язане з kosati «бити, руба
ТИ», Cesati «чесати, скребти»; зістаВЛеННЯ
з лат. costa «ребро» (Фасмер-Трубачев
11 349; Преобр. І 368; БЕР ІІ 661-663;
Веrп. І 582-583) або з лат. os «кістка»,
гр. іютЄО\', дінд. asthi «ТС.» (Machek

Esjc 280-281; Ernout--Meillet 146;
Persson Beitr. 526) залишаються неп ере
конливими.- Мельничук
1966, 234-237; Шанский

254-255.- Див.

ще

3тимологи я
3СРЯ ІІ 8,
коса\ чесати.

[кісЯк] «На поливних городах земля·
ний валик, за допомогою якого пускають
воду» Дз;- неясне; можливо, пов' язане

з косий.

[кісьюіти] «вдруге орати землю під
па ром» Ж;- неясне.

[кісьма] «китиці біля хустки» Мо; очевидно, результат видазміни форми
тасьма, зближеної, можливо, з к6си
(ор. в. кісьмu).-Див. ще тасьма.

кісьора -див. кишора.
кіт (зоол.) «Felis felis», кітка, кішка,

кИця, [кіця] Ж, кИцька, [кіцькаІ Ж, [кі
цак] «кіт» Я, [катар] «кіт (?)», [к6цур]
«кіт» Ж, [коцурЯткоІ «кошеня» ВеБ,
котuна, котЯ, котенЯ, кошенЯ, коша
тина, [кошва] (зб.), котЯчий, кошачий,
[кошечий], киць-киць (вигук, яким під
кликають котів), кuцю-кйцю, [куцЮсь
куцЮсьJ Я «ТС.», кота (вигук, ЯКИМ від·
ганяють котів);- р. бр. болг. кат, др.
кот'Ь, п. kot «кіт; (мисл.) заєць», ч. слц.
kot «кіт>>, вл. k6cka «кішка», нл. kot,
полаб. totai ( <*koty) «коти»;- nсл.

kot'Ь;- споріднене з лит. kate «кішка»,

лтс. ka~is «те.», прус. catto «Кіт>>, двн.
kazza «кішка», еви. нвн. Katze «Те.»,
дісл. kQttr «кіт», ketta «Кішка», дангл.
catt «Кіт», англ. cat, лат. cattus, дірл.

кітва

кіш

ірл. cat,
кімр. kath, брет. kaz «те.»;
можливо, псл. kotь запозичено з латин
ської мови у lV LT. н. е. через герман
ське посередництво або й прямо; мож-·

етимології; можливо, походить від ар.
qutп «бавовна» або через Kutte «(чер
нецька) ряса» (пор. написання Kйttel 15-18 ст.) пов'язане з елат. cotta «чер

ливо також, що германські

і кельтські

нецький одяr», що походить з дфранк.

форми запозичено з латинського джере

*kotta «грубий вовняний матеріал, по
криття».-СІС 330; ШанскийЗСРЯ 11 8,
139; Фасмер 11 241; Slawski І І 179-180;
БЕР ІІ 395; Юuge-Mitzka 372, 415.
[кіткати] «лоскотати» Ж;- п. kitkac

ла,

або,

навпаки, латинське слово

по

ходить із германського; подібна назва
для кота існує і в неіндоєвропейських
мовах (пор. ар. qiH «кіт>>, qiHa «кішка»),
що дає підставу розглядати цю назву
як давнє мандрівне слово суспільно

етнічних культур Європи і Азії.- Фас
мер 11 350; Slawski Il 558v-559; Machek

ESJC 282-283; Schuster-Sewc 644-645;
БЕР ІІ 669-670; Трубачев Назв. дом.
жив. 95-97; Топоров ІІІ 269-273; Юеіn
247; Vries AEW 343.
[кітва] «якір», [котва, кітвИця, .кот
вИця] «Те.»;- р. rкотва], П. kotew, kotwica, ч. kotev, kotv а, слц. kotv а, kotv іса,
вл.

kotwica,

к6тва,

*koty

нл.

kotwa, kot'W·ica,

болг. м.

схв. котва, слн. [kбtvа];-псл.
(род. в. *kotьve), пов'язане з

kotь «кіт» на підставі подібності хапання
предмета кіrтями (пор. укр. к[шка «Ма

ленький якорець, яким витягають відра

«ТС.»;- не зовсім ясне; можливо, звуко
зображальне утворення;

не виключена

також можливість запозичення з ні
мецької мови (пор. нвн. kitzeln «лоскота
ТИ>>, снн. keteleп «TC.»).-SW 11 344;
Юuge-Mitzka 372; Юеіn 848.
[кіток] «обмотаний вірьовками скру
тень соломи, що прибивається по краях
дверей для захисту від холоду»;- оче
видно, пов'язане з котИти (див.).
[кfтЯ] «ВИд свяченого хліба» ВеЛ;-
неясне; можливо, пов' язане з кутЯ.
кіть-кіть,

кіть-кіл[ть -див.

ко

піти.

[кfфлик] «Вінок; латка (на підошві)»
Ж;- неясне.

[кfцькийJ «який веJІикий, який

ма

переконлива

лий» Ж. [кfцєчкий] «те.» Ж. [кfцько] «як

(Bern. І 590; Бернштейн Очерк
1974, 238) про запозичення слова 3 гер
манських мов.- Фасмер ІІ 350-351;
Slawski ІІІ 16-17; Machek ESJC 284;
Schuster-Sewc 648-649.- Див. ще кіт.

багато (як мало)»;- займенникова фор

3

дна

колодязя»);

менш

думка

[кfтвиця] «дошки, по яких скочують
воза до річки для перевезення на дру

гий берег; коліщатко в колішні Я»,
[китвuця] «дерев'яний циліндр, що під
кладається під важіль для підіймання
млинового

жорна»;- назви,

очевидно,

пов'язані з котйти (див.).
кітель

«куртка

військової

ма, утворена, очевидно, на основі

с.лів

якИй (або кий,- пор. кий біс) і (с)кіль
ки, близька за характером до здрібніло
пестливих утворень дитячої
мови.
Див. ще кий\ кілька 2 , скільки, якИй.
Пор. тіцький.
(кічка] «загострена з обох
кінців
паличка для дитячої гри; частина

воза;

вид воза для перетягання колод і балок»

Ж;- можливо,

утворене

від

котИти

(пор.).

формю>,

[кuтель, кітля ЖJ «те.», lкfтлик] «Літня
свита домашнього полотна» Я;- р. ки
тель, бр. кіцель «китель», п. kitel «полот

няний плащ-халат; [верхній полотня
ний одяг, спідниця]», ч. kytle «проста,
груба одежа», слц. kitl'a (kytl'a) «спід
ниця», вл. kit(e)l «куртка», нл. kite1
«куртка, жіночий капот», болг. кuтел
«літня офіцерська блуза»;- запозичен
ня з німецької мови; свн. kit(t)el, нвн.
Юttel «верхній полотняний або сукон
ний одяг» не має твердо встановленоL

кіш 1 «кошик (особливо великий)»,
[кош], кошик, [кошалка, кошарик ВеУг,
кошарка ВеУг, кошелик ВеУг, кошелИ
на] «тс.», кошикар «майстер, що плете
КОШИКИ», КОШtвка «КОШИК», КОШtЛЬ «ТС.»,

[кошівниця] «Кіщ для зерна», [кошниця]
«повітка для качанів кукурудзи», lко
ш6вка] «КОШИК» Ж, nокошевщина (заст.)
«подать з млинів» Бі;- р. бр. болг. м.
КОШ, др. КОШЬ, П.

схв.

кош,

kosz,

Ч.

СЛЦ. БЛ.

НЛ.

l;os, стсл. 1\ОШЬ.
«тс.»;-псл. kosь
(<*kosjo-); -спо
ріднене 3 лат. qua1um (<*quaslo-) <<Плеkos,

слн.
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кладннк

кіш

тений кошик»; іє.

*k11 as- «те.».- Фас
мер li 359-360; Slawski 11 536-538;
Machek ESJC 282; БЕР ІІ 690-691;
Bern. І 586-587; Walde-Hofm. 11 397;
Pokorny 635.- Пор. кошара.
кіш 2 (іст.) «Козачий стан; літнє житло
кочовиків; табір, стаю>, заст. кош, ко

шовИй;- р. кош, бр. кашаваць «стати
кошем», п. kosz (з укр.);- запозичення з
тюркських мов; чаг. kos «сукупність
юрт, табір», кирг. kos «повстяний намет,
юрта», башк. kos «курінь>>, тур. kos

«стадо>>, балкар. kos «стійло, стійбище>>,

як і монг. qos «дорожний намет>>, мож
ливо, пов' язані з дтюрк. qos «Пара>>,

qos- «з'єднувати, сполучати».- Моска
ленко УІЛ 26; Фасмер І І 359; Шипова
199; Slawski ІІ 538-539; Bern. І 585586; Дмитриев 538; Юisanen Versuch
283.-Пор.
відкоша
(дати),
окошИ
тися.

[кішастий] «рябий, двомасний»;- не
можливо, початкове кетешастuй
ВЇД уг. kettбs «ДВОЯКИЙ, ДВОЇСТИЙ».
кішка -- див. кіт.

*

-ясне;

[кішкарь] «один з гравців у

плаза

(гру, де палицею влучають в іншу, що
лежить на землі)»;- очевидно, пов'яза
не з [кічка] (див.).

[кішкатиІ

«дбайливо

виховувати»

Ж;- очевидно, похідне утворення від
кохати «плекати, викохувати, вихову
вати, вирощувати» (див.).- Пор. розкіш.
кішнИця, кішнЯ- див. коса 2 •

[кіЯвкатиІ «кричати, кавкати» (про
галок), [кіявчатu,
кuявrцітu
ВеЛ]
«те.»;- очевидно,
звуконаслідувальні
утворення, паралельні до кtівкатu, кaв

ttarnu.- Пор.

кав.
Клавдій, Клавдія, [Кл<івдикЖ, Кл?и

дзя Ж1;- р. болг. Клtівдий, Клавдия,
бр.

Клаудзій,

Юaudia, ч.

dius,
схв.

Клаудзіq, п. Юaudiusz,

Claudius, Юaudie, слц. Юau

Юaudia,

Юaudije,

м. Клавдие, Клавдиjа,

Юaudija, слн.

Юavdija;- запозичення · з
мови; лат.

C!audius

Юavdij,

латинської

споріднене з claudнs

«кульгавий», «кривий», етимологічно не

ясним.- Сл.

вл. імен 213; Петровский
133; Walde-Hofm. І 231; Юеіn 296.

клавесИн «старовинний
клавішний
музичний інструмент»;- р. болг. кла
весИн, бр. клавесін, n. klawesyn, ч. kla-
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vesin,

схв. клавесён,слн. klаvеsіn;-запо
с la(XVII ст.) походить від clavecim-

зичення з французької мови; фр.

vesin
ble ( <c1avysimbale), що виникло з елат.
clavicymbalum
«клавішний струнний
інструмент>>, утвореного з clavis «ключ,
клавіш>> і cymbalum «кім ваЛ» (<гр.
xurBaЛov «тс.»).-СІС 330; Фасмер ІІ
243; Назарова РЯШ 1973/1, 84---85; Slawski ІІ 192; БЕР ІІ 410; К!еіn 296-297;
Daнzat 181.-Див. ще кімвал, кла
віш.- Пор. цимбали.
клавІр «усякий
клавішно-струнний
інструмент;

переклад

партитури

для

виконання на фортепіано»;- р. болг.
клавИр, бр. клавір, ч. слц. слн. klavir,
вл. klawer, нл. klawiry, м. клавир, схв.
клдвuр;- запозичення з німепької мо
ви; нім. Кlavier «рояль, піаніно, форте
піано» виникло на основі фр. clavier
«ряд клавішів (особливо в органі)», що
походить від лат. clavis «КЛЮЧ, клавіш»;
інше значення виникло в результаті
скорочення слова клавіраусцуг ( <нім.
Юavierauszнg), букв.
«клавірний
ви
тяг».-СІС330; Шанский 9СРЯ ІІ 8, 142;
Назарова РЯШ 1973/l, 84-85; Юuge
Mitzka 375.- Див. ще клавіш.

клавіш, клавіша, клавіатура, [кла
вуши] «клавіші в лірі» Я;- р. клавиш,
клавиша, бр. клавіш, клавіша, п. klawisz, ч. klaves, klavesa, слц. klaves,
бо лг. клавuш, м. клавиш;- через поль
ське посередництво заnозичено з латин

ської мови; лат. clavis <<Ключ (у т. ч.
до органної труби); клавіш» пов' язане з
clavus <щвях», claudo <<замикаю» і разом
з ними споріднене

з гр.

хЛеt(; «КЛЮЧ»,

xЛetffi <<замикаю», дірл. clo «ПВЯХ», cloim
«перемагаю», псл. kljucь, укр. ключ.
СІС 330; Фа<~мер ІІ 243; Slawski І І 192;
Machek ESJC 252; БЕР ІІ 410; WaldeHofm. І 229-230.- Див. ще ключ.
Пор. клавесИн, клавІр.
кладезь
(заст.) <<КОЛОДЯЗЬ; джере
Ло»;- р. кладезь;- запозичення з цер
ковнослов' янеької
мови;- цсл.
км
дь.зь. (1627), стсл. кмдь.зь. відповідає
укр. колодязь (див.).
клад, кладвuще, кладій, кладільник,
кладка, кладобuще, к'лад6висько, кладЬ
вИще- див. класти.
[кладнИк] <<трава, Що вживається при

кл аня

кл ай

болях живота» Я;- очевидно, пов'я
зане з кла-::ти; мотивація назви неяс
на.- Див. ще класти.
[клай] «ряд п'ятнадцяток на ниві»
Мо;- очевидно,

запозичення з

«Викрикую», спорідненого з лат. clango
«кричу», дісл. hlakka «тс.».- Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 144; Юеіn 295, 848; Frisk
І 863-864; Walde-Hofm. І 227-228.

[клам] «брехня» Ж, [кла.матu) «бре

румун

ської або молдавської мови; рум.

clae

хати» Ж, [кла.мало] «брехун» Ж, [кла.м

«стіг сіна, соломи, копа снопів, купа»,

rтво 1 «брехня,

молд. клае «Тс.» є словами слов' янського

ВеЛ;- заnозичення з польської мови; п.
klam «брехню>, як і ч. слц. klam «ПО-.

походження, пов' язаними з болг. [клад
нЯJ «висока копа
снопів, сіна; стіг»
або укр. [клань] «півкопи, 30 снопів»,
[кланя] «тс.», похідними від псл. klasti
«класти». -Cranjala 311-312.- Див. ще
класти.- Пор. клань.
[клак] -див. ікло.

слц.

милка, обмаю>, нл.
схв.

стан

вагання,

ошукувати кого»,

фран

значенні

«хитатися,

цузької

утво

ється

псл.

[клака 2 ] «гуртова праця у сусіда чи

родича, толока» Ме, Мо, Дз, [клак Мо,
Дз, клаква Дз] «тс.»;- запозичення з
молдавської мови; молд. клакз «панщи

на; гуртова робота», як

і

рум. claca

«те.», походить від схв. тлеіка «панщина,

примусова

робота»

або

болг о

тлака

«вечорниці; безплатна колективна допо

мога в роботі (сусідам, родичам)», спо
ріднених з укр. толока.- Дзендзелів
ський НЗ УжДУ 13, 101-102; Vrabie
Romanoslavica 14, 154; СДЕЛМ 183;
DLRM 155; БЕР Il 414.- Див. ще то
л6ка2.

[клаки] <<Клоччя», [клачйтися] <<кош
латитися, куйовдитися>> ж:;- п. klak

яке

втомлюється», klamal:t «Ослаблення, вто
Ма>> (Bern. І 508-509; Stawski ІІ 248249; Mayrhofer І 281) або в давнішому

болг. клакь6р «клакер», схв.

claquer «плескати (в долоні); ляскати (пу
гою)».-СІС 330; Slawski ll 184; Dauzat 180.

sklamas <<Ошукати»,

зіставляється з дінд. kl-:lm(y)ati «слабне,

klaka,

рено від звуконаслідувального дієслова

[окла.мник)

кла.матu «кивати, хитатися, точи

клака, ели.

klaka;- запозичення з
мови; фр. claque «клака»

Я,

тися», слн. [klaml «сон, вічний сон, сон
смерті», klamiti «поводитися безглуздо»,
ПОХОДИТЬ від ПСЛ. klamati «ВВОДИТИ КОГО
у

клака 1 «група людей, що аплодує або
СВИСТИТЬ за гроШі», клакер «ОСоба, На
лежна до клаки»;- р. бр. клака, п. ч.

зрада»

з

гнутися>>

пов'язу

kloniti «КЛОНИТИ>>
9, 182-183).- Дзендзелівський
73-74.

(3ССЯ
УЗЛГ

клан «родова громада, рід (спочатку
в кельтських племен)>>;- р. бр. болг.
клан, п. слц. klan, ч. klan, clan, схв.
кдін, слн. klan;- запозичення з ір
ландської мови (очевидно, через посеред
ництво англ. clan); ірландське clann
( <дірл. cland «рослина; нащадки>>) «на

щадки, діти» походить від лат. planta
«пагію>.- СІС 330; Шанский 3СРЯ li 8,
144; Кlein 295: W alde-Hofm. ІІ 317.Див. ще плантація.
[кландати]

«благатю>,

[укландати]

«умовитИ>>;- неясне; можливо, афектив
не

утворення.

[кланцак] (іхт.) «Порода бичків, во
диться на дні лиману в болоті>> Бер л;
неясне.

<<клоччя»;- псл. klakь, утворення з су

[кланцати) «клацати (зубами)>>, tкла
.мцатu] «Те.>>;- афективне утворення ~ід

фіксом

укр.

клацати, можливо, як результат конта

знак, злак), пов' язане з *kl'Ьkь, *kl'Ьcьje,
р. клок, укр. кл6ччя.-S1аwskі ІІ 246248; 3ССЯ 9, 182.- Див. ще клоччя.

мінації з [кланцатий] «зубатий>>. -Див.
ще клац.- Поr. кланці.
[кланці] «ікла і зуби тварин ВеЗн;
зуби, великі зуби М"е», [кланцач] «зубач,
людина з великими зубамю> Ме, [клан
цатий) «зубатий>>;- п. (мисл.) klance

-аkь

(пор.

znakь,

zlakь,

клаксон <<механічний сигнальний гу
док автомобіля, мотоцикла тощо», клак

сонити;- р. болг. клаксон, бр. клаксан,

П. Ч.

klakson, СЛЦ. klakson, СХВ. клаК

<<Вовчі зуби»;- очевидно, похідне утво

СОН;- запозичення з англійськ:JЇ мови;

рення від [кла] «ікла>>, п.

англ. klaxon (спочатку назва фdбричної
марки) утворено на базі гр.
xM~ffi

Див. ще ікло.
кланя -див. клань.

kly

«тс.>>.
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кларнет

кланятися
кланятися -див. клонИти.
[кланьl «півкопи, ЗО снопів», [кланяl
«те.»;- очевидно, псл. klanь ( <*kladnь),
пов'язане з klasti ( <*kladti) «Класти».
Див. ще класти.- Пор. клай.
[клап] «зубець в одязі; наушник у

шапці», [клапи] «вуха свині», [клЯпа]
«клапан; ганчірка» Ж, [клапаня] «капе
люх», [клепаня, клебаня, клебан, кле
банка, ~лебанtіна] «тС.»;- п. klapa «лац
кан; клапаю>, ч. слц. klapka «те.; кла
віш>>, болг. клапа «лацкан;
клапан»,

схв.

kHtpka «кришка», ели. [kHipka]

«вило га»;- запозичення з німецької мо
ви; нвн. KJappe «хлопавка, клапан, лац
кан, заслінка» споріднене з Klapp «Ля

пас»,

klappen <<ляскати, ляпати», klaffen

«бути

розкритим,
«стукати»,

klappa

роззявленим»,
англ.

clap

дісл.

«ляскати,

битю>.-Slawski ІІ 186; БЕР ІІ 419;
Vries AEW 314.- Пор. клапан.

клапан;- р. бр. клапан, болг. клапа,
клапан;- запозичення з німецької мо
ви; нвн. Юарреn є формою множини від
Юарре «кришка, заслінка».- СІС 330;

Фасмер І І

420;

Веrп.

244; Slawski І І 186; БЕР ІІ
І 509.-Див. ще клап.

клапати «бити, хляпати», [клапкати]

«стукати»,
[клапач] (кличка собаки),
[клапачка] «КЛепачка, калатало», [кла

понький]

«обвислий»

Пі;- п.

klapac

«лунко бити; чалапати; ляскати (зуба
ми)», ч.

klapati «бити; хляпати», слц.
klapat' «хляпати; стукати», вл. klapac
«стукати, бити», нл. klapas «тС.», болг.
[клапам] «стукати; хляпати; трясти ву
хами;

квохтати;

чалапати,

важко

хо

дитю>, схв. kH1pati «стукати, калатати»,
слн. klapati «повільно, незграбно сту
пати»;- псл.
klapati, звуконасліду
вальне дієслово, близьке за формою і зна

ченням до клепати.- Slawski ІІ 250;
БЕР ІІ 420; 9ССЯ 9, 184--185.-Пор.
клаповухий, клепати.
[клапач] «вид ножа» ВеЛ, [клЯпач,
клапачик, кляпачик] «ТС.» ВеЛ, [клап
тош] «складаний ніж»;- неясне.
[кла пити] «квапити» Ж;- очевидно,
гіперкоректна звукова форма замість
квапити, в якому губно-губний приго
лосний в помилково був сприйнятий як
характерна для польської мови і части

ни суміжних українських говірок замі-
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на етимологічного

l

(л).- Див. ще ква

пити.

клаповухий

«З

обвислими

вухами»,

клапщjхий, [клапав!}хий Ме, клопо!}хий
ЖJ, капловухий, [капло!}хий] «Те.»;- п.
klapouchy «клаповухий», ч. klapouchy
«те.», слц. [klepuch(a), klopuch(a)J «кла
повуха свиня», болг. клепо!}х «клапову

хий», слн. klapoйh «те.»;- псл.
uxь,

складне

слово,

утворене

*klapoз

основ

дієслова

klapati «хляпати» та іменника
uxo «вухо».- Slawski Il 251-252; БЕР
ІІ 436.-Див. ще вухо, клапати.
клапоть, клаптик, [клаптавий] «Обі
рваний, у клаптях» Ж, [клапшtівuй]

«те.» Ж;- п. klapec «клапоть, кавалок»,
ч. (мор.) [klapet'] «пень, колода», ст.
klapet «те.»;- псл. *[klapьtь] «Кавалок»
(<і є. * (s)kel р- «розтинати»);- спорід

нене з лит. kalpa «поріг», прус. kalpus
«лушня», двн.
halp, halap «ручка»;
пов'язання з псл. *klapati (Веrп. І 510;
9ССЯ 9, 186-187) абQ з нвн. IOoben
«поліно» (Machek ESJC
не.- Slawski ІІ 251.

251)

менш пев

Клара;-р. бр. болг. м.
Клара,
п. Кlara, ч. слц. слн. Юаrа, схв. Kla-

ra;- запозичення з латинської мови;
лат. Clara утворене від c!arus «світлий;
ясний; голосний, чіткий», пов'язаного
з clamo «кричу» і calo «скликаю», спо
рідненими з псл. *kolkolь, укр. коло
кіл.-Сл. вл. імен 242; Петровский 133;
Walde-Hofm. І 141-142, 227, 228.Див. ще колокіл.- Пор. кларнет.

кларнет,

[клЯрнет]

тИст;- р. бр.

Ж,

кларне

клщтет, п.

klarnet, ст.
klarynet, ч. слц. klarinet, вл. klarineta,
нл. klarneta, м. кларинет, схв. кларИ
нет, слн. klarinet;:._ запозичене, оче
видно, через російську і польську мови
з французької; фр. clarinette «Кларнет»
походить від іт. clarinetto «тс.», зменш.
від clarino «кларино (музичний інстру
мент з високим звуком)», утвореного від
лат. clarus «ясний, виразний, голосний»;
фр. clarinette пояснюють також (Фас
мер ІІ 244; БЕР Il 422; Dauzat 180;
Gamillscheg 234) .як утворене від фр.
ст. cler «музичний інструмент з висо
ким звуком; дзвоник», похідного від

фр. ст. cler «світлий, ясний» (<лат.
clarus).-CIC 330; Slawski ІІ 187; Ма-

кла~

клац

chek ESJ С 251; Mest іса 323.- Див. ще

фундаменту нової будівлі», закладчини,

Клара.
клас,

[закладщини] «ТС.», закладка, закладка,
[закладчdнин] «гість на закладинах», за

класик:, к:ласик:а,

класИчний,
совий;

-

к:ласицtіз.м,

класний, класовий, надкла

р. к:ласс, бр. клас, п. ч. вл. нл.

klasa, болr. клас «клас (у школі)», класа
«клас (суспільства)», схв. к:лёtса «тс.»;
запозичено з латинської мови через посе

редництво нім. Юasse абофр.
лат.

classis

classe «те.»;

<<Відділ війська; флот; група

людей» етимологічно пов' язане з
«Оголошую;

скликаю»,

calo

спорідненим

з

псл. *kolkol'Ь <<Дзвін», укр. к:олок:іл
«дзвін; дзвоник»; форми класик, класика,
класицИзм, к:ласйчний, утворені за зраз

ком нім. Юassik, klassisch і фр. classique, зводяться до латинської моделі
classicus <<Військовий, воєнний; належ

ний до

першого

класу,

зразковий».

СІС 330; Шанский 9СРЯ Il 8, 145-146;
Фасмер ІІ 244; Slawski ІІ 187-188; БЕР
ІІ 424; Walde-Hofm. І 141-142.- Див.
ще колокіл.-Пор. Клара, класифікація.
класифікація, класифікатор, класи
фікаційний, класифікувати;- р. к:ласа~

фик:ация, бр. класіфік:ацьtя, п. -~la~y_ft

кладнИй; наклад «збитою>, [накладІ «ВИ
дання, тираж», накладальник, наклад
ка, [нак:ладник:и] «кусочки шкіри, при
шиті до оброті, щоб кінь не бачив, що

робиться збоку» Л, [нак:лажаІ <<вантаж»
Ж, нак:ладальний, нак:ладнйй, [накладно!
<<збитково; важко» Ж, [навзак:лад] «об
заклад», напрИклад, [наск:лад] «всклад»
Л, невідкладний, [нед6к:лад] Ж. ок:лdд,
[ок:ладина] «верхня балка на дерев' ян ій
стіні будівлі; обкладинка», [ок:ладк:аl
<<те.», [ок:ладк:уватийl <<кремезнИй», ок:
ладнйй, [обклад] <щифтерит», [обклада]
<<обкладинка; обшивка» Ж, обкладинка,
обкладка, [ 6бк:ладк:йl «дифтерит» Г, Ж.
пер ек:лад, перекладач, перекладина, пе
рек:ладнйй, підк:лад, [підкладачl <<Колода,
що підкладається nід човен при його ви

тяганні», підкладка Г, Ж, підкладнtій,
покладатися, поклад, покладень «покла
дою>, поклади, покладок, поклажа, по
кладливий,
(покладнuй1
«ЗаПаСЛИВИЙ,
;:~,байливий»,

[п6склад]

<<вузька

смужка

kacja, ч. klasifikace, слц. klaslftk.acta,
вл. klasifikacija, болг. класифик:ация,
м. схв: к:ласифик:ациjа, слн. klasifikacija;- запозичення з
західноєвропей

чить» Ме, прокладка, розкладатися, роз
клад, розкладка, розкладник, [розкла

ських мов; нім. Юassifikatiбn, фр. англ.
classificat ion утворено на основі лат.

дистийІ <<розлогий» Нед, розкладнйй,
розкладницький,
склад,
складальник:,

classis <<клас» і facio «роблю». - СІС 331;
Slawski Il 189.-Див. ще клас, факт.
КЛаСТИ, кластися «ЛЯГаТИ», (к:ладовй
<<класти» Я, [к:ладовйтисяІ <<лягати
спати» Я, клад, [к:ладвищеJ «кладовище»

mu]

Ж, [кладИна] «все, що кладеться

з пев

ною метою: балка, камінь тощо>> Ж, [кла
діжка] <<Кладіння, укладання», кладій,
клпдільник,

кладка,

[кладнЯ]

«КОПИЦЯ

хліба з 15-10 снопів», lкладобище] Я,
клад6ва, [к:лад6висько] Г, Ж, кладовИще

СУМ, Ж, кладдвка, кладь, [клажаІ Ж,
вклад, вкладка, вкладник, вкладистий,
вкладнйй, викладати, вйк:лад, викладач,
вйкладк:а, [викладний] <<зрозумілий», вй
кладчастий
«Відігнутий;
відкладний»
(про комір), відк:лад, відк:лад, відкладнйй
<<виложистий» (про комір), веклад (про
оранку)

<<Від

середини

лану

до

меж»,

доклад, [д6к:ладк:а) <<насмішка», заклад,
заклад, закладини «урочисте закладання

ріллі на краю» Нед, прИклад, приклад,
прикладнИй, [прtік:ладно] <що ладу; ли

ск:ладальний, складаний, складнИй, [спо
кладат]
«каструвати
(жеребця)» Л,
уклад, укладальник, укладач, укладка,
укладальний;- р. класть, бр. к:ласці,
др. класти, п. вл. нл. klasc, ч. klasti,
слц. klast', полаб. klode <<кладе», болг.
к:лада <<укладаю, складаю», м. кладе

<<ПОКЛаде, поставить», СХВ. класти, СЛН.

klasti, стсл. кмсти;-псл. klasti ( <*kladti)
<<класти»;-споріднене
з
лит.
klбti <<Слати, розстилати», лтс. klat «по
кривати; тяти, рубати», гот. (af)hlapan
«накладати», двн. hladen, нвн. laden
«те.»; іе. *kla- є поширенням (за Vail!ant Gг. cornp. І 170) іє. *kel-, збереже
ного у лит. kelti «Підносити».- Фасмер
ІІ 244; Slawski ІІ 252-254; БЕР Il
411-412; Skok Il 90-91; 9ССЯ 9,
187-189; Pokorny 499.- Пор клуня
клац, клацати, [к:лацалка] <<ВИд дитя
чої цяцьки» Я , [к:лацун] <<той, хто кла-
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клей

клаче

цає зубами» Я;-слц. kl'acnut'

«Ляс

нути»;- афективно-звуконаслідувальне
утворення, подібне до клдкати, клАс
кати; щодо ц пор. бац, буц, гуц, дуцну·
ти.-Пор. кланцати, клокати, клЯс
кати.

[клачеІ «січневе порося, що швидко
здихає» Ж;- неясне; можливо, пов' я
зане зп. [klak] «слабка людина, тюхтій».
[кле] (nрийменник) «коло, біля», [кли]
пс. »;- очевидно,
результат видазм ін и
прийменника коло в ненаголошеній пози

клеврет «прихильник, який не гребує
нічим, щоб догодити покровителеві»;-

р. болг. клеврет, бр. клеурЗт, др. клев
рет'О, клевр13m'"Ь, стсл. цсл. клt:прtт'"h,
цсл.

кдЕGj)ЕТ1..

<<тс.»;- через

церковно

слов'янське посередництво зводиться до
припущуваного сгр. *хоЛЛl~єр1:о<;, яке
мало походити від нлат. collibertus
«Вільновідпущеник, що одержав свобо·

«Те.>>, [k1eban] «плебаю>;- ре
зультат видазміни звукової форми пле·

ду разом з кимось», утвореного з !Ibertus «вільновідпущению>, похідного від
IIber <<вільний», за допомогою префікса
со!- «З», фонетичного варіанта со(m)-.
Шанский 3СРЯ Il 8, 149; Фасмер ІІ
245; БЕР Il 428; Walde-Hofm. І
251 -253, 791 -792.-Див. ще лі

бан.ія;

берал.

ції.- Див. ще к6ло •
[клебанія] «дім плебана» Ж;- п.
2

[kle-

bania]

можливо,

запозичення

з

поль

ської мови.- ОньІшкевич Исслед. п. яз.

243.-Див. ще nлебан.
клевак, клевець -див. клювати.
[клеверl
«конюшина>>,
[клеверИщеІ
хконюшинище»;- р.
клевер, п.
[k1eзапозичення з нижньонімецької
мови; нн. klёver «Конюшина» споріднене
з гол. k1aver ( <снідерл. claver(e)) і англ.

клевтувати, клевтун.ок -див. кел
тувати.
[клевцур) «Незграбна, непаворотка
людина високого зросту>>;- неясне; оче·

видно,

афективне

утворення.

wer ]; -

[клевчИхаІ (назва корови);- неясне.
[клегИня 1 ] <<Княгиня Я; дівчина, що
досягла шлюбного віку Л; наречена

clover (<дангл. cH€fre, c!afre), що зво
дяться до пгерм. *klaibr(i)on «те.>>, мож
ливо, пов'язаного з *kleib· (нвн. kleben, англ. cleave) «клеїти; липнути» на

Л»;- результат видазміни слова кня
гИня, можливо, з табуїстичних мотивів.

підставі клейкості соку; пов' язання з
шв. k16ver (Mik1osich 119) або дат. klиver
(Matzenauer 205) недостатньо обгрунто
вані.-Шанский 3СРЯ li 8, 148-149;
Фасмер ІІ 245; К!uge-Mitzka 375; Кlein

[клегИня 2 ] <<жаба» Я;- неясне; мож

ливо, в основі лежить псл. [*l~:tgy) <<жа

ба», засвідчене р. [лЯгва] <<тс.», Із старим

кінцевим ь1- (<*-у), збереженим зав
дяки нарощенню суфікса (пор. п. kamy-k); початкове к- може бути на
слідком пізнішого зближення з *кляга

(-ка) <<Коліно» (пор. р. [клЯгаІ <<Коліно»,

303.

[клевета] «наклеп», [клеветн.Я Ж. кле
вота Кур] «ТС.», [клеветухаl «балаклива,
сварлива жінка (?)», [клеветатися] «ба

плузі»).

зікати;

неясне;

сперечатися»;- р.

та «НаКЛеП», Ч.
схв.

клевета,

kleveta,

стсл.

болг.

СЛЦ.

кІІЕиЕТlІ

клеве

kJebeta,

<<Тс.»;- не

п.

[kl~k)

<<крива дерев' яна частина у

[клезнутиl <<Ляснути (по обличчю)»;
можливо, утворене на основі
фонетично зміненого р. хлестнуть (за
зразком відповідності типу укр. клопо

зовсім
ясне;
можливо, пов'язане
з
*klьvati, укр. клювати (Bern. І 526) або
з ч. [kleviti sej «гнутися» (3ССЯ 10,
14-17); менш переконливе зіставлен
ня з клепати (Mikl. EW 118); слово

тати

зближують також з лат.

тий, [клеЯстий, клиістий Ж. клийнuй
ЖІ, клеїти,
[клиtти]
Ж. вклейка,

calumnia

«на

клеп, обмова», calvor <<Обдурюю», тох.
АВ klaw- «об' являти» (Топоров КСИС
25, 74-76); в українську мову, можли
во, запозичене з старослов'янської за
посередництвом російської.- Фасмер

Трубачев І І
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245.

:

р. хлопатать).

клей «липка речовина; [останнє мо

локо в грудях матері Ме]», клеільник,
клейка,

клейковИна,

[клuїк]

«ячмінний

або вівсяний клей», клейкИй, клейкува

заклеика,
наклеика,
наклеювач,
об
клейка, обклеювач, переклейка, підклей
ка,
приклейка,
проклейка, проклею
вач, розклейка,
розклеювач,
склеика,
склеювач;- р. бр. клей, п. k1ej, ч. klej,

клекотати

клейбика

klij, ст. kНj, слц. glej, вл. нл. klij, болг.
клей «Живиця; клей», схв. кліljа «клей»,
слн. klёj;- псл. *kьЩь, *kьІьjь;- спо·
ріднене з гр. х6/.:Ла ( <* х6Лtа) «клей»,
син. helen «клеїти» ( <*haljan); nов' я·

лір»,

зання з днн. klei, нвн. Юеі (Uhlenbeck

зокрема дорогоцінний камінь; (давніше)
родовий герб», ч. слц. klenot «коштов

AfSIPh 15, 488),

як і виведення з іє.

*gl~i- (Machek ESJC 254), неnереконли
ве.- Фасмер ІІ

ст.

клейноm'Ь

«дорогоцінність,

скарб

(1572);
прикраса,
намисто
(1627)»;- р. клейнодЬt «коштовності; зна

ки влади», ст. клейнот'О <<знак, клеймо»

ст.),

(XVII

n.

klejnot «коштовність,

ність»;- запозичення

з середньоверх

246; Slawski ІІ 200ll 428-429.

ньонімецької мови; свн. kleinot, kleinat (>нвн. Юeinod, звідки сучасні фор

клейонка,
клейончастий;- запози
чення з російської мови;
р.
клеёнка

ми з д) «художньо виконана дрібничка»

(з

свн. також «чистий, гарний, витончений»,
що зводиться до іє. *g'el- «блищати, сві
титися», варіантної форми до *g'he1-,
звідки псл. *zolto, укр. золото.- Фас
мер )І 246; Slawski ІІ 202; Machek

201;

БЕР

1771 р.) «клейонка» е nохідним від

клейть «клеїти» (при сучасному дедалі
поширенішому наголосі клеить); п. klejonka «бутівка; клеєна фанера; (мн. klejonki) спортивні лижі; штучна шкіра;
(nерен.) погана компіляція» є, мабуть, не

залежним утворенням.- Шанский ЗСРЯ
ІІ

8, 149.- Див.
[клейrбв]

цульських

ще клей.
«стережися»
(вигук

дроворубів),

[клейг6l

гу

«тс.»

Шух;- неясне; можливо, наслідок ско

рочення й деформації уг. ki, (ki)lenn,
hб «геть, хто внизу, гей».- Пор. кі~
натбв.
клеймо,

худобі»,_

[клейнйти]

р.

[клейно] <<Клеймо; тавро на

клеймувальний,
«ставити

клеймо <<клеймо,

клеймувати,

клеймо, тавро»;

тавро»,

[клейно],

бр. кляймо, [кляйно] <<тС.», п. k!ejma
«знак бортника на дереві», [klejmo, klej<<ТС.», ч. klejmo <<знак, прикмета»,
болг. клеймо <<тавро; печатка»;- не зо

no]

всім ясне; найвірогіднішою є думка (Mikkola Berйhr. 101; Thornqvist Studien

uber

die altnordischen Lehnworter im
Russischen 1948, 179-185; Scandoslavica
І 26; Gardiner ZfS!Ph 28, 150-153),
що слово як запозичення походить від

син.

kleinoe ( <kleinode)

«коштовність;

родовий герб»; у поляків шляхетським

гербом могло позначатися лісове воло
діння; пов' язання із сканд. k1eima <<ПЛЯ

ма>>

(Miklosich EW

119), з п. *kleim

<<клейка рідина» (Ф асм ер І І 246), з псл.
kьІеjь <<клей» (Brйckner 233) менш пере
конливі.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 150-151;
Фасмер-Трубачев ІІ 246; Slawski ІІ
201-202; БЕР Il 429.--Див. ще клейнод.
клейнод «коштовність; знак влади»,
заст. клейноти (мн.) <<коштовності; ре
галії» Ж. рідк. заст. клейнодець <<юве·

пов' язане з

klein <<малий, дрібний», у

ESJC 254; Bruckner 233.-Див. ще зб~
лото.- Пор. клеймо.
клейстер, [клЯйстер] Ж. [кляйстру
вати l «Клеїти; змазувати клейстером»
Ж;- р. клейстер, бр. клейстар, п. klajster, болг. клайстер;-запозичення з
німецької мови; нвн. Юeister, сн. k\Ister(e)

<<клейкий предмет» є суфіксальним

утворенням, пов'язаним з нвн. Kleie
( <двн. k\I(u)a) <<Висівки», спорідненим з
укр. глей.-Кобилянський Мовозн. 1976/
6, 32; Фасмер li 246; БЕР ll414; Юuge

Mitzka 376.- Див.
клейтух- див.
клек- див.

ще глей.
флейтух.

клець.

[клекавка] (ент.) <<ВИд сарани

dium
вальне

stridulum»
утворення;

Acri-

Ж;- звуконасліду
комаха

названа

так

за сухий тріскучий звук, який вона ви
дає (пн ж ознака відображена і в лат.
означенні stridulum <<свистяче, тріскот
ливе»).

[клеюіцка1 (бот.) <<агрус, Grussularia Mill.» ВеЛ, [клекоцка] <<тс.» Маk;
очевидно, результат видазміни форми
[r'ar'aцкal <<ТС.» (див.).
[клею{] «щілини в бочці» Я;- неясне.
клекотати,
клекотіти, клектати,

[клокотітиJ Ж, клекіт, клект, [кліконьІ
<<чорногуз» Мо, клекітлИвий, клекітнйй,
клекотлй6ий, розклекотаний;- р. кле
ктать <<КЛеКОТаТИ», бр. клехаmаЦЬ, П.
klektac, klekotac, ч. klektati, [klechtati,

k1ehtati], слц. [klektat'1 ~тс.», вл. klekotac <<Каркати; базікати», слн. kleketati
«грюкатю>;- псл.
*klekьtati,
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клема

клепати

*kleg'Ьtati «клекотати»;- утворення зву
конаслідувального походження, спорід
нене з лит. klegёti «клекотати, галасу
вати, реготатися», klegenti «клекотати»

{про чорногуза), л те.
гега rи», лат.

clangere

klegat «кричати,
«звучати, гримко

тіти, кудкудакати, каркати», гр. хЛа1єТ·v
(хЛсі,w) «звучати».- Фасм~р ІІ 247;

Slawski li 204; Machek ESJC 254; Bern.
І 511-512.-Пор. клбка, клбкати.
клема <<ЗаТИСКаЧ ДЛЯ З'єднуваННЯ
€Лектричного проводу з машиною, при ла·

хідне утворення від кланцати <<клацатю>;
назва зумовлена міuним дзьобом косто
луза.- Див. ще кланцати.
[клень] (іхт.) <<головень, Leuci.;;cus
сер hal us L.; єлець, Leuciscus leuciscus

Усачева», [клен] «те.» Усачева, [кле
ник] <<ГОЛОВеНЬ» Ж, [клеНЙЦЯ Ж, КЛеНиЧ
Мо] «ТС.», [кленок] <<єлець» Усачева, [клен
чукl «головень» тж, [клин! «Те.; єлець
Усачева», [клйник] <<головень» Ж, [кли
нинка, клинівка] «ТС.» У сачева, [клин
чук] «те.; єлець Усачева», [клинь] <<голо
вень» У сачева, [кл ін, клінчук, кл і нь]
«те.»
тж;- р.
[клень]
«головень;
єлець», бр. [клень] <<Головень», [клянёк)

L.

дом та ін.»;- р. клемма, бр. болг. кле
ма, п. klema «ТС.>>;- запозичення з ні
мецької мови; нвн. Klemшe <<затиск»
утворено від дієслова klemmen <<затис

<<єлець»,

кувати»,

ч.

спорідненого

-«обіймати», лат.

з лит.

glomus

glom6ti

<<кулька,

клу

бою>.-Шанский 9СРЯ ІІ 8, 151; Кlu
ge-Mitzka 373.- Пор. клЯмка.
[клеме3Ити] <<склеювати докупи» Ж;
неясне; можливо, nов' язане з п. klemi~

zic

<<nогано щось робити».
[клементуватися] «зазіхати» Я;- не

ясне.

клені (бот.)

<<Acer L.»,

кленИна, кле

нйця <<те.», [кленьчук} <<Клен гостролис
тий, Acer platanoides» Mak, [паклен]
<<клен польовий (чорноклен), Acer campestre L.»;.:_ р. бр. клён «клен», п. вл.
нл. klon, ч. слц. полаб. klen, болг. м.
клен, схв. клен, слн. klen <<те.»;- псл.
klen'Ь, * klьn'Ь;- споріднене з дмакед.

klene

п.

klen «головень; [єлець]»,
слц. klen, болг.

«головень»,

клен, клян, м. клен, схв. клен, kНjen,
слн. klen;- псл. klenь, похідне від на
зви дерева klen'Ь; назва риби мотивує
ться, очевидно, тим, що вона нерестить

ся nід час цвітіння клену; пов' язання

3

п. klepien <<харіус» (Briickner 233), 3
коренем клей- (Младенов 242), з псл.
k'ЬІіП'Ь «КЛИН» (Slawski І І 205) або з псл.

kolo (Leder 50-51) позбавлене під
став.- Коломиец Ихтиол. номенкл. 1314; 9ССЯ 9, 195-196.- Див. ще клені.
Клеопатра;- р. бр. болг. Клеопат
ра, п. ч. слц. К!eopatra;- заnозичення з

грецької мови; гр.
:тtсітр'І'], КЛєtо:тtсітр'І'])

КЛєо:тt<ітра (КЛєо
утворене з хЛЄщ;

<<слава» і :тtат-іjр «батько»; буквальне зна

Y.ЛLv6тpoxov, гр. 1Лї:vщ; <<Сорт крітського
клена», дісл. klynr <<клею>, кімр. kelyn,
дкорн. kelin, лит. (з іншим суфіксом)
k!ёvas <<ТС.».- Фасмер ІІ 247; Була
ховський Вибр. 'пр. ІІ 255; Slawski

чення- <<(дочка) славного батька».-Сл.

ІІ 231-232; Machek ESJC 254; БЕР ІІ
432; Skok І І 94-95; ЗССЯ 9, 194195; Bern. І 512; Trautmann 136.

<<те.» ВеУ г;- пов' язане з клепати: назва

[клен 2 ] <<Вишневий або сливовий глей»
Л;- неясне.

[кленИ ти]
зультат

«давити»;- очевидно,

ре

видазміни деетимологізованого

давнішого *клин ити, пов' яз ан ого з за
клинИти, клин (див.).

[кленуватка) <<втягування яйця в пах
чоловіка» Я;- неясне; можливо, пов' я
зане з [кленuти] «давити».
[кленцак] (орн.) <<Дубоніс, костолуз,
Coccothraustes coccothraustes L. (Friп
gilla coccothraustes)» Ж;- очевидно, по-
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вл. імен 243; Петровский 133-134; Constantinescu 32.- Див. ще патер, слава.
[клепавка] (ент.) «гедзь, Gastrophilus intestinalis Deg.» ВеУг, [клепалкаІ
пояснюється тим, що кінь, захищаючись

від цього гедзя, махає головою (ніби
клепле). -ВеУг 226. -Див. ще клепати.
клепати, [клептати] <<багато балака
ти» Ж, [клептіти] <<ТС.» Ж, клеп «покле

пана

частина

коси»,

[клепайло]

«хто

клепле», клепальник, [клепак] «дошка,
на якій клепають шкіру» , клепало, кле
палка, [клепач] <<молоток Г; наклепник

Я», [клепйсько] <<тік у стодолі» Я, [кле
пйшкоІ

«те.»

клепальний,
неприємне

Я,

[клепець\

вклепатися
становище,

«молотою>,

«потрапити

в

помилитися»,

заклепка, заклепочний, заклепувальний,

клешSць

к.nеша

наклеп, ндклепка, наклепник, надклеп
ка, [оклепанець] «околот», [6клепок] «те.»,
переклепка, поклеп «наклеп», поклепник,
прИклепка УРС, Г, розклепка, розклеп
ник, скл епка;- р. клепать «клепати»'
бр. кляпаць «ТС.», др. клепати «звинува

чувати»,

klepati,

п. вл. klepac «клепати», ч.
слц. klepat', нл. klepas «те.»,

болг. клепя «клепаю», м. клепа «клепає»,
схв. клепати, слн. klepati «те.», стсл.
КІІЕndти;- псл. klepati;- слово звуко
наслідувального походження, спорідне
не з лит. klaptereti «стукнути, грюкну

ти», лтс. klapstet, klapsl}et «стукати, то·
рохтітю>; пов' язання з лит. рІ akti «бити,
клепати», як і відрив'!: klepati «робити
наклеnи» (Machek ESJC 254-255) менш

обгрунтоване.- Шанский 9СРЯ ІІ 8,
151--152; Фасмер 11 247; Slawski ІІ

206-207; БЕР ІІ 437-438; 9ССЯ 10,
7-9.- Пор. клапати, клопнти, клопіт,
склеп.

[клешSць] (іхт.) «білозірка, Abramis
[клепчик Л-Г, клипець Я,

sapa Pall.»,

кляпець ЖJ «те.»;- р. lклепец, клепчик],
бр. [клепец], п. [klepiec], схв. [kleba,
klebica] «те.»;- неясне; можливо, пов' я
зане з- клfпати з огляду на великі очі

білозірКИ (пор. р. глазач, пучеглаз «ТС.»);
можливий також зв' язок з клепати
«бити; сплющувати», зумовлений сильно
сплющеною

з

боків,

плоскою формою

тіла цієї риби.- Сабанеев Жизнь и лов
ля пресноводньІх рЬІб 1976,
355-_356.
клепка «кожна з опуклих дощечок,
з яких складається діжа, бочка і под.»;

р. бр. клёпка, п. klepka <<Клепка; дощеч
ка (паркету); [цокотуха]; (ст.) черниця»,
ч. klepka <<клепка» (з п.);- очевидно,
псл. *klep'Ьka від *klepnQti <<nрикри
ти».- Булаховський Вибр. пр. ІІ 256;
S1awski ІІ 209-210; БЕР ІІ 435, 437439.- Див. ще кліпати.- Пор. склеп.
клерикал <<nредставник духовенства;
прихильник клерикалізму», клерикалізм
<<nолітичний напрям, що обстоює пану
вання церкви», клерикальний;- р. болг.

клерикал, бр. клерьщал, п. klerykal, ч.
слц. klerik:~І. вл. klerikal, м. клерикалец,
схв. клерИкал, клерикалац, слн. klerik:~
lec;- запозичення з французької мови;
фр. clerical <<Клерикал» походить від
лат. clёricalis «духовний, церковний»,

утвореного від clёricus <<клірик, священ
нослужитель», пов'язаного з clёrus <<клір,
духівництво»,
яке зводиться до
гр.
хЛ:'іjрщ; <<ТС.».- СІС 332; Шанский 9СРЯ
ІІ 8, 152; БЕР ІІ439.-Див. щеклір.
[клест] (орн.) <<шишкар, Loxia curvirostra L.» Ж. [кляс, кліщ] <<ТС.>і ВеНЗн;
р. клёст <<те.», ели. klesk <<кедрівка,
Nucifraga
caryocatactes»;- очевидно,
звуконаслідувальне утворення; сумнів
щодо наявності укр. клест (Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 255) невиправданий,
пор. діалектні варіанти.- Фасмер ІІ
248; 9ССЯ 10, 13-14; Bern. І 203.

[клесувати] <<розгладжувати шви на
взутті», [клюсувати] <<те.», клесачка <<шев
ське знаряддя длярозгладжування швів»,

[клюсак, клюцак] «те.»;- очевидно, ви
дозмінене запозичення з німецької мо

ви;

пор.

нвн. glatten <<розгладжувати»,
<<лощильний зуб, гладильний
зуб, гладилка», пов' язані з glatt <<глад

Glattzahn

кий», спорідненим з лат. glaber, псл.
glad'Ьk'Ь, укр. гладкий «ТС.».- Юuge
Mitzka 259.- Див. ще гладити.
[клець] «колода, чурбак,
обрубок
стовпа», [клек Ж, клец ВеЗн, клецок Ж,
КЛСЦЬОК, ОКЛеЦЬОК] <<ТС.», [оклецькуватий]
<<невисокий і товстий», [склецьок] від
рубана тріска» Пі, Ж. [склецок] <<напов
нений (не до кінця) мішок; (перен.)
важка дитина на руках» Ме;- видозмі
нене запозичення з німецької мови; нвн.

Юotz (мн. Юotze) «колода, чурбаю> є тим
самим словом, від якого походить і за

позичене пізніше укр. [кльоцl<<ТС.» (див.).
клечати «убирати, прикрашати зелен
ню», клечання «~зелене гілля як окраса

житла

в

час

зелених

свят»,

[клечанє]

<<те.» Ж, [клечанйна] «гілочка з клечан
ня»,

клечальний (клечальна неділя <<не

діля зелених свят»), клечаний <<те.» Г,
СУМ;- р.[клеча, клечанье] <<Клечанню>,
[клечь l «Стеблина, хмелина»;- не зо
всім ясне; можливо, пов' язане з р. [клёк]
<<щось затверділе», [клёкнуть l <<В' янути,
зморщуватися, висихати» і разом з ним
споріднене з лит. klekti «гуснути, засти

гати», suklekє;s <<загуслий»; первісне зна
чення могло бути <<зелень для засихан
ня».- Фасмер І І 246; Bern. І 511.

[клеша] «отвір для затички» Ж;- не
ясне.
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ІІ:лещевнна

клин

[клещевнна] «бот.) «рицина, Ricinus
communis L.» Ж;- р. клещевИна, кле
щавИна (1704 р.), бр. клешчавіна, схв.
kljestevina, слн. klesёevina;- через ро

ти; покликати», кліlковати «кликати,
гукати», кліlцати <<те.>>, ели.
kllcati

сійське посередництво запозичено з поль

<<те.>>;- споріднене з лит. kl'9'kti, klykauti <<кричати, шукати», лтс. k!lekt <<сильно
кликати, кричати», дангл. hligan <<су
дити (про кого)».- Фасмер ІІ 250; Slaw·
ski ІІ 222-223; БЕР І І 448-449; Bern.
І 519; Skok ІІ 98-99; 3ССЯ 10, 41;
Buga RR І 445.-Пор. крик.

ської мови; п. kleszczowina, як і інші
слов'янські відnовідники, похідне від
kleszcz «Кліщ», є калькою лат. ricinus
«Кліщ; рицина»; латинська назва зумов

лен а, очевидно, подібністю насіння ри

цини до кліща.- Фасмер ІІ 250; SlawІ 517.-Див. щекліщ.

<<гукати, кликати», стсл. клицІІти, І\лик-:

NЖ'Ги,

КЛИКd'Ги;- ПСЛ.

kJikati

[климбасІ «дурень, бевзь» Ж;- не

ski li 213; Bern.

клЄмпа -див.

ЦСЛ.

ясне; можливо, афективне утворення.

кляпа.

[клнби] «великі, неоковирні ноги»
Я;-неясне; можливо, пов'язане з р.
[клИпаІ «клішня».
[клнва] «гола гірська вершина» Ж;

КлИмент, Климентій, Клим, Клим·
ко, [Климок] Я, Клищjсь, [Клим!}хно,
Клйша];-р.
КлИмент, Климентий,
Клим, бр. Кліменцій, др. Климент'Ь,

очевидно,

п. Юemens, ч. слц. Кlement, Кliment,
вл. KJiment, болг. м. КлИмент, схв. Кли·

nов' язане з власною назвою
гори КлИва, етимологічно неясною.

клнгати <<Важко, nовільно йти», оклИ

мент,

Klement,

ели.

Klement,

стсл.

поздоровішати»;- р.

КлиМЕNТ"h;- черезцерковнослов'янське

[кль'tгать] «іти повільно, по-старечому;
кульгати», [кль'tгиl <<Ноги (голі, брудні,
худі)», бр. [кль'tгацьІ <<шкандибати»;
неясне; можливо, споріднене з ковгая
ка, кульгати, чОвгати і зводиться до
псл. *k-ьlg-, *kьlg- з пейоративним су

посередництво запозичено в давньорусь

гати

<<одужати,

фіксом

-g-.- Slawski

[клиж]

<<Лежень,

І 124.

підвалина» Ж;

неясне.

[клнзати] <<іти» Бі;- очевидно, спо

ріднене з клИгати і ковзати (див.).
[клик] <<ікло»;- р. бр. кльtк,

п. нл.

klyk, ч. [klyk] <<ТС.», схв. [klik] <<узгі
р'я»;- псл.

kьlykь, очевидно,

похідне

від *kьlti <<Колоти».- Фасмер ІІ 255ІІ 278-279.- Див. ще
Ікло. колотИ. -Пор. клин 1 .

256; Slawski

клИкати, клик «ПОКЛИК, КЛИЧ», клич

[кликdч] <<той, хто привселюдно щось
оголошував» Ж.
клищ}н «ТС.», клИч
ка, клИчний, вИклик, вlдклик, заклик,
заклИчний, [невідклйчнийІ <<незмінний»,
оклик, оклИчний, переклик, переклйчка,
поклик, поклИкання, поклйкач <<той, хто

привселюдно щось оголошував», [прй

ку мову з грецької; сгр.

IO.:i1[1YJ<; (род. в.

KЛ'lj 11є:vтос;) походить від лат.

Clemens
(-mentis), утвореного на основі прикмет·
ника clemens <<м'який, погожий, ніж·
ний», спорідненого з c!Ino <<згинаю, на·
хиляю», гр.
xЛlvro <<схиляю, згинаю,
при хиляю», данг л. hlin оп <<nрихиляти
ся», двн. (h)linёn «те.>>, псл. sloniti, укр.
прислонИти,
заслонйти Петров

ский
І

134; БЕР ІІ 450; Walde-Hofm.
231-232, 234.- Див. ще слоннти.

Пор. кліЄнт.
[клнмецьІ (орн.) <<nорода голубів» Я,
[клйнтух] <<ТС.» Я;- р. [клйнтух] «ди
кий

голуб»;- неясне.
КЛНМЛЯ, КЛtlМНЯ -ДИВ. KJMЛsi.
клин 1 <<загострений з одного кінця
шматок дерева чи металу», клИнець,
клИння (зб.), клинок (зменш.), клИнчик,
[клинатий] «клиноподібний» Я, клинку
ватий, клиновйй, клинуватий, клинцю

ватий, клинчастий, [клинчатийl Ж,
[клинкуватиІ <<Оббивати клинцями (дере
в' я ну стіну хати)» Ж. [клищ]тиl (у ви

кликІ Нед, склик, скликанець <<закличний

разі к. зуби «Зціпити зуби») Ж. клинцю

дзвін»;- р. заст. розм. клйкать, бр.
клfкаць, др. кликати <<кликати; публічно

вати, вклинИтися, заклинИти, [поклин

оголошувати», п. klicz <<клич», болг.
клИкам «Кличу, публічно оголошую»,
м. клика <<Кричить)> (про орла та інших
птахів), схв. клuкнути <<Весело ви гукну·
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частийІ Нед, розклинИти, розклйню
вальний, [росклйне] <<ВИд орнаментики в
різьбі», [р6склинки] ·«прикрашені різь
бою верхні кінці стовпів на ганку»;
р.

болг.

м.

діал.

клин,

бр.

клін, др.

клініка

клин

КЛиН'Ь, П. СЛЦ. БЛ. НЛ. kJin, Ч. klin, СХВ.
клuн, ели. kHn;- псл. klin'Ь або *k'ЬlіП'Ь,
пов' язане з * kolti «колоти» або * k'Ьl t і
«ТС.».-Фасмер ІІ 251; Slawski ІІ 225227; БЕР ІІ 451-453; Skok ІІ 100; ЗССЯ
10, 44-46; Трубачев Рем. терминол.
156.-Див. ще колбти.-Пор. клик.
клин 2 - див. клень.
клинок «лезо; шабля, кинджал»;- р.
клинок, бр. клін6к;- через російську мо

ву запозичено з голландської; гол. kling
«лезо» походить від нвн. Klinge «ТС.»,
пов'язаного із звуконаслідувальним klin-

geп

«дзвеніти».- Шанский

8, 160;

Фасмер

ІІ

ЗСРЯ

11

251; Юuge-Mitzka

376.
клйнтух 1 - див. клИмець.
клйнтух 2 - див. флейтух.
клииути - див. клин 1 .
[клИпні] «лацкани, вирізані дугою
на свиті по вирізу шиї» Я;- неясне.
[клицЯти] «ледве животіти» Ж;- не

є похідним від дієслова xM~w «плещу,
б'ю (про хвилі); промиваю, споліскую»,
спорідненого з гот. hlutrs «світлий, чис
тий, ясний», кімр. clir <<ТС.», лат. c1uo
<<очищаю», лит. sluoti тідмітати, ви
тиратю>.-Шанский 3СРЯ 11
8, 156;
БЕР І І 448; Frisk І 876-877; Boisacq
4 73. - Пор. клістИр, кл оа ка.
кліка;- р. болг. м. клйка, бр. кліка,
П. Ч. СЛЦ. БЛ. kJika, СХВ. КЛUКа, СЛН.
klika;- запозичене з французької мови

(можливо, через посередництво н.

Kli-

que); фр. clique <<зграя, банда» утворене
з фр. ст. cliquer <<галасувати, плескати»
звуконаслідувального

походження.

Шанский 9СРЯ ІІ 8, 15.6; Фасмер ІІ 250;
Slawski 11 224; БЕР ll 448; Dauzat 182.

tиdнь] «людина, що кульгає або волочить

клімакс <<у житті людини -період
переходу від статевої зрілості до старос
ті», клімактерій <<тС.», клімактерИчний;
-р. клймакс, бр. клімакс, п. ч. klimakterium, слц. klimakterium, болг. м. климак
териум,схв. климактерйj, климактери
jум, ели. kІіmаktеrіj;-запозичення з ла
тинської мови; нлат. climacterium <<клі
макс» утворено від с!І mactёr <<Переломний

ноги» Па, [клишмай] «клишонога люди

період у житті людини», що

на» Я, клйшtівий <<клишоногий» СУМ, Г,

від
гр. хЛї:t-tа x1:1jp <<східець, щабель;
віковий переломний момент», пов'язаного

ясне; можливо, пов' язане з n. [kliczyc]
<<кульгатю>.

[клИшаl «клишонога людина», [кли

[клеше] «чіпляє ногою за ногу під час

ходи» Ме;- бр. [кльtшавtітьtl <<клишоно
гий», п. kliszawy, вл. klesiwy, klesпiwy

походить

з x~.ivw <<схиляю».- СІС 332; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 156-157; Кlein 300; Frisk
І 873-875.- Див. ще клімат.

«те.», klesiwic <<ходити клишава»;- псл.
*kliSa (*klesa) «клішня рака»;- спорід
нене з лит. kllsas <<кривоногий», klises
«клішні рака».- Slawski li 214, 228-

тиві певній місцевості», [климtіт, клей
мат, кліймат, клімат] <<ТС.» Л, кліма

229.-Див.

тИчний;- р. болг. клймат, бр. клімат,

ще клішнЯ,

кліщ.

клімат <<метеорологічні умови, влас

кліЄнт, клієнтура;- р. болг. м. кли

п. klimat, ч. вл. klima, слц. ели. klima,

ент, бр. кліЄнт, п. ч. слц. вл. klient,
схв. кліtjент, кліtіенат, слн. klient;чepeз посередництво німецької мови (н.

схв. клйма, цсл. клиМt\Т"Ь. <<Сторона сві
ту»;- запозичення з французької мови;
фр. climat <<Клімат; зона» походить від

Klient, з XVI ст.) запозичено з латин
ської; лат. cliёns (-ntis) <<залежна люди
на, васал» пов' язане з лат. c!Ino <<Гну,
хилю», спорідненим з гр. xЛ[vw <<СХИ
ляю, згинаю, прихиляю», псл. sloniti
<<прислоняти», укр. прислонйти.- СІС
332; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 155-156; Фас
мер ІІ 250; Walde-Hofm. І 233.- Див.
ще слонИти.- Пор. КлИмент, клімат.
клізма;- р. болг. м. клйзма, бр.
клізма, схв. клuзма, слн. klіzmа;-за
позичення з грецької мови; гр. xMaf1a

лат_ clїma (род. в. одн. c!Imatis) <<небо

«промивання; місце морського прибою»

схил, небесна сфера; зона, сторона сві
ту», запозиченого з грецької мови; гр.
xЛlf1a (род. в. xЛlt-ta'ro~) «те.» nов' язане

з xЛivw <<схиляю», спорідненим з лат.
(in-)c!Ino <<згинаю», двн. hlinёn (> нвн.
lehnen) <<прихилятися»,' псл. sloniti, укр.
прислонuти.- СІС 332; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 158; Фасмер І І 250; Slawski ІІ 224;
БЕР ІІ 450.-Див. ще слонИти.-Пор.
КлИмент, кліЄнт, клімакс.
клініка, клініцИст,
клінічний;- р.
болг. м. клйника, бр. клініка, п. ч. слц.
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клІнкер

клісувати

вл.

klinika, схв. клйника, слн. klinika;- через посередництво німецької мо

ви (н. Юinik) запозичено з французької;
фр. clinique «клініка; клінічний>>
че
рез лат. c\Inicus «клінічний лікар, тера
певт» зводиться до гр. xЛtvtxot; «те.»,
xЛtvtx'l) «догляд за лежачим хворим, лі
кування», похідНІ;ІХ від xЛlv11 «ліжко»,
пов'язаного з хЛї:vю «схиляю, кладу;
лягаю, лежу», спорідненим з лат. (in-)clїno «згинаю, нахиляю», двн. hlinёn
«прихилятися», псл. sloniti «прихиляти»,

укр. прислонйти.- СІС 333; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 159; Фасмер ІІ 251; Slawski
І І 227; Frisk І 873-875.- Див. ще ело
пИти.- Пор. КлИмент, кліЄнт, клімат.
клінкер «Вид міцної, добре випаленої
цегли», клінкерувати;-р. болг. клйн
кер, бр. клінкер, п. klinkier;- запози
чення з німецької або (через російську)

з голландської мови; н. Klinker «ка
мінь для бруку» походить від гол. klinker «те.», пов' язавого з klinken «дзвені
ти», спорідненим з нвн. klingen ( <двн.
klingan) «те.».- СІС 333; Фасмер І І 251;
БЕР ІІ 455; Sl. wyr. obcych 357; Юuge
Mitzka 377, 378; Vries NEW 329.
[клінтИти] «майструвати, партачити»
Ж;- неясне;
можливо,
пов' язане з
[кліснuти] «те.».

[клінчити] «ставати на коліна» Пі;
запозичення з польської мови; п. klєtczec
«стояти на колінах» етимологічно пов' я
зане з укр. клЯкнути (див.).

клер, схв. клар, слн. kler, стсл. кдиJН.;
через церковнослов'янське посередни
цтво

запозичено

в

давньоруську

мову

з грецької, пізніше вторинна в україн
ську мову (звукові форми з є) через посе
редництво латинської (лат. clёrus) і за
хіднослов'янських; гр. xЛ'ijpot; «Жереб;
спадщина; духівництво» пов' язане
з
хЛсіш «Ламаю», спорідненим з псл. *kol-

ti, укр. кол6ти.-С1С 333; Фасмер ІІ
251; Sla\\rski ІІ 211; БЕР ІІ 457.-Див.
ще

колоти.- Пор. клерикал,
крИлас.
[кліснИти] «майструвати, партачити»
Ж. [кліснuтися] «кривитися (про об
личчя); бурчати»;- п. klesnic «кастру

вати, оскопляти; nлюндрувати», ч.
«обтісувати

stiti

дерево;

kle-

каструвати»,

слц. kliesnit' «обтинати непотрібні гіл
ки дерев», слн. klestiti «обрубувати
гілляки; бити»;- псл. *kH~sniti «стис

кати,

здавлювати

(напр.

кліщами);

каструвати»,
очевидно,
пов' язане
з
*klest-jь «кліщ», *klest-je «кліщі»; се
мантичний розвиток слова міг бути та
ким:

«стискати» >«каструвати

(здавлю

ванням)» >«каструвати (відтинанням)»>
«обтинати» >«грубо

обтісувати;

парта

чити»; пов'язання ч. klestiti з вихідним
*sklep-, лит sklempti «гладко обтинати»

(Machek ESJC 255) непереконливе.

Фасмер ІІ 248; Slawski ІІ 213-215.Див. ще кліщі.-Пор. кліщ.
клістИр (заст.) «Клізма»;- р.

болг.

клистuр, бр. клісцір, п. klistera, ч. klys-

tyr,

слц.

klystfr,

вл.

klister, м. клистир,
klistir;- запозичено

кліпати, [кліnкати, хліпати Нед],
кліп (виг.), (кліпа] «вія», [кліпавка] «ПО
віка», [кліпайка, кліпка] «те.», [кліпк6]
«той, хто кліпає очима», [хліпавка] «ПО

схв. клйстїір, слн.

віка» Нед;- давня ітеративна форма від
псл. *klepnqti «прикрити», збереженого
в ч. klenouti «зводити склепінню>, слц.
klenut' «тс.», укр. склеп; пор. склепйти
(очі, повіки) «звести, стулити, закри

«трубка для промивання» є похідним від
хМ~ш «промиваю».- Фасмер ІІ 251;
БЕР ІІ 459; Frisk І 876-877; Boisacq

ти».-Масhеk

клепка, склеп.

ків» Ж;- п. klusowac «те.»;- запози
чення з німецької мови; нвн. klossen

служителів у хри

«дробити

ESJC 254; Варбот

Wortst. 155.- Пор.
клір «сукупність

стиянській

церкві»,

[клер,

клир]

SI.
«те.»

з грецької мови, очевидно, за

посеред

ництвом латинської (лат. clystёr(ium)
і німецької (н. Юistier); гр. хЛ1>ат-У)р(юv)

473.-Див. ще клізма.
[клісувати] «місити глину для

(грудки

ЮоІ3 «грудка»

пов'язане

з

( <двн. свн. klo3 «груд

Ж, [клерик] «(католицька) духовна осо

ка,

ба» Ж, [клйрос] «крилас», [клирошанuн]
«співак на криласі» Ж;- р. болг. клир,
бр. клір, др. клирос'Ь «клір; крилас»,
n. kler, ч. kler, klerus, слц. klerus, м.

«брила, грудка», дінд. glaul) «тюк, ки
па», гр. 1Лоuто(; «сіді:І!щя».- Фасмер І
415-416; Юuge-Mitzka 379; Frisk І
313-314.- Пор. клець, клЮска, кльоц.
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куля»),

землі)»

горш

спорідненим з р. [глудаl

кліть

клоака

кліть «Підіймальний пристрій; [кліт
ка; комораЖ]», [клеть] «Комора; клітка»
Ж, клітИна, клітка, клітковИна, [кліт
чатка] «КЛіТКОВИНа» Ж,
клітчастий,
(покліть] «підземна частина колодяз
ного зрубу; рама бороню>, [прИкліт
(прйкліть)І «прибудова; ганою> Нед;
р. клеть «кліть», бр. клець, п. klec «ТС.»,

«клітка», ч. kletka, слu. klietka,
вл. нл. kletka, болг. (клет] «тс.», м. клет
«ЛЬОХ», СХВ. клеm, klijet «будка, курінь,

klatka

комора, хИжка», слн.

КNt;ть.

klet

«хат(к)а»;- псл.

комора,

«ЛЬОХ», стсл.

kletь

«хата,

хижка»;-зіставляється з лит.

klёtis «комора»,

лтс.

klets

«тс.»

або з

гал. cleta «Загін», гот. hleфra «намет»
(ЗССЯ 10, 25-27); вважається також за
позиченням з пракельтської мови (пкельт.
*klet-) (Мартьшов Язь1к 38-42).- Фас

мер ІІ

249; Slawski ІІ 198-199;
439-440; Skok ІІ 99.
кліше

«Форма

БЕР ІІ

високого друку

поліграфічного відтворення

цій», р. болг. м. клише, бр.

і

для

ілюстра

клішЗ, п.

klisza, ч. слц. kliSe, вл. kliSej,

схв.

клuшё, слн. klіsf>;-запозичення з фран
цузької мови; фр. cliche «ТС.» утворено
від clicher_ «стереотипувати», що є, оче
видно, словом звуконаслідувального по
ходження; як джерело менш імовірне н.

[Кiitsch] «грудочка; клейка маса».- СІС

333; Шанский ЗСРЯ li 8, 162; Фасмер
ІІ 252; БЕР ІІ 461; Dauzat 181.
клішнЯ,
Ж;- р.

клешнЯ,

(кліша]

«КЛіШНЯ»

клешнЯ;- очевидно, результат

видазміни др.

*кл13щьня,

похідного від

кл13щи «кліщі»; фонетично незакономір
не клешнЯ є або північноукраїнською

*kleskati;kleskati «ляскати»; пов' язання
kleviti se «тремтіти, корчитися (від
холоду, болю)» (Machek ESJC 256) недо
статньо обгрунтоване.- Фасмер ІІ 249;
Slawski ІІ 212; Bern. І 517.- Пор. клИ
з ч.

ша, кліснИти, клішнЯ,

кліщі.

[кліщинецьJ (бот.) «Козяча борода,
[клещінецьІ Ж;- очевидно,

Arum L.»,

запозичення з російської мови; р. [кле

щинецІ «ТС.», мабуть, етимологічно по
в'язане з п. klesnica «ТС.», що є похід
ним від п. ст. klesnic (суч. kleszczyc)
«оскопляти, каструвати», спорідненого з

укр. кліщі; назва рослини виникла.
очевидно, у зв' язку з приписунаною їй
дією (пор. її німецьку назву Hodenzehrer «ТС.» (букв. «пожирач яєчою>).- Фас
мер ІІ 250; Slawski ІІ 215; Bruckner
234; Bern. І 516.- Див. ще кліщі.
кліщі «Металевий
гляді

щипців;

інструмент у ви

(перен.)

охоплення

су

противника; клішні (рака); дерев'яний

овал у хомуті>> СУМ, Г, [кліщитиІ «сти
скатю>,
кліщитuся
«coire>> (про
бак);-р.
бОЛГ. КЛеЩU
«КЛіЩі»,

со
бр.

клешчьt, др. кл13щu, п. kleszcze, ч. kleste, ст. klesce, kl esce, слц. kl ieste,
вл. нл.

klesce,

полаб.

klesta,

м. клештu,

схв. клешта, клеште, слн. klesce, стсл.
кд'~LJ-1"';- псл. *klesca (дв. *klesce>

*klesci);
від

виводиться, як і klescь «кліщ>>,

дієслова

kles-titi

«стискатю>

або

(ЗССЯ 10, 20-22; Machek ESJC 255)

від звуконаслідувального *k!eskati!kleskati «Ляскати».- Фасмер ІІ 250; Slawski
ІІ 212-213; Skok ІІ 99; Трубачев Рем.
терминол. 371.- Пор. кліщ.

діалектною звуковою формою (пор. (вед
ра, дедИ, necaкl
в13дро, д13дьt, п13ськ'Ь),

кло, кла, клевак, клu, клив, кливак,
клава, кловак, клавий -див. ікло.

або наслідком запозичення з російської

клоака, клоачні «рЯд ссавців, ЩО
мають клоаку>>;-р. болг. клоака, бр.
клаака, п.ч.слu. БЛ. k!оаkа,схв.клдака,
слн. kloaka;-- запозичено з латинської

<

мови.- Булаховський Нариси 77; Фасмер
ІІ 249; ЗССЯ 10, 23-24; Bern. І 517.Див. ще кліщ.-- Пор. клнша.
кліщ (ент.) «Acarus», [кліщак] «чер
в'як у вусі, Forficula» Ж, [клещишакl
«книжковий черв'як, CheШer caneroides»

Ж, (кліщйхаІ «самиця коростяного клі
Ща» Я;- р. клещ, бр. клешч, п. kleszcz,
Ч. kJist', СЛЦ. kJiest', БЛ. НЛ. kJesc, СЛН.

kJesc;-ПCЛ. kJescь «КЛіЩ»; ВИВОДИТЬСЯ від
*klestiti «кліщити, стискати» або (ЗССЯ
10, 20-22, 23) від звуконаслідувального

мови,

можливо,

через

посередництво

французької (фр. cloaque) або німецької
(н. Юоаkе); лат. cloaca «канал, стік;
шлунок, черево» пов' язане з cluo «ЧИ
щу>>, спорідненим з гр. хЛU~ш <<Проми

ваю».- СІС

333; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 162; Фасмер · ІІ 252; Slawski ІІ
230; Walde-Hofm. І 237.-Див. ще
клізма.
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кл6кати
клобук «головний убір православних

ченців», [клебукІ «ТС.» Ж, [клубук] «ку
пол над гончарною піччю», ІклобукарІ

«той, хто робить речі з повсті» Ж, [кло
бучйнаІ «повсть» Ж. [клобучіІ «Валянки»
Ж, [клобучаний] «повстяний» Ж, Ікло

бучний] «ТС.» Ж, Lклобучйти1 «робити
повсть» Ж;- р. клобук, бр. клабук, др.
клобук'Ь «клобук; ковпак», п. вл. klobuk «ковпак», ч. klobouk «капелюх»,
слц. klobuk, нл. klobyk, klobuk, полаб.
kiO.bёk «ТС.», СХВ.
клобук
«Капелюх,
шапка», слн. klobuk, цсл. кдоЕоу-к-ь
«клобук;
ковпак»;- псл. *kоlЬukь;
запозичення з тюркських мов; пор. тур.

крим.-тат. тат. kalpak «Шапка», запози
чене в українську мову у формі ковпак;
назва тюркського

племені

др.

чьрнии

ріднени~ з лит.

лтс.

«ТС.»

kult

kulti

«молотити, бити»,

(первісне

значення

-

«відходи волокна (при чесанні льону)»);
пов' ЯЗаННЯ З *рІ'Ьk'Ь «ВОЛОС; ВОЛОКНО»

(Фасмер ІІ 252), з лит. klekti «гуснути»
(Machek ESJC 258), з лат. culcita «по
душка» (Petersson Vgl. Wortst. 3), з гр.
хаЛtсі «хатина», хсіЛа'І'Jщ; «кошик» (Loewenthal AfSIPh 37, 386) менш певні.
Дзендзелівський St. sl. 13/3-4, 197198; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 163; Slawski
ІІ 246-248; Трубачев Рем. терминол.
86.- Див. ще колоти.- Пор. клак.
[клока] «квочка» ДзАтл І, [кл6чка
тж, кль6ка, "ль6чка Ж, клучка ВеУгІ
«ТС.», [кль6катиІ «квоктати», [кльоко
татьІ «кричати» (про індика) Л, [кль6читиІ «кричати» (про тетерука);- р.

клобуци є калькою тюрк. karakalpak
«каракалпак» (букв. «чорна шапка»)
(ХІ -ХІІ ст.); пояснення форми klobukь

болг.

як метатези з *koblukь, складеного з

«квочка», слн. klбkati «квоктати»;- псл.

*ko
oblukь (Matzenauer LF 8, 172173) непереконливе.- Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 162; Фасмер ІІ 252; Шипова 186;
Slawski ІІ 257 -258; Machek ESJC 258;
Schuster-Sewc 533-534; БЕР ІІ 409;
ЗССЯ 10, 61-62; Bern. І 474~475.

klok-,

+

Пор. каракалпак, ковпак 1 •
кловня -див. кімлЯ.
клозет;- р. болг. клозет, бр. клс;
зет, п. ч. слц. klozet, м. клозет, схв. кло
ает, слн. klozet;- запозичення з анг
лійської мови; англ. (water-)closet, букв.

«вбиральня

з

водою» через

фр.

(клака] «КВОчка», клохтать «КВОКТаТИ»,
[кл6катьІ «те.», слц. [kloka] «квочка»,
клок-клок

«Квок-квок»,

звуконаслідувальне

кл6чка

утворення,

паралельне до

катиІ, а

kvok-, укр. квочка, (кr,6також до k1ek-, укр. клекіт,

клекотати; можна припустити запози
чення в західноукраїнські

говори з сло

вацької мови.- Фасмер ІІ 253; БЕР І І
462, 472; ЗССЯ 1О, 62-63.- Пор. квок,
клекотати, клбкати.
клбкати «видавати короткі глухі зву

ки», [клокотітиІ

«сильно

кипіти» Ж,

[клокйчкаІ «дерев' я ний дзвоник для ху

доби», [клокічкаІ

«те.», [клокункаІ «до

closet

щечка у вигляді ложки, якою рибалки

«кімната, що замикається», зменш. від
«те.», зводиться до лат. clausus «зам

сома» Я, [клокушаІ «те.»;- р. клокотать,

clos

кнений».- Шанский ЗСРЯ ІІ
163; Фасмер li 252; Slawski ІІ
ІІ 462.- Див. ще клЯуза.
клок

«жмут;

клапоть»,

«кустар, що плете мережі»,

8, 162232; БЕР

[клочаник]

[клочанка]

«прядиво з клоччя», [клоч6кІ Я, клоччя,

клочкуватий, [клочнийІ Ж, (клочнйстийІ,
клоччастий,
клоччянИй,
[склочйнаІ
«повсть» Нед, [склочйтисяІ «скуйовди
тися» Нед;- р. клок; бр. (кл6ччеІ «КЛОЧ·
ЧЯ», др. КЛОК'Ь «ПуК, в'язка», Ч. СЛЦ.
«ЖМУТ», болг. К'ЬЛЧUЩа «КЛОЧЧЯ»,

k!k
М.

колчишта, схв. [кукl, слн. kбlke «те.»,
цсл. кд-ьк-ь «утік тканини»;- псл. kl'Ьkь
«клоччя, найпростіше прядиво»,
оче

видно, пов'язане з
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*kolti

«КолотИ>?, спо-

б'ють по воді, щоб звуком

привабити

«клекотіти», др. клакотати «кипіти»,
клокот'Ь «кипіння, шипіння», ч. k!okota-

ti «Клекотіти», слц. klokotat'
klokotas «хлебтати; бурчати (у

«те.», нл.

животі)»,
болг. клакам «булькотіти, клекотіти»,
клокотЯ, м. клокоти «те.», схв. клокдта

ти «клекотіти», слн.

klokotati

«клеко

тіти, кипіти; бурчати (у животі)», стсл.
кдоко·нти

«клекотіти,

кипіти»;- псл.

звуконаслідувальне утворення,
паралельне до klek-, укр. клекіт, кле

klok-,

котати, лит. klakt (вигук, що відобра
жає глухий звук падіння), klakti «буц
нути», лтс. kJaks (виг.) «бyц».-Slawski
ІІ 261; ЗССЯ 10, 64-65.- Пор. кле
котати, клока, клокИчка.

клокнчка

клопіт

клокнчка (бот.) «Staphylea pinnata
L.», [клекачка Mak, клекічка Mak, кли
кічка, клокитина, клокіця, клокічка, кло
кучка, клочичка тж, кок{щя Пі] «те.»;
р. КЛЄКСlЧКа, П. klokaczka, Ч. СЛЦ. k\okoc,

болг. [клокоч], схв. клокоч, слн. klбcek
«те.»;- псл. klokocь, похідне від klokati

«те.» походить від болг. клЮнец

clont)

«дзьобик», зменш. від клюн «дзьоб»,
пов' язавого з клЮєм. «клюю», що відпо

відає

укр. клювати.- СДЕЛМ 186;
159.-Див. ще
клювати.
клоп (ент.) «блощиця, Cimex lectulaгius L.», клопівня «місце з великою кіль

DLRM

«клокати, видавати короткі глухі зву

кістю блощиць»;- очевидно, запозичен

ки»; назва зумовлена шелестом насіння

ня з російської мови; р. клоп «блощиця»,
як і бр. клоп, болг. кл6пуt11 «те.», схв.

в коробочці рослини.- Sla~ski І І

Machek Jm. гostl. 141; ESJC 258;
ІІ 463.- Див. ще клокати.

кл6.м' я -див.

кл6м.ня,

кломля,
кfмлЯ.

260;
БЕР

клонИти,
кланятися, клінно, від
клінне (заст.) «прощальний подарунок»,
відклінщина (заст.) «прощальний бан
кет», [наклін] «нахил, схильність» Ж,
поклін, поклонник, уклін, уклінний;

р.клонuть, бр. [кланіцца], др. клонити,
п. kloniC «хилити, нагинати», ч. klo-

niti, слц. klonit' «те.», вл. klonic (so),
нл. klonis (se), болг. клонЯ., схв. клонити
ее «ухилятися,

уникати»,

«пересилати,

дарувати;

дати»,

КІ\\НШТJf

СТСЛ.

ТИ»;- псл..
гнути,

kloniti

слн.

klбniti

хилитися,
«ХИЛИТИ,

«хилити,

опа

ЗГИНа

нахиляти,

згинати»;- споріднене

з

гр.

хЛіvш «нахиляю», лат. -clїno «те.», ірл.
clбin «нахилений», двн. hlainan «нагина
ти»;- іє. *kel- <<хилити» (на відміну від
укр. слонuти, яке виводиться з іє.
ке]-); пов' ЯЗаННЯ З ЛИТ. ]efikti «КЛОНИТИ»

(Machek ESJC 258---259) безпідставне.
Фасмер І І 253-254; Slawski І І 264265; БЕР ІІ 465-466; Skok ІІ 102-103;
3ССЯ 10, 66-68; МарТЬІнов Сл. и ие.
аккомод. 150-151.-Пор.

слоннти.

[клоннця] «бічний стояк у

возі» Ж.

[кланйця Ж, п.ідклонь Нед] «те.»;- п.
вл. нл. klonica, ч. klanice, слц. klanica,
полаб. klanaicd «тс.», слн. klanica «по
ліно, тріска»;- псл. *kolnica «Кілок,
СТОЯК», ПОВ'язане З *kolti «КОЛОТИ»;
з огляду на групу ло або ла

(замість

укр.оло)словоє,очевидно,запозиченням

з польської і словацької мов; виведення

з

*kolp-nica (Machek ESJC 251) сумнів
не.- Slawski ll 263-264; ЗССЯ
10,
139.-Див.

[клонц]

ще колоти.

«дзьоб»

ВеУг;- запозичен

ня з молдавської мови; молд. клонц (рум.
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КЛОn «КЛіЩ», СЛН.

klop «ТС.», ПОХОДИТЬ

від псл. klop'Ь, яке тлумачитьL:я по-різ
ному: як пов' язане з klepati «бити»
(ЗССЯ 10, 72; Фасмер-Трубачев ІІ 254),
з болг. [..,;л6пам.] «бити; шуміти; кишіти»

(БЕР ll 469), з р.
«Короткий широкий

[клепuк, клЯ.пuкl
ніж» (Ильинский

ИОРЯС 24/1, 133-134) або як спорід
нене з лат. culex «комар» (Соболевский
S!avia 5, 447).- Пор. клопівник.

[клопйти] «винищувати» Я, [клопи
тися] «сваритися» ВеЛ;- п. [klopic si~]
«сперечатися,

сваритися;

клопотатися»,

ч. klopiti «перевертати, відвертати, схи
ляти», слц. klopit' «нахиляти, нагина
ТИ», болг. [клопам.] «стукаю; дзвеню»,

м.

клопа «торохтить»,

«ударити;

псл.

(ст.)

klopiti

з

схв.

складати,

[клопити]

спаювати»;

нокалізмом

кореня

о,

пов' язане з

klepati; пов' яз анн я з ді сл.
hlemmг «пастка», дат. lem «дверцята_;
пастка», шв. Iamm «те.» (Machek ESJC
259) непереконлине.- Slawski Il 266;
БЕР Il 467; ЗССЯ 10, 69-70.-Див.
ще клешіти.-Пор. клапати, клопіт.
[клопівник] (бот.) «хрінниця смер

дюча, Lepidium гudeгale L.» Маk;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. клоп6вник <<ТС.» є похідним від
клоп «блощиця»; назва рослини зумовле

на її гострим неприємним запахом (пор.
р. [вонЮчка] «те.»).- Див. ще клоп.

клопіт «турботи; [дощечка з отвором,
прибита

зверху

до жердини

в

ручних

жорнах] Ж», клопітнЯ. «клопіт», [кло
пота, клопотіЯ.], клопотнеча «тс.», [кло
потнйця] «та, що клопоче» Я, [клопот
нЯ.l

«клопітня»,

клопотун,

клопотуха,

[хлопота] Нед, клопіткИй, клопітлИвий,
клопітнИй, [клопатлйвий], клопотати
( ся), [клопотuтися] «сваритися» ВеЗа,
[хлопотати(ся)] Нед, [кл6потько] «кло
пітно»

Я;- бр. кл6пат «Клопіт)), болг.
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клотнти

клубникИ

lклonomJ «дзвоник, особливо на шиї ху
доби», м. клопот «стукіт,

торохтіння»,

нанні кісток на потилиці у тварин,
особJІиво у коней», ч. kloub «суглоб,

схв. клопот «стукіт, гук», uсл. кдоnо'Гh
«галас, гук»;- псл. klopot-ь, звукона

ка», слц. klb «суглоб; [стегно]», klbo «згор

слідувальне

ток, кJІубок, купа», вл.

утворення,

означало,

на·

самперед,«стукіт, тупіт. галас»; значення

«турбота, неспокій» розвинулося пізні
ше на підставі значення «неспокій»; р.
хлопоmь1 «клопіт», п. lchlopot] «те.»,
слu. chlopot «галас, колотнеча», болг.
хлопот «стукіт», м. [хлопутьІ «дзвінок»

є, очевИдно, продовженнями праслов' ян

ського експресивного варіанта до зву~о

klop-; виведення з 1є.
*kep- (Machek ESJC 259) непереконли
ве.- Фасмер ІІ 254; Slawski ІІ 266267; Б ЕР І І 468.- Див. ще клоnИ ти.
насл ідувально го

Пор. клапати, клепати.
[клотйти] «Колотити»;- результат ви
дозміни форми колотИти, можливо, з~

мовлений впливом п. (кулінарного) k1ocic «КОЛОТИТИ» (пор. укр. злото під
впливом п. z1oto) -Див. ще колотИти.
клоун, клоунада;- р. бр. болг. кло
ун, n. вл. klown, ч. слu. klaun, clown,
схв. клаун, слн. kІ6vn;-запозичення з
англійської мови; англ.

clown, можливо,
споріднене з ісл. klunni «мугир», фриз.
[klбnne] «дурень; блазень», гол. kloem
«козир-дівка» або походить від лат. colonus «селянин, мужию>.-СІС 334; Фас
мер ІІ 254; БЕР ІІ 471; К!еіn 303.

випуклість кісток у суглобі; пук, в'яз

kluba

«стегно»,

нл. klub «клубок; [стегно; сугJІоб по
тиJІиці]», поJІаб. k!Qb «стегно», бол г.
К'Ьлб6 «куляс~ий предмет, клубок, згор
ток»,

м.

[кломбу]

«згорток,

клубок»,

схв. клупко, слн. klobko, kl6bek «те.»; -

псл. k!QЬ'Ь«згорнутий або куJІястий пред
мет», звідки постаJІи значення «згорток,

клубок» і «Частина тіла куJІястої фор
ми»;- зіставляється з JІат. glom us «клу

бою>,

globus «те.; куля» (Трубачев Рем.
108-109; ЗССЯ 10, 74-75)
або з лтс. klambars «Кім'ях», англ. lump
«ТС.» (Фасмер Il 254-255; Slawski ІІ
254-255); зіставлення (Matzenauer LF
8, 184) з гол. klup, н. Кlumpen «кім'ях»
терминол.

наштовхується на фонетичні труднощі;

зіставлення з лит.

«спотикатися»
гр. хбЛ1.vбрщ;
«Балик, згорток» (Соболевский Slavia 5,
440, 447), з гр. xЛaft~6(; «покалічений»

klupti
(Briickner 236-237), з

(Ильинский ИОРЯС 24/І,
конливі;

в' язане

128) непере

погляд, за яким псл. klQb'Ь по

лише

із

значенцям

«стегно»

(Machek ESJC 259), недостатньо обгрун

тований.

клуб 2 «Громадський,

культурно-ос

видно, результат видазміни форми [кло

вітній заклад, його приміщення»;- р.
клуб,ст.клоб,бр. болг.м.клуб, п. klub,
ст. klop, ч. слц. BJI. klub, схв. клуб, слн.

котітиІ «те.».- Див. ще клокати.
клоччя, клочаник, клочанка, клочок,

мови через російську або польську і ні·

[клохтіти]

«сильно

кипіти»;- оче

клочкуватий, кл6чний, клочнйстий, клоч

klub

«ТС.»;- запозичено з

англійської

мецьку (н. Кlub); англ. club ( <сангл.
«дрюк, палиця; клуб, товарист

частий, клоччянИй -див. клок.
клуб 1 «згорток, жмут; (анат.) стег
НО», клубок, [клубакІ «балка, що скріп

дрюк»;

лює одвірки вгорі; кJІубою> Ж. [клебук]

через

«клубок; грудка» Ж, [клубйцяІ

«стегно

лиця», бо за англійським звичаєм пали·

(кістка)» Ж. клубовИння, [клуб' я] (зб).

ця, обношувана по домах бажаних гос·
тей, була знаком їх запрошення.

«клубки», клубатий, клубкуватий, клуб

лйвий, клубчастий, [клубенИтися 1 «згор
татися клубком» Ж, [клубетувати] «Те.»
ВеЛ, клубИтися, клуботати «клубочи
тися; [валити клубами ЖІ», клуботати
ся «Підійматися клубами», клуботіти,
клуботітися, клубочИтися, клубочіти,

[клубуватисяІ «те.», [клюбачитисяі «зви
ватися»;- р. бр. клуб «клубою>, п. kl<~:b
«згорток, кJІубок; випукJІість при поєд-
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cJubbe)

во» споріднене з .дісл.
значення
переносне

klubba

«палиця,

«товариство»

виникло

вживання

слова

«па

Фасмер ІІ

254; Аристова РЯШ 1971/5,
102; Slawski Il 233; БЕР ІІ 473; Кluge
Mitzka 379.- Пор. клумба.
клубаня -див. ковбаня.
[клубникй] (мн.) (бот.) «полуниuі,
Fragaria L.» ж:~ бр. клубніцьt «ТС.»;
запозичення з російської мови (аргу
ментом на користь цієї думки є широке
вживання слова на сході' У країни в фор-

клумак

клювати

мах клубнйка і клубніка); р. клубнuка
«ТС.» пов' язане з клубень «бульба», по
хідним від клуб, з огляду на <j:орму

клус <<рись>>, клусувати «бігти рис
сю», клуса «риссю», клусом, (тлуса!

ягід.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 166; Фас
мер~ Трубачев ll 255; Bern. І 524;
Matzenauer LF 8, 184.-Див. ще клуб 1 .

п. k1us «рись», як
kols «те.», болг.

клумак, клумак- див. клунок.
[клумакуватий] «тямущий»;- неясне;

можливо, результат зближення тлума

чити з клумак «клунок», [тлумак\ «те.>>.

клумба. «квітник у <j:ормі геометрич

«Те.»;- запозичення з польської мови;

і ч. слц. klus, вл. klus,
(кл'Ьс] <<інохідь», схв.
«бігти
риссю»,
слн.
kJjus

кJЬусатu
«рись»,

зводиться,

очевидно,

до

псл.

*klusati, *kljusati, *kьlsati, спорідне
них з лит. klupti «спотикатися, падати»,
лтс. k1upt «_спіткнутися, перевернутися,
впасти», ku! sus «ТОЙ, що біжить риссю»,

ної фігури»;- р. бр. клумба, п. klomb

можливо, також з гр.

«те.»;- запозичення з англійської мови;

англ. clump «купа (дерев, кущів)» спо

Фасмер ІІ 258; Slawski Il
3ССЯ 10, 78; Otrєtbski LP

ріднене

клЮпати.

дісл.

клушня -див. лушнЯ.
[клЮба] <<Лещата; викопане з коренем
дерево, яке возили на річкових суднах;
блок для піднімання тягарів; знаряддя
тортур, жердина з гаком Ж», [клЮбка]
(бондарське знаряддя) Ж, (клюбакаі
«Жердина з гаком для вптягування відра

з нн. klump «брила;
купа»,
klumba «дрІСчок, палиця», пов' яза
ним з ді сл. k1ubba «ТС.».- Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 166; Фасмер І І 255; Slawski ІІ
231; Юеіn 303; Jбhannesson 368-369.-

Пор. клуб 2 •

клумля -див .. кімлЯ.
клунок «дорожня торба; вузол з ре

чами; півмішка як мірю>, [клумак] Мо,
клумак, [оклунок] Пі, [заклимакувати]
«міuно

скласти,

спакувати,

зв' язати»

Ж;- неясне; JІtожливо, результат конта

мінації слів тлумок «торба,

мішою> і

хсіЛлч «рись».

276, 277-278;
1, 136.-Пор.

з колодязя»;- бр. (клЮбьtl «кліщі», п.
«лещата», ч. klub (бондарське зна
ряддя), слц. [kloba1 «блок для підніман

kluba

ня тягарів», вл. k1oba «в'язка», схв. клу
ба «блок для піднімання тягарів»;- за

клуня «приміщення для зберігання сно

позичення з німецької мови; свн.

пів, сіна, соломи та ін.>>.

klube

клуня

«СТОДОЛЮ>,

[клЮня] «ТС.>> Ж,

[клунище] «місце, де стоїть клуню>;
р. бр. клуня, п. klunia (із східносло

в'янських мов);- запозичення з бал
тійських мов; лит. kluonas «Тік, стодо
ла, клуню>, лтс. kluons <пію> пов' язані з
лит. klбti «слати», лтс. klat «простила
ти», спорідненими з псл. klasti, укр.
класти,· зіставлення (Bern. І 522) з п.
[klomia] «кімлю> безпідставне.- Фас
мер ІІ 255; Непокупньrй 174; Лаучюте
ВЯ 1972/3, 102; Slawski ІІ 276.- Див. ще
класти.
клуп (тех.) «прилад для нарізування

різьби»,

[клупці]

«те.>>

Я;- р.

клуп,

клупп, болг. клуп «ТС.}>;-запозичення з

німецької мови; нвн. Kluppe «клуп; об
ценьки» зводитьсЯ до двн. kluppa «об
ценьки», пов' язавого з kluft «те.>>, klio-

ban «розколювати» і спорідненого з гр.
1Mqн:u «видовбую», псл. · [glubokь1, укр.
глибокий.- СІС 334; Юuge-Mitzka 380;
Frisk І 315.-Див. ще ієрогліф, глибо
кий.- Пор. клЮба.

«розколота

частина

klobe,

дерева;

ле

щата, кліщі; пута» (>нвн. Kloben «по
ліно; скоба; лещата, кліщі») nов' язане
з свн. klieben, двн. klioban (>нвн. klieben) «розколювати».-Slаwskі ІІ 233234; Briickner 235; Юuge-Mitzka 377.Див. ще клуп.- Пор. кльоб.
клювати,
[клевmаmи]
«КЛ~Пати;.;
МСБГ, клюв, [клювак] «дятел; дзьоб»,

[клювака] «сучкувата палицю> Ж, [клюн]
«дзьоб» Ж, [клевець] «молотою> СУМ, Г,
[закль6вок] «Надклюнуте з середини яйце»,

[поклювач]

p.

(орн.)

КАеваmь,

бр.

«дятел» ДзАтл
кляваЦЬ,

Il;-

др.

КЛЮв'Ь

«ДЗЬОб», КЛЮН'Ь «ТС.», П. kluc «КЛЮВаТИ,
дзьобати», klwac, ч. klovati, ст. k!vati,
слц. kl'ut' «те.», вл. kluwac «викльову
ватися» (про пташенят у яйці), нл. ст.

klus

«дзьобати, клювати», полаб.

k'l' aj<~:

«ВИГрібають, КЛЮЮТЬ», бОЛГ. К'Ьлва «КЛЮ

ваТИ»,

м.

колве,

схв.

к;ьувати,

слн.

цсл. кль.мти «те.)>;- nсл. klьvati
«клювати, дзьобати»; споріднене з лит.

kljuti,

kliuti «Зависнути, зачепитися», лтс. k1afities «опертися»; пов'язання з лит. glian467

КJІЮГа

ключ

КЛІОКаТИ 2 «ВИПИВаТИ,

ПИЯЧИТИ»;- р.

dyti «Вилущувати,
вибирати»
(Machek ESJC 260) непевне.- Фасмер І І
245; Slawski ll 237-238; ЗССЯ 10, 8283; Bern. І 527-528.- Пор. клЮкати 1 .

клЮкать «тс.», п. klukac «квоктати»,
вл. klukac <(квоктати, булькотати», нл.
klukas «ТС.», болг. клЮкам «стукаю; ку

[клюга] «металевий наконечник до
списа»;- очевидно, результат фонетич

смикає

ної видазміни слова [клЮка] «ломака з
сучком, ковінька» (пор. [ск6ка] «жаба»,
[ск6га] «тс.»).-Див. ще клЮкати 1 .
клЮкати 1 «клювати», [клЮцати] «ру
бати» Я, [ключИтися] «пророст ати, пус
кати пагони», [клЮчитися] <<Трапитися»

Ж, [ключкувати] «метати петлі»,
«дерев'яний

гак,

вид дитячої

гри

[клЮка]

«ломака

дерев'яний

Я;
з

[клюк]
гвіздок;

відлога ЛЧерю>,

сучком,

ковінька»,

[клЮква] «лата на даху, кроква» ВеЗи,
ключ, (клЮча] «дерев'яний гаю>, ключар,

клЮчка, клЮчник, [ключИна] <(жердина,
лата, кроква Л», [ключИння] (зб.) <(жер
дини на даху», ключИця, [ключівнИк]

саю,

гризу»,

(про

м. клука «стукає,

рану);

калатає;

[дзьобає,

клює]»,

схв. к;ьі)кати пнітити, товкти; !стука
ти, калатати]», слн.
бити»,

цсл.

«стукати,

kljukati

кдюкt\Ти

«густи»;- псл.

kljukati «стукати», похідне від звукона
слідувального *klju-klju; пор. у типоло
гічному плані лит. kliokti «дзюрчати».
Фасмер li 257; Slawski Il 241-242;
ЗССЯ 10, 56-57; Bern. І 529.
клЮква (бот.) «журавлина, Vaccinium
oxycoccus L.»;- ч. klikva;- запозичен
ня з російської мови; р. кліОква пов' язу
ють з клюка (ЗССЯ 10, 58), із звуко
наслідувальним * клюк (звук розчавленої
ягоди, пор. схв. кJЬ[jк «Вичавлений вино

«Мотузка на гаку, забитому в стелю, для

град», Bern. І 529), з клЮкать «шуміти»
і з старою назвою журавля (Желтов ФЗ

навішування шкірю>, (клЮче] «крокви,
скріплені попарно», клюкастий, виключа
ти, вИключний, заклЮчний, [наклЮчис

назву бо~отної ягоди (Горяев 145; Machek ESJC 256).- Фасмер-Трубачев li

1876/4, 32), з [ключевііна] «болото» як

тийl «згорблений» Ж, підключИти, при

257-258.

ключИтися, прйключка;- р. [клюкатьJ
«Ходити з палицею, кульгати», [клЮчить]
«ТС.», КЛЮКа «ЛОМаКа, КОВіНьКа», П. klu-

[клЮпати] «стукати», [клtЬnа! «тов
кач у ступі», (клюпdчl «важіль товкача

ka «дрюк з гаком, ключ у колодязі», ч.
klika «клямка; ковію.ка», слц. kl'uka
«корба, клямка, гак», вл. kluka «Закрив
лення, гаю>, полаб. kl'aцka «penis»,

klupiC (si~) «хилити(ся), згинати(ся)>>,
ч. klfpiti «звішувати, спускатися додо
лу»;- псл. [kljupati, kljupiti] «ЗГина
ти»;- можливо, споріднене з лит. klailpti «ставати на коліна», klupti «Спотика
тися, падати», лтс. k!aupat «спотикати
ся», klupt «спіткнутися, перевернутися,

болг.

клЮка

«плітка;

інтрига»,

схв.

(к;ьука] «гак; закривлений, роздвоєний
дрюк», слн. kljuka «Гак; закривлений
дрюк; засув»;- псл. kljukati «клювати;

в

ступі»,

впа.:тн»;

(клюпак]

пов' язання

«ручицЯ»

з

р.

Ж;- п.

[кльтать]

(<закривлений. дрюк,

«кульгати» (Maci1ek ESJ С 207) непевне.

крюю>;-споріднене з лит. kliuti «за
виснути, зачепитися», лтс. k'aut «нахи
ляти, нагинатю>, лат. clavis «ключ;
дрюк; засув», clavus «ГВіздок», гр. хЛєfG

Фасмер ІІ 256; S\aviski li 242-243.
[клЮска] «Ліюrвий вареник»;- р. бр.
клёцка «галушка», п. kluska «галушеч
ка з тіста», ч. [kluskal, слu. [klockyl
(мн.) (<те.»;- запозичення з німецької

рубати»,·

kljuka

«засув, ключ», хЛє[ш «запираю, засу
ваю», дірл. · clo «Гвіздок», а також н.
Schli.issel «ключ», двн. slioзan ,,запирати»;
іє. * (s)kleu-: *klau- «гак, крюк, ковінь
ка; зачепити; заперти, замкнути»; пов' я

зання з нвн. Kriicke «милиця» (Machek
ESJC 256) иикликає сумнів.- Фасмер
Il257;Slawski ІІ 239-240; БЕР ІІ 483;
Skok ІІ 104-105; Трубачев Рем. терми
нол. 150; ЗССЯ 10, 56-57; Bern. І 528529.- Пор. клювати, кльок1 .
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мови (прийняття польського rюсередни

цтва (Slawski І І 244) необов'язкове);
нвн. Юо~ ( <свн. kl63) «грудка, скибка;
галушка» споріднене-з р. [глуда] «брила,
грудка».- Див. ще клісувати.- Пор.
клець,

кльоц.

[клЮхта 1

«паяльна

трубка»;- не-

ключ, к.1Юча, ключар,

ключИна, клю

ясне.

чИння, клЮчитися, 'ключИтися, ключИця,

КЛІОЧИК

клЯмра

КJІючівнuк,

клЮчка,

ник- див.

L.»

ключкувати,

клЮч

клЮкати 1 •

[клЮчик] (бот.) «первоцвіт, Priшula
Ж;- бр. клЮчьtкі «ТС.», п. kluczyk

«Priшula

officinalis Hill.»;-

очевидно,

похідне від ключ; мотивація назви не

ясна.- Див. ще
[клЯвий]

клЮкати 1 •

«добрий, гарний» Франко,

[клЯво] «добре» Франко;- п. klawy «чу
довий, добрячий», ч. арг. kl.зvo <<Доб
ре»;- неясне;

можливо,

запозичення

з

польської мови, в якій задовільного
пояснення не має, або споріднене з р.
[клёвЬtй] «красивий; дороrий; вдалий;
тямущий», яке пов' язується з клевать
як первісно рибальське позначення міс

ця, де добре клює риба (Фасмер ІІ

245;

Преобр. І 312); виводиться також (Бон
далетов Зтимология 1980, 69) від нгр.
хаМ «дoбpe».-Slawski Il 192-193.
клЯr, клЯ.Jалка, кля.Jанець, клЯ.Jа
ти, клягівнuця,

кляк -див.

rляr.

[кляк] «Зарубка на дереві; залом;
межовий знак (деревце); льодова буруль
ка; кожен із двох дерев'яних кругів

млинового колеса», [кляковйй] (у виразі
[клякове дерево] «дерево, помічене зна

ком, що вкаЗує межу»), [клячати] «ро
бити тин у лісі, підрубуючи тонкі дере

ва і переплітаючи їх», [клячйти] «зала

кам «тс.», м. клекfІе «стане навколішки»,

схв. клецаmи «ЗГинати коліна», слн. kH~
kati «ставати навколішки», стсл. Кt\Во.
'ІdТи «стояти навколішках»;- псл.

k!E(kati «стояти зігнувшись, іти зігнув
шись»;- зіставляється з kloniti «клони
ти» (9ССЯ 10, 28-29; Briickner 234) або
З ЛИТ. klcnkti «ШВИДКО ЙТИ», .'ІТС. k!ifikat
«кульгати» (Фасмер ІІ 259; Slawski ІІ
218; OtrE(bski LP 1, 134-136); пов'я
занн~ з н. hinken «кульгати» (Machek
ESJC 254) сумнівне.- Пор.
кляк,
кляч.

клЯкнути «Мерзнути; дубіти; втрача
ти гнучкість; не достигнувши, сохнути
від суховію, спеки (про рослини)»·,- р.

(клЯкнуть] «тужавіти (про землю); про
мерзати;

погано

пропікатися,

варити

СЯ», [клёкнутh] «твердітl!, покриватися
кіркою (про землю); робитися розгруз
лою і клейкою після дощу (про землю);
висихати, ставати твердим; в' я нути, схи

лятися»;- псл. * [klєtknQШ;- очевидно,
споріднене з лит. klekti «густіти, засти
гати», (su)klekE(s «Загуслий».- Фасмер

Il 246.
[кл Яма ти l

«плямкати,

жвакати»;

звуконаслідувальне
утвореннЯ, пара
лельне до плЯжкати (пор.).
клЯмка, [клЯмати] «стукати клям

мувати стебла рослин на позначення чо

кою»;- р. діал. бр. клЯмка, п. ч.

гось»;- р. [кляч] «перекладина; соснова
цурка», п. klєtk «криве дерево; полозок
рала; полозок саней», ч. klek «криве де
рево», вл. klak «Чепіга, полозок рала»,
слн. kH~ka ~<сучкувате закривлення де
рева»;- псл. *klєtkь, *klE(ka пов'язане з
*k1E(kati «згинати, закривляти, згинати
коліна, ставати навколішки», укр. кляка
ти.- Фасмер ІІ 260-~61; Slawski І І

запозичення з німецької мови; свн.
klamш «Спазм; пута; клямка; держак»,
нвн. kleшшen «стискати», споріднене з
дангл. сІаш(ш) «міцна хватка; кіготь;
пута», лит. gloш6ti «обіймати».- Фас

ЗССЯ 10,
31-32.-Див. ще клякати.- Пор. кляч.
[клякати] · «ставати
навколішки»,
[клячати l «стояти навколішках», [кляч
шіця1 «різновид ослона» Ж, [у прйкляч
ки] «навколішки» ВеУг, [наприклячк6х]
«ТС.» ВеЛ;- р. (клЯкать] «ставати нав

лей», (клЯмбра, клЯ.мба, клЯмар] «ТС.»,

216-217, Machek ESJC 253;

колішки», бр. клЯкнуцt' «сидіти навпо
чіпки», п. k!E(kac «ставати навколішки»,
ч. klekati, слц. kl'akat', вл. klakac
«тс.», нл. klekas «тс.; іти похитуючись»,

полаб. klqcё

( <*k!E(ci(tь)

«шкутильгає,

кульгає», болг. клЯха.м «присідаю», кле-

klam-

ka;-

мер І І 259; Slawski І І 185; Machek ESJё

250.- Пор.

клема, клЯмра.
клЯмпа -див. клЯпа.
клЯмра «Скоба дJія дерев'яних дета

(клямруватиl «СКріпляти докупи» Ж;
р. [клЯмра, клЯ.мера] «клямра», бр. клЯ
мар, п. klaшra, [klaшbia}, ч. klaшr,
klaшra, слц. [klaшral, вл. klamora, схв.
кламер;- запозичення . з німецької мо

ви; свн. klaшcr, klaшere (нвн. Юашшеr)
«ТС.» пов' язане з свн. klaшben, klaшberen
«Міцно спаювати, сполучати скобою»,
спорідненим з сангл. 'claшeren, clambren
«дертися

вгору»,

с!ішЬеn

«ТС.>>

(англ.

с]ішЬ «ТС.»), дісл. kJeшbra «CTИCKaTИ>>.
Slawski І 289-290, ІІ 185; Юuge-Mitz-
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клЯну ти

клЯстИ

ka 373; Юеіn 294, 300; Vries AEW
298.- Пор. клЯмка.
[клЯнути l «политися»:- варіант зву
кової форми [хлЯнути] «ТС.», пов' яза

не з klappen «закриватися», є нижньо
німецькою звуковою формою, що відпо
відає нвн. kla!Ien «зяяти», англ. clap
«бити; базікати».- Юuge-Mitzka 372-

ної з хлИнути; пор. аналогічне співвід

373.

ношення в ковзати і (ховзати], кебета
«хист» і (хиб ета] «ТС.».- Див. ще хлИ

столуз),

нути.

кляп «чіп; затичка; [репіs] Я», tклЯ
п.а] «чіп; ганчірка» Ж, [скляп] «ВИд гри;
кусок дерева в цій грі» Нед;- р. кляп
«чіп, затичка», бр. кляп «чіп; penis»;-

псл. kl~p'Ь «затичка», давніше «зібгане»
зіставляється з kl~kati «згинатись» і зво
диться до іє. *kel- «гнути» (3ССЯ 10, 34-

35);

зіставляється також з псл.

klap-,
klapet «тулуб, колода»
(Machek Studie 32).- Фасмер Il 260;
Slawski ІІ 210.
укр. клапоть, ч.

[кляпа] «стара корова» ВеЛ, [клЄмпа]

«неохайна жінка; нікчема; стара коро

ва» Ж, (клЯмпа! «те.» Ж. la кля] «вигук,
яким підкликають корову» ВеЛ;- п.
kl~pa «самиця лося;

неохайна жінка;

fстара важка корова]», слц. [kl' ampa]
«неохайна жінка; розбещена дівка», слн.
klampa «людина з вайлуватою ходою;
вівця,

що· вайлувата

ходить;

капелюх

lклясІ (орн.) «дубоніс (довгоніс, кос

L.»

Coccothraustes

coccothraustes

Шарл;-- неясне; можливо, пов'яза

не з клЯскати.

клЯскати

ком)»;- р.

«Ляскати;

[клескать,

цмокати

(язи

клёскать]

«л яс

катю>, бр. [клЯскацьl 'ас.», п. klaskac
«ляскати, плескаті1», вл. kleskac, нл.

klaskas «те.»,
nсл. kleskati

слн. klesniti «ляснути»;
«ляскати, плескати», по
хідне від звуконаслідувального вигуку

kH~s-ь;- споріднене

з

лит.

(виг.) «бух, беркиць»,

klast

kles, klest
«ТС.»

(про

глухий звук від падіння), kl~sti «ляска
ти, шмагати батогом», лтс.

klest «жерти»,
kles]$et «базікати, ІІЛести»; пор. також
нвн. [kleschen] «звучати, густи», англ.
c!ash «Грюкати».- Фасмер ll 248; Slawski ІІ 188-189; Briickner 232; Bern. І
514.- Пор. клац.
клЯстИ «проклинати; лаятися», клЯс

тИся «присягатися», [кленьба] «проклят

з обвислими крисами»;- псл. *klE(p'Ь
(jь) «вайлуватий, неоковирний» ( <іє.
*kel- «кривити, згинати»);- у частині
форм (клемпа, клЯмпа), можливо, від

тя» )К, [клін, кльон, кльони )К, клЯння,
кляттЯ], клятьба «те.», клЯтва, клЯ

бивається вплив польської мови, проте
форма [кляпа] є, очевидно, успадкова
ним утворенням праслов'янського по

клЯттЯ,

ходження; пов' язання з нім. КІатре
«Колода» (Karlowicz SWO 277), з прус.
glumbe «лань» (Matzenauer LF 8, 183)
непереконливі.-Slаwskі ІІ 218-219.Див. ще кляп.- Пор. кляч.
[кляшіч] «малий поганий ніж» Ж;

р. (кляп] «ніж»,

(клЯпик (клепик)J «ре

місничий ніж; тупа сокира»;- неясне;

можливо,

зводиться

до

псл.

*kl~p

«кривити, згинати») і в такому
разі первісно означало «крива, зігнута

( <*kel-

річ».- Фасмер І І

35.- Див.

260;

3ССЯ

1О, 34-

ще кляп, кляпа.

[кляпець] «клітка для ловіння пта
хів» Я;-р. (кляпец! «капкан», [клЯпца!
«Те.; сильце», (клЯпцьt] «те.»;- очевид
но, видозмінене запозичення з німець
кої мови; нвн. Klappe «капкан», пов' яз а-
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тий, [клятований Я, клят{;щий Я], за
клИн, (заст.) заклинатель, заклинач, за

заклЯтий,

(наклятя]

ВеЛ,

[поклЯтє] Нед, [проклинач! Нед, про
клін, (проклінство] ВеБ, (проклЯтниця]
«ПроклятаУJ Нед,

проклЯттЯ,

ни,

[проклятенний!

проклЯтий,

прокльо

Нед,

(проклятний] «лайливий» Нед, прокля
т{;щий, [суклЯтий};- р. клясть, бр.

клясці, п. klq._c, ч. kliti, слц. kliat',
вл. klec, нл. kles, полаб. klane ( <*kІь
пе(t-ь) «кляне», болг. к'Ьлна «клену»,
м. калне «Клене», схв. клети «проклина
ти», СЛН. k]efi, СТСЛ. Кt\.1\ТИ «ТС.»;- ПСЛ.
klєtti «клясти, проклинати»;- спорідне
не з псл. kloпiti, укр. клонйти (Briick·

ner 232), з лат. inclїno mё «нахиляюся»,

гр. xЛi'\'OftCXL «схиляюся» (Machek ESJCS

205); зв'язки з дангл. hlimman, дісл.
hlymja «дзвенітИ>~ (Bern. І 525-526)
менш вірогідні; лтс. klentet «проклина
ти», прус. klantemmai «проклинаємо»
запозичені з слов'янських мов.- Фасмер

кльоф

клЯуза

ІІ

259; Slawski Il

19З -194; ЗССЯ

від елат. clostrum, лат. claustrum «за
мок, твердиня, монастир», пов'язаного з
c]audo «замикаю, засуваю, огороджую»,
спорідненим з псл. kljucь, укр. ключ.
ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 243; Фасмер
ІІ 261; Slawski ІІ 189-190; Machek

10,

З7-38; Golq._b LP 16, 65-66.
клЯуза «наклеп», клЯузник,

клЯуз
ництво, клЯузничати;- р. клЯуза, бр.
клЯуза, п. klauza «клаузула (застережен
ня у юридичному документі)», болг.
польське посеред

ESJC 252.- Див. ще клЮкати!, клЯуза.

ниитво запозичено з латинської мови;
елат. clausa «Закінчення (наприклад,
урядових оголошень), кіниева формула»
пов'язане з claudo «замикаю», clavis
«ключ, засув», спорідненими з
псл.

[кльоб] «повісмо Г; в'язка з ЗО пові
сом Ж; в'язанка клоччя Ме»;- n. [klub]
«міра льону», ст. kloba, klбba «міра;
порядок», ч. klбb «в'язка льону», нл.
kloba «В' яз ка, пую>;- вважається запо

клdуза «Те.»;- через

kljucь, укр. ключ.- Richhard t
ский ЗСРЯ І І 8, 171; Фасмер

І•

'f

t

)

{

Шан

зиченням з німецької мови і зводиться

260;
Slawski І І 191; БЕР ІІ 426; i<Jein 296;
Walde-Hofm. І 229-2З1.-Див. ще

(Slawski ІІ 2ЗЗ-2З4) до того самого свн.
klobe (k!ube) «розколота частина дере

65;
ІІ

ва; лещата; пута», що й укр. (клЮба]
«лещата».- Дзендзелівський St. sl. 1З/

клЮкати 1 .- Пор. клозет, клЯштор.
fклЯцики] «Тістечко, що ним оздоб
люють верх великодньої паски» Я;- не
ясне; можливо, пов' язане з п. placek
«солодкий пиріг» (placek wielkanocny
(кул.) «великодня баба»).
[кляч] «жердина невода, волока Г,

Мо, Дз; кобила Ж», [клЯчаі «Кобила» Ж.
[клЯчник] «жердина невода», [клЯшник]
«те.»;- р. бр. клЯла «шкапа», п. klacz
«КОбИЛа», Ч. [k]' acaJ «КОбила, шкапа;
нога», klec «Чепіга плуга», ела. kl' аса
«ТС.», 6ОЛГ.

КЛеЧКа «ПаТИК,

тріска»,

М.

КЛЄЧКа <<Тріска», СХВ. клечка «КОЛОДКа біля
ніг худоби для гальмування їх рухів»,
слн. kleka «шкапа»;- псл. *klєtkja «ло
мака,

колодка,

ковінька»,

пов'язане з

*kl~k- «ЗГинати, ламати»; значення «шка

З -4, 200.- Див. ще клЮба.
кльок 1 «свинка (дитяча гра)»;- р.
(клёк І «гра в городки», [клёка] «дерев' я
ний брусок (у грі)»;- очевидно, пов' я
зане з (клюк1 «вид дитячої гри» Я, (клЮ
цати]
«рубати»
Я;
первісно
могло
означати «Обрубаю>.- Див. ще клЮкати 1 •
[кльок 2 l «картуз» Ва;- неясне; мож

ливо, пов'язане з п.

па» в ряді слов'янських утворень виник

звуконаслідувальне

ло на основі «ломака,

лельне

ковінька», мож

ливо, за незграбну ходу тварини (пор.

укр. [кляпа] «стара корова»).- Дзен
дзелівський НЗ УжДУ 1З, 86; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 171; Фасмер ІІ 260-261;
Одинпов 145; Slawski ІІ 182-18З; Ma-

chek ESJC 25З; БЕР ІІ 444-445; ЗССЯ
10, 29-З1; Bern. І 514-515.- Див. ще
кляк, клякати.- Пор. кляпа.
клЯштор
«(католицький)

монас-

тир»;- р. [клЯштор], бр. клЯштар«тС.>\
п. klasztor «монастир», ч. klaster, слц.
klastor, вл. klбstr, нл. klostaf, схв. [klostarl, СЛН. k\6ster «ТС.»;- через німе
UЬКе (а в східнослов'янських мовах ще й
через польське) посередництво запози
чено з латинської мови; свн. kloster
«монастир» (нвн. Юoster «те.») походить

klak «шапокляк»,

що виникло в результаті скорочення
форми szapoklak «Те.»; анальгічне ско
рочення могло відбутися й незалежно від
польської мови на власне українському
мовному грунті.
кльока, кль6кати, кльокотdть, кльо
чити, кль6чка -див. КJІ6ка.
[кльомзати]
<щюкати»;- очевидно,

до

утворення,

(кль6нцати]

пара

«Те.».- Пор.

кль6цати.
[кльопацок]

«Грудка» Ж;- неясне.
[кльосйво] «Шматок дерева для тим
часового з'єднання порваного ланuюrа»
Ж;-неясне.

Ч.
вл.

[кльоф] «кайло»;- п. kilof «кайло»,
kyJof «ТС.», СЛЦ. [ki(e)lhofl «ДрЮК»,
kilop «кайло»;- запозичення з ні

мецької

мови;

прийняття

польського

посередниитва (Оньrшкевич Исслед. п.
яз. 24З) необов'язкове; свн. ki lhouwe
(нвн.

Keilhaue) «кайло, чекаю> утворене
kl! (Keil) «клин», спорідненого з двн.
kimo (нвн. Keim) <фостою>, лто. ziet «про
ростатю>, вірм. cil (ciul) «стебло», і houwe (нвн. Haue) «Кайло», спорідненого з
псл. kuti ( <*koutei), укр. кушіти.з
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кльоц

кнап

Slawski ІІ
362.- Див.

163; Юuge-Mitzka 293,
ще кувати.
[кльоц] «колода, брус; чинбарський

інструмент

(кобила)

Я»,

[кль6цок]

(у

виразі кльоцок соли)» «невелика форма

для набивання солі» ВеЛ;- п. kloc
«обрубоІ< дерева, пень, колода», ч. kl~c
«пень, колода»,
слц.
[klocok] «кии;
корч», вл. kloc «Пень, колода», полаб.
kliic «кий; паличка для биття у бу бою;
запозичення з німецької мови; свн. kloz
(нвн.

Klotz)

«грудка; корч; пень, колода»,

як і нвн. Klo~ «грудка; галушка)), ети

мологічно споріднене з р. [глуда1 «Груд
ка».- Фасмер І ~15-416; Slawski ІІ

230; Machek ESJC 258.- Пор.

клець,

клісувати, клЮска.
[кльоцати] «рубати (сокирою); май
струвати (з деревом) Па; цюкати, май
струвати Ме», [кльонцати] «ТС.» Ме;
очевидно, звуконаслідувальні утворен
ня, випадково зближені з запозиченням

[кльоц] «колода>>.~ Пор.

кльомзати.

кльош «ВИд крою спідниці або шта
нів (з розширенням знизу)», кльошник

(знев.) «матроо>, розкльошИти;~ р. бр.
клёш, п. klosz «скляний ковпак у формі
дзвона», болг. клош «пошитий кльо
шею>;~ запозиЧення з французької мо
ви; фр. cloche «дзвін; скляний ковпак»
ПОХОДИТЬ і:; еЛаТ. с}осса «ДЗВОНИК», за
ПОЗИЧеНОГО з кельтських мов, пор. дірл.
clocc «дзвін», кімр. cloch (cloc'h) «тс.».
Фасмер ІІ 249; Slawski Il 232; БЕР ІІ
4 73; Dauzat 182; Юеіn 301.
кметь

«селянин,

господар;

тямуща

людина», [кмет] «селянин, проста лю
дина Пі», [кміть] «селянин, господар»
Ж, [кміта] «спостерігач>> Я, [кметИня]
«селянка, господиня», [кметИця] «се
лянка,

жінка

селянина-господаря» Ж,

[кметя] «селянка» Пі, [кметовИн] «се
лянський син,

господарський син» Ж,

[кметство] «селянство» Ж, [кміт] «ува
га>> Ж, [кміетки] «Кмітливий» Л, [кмет

лuвuй], кмітлИвий «те.», [кметИти] «ро
зуміти», [кмітИти] <<Те.>>, [кметувdти]
«думатю>, [кмітувати] «те.», [невкміпцj)
«невтямки», [п6кміть] «ознака, слід»
Нед, [покмітити] «попасти на слід,
зауважити» Ж, [покмітливий] «спосте
режливий»,

прикмета,

прuкметнuк;

р. ст. кметь «селянин, юнак, вояк», др.

4.1.2

К'Ьметь,

K7JMeт7J,

К7JМ13ть

«ВОЯК»,

П,

kшіес «селянин., хлібороб; багатий гос
подар»,

ч.

kшet'

«дід;

гласний»,

ст.

kшet «ХЛібороб; підданецЬ», слц. kшet'
«мудрий дід; (заст.) гласний», вл. kшj~::c
(заст.) «перший селянин; привідець, го
лова», болг. кмет «війт, міський голо

ва», М. КМет «ВіЙТ», СХВ. кмет «СеЛЯНИН,
хлібороб; орендатор», слн. kmet «селя
нин», цсл. 1\nMETJ., 1\i\,ETJ. «славетна лю
дина>>;- очевидно, споріднене з п. [kiшo
wac] <(розумітися»; виводиться також від
лат. сошеs (род. в. coшitis) «товариш во
лодаря, вождя; супутник», nов'язаного

з *cuшire «Йти разом» (Фасмер ІІ 261;
Slawski ІІ 279-281; Machek ESJC 261262; Bezlaj ESSJ ll 47-48); менш пере
конливе зіставлення з гр. XШft'lj't'l'j~ «се

лянин» (від гр. XWftЧ «село») (Birkenшajer
JP 21, 174-176), з укр. кім, кім'ях (п.

kien «колода», ч. kшen «стовбур; пле
м'я, рід, покоління») (van Wijk Slavia
4, 209-212).-Див. ще кема.
кмин (бот.) «тмин, Caruш 1.. », [кмен]
Ж, [кминівкаl «горілка на кмині» Ж,
[кминИти] «заправляти кмином» Ж;
р. болг. [кмин], бр. кмен, др. кЇ.tмин'Ь,
КИМЄН'Ь, П. kшіп, Ч. СЛЦ. kmiп, СХВ.
кман, слн. kшin;- запозичено ·з ні
мецької мови (у східнослов'янські мови,
можливо, за західнослов'ян ським по
середництвом, зокрема польським); двн.

kuшІп «кмин» походить від лат. cuшinum
«те.», яке зводиться до гр. xu~ti:vov «ТС.»,
очевидно, слова східного походження,
пор. гебр. kашшоn, аккад. kaшunu

«ТС.»; можливо, що безпосереднім джере
лом слов'янського слова було лат.
шinuш.- Понамарів Мовозн. 1974/2,

cu43;
Фасмер IV §5; Slawski І І 281-282;
Machek ESJC 262; Bezlaj ESSJ ІІ 48;
Веrп. І 530; Юuge-Mitzka 411-412;
Fгisk ІІ 49.- Пор. тмин.
кміта, кмітИти, км~тлИвий, кміту
вати,

KJrtiть -див.

[кнап] «ткач»;- п.

кметь.

knap

«ткач сукна,

сукновал», ч. knap «(іст.) зброєносець;
(заст.) підмайстер сукновала; (ст.) під

майстер», слц. [knapit'l «бути ткачем»,
слн. knap «Гірник»;- запозичення з ні
мецької мови; свн. knappe «юнак; паж;
підмайс1ер у сукновала або мірошника»,
нвн. Knappe «наймит; паж; гірнию>,

кннця

кн ек

пов'язане

з

нвн.

Knabe (двн. knabo)
cnafa (сангл. cnave)
(молодий) слуга», дангл. cna-

«Хлопець», дангл.
«ХЛопець;

pa

«те.»,

є, очевидно,

словом

дагерман

еького субстрату. -Slawski І І 284;
ESSJ ІІ 48; Юuge-Mitzka 380.

Bezlaj

2

[кнек] «кілок на носі і кормі човна»

Дз,

Берл,

«ТС.»;- р.
якого

[кнек1

Дз,

Берл,

кнехт

[кнека, КНекJ «СТОВПЧИК,

прикріплюються

снасті

ДО

човна»,

кнехт <<те.», п. knecht «Столярський
прилад»;- запозичення з голландської
мови; гол. kпecht «кнехт; слуга, наймит»
сnоріднене з нвн. Knecht «слуга, най
мит; підставка до столяриого верстата»,

англ. knight «рицар».- Фасмер ІІ 262;
Юuge-Mitzka 381; КІеіn 850.
кнель «Галушка із м'ясного або риб
ного

фаршу»;- р.

кнель

«Те.»;- запо

зичення з французької мови; фр.

nelle

«кнель,

фрикаделька»

que-

походить

від нвн. Knodel «галушка; (обл.) картоп
лю>.- СІС 334; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 171;
Dauzat 601; Юеіn 1287; Кluge-Mitzka
384.- Див. ще кнИдлі.
кнИга!, книгар, книгарня, кяиг6внuк
(заст.) «бібліотекар» Ж. кнИжка, кнИж
ник «учений; палітурник Ж», книжнИ
цтво (заст.) «література, писемність»
Ж;- р. болг. м. кнИга, бр. кніга, др.
к'Ьнигьt, (рідше) к('ь)нига, п. ksiє;ga
( <*lшi~tga, пор. каш. [knega, kn<)gaJ),
ч. слц. kniha, вл. kniha, kniZka, нл.
knigty (мн.), схв. к1Ьuга «книга, пись
мо», слн. knjiga «книга, список», стсл.
1\nNИГJ.І;- псл. kьnigy (мн.);- не зо
всім ясне; можливо, судячи з р. книго
чей (яке має бути тюркізмом, подібно до
казначей), через посередництво дтюрк.
*kйinig, *ktiiniv (уйг. kuin) зводиться
до кит. k'iien «сувій, згортаю; джерело
слова можна шукати і в ассір. kunukku

«печать», kaniku «заnечатане», вірм. knik
«печать» (також з ассірійського джере

ла); менш nереконливі думки про сло
в'янське походження слова: nов' язання з
р. [кнеJі) «ЛЇС», др. КН13С'Ь «КОНИК на да
ху» (Соболевский РФВ 70, 81) або ви
ведення слова від kьn-, спорідненого з

ч. kmen «стебо[Іо, стовбур», і суфікса
-iga (Schuster-Sewc ZfSl 16, 47-51) як
слова

щечок

на

для

позначення

дерев'яних

письма.- Кравчук

1957/4, 80; Добродомов РР 1971/5, 8391; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 171-172; Фас
мер І І 263; Slawski ІІІ 271-273; Machek
ESJC 262-263; БЕР ІІ 496-498; Тру
бачев Рем. терминол. 30-31.
кнИrа
(орн.) «Чайка, Vanellus vanellus»;- ч. kniha, knihacka, knihalka,
[knihavka] «те.»;- очевидно, утворене

до

УМШ

на основі звуконаслідувального вигуку,
пор. укр. кигu (імітація крику чайки),

а

також

«чайка»

[кигИця,
і

кигИчка,

кигИrпка}

ч.

kni-kni (імітація
чайки).- Machek ESJC 263.

крику

fкнИдлі] «страва в вигляді галушок з
тертої картоплі і пшеничного борошна,
начинених сливами, политих маслом або

олією» Я, [кйндлі] «те.» Я;- п.
«круглий

пиріжок,

knedel

найчастіше з

сли

вою або кусочком яблука в середині»

(мн. knedle), [knydel], ч. knedlik, knedle
(мн.), слц. knedl'a, knedle (мн.) «Те.>>,
нл. knedela, knedla «Картопля; влежана
грушю>, схв. кнедл, кнедла «галушка»;
запозичене з німецької мови (можливо,
через польське
посередництво);
нвн.

(півд.) Knodel є здрібнілою формою від
Knode «Вузол»; варіантом knode було свн.
knote (звідки укр . .Jніт}.- Slaws.ki Il
~85, 287-288; Machek ESJC 262; SchusterSewc 574-575.-Див. ще rніт.-Пор.
кнель,

кнут.

кнИжка

<юдин

із

відділів

шлунка

жуйних тварин» СУМ, [кнИги] ВеНЗн;

р. кнИга, кнИжка, бр. кнl-жка, [кнігі],
п. ksi~gi, ksi~ga, ч. слц.

kniha, вл. knihi,

нл. kпigly, болг. кнИга, схв. к1Ьіlге, слн.

knjiga;- псл. *kьnigy (мн.) «те.», ре
зультат перенесення назви kьnigy «кни
га (для читання)»; перенесення мотиво

ване подібністю складок слизової обо
лонки частини шлунка до сторінок книж
ки (пор. н. Bi.ichlein «книжка; частина
шлунка жуйних тварин»); про давність
слова, крім поширеності у слов' ян, свід
чить збереження у багатьох слов' ян

ських мовах архаїчної множинної фор
ми, втраченої словом в основному vзна

ченні.-

Slawski ІІІ 274; Schuster-Sewc569-570; БЕР ІІ 498.- Див. ще кнИrа 1 .
книп 1 - див.

rнип.

[книп 2 ] «неотеса, мугир», [кнuпоть]
«тс.»

Я;- неясне.
кнИця «металева пластина як деталь
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І<НИШ

кнур

корабля; [дерев' яна дощечка як деталь
човна] Мо»;- р. кнtща (кнйса) «кривий
брус дЛЯ сполучення частин корабля»,
fi. knica «ТС.»;- запозичене 3 англій
{:ЬКОЇ мови (в українській, очевидно,
через російське посередництво); англ.
lшees «коліна» (мн. від knee «коліно»),
~поріднене з дісл. kne «коліно; член;
криве дерево», нвн. Knie «коліно», лат.

нн.

kпбр

«гудзик, набалдашник>>,

нвн.

Knopf «гудзик, кнопка» споріднені
нвн. kniipfen «зчіплювати».- Фасмер
264; Юuge-Mitzka 384.

з
ІІ

[киороз] «кнур» Ж, [кн6рос, к6рноз
ВеЛ, к6рназ ВеЛ, керноз ВеЛ, керніз

ВеЛ] «те.»;- р. ст. кн ороз, бр. кн6раз

книш «вид печеного хліба», [кнUlиу
шітий]
«СХОЖИЙ
на
КНИШ» Я;- р.
fкньаи, книш], п. knysz (з укр.);-пев

«тс.», кн6рез «погано кастрований кабан
чи жеребець», п. kiernoz «кнур», ст.
kiernos, слц. [kornaz], вл. kundroz, нл.
kjandroz, kjandros, болг. м. нерез. схв.
нepiictn «ТС.»;- не ЗОВСіМ ясне; найпере
КОНЛИВіше реконструювалось (Фасмер
ІІ 264-265; Slawski ІІ 155-156; Откуп
щиков 121; Bern. І 663-664) як псл.
*kьrnozь, утворене з давнішого *kьr

ної етимології не має; можливо, запози

norzь, що складалося з *k"!:nь «обріза

genu, гр. 16vu, дінд. janu, тох. А kanw-,
тох. В keni- «ТС.».- Фасмер ІІ 264;
Юеіn 849;. Кluge-Mitzka 382; Vries
AEW 320.

чення з грецької мови, пов'язане з гр.

xvlaa

«запах і пара жирного печеного

м'яса; сало, в яке загорталося жертовне

ний» та *orz'Ь «ядро», спорідненого з гр.
«ЯЙЦе, ЯДро», ЛИТ. efzilas «ОГИр»,
і первісно означало «(nочасти) кастрова

opxt<;

сгр.

ний» (значення, збережене в білоруській

xvLmipLov «жир, жирна страва>>, нгр.
XVLOapL «ВИД хліба, сала» (Фасмер ГС3
З, 90); менш певне виведення (Bri.ick-

формі); перший компонеftТ реконструює

м'ясо,

призначене

до

спалення»,

від *kьn-, збереженого у р.
«гай», п. knieja «хащі, пуща»;

ner 240)
fкнеЯ]

сумнівне пов'язання (Bern. І 531; Мос
каленко УІЛ 47) 3 н. [knitschl «вальок»,
[kпitschel] «гаЛушка з борошна», а та
кож виведення (Karlowicz S WO 282)
від н.

цілком

[knist]

«кенігсберзька булочка»;

гіпотетичне виведення (Zubaty

а cl. І 2, 175-177) з іє. *skn- «тисну
ти, м'ятю>.- Slawski ІІ 293.
кнікс «уклін з присіданням», кніксен
«ТС.»;- р. KHUKC, КНUКСЄН, бр. KflLKCЄH,
п. [kniks, knyks], ч. kniks, болг. кнііксен,
схв. кнuкс «Те.»;- запозичення з німець
кої мови; нвн. Knicks «тріск; кніксен»

·st.

пов' язане з knicken «надламуватися; під
гниати коліна (при ходінні); підігнути
ся (про коліна)», що походить від нн.
lшikken «надламувати, згинати», спорід
неного з дісл. · kneikia «тиснути, за

тискати», норв.

fkneikjal «загинати на
зад», kneik «згин дороги».-СІС 334;
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 173; Фасмер ІІ
263-264; Юuge-Mitzka 382.
КНОПКа;- р. KHOn (мор.) «Гудзик;
вузол на кінці каната», р. бр. кнопка;
запозичення
з
нижньонімецької
або
13ерхньонімецької мови (р. кноп, можли
во, також із голландської); гол. knoop,
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ться

також
(Schuster-Sewc ZfSl 16,
372-376; Шаур ZfSl 24, 117) у вигляді
*k1>my- (*kьnь-) <*kь-mno- «основа;

стовбур; плем'я».- Пор. кнур.
[киувати]
«підступно
замишляти»

Ж;- очевидно, запозичення з по.льської
мови; п. knuc, knowac «те.; (ст.) обмірко
вувати; розтинати дерево» може бути

зведене до псл. *[kьnovatil «розтинати,
розколювати (дерево)>> ( <*[kьn'Ь] «стя
тий

стовбур

дерева,

колода»,

пор.

п.

ст. kien «ТС.>>, споріднене з укр. [кім]
і< грудка»); пов' яз анн я (Pokorny 562563; Fraenkel 278-279) з лит. kniaйs
tis «копатися», гр. xv6ro «дряпаю» не
достатньо
обгрунтоване.- Slawski І І

289-290; Zubaty St.

а

cl.

І

2, 177.-

Див. ще кім.

кнур «самець свині», [кнурь, кнюрь]
«тс.» ДзУЗЛП, [кнуровііна] «м'ясо ди
кого кабана» Г, Ж, [кнуроватийІ «схо
жий на кнура», кнурЯчий «належний
кнурові»;- р. [кнур], бр. кньtр, п. knur
«ТС.», ч. knour «дикий кабан>>;- резуль
тат ~корочення і видазміни давньої фор
ми *kьnorzь «Кнороз», можливо, зближе
ної із звуконаслідувальними словами
типу ч. kfюurati «ячати, скавучати, кви
лити» (пор. нвн. knurren «бурчати»).-·

Фасмер
ще

Il 265; Slawski ІІ 290.- Див.

кнброз.

кобальт

кнут

lкнутJ «пуга», lкнутовuщеІ «пужално»
Ж, [кнутувати] «бИти пу гою» Ж;- р.
кнут, бр. кнут «пуга; [гілки, якими
зміцнюють лати салом' яного даху]», др.
кнут'Ь «пуга», п. knut, ч. knuta, knut,
слц. knuta, вл. knut, knuta, болг. кнут,

схв. кн/)та, кнут, ели. knuta «те.» (усі
з р.);- запозичення з давньоскандінав

ських мов; дісл. knutr «вузол» спорід
нене з шв. ст. knuter, нвн. Knoten «ТС.»

(звідки у.кр. tніт),

Knodel «галушка»;

розвиток

пояснюється

значення

тим,

що первісно це був вузлуватий бич; не

має підстав для виведення від гот.
<шаля» (Schrader Reallexikon ІІ

hnuf>o
154),

а також для зв' язку з словами кнИга, р.

кнеЯ «гай» (Соболевский РФВ

81);

сумнів

щодо

70, 80-

скандінавського

по

ходження слова у зв' язку з його семан

тикою (Machek ESJC 263) невиправда

ний.- Фасмер ІІ 265; Slawski Il 290І 531; Vries AEW 322.-Див.
ще rніт.-Лор. кнель, кнИдлі.

291; Bern.

[кнюnіти] (у виразі к. коло чого «си

діти

над чим;

пиячити») Ж;- неясне;

разом з бр. [скніпа] «скнара» виводиться
(Zubaty St. а cl. І 2, 176-177) від лит.
«щипати», knubti «згинатися>>.
[кнюхІ «Вайло, непаворотка людина»,

knibti

[кн.Юхало, кнюхедло] «те.» Я, [кнюхатий]
«череватий»;- неясне; можливо, суфік
сальне утворення від не збереженого в

кореневій

формі

псл.

*[kьn'Ь]

(п.

ст.

kien, kien) «колода».- Пор. кнувати.
князь, княгИня, [княгівн.а] «князівна»,
(княгнЯJ «КНЯЖа», КНЯЖа, [кн.яжевич]

( <*k'ЬПЕ(g'Ь);- запозичення з прагерман
ської мови; пгерм. *kuningaz «Король»
(пор. гот. *kuniggs, двн. kuning «те.»)
утворене від kuni «рід», спорідненого з
дінд. janati «народжує>), гр. 1Єvщ; «рід»,
лат.

genus

«ТС.»,

псл. zE(tь, укр.

зять:

спроба обгрунтувати здавна слов' ян
ське походження псл. *k'Ьn~:tdzь (Ondrus
Jaz. st. 13, 209-212) малопереконли
ва.- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 175; Фасмер

ІІ 266; Machek ESJC 262-263; БЕР ІІ
495; Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 4748; Bern. І 663; Feist 316; Юuge-
Mitzka 392; Юеіn 846-847; Vries AEW
346.-Див. ще зять.-Пор.
-ко

-

див.

ген 1 •

-ка.

коаліція «об'єднання для досягнення
спільної мети»;- р. бо лг. коалИция, бр.

кааліцьtя,

koalicja, ч. koalice, слц.
koalicija, М. СХВ. КОаЛU
циjа, ели. koalicija;- інтернаціоналізм
латинського походження; нлат. coalitio
koa!icia,

п.
БЛ.

«об'єднання, коаліція» утворене від лат.

coalёscere «зростатися, міцно об' єдну
ватися», що складається з префікса со-,
скороченої форми від сот- (con-), пов' я
заного з прийменииком

cum «З, разом з»
і спорідненого з дірл. con- ·«Те.», гал.
дірл. com- (nрефікс), гот. ga-, двн. ga-,
gi-, дангл. ge-, і дієслова alёscere «ВИ
ростатИ>> ( <alere «живити»).- СІС 335;

Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 175; БЕР ІІ 499;
Юеіn 305; Walde-Hofm. І 14, 31-32,

251-253.- Див.

ще аліменти.
[кобаlJ «Капюшон, відлога, верхній

убір

для

захисту

шапки

від

[к6бень] «Відлога nри бурці»,

дощу»,

[каб еня]

Ж, КНЯЖенецтво (заст.) «Гідність КНЯЗЯ»,
[княженко], кнЯжич, кнЯжна УРС, Ж,

«доморобна чоловіча свита з каптуром»

[кнЯжество1, князен.ко, [кнЯзьство], кня

Л, [кдбура] «Каптур, відлога» Я;- не

зівна, князівство, князівщипа «система
князювання» Ж, князьок «здрібніле від
князь; (іхт.) вожак, порода дніпровських

ясні форми; можливо,
рення від кобенЯк.

лящів» Я, [княжецький] «князів», [кня
женецький] «ТС.», кнЯжий, [князькИйJ,
кнЯжИти УРС, Ж. князювати;- р. бр.
КНЯЗЬ, др. К'ОtіЯЗЬ, П. ksia,;i~ «КНЯЗЬ»,
ksiCJ:dz «католицький піш, ч. knize
«КНЯЗЬ», knez «ПіП», СЛЦ. knieza «КНЯЗЬ»,
kiiaz «піш>, вл. knjez «пан; князь; дідич;
ксьондз», полаб. kna"z «дворянин, шлях
тич», болг. м. кнез «князь», схв. кнез
«те.», ели. knez, knez «граф; князь»,
СТСЛ .

.1\"hNЬ.ЗJ.

«КНЯЗЬ»;-псл.

k'Ьщ~dzь

зворотні

утво

[коба 2 ] (іхт .) «бичок-пісочник, Gobius fluviatilis Pallas» ВеЛ;- неясне;
можливо,

пов' язане

з

[коблик]

«nіч

кур».

[кобалька] (ент .) «коренеїд смугас
тий, Dorcadioп holosericum КrуП.»;
неясне.

кобальт;- р. бр. Кобальт, П. Ч. СЛЦ.\
вл. нл. kobalt, болг. кобалт, м. кобалт,
схв. кдбалт, ели. k6balt; -запозичене з
німецької мови, можливо, за посеред
ництвом нлат. cobaltum «те.»; н. K6balt
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кобелИна

кобИла

«домовик», оче

зичення з угорської і з тюркських мов;

видно, складного слова, перший елемент

утворено від н.

уг. koponyeg «плащ» (з кінця XV ст.),
kepenyeg (так само давнє), kopeny «плащ»

якого

K6bold

споріднений з дkл. kopi «Ха
«яма», укр. жупа «соля
на копальню>, а другий old пов'язаний з
двн. waltan (нвн. walten) «панувати,
управляти», псл. *voldeti, укр. володі
ти.- СІС 335; Фигуровский 81 -82;
Волков 22-23· Шанский ЗСРЯ ІІ 8,

kob-

тина», псл.

zupa

(зворотне утворення від
позичене

з

тюркських

koponyeg)

мов;

тур.

за
чаг.

305, 386, 835-836; Юеіn
305· Vries AEW 324.- Див. ще володіти,

kepenek «опанча», кирг. kebi:inak «Плащ»,
kemenek, узб. кебанак «те.» споріднені
з монг. kebeneg «Короткий плащ».
Фасмер ІІ 220; ССРЛЯ 5, 1083; Шипова
187 -188; Slawski ІІ 463-464; Machek
ESJC 249; Bezlaj ESSJ ІІ 29; MNTESz
ІІ 616; Rasanen Versuch 254.

[кобелИна] (бот.) «рогіз, Typha L.»
ВеНЗн, [кабельнИк] «комиш, Scirpus L.»
Ж, Mak;- очевидно, пов'язані з кабеля

кобер, коберець -див. ковер.
кобза, кобзар, кобзИна «кобза», коб
зарювdти:-р. бр. болг. кобза, п. kobza (з укр.), ч. слц. kobza (з п. та укр.);

«Кошик»

запозичення з тюркських мов; очевидно,

175-176;Mach~k ESJC264;БEP ІІ500;

Юuge-Mitzka

жу~а.- Пор. кобеля.

як

назви

рослин,

з

яких

пле

туть кошики.-Див. ще кобеля.
[кобеля] «корзина, кошик; рибальське
знаряддя, схоже на саю>, [кобел] «Корзи

на>> ВеУг, [кобівка Ж. кібел НЗ УжДУ,
кобілка тж, кобільчина Ж. кобівча Жl
«ТС.»;- П. kobiel «КОШИК», Ч. СЛЦ. kabela
«сумка», вл. kobjel «кошик; зморшка»,
нл. kobjela «кошик; грозова хмара»;

запозичення з німецької мови; свн. kobel
«халупа; курник, саж; коробка воза»
утворене від kobe «саж, клітка», спорід
неного з гр.- 1Ьл1'] «печера», псл. zupa

походить від тур. kopuz «вид однострун
ної
гітари»; пов' язання
(Ильинский
ИОРЯС 16/4, 25) з словами кібець і ще
бетати безпідставне. -Москаленко УІЛ
22; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 177; Фасмер І І
268; Шипова 188; Slawski ІІ 308-309;

Machek ESJC 264-265; Sulan St. sl. З,
283-285.

[кобзати] «рити, ворушити» Ж;- не

ясне;

можливо,

пов' язане з р. [кобзо

вать] «гребувати».

[кобИ] «якби», [коб] «те.»;- р. кабьt

«яма», укр. жупа «соляна коnаЛЬf!Я».

«якби», бр. каб «щоб; якби»;- складний

Slawski ІІ 297 -298; Machek ESJC 233;
інакше Schuster-Sewc 577-578; ЗССЯ
10, 87.- Див. ще жуnа 1 .- Пор. ко

сполучник, утворений з питального зай
менника с. р. ko-(je) «Що, як» ( <псл.

бальт.
кобенИти(ся) «Лаяти(ся), сваритися»,

[кобенЯти1 Пі;-р. [кобенить] «кор
чити, ламати», [кобЯнить] «ТС.», др.
кобь «гадання по

пташиному польоту»,

м. коби «Передчуває нещастя; прорачить

біду», схв. кдбити «передчувати лихо;
зустрічати»;- очевидно,
споріднене з

·лит.

k'abe «гаю>, kabeti «висіти», лтс. kabiшlt «те.».- Фасмер Il 267; ЗССЯ 10,
101; Топоров ІІІ 108.- Пор. скоба.

кобенЯк «верхній одяг з відлогою без
рукавів», [кепенЯк] «вид угорської че
мерки; верхня жіноча суконна кофта»,

kь-,

ka-, ko-) і частки би.- Фасмер ІІ
152; ESSJ Sl. gr. 2, 349-350; Slawski ІІ
139-140~ ЗССЯ 10, 85.- Див. ще би,
хто.- Пор. колИ.
[кобибилИця] «байка, небилиця» Ж.
[кобилИця] «ТС.)> Ж;- складне утворен
ня з [кобИ] «якби» і билИця «бувальщина»;
первісне значення -«ніби правда»; фор
ма кобилИця постала шляхом стягнення

першої.- Див. ще билИця, кобИ.
[кобик] «людина низького зросту»

Я;- очевидно, пов' язане з [к6вба] «низь
ка, товста, непаворотка жінка» (див.).
кобИла «самиця коня; знаряддя пра
ці або спорту, схоже на коня», кобИлина

[кепень] «те.», ст. копеняк'Ь;- р. [кебе

«Кобиляче м'ясо, конина», [кобилИнець]

нЯк, кобенЯк (з укр.), тебенЯкl, n. kopieniak «те.», слц. kepen (kepienok) «Плащ
без рукавів, [кожух]», схв. [kapenak]
«вид плаща» (з 1595 р.), [kepenek] «до
щовию>, слн. [kepenjek] «плащ»;- запо-

«Кінський гній», кобИлИця, кобИлка (на
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зва

різних

знарядь,

деталей

знарядь,

грудної кістки у птахІв), [кобилЯ] «Ло
шичка», [кобилЯк] (ент.) «гнойовик, GeЖ, [кобилЯнка]

otrupes stercorarius L.»

кобИльник

коблиця

«сорт великих круглих слив», [кобu
лЯрка, кобиль6ха]
«ТС.»,
кoбuл.ftmuн.a
«кінське м'ясо», [кобИльн.uк] «любитель
коней» Ж. Пі, [кобИльниці] «Поручні»,

[кобИльн.uця]

«козла;

верстат майстра,

що робить вози Ж; лиnова дошка, на
якій витягують шкіру Я; кусок дерева,
на якому розбивають шкіру Я», кобИля

чий, [скобuлкуватuся] «зноровитисЯ>) (про
коней) Нед;- р. кобьtла, бр. кабЬtла,
п. kobyla «кобила; сорт великих слив;
купа сіна, стіг», ч. слц. kobyla «кобила»,
вл. kobla, kobyla, нл. kobyla, kobula,
полаб. t'iibala «те.», болг.
кобuла, м.
кобила, схв. кобила, слн. kobila «кобила»,
СТСЛ. 1\~EM/\d «ТС.»;- ПСЛ. koby]a «КО
била; знаряддя або предмети, схожі на
коня»;- зіставлялося з гр. хаВсі.ЛЛтн;
«робочий кінь», лат. caballus «кінь, особ
ливо

н.

робочий;

шкапа»,

саЬо

«мерин»,

[k оЬ l «кінь, шкапа»; взаємний сто

сунок

uих

слів залишається

невиясне

ним; можливо, це мандрівний термін
малоазіатського або фракійського похо
дження.-Шанский9СРЯ ІІ 8, 178-179;
Фасмер ІІ 269; Slawski І І 305-307; Ma-

chek ESJC 264; БЕР ІІ 501-503; 3ССЯ
10, 93-98; Трубачев Назв. дом. жив. 4853; Мартьrнов Язьrк 71; Bern. І 534-535.
[кобИльникl (бот.)" «хвощ, Equisetum
L.» Ж; -очевидно, похідне від кобИла, що
виникло як калька лат. equisetum «хвощ»,
утвореного з equus «Кінь» і sёta, saeta «Во
лос, грива»; пор. англ. horsetail «Хвощ»,
букв. «кінський хвіст»;

назва зуJІ.,ювле

на схожістю хвоща на кінський волос.

Симоновиn

182-183.- Див.

ще

ко

бИла.

fКобіл) «ОДНООКИЙ» Я;- НеЯСНе.
[кобіта] «жінка Ж; літня жінка Я;
(ірон.

рідк.) жінка ЛЧерю>;- бр. [ка

бета! «(заміжня) жінка», ч. заст. kobeta
«жінка», слц. [kobieta 1 «те.»;- заnази
чення

з польської мови; п.
kobieta,
[kobita] «те.», незважаючи на численні
спроби, є словом без визначеної етимо

логії; пов' язується з двн. gabetta, еви.
gebette «наЛожниця, дружина» (Machek
CMF 26, 164-165), чому суперечать фо
нетичні та хронологічні співвідношення;
зіставлялося з етимологічно неясними
вн. kebse, Kebsweib «наложниця», з
фін. kave «жінка, мати» та ест. [k.abe]

(род. в. [kabeda] «жінка. пані») (Mikkola
FUF 2, 73), з ч. kubena «наложниця»
(Ciszewski Zenska twarz 1927, 26-31);
непереконлива думка (Briickner 241) про
зв'язок з п. ст. kob «хліб» або п. ст.
koba «Кобила»; виводиться від псл. kоЬь
«Ворожіння» (3ССЯ 10, 88-91).-Оньrш
кевич Исслед. п. яз. 243; Slawski І І 300,
303; Bern. І 533.
[кобка] «бурдюк чи мішок з волячої
шкури для

витягання

води з

колодязя»

Я;- неясне; можливо,
пов'язане
з
[к66лuк] «(свинячий) шлунок».
[кобла] «піжмурки» МСБГ, [к6блати]
«жмуритися» тж, [к6бле] «вигук у rpi в
піжмурки» Ж;- неясне; пор. [к66іл].
[кобликl] (іхт.) «пічкур (бичок), Gobio gobio» Ж, Па, Мо, [к6вблик Ж.

ЛЧерк, к6вбель Ж. к6вбен.ь ЖJ «те.»;
р. [колба, колбь, кобль, к6блик] «пічкур,
бичок»,

бр.

[коуб]

«невелика

річкова

риба», п. kielb (род. в. kielbia) «те.»,
слц. [kolbik]
«пічкур»,
схв.
[kolba]
«Те.»;- псл. *k-ь!Ьь «Пічкур»;- можли
во, споріднене з алб. kulp
(-Ьі) «вид
прісноводної риби»; може бути запози
чени'\1

з германських

мов,

зокрема

по

в'язаним з гот. *kalba- «теля» (пор. укр.
бичок
«пічкур»).- Кшtомиец Происх.
назв. рьrб 103-104; Фасмер-Трубачев
ІІ 286; Slawski ІІ 143; Bern. І 659.

rк6блик

2

1 (ент .) «Жук-носоріг'

tes nasicornus L.»
ливо,

Oryc-

ЛЧерк;- неясне; мож

пов'язане з к6блuк 1 .

[коблИнаl

«Податок

священикові,

сплачуваний зерном»;- очевидно, запо

зичення з словацької мови; слц.

kob lina

(заст.) «податок (для уніатських свяще

ників)» генетично пов' язане з псл. kьЬ ьl 'Ь
(міра сипких тіл), укр. [.Ібол! (міра
сипких тіл);
неприйнятне пов' язання

(Machek ESJC 210) з р. кабала.
226; Фасмер Il 267; Slawski І
268; Briickner 279; Младенов 243;
Skok ІІ 8-9; Bern. І 656; Mikl. EW
154.- Див. ще І'бол (у Додатках).
ВеУг

[коблиця] «дуга; вигнута ніжка

ла

ви» Ж, ]к6вбuця] «ніжка лави» Шило,
[к66uця] «ТС.» тж, [кобuця] «ніжка ста
ровинного ліжка» МСБГ;- зіставляється
з каблfік (Желех. І 353) або з скоба

(Варбот 3тимология

1979, 34-37;

3ССЯ

10, 91).
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кобло

кОбура

lкббло] «кущ комишу, що підіймає
ться

над

оточенням;

зупинена

частина

плавучого комишу»;- очевидно, пов' я
зане з р. [кобёл] «висохле дерево (набере
зі)», [кобл] «кіл, пень; корч, куnина»,
[коблЮх] «тс.», які разом з [к6бень]
«твердолоба, норовлива, манірна люди
на», [кобеняl «гак на стіні; кривляка»,

пов' язуються з лит. kаЬё «гаю>, kabёk

lis «тс.», kabёti «висіти», лтс. kaba,
kabe «кроква», kabinat «висіти».- Фас
мер ІІ 266, 267; ЗССЯ 10, 102-103.
[кббочка] «якесь приладдя в бджіль

ниuтві» Я;- неясне; можливо, пов'яза
не з р. [к6бка\ «торба, мішаю>.

[коббшаІ <<кругла верша» Ж. [каб6ша] «Конусоподібне рибальське знаряд

дя» До, [кавбuха, ковбйхаl «верша», [ков
буша] «прилад для ловлі риби» Ва;

результати

видазміни форми [куб6ша]

«верша», зближеної, можливо, в частині
випадків з ковбаяя.- Див. ще кубО
ша.

кобра

(зоол.)

«очкова

змія,

Naja

naja L.»;- р. бр. болг. кОбра, п. ч. слu.
вл. kobra, схв. кобра, слн. kбbra;- оче
видно, через російське, польське і ні
меuьке

(нім.

КбЬrа)

посередниитво за

І 272-273; Ernout-Meillet
142.-Див. ще короб.

de-Hofm.
І

[кббуз]

(орн.)

«підсоколик,

чеглик,

Hypotriorchis subbuteo L. (Falco subbuteo L.)» Ж, [кебуз] «луговий лунь, Circus pygargus L.» Ж;- р. [к6буз] «яструб»,
П. kobuz «ПЇДСОКОЛИЮ>, ВЛ. kobuSk <<Кіб
ЧИК>>;- очевидно, споріднене з псл. ko·
Ььсь, укр. кібець, пор. також схв. к6ба
«Кібчик»; сумнівне виведення слов' ян
ських назв хижого птаха з германських

мов

(Suolahti,Die deutscheп Vogelnamen
360) або з елат. capus «ВИд сокола» (Mat·
zenauer 207), як іпов'язання з укр. коб
за (Ильинский ИОРЯС 16/4, 25); припу
шення

про

польське

nоходження

укр.

к6буз
(Булаховський Вибр.
пр. ІІІ
243; Веrп. І 535-536) піддається сумні
ву (Slawski ІІ 303).- Фасмер І І 268;
Преобр. І 325; Slawski І 388-389, ІІ

303-304; Bruckner 240-241;
10, 92-93.- Див. ще кібець.

ЗССЯ

fкобуля] (зоол.) «морська свинка,
Юеіn (Cavia соЬауа L.)» Ж;- оче
видно, видозмінене запозичення з схід
нороманських мов; молд. кабсій «мор
ська свинка», рум. соЬаі «ТС.» походять

Cavia

від фр. соЬауе, пов' язавого з нлат. (cavia) соЬауа, утвореним на основі каріб.
kobiai «тс.».- DLRM 161; Dauzat 122,
183-184; Bloch 156; Lokotsch EWAW 31.

позичене з португальської мови; порт.
cobra (de) capelo «кобра», букв. «змія з
капюшоном» (назва зумовлена подібні
стю шиї роздратованої змії до капюшо
на) походить через нар .-лат. *colobra
з лат. co!Ubra «невеличка змія, змійка»,
спорідненого з гр. хuЛЛЬс; «зігнутий»,

толета тощо); шкіряна торбина біля
сід.nа», [к6бур, кубур] «Те.>> Ж;- р. ко
бура, заст. коб{;р, бр. кабура, болг. ко

дінд.

бур, кубур «тс.», м. заст. кубур «nісто

kuQil)

«З паралізованою рукою».

Акуленко 141;СІС 335; Фасмер-Труба
чев 11 268; Шанский ЗСРЯ 11 8, 177178; Holub-Lyer 245; БЕР ІІ 504; Dauzat 184; Bloch І 156; Юеіn 305-306,
316; Walde-Hofm. І 248; Ernout-Meillet І 133-134.
[кобри] «вид козлів на солом'яній
покрівлі для захисту від вітру» Я;- не
ясне.

[кббрик]
запозичення

«кошик»
з

ЕЗб;- очевидно,

польської мови;

п.

ст.

korblik «кошик» є зменшеною формою
п. ст. korb, що походить від нвн. Korb
· (свн. corp(-b), двн. clшrp) «Те.», яке зво
диться до лат. corbis «кошик», спорід
неного з

псл.

*korb'Ь,

укр.

к6poб.

Stawski ІІ 477; Юuge-Mitzka 394; W al478

кобура 1 «шкіряний футляр (для піс

лет», схв. заст. кубур «пістолет (який
звичайно возили у сідельній торбині)»,
кУбура «Пістолет; кобура»;- запозичен
ня з тюркських мов; тур. kubur «довга
посудина у формі циліндра; банка; уні
таз; кобура; довгий, тонкий (як труба)»,

кумик. к'Ьубур «кобура (для пістолета)»,
туркм. заст. кубур «Гробниuя» зіставля·
ються з монг. qagur-ёag «великий ящик;
труна» або з ар. qubur, мн. від qabr

«труна».- Фасмер
ІІ 269; Болдь1рев
Тюркизмь1 54-55; Шипова J88; Дмитри·
ев 538; БЕР ІІ 504-505; Skaljic 421422; Skok ІІ 219; Rasan~n Versuch 274.
[кббура 2 ] «каnюшон до свити» Я;
очевидно, результат ющозміни форми
[к6ба]

«капюшон до верхнього одягу»,

ковбан

кобух
зближеної

з

кобура

«шкіряний

фут

ляр».- Див. ще коба\ кобура1 •
кобух -див. кубах.
[ков] «кутній зуб; ікло кабана» Ж;
результат діалектного nереходу -л

>

-в з давнішого (кол] ( <псл.
*kьl-ь),
пов'язаного з [кло] «ікло» (див.).

ковадло «залізна підставка для робо
ти в кузні»;- бр. кавадла «тс.»;- запо

зичення з польської мови; п. kowad1o,
як і ч. діал. слu. kovad!o, вл. kowadlo
«ТС.», пов'язане З kowac ( <ПСЛ. kovati)
«кувати», відповідає укр. [ковалоl «ко
вадло».- Див. ще кувати.
[ковалдо 1 «молот для пересування
шпал»;- очевидно, результат видазмі
ни давнішого кувалда, зближеного з ко
вадло.- Див. ще ковадло, кувалда.

[коваль 2 } «вид гри в Галичині і в За
карnатті біля мерця» Я;- п.
kowa}
«дитяча гра з танцем і співом у такт ку
вання; [вид танцюl»;- неясне.
[коваль 3 ] «назва вола, що погано хо
дить»;- неясне; можливо, пов' язане з
[ковилгати] «шкутильгати».

[коваль 4 ]

«шматок сала, що дають

кращому гонщикові берлин і плотів»;
не зовсім ясне; можливо, результат ви

дозміни форм каваЛОК «ШМаТОК», [кове
ЛОК)

«ТС.».

collybitus

[ковальчик] «пищуха звичайна,

ти] «дробити, кришити, різати на кус

(ори.)

(у складеній

«Phylloscopus

назві

підкоришник,

Certhia faшiliaris L.», (ко
вальчук] «чорна горихвістка, Phoenicurus
ochruros Gш. (Lusciola tithys) Ж; по
взик, Sitta europaea L. ВеНЗю>;- п. kowalik «повзик»;- похідні утворення від
коваль, зумовлені дзвінким криком або
співом цих птахів, подібним до звучання

металу

(Птицьr СССР 454, 473, 527,
ще коваль 1 .
[ковалік] (бот.) «квіточка жита» Лекс
Пол;- неясне.
[коваль 1 1 (ент.) «ковалик, Elater L.,
гнойовик звичайний, Geotrupes stercorarius L.; жук-олень, Lucanus cervus
L. ВеНЗн; тарган чорний, Periplaneta
orieпtalis L.», ковалик «Elater; [безкри

531).- Див.

лий деревний червоний клоп,

Pyrrhoco-

ЖJ», [ковалЯк] «гнойовик
звичайний»;- п. kowal «безкрилий де
ревний червоний клоп; [хрущак]», fkowale] «червоногруді мурашки-деревоточ
ці», [kowalik] «світляк, Laшpyris», ч.
(koval] «ЯКИЙСЬ жую>, НЛ. kowalik «КЛОП
ЩИТНИК, Scutellera; (мн.) ягідний клоп,
Репtаtоша baccaruш L.», болг. [ковач]
«жук-рогач», слн. kovac «жук-ковалик»;

ris apterus L.

очевидно,

ностаєв 116, 136; Slawski ІІІ 21; SchusterSewc 650.- Див. ще кувати.

[ковацуватиІ
«роздавлювати» Ж;-
неясне; можливо, результат видазміни
і переосмислення дієслова [кавальцюва

ковалик
вівчарик-к.

Viei!l.»),

дібних до ковальських обценьків, до тар
гана чорного за його кольором, що на
гадує вкритого кіптявою коваля.- Гор

результат

переносного

засто

сування слова коваль до різних комах
за певними рисами подібності -до ко
валика за здатністю клацати, як коваль
залізом, до жука-оленя і гнойовика зви
чайного за наявністю жувальців, по-

ки», пов'язаного з [кавал] «кусок».
[ковачик] «клапоть ганчірки, якою
обв'язують живіт дитини» Ж;- неясне;
можливо, результат видазміни форми
квачик.
[ковба] «коротка, товста, незграбна
жінка» Я, [ковбля] (знев.) «вайло» Па,
[ковблятися] (знев.) «копатися, длуба
тися» Па;- не зовсім ясне; може бути
пов' язане з [ковбан] «Колода, на якій ру
бають дрова; короткий товстий оцупок
дерева»; разом з тим не виключена мож

ливість зв' язку з р. [колбан l «непоруш
на, нерозвинена людина», [колобі!на] «ле
дача, неакуратна жінка».
[ковбаль] «варений свинячий шлунок,
начинений м'ясом і здором; кендюх» Л,
[ковбик] «сальтисон; [шлунок Л; кендюх,
начинений м'ясом з свинячої голови Ж,
До]», [кОвбики] «фляки, начинені серuем,
печінкою і салом» До, [к6вбік] «шлунок»
Л;- очевидно, результати видозміни на
зви ковбаса, зближеної з [ковбан 1 «коло
да, чурбаю>, [ковбик] «ТС.» за зовнішньою
подібністю реалій.- Див. ще ковбан,
ковбаса.

fковбан 1

«колода, на

якій рубають

дрова; короткий товстий оцупок дерева
замість табуретq; колода, чурбак, пень

Ж», [ковбик] «чурбак, колодочка (дере
в' яна)» Ме, [к6вбиця] «колода, на якій
рубають дрова;

підпора, стояк (глиня-
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ковбанн

ковбаса

ний) для лави Ж», [ковбокІ «товстіша

заст.

частина дерева, відрізана від вершини;
пень Шух; колода, чурбаю>, [ковбон)
«колода, чурбаю> Ж;- р. [колбЯкІ «від
рубок колоди, чурбаю>, п. [kоцЬап (koЬan)l «пень, колода, на якій рубають

гальноприйнятої етимології не має; на

kobasa,

слн.

klobasa

«те.»;- за

-!-

явність слов' янських варіантів з
(-'Ьl-) і -lo- (-о-, -u-), що передбачають
праформи *k"!basa (*kьlbasa) і *klobasa, *kobasa, свідчить, що цей кулінарний

дрова» (з укр.);- очевидно, утворення,
пов' язані з укр. р. колобок «невеликий

термін є давнім запозиченням, але його

круглий хлібець», р. [колобан] «товстий

гідним вважається походження з тюрк
ських мов, зокрема від тур. kiilbastr
«м'ясо, смажене на рашпорі; смажені
котлети» (nохідне від kiil «попіл», спо
рідненого з аз. каз. кумик. туркм. кирг.
ойр. хак. уйг. кул, чув. кёл, башк.
кол, тат. кел і, далі, дтюрк. kiil «те.»)
і тат. *kolbasa «ковбаса»; можливий та
кож зв'язок із сх.-сл. *колб- (*ковб-),
засвідченим у р. колоб «невеликий круг
лий хлібець», р. укр. колобок «те.» та

коржик»; виведення від нвн Kolbe «Кі
нець колоди» (Шелудько 34), як і збли

ження з пс.Л. *k "!basa «ковбаса» (Ильин
ский ИОРЯС 24/1, 126-129), викликає
сумнів.- Фасмер ІІ 287; Bern. І 542543.- Див. ще колобОк.
[ковбанИ] «хавтури, побори духів
ництва» Я;-неясне; можливо, пов'я
зане з [к6вбаль) «кендюх».
ковбаня «улоговина або глuбока яма,
наповнена водою; яма в річці, морі,
стрімка западина у воді; калюжа Ж»,

fклубаня) «те.» Ж. [ковбанкаl «невелика
заглибина, наповнена водою» Ва, ков
банитися «качатися, борсатися в ковба

ні»;- п.

[kolbanl

«грузьке озеро, став,

калюжа; глибоке місuе в річці, болоті»
(з укр.);- очевидно, складне утворення

з основ слів коло (nсл. kolo) «колесо»
<~бо псл. kol- «колоти, бити» і [баня]
(псл. banja) «копальня; яма, заглибина»;
пов' язання з [ковбан] «чурбан» і з ковба

са (Ильинский ИОРЯС 24/1, 126-129)
позбавлене
підстав.- Толстой
230232.- Див. ще баняЗ, коло!, коJІоти.
Пор. баЮра, калабаня, калабатина.
ковбаса, [ю:вбаса) Ж, ковбаска «вид
ковбаси», [-ковбаскИ] (мн.) «сосиски» Ж,
ковбасна «ковбасна крамниця», ковбасня
«те.;

(заст.)

кустарне підприємство, де

виробляли ковбаси», ковбаснИк СУМ,
Ж, [ковбасJіникі «ковбасник», [ковбас
нИця] «кишка для ковбаси» Г, Ж, [ков
бас.'інкаІ «те.», [ковбасовийl «ковбасний»
Ж;- р. колбаса, бр. каубаса, [к~лбаса]
(зп.), кілбаса (зп.), др. колбаса,

basa,

ст.

kielbodziej

п.

kiel-

«прилад для фарши

рування ковбас», каш.

kielbas

«ковбаса»,

ч. klobasa, рідк. klobas, ст. koblasa,
слц. kolbasa, [klbasa], klobasa, kubasa,
вл. kolbasa, [kolbas], нл. kjalbasa, рідк.
kjalbas, болг. колбаса, колбас, [калбаса,
к'Ьлбаса,

бассща,
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кобаса),

[кобаса,

м.

колбаса,

клобаса,

схв.

ко

клобасица],

джерела не зовсім ясні; найбільш віро

укр. [ковбиця] «колода», [ковбан] «те.»,
[ковбик) <<Шлунок», [ковбатка] «кусень
м'яса», або із звуконаслідувальним іє.
*k!- (*kol-, *kel-), до якого зводяться
і болг. к"ьлцшп «рубати, дрібно різати
(м'ясо та ін.); колоти (цукор); лускати
(горіхи); дзьобати (про птахів)», стсл.
км.'ІJ.Тt\ТИ «клацати (зубами)», ук!J. кле
котати; малопереконливе припущення

про спорідненість з псл. *[k"!bjь] «піч
кур, Gobio fluviatilis», р. [колба, колбь),
укр. коблик, ковблик «те.» (Briickner

227; Rudnicki SO 18, 241 -245; HolubLyer 243); неприйнятне з погляду сема
сіології, хронології та географії поши
рення слов' янських форм виведення їх
від гебр.
kбJ-basar «м'ясо, будь-яка

плоть; жива істота» (Karlowicz SWO
268; S W І І 325; Berneker J agic-Festschr.
600-601; Bern. І 542; Mittwoch UngJb
8, 290-291) або від фр. calebasse
«тиква» (Даль І І 241; Karlowicz S WO
268), засвідченого вперше лише у XVI
ст.- КЗСРЯ 204; Петлева Зтимология
1966, 150; Фасмер Il 286; Преобр. І
332; Саболевский ИОРЯС 27, 327; Иль
инский ИОРЯС 24/1,
127; Дмитриев
56б; Slawski ІІ 143-144; Briickner KZ
45, 32-33; 48, 171; Machek ESJCS 205,
ESJC 258; Sclшster-Sewc 592-593; БЕР
ІІ 549; Младенов 22$; Skok Il 117; Его
ров 104; Радлов ІІ 1479; Kniezsa І 1,
272. -Пор. клекотати, ковбан, ковбат
ка,

колобок.

ковбасити

ковдоба

lковбасити] «невміло прати (білизну)

бриля»;- р. болг. ковбой, бр. каубой,

Ме, Ва; довго, погано виконувати якусь
роботу Ва», [ковбаситися] «Возитися в
грязі Г; бути довго намоченим, киснути;
дутися, сердитися Ме»;не зовсім
ясне; можливо, результат контамінації

п. kowboj, ч. слц. kovboj, м. каубоj,
схв. кауббj, слн. kavboj;- запозичен

дієслова [ковбанитися] «валятися в гря

cu)

зі»

з іменником ковбаса.
[ковбатка] «Шматок, частина; вели
кий шматок м'яса Ж», [заковбати] «за
латати»

Я.;- очевидно,

результат

ви

дозміни й переосмислення іменника [ков
банІ «Колода, чурбак, оцупок дерева» під
впливом дієслова батувати «різати ве

ня з англійської мови; англ. cowboy
«Ковбой» (букв. «коров'ячий хлопець»)
утворене з основ іменників СО\\' (<данг л.

«корова», спорідненого з двн. chuo,
Ішо, нвн. Kuh, дісл. kyr «тс.», а також

псл.

gov((do,

ба»,

і

Ьоу

укр. [гов'єдо] «рогата худо

«хлопець»,

спорідненого

з

дфриз. Ьоу «Молодий чоловік», свн. buobe «хлопець», нвн. Bube «ТС.».-СІС 335;
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 180; Kopalinski 184,

535; Holub-Lyer 265;

Кlein

193, 364.-

ликими шматками, панахати», [батати]
стс.».- Див. ще ковбан. бата ти.

Див. ще гов'єдо.

ковбах, к6вбахд -див. кубах.
ибвбашка -див. кбвбиця.
{ковбебина] <<ямка в озері, річці або
плесі» Я;- очевидно, видозмінений ре

ка западина у воді, вікнина (у болоті)
Ж»;-- очевидно, результат зближення

зультат контамінації слів ковбаня і [ков
д66инаІ «вибій».- Див. ще ковбаня, ков
доба.
кбвбель, к6вбгнь, к6вбик, к6вблик див. коблик 1 •
ковбець-див. кібець.
[ковбешка] «голова» Я;-очевидно,

результат контамінації слів [довбешка]
«тупиця, тупа голова>>, похідного від
д6вбня, і [ковбан]
«колода,
чурбак,
пень».- Див. ще довбати, ковбан.
ковбик!, к6вбиця -див. ковбан.
к6вбик 2 , ковбики, ковбік -див. ков
баль.
[ковбйр] «глибока тиха вода» Шух,

[к6вбір]

«заросле болото» Ж,

[к6вбур]

[ковбота] «яма в болоті, річці; стрім

слова ковбаня з [калабатина] «ковбаня»
і дальшої формальної видазміни утво
рення.- Див. ще калабаня, ковбаня.

[ковган 1 ] «Шматок криги або облитий
водою й заморожений кізяк,, на якому

діти

катаються

з

гори»,

[ю1вганкаІ

«тс.»;- очевидно, давній фонетичний ва
ріант кореня ковз- (у ковзати і похід
них); пор. подібну варіативність у n.

pelzac

«повзати»

- pelgac

«тс.».- Див.

ще ковзати.
[ковrан 2 ] «кабаю;- неясне.
ковганка «дерев' яна ступка для тов
чення сала; [жлукто Ж; корчага, ківш,

миска,

горщик

Бі,

Пі]»,

[кулганка]

«скринька на сіль (без кришки)» Я;
р. [калган] «дерев'яна миска»;·- етимо

у воді; вікнина (У болоті) Ж»;- очевид

логічно неясні форми; зближення з сум
нівним тюрк. kol1an (Горяев 440) не
nереконливе.- Фасмер І І 165; Шиnова

но,

154.

«яма у воді, ковбаня; стрімка западина

результат

контамінації слів

[гОв

бур] «вир» і ковбаня (див.).
ковбИха, ковбуша- див. кобоша.
[ковбиця] «заглибина для попелу у
печі; виступ для лампи у куточку між

[ковдня] (з nризказки Щоб тебе свя
та ковдня не лшнула) «?» Я;- результат
зближення й контамінації назви колиш
нього містечка Кодня (теnер село в Жи

комином і рештою печі Ме», [к6вбашка1
«заглибина в печі» Я, [к6вбочка] «Вистуn

томирському районі Житомирської об

для лампи у куточку між комином і реш
тою печі» Ме, [кабиця] «заглибина під
припічком» Шило;-можливо, результат
зближення слова кабИця «Відкрита літ

ласті) з приказки «Щоб тебе Кодня не
минула» (у цьому містечку після при
душення

гайдамацького

повстання

«колода,

р. було страчено близько 3000 його
учасників) і слова [мовня] «блискавка»
з приказки «Щоб тебе свята мовня не

на якій рубають дрова».
ковбой «пастух-вершник (у західних

минула».-- УРЕ 6, 529.
[ковдоба] «озерце», [ковд66ашка] «ков

штатах США)», ковбойка свид сорочки,

баня, що лишається на лузі після пове·

ня кухня

ЗІ І-434

(піч)» з

[к6вбиця]

1768
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ковдра

ковер

ні» Л, [ковд66ина] «вибій» Ж, Іковдовби
на] «те.», Ікавтеба] «яма з водою; ков
баня», Ікавт6ба, ковтсб, к6втєб] «те.»
Л, Іковтоба] «ковбаня на лузі після по

вені» Л, Іковтобіна, ковть66анка] «те.»
Л, [ковтrоба] «заглиблення на лузі, на
повнене водою після повені і заросле

осокою»,

Іковтьобина]

«ТС.», Іколдоби

на] «яма, заглиблення у землі» Ва, Ікол
д6б't·l (зб.) «ТС.» Л, Іколод6вбина] «ви
бій»;- р. колдОба

«вибоїна,

ковбаня»,

колд66ина, ІколдЬtбина, колдьtбань, кол
дубань, колтобань] «те.»;- певної ети
мології не має; найвірогідніший зв'я
зок з псл. *kolti (пор. лит. ka1ti) «довба
ти, видовбувати» і вихідне значення «ВИ
довбана (яма)» (Откупщиков 127, 164);

менш обгрунтоване зближення з
довб] «кадіб»

(Фасмер

Іка

ІІ

287; Толстой
220-222; Miklosich EW 108; Bern. І
467); сумнівне також пояснення слова
(Брандт РФВ 22, 139; Собалевский Slavia 5, 444) як рефлекса *kolodь!ba, по
в'язаного з коло (колесо) і

довбати.

ковдра, Ік6вдряJ «ковдра», Ік6драJ
«доморобна товста ряднина» Л, Ікодри]
«смужечки старої тканини, з яких роб
лять підстилки або основу для вовняного

рядна, вовняної пілки» Мо, Ікодряl «ков
дра Ж; грубе рядно Ва», Іколдра] «ков
дра»,

ст.

ковдра

(XVIII

ст.),

колдру

р. ст. колтьtрь «Сорт сукна»,
коудра «ковдра»;- запозичення з

(1646);бр.

польської мови; п.

koldra

«ковдра; (ст.

і діал.) покривало для ліжка, столу, на
стіну, на підлогу; вид плаща; паперові
шпалери», як і ч. ст. koltra «завіса;
ковдра, покривало для ліжка», слц.

[ko\tra] «завіса; ПОКrИВаЛО», СЛН. (kolter] «ковдра», [koltra «те.», походить від
іт. ст. coltra «покриття, покривало», яке
через нар.-лат. cu\citra «подушка, мат
рац» зводиться до лат. cu\cita «те.»,
можливо, спорідненого з дінд. kurca\:1
«в'язка,

жмутою>.- Ткаченко
УМШ
1958/4, 73; ОньІшкевич Исслед. п. яз.
243; Шелудько 34; Richhardt 68; Фас
мер ІІ 298; Slawski ІІ 366; Веrп. І 549550; Mestica 336; Walde-Hofm. І 304.
[ковдуш] «(убогий) мандрівник» Ж,
Іковдош] «жебрак, старець» Чоnей, [кой

Чопей», Іковдовати] «старцювати, жеб
ракувати» Чопей;- слu. [koldus] «не
гідник; жебрак; злодій»;- запозичення
з угорської мови; уг. [kбцdus], koldus
«бідний, убогий, злиденний, нужденний,
жебрак, злидар» є, мабуть, словом дав
нього

тюркського' походження;

qoldaci

дтюрк.

«прохач, прошак; жебраю>, qоІ

«просити», очевидно, зводяться до спіль
нотюркського qol «рука».- Чопей 151;

Желех. І

354; Лизанець НЗ УжДУ 26/2,
119; Lizanec83, 99; CranjaUi 120; MNTESz
ІІ 524; Егоров 303; Lokotsch 95; Vambery
81.- Пор. rовдаш.
[ковез:Р] «нечепурна,
непаворотка
людина» Ва;- неясне; можливо, пов' я
зане з [ковезка] «палиця», Іковuзка] «па
лиця із загнутим кінцем».- Пор. ко
виза1.

ковеза 2 - див. ковИзИтися.
[ковенЯІ «кочерга; палиця для мі
шання соломи при горінні» Л, ІкавенЯ,

ковенЯ, ковинн.<і, ко.иенЯ] «те.» Л, [ко
венька] «ковінька; гуляста горбата ко
лода», ковінька;- бр. [кавянЯ] «кочер
га», Ікавенька] «палка для опори під час

ходінню>;- очевидно, пов' язане з [ка
щjля] «загнутої форми палицю>, [ковезка,
ковuзка] «те.», разом з якими може бути
виведене від псл. kovati «кувати; би
ти»; зіставлення з р. ковьtлЯть «шкан
дибати» (Фасмер ІІ 274), як і виведення

з

ко

+ вити

(Никончук .3тимология
викликає сумнів.- Див. ще
кувати.- Пор. кавуля 2 , кийl, ковиза 1 .
[ковер] «(заст.) килим; ковдра» СУМ,

1977, 125),

Г, Ж. Ікабер J «килим», Ікоберець] «не
великий килим», Іковерецьl (заст.) «ТС.»,
Іковернuк] «килимнию> Ж. Іковернuця]
«вишивальниця килимів» Ж, Пі, Іко
верцовий] «КИЛИМНИЙ»;- р. Ковёр «КИ
ЛИМ», бр. Ікаберац, кабелац], др. ко
вер'D, ковьр'D, коворь, п. kobierzec, [koст. kobierz, ч. koberec «те.;
[плахта, у якій циганки носять дітей за
плечима]», ст. kober «тонкий плащ»,

bielecl,

kobefec «килим», слц. koberec «тс.; !по
кривало; жебрацька торба]», kobercek
«теплий
полаб.

вовняний кольоровий одяr»,
«Покривало (на ліжко);

t'uber

дош] «ТС.» ВеУг, Ік6вди] «мандрування

ліжко», st'йverac «скатертина», болг.
губер «КИЛИМ», М. губер «ТС.», СХВ. губер

Ж; старцювання Чопей; вижебрані речі

«покривало,
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ковдра;

кил-им

(домотка-.

коверда
ний)»,
вняна

ковзати

«покривало (на ліжко); во
попона», [kober] «попона», ст.
koberec «килим»;- переконливої етимо
логії цього мандрівного терміна немає;
за фонетичними ознака.'VІ:и найімовірні

guber

шим є походження з давніх тюркських
мов, але конкретні джерела запозичення

не зовсім ясні; можливо, слов'янські
форми походять від кипч.-тур. kower

«килш..н,

«кошма»,

kobez (nов' язаних з тат. [kobes]
kiviz «ТС.», огуз. kiiviiz
чаг. сх.-тюрк. kigiz «вовняна

ковдра»,

тат.

і, далі, дтюрк.

киез «вовна,

кошма», тат.

каз. kїz «ТС.», що зіставляються також

із

монг.

kebis

«килим»,

калм.

«тс.») або від протобулг.-чув.

кеве

*kav;'Jr ~

«покривати»,

яке через

«тс.» зводиться до лат.

фр. ст. covrir
cooperire «закрива

ти», утвореного з префікса со- і дієсло
ва aperїre ( <* ap-verїre) «відкривати»,
спорідненого з псл. *verti «зачиняти,

закривати»,

укр.

верета,

верея,

Івірl

«огорожа», та coat «піджак, мундир»,
яке через фр. ст. cote «чоловіча туніка»
зводиться до франк. *kotta «ВИд верх
нього одягу», спорідненого з нвн. :Кotze
«груба вовияна ковдра».- СІС 335; Ho-

lub-Lyer 265; БЕР ІІ 511; Юеіn 305,
364; Walde-Hofш. І 56; Dauzat 211.Див. ще верета, коаліція, коц.
[ковернЯrа] «гудзуватий пень» ВеНЗн,

ІковернЯка] «ТС.» ВеНЗн, ІковернЯк] «ТС.

недостатньо обгрунтовані збли
ження з р. ковьtрЯть із гіпотетичним

ВеНЗtІ;

значенням «плести» (Соболевский РФВ

[ковертати] «направляти, керувати,
правити, повертати» Ж;- очевидно, ут

*kebir;

негарний,

нечепурний

Я»;

неясне.

66, 350-351) і *ko-vьrь «ковдра», Іка
вора] «ТС.» (Iljinskij PF 11' 191-192);

ворення, що складається з словотворчого

неприйнятне виведення від етимологічно

елемента ко- і дієслова вертати;

неясного дісл. kQgurr «те.; ковдра» (Mikkola Мет. Soc. N eophilol. І 389-390),

ження з р. коверкать «псувати; перекру

від англ.

cover «покривало» (Matzenauer
48-49; SW IV 383; :Корш Словарь рус
ского язь1ка IV 1253) й уг. guba «хутря
не пальто» (Meyer EW 133) або вiJl лат.
cooperїrE: «покривати» (Machek ESJC 264;
Holub-Lyer 245).-Фасмер ІІ 270271; Добродомов УЗ МГПИ 403, 41-53;
Шипова 189; Преобр. І 327; Slawski 11
298-300; Briickner 241; :КZ 45, 27, 102;
БЕР І 291; Zajqczkowski StOr 56-57;
Riisiinen FUF 29, 166; ZfSlPh 20, 448;
Ramstedt 230; Bern. І 592; Mikl. EW 136.
[коверда] «дурниця, нісенітниця» (?)
Я;- неясне; можливо, результат збли
ження іменника [каверза] «тс.» з р. ка
вардак «безладДя, розгардіяш, плута

збли

чувати; калічити, спотворювати» (Фас
мер ІІ 271; Георгиев БЕ 28, 202)_не зо
всім переконливе.- Machek ESJC 210.-

Див. ще вертіти.- Пор.

каблук1 , юі

верза, кадіб, коворот.

ковзати, ІкобзатисяJ «Кататися на
льоду» :Кур, .~6взатися «тс.», Іколзнутиl
«ковзнути» Ж, к6взалка, ковзанка, [ков
зіль] «ковзанка» ЛексПол, [ковзілька
ЛексПол, ковз!)лі, козалка Ж] «тс.»,
ковзан, [ковзані] «ковзани» Я, ковзанЯр,
Іковзелиця] «ожеледь», Іковз!)н] «дитина,
що повзає», ковзкИй, ковзнИй «який ру

хається поковзом», Іковз] (виг.), Іковзь]
«тС.», підковзн!)тися, поковзн!)тися, Іп6ковзень] «рукоятка, кулак; повзун, хрес
товина», поковз «ковзаючи», пfжовзом

нина»; не виключена також можливість

«тС.»,

зв'язку з Іковиртати] «базікати, бала

розкОвзатися; -

розкОвзати

«зробити

слизьким»,

р. Іколзать] «ковзати»,

кати».

СТ. КОЛЬЗ'ОКЬtU «КОВЗКИЙ», KOЛbCKblU «ТС.»,

коверза, коверзати, каверзний, ка
верзні,
коверзувати,
коверзуха -див.
каверза.
коверіти --:див. ковиріти.
коверкот (сорт тканини);- р. болr.
коверкот, бр. каверкот, п. kowerkot,
ч. слц. ели. koverkot;- запозичення з
англійської мови; англ. covercoat утво
рене з іменників cover «покривало,
футляр», пов' язщюrо з дієсловом covet

бр. коузаць, к6узацца, п. [kielzac} «ков
зати», ст. kielzac si~ «те.», ч. klouzati

31*

(se),

СТ.

kluzati

«ТС.; ПОВЗТИ», СЛU.

k\'zat'

«рухати, пересувати по гладкій поверх

ні»;- псл. *k"!zati «ковзати», що є дав
нім варіантом основи *sk"!zati «ТС.» з ру
хомим початковцм іє. *s-; розрив цих
двох варіантів (Slawski 11 147-148)
необгрунтований; недостатньо аргумен

товане поясн~ння давнього

-!-

як ре~
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ко виза

ко вилгати

зультату контамінаuїі з псл.
якого зводиться й укр. повзтй

*p!z-, до
(Gebauer
Нist. mluvn. jaz. cesk. І 296; Nitsch Wyb6r ріsш ро\. ІІ 159-160; MPKJ ІІІ
289-291); неприйнятне твердження (Machek ESJCS 207; Holub-Lyer 244) про
спорідненість з нім. gleiteп «ковзати»,
пов'язаним
з
*glїdhі, далі,
іє.

*ghleidh-

«ТС.»; зовсім сумнівні зістав

лення з іт. glissando «ковзко» (Ho\ubLyer 244), з гр. х6:Іvхч «пурпурний ели
маю> і xoxlvor; «СЛИМаК» (Peterssoп BSI.
\Vortst. 75).- Ф<ІСмер ІІ 290, 294; ІІІ
641, 642, 646-647; Шахматов Очерк
125; Марков РФВ 76, 267; Потебня К
ист. зв. ІІІ 110; Преобр. 1 333, ІІ 299300; Саболевский ЖМНП 1886 вересень
156; Brйckпer 227-228, 531; Machek
ESJё 259-260; Mikl. EW 300; Meil\et
MSL 14, 351-352.- Див. ше ск6вза
ти.- Пор. х6взати.
[ковизаЧ
«бондарський

інструмент

для 1гинання обручів», [.rовезка] «пали
uя, на яку опираються при ходінні» Ва,
[ковезкаl «те.,. Ва, [ковйзка\ «палиuя із
загнутим

кінцем, вид

кийка»;- не зо

всім ясне; очевидно, пов' язане з ковінь
ка, [ковенМ «кочерга» (див.).
[ковиза 2 ]

«фартух

(?)»

[ковИзитиІ «мучити»

Ж;- неясне.

Ж. [кoвuз.'-tymu]

«надрядковий знак; завиток на письмі,

кривуля; [перешкода, утруднення]», [ко
вЬtка] «ТС.», кавЬtчки (мн.) «лапки», бр.
:закавьtка «утруднення; хитрість», болг.
кавtlчки «лапки», слн. kaska «гак; не
розбірлива буква», uсл. KdRh.Шd «крю
ковий знак»;- псл. kovyka «гак»;- не
зовсім ясне; очевидно, пов'язане з [каву
ля] «загнута палиuя», [ковенЯ] «кочерга»,

ковінька; пов'язання з др. uсл. к~-
r<о(нось.) «горбоносий», з яким зіставляє
ться укр. к_t}кса «залишок покаліченої
руки» (Фасмер-Трубачев ІІ 154, 404;
Куркина .3тимология 1q70, 94; Преобр.
І 280; Горяев 126; Младенов 226), по
требує додаткової аргументаuїі; ще менш
імовірне виведення з іт. cavicchia «кі
лочою>, що продовжує
лат. clavkula
«ключик; вусик виноградної лози», демі
нутивного утнор~ння від cla·vis «ключ;
З(!сув; гачок» (Pisani Paideia (19S3) 8/2,
112).- Шанский .3СРЯ ІІ 8, 11, БЕР ІІ
124; .3СРЯ 9, 167.- Пор. кавуля 2 , кове
нЯ, кукса 1 •
ковила (бот.) <'тирса, Stipa L.; [бі
ловус стиснутий (мичка), Nardus stricta L. Mak]», [ковuл] «тирса», [ковuле]
«ковила пірчаста, Stipa pennata L.» Ж.

[ковuлкаl «ковила волосиста (тирса),

«животіти; хворіти, нездужатю> Пі, [за

ковuль6к

ковйзнути] «За(~тигнути, змерзнути, за
клякнути, закоцюбнути; зав' яз нути, за
непасти», [заковuзтu] «те.»;- не зовсім

singiana Trin. et

ясне;

можливо,

пов' язане з

[ковuзка]

«палиuя із загн1rтим кінuем, вид кийка»;

у такому разі Первісним було значення
«згинати,

скручувати».- Пор. ковиза\

ков'Яза.
[ковИзИтися] «комизитися; вередува

ти; норовитися Г; гедзатися, скаженіти
Ж», [ковеза] «вередлива, примхлива лю
дина Л; вередлива, плаксива дитина
Ва», [заковезuтuся] «закомизитися; зно
ровитися; завередувати»;- очевидно, ре

зультат

контамінаuії

слів

комuзuтuся

(комuза) і коверзувати ([каверза]); виве
дення ковеза з основи везтИ, ускладненої
словотворчим елементом ко- (Никончук

.3тимология 1977, 123) непереконливе.
Див. ще каверза, комизИтися.
fковнка] «затримка, зупинка, пере
шкода» Я, заковИка «те.»;- р. кавЬtка
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Sti-

ковuль «ковила»,
Лессінга, Stipa 1esRupr.»;-p. ковьtль

pa capi\lata L.» Mak,
«ковиЛа»,

«ковила

[ковьtл],

бр.

кавЬtль, др.

ко

вьише, ч. kavy\ (з р.), слц. kavyl' (з р.),
болг. [ковuл), схв. кдrііJЬ?, слн. kovilje «ТС.»;- псл. *kovylь, похідне від
ko"vati «кувати» (первісно «бити, руба
ти»), укр. кувати;- паралельнt: до гот.
hawi «сіно», двн. hewi, нвн. Heu «те.»,
похідних від рефлексів пгерм. * hаu
«бити, рубати», далі генетично пов' яза
нагаз псл. kovati; споЧатку слово озна
чало «те,

що рубають (>косять)»; менш

переконливе пов' яз ан ня з р. .Іі,овьtлЯть

«кульгати, [гнути]» (Bern. І 594; Moszynабо виведення слова як

ski PZJP 65-66)

запозичення з тюркських мов (Менгес
105-107; Ванюшечкин РР 1971/2, 132135).- Фасмер - Трубачев ІІ 273274; Machek Jrп. rostl. 278-279; БЕР ІІ

511.- Див. ще кувати 1 •
[ковилгати l «кульгати,

хитатися, на

хилятися то в один, то в другий бію

ко вИлка

ковпак

Я;- очевидно,
запозиченого

ти;

резуль~ат

р.

ковьtлять

контамінації
«шкутильга

ковіки -див. к6вки.
ковінька -див. ковенЯ.

кульгати», етимологічно не зовсім

ясного (пор. болг.

[ковелям ее] «ТС.»),

з укр. кульгати.- Фасмер ІІ 274.Див. ще кульгати.
[ковнлка] «дерев' яна вставка у круг
лому кінuі весла, за яку беруться обома
руками під час веслування» Я, [кобtІл
ка]

LF 8, 190) ще більш сумнівні.- Шан
ский .3СРЯ ІІ 8, 183.-Пор. ковилгати.

«ручка весла,

лопати»;- р.

перпендикулярна до

[ковьtлёк]

«держак

лопа

ти»;- неясне; можливо, пов' язане з р.
[ковьtлёк] «сажень у вигляді трикутника
для обмірювання площі землі».
[ковилЮшка] «звивина, закрут» Я;
р. [ковьtлЮга] «звивиня, вигин, кривиз
на», [ковь'tлина] «те.»;- очевидно, пов' я

[ковка ти] «жувати» ВеБ, [к6вкнути 1
«ковтнути» ВеБ, Ж;- очевидно, пов'я
зане з ковтати; стосунок між звуками
к і т неясний.
[к6вки] (мн.) «сережки» Ж, [ковіки]
«те.» Ж;- можливо, результат
спро

щення слова [ковткИ] «те.».- Пор. ков
т6к1.

[ковма] «корм з товченої картоплі й
полови;

товчена

картопля,

картопляне

пюре» Л, [кома, к6мкл, кума] «те.» Л,
[ковмu] «Їжа з товченої картоплі з коноп
ляним сім' ям або товченим маком» Я;

зане з р. ковьtлЯть «шкутильгати», ети

неясне;

мологічно не зовсім ясним.- Фасмер ІІ

«в'язка коноплі або льону» (пор.).
[к6вмо] «в'язка коноплі або льону»;
очевидно, як і бр. калматьt «волохатий»,

274.- Пор.

ковилгати.

ковИль, ковиль6к -див. ковила.
[ковпрдЯкаl «великий шматок» (най

частіше про хліб) Па;- очевидно, афек
тивне

утворення.

[ковиріти] «хворіти, нездужати, мар

ніти» Ж, [коверітиl «стогнати, пхикати;
скиглити, верещати, кричати» Ж;- не
ясне.

[ковиртати]
«базікати, балакати»
Пі;- очевидно, етимологічно тотожне з
[ковертати] «Направляти, керувати, по
вертати», утвореним на основі дієслова

можливо, пов' язане

неясне;

можливо,

Пі;- не

зовсім ясне; можливо, результат видо
зміни іменника кілок ( <*колок).

КОворот (заст.) «Ворота, ЯКИМИ пере

Я,

[к6варат]

[кувердя] «жінка,

діалектний фонетич

ний варіант слова колОдка ..
[ковок] «дерев'яний цвях»

до

«ТС.» Я,

[к6вмоl

походить від
псл.
*k}ьш-о «пучок»,
спорідненого з klьkь «клок».- Труба
чев Рем. терминол. 86.- Пор. клок,
ковма.
[ководка] «хребець (спинний)» ВеЛ;

вертати: у такому разі первісним було
значення «повертати (язиком)».- Див.
ще ковертати.
[ковИря] «потворно закутана жінка»

[кувuря]

з

КрИВаЛИ вихідні вулиці села для охо
рони посівів від свійських тварин»;

р. [коворот] «коловорот; ворота; стовп,
якого

прикріпляються

«колодязний

ворота»,

бр.

журавель»;

надто закутана хустиною, з недбало на

очевидно, утворене з словотворчого еле

мотаним одягом» Я, [закувердитисяl «За

мента ко-, того самого,

що і

в словах

критися, замотатисЯ>) Я;- неясне; зі
ставлення з [невковuрний] (Я ворниuь
кий 362) позбавлене підстав.
[ковирsіти] «колупати, чистити» Ж,

[каверза], коверзувати та ін.,

і основи

[ковuрувати] Ж, [ковірЯтиl Пі «те.»;
р. ковьtрЯmь «колупати», [ковь'tриться]
«упиратися,

пручатися»;- можливо,

за

позичення з російської мови, в якій за
довільної е1 имологїі не має; пов' язання

з р. ковьtл/tть «кульгати» (Фасмер 1І 274)
потребує додаткової аргументаuії; ви
ведення з фін. kavertaa, kovertaa «видов
бувати» (Погодин РФВ 47, 208) або роз
члену ванн я на *ко-вьtряти (Matzenauer

ворот, пов'язаної з вертіти.- Фасмер
ІІ 271-272.- Див. ще вертіти.- Пор.
каблук 1 , каверза, кадіб.

[к6вочка] (орн.) «галка, Corvus moЖ;- очевидно, пов'язане з [ка
ва] «те.»; фонетичний характер зв' язку

nedula»

неясний.

[ковп] «качан; стебло» Ж;- неясне.
ковшік 1 «головний убір; накривка,
накриття», [ховnаІ}] «те.» Нед, [ковпако
ватий] «схожий за формою на ковпак»
я;- р. колпак «ковпак; дурень», ст. кал
пак?J

«висока

шапка»,

колnак?J

«ТС.;
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ковпак

ковтати
юіпюrrюном; міра місткості»,

панйця] «викопане з коренем із землі

бр. каупак «lювпаю>, п. kolpak «те.»
(з р.), ч. kalpak «висока шапка, обшита
хутром», рідк. заст. kolpak «те.», ст.
kolpat «головний убір», слц. заст. kaJpak «висока гусарська шапка, обшита
хутром», {kolpak] «висока шапка, обши
та хутром», нл. kalpak «солдатська шап
ка» (з р.), болг. калnак «хутряна шапка,
ковпак», м. калпак «те.», [калпак] «Пів

скривлене дерево, з якого виготовляють

опанча

з

нячий гребінь», схв. кіІЛnак «висока хут
ряна шапка», слн.
ka:lpak «хутряна
шапка, угорський головний убір»;- за
позичення

з

тюркських

мов;

пор.

тур.

«шапка; військовий головний
папаха», крим.-тат. тат. ккалп.

l<alpak
убір;

полоз>>, похідної від копати (див.).

[ковшіня] (назва вівці) Доп. УжДУ

IV;- неясне.
[ковшінька] (орн.)

«чубатий жайво

ронок,
Ga\erida cristata L.» ВеУг,
ВеНЗн;- неясне; можливо, пов'язане з

ковпак\ як семантичну паралель пор.
нім. Haubenlerche «Чубатий жайворонок»
(букв. «жайворонок в очіпку, очіпкавий
жайворонок»).

[кбвпень] (у сполученні к. зелистий
(бот.) «солонець звичайний, Salicornia
herbacea L.)» Ж. Mak;- очевидно, по
в' язане з [ковп] «Стебло»; назва могла

каз. калпак «шапка, ковпак», кирг. кал

бути

пак

стеблом та міжвузлями, дещо потовще

«гострокінцева

повстяна

шапка»,

чув. калпак «шапка; дитячий капор», узб.
калпок «те.; повстяний капелюх»; деякі

слов'янські форми з початковим ко

(ko)

і болг. калпак «хутряна шапка» вважа
ю-гься

доосманськими

запозиченнями з

зумовлена

соковитим

і

товстим

ними вгорі (Федченко - Флеров 354).
-Див. ще ковn.
[коврИrа] «великий шматок» (най
частіше про хліб) Па;- бр. кавріга;- ,
запозичення з російської мови; р. ков
рйга «скиба, шматок хліба; хлібина»
походить від др. коврига «хліб (цілий)»,
коврьtг'D, ковриг'D «те.», що, як і болг.

тюркських мов.- Фасмер І1 252, 297;
Шипова 155, 192; Vasmer ZfS\Ph 7,
506; Преобр. І 338-339; Брандт РФВ
18, 35; Дмитриев 560; Menges ZfSIPh
23, 331; Korsch AfSIPh 9, 508; Саболев

коврйг «пиріжою>, прийшло ще у доман
гольські часи, мабуть, з північнотюрк

ский РФВ 71, 24-25; Slawski ІІ 373;
Brйckner 248; Muchlinski 64; Karlo\vicz

ських мов у двох формах коврьtг'О і ков
риг'D «Хлібина (ціла); міра хліба»; кон

SWO 2"78; Machek ESJCS 205-206; Holub-Lyer 228; БЕР ІІ 175; Младенов
229; Боев БЕ 15, 13; Malecki Dwie,gwary
maced. ІІ 46; Skok Il 22-23; Skaljic
388; Bern. І 474-475; Mikl. EW 120;
TEJ І 324; ТЕ\ Nachtr. І 56, ІІ 141;
Егоров 87.- Пор. клобук.
ковшік 2

(бот.)

«види

грибів

(рози

тес тьмяний,

Rozites caperata; [Merulius cantharellus; Polyporus ovinus Fr.
Ж; вид їстівних грибів Я])»;- р. кол
пак «розитес тьмяний; [Agaricus coшa
tus]»;- очевидно, пов' язане з ковпак
«головний

убір»;

мотивація

назви

не

ясна.

[ковтік 3 ]

«суцвіття,

котик

рогозу»

кретне

джерело

запозичення

поки

що

не встановлено.- Шанский .3СРЯ ІІ 8,
181; Фасмер li 272; Шипова 189; БЕР
ІІ 512.
Іковтаря] (кличка вівці) Доп. У жДУ

IV, [ковтаня, ковт еша, кОвтка, к6втя]
«те.»

тж;- не

зовсім

ясне;

можливо,

корінь той самий, що і в слові

кОвтун

«жмут збитого волосся, вовни, шерсті».

ковтати 1 «ГЛИтати», [кавкати ВеБ,
колкати Ж] «те.», [кавкнути] «ковтну
ти» Ж. ковток, ковтальний «пов' язаний

з ковтанням», ковть (виr.);- р.

[к6лт

нуть] «ковтнути», [колт6к] «Ковток»,
бр. [каутаць] «ковтати», ч. [klutatiJ
«те.»;- псл. *k-ь!tati «ковтати», пов' я~

Л;- результат перенесення назви ков

зане

пак «рід головного убору» у зв'язк у з

лосних З *gJьtati, укр. глитати «ТС.».-:
Фасмер І 414-415, li 297; Machek ESJC

певною подібністю початків рослини до
шапок.- Федченко-Флеров 40.- Див.
ще ковп.ік 1 •
[ковпанИцяJ «полоз» Я;- результат

видазміни деетимологізованої форми [ко-
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132;

паралелізмом

Веrп.

І

початкових

309.-- Пор.

приго

глитати.

[к6втати 2 ] «бити, ·стукати; битися,
стукатися» СУМ, Ж. Іковтатися] «Сту
катися крашанками (напівобрядова ди-

ковтач

ковтsіга

тяча гра)» Ме, Іковт] (вигук, що відтво
рює звук від удару) Ж;- р. Іколтать]
«ХИтати; кульгати, шкандибати», п. [kiel-

tac]

«різати;

молоти;

шити, мішати», мак.

коливати,

вору

Ісе кл'l>тя] «хита

тися»;- псл. *k'Ь!tati «ворушити, хи
тати, штовхати», пов' язане чергуванням

голоснпх з

ki

ІІ

*koltiti «колотити».- Slaws147; Bern. І 660.-Див. ще коло

тИти.

[ковтачlJ (орн.) «дятел зелений, Picus (viridis L.); дятел великий, строка
тий дятел, Dryobates major L. Шарл,
ВеУг, ВеНЗн, ДзАтл ІІ; повзик, Sitta
.europaea L. Ж», Іковтанйця] «дятел»

К0ВТОК 3 - ДИВ. КОВТУН 1 •
ковтрушк6вий -див. колтріш.
КОВТУНІ «ЖМУТ ЗбИТОГО ВОЛОССЯ, ВОВНИ, шерсті; хвороба шкіри, при якій
волосся сплутується і злипається, Plica

polonica», [ковток] «жмут збитого во
лосся, вовни, шерсті», ІковтЯк, ковтЯх]
«те.», [ковтуннЯ] «клапті, патли, груд
ки» (про волосся) Я, Іковтурря] «патли
на голові» Я, Іковтуноватий] «З ознака
ми ковтуна на голові» Я, [ковтунястий]
«ТС.» Я;- р. колтун «Ковтун (хвороба)»,
бр. каутун «ге.; збите волосся», п. koltuп (з укр. або бр.), ч. koltoun, ko\tuп;

ВеНЗн, [ковтаниць, ковтанка, поковтач]

псл. *k).tuпь «ковтун, жмут збитого
волосся», похідне від * k"l tati (s(/) «те

«ТС.» Шарл, ВеНЗн;- назви, пов' язані
з [ковтати] «бити, стукати» і зумовлені

мологічно пов' язане укр. [ковткИ] «Се

тим, що дятел стукає дзьобом по дереву,
здобуваючи собі поживу або видовбуючи

режки»; пов'язання слова з кирг. kii\to
«вузол,
підв'язаний
кінський
хвісп

дупло для гнізда (Воїнств.- Кіст. 214,
Птицьr СССР 379--380, 383-384);

(Bern. І 550; Machek ESJCS 215-216)
або виведення_ його від лит. kaltanas
«ковтун», kalduпas, лтс. kaltuons «те.»
(Blese, Beitrage zur Namenforschuпg IV
63) сумнівне.- Фасмер ІІ 298; Потеб
ня РФВ 7, 70-71;
Вярзніч Белар.
лінгв. 2, 71-73; Slawski ІІ 375-376;
Briickner 248.- Див. ще ковтокІ.

219;

пор.

інші,

подібні з семантичного по

гляду назви цього птаха: [товкач, по
товкач, довбало, довбар, подовбидерево,
клюйдерево,
дзюбдерево,
дзюбодерево,
дзь6бавка, дзьобак] тощо; перенесення
цієї назви на

повзика викликане тим,

що він часто моститься в старих гніздах
дятлів (Птицьr СССР 526-527); менш
переконливе

пояснення

назви дятла

як

результату метатези в слові товкач,
зближеному вторинна з ковтати (Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 236).-Див.
ще к6втати 2 •
ковтеб, ковтеб, ковт6ба, ковтобіна,
ковтьоба, ковтьобанка, ковтьобuна
див.

ковдоба.

[ковтокl) «Сережка» Ме, ДзАтл ІІ,
[кОвтка] «тС.» ДзАтл ІІ, Ік6вткй] «се
режки; підвіски»; - р. [колткu, кол
тушкИ] «те.», п. ст. koltka «сережка» (з
укр.);- пов'язане з р. Іколтать] «хи
тати», Іколтаться] «хитатися, теліпати
ся», яке зводиться до
псл. *k"Ltati

«ворушити, хитати; штовхати».- Sla~ski
ІІ

374.-Див:

[ковток ]
2

ще

ковтати 2 •

«ганчірка;

тик»;- очевидно,

частка;

етимологічно

клап
тотож

не з !ковток] «сережка» (первісно «те,
що теліпається, зокрема на рваному
одязі»).-Див. ще ковтокІ.-Пор. ков
тун1.

ліпати(ся),

колихати(ся)», з

яким ети

[ковтун 2 ] «філістер, обиватель, мі
щанин» Ж;- ч. мор. [koltun, koldun]
<<Неохайна

людина,

вошивець»;- запо

зичення з польської мови; п. koltuп

(з

ХІХ ст.) «небагатий шляхтич або міща
нин (зневажливе прізвисько); (пізніше)
відстала, обмежена, дріб'язкова люди
на»

виникло,

вживання

очевидно,

основного

як

переносне

значення

слова

«ковтун; еллутане волосся на голові».
Slawski І І 375; Briickner 248; Machek

ESJCS 215-216.~Див. ще ковтунІ.
[ковтЮх] «карлик; кретин Ж»;- оче
видно, етимологічно пов'язане з укр.
кОвтун «жмут сплутаного волосся, вов
ни, шерсті; хвороба»; неприйнятне зі
ставлення (ВеЗн 26) з р. колдун «чарів
ник, чаклvн».- Slawski ІІ 375--376.-

Див.

ще "ковтунІ.

[ковтЯга]

«брила,

грудка»

Ж;- не

зовсім ясне; можливо, результат видо

зміни

форми

ІковтЯх]

«жмут

збитого

волосся, вовни, шерсті; збите у грудки
волосся», похідного від ковтун «те.».
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ковтsіх

когорта

[ковтsіх1 }

«кінський

або коров'ячий

кізяк» Л;- очевидно, результат видазмі
ни форми ІкотЯх] «кізяк», зближеної з

[ковтЯга]

ще

328; Lokotsch 78, 98; Ramstedt 202; Gombocz 98; Mikkola JSFOugr 30133, 16.

[ковтЯх 2 ] «гроно; суnвіття (ягід, буз

[ковшак] (ент.) «тарган чорний (схід
ний), Blatta orientalis L. (Periplaueta
orientalis L. )» ВеНЗн;- очевидно, по
хідне утворення від ківш; назва зумоІЗле

ковтsіга,

«брила,

грудка».- Див.

СІС 335; Баскакав та ін. Кримський укр.
і орієнт. 133-134; Фасмер ІІ 272-273;
Шипова 189; БЕР ІІ 513; Преобр. І 327-

котsіх.

ку, дрібних плодів)» Л;- результат ви

доз міни слова кетяг

(кетях)

зближеного з ІковтЯх]

«гроно»,

«жмут збитого

волосся, вовни, шерсті; збите у грудки
волосся»;
зближення зумовлене,
оче
видно, заrальною схожістю форми грона
чи суnвіття з фсрмuю збитого у грудки
волосся;пор.подібнийсемантичнийзв'я

зок у слові брунька «ще не розвинений
пагін рослини; зачаток квітки або стеб
ла з листям; [жмут забрудненої і зліп

.пеної вовни на вівuіl».- Див. ще кетяг,
ковтун 1 .
[ковть6ба] «незугарна, неохайна лю
дина»;- афективне утворення, близьке
до [к6вба] «коротка, товста, незграбна
жінка» (пор.).
[ковхан] (дит.) «стусаю> Л;- неясне;
можливо, результат фонетичної видозмі
ни слова штовхан.
[ковцурря] «патли на голові» Я;-оче
видно, результаr афективної видазміни
слова [ковтурряl «тс.».-Див. ще ковтун 1 .

на ковшаподібною формою самиці, ха
рактерною для цього виду таргарів.
Див. ще ківш.

[ковшинка] (бот.) «вид грибів [пар
шивка],
Peziza ciborioides Hoffm.»
Mak;- пов'язане з [ковш] «ківш»; назва
зумовлена чашоподібною формою гриба
(Словн. бот. 416; СимоновиЛ 346); пор.
інші його назви: р. чашечющ (від чаш
ка), схв. чашаста гJЬива (букв.) «чашопо

дібний

гриб»,

нім.

BecЬ1erpilz

«чаша-гриб», Napfpilz (букв.)
гриб».- Див. ще ківш.

[ков'Яза] «мерзляк» Ж, ІковЯзливий}
«тс.» Ж, ІковЯзuтиt (у виразі к. біду
«терпіти нестатки, бідувати, страждати»)
Ж, Ікав' Язнутu] «ціпеніти; вмиратю> Ж,
Ізаков'Язнутu] «те.» Ж;- очевидно, псл.

* kovt:;z-,

здавна пов' язане з Іковuзнутu]

«Животіти;
вuзка]

хворіти,

«палиu.я

нездужати»,

Див. ще ковиза1 , ковИзити.

скринька для зберігання т. зв.

зичення з

дарів»;- р. ковчег, бр. кауч!.!г, др. ков"О·
ЧRг"О (ковьчег"О) «ящик; сховище, скарб
ниця; гробниця з мощами святого; кіот

завіту,

де

євреї

збtрігали

скрижалі;

ковчег Ноя», болг. ковчег «Скриня, ящик;
труна;

огорожа

колодязя;

ковчег»,

м.

ковЧЕг «скриня, ящик; труна», схв.

кдв

ЧRг «Ящик,

ков

скриня;

рундук; труна;

чег», стсл. кось.чеrn «ящик, скриня; кіот
завіту;

гробниця з мощами святого»;

очевидно, слово східного, не встановле
ного точно походження; пор. чаг. kopur
<<Посудина», koburёak «коробка», монт.
qu~arcak «великий ящик; труна», калм.

xurtsx.JG «ТС.»; менШ імовірні зближення
<
з тур. Ikapcyk, kapcuk] «футляр» (Mikl.
EW 136; Веrп. І 594), з сгр. xa:фcixtov
«ящик, скриня; сховище; посудина; фут
ляр» (Matzenauer 48) і з др. ков"О <<Посу

дина» (Ильинский ИОРЯС
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23./2, 230).-

[ко

із загнутим кінцем».

ковчег «(бібл.) судно Ноя; громіздке,
стар0модне судно, екіпаж тощо; (uерк.)
святих

(букв.)
«миска

Ік6га] «к~шель» Ж;- очевидно, запо

польської мови; п.

Ikoga]

(хвороба худоби), (каш.) Ikaga] «ТС.>~
походятІ-. від снн. koge «ТС.».- Slawsk1
ІІ

ІІ 390.
ІкоІїітнИк] (бот.)

327; SW

«рододендрон

кар

патський, Rhododendron kotschyi Simk.
(Rhc.dodendron ferrugineum L.)» Ж,

Mak;- очевидно,

результат

видазміни

іншої, більш поширеної назви uієї рос

лини Ікахітник (кохuтнuк)], деетимоло

rізованої і зближеної з словом

Ікагать J

(кіготь).- Див. ще кохітник.
когорта;- р. когорта, бр. кагор та,
п. ч. слц. вл. kohorta, болг. кох6рта,
схв. кдхорта, слн. kohбrta;- запозичен
ня з латинської мови; лат. cohors (род.
в. cohortis) «когорта (підрозділ легіону);
міцно

згуртована група людей; почет
претора у провінuїі; натовп; скотний
двір» складається з префікса со- «З-»
і основи іменника hortus «обгороджене

когут

когутик

місце; город, садок; (ст.) вілла», спорід
неного з гр. хортоr; «огороджене місце;

ної плями на голові в цього

огорожа,

379-380.-ДИВ. Ще КОГуТІ.

gards

двір;

пасовище,

«дім», лит.

gai'das

корм»,

гот.

«загорода, ко

шара; загорожа», псл. *gordь, укр. го
род «місто».-СІС 336; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 183-184; Kopa\inski 500; HolubLyer 246; К\еіn 310, 363; Wa1de-Hofm.
І 242, 660.- Див. ще город, коаліція.
[коrут 1 ] «Півень, Gallus domesticus;
китиця з півнячого пір' я на капелюсі»
Г, Ж. [когоІlІ 1«півень; півняче, страусове
перо» Ж. [кигутЯнка] «півняче перо» Ж,
[кугут] «півень», [когутій] «півнячий»,
[когутячий] «те.»;- р. [когут] «півень»,
бр. [кагут], п. kogut, ч. kohout, ст. kohut,
слц. kohut, нл. ст. kogot «тс.»;-ре
зультат спільної для частини східних
і західних слов' янських мов видазміни
псл. *kokotь «півень»; рідковживаний

-ut- замінив функціонально тотож
ним -ot-; менш переконливі спроби

суфікс

не з
пояснити слово в

польській і східно
слов' янських мовах як запозичення з

чеської мови (Nitsch RSI 8, 83-91;
Havranek S1avia 24, 180; Дзендзелів
ський УЗЛП 77) або як збільшену фор
му до псл. *kokotь (Otr~:~bski Slavia 20,
236).- Фасмер ІІ 283; Преобр. І 331332; Slawski ІІ 328-329; Bruckner 243;
Machek ESJC 266-267; Holub-Lyer
246; Ho1ub-Kop. 175; 3ССЯ 10, 107108: Веrп. І 540-541; Mikl. EW 122123.-Пор. кокош 1 •
[к6rут 2 ] (орн.) «тетеря,

(Тetrao tetrix L.)» Г, Шух, ВеНЗн,
[когутuця] «те.» ВеНЗн;- п. [kogut],

[kohout],

слц.

[kohut]

«те.»;- резуль

тат перенесення на тетерю назви [когут]
«Півень», викликаної зовнішньою подіб
ністю цього птаха з ряду

курячих до

курей (Воїнств.- Юст. 23-24; Птицьr
СССР 174}; як семантичні паралелі пор.
інші назви тетері: [дика курка, когут
дикий, дикий півень], нвн.
Birkhahn
(букв. «березовий півень»).- Див. ще
КОГуТІ.

.

[когут 3 ]

(ори.) «чорна жовна, Picus
martius L. (Dryocopus martius L.)» Ж,

[когутець] «те.» Ж;- результат перене
сення на чорну жовну назви [когут l
«півень», очевидно, у зв'язку з деякою
подібністю до півнячого гребеня черво-

215-216;

птаха.

Птиць1 СССР

[когутеша] «назва овець» Доп. УжДУ
[когутпаня] «те.» тж;-очевидно,
пов' язане з [ког.tfт] «півень»; мотивація

IV,

зв' язку неясна.

[коrутик 1 ] «верхівка смереки; вузол
на перевеслі снопа», [когуток] (рідк.)
«сережка (з підвіскою)» Ж,
очевидно,

результат

сування

слова

ДзАтл

переносного

[когутик]

ll;-

засто

«півник»,

зумовленого
зовнішньою
схожістю
з півнячим гребінцем або півником;
пор. подібні з семантичного погляду п.
kogutek «чуб», ч. kohoutek «вид дитячої

або

жіночої

зачіски».- Див.

ще ко

гут1.

[коrутик 2 ] (бот.) «веснівка дволиста,

Majanthemum bifo1ium (L.) F. W.
Schmidt (Convallaria bifolia)»;- очевид
но, пов' язане з [когут] «півень»

назва

зумовлена тим, що загальний вигляд
рослини подібний до постаті півня з роз
горнутими крилами; цю схожість можуть
підсилювапІ червоні ягоди на верху рос

лини з кольором півнячого гребінця.
Нейштадт 164.- Див. ще кбrутІ.
[когутик 3 ] «курок рушниці»;- ч. kohoutek «кураю>, слц. kohutik «тс.»;
очевидно,

ви;

п.

запозичення з польської мо

заст.

kogutek

«курок»

виникло,

очевидно, в результаті переносного вжи

вання

Lyrurus tet-

rix L.
ч.

Воїнств.- Кіст.

gut

kogutek

«півник», зменш. від

«півень», спорідненого з укр.

ko[ко

гут] «те.»; можливо, розвиток семантиrш
польського слова пов' язаний із впливом
нвн. Hahn «півень; курок».- Див. ще
КОГУТ 1 •
.
[когутик 4 ] (бот.) «купина, Polygonatum (Tourn.) Adans.» Ж, fкогутник] «Ку

пина лікарська,

le (L.) All.»

Polygonatum offi.ci.na-

Маk;-очевидно, результат

перенесення назви [когутик] «півник»,
похідної від [когут] «півень»; перенесен
ня могло бути зумов,ІІене червоним ко

льором ягід деяких видів рослини, зо
крема, купини кільчастої (Федченко

Флеров

253),

або Ії довгасто-ланцетними

листочками, що створюють

подібність

до забарвлення або форми півнячого гре
бінця; на те саме семантичне зближення
вказують інші назви купини: [кукуріч-
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кодеїн

когутик

ка, кукуричка, кокоричка, кур-зілля, пів

ник].- ДИВ. Ще КОГуТІ.
[когутик 5 ] (бот.) «косарики черепича
сті, G\adiolus imbricatus L.» Mak;-

нення українського слова з погляду
семантики; ще більш сумнівним є збли

схожістю

(Stocki AfS1Ph 25, 354) з незасвід
рум. coda «хвіст; кoчepгa».
Sche1udko 135; Vrabie Romanoslavica
14, 154; CranjaHi 313, 438.

рожевого забарвлення квіток і пурпуро
вої оцвітини рослини з кольором пів

хто виконує обов' язки візника на ве

похідне утворення від [когут] «півень»;
назва

зумовлена,

очевидно,

ження
ченим

[кодаш]

«дружко,

боярин

Ж;

той,

нячого гребінця (Нейштадт 169; Фед
ченко-Флеров 258-259) або подібні

сіллі (на Буковині)»;- р. Ікодаш] по

стю лінійно-мечовидного листя

уйг.

до

дов

гастого пір' я у півнячому хвості; подіб
ність до півня відбивають також інші

назви косариків черепичастих: укр. [пів
ники черtюніJ, р. [кочеткй] (букв. «пів
ники»), схв. [божjи петешиh]
(букв.

«божий півник»).- Див. ще
[когутикиlJ

знизу

(бот.)

широких

«ВИД

кислих

к6rутІ.
довгастих,

яблук»

ВеЛ,

[когутик] «те.»;- запозичення з поль
ської мови; п. [kogutki] «сорт яблук»,
[kogutek] «ТС.» є, очевидно, результатом
перенесення назви kogutek «півник»,
похідної від kogut «півень», спорідне
ного з укр. [когут] «те.»; мотивація пе

вариш»;- запозичення з тюркських мов;

kadas «товариш, друг», дтюрк.
«родич, брат, молодший брат;

das

вариш,

однодумець»,

очевидно,

не за допомогою суфікса -das із загаль
ним значенням сумісності від іменника

qa

«родич, старший брат»; припускають

також (Покровская ИРЛТЯ 58-60, 6872; Малов Пам. др.-тюрк. письм. 409;
Боровков 192, 193; Zaj(\czkowski NWT
127-128) зв'язок із чаг. qajas «родич»,
уйг. qajas «те.» і нерозкладний корінь
у формі дтюрк. qad-/qat-, тюрк. qajз історичним чергуванням -d-/-t- і -j-,
представлений у шор. телеут. кат «жін
ка», тув. башк. кирг. катьtн «те.; дружи

На>>, каз. ккалп. ~tатьtн «ТС.», тур.

«півень»; назва рослини зумовлена тим,

гаг.

що її квітки зібрані в щільне суцвіття,
яке часто нагадує півнячий гребінець.
Вісюліна-Клоков 149.-Див. ще ко

qajїn

гут1.
код «система умовних знаків; ключ
для шифрування
чи
розшифрування
тексту», кодувdти;- р. бр. болг. м.
код, п. ч. слц. kod, слн. k6d;- запози

чення з французької мови; фр. code «звід;
збірник законів, кодекс» походить від
лат. codex «збірник, реєстр, книга для
записів, список постанов» (давніше «до

щечка для записів»).- СІС
ЗСРЯ li 8, 184; Kopalinski

то

утворе

ренесення НеЯСНа.- ДИВ. Ще КОГуТІ.
[когутики 2 ] (бот.) щелозія гребін
часта (гребінець), Celosia cristata L.»

Mak;- похідне утворення від [когут]

qa-

ka-

drп «жінка, дама», дтюрк. qadїn «тесть»
і, можливо, у тур. kayrп «дівер, шурин»,
аз.

кайьtн

«Молодший

к.айьtнчу

«тесть»;

брат дружини»,

«ТС.», дтюрк.

менш

огуз.

кипч.

переконливе

виве

дення західноукраїнського слова
ludko 135; СгапjаНі 313, 341;

(ScheVrabie

Romaпos\avica 14, 154) з рум.

coda~

«останній, відсталий; [той, хто йде ос

таннім у кортежі молодого]», похідного
від рум. coada «Хвіст».- Болдь1рев Тюр·

кизмьІ 52-54; Фасмер ІІ 275; СРНГ 14,
Дмитриев 496, 497; БЕР ІІ 517;
Бурнашева ИСГТЯ IV 116, 119-120;
~аз. тіл. J\ЬІСJ\. зтим. сезд. 113, 123-124;
Радлов ІІ 92,315; Riisanen Veгsuch 214.

44;

кодеІн

(лікарський

препарат);-р.

336; Шанский
499; Ho1ubLyer 245; Dauzat 185; Walde-Hofm. І
185; Ernout-Meil\et І 130.-Див. ще

їін;- запозичене,

кодекс.

сійське посередництво. з новолатинської

[кода] (рідк.) «поясок, крайка Я;
стрічка на капелюсі Ж», [коди] (мн.)

мови; нлат. codeiпum походить від rp.
xffiбєta «Маківка» або хш/На «те.», ма

«стрічки

на

запозичення

капелюсі»
з

Ж;- можливо,

молдавської мови,

але

молд. коадз «хвіст; коса (волосся); дер
жак; шлейф» сумнівне як основа виник-
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болг. м. к.одей.н, бр. к.адзfн, п. kodeina,
ч. kodein, слц. слн. kodein, схв. к.оде
очевидно,

через

ро

буть, споріднених з xw6шv «дзвін, дзві·

нок,

бубонець»,

да·льші

етимологічні

зв' язки яких не з' ясован і; назва зумов
лена тим, що кодеїн міститься в опіумі,

кодекс

кодола

який видобувається з маку.- СІС

336,
8, 184-185; Kopalinski 499; Holub-Lyer 246; Юеіn 308,
253; Walde-Hofm. І 191-192; Frisk
ІІ 59.
Шанский .3СРЯ

ІІ

кодекс «Сукупність законів у якій
небудь галузі права; сукупність правил
поведінки,

звичок,

старовинний

переконань

рукопис

в

тощо;

оправі»;- р.

боЛГ. М. кодекс, бр. к6д.9КС, П. ВЛ. KOdeks, Ч: kodex, СЛU. k6dex, СХВ. КОдеКС,
ели. kбdeks;- запозичення з латинської

станов», кодифікатор, кодифікувати;
р. болг. кодификация, бр. кадьtфікацьtЯ,

п. kodyfikacja, ч. kodifikace, слц. kodifikacia, вл. kodifikacija, м. схв. кодифи
кациjа, слн. kodifikacija;- запозичен
ня з франuузької мови; фр. codification
«кодифікаuія» утворене з іменника code
«звід, збірник, зібрання законів, кодекс»
і іменникового компонента -fication, що
походить від лат. -ficiitio (зн. в. -fica-

пень; навоскована дощечка для письма,

tionem), пов'язаного з дієсловом facere «робити». -СІС 336; Шанский .3СРЯ
11 8, 185; Kopalinski 500; Holub-Lyer
246; Кlein 308, 588; Bloch І 157; Dauzat

книга;

185.-Див. ще код, факт.

мови; лат.

codex

записна

«Стовбур дерева, колода,
книжка,

книжка

для

заміток» разом з архаїчним варіантом
caudex «тс.» пов' язане з дієсловом cudo
«б'ю», спорідненим з двн. houwan «ру

бати, бити», дангл.

[кодій] «назва вола з товстими нога
МИ>>, [коді Ян) «ТОВСТОНОГИЙ» (ЯК епітет ДО
особового

імені)

Я;- неясне.

heawan «тс.», тох. А
ko- «вбивати», тох. Б kau- «тс.», лит. kauti «бити, кувати», псл. kovati, укр. кува
ти.- СІС 336; Шанский .3СРЯ ІІ 8, 185;
Фасмер ІІ 275; Горяев 148; Kopalinski
500; Holub-Lyer 246; Младенов 244;
Bern. І 593; Walde-Hofm. І 185, 186,
300-301; Erпout-Meillet І 106, 130.-

дою>;- очевидно,

Див. ще кувати.- Пор. код.
[кодИ] «коли» ВеЛ, [коді] «тс.» Ж;

пов' язується

р. [кадьl, када], п. kiedy, ч. [kedy], слu.
kedy, ked', вл. hdy, нл. gdy, ст. kedy,
болг. кога, м. кога, схв. када, слн. kdaj;-;
псл. ko-dy, *kь-dy/*ko-da, *kь-da;- спо
ріднене з лит. kada «коли», [kadu] «тс.»,
прус. kaden, kadden «ЯК, тимчасом як,

КОЛИ»,

kada

ЛТС. kad «КОЛИ», дінд. kada, ав.

«тс.»;

у

першій

своїй

частині

(kь-/ko~) належить, як і перший компо

нент праслов'янського особового зай
менника kь-to «хто», до первісного індо
європейського займенникового кореня

* k~o-

(щодо

споріднені

розвитку

гр.

л6те

значення

«коли»,

пор.

гот.

кодло «рід, плем'я; поріддя, випло
док, виводок», [к6дловатий] «багатосі
мейний»;- р. [кодло] «поріддя, випло
видозмінене

запози

чення з польської мови; п. godlo «умов
ний знак, символ; (ст.) знак, гасло, ро
дове гасло», від якого походить і укр.

[.rодло]

«рід, плем'я;

з

поріддя,

дієсловом

кодло»,

godzic

(si~)

«годити(ся)»; сумнівне пояснення слова
(Vasmer ZfSlPh 9, 369) як запозичення з

германських мов (пор. нвн.

птахів», голл.

[kiitt] «зграя
kudde «стадо») або пов' я

зання з р. котИться «родити» (про тва

рин) (Vaillant RES 13, 251), як і виве
дення з метатези форми, спорідненої ..З
ді сл. tygill «ремінь, зав' яз ка», нвн. Zugel «узда»
(Loewenthal AfSlPh 37,
389).- Фасмер ІІ 275; Преобр. І 329;
Slawski І 306; Briickner 148.- Див. ще
rодло.

·

кодола «канат;.
[сільськогосподар
ський пристрій для витягування соломи

roan
-da/-dy

кіньми від молотарки на ожеред MeJ»,

того самого походження, що й кінuеві

[кадола] «канат» Кух, [кадул] «тс.» К~х,

частини в псл. *vьsQdu (-у), *vьs~dy
(-е), укр. всЮди.- Фасмер ІІ 274-;;275;
Slawski І 270, ІІ 138-139; Schuster-Sewc
268-269; БЕР ІІ 514-515; .3ССЯ 10,

[коділка] «прядиво чи вовна, змотав 1 _в
кужіль; основна вірьовка в перем~ТІ,

до якої чіпляються гачки» Мо, [кодtль
ниця] «стовп, на якому сушать вірьовки

108-109; Bern. І 418, 673, 675; Топо
117-119; Trautmaпп 111; Ро

рибальських

ров ІІІ

«балки

kогпу 644-648.-Див. ще всЮди, хто.

чими канатами» Ж, [кодільчик1 «рибалка,

кодифікація «зведення у систему, в
єдиний комплекс різних законів і по-

що стежить за вірьовками, до яких при

«те.»), а в другій містить псл.

в' язані

снастей»

(стояки)'

Мо,

[кодUьн ЯJ

риштування

рибальські

сіті» Мо,

з

вися

[коділь-
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коефіціЄнт

кожа

щшс] «рибалка, що тягне кодолу невода»
Дз, [кодолІ «товста вірьовка» Пі, [ко
д6льщuкІ «крилаш (помічник рибаль
єького атамана)» Ж, [кодільнйчuйІ «те.»
Ж;- р. ІкадолІ «Ланцюг, путо (на ноги
коней); якірний канат, канат для витя

гування

рибальських

«те.»;- очевидно,

ньоскандінавської
«якірний

через сни,

канат,

сіток»,

запозичення

мови;

[кодолі
з

дісл.

мотузок»

дав

kaball

виводиться

kardel «канат», kordёl (korвід фр. cordeJle «мотузок з

«ТС.»
вузлами; кручений пояс, шнур», похід
ного від фр. corde «вірьовка, мотузок,

deel)

шпур; канаТ»; зближення з фін. kahle
«Вірьовка» (Погодив, Варшавск. Уни
версит. изв., 1904, ЗО} або з р. кандаль1

(Kalima 27; RSl 5, 84} сумнівні.- Фас
мер ІІ 276; Brйckner KZ 48, 189; Vries
AEW 296; J бhannesson 10З9; FalkTorp І 482; Юuge-Mitzka З94; Dauzat
122, 207; Bloch
І
177.-Див.
ще
І<орда 1 .

коефіціЄнт «сталий множник прч ін
шій величині; відношення двох значень

фізичної величини»;- р. козффицuент,
бр. казфіцьtент, п. koeficjent, ч. слц.
вл. koeficient, болг. м. коефицuент,
с.х.в. коефиц!іенат, слн. koeficient;- за
пооичення

з

ящик для зерна; огорожа

свиней

чи

інших

за домом для

маленьких тварин l»

по в' язане з ст. koj ес «кл і тк а; клітка дл я
домашньої птип_і, приміщення для пта
хів і тварин», що є результатом видqзмі
ни форми

kociec

«те.», якій відповідає

укр. [котецьl «комишева загата для ловлі
риби», [кутіцьІ «клітка; огорожа для
свиней, овець»; виводиться також (1\ур
кина 9тимология 1970, 94-95) від псл.
*kojiti «ЗаСПОКОЮВаТИ» (пор. укр. nо

Кій).- Richhardt 67; Slawski li З10,
ЗЗО-ЗЗІ; Briickner 244; Los Gr. р. І
17З-174; Nitsch RS! 8, ІЗО; SW 11 З91;
588.-Див. ще котіщь.-Пор.
копці, кутfць.

Bern. l

[кожа]

«шкіра,

шкура»,

[кажанок]

«хутряна або шкіряна куртка; короткий

кожух Ж», [кожанок] «тс.», [кожанецьІ

«черевик із суцільного шматка шкірю>,

[коженецьl «ВИд черевика» Ж, [кожйця]
«Шкіряний фартух» Ж, [кожівнЯІ «ВИд
сорочки (?)» Ж, fкожнЯрІ
«кушнір»,
кожух, кожухар «кравець, що шиє ко

жухи», кожушник «те.», [кожухарство]
«шубне ремесло» Я, кожушанка «шуба

мов;

з овечої шкури, покрита зверху сук
ном; [жіноча шуба, покроєна як свита

coefficient похо
coefficient, ство

вид шапки (з овчини?) ГІ», кожушйна

західноєвропейських

нім. Koeffizient, англ.
дяогь, очевидно, від фр.

для пташенят, маленьких тварин; [місце
в коморі, огороджене для зерна; скриня,

Г; короткий кожух, хутряна куртка Ж;

рооого в

XVI ст. математиком Ф. Віє
(Viete) на основі елат. coeШciens,
-ntis «сприяючий», пов' язавого з coeffic.ere «діяти, виконувати разом», що

«не

том

чинена

складається з префікса со- «разом» і діє
слова efficere «діяти, виконувати, ро

[кожушка] «Жіноча шуба, покроєна як

свита; вид шапки (з овчини?)», [кожушноl

битю>.- СІС ЗЗ6; ССР ЛЯ 5, 1564; SW
ІІ З90; Holub-Lyer 40, 246; БЕР ІІ
518; Юеіn З08; Bloch-Wartburg 205.Див. ще ефект, коаліція.
[коєць l «Клітка для курей», [к6ец]

«шуба, кожух», кожушок «Маленький
кожух; густа плівка на поверхні захо
лолого молока, киселю; зовнішній по
крив комахи, гусенип_і; шкіра
змії,
скинута під час линяння; !жаб'яча шкі

«те.; клітка для великої свійської пти

ра; луска з горіха]», [кажушка] «Корот

ці» Ж, [коїць] «Клітка д.пя курей, гусей,
качаю> Дз, Мо, [койциІ «клітка для свій
ської птиці» Ме, [койці] «купки, на яких

«ШКірястий» Ж,

сідають у пташнику свійські птахи» Я,

[к6юшнuк]

(заст.)

«скупник

свійської

покритий тканиною
овеча

шкура;

кожушок;

шматки

ви

старого

кожуха; [шуба, легка шуба Пі, Г; ко

роткий

кожух,

хутряна

куртка Жl»,

кий кожух; (ст.) шушон» Л, (кожйстuйІ
(кожоватийІ
з

«ТС.»

(кожушаний

«пошити й·

[кожушнийІ

«тс.», [кожушuтпсяl

Ж,

кожушини»,

«зду

ватися, підніматися вверх, випиватися»

птиці» Мо, [кояшнuк1 «те.»;-, запозичен

Я, наКОЖНі «ШКіряні ,рукаВИQі», [наКОр·

ня з польської мови: п. kojec «клітка для
св.ійської птиці; огорожа на скотному
дворі, у хліву, у курнику; приміщення

жень] «шкіряна рукавип_я»;- р. бр. ді
ал. др. болг. м. к6жа «Шкіра, шкура»,
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п. ст. kоіз, ч.

kuze, слн. вл. koza, нл.

кожанка

кожуховати

слн. kбza, полаб.

t'uza (kuza),

схв. ко

<

жа,

стсл. кожd
«те.»;- псл. koza
*kozja, похідне від koza «Коза»; первісне

значення «козяча шкура»;

(Ша,

Ota, оа) «овеча

«Вівця, баран», псл.

пор.

шкура»

* azьno

гр.

фа

від

о"і~

«шкіра, шку

ра», дінд. ajinam «ТС.», ЛИТ. OZIПiS «КОЗ
ЛИНИЙ», ozys «КОЗЄЛ», ozka «КОЗа», ДЇНД.

«те.».- Критенко Вступ 542-543;
Фасмер ІІ 276-277; Преобр.
І 329;
Sla\vski. І І І 37 -38; Briickl}er 263; HolubLyer 275; Machek ESJC 310; БЕР ІІ
518-519; Младенов 244; Георгиев Вьпр.
на бьлг. етим. 19, 58-59; Skok ІІ 174;

aja

Bern. І 597-598; Meillet Etudes 396.-

Див. ще коза 1 •
[кожанка]
«шкірянка,
шкуратян
ка»;- запозичення з російської мови; р.
кожанка «ШКіряна куртка

або ПаЛЬТО»

є nохідним від кожа «шкіра».-ССРЛЯ

5, 1109.- Див.

ще кожа.

[кожараl (орн.) «Гагара,

lymbus)»

Шарл;- очевидно,

Gavia (Coрезультат

контамінації слів гагара і [кожа] «шку
ра, шкіра»; назва могла бути зумовлена
цінністю шкурки птаха, що використо

вується як nташине хутро.- Воїнств.
Кіс1. 107; Птицьr СССР 24, 25.-Див.
ще гагара, кожа.

[кожевнйк] (бот.) «скумnія звичайна
(райдерево), Cotinus coggygria Scop.
(Rhus cotinus L.)» Я;-nов'язане з
[кОжа] «шкіра»; назва зумовлена тим,
що скумпія звичайна є цінною дубиль
ною рослиною, яку вживають також як

барвник дерева, шкіри та вовни.- Ві
сюліна-Клоков 197.-Див. ще кожа.

кожний, [каждий ж. кажний, кож
дий], КОЖЄН, [кажнінеНЬКUЙ] «КОЖНИЙ
без винятку», [кажнісінький, кождісень
кий], КОЖНіСіНЬКИЙ «ТС.»;- р. КаЖдЬtЙ,
[ксіждньtЦ, кажен, каженньtй, каженьtй,
кажень, кажин, кажний, кажньtй, ко
жея, кожньtй], бр. к6жньt, [кажен, ка
жіньtй, кажньtй, кождьtй, кожен, к6ж

ньtй],

др.

кажьдьtи,

кождьtи, кожьдо,

К'ОЖЬдо, КЬtUЖЄ «ТС.», каюжьдо «Те.;
хто», коюжьдо, кьtижьдо «те.», n kaidy
«кожний», {kaiden, koiden, koidy, kuiden, kuidy], ч. kazdy, [kozdy], слц. kazdy, вл. нл. kбzdy, полаб. kozdiimё, с.

uсл.

kazde, kazdi, kazdo, kьzde, kьzdo,

СТСЛ. КОЖh.ДО, ІП.. Жh.ДО, КfіЖh.ДЕ, Кk.ІИЖh.

ДЕ, кмижь.до «тс.»;-псл. *kьzьdo/kьzь
«ТС.», спочатку, очевидно, «хто-не
будь, будь-хто», що було результатом
злиття
відмінюваного
компонента

de

*kь«ХТО» з складним компонентом
-zьdo/-zьde, утвореним з підсилювальної
частки ze (zь) «же, ж» та неозначеної і
шпальної частки -do/-de, як у *kьde
«де»; пор. гот. roarjis «котрий, який;
який-небудь» і roar «де»,
лит
kuris
«котрий, який; який-небудь» і kur «Де,
куди»;

відмінювання

компонента

* kь-

займенникового

з первісним неразріз

пенням його за родами пізніше
лось

відмінюванням

складного

заміни
компо

нента -zьdo ( >-zьdьjь); паралелізм по
чаткових *ko-, *ka- не зовсім ясний;

складний" комnонент -zьdo у порівнянні
з -zьde є пізнішим утворенням

-

кінце

ве -о могло виникнути під вnливом зай

менника

*kьto

«ХТО» (Vasmer ZfS IPh
неприйнятне зближення
-zьdo з лат. hїс щefu>, hoc «те.» (Otrtt'1ski
PF 20, 182-184}; сумнівне виведення
-zьde, -zьdo від ПСЛ. zьdati «Чекати»

20, 321-323);

(Bern. І 675; Mikl. EW 62; Holub--Lyer
238; Machek ESJёS 197).- Бевзенко
Доп. УжДУ IV
103-104; Крьrмский
Укр.
гр.
148-149; Фасмер І І 158;
Преобр. І 281; Slawski ІІ 114-116; Rozwadowski RSl 7, 14-16; Birkenmajer
JP 13, 154; Urbanczyk JP 38, 52-;;-56;
Machek ESJё 246-247; Schuster-Sewc
656-658; Vondrak Il 97.- Див. ще деl,
же\ хто.
[кожнЯк] (ент.) «шкіроїд, Dermestes
L.» Ж;- похідне утворення від [кожа]
«шкіра»; назва зумовлена тим, що час
тина жуків цього роду поїдає й псує
шкіру.- Горностаєв 127-128; Uгania
Тierr. Insekteп 236.- Див. ще кожа.
кожулкИ -див. кужіль.

[кожуховати] «щепити дИчок nід ко

ру»

я'

rкожух,увати l

«nрищеплювати

(фруктове дерево)» Ж;- очевидно,

за

nозичення з польської мови; n. koiuchowac «оббивати дім дошками, шалювати;
обновляти і зміцнювати оnравою стов
бур шахти; nрищеплювати nід кору,
очкувати, окулірувати» є nохідним від

koiuch «кожух; шкурка, кожушок», яко
му відnовідає укр. кожух, пов'язане з
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коза

І<ожушка

[кожа).- Slawski ІІІ 38-39; SW ІІ
517.-Див. ще кожа.
[кожушка] (бот.) «липучка їжакова,

Lappu1a echinata Gilib. (Echinosperrпum
lappu1a Lehm.); парнло звичайне, Agrimonia eupatoria L.» Mak, [кожушкИ]
«липучка»;- пов'язане з кожушок; на
зва зумовлена, очевидно, тим, що плоди

цих рослин вкриті тонкими шипиками,

якими вони причіплюються до тварин
і до одягу, зокрема до кожухів.-Ві
сюліна-Клоков 266-267;
Нейштадт
328, 452-453; Федченко-Флеров 533,
778-780.- Див. ще кожа.
коза1 (зоол.) «Самиця козла, Capra

hircus L.», козлИця,

[козИця, козИна]
«ТС.», [козина] «копчене бараняче м'ясо»

Ж, [кізлИцяl «сарна» Ж, [кізлИчка] «ко
зина шкура» Ж, [кізлЯ] «Маля кози»,
[кізлЯкl «ТС.» Ж, козенЯ, [козЯ], козЯтко,
козлЯ «Те.; цапеня», козар «Пастух кіз»,
[козЯр] «ТС.» Ж, [казарка] «загін, хлів

для кіз» Ж, козел щап», [козИнець] «Са
рай для кіз», козівнИк «фахівець з коз ів
ництва», козівнИцтво, козлик, козлище
(заст.) щап, козел», [козловИнаJ «козяча
або козляча шкіра» Ж, козлИна «те.;

м'ясо козла. або кози», [козл6вня] «Під
приємство, де обробляється козляча шкі
ра» Я, козлЯтина «м'ясо козла або кози»,
козуля «дика коза, сарна>>, косуля «ТС.»,

[козЯрка]
«обгризена (козами)
гілка»
ВеЛ, ж. [кізій] «КОЗЯЧИЙ», козИний «та
кий як у кози; який пасе кози» СУМ,
Ж, [козИнячий], [к6зій] «козячий» Ж,
кОзЯчий, [козлИн] щапиний, баранячий»
Ж, козлЯчий «тс.; пошитий із шкіри,
хутра цапа», [козлуватий] «З коротким
хвостом», [козуватий] «схожий на козу»
Я, [кізь-кізь] (вигук, яким підкликають
кіз), [козЮ-к6зЮ МСБГ, козЮсю-козЮсю
Я, козь-козь] «те.», [коз] (вигук, яким
відганяють кіз) Дз;- р. болг. коза,
бр. каза, др. Коза, П. Ч. СЛЦ. БЛ. koza,
нл. слн. kбza, полаб. t'oza (kйza), м.
коза, СХВ. коза, СТСЛ. КОЗL\ «ТС.»;- ПСЛ.

koza;- очевидно, споріднене з дінд. aja
aja}) «козел», сперс. azak «коза»,
oika «коза», oiys «козел», прус.
wosse «Коза», як псл. kostь «кістка>> з
дінд. asthi «те.»; зіставляється також з
алб. keth «козеня», дангл. ha?cen «тС.»,
hacele «Плащ», гот. hakuls, дісл. hQkull
«тс.»,
лит.
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«ТС.; Верхній ОДЯГ», СНИ. hбken «КОЗЛИК»

(Meyer EW 185; Pedersen KZ 36, 335;
Holthausen AeWb 143; Младенов Slavia
10, 251; RES 4, 197; Meillet Etudes
172; Bern. І 595-596; Torp 67; Pokorny
517 -518) і з дінд. chaga}) «козел», chaga
«Коза>> (Uhlenbeck 94; Zupitza GG 27);
існує думка про давню
двох первісних основ -

контамінацію

* (s}kёgos/* (s)-

kogos «козел» (походить від * (s)kёg-/
* (s)k;}g- «підскакую») і *ag•a-/*ag'i- «ко
за» (Георгиев Вnпр. на бnлг. етим. 18,
58-59); виведення псл. koza і дінд. aja
від давнішого іє. *xag•a (Мартьrнов Сл.
и ие. аккомод. 161-162) непереконливе;
неприйнятне твердження про запозичен

ня слов' янських форм з тюркських мов,
у яких є слова типу тур.

kazii «коза»,
[kadzii], чув.
337; Niederle
REs Il 23-25; Трубачев Назв. дом.
жив. 86-89); запозиченням із слов' ян
крим.-тат. чаг. katsi, тат.
качака «те.» (Korsch RSl ІІІ

ських мов вважається алб. kozinё «ВОВ
на», k'ozё «печене козяче м'ясо».- Кри
тенко Вступ 544, 545; Шанский 3СРЯ ІІ
8, 186-187; Фасмер-Трубачев ІІ 277278; Трубачев ВЯ 1959 І 23; Slawski ІІ

23-26; Brйckner 262; Moszynski KLS І
122-124; PZJP 227 -228; Schulze J agicFestschr. 347; Zubaty St. а с1. ІІ 8_7, 134;
Holub-~yer 265; Machek ESJC 286;
Schuster-Sewc 651-652; БЕР ІІ 520524; Младенов 244; Meillet Etudes 246;
ЮіS 5, 8-9; BSL 25, 119.
.
[коза 2 ] «дрюк з двома
підпирання

воза

під

час

суками для
змазування;

вид човна на Кубані» Я, [к6зи] «примі
тивний ткацький верстаТ» Л, [к6зка]
«примітивний плуг без колішні» Л,
[козел] «стовп чи підст.авка для череня
гончарної печі; сидіння для кучера»,
козла «Сидіння для кучера; [кроква] Я»,

[козелець] «штатив у витушці; знаряддя,
що підкладалося під важіль>>, [козлікl
«витушка» Л, [козелци] «дрючки, зчеп
лені під кутом і накладені на гребінь
хати для зміцнення даху від вітру»

Я, [козлИ Л, Я, козлИки Л, кОзлини Л,
кізлИни Я, кізлuння Я, кузьла

5І] «ТС.»,

[кізлИJ «Крокви»

Г, Ж. [кізлини]

ставки, на

лежить

яких

«під

кінець вала;

кілочки, забиті в боки цих відставок,

коза

козак

щоб по них можна було лазити», козли
«сидіння для кучера; підставка для пи

ляння дров», [кізлик] «відгородка на гарбі
для палива»;- р. [коза] «козли для пи

ВеУг;- р. [коза], п. слц. [koza] «тс.»,
. ч. [koza] «Частина волинки», ч. ст. kozice «волинка», вл. kozol, нл. kбzel
«те.»;- псл.
koza «волинка», kozьln

ляння дров; вогнище під час молотіння

«те.»;- результат перенесення

вночі;

за «самиця козла», зумовленого тим, що
міх волинки робиться з козячої шкіри.

пристосування

для

перенесення

тягарів на спині; верстат кустаря, що
робить іграшки; пристосування для вит
тя канатів», козльt «сидіння для кучера;
підставки

з

колод,

дрючків,

дощок;

[основи, опори мостів; крокви]», [козёл]
«козли, підставка, колоди, поставлені

Machek ESJC 286.- Див. ще коза 1 •
[коза 4 ) (ори.) «великий норець,

Co1ymbus cristatus L. (Podiceps cristatus
L.)» Ж;- п. [koza] «те.»;- очевидно, ре
зультат

в піраміду; два ввіткнуті в землю коли,

за,

з'єднані і перев'язані вгорі; оборіг для
зерна; копиця сіна», бр. каза «двометро

норця

ва

мірка

у

формі

циркуля,

сажень;

(заст.) заплічні носилки», козльz «сидіння
для

кучера;

підставка»,

козли

п.

koza

для

пиляння

дров;

«заплічні носилки;

давній вид сплавного судна; дерев'яний
плуг;

борона

koziol

«сидіння для кучера»,

з

дерев'яними

зубами»,

kozly

«зби

ті навхрест або під кутом дрючки

дошки

різного

призначення»,

ч.

чи

koza

«козли для пиляння дров; [чотиринога
підставка]», [koze1] «стояк для сушіння
снопів», kozlik «пристрій для різання

дров; сидіння для кучера», слц.

koza
kozol «КОПИЦЯ», БЛ. kбzly «КрОК
Ва», kozo1 «тс.; сидіння кучера», kбzlik
«КОЗЛИ»,

«сидіння кучера; козли для пиляни я»,
болг. [козсі] <<Поперечна балка в даху»,
КОЗеЛ «КрОКВа», КОЗЛа «дерев'яна ОПОра
пішаходного моста; сидіння для куче
ра», схв. кдзе (мн.) «козли для пиляння
і риштування», [козла] «дерев'яна де
таль плуга», [кдзлац] «підставка для

сушіННЯ СіНа», [козалац, КОЗЛаЦ] «Те.>>,
ели. koza «Козли, підставки; [глиняна
посудина на трьох ногах]», koze1 «СИ
діння для кучера; підставки з дерева,
козли»;- псл. koza, kozь1n «обрубок
дерева чи примітивний дерев'яний при
стрій, схожий на тварину з ногами»,

результат перенесення назв тварин koza
«коза», kozь1n «козел»; думка про запо
зичення р. козльt «СИдіння для кучера»

з польської і німецької мов

(Фасмер І І
278; Веrп. І 596) позбавлена пiдcтaв.
Slawski ІІІ 23-26; Machek ESJC 286;
БЕР ІІ 520, 525-526; Skok І І 173.Див. ще коза 1 •
коза 3 «ВОЛИНКа», [козuчя, козИці] «ТС.»

назви ко

перенесення

зумовленого

назви

ТИМ,

скидається

на

ЩО

тварини

ПарнИЙ

роги

кози;

ко

чуб
пор.

інші назви птаха: [пірнt1коза, пурнuко
за].- Воїнств.- Юст. 110-111.- Див.
ще коза 1 .- Пор. пірннкоза.
[коза 5 ] (іхт.) «щипавка звичайна, си
кавка, Cobitis tаепіа L.» ВеНЗн, [коза
сікавка] «те.»;- п. [koza] «щипавка зви
чайна», слц. [koza, kozica] «те.»;- ре
зультат перенесення

КОЗа

«ВОЛИНКа»,

витягпута з

води

на

щипавку назви

зуМОВЛеНОГО
щипавка

ТИМ,

видає

ЩО

своє

рідний писк.-Fеrіаnс Nazv. ryb 65.Див. ще коза 3 •
[коза 6 ] «засохлий бруд у носі», [каз
лЯк, козьол] «те.» Л, [закозятися] «за
пустити бруд у себе в носії під носом»
Ме, [закозяний] Ме;- р. [коза] «бруд

у носі», п.
очевидно,

[koza, koziel], ч. [kozal «тс.»;
результат

перенесення

назви

КОЗа «ВОЛИНКа», ОСКіЛЬКИ ДИХаННЯ НОСОМ
із засохлим брудом може викликати

свист.-Див. ще коза3 •
Коза 7 (заст.) «ХОЛОДНа,
буцегарня;
карцер»;-бр. каза, Ч. [koza] «ТС.»;
ОЧеВИДНО, запозичення з польської мо
ви; п. koza «ТС.» виникло, мабуть, на
основі п. ст. k1oza «замкнене приміщен
ня (особливо для божевільних); в' язви
ця;

холодна,

буцеtарня;

карцер»,

походить за посередництвом

свн.

що

k\6-

s(e) «келія (у монастирі)» і нар.-лат.
*closa «замкнене місце» від лат. c1ausa
«комора»; зміна форми етимологічно не
прозорого слова є результатом зближен
ня з словом koza в одному з його зна

чень.- Richhardt 68; Slawski ІІ 232;
Briickner 262; Юuge-Mitzka 375; Pau1
D.Wb. 330.-Див. ще клЯуза.
козак 1 «на Україні в XV -XVIII
ст.- вільна людина з кріпосних селян
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козак

козак

або міської бідноти, що втекла на пів
денні землі України й брала участь у ви
звольній боротьбі проти татаро-турець
ких і польських загарбників; нащадок
такої людини; у Росії XVI-XVIII ст.

вільна людина з кріпосних селян або
міської бідноти, що втекла на окраїни
держави (Дон, Яїк); у дореволюційній
Росії з XVIII ст.- представник вій
ськового стану, уродженець військових
областей, . який був зобов' язаний слу
жити в армії за пільгове користування
землею; рядовий кавалерійської части
ни, укомплектованої з таких

представ

ників; уродженець колишніх військо
вих областей; парубок, юнак; відважний,
завзятий, хоробрий чоловік;
веселий,
жвавий
спочатку

український

народний

поширений

серед

танець,

козацтва;

музика до цього танцю», козарлЮга «бо
гатир-козаю>, козацтrю «козаки.

кий стан», [козача]

козаць

(зб.) «козацтво» Ж,

[козача] «дитя козака», козаченко «син
козака», [козачизнаl
«козаччина;
ко
зацький стан, козацький край Ж», ко
зачИна «козак», [козачина] «козацький

край, козацький стан» Ж. [козачія] «ко
заки, козацький стаю> Ж, козачка «дру
жина або дочка козака», козачок «хлоп

чик-слуга (у дворянському побуті); ве
селий, жвавий український народний та
нець, музика до цього танцю; [малень
кий козак]», козаччина «період в історії

України (друга половина

XV -XVI ст.),

на людина; бродяга, розбійник»

пов'язу

ються з дтюрк. kez- «ходити, блукати,
мандрувати».- Москаленко УІЛ 2021; Халимоненко УМЛШ 1977/9, 24;
Макарушка 9; Шанский 9СРЯ ІІ 8, 16;
Фасм~р ІІ158; Дмитриев 496, 535; К9СРЯ
183; Преобр. І 282; Горяев 127; Slawski
ІІІ 26; Вrй~Ішеr 262; Holub ~Lyer 265;

Machek ESJCS 230; Schuster-Sewc 652653; БЕР І І 136; Младенов 227; Веrп. І
496; Mikl. EW 114; AfSlPh 11, 111; TEl
І 330; Егоров 92, 309; Менгес 196; Самой
лович зб. «Казаки», 1927, 5-16; Радлов
ІІ364; Будагов ІІ 54.
[коз<ік 2 ] «лісник» Ме;- семантичне
запозичення з польської мови, що зву
зило й конкретизувало одне з своїх зна
чень;- п. kozak «козак; українець, що
служить

у

великого

пана;

слуга,

одяг

нений по-козацькому» походить від укр.
козак.- Slawski ІІІ 26.- Див. ще ко
зак1.

[козак 3 l (ент.) «чорний тарган, Blatta orientalis L. (Periplaпeta oгieпtalis
L .)» ВеНЗн, [козака, казЯкІ «тс.» ВеНЗн,

[козачка\

«те.

ВеУг;

Cicindela silvatica L.;

лісовий стрибун,
жук з підродини

гнойовиків, Сорrіпае Ж», [козака] «жук
із роду скрипунів, Cerambyx L.» ВеНЗн,
[козачечка, козачок] «тс.» ВеУг, [козач

кИ] «вид червоної мухи з чорними пля
мами, що живе в трухлявих пнях і зем
лі» Пі;- р. (казак] <<Плавунець»;- оче
видно,

результати

перенесення

назви

коли козаки вели визвольну боротьбу

козак (іст.), подібні до назв комах типу

nроти шляхетської Польщі й турецько

прусак, [шваб, москаль] та ін.; мотивація
перенесення неясна.- Див. ще к.озак1 .

татарських
загарбників;
[козацький
край, козацький стан Ж]», [кощjр] «ко
зарлюга» :ж:, [кощjря] «маленький козак»
Г, f1i, [козакуватий] «такий, що має ко
зацький

норов»,

козачий,

козакувати

«бути козаком; парубкувати», [козачити]
«те.» Я;-р. казак «козак», заст. козак,
ст. казак?J «ТС.», козак?J «робітник, бат

рак», бр. болг. казсік «козак», п. вл.

kozak

(з укр.), ч. слц. kozak, м. козак, схв.
кдзіік, слн. kozak «тс.»;- давнє запози

[козак 4 ] (бот.) «дубовик, Boletus luridus Schaff.» Mak, (козар} «те.·, маслюк
звичайний, Boletus luteus L (В. annulatus Pers.) Ж; боровик королівський,
Boletus regius Krombh. (В. appeпdicula
tus) Mak; моховик жовто-бурий, Boletus
variegatus Fr. Ж; підберезник, Boletus
scaber Fr. ех Bull. Mak», [козарі] «Вид

«Те.;

їстівних грибів» Я, (козарь] «опеньок
осінній справжній, Armillariella mellea
(Fr. ех Vahl.) Karst. (Agaricus melleus
Vahl.)» Mak, [козел] «маслюк звичай
ний», казлЯк «Bo1etus bovinus L. (Ixocomus bovinus Quel.); [будь-який їс

слуга», кумик. казак «зброєносець у фео

тівний гриб, крім білого гриба (Вoletus

дала,

edulis Bull.) ЛексПол]», [козлякй] (за-

чення з тюркських мов; тур.

kazak

«ко

зак», крим.-тат. казак «вільна, незалеж
на

людина;

каз.
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тат.

шукач

кирг.

аз.

дружинник»,

пригод,

башк.
чаг.

бродяга»,

qazaq

казак

«віль-

козак

козел

гальна

назва

всіх

видів

грибів,

крім

білого гриба) Л, [козьляк] «будь-який
їстівний гриб, крім білого гриба» Лекс
Пол;- р. [козак] «Підберезнию>, бр. [каз
:л.!lк] «Маслюк», п. kozak «Підберезнию>,
koi!ak «те.», ч. слц. kozak, вл. kozak,
болг. [козачІ «лисичка (гриб)», схв. [ко
зак] «Підосичнию>;- псл. *kozakь «ВИд
їстівного гриба», пов' язане з koza (на
зва тварини}, очевидно, як скорочення

виразу *kozьjь

(gribn), букв. «Козячий

гриб», яким могли позначатися всі менш

цінні породи грибів
як

кози

видом

вважаються

худоби).-

(подібно до того,
найменш

Slawski

ІІІ

цінним

26; Ma-

chek ESJC 286.-Див. ще коза1 .

[козак 5 ] «вершник з червоним поясом

на «коні» з двох хлопців (під час весілля
у вівторок увечері в хаті молодого)»
Я;- п. [kozak] «один із відповідно пере
одягнених учасників весілля, що сіда
ють поруч із дружками»;- не зовсім
ясне; можливо, пов'язане з козак (іст.);
проте не виключена можливість первіс
ного зв' ЯЗКУ З коза (пор. П. [kozak] «ХЛО
Пець, що супроводжує козу»).
[козак 6 ] (бот.) «льон посівний (дов
гунець), Liпum usitatissimum L.» Лекс
Пол;- неясне.
[козак 7 ] «неміцна самогонка, добута
наприкінці куріння» Л;- неясне.

козакИ, козачкИ -див.
кбзи.
козакИн (заст.) «чоловічий короткий
каптан на гапликах із брижами ззаду»,
lказакінка] «вид жіночої кофти» Дз;
р. казакИн (<козакин», бр. казакін «ТС.»,
fl. kazak «короткий плащ, куртка», kazakin(k)a «Вільна жіноча сукня без рука
вів», ч. kazak «ВИд блузи», слц. kazak
«каптан», схв.

казакИн «те.»;- запози

чення з фр. мови; фр. casaquin «Чолові
чий плащ; куртка», casaque «тс.; жіноча
блузка» походить від іт. casacca, casacchiпo «те.», утворених від назви Cosacchi

козарка -див. казарка2 •
[козарня] «Казарма для розсильних
козаків у панських маєтках»;- очевид
но, рез у л.ьтат контамінації слів [ка
сарня] «казарма» і козак 1 (див.).
[коз ачкаl] (зоол.) «Гадюка ЗВИЧаЙна,
Vipera berus L. (Pelias chersea L.)» Ж;
неясне; можливо, результат табуїстич
ної видазміни і зближення з назвою
тварини коза; пор. семантично й фор

мально близьке р. [козЮля] «гадюка»,
зближуване з коза ( Фасмер І І 279; Пре
обр. І 330).- Пор. казЮка.
козачка 2 , козачечка, козачкИ, коза
чок -див. козак 3 .
[козачки] (бот.) «щириця волотиста,
Amaranthus paniculatus L .» Mak;- не
ясне.

[кбзгирь] «залізна лопата», [козирь І
«те.»;-- неясне.

[коздеритиl «чіплятися, в'язнути; до
пікати, бурчати» Я;-очевидно, резуль·

тат видазміни незасвідченої форми *ко

стерити, (пор. р. [кocmepumьJ «ЛаЯТИ,
гудити», [костйть] «випорожнюватися,
гидити; бруднити, лаяти»), що продов
жує псл. *kostь (укр. кість) «тіло вби
того», яке, крім значення «Кістка (ча
стина кістяка)», набуло значення «ГИ·

дота».-Мельничук 9тимология 1966,
235, 237-238.- Див. ще кастИ ти.

[коздушка] (орн.) «коноплянка, Acanthis cannabina L. (Cardue!is cannabina
L.)» Л;- неясне.
козел1 -див. коза 1 .
[козел 2 l (бот.) «бедринець ломикаме
невий, Pimpinella saxifraga L.; борщів
ник сибірський, Heracleum sibiricшn

L.; борщівник європейський, Н. spondy!iuш L.», [козлики] «бедринець ломика

меневий»;- р.
«те.;

сення

характерного для -козаків.- Фасмер І І
158; Slawski ІІІ 26-28; Holub-Lyer
238; Bern. І 377; Юuge-Mitzka 354-

живністю

[козаня] (назва вівці] Доп. УжДУ
IV, [козачка] «те.» тж;-не зовсім ясне;
можливо, пов'язане з коза.
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[козелецІ

сибірський»;- резуль

тат перенесення на бедринець ломика
меневий назви тварини козел; перене

«козаки», спочатку як позначення одягу,

355; Dauzat 146; Gamillscheg 195; Mestica
281.- Див. ще козак 1 .

[козёлІ ·«те.»,

борщівник

зумовлене, очевидно, високою

цієї

рослини

для

по

свійських

тварин, у т. ч. й кіз; борщівник сибір
ський, який належить до тієї самої ро
дини зонтичних, має багато ознак, спіль
них з бедринцем ломикаменевим.- БС9

607.-Див. ще коза1 .
(іхт.) «МЬлодий лящ, Abra-

4, 377-378; 5,
3

[козел ]

mis brama (L.)»

Маркевич-Короткий,
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козелець

[козлик]

кози

«те.»

результат

Шарл- Тат;- очевидно,

перенесення

назви

козел

«цаn»; мотивація перенесення неясна.
Див. ще коза 1 .

козелець 1 -див. коза 2 •
козелець 2 ' козелик, козелки, козелок,
козельки, козельок -див. козельці.
козелець 3 , козелuця -див. кози.
козельці (бот.) «Tragopogon L.; [хо
лодок лікарський, Asparagus officinalis
L. Ж!», [козел] «козельці великі, Tragopogon major Jacq.». Mak, козелець «КО
зельці», [козелик(и)J «те.» До, козелки
«козельці лучні, Tragopogoп pratensis
козелок «ТС.», козельки «КОзельці»,
КОЗеЛМЖ «ТС.», [козельци] «КОзельці Ве

L.»,

ЛИКі»

Mak, [козельчики) «козельці лучні»

що є, очевидно, калькою гр. аі16 лєрrоG

«Козеріг (тварина; сузір'я)» або (як назва
сузір'я) лат. Capricornus «Козеріг».
ССРЛЯ 5, 1115; Slawski ІІІ 32-33; Holub-Lyer 265; Младенов 244.-Див. ще
коза\ ріг.
козетка «невелика кушетка»' казета
(заст.) «те.»;- р. заст. козетка, бр.
(заст.) казетка;- очевидно, запазичен
ня з польської мови; п. kozetka «тс.;
(ст.) дружня бесіда», kozeta (рідк.) «ко
зетка», очевидно, виникло внаслідок змі
шання споріднених французьких форм
causette «дружня бесіда» і causeuse «Не
велика кушетка на дві особи; бесідниця,
балакуха», похідних від дієслова cau-

ser

«розмовляти, балакати», що продов

[козли] «козельці великі; козельці
лучні» Mak;- р. [козелец) «Tragopogon»,

жує лат. causa.rї «виправдовуватися, ви

л6к] «те.>>, ч. [kozica 1 «Tragopogon», слц.
[koziak], схв. [козjак] «те.>>;- похідне
утворення Від КОЗеЛ <ЩаП», ПОВ'Язане З
складною назвою козельців укр. діал.
р. козлобор6дник, бр. казлабар6д, схв.
[козобрад], ели. [kozjebradnik, kozobradka] і складеними назвами типу укр.
[козя борода]; назва зумовлена подібні

ня, справа, зв' язок».- СІС 320; Фас
мер ІІ 278; ССРЛЯ 5, 1116; Slawski ІІІ

Mak,

[козёлик]

«козельці лучні»,

бр.

[казя

бачатися, посилатися», похідне від імен
ника

causa

«причина, привід, заперечен

29; Kopalifiski 534; Bloch 110, 128;
Dauzat 150; Walde-Hofm. І 190.-Див.
ще кавза.

[козЄрнік]

ris R. Br.»
зультат

(бот.) «ситняг,

Л;-неясне;

спрощення

незасвідченої

ми

лікарського; пор. також нвн.

[кози] (бот.) «Жовтець їдкий, Ranuncu1us acer L.; сокирки польові, Consolida
arvensis Opiz. (Delphinium consolida
L.); анемона жовтцева, Aпemone raпun
culoides L.; первоцвіт весняний, Primula
veris L. »Л ексПол, [козакИ, козачкИ, козИн

«козельці» (букв. <щапина борода>>}, нлат.

tragopogon «Козельці», утворене з гр.
траrо~ щап» і Jt<.iY(ffiV «борода».- Ві
сюліна-Клоков 333-334;
Нейштадт
584; Machek Jm. rostl. 235;
472.- Див. ще коза 1 .
козенька,
кози.

козєнка,

Симоновиn

козінька -див.

козеріг (зоол.) «дикий гірський козел

з великими рогами, Capra іЬех L.», Ко
зерог (назва сузір'я), [Козеріг] «те.» Ж.
[козорІг] «козеріг» Ж;- р. козер6г «ко
зеріг (тварина)», Козерог (сузір'я), заст.
козор6г, бр. казяр6г, Казяр6г,др. Козьль
рог'Ь (знак зодіаку), п. kozioroiec, Kozioroiec, ст. kozoroiec <<Козеріг (тварина)»,
ч. kozoroh, Kozoroh, kozorozec, слц. kozorozec, Kozorozec, вл. kozyrбzk «козе
ріг (тварина}», нл. kбzyrozk «тс.», болг.
к6зир6г, Козир6г, схв. коздрог, Козе
рог, ели. kozorбg, Kozorбg;- складне
утворення з основ іменників коза і ріг,
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букв.

фор

стю до козиної бороди нерозкритого
кошика або листя у козельців і холодка

Bocksbart

*[колоозєрнік],

Heleocha-

можливо, ре

«колоозерна

(рослина)».

ник] «те.» ЛексПол, [кfзлики] (мн.) «Жов
тець їдкий» ВеНЗн, [козелець] «те.; ане
мона жовтцева» Пі, [козелець барабольчик]
«пшінка весняна, Ficaria verna Huds. (Fi-

caria

raпunculoides

Roth)» Mak,

[козелu

ця] «жовтець їдкий» ВеНЗн, [к6зенька]
«сокирки польові Mak; анемона дібров

на,

Anemone nemorosa L.

Ж», [козє'нь

ка] «сокирки польові>> ВеНЗн, [козєнка]
«те.» Mak, [к6зник] «отруйна болотна рос
лина, що цвіте жовтим· цвітом» Л;-р.
[козелец] «жовтець їдкий», бр. [казелецJ
«те.», n. [kozielec] «анемона жовтцева»,
[kozielek] «сокирки польові»;-назви, по
в' язані з коза, козел і зумовлені, очевид
но, отруйністю рослин, їхнебезпечністю
для худоби, зокрема, кіз, що відзначає-

козик

к6зир

ться для жовтцю їдкого і пшінки (ВРУ

266, 281), сокирок польових (Нейштадт
254) та анемонів (ВРУ 275), або зовніш

лель пор. нл. k6zlik «віл із закрученими
назад рогами»).-Див. ще коза 1 :
козир «масть гральних карт,

яка ого

ньою подібністю (у сокирок польових) до

лошується старшою, такою, що б'є

голови кози з рогами (ВРУ 272) чи (щодо
первоцвіту весняного) певною подібні
стю квітів та інших особливостей до
властивостей жовтцю (Нейштадт 261,

криває) карти інших мастей;

436); зморшкувате кучеряве листя перво
цвіту весняного подібне до вовни бар ан ів
(пор. народну

назву

[баранчики]}, теж

брава людина; картуз;

(по

[спритна,

пристрій у са

нях для захисту від снігу і бруду Я]»,
козИрка «козирна карта; [картуз, шапка
з козирком]», козИркИ «легкі виїзні са
ни» СУМ, Л, козt1р6к «щиток головного
убору

над чолом;

щиток

для

захисту

могло дати підставу для порівняння з кo

очей без головного убору; дашок, під

зoю.-Slawski ІІІ33-34.-Див. ще коза 1 •

дашок;

[картуз,

[козик) «ніж для знімання шкіри»
Пі;- ч. рідк. kozik «ніж для знімання

«великі

карти;

шкіри з тварин»;- очевидно, запозичен

зирь6кІ «пристрій у санях для захисту

ня з польської мови; п. kozik «Гостро
кінцевий складаний ножик; [несклада
ний

ножик];

(ст.)

ніж

для

знімання

шкіри з тварин, ніж різника; складаний
ніж цирульника, скальпель», найвіро
гідніше, пов' язане з назвою тварини
koza, укр. коза, хоч не виключена також
можливість первісного зв'язку з п. ст.
koia «шкіра» як у ножа для знімання

шкір; менш імовірне

szynski KLS 337}
його оправа

пояснення

(Mo-

назви ножа тим, що

виготовлялася

poгy.-Slawski ІІІ

з

козячого

30-31, 34; Bruck-

козИнець

«хворобливе

[козИрствоJ

вплив,

багатство

Я», [козирЯччяІ «козирні карти» Я, [ко
від снігу і бруду» Я, [козір] «щиток для
захисту очей на військовому кашкеті,
ківері» Ж, козирИтися «триматися по
молодецькому,
ся;

бадьоритися,

поповнюватися

козирЯти

«ходити

литися,

хизувати

козирними картами»,

з

козирної

виставляти щось як свою

карти;

перевагу; хва

чванитися чимось;

[брутально

лаятися ЯJ; вітати по-військовому, при
кладаючи руку до козирка», безкозИр
ка;- р. к6зьtрь «старша масть у картах;
[франт, ферт; спритна, моторна, смілива
людина, молодець,

кет,

ner 263.

кашкет]»,
сила,

картуз;

хват;

головки

козирок;

саней,

каш

загнуті

викривлення

наверх; сани з критим задком; піддашок

передніх ніг коня, собаки в колінах»;

над дверима; пришва взуття]; (ст.) ви
сокий стоячий комір», [к6зора] «старша

р. [козинец] «кривина передніх ніг у
коней -копитами нарізно», бр. ~азі
нец «подагра», п. koziniec «козинець
(хвороба ніг у коней); скривлення ніг
у коаей внаслідок форсованої їздю>;
псл. *kozinьcь, пов' язане з прикметни

масть», козьtрёк «козирок; дашок (над
окопом}», [козь'іркй] «легкі сани з щита

ми, що захищають від снігу», [козьtрькй]

ком kozin'Ь «Козиний (властивий козі}»,

«крила у саней; сани з козирками»,
бр. к6зьtр «старша масть», казьtр6к «КО
зирок», п. kozera «старша масть; (заст.)

похідним від koza, укр.
коза; назва
могла бути зумовлена певною подібні

важлива
причина»,
[kozer]
масть», ст. kozyr, kozyra «те.»,

стю ніг хворого коня до козячих.- S W
ІІ 513 -Див. ще коз31 •

«козирок», ч. kozera «старша масть»,
(з п.), kozyf (з р.) «ТС.», болг.
заст. козир «те.», коаирка «козирою> (з
р .); -очевидно, псл. (пв..) kozyrь (kozyra) «щит (з ко.зячої шкіри}», похідне
від назви тварини koza «коза»; картяр

[козИницяJ «корова із загнутими на
зад рогами» ВеНЗн, [козійІ «віл із
гнутими назад рогами; віл, роги у

за

якого

розходяться в різні сторони, а їх кінці

закручені назовні» ВеНЗн, [козуля\ «не
велика корова (із загнутими назад рога

ми)», [козулька] «те.»;- п. [kozij] «віл
із загнутими назад рогами» (з укр. і');
очевидно, пов' язане з коза за подібні
стю форми рогів (як семантичну пара-

32*

«старша

[kozyrek]

kozyra

ське

значення

розвину лось

через

про

міжну семантику «те, що покриває (інші
карти)»; пор. зв'язок гр. alrlG «козяча

шкура; плащ; щит Зевса або Афіни»
з atl; «коза» (Frisk І 32); пор. ч. [koz(l)ubJ
«дашок над фронтоном; дашок над коми-
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козИрити

козбдрнст

ном у хаті»; спроби пов'язання з р.
казаться, з тур. koz «козир; горіх»
(Шанский 9СРЯ ІІ 8, 188-189; Bern.
І 380; Mikl. ТЕ! І 335), з нім. Kaiser

«кайзер»

Ononis arvensis L. (Oпonis hircina J acq. )»
Ж, [козлятник] «те.» Mak;- р. [козлйн
ник] «вовчуг польовий»;- пов' язане з
козел; назва, очевидно, зумовлена тим,

(Korsch AfSIPh 9, 512) менш
переконливі.- Фасм~ер І 1279; Slawski ІІІ
28-29;MachekESJC287; Веrп. І 597.-

листя має неприємний запах (Нейштадт
342).-Див. ще коза 1 •

Див ще коза 1 .- Пор. кожа, козуб.
fкознритиl (у виразі к. ушйл10 «щу

козлобор6дник -див. козельці.
[козлЯк І «Па гін у картоплі» Л;-- не

лити

вуха,

насторожувати

вуха»

(про

коней);- неясне; можливо, пов'язане з
козирИтися

«триматися

по-молодецько

му. бадьоритися», похідного від [козир]
«спритна,

брава

rкозирок]
судина для
Л;- неясне.

людина».

«конусоподібна залізна по
збирання живиці з сосен»

к6зирь 1 - див.

[к6зирь 2 ] (у виразі висякатись по
козирю <<Висякатись без носовика, пря
мо на землю або підлогу») Я;-неясне.

вола, у якого ро

ги розходяться в різні сторони майже
горизонтально, а кінці їх загнуті все
редину»;- неясне; можливо, результат

видазміни р. козер6г
козИниця.
[козі в ка] · «Чашка,

«Козерог».- Пор.
миска;

початок

кукурудзи» Ж;- неясне.
[к6зликЧ (ент.) щвіркун

польовий,
Gryllus campestris L.» Кух;- бр. [ка
зёл] «коник»;- похідне утворення від
козел, очевидно, зумовлене формою ву
сиків комахи, подібних до козлиних
рогів (Горностаєв 59; Urania Tierr. Insekten 77, 78); пор. р. казЯвка «ко
машка, кузька», пов'язане з коза через
схожість вусиків комах з рогами кози

(Фасмер ІІ 279).-Див. щ~ коз;J.l.
[козлик 2 ] (бот.) «валеріана, Valeriana L.;> Mak, [козляк] «те.» Mak;- n. kozlek «валеріана», ст. koziel, koilik, ч.
kozlik, [kozelec], слц. kozlik, слн. kozHk, [kбzelc, kozlic] «те.»;- псл. *kozь
likь, похідне від kozьlь «козел, цап»,
пов'язаного з

koza,

укр. коза; назва зу

мовлена

неприємним запахом

рослини

що

порівнювався

з

кореня

запахом,

козла.-- Slawski ІІІ 33-34; Bruckпer
263; Rostafif:Iski Symbola І 313; Machek
ESJё 286; Jm. rostl. 224.- Див. ще
коза 1 •

[козлИнник] (бот.) «вовчуг польовий,
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ясне.

козлЯтник (бот.) «Galega L.; [вид
рослини ЯІ», [козляк] «козлятник лі
карський, Galega officinalis L .» Mak,
[козяк] «те.» Mak;- р. козлЯтник, бр.
казлЯтнік, схв. [козjача] «козлятнию>;
похідне утворення від коза, зумовлене,
очевидно,

к6згирь.

[козирь6кl «назва

що рослина вся вкрита волосками і їі

тим,

що рослина використо

вується як корм для худоби.- Флора
УРСР 6, 435-437; ВРУ 409; Вісюліна

Клоков
коза 1 •

216;

Симоновиn

205.- Див.

ще

[козннк] «погане болотне сіно» Лекс
Пол, !коз.<lтник] «те.» ЛексПол;- оче
видно, пов' язане з [к6згtик] «отруйна
болотна рослина, що цвіте жовтим цві
том».-Див. ще кози.
fкозодій] (орн.) «дрімлюга, Caprieuropaeнs L.» Ж;- р. болг. заст.

mulgus

козодай «дрімлюга», бр. казад6й, п. kozodбj, ч. слц. kozodoj, схв. kozodoj, слн.

kozodoj

«те.»;- складне

рене з основ іменника

слово,

утво

коза і дієслова

доіти як калька Jraт. caprimulgus «Пас
тух, що доїть кіз; (орн.) дрімлюга»
(від лат. capra «коза>> і mulgeo «дою»);
назва птаха виникла під впливом на
родного повір'я, нібито цей птах уночі
висмоктує молоко в кіз.- Фасмер ІІ

279; Булаховський Внбр. пр. ІІІ 240;
Slawski ІІІ 34; Bruckner 262; Machek
ESJё 286; Веrп. І 595.-Див. ще доr·ти,
коза 1 •
[козбдрйстJ (бот.) «підсніжник зви
чайний, Galanthus nivalis L.» BeYr,
ВеНЗн, [козодрискМаk, козодрисьтМаk,
козодричка Mak, козьодриск Mak, ко
.зьодрuст] «те.»;- р. [коаодр6сть] «ане

мона жовтцева,

Anemone ranunculoides

L.»;- складне

утворення з основ імен
ника коза і дієслова дристати; пор. п.

[kozi drzyst, kozi dryszcz] «анемона»,
[kozi drist] «те.», слu. [kozi drist]

ч.

кбзорь

коїти

«підсніжнию>; назва зумовлена тим, що
як і анемонз, міс

підсніжник так само,

тить у собі отруйні речовини (ВРУ 170,
Нейштадт 255-256); виведення укр.

275;

rкозодрйст]

з

первісного

*скорозріст

менш перекон
ливе.- Див. ще дристати, коза 1 .- Пор.
конодрйст.
fкозорь] «?» (у прикладі: Про греч

(Machek Jm. rostl. 272)

ку,

лін і козорь нема що й казати,

гарні та й годі! Волин. губ. Овруцьк.
пов.) Я;- неясне.

козуб «короб, кошик з лика», [козу
бень, козубенька, козубець, козубка, ко
зубнЯ, к!]зоб, кузуб, кузубенькаJ «тс.»,
[кузенька! «невеликий луб'яний кошик з
двома ручками, переважно для ягід» Л,

[козубатий] «пузатий» Ж, [козубом] (у
виразі к. стати] (про мокрий одяг) «від
морозу зробитися твердим,

п.

kozub

як

кора»;

«кошик з кори; (ст.)

пташине

гніздо; вид кошика; жебрацька торба», ч.

[kozubekl «кошик з березової кори»,
kozub «топка, камін»;- псл. kozubn

слц.
«мі

шечок, торбинка, сумка, кошик з кори»,

похідне від koza «коза»; пор. близькі за
значенням утворення від того самого
кореня: р. Ікозuца] «шкіряний мішечок,
сумка, горбин-ка; мішечок для грошей»,

[козевка]

«шкіряний

бурдюю>,

[козйна)

«мішечок для грошей, гаманець», слн.
kozo1 «кошик з кори»; розвиток значення
«торбинка з козячої шкіри» -«кошик

з кори» не зовсім ясний; малоймовірні
зближення з р. кузов «кошик з лика або

березової кори»

(Brikkner KZ 45, 27;
48, 205; Machek ESJC 287; Mikl. EW 136),
а також з лат. incoxare «присідати навпо
чіпки», псл. *ceznqti «зникати» (Ильин
ский ИОРЯС 23/2, 238); неприйня1Ні та
кож гіпотеза про іллірійське паходжен
и я слов' янських форм (Meyer EW 408)
і пов' язання з іменником кожа «кора

дерева, Луб» (Горяев 173).- Фасмер ІІ

402; Преобр. І 406; Slawski ІІІ 34-36;
Bri.ickner 263; Веrп. І 596.- Див. ще

ка

для

гральних

Ж;- неясне.

[козуля! (ент.) «Чорний усач, Cerambyx L. Ж; гнойовик звичайний, Geotrupes stercorarius L. ВеНЗю>, [козулька l
«Чорний усач» Ж;-похідне утворення
від коза «самиця козла»; назви зумовле
ні, очевидно, схожістю зовнішньої фор
ми вусів усачів і жувальців гнойовиків
з козячими рогами
(Горностаєв 119,

165-166; Urania Tierr. Insekten 263,
258); як семантичну паралель пор. нім.
Bockk;jfer «Чорний ус ач» (букв. <<козел
жую>).--Див. ще коза1 .
lкозулькаJ (бот.)

війчастий,

«річка, вкрита тирличем» Я;- очевидно,
похідне утворення від коза «самюJ.я коз
ла»; назва могла бути зумовлена вигля
дом яйцеподібна-ланпетних стеблових
попарно розташованих листків рослини

(Федченко-Флеров 756), що мають де
яку подібність до рогів кози.- Див. ще

коза 1 •

[козьолок] «прилад для змотування
пряжі» Мо;- очевидно, запозичення з
польської мови; п. koziolek «козлик;

[прилад для

змотування

клубків

або

ниток]», зменш. від koziol «козел», по
в' язавого з koza, укр. коза, відповідає
укр. [козелець] «прилад для змотування
пряжі».- Див. ще коза 2 .

коіти 1 «робити щось недобре; вироб

ляти, чинити», коітися «відбуватися (пе
реважно

f!PO

щось недобре); траплятися

Ж», накоїти «зробити, заподіяти що
небудь (пере~ажно погане, варте осуду)J>
СУМ, Ж, скоїти «зробити що-небудь (пе
реважно погане); учинити» СУМ, Ж,
скоїтися «відбутися; трапитися; виник

резуль тат

очевидно, псл.

зменш. від козуб «луб' яни й кошик»;
народна назва цієї рослини (так само, як
і наукова, пов' язана з лат. fritШus «чаш-

«1ирлич

Gentiana ciliata L. (Gentiana germanica
Willd.)», [козуля] «те.» Я, [козулиха]

тися,

назви козубець,

зумовлена

Симоновиn 202).- Див. ще козуб.
[козубець 2 ] (ент.) «нічний метелик»

коза 1 .
[козубецьl) (бот.) «рябчик великий,
Fritillaria meleagris L.» Ж;- очевидно,
перенесення

костей»)

подібністю зовнішньої форми квітки ряб
чика з козубцем (Флора УРСР ІІІ 157;
Вісюліна-Клоков 70; Нейштад1 161;

нути»;- п.

[koic si~J «вестися, провади

скшщатися;

везти,

kojiti

щастити»;

«чинити, виробля

ТИ», пов'язане чергування голосних
з сіn'Ь «дія, вчинок»; зв' язок з псл.
kojiti «заспокоЮвати, вгамовувати», укр.
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коїти

кок

[коїти), п.

koic

«те.», ч.

kojiti

«те.;

го

дувати груддю» (3ССЯ 10, 113) можли
вий.- Slawski І І 329; Веrп. І
538539.-Див. ще чин.-Пор. кбїти 2 •
[коїти 2 ] «заспокоювати, вгамовувати»

Ж;- очевидно, запозичення з польської
мови; п. koic «те.», як і ч. kojiti «те.;
годувати груддю», слц. kojit' «те.», вл.
kojic «утішати», схв. [kojiti] «годувати,
пестити», слн.

kojiti

«виховувати», спо

ріднене зv укр. пОкій.Schusteг-Sewc 585; 3ССЯ

Slawski ІІ 323;
10, 113.- Див.

ще покій.- Пор. г.счv.ти.
[кой] (зах.) «Коли, якщо» Ж. Г;- р.

[койІ «поки»;- очевидно, результат дав·
ньоруської діалектної видоз'І1іни спо
лучного слова
(прислівника)
коли

(>коль) «Коли».-

ESSJ Sl. gг. ІІ 356-

БЕР ІІ 528; Matzeпauer 208; Веrп. І 539;
Юuge-Mitzka 388; Vries NEW 348-

349.- Див.

ще каверна.

[кбйлати] «збирати невід у коло Я,
Мо; збирати канат у коло Мо», [к6йлити]
«Те.», [кайло] «зібрані у вигляді кола
рибальські

снасті»

«складати канат

Мо;-схв.

Гkojiti]

у коло»;- неясне;

схв.

[kojitil пов'язується (Skok ІІ 120) з псл.
kojiti «заспокоювати».
кок 1

«ВИд зачіски з підняти'І1 чу
кок «те.»;- запозичення з
російської мови; р. кок «те.», очевидно,
пов' язане з фр. coq «Півень», звукона
слідувального походження (зачіска по
дібна до гребінця півня); іншою є, ма
бом»;- бр.

буть, етимологія п.

kok

«волосся, зі

ченості; у сполученнях типу [к.-Як] «ЯК

бране у вузол ззаду голови», болг. м.
кок «ТС.», які іноді зводяться через фр.
coque «зачіска, бант у зачісці» до того
самого coq «Півень» (Kopaliii.ski 501),

небудь», [к.-пкuй] «який-небудь, будь
який», [к.-де] «де-небудь») Ж. До;- р.

que

358.-Див. ще колИ.
[кой- І (частка з семантикою

неозна

але здебільшого виводяться від фр. co«Шкаралупа» (Sl. wyr. obcych 362)

(розм.) кой-, кое-, бр. [кой-1 «Тс.»;-ре

або

зультат

вильний вузол на канаті» (Gamillscheg
260, 366). - Фасмер ІІ 280.
кок 2 «кухар (на кораблі)»;- бр. болг.
кок, п. kok;- запозичення з російської
мови; р. кок походить від гол. kok «ку

скорочення

форми

с.

р.

одн.

*кое займенника кий «який, котрий''•
що набула значення частки; для східно
українських говірок не викJJючене запо
зичення

р. кой-, що має те саме похо

дження.- Фасмер

ІІ

276, 280.- Див.

від

фр.

coque

хар», що виводиться з

«клямка;

нар.-лат.

непра

cocus,

ще кий 2 •
КОЙКа «ПОДВійне ЛіЖКО на Кораблі;

яке продовжує лат.

похід

не від дієслова

варю,

ліжко в лікарні, гуртожитку»,
ний;- р. бр. болг. койка, п.

смажу», спорідненого з псл. *pekti,
укр. пектй.-СІС 336; Шанский 3СРЯ
ІІ 8,
190; Фасмер-Трубачев ІІ 281;

koja,

ч.

k6je,

слц.

к6є'!

kojka,
k6ja;- очевидно, запо

зичення з.російської мови; р. койка по
ходить від гол. kooi «Клітка; загін, за
города, кошара; (мор.) койка», що зво
диться

(можливо,

за

посередництвом

раннього нвн. kaue «Гірнича хатина над
шахтою») до лат. cavea «перегородка; об
городжене місце, клітка; вулик», по
хідного від прикметника cavus «порож
ній, пустий; видовбаний; порожнистий»;
існує думка про русифікацію голланд
ської форми під 1щливом р. -к6ить, по
кой і под. (Зеленин РФВ 63, 406); сум
нівне виведення слова койка від нн.
koje <mерегородка» (Фасмер ІІ 280) чи
безпосередньо від нім. Koje «місце для
спання на пароплаві» (Шелудько 34).Шанский 3СРЯ ІІ 8, 189-190; Фасмер
ІІ 280; Преобр. І 330; Holub-Lyer 246;
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coquus «ТС.»,
coquo «куховарю;

Fogaraszi St. sl. 4, 65; Kopalinski 501;
РЧДБЕ 282; Vries NEW 344; WaldeHofm. І 270-271.-Див. ще пектИ.
кок 3 «одноклітинний кулястий орга
нізм з родини бактерій», -кок (друга ча
стина складних слів на позначення бак
тер ій типу ехінокок, стрептокок);
р. кокк, бр. кок, п. -kok, -kokus- ч. слц.
kokus, болг. коки (мн.), м. -коки (мн.),
схв. -кока, слн. kбkus;- запозичено з но
волатинської мови (11--южливо, за посе
редництвом російської); нлат. coccus
пов' язане з гр. х6ххо~ «Зернина, ядро»,
словом нез' ясованого (можливо, неіндо
європейського) походження.-СІС 337;
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 192; Kopalinski
501; Ho!ub-Lyer 247; РЧДБЕ 283;
Fгisk І 895; Boisacq 482-483.

коклюш

кока
кока (бот.) «ВИД троПіЧНИХ КуЩОВИХ

рослин родини ко~аїнових, Erythroxylon соса L .», кокаїн, кокаїніз.м, кокаї

ніст, кокаіновий;- р. бр. болr. кока,

[кокати 2 ]

«стригти

(переважно

овець)»;- неясне.

кокетка «жінка, що намагається по

добатися чоловікам», [кокета] (<ТС.» Ж,

п. ч. слц. koka, вл. kokain, схв.
ко
ка, слн. kбka;- запозичено за посеред

кокетство, кокетлИвий СУМ, Ж, коке

ництвом німецької (н. Koka) або фран
цузької (фр. соса) мови з іспанської;

kokieta, Ч. СЛЦ. koketa, koketka, вл. koketa, м. кокета,
схв. кокета, ели. koketka;- запози
чення з французької мови; фр. coquette
«кокетка», жін. р. прикметпика coquet

ісп. соса походить від етимолоrічно не

з'ясованоrо слова мови кечуа

kuka «Ко

ка>>. -.СІС 336; Фасмер ІІ 281; Kopalinski 501; Holub-Lyer 246; БЕР ІІ 530;
Юеіn

306; К!uge-Mitzka 388.

кокарда «значок на rоловному уборі;
(заст.) вид банта»;- р. болr. кокарда,
бр. кукарда, п. ч. слц. вл. kokarda,
м.кокарда,схв.кдкарда,слн.kоkаrdа;-

запозичено, можливо, через н. Kokarde
«кокарда», з французької мови; фр. cocarde «ТС.» пов'язане з фр. ст. cocard

«Пихатий, чванькуватий; (первісно) пі
вень», похідним від coq «півень».-СІС
337; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 191; Фасмер ІІ
281; Slav.•ski ІІ 332-333; Brйckn~er 243;

Holub-Lver 246; Machek ESJC 267;
БЕР ІІ 533; Юuge-Mitzka 388; BJoch
І 156, 176;
Dauzat 184, 205.- Див.
ще кок 1 •
[кокатень] «кусок дерева; держак ві
ника>> Л;-- неясне; можливо, субстрат
не слово балтійського походження; пор.

лит. kuoka «дрючок, ломака», [kuokas]
«палиця з шишкою на кінці», лтс. koks
«дерево;

палицю>,

прус.

queke

«гілка

ялини або сосни, що використовувалася
як жердина у паркані».

«розбити;

ударити;

лопнути»,

[кок] (виг.) «стук, брязь, хлоп», бр. [ко
кацьl «бити (особливо що-небудь круг
ле)», [к6кацца] ''битися яйцями; ударя
тися об що-небудь необережно»;- оче
видно, похідне утворення від іменника

коко «куряче яйuе»; зб.'Іиження з дісл.
«трясти» (Matzeпat1er LF 8, 193)
або з р. чокаться. (Горяев 149) непри
йнятні; ех в. кокати «смажити кукурудзу'
так щоб зерна лопались», мабуть, сюди
не належить.-Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 191;
Фасмер ІІ 281.- Див. ще коко 2 •

skaka

«той,

хто

прагне

кокетка,

подобатися,

бр.

ка

занадто

стежить за своєю зовнішністю», через
дієслово coqueter «кокетувати, залиця
тися до когось (
паходжати як пі
вень; кудкудакати)» виводиться від coq

<

«півень>>.- СІС 337; Шанский ЗСРЯ 11
8,191-192; Фасмер-Трубачев ІІ 282;
Hiittl-Worth 78; Slawski ІІ 333; Briickпer
243; Holub-Lyer 246; БЕР ІІ 533; Ву
jаклиjа 436; Dauzat 206.-Див. ще кок 1 •
[кокИн]

«півень

кохінхінської

по

роди» ВеУг, [кокинЯк] «ТС.>> ВеУг, [ко
кйн.ч] «Курка кохінхінської
породи»
ВеУ г;- очевидно, спрощене запазичен
ня з угорської мови; уг.
kokinkina
(-tyuk] «кохінхінська (курка)» відпові
дає укр. кохінхінка.- Дй.в. ще кохін
хі ни.

[кокілІ «відлюдник, мовчун,
ватий» Кур;- неясне.
[кокірниИJ

«заманливий,

вовку·

привабли

ВНЙІ> Ж;- неясне.
коклюш «інфекційна дитяча хвороба

з конвульсивним кашлем», [коколич] «тс.»
Л;- р. коклrЬш, бр. коклюш, болг. кок

кокати 1 (розм.) «бити, стукати, роз
бивати», кокнути;- р. к6кать «бити,
розбмвати», кокаться «бити яйце яйцем»,
кокнуть

тувати;- р. бо.'ІГ.
кетка, П. kokietka,

л!Ош, п.

koklusz, м. коклиш, схв. кок

лиш:- запозичене з французької мови
(очевидно,

за

посередництвом

поль

ської); фр. coque1uche «коклюш» (спо
чатку «Капюшон») пов' язується з лат.
cucullus «Капюшон (яким закривають
голову під час кашлю, грипу)», що зазна
ло впливу з боку coq «півень» (у зв' язку
з подібністю кашлю до крику півня)

(Dauzat 206; Bloch І 176); французьке
слово виводиться також від нім. Keuchhusteп «Коклюш»
(SchuclІardt
ZfRPh
41, 696; Matzenauer LF 8, 193).-СІС
337; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 192; Фасмер

І І 282; Slawski І І 333; Kupa1inski 501;
Sl. wyr. obcych 343; БЕР І І 535.
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·

кокляцка

кокора

[кокляцка] «назва вовни у залежно
сті від її довжини, якості» Доп. УжДУ
IV;- неясне.
коко 1 (вигук, що передає квоктання
курки, півня), [кокати} «сокотю'и» (про
курей) МСБГ;- р. коко, кококо, п. ko-

ko-ko,

ч.

kokoko,

болг.

ко-ко-ко,

схв.

кд-ко-;- псл. ko-ko-ko;- звуконасліду
вальне утворення, паралельне до близь
ких форм інших мов: фр. сосо,, лат. сосо

сосо «тс.».- Фасмер І І 283, 284; Slaws_::
ki ІІ 332; Brйckner 244; Machek ESJC
266-267; БЕР Il 532, 535; Bern. І 541.

[коко 2 ]

«яйце; картоплина»;- р. [ко

ко] «яйце», [кока] «Те.; ласощі; іграшка;

пшеничний хліб, пиріг», бр. [кока] «яй
це», п. koko «те.», [koku] «Картоплина»,
ч. koko «цукерки; [яйце]», нл. koko «яй
це», болг. коко «те.; горіх», м. коко «те.;
яблуко; цукерка»;-псл. koko, слово

дитячої мови
подвоєнням;

з

характерним для

очевидно,

неї

виникло спочат

ку як звуконаслідувальне слово на по

значення яйця, яке зносить курка (пор.
також іт. соссо «Яйце», фр. сосо «тс.»);
непереконлива думка про запозичення з
романських мов;

недосить

аргументова

не прийняття впливу фін. kukko «якийсь
пиріг; півень» на російські діалектні
форми (Kalima 122-123).- Фасмер
Трубачев І І 281; Slawsk і Il 333-334;

Brйckner 244; Schuster-Sewc 587-588;
БЕР ІІ 535; Bern. І 539.- Див. ще коко 1 .
[кокоі·житися] «стовбурчитися;

упи

ратися; пишатися, чванитися» Ж, [коко

lжний] «надутий, чванливий, пихатю')І
Ж, [кокіжний] «те.» Ж;- очевидно, ре·
зультат контамінації слів [к6кош] «пі

вень» і lжитися,

похідного

від

[їж І

«Їжак»; можливи.й вплив з боку склад
ного

слова гороїжитися

«Гордо

пово·

дитися; виступати гордо і з викликом,».

Див. ще їж,

кокош 1 .- Пор.

гороїжи

тися.

[коколЮс] (зоол.) «Мальовнича чере
пашка (вид річкової черепашки), Unio
pictorum L.» ВеНЗн;- неясне; можли
во, пов'язане з гр. хох(х)сі.ЛІ.а «Сли

середництвом російсько! або польської
мови запозичене з французької; фр. со
еоп «кокон» походить від пров.

coucoun

«кокон; шкаралупа яйuя», що зводиться

до елат. сосо <<шкаралупа яйця (<яйце)»,
слова звуконаслідувального походжен
ня; менш обгрунтоване виведення фр.
cocon через англійське посередництво
(англ. cocoon «кокон») з кит. kian-kien

«те.>> (Holub-Lyer 247).- СІС 337; Фас
мер ІІ 282; Slawski ІІ 334; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 192-193; Кluge-Mitzka 388; Bloch

f 157; Dauzat 185; Gami!lscheg 240.
кокора «нижня частина стовбура де
рева з великим коренем»;- р. кокора
«те.;

дерево,

викорчуване

з

коренем,

корч; [корінь дерева, пень з корінням;
кодода з крРвим кінuем, з кореневищем;
затонуле: дерево; видовбана колода; важ

ка палиця з потовщеним кію~ем]», [ко
корина] «КОрінЬ дерева; скривлене суч
кувате дерево; кокора», {кокорица] «ко

рінь дерева; корч», [к6корь1 «вирите з
коренем дерево, корягз, кокора», [ко
І~орить] «Чистити від кори зрубані дере

ва», п. [kokorecka] «дошка, у якій стир
чить кий, шток для обертання каменя

жорна», !kolzornak, kokorniak] «те.», ч.
ст. kokoravy «кучерявий», болг. [к6кор]
«грабовий

ляють

верхнє
рут_ка]

кущ;

віники»,

кущ, з

якого виготов

[кокорйнка]

«кучерик;

кольорове пір' я се:лезня», [коко
«кучерик», [кокорушка] «те.»,

кокорко «франт; [пихата, чванькувата
людина]», м. [kokбraf] «кучерявий», [kokorfdha] «ЛОКОН», СХВ. Кокара «Гілка
куща», кокорица «кучерик», [кокдрав]
«кучерявий, чубатий, кудлатий, розnат
даний», кокдруша «кучер; кучерява ди

тина>>, слн.
МО

[kokoru]

ВОЛОССЯ»,

«локон, кучері; пас·

СТСЛ.

КОКО fMG'h
«кучеря
ВИЙ»;- не зовсім ясне; можливо, псл.
[kokor-] «корінь дерева, пень з корене

вищем; скуйовджене наче коряга куче

ряве волосся» утворене від *korf) «КО
рінь рослини» шляхом редуплікації по
чаткового * ko-; інший ступінь вокалізму

цього ж кореня засвідчений у р. [коче
ра] «Сукувате дереВО>), Ч. CeCefiti «ЗаВИ·

маки)).

вати волосся, кучерявити; скуйовJІ.жува

кокон;- р. кокон, бр. к6кан, п. ч.
вл. kokon, слц. слн. kokбn, болг. кокон,
м. кокона, схв. кдкбн;- очевидно, за по-

ти; ЇЖИТИ; страхати», СЛН. ceёerit' «ТС.»,
болг. [чекор] «СУК», [чекорест] «сучкува
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тий, гілчастий, розложистий», а також

кокоричка

у лтс.

cecers

кокоричка

«пень дерева, викорчуваноrо

з корінням; обрубок; кучері», c~rs «вуз

лувате коріння, кущ», c(lra «волосся (на
голові); скуйовджене волосся», kakarains «Кошлатий, кудлатий», лит. kёras

«кущ, корінь, засохлий пень» і

kakaflis

«гак, кочерга; дошка для розмішуван
ня»; пов'язується також з псл. kocan'Ь
«качан'Ь» (3ССЯ 10, 105, 114-115; Фас
мер ІІ 282-283, 325); менш певні збли

ження з р. укр. кочерга (Ильинский РФВ
73, 294-295) або нар.-лат. *cochlea «ло
кон, пасмо волосся»

(Bern.

реконливі твердження

І

540);

непе

про запозичення

з фінської мови (Ka)ima RSI 5, 85) або
з романських мов (Strekelj 29-30); не
прийнятне з огляду на фонетичні труд
нощі зближення з дінд. sikharal) «Гостро

кінцевий», sikha «ЛОКОН; ШПИЛЬ» (Agrell
BSI. Lautst. 45).--Slawski~II 335-337;
Brii.ckner 244; Machek ESJCS 212; БЕР
ІІ 537, 538, 539; Skok ІІ 120-121; Bern.
І 540; Matzenauer LF 8, 193; Fra~nkel 205;
Trautmann 124; Buga RR І 445; Mii.hl.Endz. І 367.- Див. ще корінь.- Пор.
кокоричка.

[кокоричка] (бот.) «Купина лікарська,
officinale (L.) All.; ряст

Po!ygonatum

порожнистий, Corydalis cava
(Mill.)
Schweig. et Koerte; атрагена альпійська,
Atгagene alpina» Mak, [кокіричка] «ряст
порожнистий» Mak, [кокірйчки (мн.) Ж,
Пі, кокірчики Г, Mak] «те.», [кукурічка]
«те. Mak; хвилівник звичайний, Aristolochia clematilis L. Ж. Mak; конвалія
травнева, Convallaria majalis L. (Convallaria multi flora) Г; воловик лікар
ський, Anchusa oШcinalis L. Ж», [ку
коргtuк] «Хвилівник
звичайний»
Mak,
[кукоричко] «купина лікарська» Mak;p. [кокорички] «ряст порожнистий», [ко
к6рочкu]

«те.»,

[кокорвЯга]

«хвилівник

звичайний», [кокорнак,
кок6рник, ко
корнЯк] «ТС.», [кок6рьtш] «собача nет
рушка, Aethusa cynapium; рутка лікар
ська, Fuшaria officinalis L .», n. kokoryczka «купина; [ряст порожнистий; рутка
лікарська]; (заст.) конвалія», kokorycz
«ряст; рутка лікарська», kokorzyk «ТС.;
копитняк, Asarum L.», kokornak «хви
лівник; ряст; рутка», ст. kokorak «хви
лівник звичайний», kokorzek «Те.; ряст»,

kokorek «ряст», ч.

kokofik «купина», [ko-

kofinek, kokoficnik] «те.», [koukoficek]
«Конвалія», мор. [kokofiё] «те.», ст. kokofiek «купина», kokofiё «те.», [kokofice]
«повитиця, Cuscuta», [kokori'i.ak]
«ро
машка лікарська, Matricaria chamoшiJ
la L.», слц. [kokorik] «купина», [kukurik,
kykyrik], вл. kokoriёka «те.», kokorc
«ряст», kokorac. «бруслина європейська,
Evonymus europaea L.», kokornak «Хви
лівник звичайний», нл. [kokorac] «брус
лина», [kokorпac] «те.», kokordaG «рут
ка лікарська», kokrik «ТС.>>, kokorпak
«ріжки, Claviceps purpurea Tul.», болг.
[кок6рчr] «фіалка триколірна, Viola tricolor L.; ромашка аікарська», [кок6рчп)
«нагідки лікарські, Calendula officinalis L.», кукурЯк «чемерник білий, Helleborus odorus», [кукурйн, кукур6к, ку
курЯгJ «те.», [кдкор] «те.; адоніс

весня

ний, горицвіт, Adonis vernalis L.; мак
самосійка, Papaver rl1oeas L.», м. куку
рек «чемерник білий», [кукур!}шка] «Глі.J.
(дерево),

Crataegus»,

схв.

kokornjak

«ро

машка лікарська», кокорнак «Те.», kokorusa «СОбача петрушка», kukorijek «Че•
мерник», kukurijek, kukuгїk «ТС.», куку
рёк «те.; мак польовий, Papaver argemone L.», слн. kok6rek щикламен європей
ський, Cyclamen europeum L.», [kokor-

cek] «ТС.», kok6rik «ТС.;

ПОВИТИЦЯ»;

загальноприЙНЯТОЇ етимології немає; ре

конструюються [*kokory-k-, *kokory-ёь,
*kokory-sь, *kokor-(ь)n-1 як похідні від
назви якоїсь рослини [*kokor-], можли
во,

редуплікованого

варіанта

основи

*kor-~ «корінь рослини» або від [*kokor-1 «корінь; дерево, кущ; пень з ко
рінням; скуйовджене волосся», оскіль
ки одні види цих рослин мають сильно

розгалужене чи довге кореневище, інші
своїм розчепіреним у різні боки і вгору
листям чи гіллям або китицями квіток

подібні до розгалуженого кореневища
чи скуйовдженого волосся; пор. синоні
мічні назви цих же рослин п. ст. korzeii.

bukowy «хвилівник звичайний;

рутка

лікарська; ряст»; вл. swjateje Marijne
koruski «те.», букв. «корінці св. Марії»,
п. ст. korzyk «ряст; рутка лікарська)>,
слн. korcek щикламен європейський»;
зближення з нар.-лат. *coch\ea «локон,
пасмо волосся» (Bern. І 540), як і з р.

[кокора] «товстий коржик», (tшкура] «ве-
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коі\оруддя

кокбш

сільний пиріг, калач»
недостатньо

(Фасмер

аргументоване;

ІІ

283),

виведення

польських назв цих рослин від ст.
rzyka «півник» (Karlowicz SWO

koko286)
викликає сумнів.- УРЕ І 77, 294, V
346; Флора УРСР ІІІ 254, V 186; Slaws_ki
І І 335-337; Brii.ckner 224; Machek ESJCS
212; J m. rostl. 270; БЕР ІІ 537; ІІІ 111112; Schuster-Sewc 588; Веrп. І 540;
Симоновиn
142-143.-Див.
ще
кб
рінь.- Пор. кокора.
кокоруддя, кокорудзка, Ісокорудка -див. кукурудза.
кокбс (бот.) «кокосова пальма, Co-

cos nucifera L.;

кокосовий

горіх», [ко

косовець] «кокосова пальма» Ж;- р. ко
к6с «кокос», бр. какдс, п. kokos, ст. kokus, ч. слu. вл. kokos, болг. кокосов

«КОКОСОВИЙ», М. КОКОС, СХВ. КОКОС, СЛН.

k6kos;- очевидно,

за

посередництвом

російської мови запозичено з німецької;
нім. Kбkos(nuP) «кокос(овий
горіх)»,
Kбkos(baum) «кокос(ове дерево)» ети
мологічно

не

зовсім

ясне;

можливо,

пов'язане з порт. сосо (мн. cocos) «Ко
косова пальма; кокос, кокосовий горіх»,
що через лат. coccum «кісточка (плоду)»
зводиться до гр. х6У.хо~ «зерно; кісточ

ка (плоду)»; зіставляеrься також з

icn.

сосо (мн. cocos) «кокосова пальма; ко
косовий горіх», яке, можливо, походить

від сосо «Хо, страховище» у зв' язку з

тим, що із шкаралупи кокосового горіха
легко робляться страшні маски.- СІС

337; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 193; Фасмер
1І 283; Slawski ІІ 337-338; HolubLyer 247; БЕР І І 539; Юuge-Mitzka
388-389; Юеіn 307; B!och І 157; Dauzat
185.- Див. ще кок 3 •
[кокосом] «злобно, скоса»;- неясне;
можливо, результат контамінації основ
слів кокош «півень» і к6сий (про погляд).

fкокбтик] (бот.) «сережка (у берези,
вільхи)» ВеБ, ВеНЗн, [кокоци] «сережки
на деревах (зокрема, у верби,

ВеБ,

ВеНЗн,

[кокоцькіJ

берези)»

«Сережки

(у

вільхи)» ВеБ;- очевидно, результат ви

дозміни слова [котик] «сережка (на де
реві)», зближеного з словом [к6кош]
«півень».- Див. ще котик, кбкошl.

[кокотіти] «лепетати, базікати», [ко
кот] «пустун, жвава дитина», [кокотень]
«тс.»;·-очевидно, nов'язане з ко-ко (виг.),
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[кокати] «сокотати».- Slawski І І 332;
3ССЯ 10, 117-118.-Див. ще кбко 1 •
кокотка «жінка легкої поведінки»;
р. болг. кокотка, бр. какотка, п. слu.

kokota, kokotka, ч. kokota, схв. кокдта,
слн. kok6ta;- запозичення з франuузь
ко! мови; фр. cocotte, спочатку «куроч
ка, курка», (перен.) «кокотка» є звуко
наслідувальним утворенням з дитячої
мови

того ж походження,
що й сос о
«яйце», разом з яким пов' язується з кри

ком курки.- СІС 337; Шанский 3СРЯ ІІ
Фасмер ІІ 284; Slawski ІІ 340;
БЕР ІІ 539; Bloch І 157, 176; Dauzat
185.-Див. ще к6ко 2 .-Пор. кокетка.
[к6коть] «кіготь, пазур» Ж, Л;- оче
видно, результат видозміни форми [к6хоть], пов'язаної з кіготь (див.).

8, 193;

[кбкошlJ (орн.) «Півень», [кокошка]
«Курка, квочка», [кокошний] «чванли
вий, пихатий», кокошитися «триматися
зарозуміло,
гордовито;
бундючитися,
чванитися,
хизуватися»;- р.
фольк.
[кокоша] «зозуля», ст. кокошь «Курка,
квочка», др. кокошь, п. kokosz «ТС.», ч.

заст.

рідк. kokos «півенЬ», ст.
слu. [kokosl «півень;

kokes
penis»,

«penis»,
вл.

нл.

kokos

«курка,

квочка»,

болг.

заст. [кокош] «курка», м. кок6шка, схв.
кокош, слн. kok6s «тс.», стсл. к~к~шь
«те.;

квочка»;- псл.

kokosь

«nівень;

курка, квочка», похідне від звукона·
елідувального вигуку ko-ko, що імітує
сокоріння курки, півня, до якого зво
диться

також

паралельне

за словотвор

чою структурою й семантикою kokot-ь

«півень»
«пустун;

і

віддаленіше

пустотлива,

укр.

жвава

[к6кот]

дитина».

Фасмер І І 284; К3СРЯ 204; Пресбр.
331-332; Slawski ІІ 338-339, 340;
Briickner 244; Machek ESJC 267; HolubKop. 175; Schuster-Sewc 589; БЕР ІІ
540-541; 3ССЯ 10, 115-116; Веrп. І
540-541; Mikl. EW 122; МіhаШі Studii
~і cercetari linguistice 13, 376.- Див.
ще к6ко 1 .- Пор. кокотіти.
кбкош 2 «курок (у рушниці)» Ж;- за
позичення з угорської мови; уг. kakas
«півень; кураю>, слово слов'янського
походження, наявне також в україн
ській мові (пор. укр. [кокош] «півень»),
у значенні «курок» (з 1838 р.) є, очевид
но, калькою нім. Hahn «півень; ку-

коко ша

коластр з

рою>.- Желех.

240; MNTESz

І
ІІ

357; Kniezsa 239311.- Див. ще к6-

жувальна;

глей»;

соснова

живиця,

назва рослИни

вишневий

пов' язана з

її

кош1.- Пор. курок.
[кокоша] <<Жарене кукурудзяне зер

каучуконосністю, наявністю в ній клей
кого смолоподібного соку.- СІС 337;

но (тріснуте, з вивернутим назовні бі

Акуленко

лим вмістом)» Ме;- запозичення з мол

Шипова 191; Kopaliii.ski 501; РЧДБЕ 295;
Радлов ІІ 1218-1221, IV 270; Егоров 96,
198; Rasaneп Versuch 287, 396.
коктейль «напій із суміші горілки,

давської

чи

кокошЄд

(рум.

румунської

сосо~еі)

мови;

молд.

«Півники;

під

смажені зерна кукурудзи» є формою
множини від молд. коксшел (рум. coco-

~el) «півник», зменш. від молд. кук6ш,
кок6ш

(рум. сосб~)

«півень»,

ного з слов'янських мов (пор.

запо?иче

укр. [к6-

кош] «півень», болг. [к6кош] «курка»,
схв. KOKOIU «ТС.»).-СДЕЛМ 215; DLRM
163.- Див. ще к6кош 1 .
[кок6ші] (мн.) «ноги»;- неясне.

вин,
кінь

142;

Шанский ЗСРЯ ІІ

8, 194; '

соків, вершків, морозива тощо;
з підрізаним хвостом»;- р. кок

тейль, бр. кактайль, п. koktajl (cocktaiJ),
ч. koktaiJ (cocktail), слц. koktail, болг.

видно, через російське посередництво з

к6ктайл, к6ктейл, м. коктел, схв. кок
тел, слн. koktajl;- запозичення з анг
лійської мови; англ. cocktail «коктейль»
(букв. «півнячий хвіст») є складним
словом, утвореним
з іменників cock
«півень», слова звуконаслідувального по
ходження, і tail «хвіст», спорідненого з
ДВН. zagaJ, ГОТ. tagl «ВОЛОССЯ», дісл.
tagl «кінський хвіст», дірл. dual «локон
волосся, кучері», дінд. dasa «бахрома,

німецької мови; н.

торочки»;

кокс «основний продукт сухої дисти

ляції кам'яного вугілля», [к6кус] «ТС.»,
коксувати, коксівнИй, коксувальпий;- р.

бр. болг. м. кокс, п. ч. слц. вл. koks,
схв. кокс, слн. koks;- запозичене, оче

Koks

«КОКС» похо

назва

напою

пояснюється

дить від англ. cukes «те.», мн. від coke
«те.; серцевина, ядро; кісточка (плоду);

строкатістю суміші його складників,
порівнюваних із строкатістю півнячого

попіл,

хвоста.-СІС

зола>>,

спорідненого

з

сангл.

«риб'яча ікра», шв. [kalk] «серце
вина (дерева), стрижень», гр. 1ЄЛ:(і"G «зу
бець часнику», &1Л:і:G «те.».- СІС 337;
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 194; Фасмер ІІ 284;
Slawski ІІ 340-341; Holub-Lyer 247;

kelkes

Machek ESJC 267; БЕР ІІ 543; К!uge
Mitzka 389; Юеіn 311.
кск-саrИз

(сот.)

«каучуконосна рос

лина Taraxacum kok-saghys Rod.»;p. бр. кок-сагьtз, п. kok-sagiz, ч. слц.
koksagyz, солг. коксагtіс, слн. kоksаgіz;
очевидно, через російське посередництво

337; Шанский ЗСРЯ ІІ 8,
194-195; Kopaliii.ski 176, 501; HolubLyer 247; БЕР ІІ 543; Юеіn 306, 1566.
!к6кус] (бот.) «перстач Кранuа, Potentilla Crantzii Beck. (Potentilla verna
L.)»;- неясне; можливо, утворення від
гр. x6xxoG «кісточка (плоду); сім'ячко,
зерно» у зв' язку з видавжено-яйцеподіб
ною формою плодиків цієї рослини (В і
сюліна-Клоков
210-211; Нейштадт
321-324; Симоновиn 375-376).
кол, колак- лив. ікло.
[колан] «вовняна або бавовняна по
в'язка у вигляді широкої стрічки» Я;

за позичена з казахської мови; каз. кек
саFіз «Кок-сагиз» (букв. «зелений кау
чую>) утворене з основ С.'Іів кек «СИ
ній, небо; ·зелень, зелений; сірий (про
масть); сизий; пліснява», спорідненого
з тур. gok «небо; блакитний, лазуровий;
синій», тат. кук «ТС.», як. t~:yt!Jx «синій,
блакитний; зелений», чув. кіівак «СИ
ній, блакитний; сизий; сивий», монг.
koke «синій, зелений», і саFіз «каучук;
жувальна смола>>, спорідненого з хак.
сагьtс «жувальна смола», башк. haFЬtз,

лЯстра, курастраЖJ «тс.»;-п. [kula~tra],
ч. [kurastva, kui'astva], слu. [kulajstra,
kurastva] «те.», [kul'astral «Їжа, печиво з
молозива», [kнrasla] «юшка з молозива»,
болг. коластра «Молозиво», [куластраІ,

уйг. сеFиз «те.», тат. сагЬtз «смола на
шпилькових деревах», чув. сухар «сірка

схв. konastгa «те.»;- запозичення з схід
нороманських мов; рум. corastra «моло-

можливо,

запозичення

з

сербахорват

ської мови (переселенuів з Югославії);
схв. кдлан «жіночий (пістрявотканий)

іюясою> є похідним від коло «круг».
[котістра] «молозиво» Ж, [кол qcmpa,
кувастраЖ, куластра, к.улейстраЖ, ку
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колба

колектИв

зиво»,

corasHi, lcorasla, curasta, curastraJ,
разом із формами з -1рум. colastra, [culastra], молд. кола
стра, куластра зводяться до лат. [*colastra], що продовжує етимологічно не
ясне лат. colostra (colostrum) «те.».
Мельничук Молд. зл. 168; Дзендзелів
ський НЗ УжДУ ІЗ, 108; Кобилянський
Гуп. гов. 84; Scheludko 137; Габинский
Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 134; Vrabie
Romanos1avica 14, 157; Клепикова 109116; Slawski ІІІ 357-358; Machek ESJC
306; БЕР ІІ 548; Skok ІІ 137; Bern. І
542; Mikl. EW 123; Craпjala 326-328;
СДЕЛМ 203; Pщcariu 40; Walde-Hofm.
І 247; Emout-Meillet І 133.
молд. кораела

колба «СКЛЯНа посудина З ВИДОВЖе

НОЮ ШИЙКОЮ»;- р. бр. болг. колба, П.
kolba, ч. заст. kolba «ТС.»;- очевидно,
через

російське і nольське посереднии

тво запозичено з німеuької мови; нвн.

KoJben ( <двн. koJbo

«товстий uіпок»)

«дрючок; поршень: колба; приклад (руш
ниuі)» споріднене з дісл. kб!fr «спис (для
метання); стріла; бульба», псл. globiti,
globa, укр. [глоба] «зігнуте дерево; клин;

турбота».-СІС 338; Фасмер JI 286;
Slawski ІІ 345; Machek ESJC 267;
Holub-Lyet 247; БЕР ІІ 549; Юuge
Mitzka 389.-Див. ще rлоба.
колгосп, колгоспник,

колгоспівський,

КО!l<!-6спний;- складноскорочене
утворене з початкових частин

слово,

прикмет

пика й іменника у словосполученні ко
лективне господарство як калька р.
колхоз
із
коллектИвное хозflйство.

СУМ

IV

216.-Див.

ще

господь, ко

лектИв.
[колдибахнутиJ «випити
(дзвінко)»
Я;- афективне утворення, можливо, по

в' язане з р. [колдьtбахнуть] «кинути з
шумом у во,цу; шубовснути».

[колдбвина 1·«Жінка-знахарка»

Ва;

очевидно, видоЗмінене запозичення з ро

сійської мови; р. колдовсіть «Чаклувати»
(первісно «замовляти, заклинати») спо
ріднене з лит. kalba «мова>>, лтс. kalada
«шум, сварка», лат. calo «викликаю, скли
каю», гр. %ctAeffi «КЛИЧу», х$ЛсtбО\; «шуМ»,
двн. halon «кликати; приносити», holon
«те.», псл. *kolkol'Ь «дзвію>, укр. [колокіл]
«те.».- Фасмер ІІ 287-288, 294; Ильин
ский РФВ 62, 250; Fraenke1 207 -208;
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Walde-Hofm. І 141-142; Frisk
762-763; Pokorny 548.-Див. ще

ко

локіл.
колдунИ «видпиріжків з м'ясом»;-р.

колдунЬt, бр. калдунЬt «ТС.», п. ст. діал.
kaldon «Те.; нутрощі», ч. kaldoun (kaltoun}
«гусячі потрухи», вл. kaldony (кул.) «руб
uі», нл. kalduпy «нутрощі, тельбухи»;
давнє запозичення з німеuької мови; свн.

нвн. [Kaldaune] «кишки, потрухи;
рубuі» походить від елат. caJduna <*caldumen, очевидно, «свіжі, ще теплі потру

kaldune,
ХИ»,

яке

лий»,

зводиться

пов'язаного

до лат.

з

calidus

«теп

«бути

теп

calёre

лим».- ~а емер ІІ

288; Sl?wski ІІ 35; Machek ESJC 236; Schuster-Sewc 485; Веrп.
І 472; Юuge- Mitzka 340.-- Див. ще ка

лорія.- Пор. кавдун.
колега, колегіум «закритий середній
або вищий навчальний заклад у XVIXVIII СТ.», колегія, [колежанка] «Колега
(жінка)» Я, колегіальний;- р. коллега,
бр. калега, П. Ч. СЛU. БЛ. koJega, боЛГ. М.
схв. колега, слн. kolega;- запозичення
з латинської мови; лат. collёga «спільно
обраний товариш по роботі в державній
установі; товариш по службі; співробіт

ник» пов' язане з collёgium «Товариство,
спільна

державна

служба;

співробіт

ництво; колегія» і утворене за допомо

гою префікса еоп- ( >col-) «З-» і дієслова
lego «збираю; обираю».- СІС 338; Фас
мер І І 292; Slawski І І 349 -350; Bruck-

ner 245; Kopalinski 502; Holub -Lyer
247; БЕР ІІ 551; Matzeпauer 210; WaldeHofm. І 244, 779~780, 789-790;ErnoutMeillet І 131, 353-354.-Див. ще коалі
ція' легальний.

[колеІна] «колія» Я;-очевидно, за

позичення з польської мови; п. koleina
«Колія» вважається запозиченням із
східнослов'янських мов; р. [колеина],
бр. каляіна є похідними від р. колеЯ,
бр. каляЯ, споріднених з укр. колія.

Slawski ІІ 350; JP 35, 371-373; Karlowicz SGP І І 400.- Див. ще колія.
колектИв,
колективtзацtя, колекти
візм, колективіст, колективістйчнuй,
колектИвний, колективізувати;- р. кол
лектйв, бр. калектЬtу, п. kolektyw, ч.
kolektiv, слu. слн. kolektiv, вл. нл. ko-

lektiw,

болr. М. колектИв, СХВ.

тив;- очевидно,

через

колек

російське

по·

колектор

середиицтво запозичене з німецької мо

ви; н.

Kollektiv «Колектив» походить від
collectivus «спільний», лат. collёc

колИ

[колесачкИ] «сорт великих яблук»
Ж;- неясне, можливо, утворене на оо

елат.
tїvus «збірний; нагромаджений», пов'я
заного з
дієсловом соШgо «збираю, на

нові колесо у зв' язку з великим розмі
ром яблук.

бираю, нагромаджую», утвореним за до

неясне.

помогою префікса col- ( <con-) «З-» від
дієслова lego «збираю, набираю».- СІС
338; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 204; Kopaliii.ski
502; Holub-Lyer 247-248; БЕР ІІ

колесо, колесар, колесИти, колеснИк,
колеснИцпwо, колеснИця, колесня, коле

сувати, колешня- див. к6ло1 .
[колестовати]
«ганити, ображати»

гальний.

Я;- неясне; можливо, результат ви
дозміни колесувати «піддавати жорсто
кій смертній карі, ламаючи кістки на

колектор «установа чи особа, яка
щось збирає або розподіляє; частина

титься»,

552: \'Talde-Hofm. І 780; Ernout-Meillet І 348-350.- Див. ще коаліція, ле

динамомашини; трубопровід, тrуба; під
земна галерея»;- р. коллектор, бр. ка
лектар, П. Ч. СЛЦ. kolektor, болг. М. КО
лектор, схв. колектор, слн kоlеktоr;
очевидно, запозичення з новолатинської
мови; нлат. collёctor «збирач» пов' язане
з дієсловом colligo «збираю, набираю,

нагромаджую».-СІС339; ШанскийЗСРЯ
ІІ

8, 204-205; Kopalinski 502; HolubLyer 247-248; РЧДБЕ 341; Юеіn 312,
313; Dauzat 187; Bloch 160. -Див. ще

[колесниця] «дранка, дранипа» Я;

спеціально обладнаному колесі, що кру
викликаної

molestowac

зближенням

з

п.

«набридати, надокучати, чіп

лятися (до когось)».

колеша, колешЄник- див. куліш.
[колея] (у сполученні к. залізна) «за

лізниця» Ж.

[колій]

Ж,

[колія]

«тс.»

Ж;- видозмінене запозичення з поль
ської мови; п. kolej (Zelazпa) «залізниця»

(букв.« (залізна) колія») є, мабуть, не
точною калькою фр. chemin de fer «за
лізниця»

Slawski

колектИв.

(букв.

«дорога

залізна»).

ІІ 350-351.-Див. ще колія.

колИ «в

який час;

аж ось,

як

ось;

колекція, колекціонер, колекціонер
ство, колекціонувати; - р. коллекция,
бр. калеки,ьtя, п. kolekcja, ч. kolekce,
слц. kolekcia, вл. kolekcija, болг. ко

в той час як, nісля того як; як, якщо»,

лекция, м. колекциjа, схв. колекциjа,
слн. kolekcija;- запозичення з латин

накой]

ської мови; лат. collёctio «збирання,
збір; короткий огляд» є похідним від
дієслова colligo «збираю; підбираю; пі
діймаю».- СІС 339; Шанский ЗСРЯ ІІ

8, 205; Sla\vski ll 351; Kopalinski 502;
Holub-Lyer 247-248; БF.Р ІІ 553.Див. ще колектИв.

коленкор «фарбована бавовняна про
клеєна тканина»;- запозичене з фран
цузької .мови (очевидно, через росій
ську); фр. caleнcar «ситець, бавовняна
фарбована тканина» походить від перс.
kalamkar «вид фарбованої тканини»; ви

ведення р. КОлеНКОр З фр. colicot «КО
ЛеНКОр», утвореного від назви міста Kalikati (Calicut) «Калькутта (в Індії)»
(Горяев 150; Lokotsch 83), сумнівне.
СІС 339; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 198; Фасмер

ІІ 289; Преобр. І 333; Matzenauer 190;
Dauzat 129; Gamillscheg 173.

[коль] «в який час; як, Якщо» Ж, від

коли, [звідколи] «відколи», [звідукtль]
«те.», [наколИ] «коли, якщо», [наколь,
«ТС.»

Ж;-- р.

заст.

колИ

«ЯК,

якщо; [коли, в який час; чи, чи так;
або]», КОЛЬ «ЯК, ЯКЩО», бр. калf «КОЛИ»,
др. коли «в який

коль

«як,

час, коли; як, якщо»,

якщо»,

болг.

[коле]

«як»,

[коль], заст. [коли] «ТС., якщо; коли, в

який час», схв.

mi kolje

[koljel (у виразах nije

«не маю часу», букв. «не маю

коли», пemam

kolje «те.»), ст. (kоШ
koli «наскі.льки,

«те., скільки, як», слн.

скільки», kбli «ЯК багато; досить», стсл.
КОАИ «КОЛИ, В ЯКИЙ час; СКіЛЬКИ», КОА~

«як;

як багато; скільки»;- псл.

kole/

koli/kolь «КОЛИ; В ЯКИЙ час; ЯК, ЯКЩО;
скільки», результат розширення суфік
сальним формантом -1-(е, і/ь), пов' я
заним з часткою псл. li/lь «ЧИ», за
йменникової основи * ko-, утвореної, як
і коренева ча~тина kь- питально-від
носного займенника kьto «хто», від Пи
тального займенника *kь, що продов·

жує

іє.

*kl!o-fkl!e-ІkЧ-;

-

споріднене
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колИба

колибати

з лит. kell «декілька; скільки, як бага
то; деякі», koJ «як довго; поки», koliai,
ko!ei «ТС.», гр. nчЛіхщ; <шаскільки ве
ЛИКИЙ», лат. qua!is «який»; слов'ян
ські прислівники з кінцевим -ь, можливо,
більш давні порівняно з koli, kole, що
тлумачаться або як прислівникові ут·
ворення, видозмінені за ана.тюгією до
інших прис.'!івників на -і, -е (Specl1t
KZ 52, 90), або як адвербіалізовані
займенникова-nрислівникові утворення
у різних формах місц. в. одн., співвід

носні з kolь, старим зн. в. одн. (Vondrak
І 482); генетичне розмежування сл. kolil
koJь «КОЛИ, В ЯКИЙ Час; ЯК, ЯКЩО» і ПИ·
тальнога koli «Скільки, наскільtш» не·
достатньо аргументоване, як і збли
ження -koli у постпозиції до займенни·
кін, прислівників і частки ni «ні» з дінд.
khalu (na khalu «ніколи, зовсім ні»),

khalu «справді, дійсно» (Machek ESJCS
214; Slavia 16, 168-170; 23, 67).- ІУМ
Л1орфологія 345, 349, 363-364, 449,
460--461, 467; Лvкінова Встvп 206;
Фасмер ll 290; КЗСРЯ 205; Преобр. І
334-335; Slawski І І 361 -363; Briickner
246-247; Holub-Lyer 248; БЕР ІІ
549-550, 555, 563-564; 3ССЯ 10,
85-86; Bern. 1 673-674; Мейе ОЯ
377, 378; Vaillant Gr. comp. ІІ 703;
Trautmann 111; Walde-Hofm. ІІ 397,
405; Brugmann Gruпdriss І І l, 382;
IF 4, 226; Prellwitz ВВ 22, 96; Benveniste Studi baJtici ІІІ 128; Pokornv 646.д ив. ще ли, хто.- п ор. юлька 2, кои.

'

u

[колИба] «пастуший курінь; зимове
дерев'яне житло гуцул ів-лісорубіВ>), [ко
лібаl «ТС.» ВеЛ, [кулuба] «курінь, ха
тинка» Мо, lпрuколибок] Доп. УжДУ IV,
ст. колЬtба <<Пастуший курінь» (XVII
ст.);- п. koliba «ТС., примітивна будова;
покрівля з дощок (для соломи)», koleba
«пастуший курінь (у горах)», ч. koliba
«те., дерев'яна будівля (курінь)», слц.
kо1іЬа«тс.», болг. колuба«тс., невеликий
дім, хатинка>>, м. колиба «ТС.», схв. ко

либа «ХаТИНа, халупа; куріНЬ», КОлеба
«rc.», ст. koJiba «те.; кухня», слн. koliba
<<барак; дерев' яна сторожка»;- мандрів
не пастуше слово; для української і за
хіднослов'янських мов імовірне румун
ське посередництво; рум. coliba «Халуп
ка», як і yr. kaliba «курінь, примітивна
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хатинка», алб.

kalibe

«злиденна хатка»,

запозичене від південних слов'ян, до
яких, очевидно, прийшло з грецької мо
ви (пор. гр. ,.цхЛ-u~~-1 «мазанка,
хата;
покритrя; завіса»); припускаєтьс~ дав·
ня спорідненість із словом халупа; сум

нівне посередництво тур. kuliibe «ку
рінь; хатина; будка», [kaliba, koliba І
«те.»

(Karlowicz SWO 93; Malinowski
Rozprawy 17, 9; Фасмер ГС3 2, 243; З,
92; Vasшer AfS!Ph 38, 282-283; ZtS!Pi1
4, 283; 5, 285; RSI 5, 141-142; Веrп. І
546) або фракійське (Roшanski RES
2,
51-55).- Дзендзелівський ОЛА
1965, 129; Присяжнюк УМЛШ 1976/7,
84; Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ
131; Slawski ІІ 354-355; Brii.ckner 246;
Machek ESJC 214; БЕР ІІ 555-556;
Skok ІІ 124; 3ССЯ 10, 162-164; Клепи
кова 207-217; Сл. ибалк. язьІкозн.191;
Czekaпowski \Vst~p 168, 419, 424; Mikl.
EW 125; Kniezsa І 1,244; Cranjala 313315; Нерознак 198.- Пор. халупа.
[колибати]

«розхитувати,

коливати»

.Ж, [колебати, холїбатиJ «те.» Ж. [ко·
лuбка] «колиска Я; дерев' яна або мета
лева втулка в колесі» Л,
[колЮбкаJ
«те.» Ж, [колібанецьJ «невеликий ва
жіль» Ж, [к6лібень] «Маятник, висок» Ж,

[колебнийІ «хиткий, слабий (про здоро
в'я); нетвердий (про ходу); який коли
вається» Ж, [к6лібний] «Який гойдаєть
СЯ» Ж;- р. колебать «колисати, хитати»,

[кольtбать]
«те.», др.

«тс.;

гойдати»,

[кульtбатьJ

колебатися «колисатися,

хи

татися», кол'Ббатися «те.», п. вл. kolebac
«колисати, колихати», ч. kolebati, kolibati, слц. kolembat', (kolimbat'], нл

ko!ebas «ТС.», болг. колебая ее «вагаюся»,
м. колеба «колише» (дитину), схв. коле
бати «КОЛИСаТИ, ГОЙдати», колебати ее
«вагатися», ст. koljebati «Колисати, гой
дати», СЛН. koJebati «КОЛИВі;ІТИ», СТСЛ.
KOi\tEdTИ
«КОЛИСаТИ,
ХИТаТИ»;- ПСЛ.
kolebati/kolebati «колисати; хитати»;
етимологічно неясне; виводилося з ko- і

*loib- (Machek ESJC 268; 3ССЯ 10, 129130, 164); зіставлялося з дангл. scelfaп
«гойдатися», дkл. skialfa «те.; дрижа
ти», двн. sciluf «очерет» (Zupitza GG
154; Fick ІІІ 461; Hellquist 972); тлу
мачилось як звуконаслідувальне (Вегп.
І 545; Slawski ІІ 347-348; Skok ІІ

коливати

колисати

125); разом з колисати, колихати зво
дилось до псл. kolo «колесо» або до його

кореня іє. * k\!ol- (Вгіі.сknег 245; БЕР І І
550); малопереконливі зіставлення з дінд.
skhalati «спотикається, хитається» (По
тебня К ист. зв. ІІІ 110; РФВ 4, 210),

болг. клатя ее «гойдаюся, хитаюся»
(Младенов 246), як і виведення від гіпо

тетичних *kolьba «возіння», *koliti «BOзити»(MatusiakPor. j~z.11, 151-153).-

ШанскtІЙ 9СРЯ ІІ 8, 19?; Фасмер ІІ 288;
Преобр. І 333; Schuster-Sewc 599-600.Пор. коливати, колисати.

їде молода», бр.

тий віз», ЦСЛ. ЮМИМОГ'Ь. «Шатро», КОі\И

МdГ'Ь.

«Те.»;- слово

по>Існення;

ня

з

через

тюркське

монг. хальмаг

коливо, др. коливо, схв.
КОі\ИG(І
ське

«те.»;- через

посередництво

KCJJbuвo,

цсл.

церковнослов' ян
запозичено

в

дав

ньоруську мову з грецької; сгр. х6Л.Л.u~а
(мн.) «кутя (варена пшениця, що розда

валася парафіянам у церкві в певні дні,
як правило, у зв' язку з поминками);
[варена пшениця]» разом із формою чол.
р. х6Л.Л.uf\о~ «дрібна розмінна моне-rа,

( <*qali-maq

намети» (Корш САН
зання

заnозичен

яке

прийшло

посередництво;

«калмик»,

ly-maq)

переконливого

давнє

монгольських мов,

льtваць

хитати»;- очевидно,

без

можливо,

23, 327 -334);

«колисати,

«бричка,

ст. kolimah «ТС.», [kolmaha] «одномісна
тачка», слц. kolimaha «nарадний кри

коливати «хитати, колихати; гойда
ти», коливdльний, коливнИй;- бр. ка

результат контамінації дієслів колибати
( колебати) і кивати (див.).
к6ливо 1 «поминальна кутя», [коле
во Пі, колаво Ж] «Те.»;- р. болг. діал.

каламажка

коляска; візок», др. колимог'Ь «Шатро»,
кольtмаг'Ь «табір; табірна стоянка», кол'Ь
маг'Ь «те.», п. ст. kolimaga «візок», ч.

букв.

пор.

>дтюрк.

«високі

*qa-

вози

1632; Menges ZfSIPh

менш переконливе пов' я
(Вang-Gabein,
Sitzungsberichte

der Preussischen Akademie der \Vissenschaften. Philos.-hist. Кlasse 1931, 484)
з дтюрк. kiНii.ngii. «судно»; сумнівним є
виведення слова від crp. xaЛ.Uftflliпov
«оболонка, покров» (Срезневский І 1252),
пояснення його як складного утворення,.

пов'язаного з

kolo «коло, колесо» і п. ст.
maga, maza «візок» (Brii.ckner 246) або
з *koli-ti «ходити, рухатися» і mogь (maga) «житло» (Moszynski PZJP 106).Фасмер-Трубачев ІІ 291; Шип~ова 193;
Slawski ІІ 34-35; Machek ESJC 269.
КОЛИСаТИ «КОЛИХаТИ», КОЛисанка «КО

мала золота гиря; вексельний курс, зав

ЛИСКОВа пісня;

даток», мабуть, є давнім запозиченням із
семітських мов (пор. гебр. })Юар «ЗМіна;
вексель»).- Фасмер ІІ 291; ГС9 2, 244;
3, 92; БЕР ІІ 556; Skok ІІ 130; Десниц
кая Сл. ЯЗЬІКОЗН. 1983, 83; Bern. І 547;
Frisk І 900; Boisacq 485.
[к6ливо 2 ] «курінь запорізький» Ж.
Пі, [колево] «ТС.» Пі;- неясне; можливо,
результат видазміни слова [колИба] «жит

лИска, колискОва «пісня, яку співають, за

ло чабанів, пастуший курінь; зимове
дерев'яне житло лісорубів» або похідне
від коло.

[колиrати]

«хитатися,

коливатися»

[дитяча

колиска]», ко

колисуючи ДИТИНу», колисочний «КОЛИС

КОВИЙ» Пі;-р. [кольtсатьl «гойдати,.
колихати», бр. [калЬtсачка] «Колиска»,
калЬtска «тс.», п. kolysac «Гойдати, ко
лихати, коливати», ч. kolisati «(рідк.)

колихати; коливатися, вагатися;
дати, коливати]» (з слц.), слц.

[гой

kolisat,

«тс.», вл. kolsac «Гойдати на колінах»;
nсл. (пи.) [kolysati] «колисати, колива

ти», як і паралельне [kolyxati] «Те.»,
найчастіше зближується з псл. [ko-

liti] «Кружляти, крутити, вертіти», пред
ставленим у п. koloVv·ac «те.; колtосити,
колувати», ст. ko1ic «кружляти», схв.

Я;- не зовсім ясне; можливо, результат
ВИДОЗМіНИ дієслова колихати «КОЛИВаТИ,
хитати» під впливом кульгати «шкан
дибати».
колимага «старовинний закритий екі
паж; громіздкий і незграбний екіпаж,
візок», [колимаг] «шатро, намет>), [ка
ламашка] «безтарка» ЛЧерк;- р. заст.

lysa,

кольtмага «колимага», [каламага, калЬt
мага] «шлюбний поїзд; візок, у якому

статньо аргументоване; неприйнятне тлу-

ст.

koliti

«оточити», укр. колувати «ру

хатися по колу; їхати в об'їзд, об'їжджа
ти», яке походить від kolo «коло, круг;
колесо», пор. також м. [коле) «колисає,

гойдає»; виведення п. kolysac від
гіпотетичного демінутива до
(Matнsiak Рог.

j('(z. 11, 136-138),

* kokolo
недо
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коліно

колихати

мач~ння північнослов'янських форм як
звуконасдідувальних утворень (Веrп. І

545);

в' язане

з

дієсловом

«ударяю

люю; сварю, озброюю, підбурюю», ут
вореним за допомогою префікса еоп
( >col-) «З-» від етимологічно неясного
дієслова laedo «ушкоджую, псую; по

заслуговує на увагу виведення з

словотворчого компонента ko- і основи
* ib-sa-, реконструйованої у зв' язку з
лтс. laibs «Тонкий, слабий» (9ССЯ 10, 130,
165-166) або з лат. lїbrare «розгойду

рушую;

вати, кидати»

шкоджу».-СІС

(Holub-Lyer 248; Machek
ESJCS 214; Sbornik FFBrU І 84).Фасмер ІІ 299; Slawski ІІ 376-379;

дратую,

ображаю,

засмучую;

339; Шанский 9СРЯ ІІ
8, 206; Slawski І І 356; Kopalinski 503;
Holub-Lyer 248; РЧДБЕ 342; WaldeHofш. І 749; Ernout-Meillet І 337.-

Briickпer 249.-див. ще коло 1 .-Пор.
колиба ти.
колихати

collїdo

одне одним; зіштовхую, стикаю; роздав

Див. ще коаліція.
колиса

Коліівщина «велике народно-визволь

ти», колихатися «коливатися; похитува

не повстання на Правобережній Украї
ні 1768 р.»;-р. КолиuшчиІіа «тс.»;
похідне утворення від кіл (род. в. кола);
назва зумовлена тим, що кіл був зброєю
значної ЧасТІіНИ повстанців.- УРЕ VI І
5.-Див. ще колоти.
коліки (мн.) «різкі колючі болі, пере
важно у черевній порожнині»;- р. болг.
'к6лик.и (мн.), к.6лик.а (одн.), п. ч. слц. пл.
kolika, вл. ели. k61ika, схв. к.олика

«злегка

гойдати;

тися; хитатися», [колuх] (виr.) Я, [коли
халочка] «Та, ЩО ГОЙДаЄ КОЛИСКУ, НЯНЯ»,
fколихальІіиця] «те.» Я;- р. кольtхать
«Іюлихати», бр. кальtхаць, п. [kolychac]
«ТС.» (з укр. або бр.);- псл. (пн.) [kolyxati) «колисати, гойдати», пов' язане чер
гуванням приголосних s і х з паралель
ним [kolysati] «ТС.».- Фасмер І І 299;
Slawski ІІ 376-377; 9ССЯ 10, 165-166;

Bern.

І 545.-Див. ще к~>Лисати.

ІколИця] (іхт.) «щипавка звичайна,
Cobitis tаепіа L.» Ж;- очевидно, по
:х.ідне утворення від колоти, зумовлене
тим, що на толові риби є підочні колюч
ки, а також попереду очей поздовжній
досить гострий кіль (Маркевич- Ко
роткий 141-142).- Див. ще колоти.
колібрі (орн.) «Trochilus L.»;- р.
болг. м. колuбри, бр. калібрьt, п. koliber,
рідк. kolibr, заст. kolibry (мн.), kolibryk, koluber, ч. kolibfik, заст. kolibr,
ko!ibri, слц kolibrik, вл. kolibrik, схв.
кдлибар, Слн. kolibri;- запозичення з
французької мови; фр. colibri разом з
ісп. порт. colibri походить від каріб. (га
лібі) col-ib(a)ri «колібрі», букв. «сяюча
поверхня»; назва птахазумовленайого
я.скравим, блискучим оперенням.- СІС

339; Фасм_ер І І 290; S!awski І І 355; Machek ESJC 269; Holub-Lyer 248; БЕР
If .556; Bloch 159; Dauzat 186; Юuge
Mitzka 389; Lokotsch EWAW 42-43.
колізія «зіткнення протилежних сил,
інтересів, прагненЬ»;- р. коллuзия, бр.
калізія, п. kolizja, ч. kolize, слц. kolizia,
вл. kolizija, болг. колuзия, м. колизиjа,
схв. кдлїізиjа, слн. ko1izija;- запозичен
ня з латинської мови; лат. collisio «зіт
кнення; струс, хитання, коливання» по-
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«те.»;

-

запозичення з

середньолатин

ської мови; елат. со1іса (passio) «всяка
болюча хвороба нутрощів» (букв. «хво
Dоба ободової кишки») пов'язане з гр.

'xffiЛtx-Yj (v6aoc;;) «біль, хвороба ободової

кишки», у якому прикметник xffiЛ•x-fJ
«пов' язаний з ободовою кишкою» є по
хідним від xwЛov «член (тіла); товста
кишка, ободова кишка», спорідненого з

псл.

koleno, укр. коліІіо.-Шанский 9СРЯ
8, 200-201; Slawski ІІ 356-357;Machek ESJC 214; Holub-Lyer 248; Schuster-Sewc 602; БЕР І І 557; Вуjаклиjа
439; Юuge-Mitzka 389; Frisk ІІ 60-61;
Boisacq 543.- Див. ще коліно.
ІІ

і

коліно «суглоб, що з'єднує стегнову
кістки; місце згину ноги;

гомілкові

певна частина, ланка стебла злаків і де
яких інших рослин; покоління в родо

воді, рід», к.оліІіКО «Коліно», [коліІіня]
«коліна», (колінце] «частина стебла рос

лини», [коліІіttик] «Те.>>, [колін.r(і1 «щи
колотки» ВеУг, [к.оліІіЯчка1 «хвороба ніг
у овець та курей» Ж, [коліІіковатий]
«вузлуватий» Ж, к.оліІікуватий. «те.; який

складається з колію> СУМ, Г, [коліну
ватий] «ТС.; ЗВИВИСТИЙ, покручений»,
к.оліІіІіuй, к.оліІічастий, коліІічатий СУМ,
Ж, [коліІійчитися] «згинатися» (про дріт)
Ж, коліІікувати «Повзати; стояти на

коліно

коліти

колінах» СУМ, УРС, [колtнчити] «бити
(коліном?)» СУМ, Г, [колінЯчити] «хво
ріти на ноги» (про овець і курей) Ж, [до
колінниці] «вид довгих панчах у гуцулів»,
[навколінки] «на коліна; на колінах»,
[навколінціJ, Nавколішки,
/іавколюшки

(Iljiпskij AfSIPЬ

29, 163-164)

викликає

сумнів; неприйнятне розмежування р.
колено «коліно, згин ноги, руки» і ко
лено «рід, пок<;>ління» (Fortunatov ВВ

3, 57; Meillet Etudes 444; MSL 8, 237;
RSJ 9, 73).- Шанский 9СРЯ ІІ 8, 198;
Фасмер І І 289; Slawski_ І І 343-344;
~riickпer 245; Machek ESJC 268; SchusterSewc 601; БЕР 11 565-566; .3ССЯ 10,
132-134; Трубачев Терм. родства 161;
Beпveпiste, Meillet, Соhеп BSL 27, 5167; МеШеt MSL 14, 375; Berпard Балк.
езикозн. 4, 106;VBerп. І 545-546; Pedersen KZ 39, 387; Sumaп AfSlPh 30, 296297; Reichelt KZ 46, 328; Trautmaпп
125; 9ндзелин РФВ 76, 308-309; Fraenkel
237; Miihl.-Eпdz. І 368; Ноfmапп І
168; Pokorny 640.- Пор. член.

«ТС.», навколішках «На Колінах», навко

ЛЮШКаХ (розм.) «ТС.», [Ііавк.6льки] «нав
колішки», наколінник «пов' яз ка, на
кладка, що носиться на коліні; частина
старовинного бойового спорядження, що

прикрnвала коліно», [Ііаколінниці] «вид
гуцульських жіночих гамаш з білої
вовни, які зав' язують вище колін» Шух,
Г, наколінний, [нак6лінках] «навколіш
ках» Ж, Ііадколінок (анат.), надколtІі·
Ііий, підколінник, підколtІіОК, підколіІі
Ііий, [поколінецьl «той, хто носить ко
роткий (до колін) одяг» Нед, [поколін
Ііик] «пальто до колін; великий горщик»

колір, колорИст, [коль6р] Ж, [колі
р6вий], колористuчпий, кольорИстий, ко
льорОвий, [колярпий] «кольоровий» Ва;

Нед, [поколінниці] «довгі панчохи», по
коління «сукупність родичів; потомство

р. бр. колер, п. ч. слц.

kolor, м. колор,

тварин або рослин; люди близького ві

схв. к.олбр, слн. kolбr;- запозичення з

ку; (заст.) плем'я, рід, родина», поко
лінний, [сколіІіІ1читися] «ослабнути на
НОГИ», (сколіnкуваmіmи] «ТС.»;- р. КОЛе·
НО, бр. калеІіа, др. КОЛ13НО «Місце ЗГИНУ

латинської мови;

ноги;

припускається

плем'я,

покоління»,

«Те.; згин руки, труби;

п.

«Колір;

saral)

ч. слц. вл.

«те.», нл. k61eno «Коліно», полаб.
t'йl'on,
болг.
колЯпо «те.; частина,

koleno

ланка стебла

рослини;

загин,

поворот

(дороги, ріки, труби); рід, походження»,

[колено] «задруга, артіль», м. колено
«коліно, згин ноги, руки та ін.; рід,
плем'я», кол Япо, схв. колеІіD, коJЬеІіо,
слн. koleno, стсл. кол11но «Те.»;- псл.
koleno «Коліно, кривина, згин; член;
покоління, рід», пов'язане чергуванням
голосних з *ёеіпь ( <*kеlпь) «член, ча

стина»;- споріднене з лит. kelenas «Ко
ліно, колінна чашечка» і kelys «коліно»,
[kelias] «Колінце (рослини)», лтс. celis
«коліно», а також гр. xwЛov «член (ті
ла); кінцівка», xuд'l)v «стегнова кістка,
кістка плеча», xli:JAІl'P «колінний суглоб»;
до розвитку семантики <<коліно, член»

-

«покоління, рід» пор. лат. geпu «коліно;
вузол (стебла рослини)» - geпus «рід,
покоління, плем'я», гр. 1Єvщ; «те.»;
зближення з р. к.алес6 «колесо», прус.
po-quelbton «На колінах, навколішки»

лат.

color ( < colos)

зіставляється

.

з

дінд.

«Вершки; ПЛівка на КИП' Я Ченому

молоці», двн. hёlап «ховати»,

kolano

закрут дороги,

ріки; вузол у стеблі трави»,

фарба»

первісне

причому

значення

«ПО

криттю> (у т. ч. й кольорове).- Фасмер
І І 289; Slawski І І 359; Briickпer 246;
Holub-Lyer 249; Юuge-Mitzka 297, 319;
Walde-Hofm. І 196-197, 247; Erпout
Meillet І 111-112, 133.
коліснИк, коліснИця, коліспЯ, коліс
частий, колісчатий, коліш, колішенний,
колішнЯ,
коліща,
коліщатий - див.
коло 1 •
коліт «запалення слизової оболонки

товстої кишки»;- бр. калrт, п. colitis,
ч. слц. kolitida, болг. кoлutn, схв. ко
лuтис, слн. kolitis;- очевидно, запози
чення з російської мови; р. колuт по

ходить від нлат. (мед.) colitis «коліт»,
утвореного від лат. соlоп (colum) «обо
дова
кишк<1; захворювання
ободової
кишки, коліки», слщза грецького по
ходження, або безпосередньо від гр.
xwЛov «член (тіла); товста кишка, обо

дова кишка».- СІС

339; Шанский 9СРЯ
8, 201; Kopalinski 177; Holub-Lyer
248; БЕР ІІ 557; Вуjаклиjа 439.-Див.
ІІ

ще коліки.
коліти «Клякнути; дубіти, ціпеніти»,
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колія

кбло

заколіти

«задубіти,

заклякнути»;- р.

колеть «заклякати; дохнути, nомирати»,

околеть «здохнути», бр. (колець] «Мерз
нути»;- псл. (ех.) [koleti1 «клякнути»,
похідне від kolт, «кіл»; сумнівні пов' я
зання з .1Тс. apkala «ожеледиця», atkaliJ
«тс.», atkalёties «відпочити, набратися

сил»,

kalst

«сохнути, засихати», свн.

«втомлений», снн.

hellich

hel

«ТОЙ, хто стра

ждає від спраги»

(Zнbaty AfSlPh 16,
395; Miihl.- Endz. І 164, 11 144) і з р.
калІіть (Meil1et MSL 14, 373); семантич

lколкатиJ

«ковтати»

/К;- неясне;

можливо, звуконаслідувальне утворення.

кбло 1 «замкнена крива; круг; пред
мет, що має форму круга або кільця»,
кільце, кільця «гімнастичний прилад із
двох підвішених обручів», [кола] «віз»,

[колесарl «Іюлісний майстер» Ж. [колес
нИк] Ж, МСБГ, коліснИк, [кол .!Ір І «тс.»,
[колеснuцтво 1 «ремесло колісника» Ж,
коліснtщтво «те.»,

колеснйця «особливо

обладнаний двоколісний візок», коліс
нИця «ТС.; візок як засіб пересування у
стародавніх греків і римлян; (заст.) ба
гато прикрашений колісний екіпаж»,

ний розвиток р. (о)колеть «(з)дохнутю>
слід, очевидно, розглядати як наслідок
впливу якоїсь субстратної фінно-угор

[колесня] «верстат для вставляннн спиць

ської мови, де існувало близьке за зву-

в обід, колісна майстерНЯ» ж.

ковою

лесо,

формою

дієслово

із

значення~!

«помирати» (пор. фін. kuolla «умиратю>,
ест. koolma, морд. куломс, мар. колdщ,

удм. кульmьt,
хант. x~J-, уг.

комі кувньt, :-.1анс.

hal-

«ТС.»)

~ал-,

(Kalima 126);

пrийняття тут самостійного семантич
ного розвитку і заперечення фінно
угорського впливу (Ф3смер ІІ 290) менш

переконливе з огляду на негативні дані

інших схілнослов' янських мов.- ЗССЯ
10, 134; Bern. І 551.- Див. ше кіл.
колія ~<наїжджене заглиблення від
коліс на дорозі; за.'Іізпична чн тгамвай
на ліні}-~; [поїзд]; узвичаєний, природ
ний хід життя,
звичайнпй
перебіr
справ; [черга] Ж», [колій] «колія; чер
га» Ж;- р. колеfі «колія, слід коліс;
залізничне полотно; дорога; спосіб жит
ТЯ», бр. каляЯ «залізнична колія», ка

ляіна «колія», п. ko1ej «залізниця; чер
га; (заст.) слід від коліс, колія, дорога»,
ч. kolej «слід колеса, колія; рейка, за
лізничне полотно; [польова дорога]»,
ст. ko!eje «слід колеса, ко.'!ію>, С'ЛІl. kol'aj, kol'aja «ТС.», вл. kolija «сліл (особ
ливо глибокий) коліс; ко.rtію>, нл. k6-

lej «ТС.», слн. kol€~ja «слід воза»;- псл.
[koleja] «слід колеса», похідне від ko]o
«круг;

колесо»;

sначення

11 8, 200;
350-351;
J?rйckner 245; Machek ESJC 268; SchusterSewc 602; 9ССЯ 10, 131; Mikl. EW 124;
Bern. І 545.-Див. ще кбло 1 •
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коло, обвід», [колетняl «сарай для ка
рет>>, [коліеt 1 «Колеса, систе:vtа зубчастих
коліс» Ж, [коліснйці1 (!\ш.) «передня ко
лісна ч~стина пл-уга» )К, колісtuі, коліш

нЯ <<ТС.», [коліснf] (мп.) «ВИД ВИШИВОК»
Ж, Г, [колічкиl (мп.) «гс.» Ж.

колісце

«Невелике колесо», [колісча1 «ТС.»,

[ко

лісчаткu] (мн.) «ВИд вишивки або

про

шви на білизні», \коліс:чатко! «різець для
тіста», [коліtи] «колесо на валу (над кри
ницею?)» Г, Ж, [колюш] «ТС.» Ж, коліща
«невелике колесо», кольч!Іга «частина ста
ровинного військового спорядження

вигляді

сотючки

з

металевих

у

кілець»

(можливо, З п.), кільцюватий «Схожий
на кільце», кіль•tастuй «який

складає

ться з кілець», кільчатuй єтс.», [колеч
коватuй] «ЗаВИТИЙ, заr<учерявленИЙ» (про

волосся) Ж, колkний, [колісчастuй] «Ко
лісний;

виготовлений, намальований з

кільпями» Ж, [колісчатuй, коліщІітuй1
пс.» Ж, [колішенний] (у словосполу
ченні колішенні волй «перша пара волів,
що йдуть біля колішні плуга») Г, Ж,
[колюшешшй] «ТС.», кільцювати «наса
джувати мічені кільця; робити круговий
зріз; обмазувати смолuю навколо стов

лесувати «Те.; карати колесуванням»,
колувати «рухатися по колу; їхати в
об'їзд>), [відколиця] «накладка на ма
точину для її подощкення» Ж. заколес
ник «кілок, який закладають в отвір на

семантичного

розвитку.- Шанский 9СРЯ
Фасмер І І 290; Slawski І І

Л,

колечко «nредмет, який має форму кола;

бур дерева», колес{tти «кружляти», ко

воно

процесі

Г, ко

соняшника»

у якого

є

kolej,

в

«кошик

на

«черга»

слідком впливу з боку п.
виникло

\колесо]

осі, щоб не спадало колесо», [:заколісник1
«ТС.» Ж, [поколесне] «подать від млина-

коло

колобок

вого колеса», [поколещинаJ «те.»;- р.
[коло] «круг, ббід; колесо», колесо «ко
лесо», бр. кола «коло; натовп», калясо

«колесо», [калёсьt] «віз, візок», др. коло
«круг, дуга;

колесо», колеGа наз.

в. мн.,

кола «візок», п. kolo «колесо; круг, ко
ло», заст. kolasa «візок, карета», [kolosa] «транспорт на колесах», [kolesa]
«колеса» (з слц.), ч. ko!o «колесо; вело
сипед; танок; товариство», koleso «ве
лике колесо», kolesa «Візок», слц. kolo

«круг; танок; колесо; велосипед», kole-

so «Колесо; [коло, круг]», вл. kolo «ТС.;
танок; гурток», koleso «колесо; круг;
велосипед>>, нл. [kбleso], kolaso «ТС.»,
полаб. t.'olu «колесо», t'біа (мн.) «віз»,
болг. заст. [к6ло1 «колесо; круг», коле
ло «Те.; (розм.) велосипед>>, м. коло «МЛИ

нове колесо», схв. коло «колесо; круг;
гурток, товариство; танок», колеса (мн.)

«КОЛеСа», КОЛа «екіпаж, візок, КОЛЯСКа,
карета; автомобіль; вагон», ст. koleso
«колесо», слн. kol6 «колесо,· круг; та
нок», kolesa род. в. одн., стсл. к~лІ;) «Ко
лесо, круг; (мн.) візок», кмЕСЕ род. в.
одн.;- псл. kolo «колесо; коло, круг»
(кореневе -о- вторинне замість очікува
ного -е-, · як у псл. nebo «небо», гр.
хЛЄос;; «звістка, слава») із збереженням

давньої -еs-основи;- споріднене з прус.

-kelan «колесо» (у складному у1воренні
rnaluna-kelan «млинове колесо»), лтс.
du-celes «двоколісню1 віз», дісл. hvel
- ' пс .», гр: :rto'Л ос;;
«колесо», данг л. h Уе01
«вісь, полюс; небо; оберт», :rtoЛєffi «ру
хаюсь навколо, обертаюсь», :rtЄЛсо «ру
хаюсь» лат. colo «обробляю, вирощую;

населя~», дірл. cul «віз», дінд. carat і
«мандрує,

рухається»,

а

плікованим

початковим

лит.

«ШИЯ»

kaklas

обертає гьсю>), дінд.

також

з

реду

компонентом

(первісно

«те,

що

cakral)/cakram

«ко·

леса воза», ав. ёахrа-, гр. хбх.Лос;; «Круг,
коло; колесо; танок, хоровод», тох. А
kukat «віз».- Критенко Вступ 515; Шан·
ский 9СРЯ ІІ 8, 199; Фасмер ІІ 289-290;
Slawski І І 367 -369; Bruckner 247 -248;

Machek ESJC 270; Holub-Lyer 248;
Schuster-Sewc 595 -596; БЕР І І 559;
Младенов 245; Skok ІІ 126-127; 9ССЯ
10, 141-144; Бернштейн Очерк 1974,
148-149; Meillet Etudes 357; MSL 14,

373; 22, 203; RI~S 5, 12-13; Noreen IF
4, 320-323; Vaillant Gr. comp. ІІ 1,
237; BSL 52, 165; Bern. І 548-549;
Trautmann 125; Топоров ІІІ 305-307;
Fraenkel ZfSIPh 20, 71-72; Mйhl.
Endz. І 368, ІІ 138; Ernout-Meillet
236-238; Pokorпy 639-640.
коло 2 «поблизу, біля; навколо, близь
ко (про приблизну кількість, неточний
час)», вк6ло «навколо», [докола] Я, дов
кіл (рідк.) «те.; кругом», довкола «ТС.»,
довколишній, навкіл «кругом, навкруги»,
навКОЛО «ТС.», НавКОЛUШНій, [навд6кола,
навд6коло, надокола, надукола, ук6ло];

р. [к6л61 «коло, поблизу, біля, навколо,
близько (про кількість, час)», бр. [ка
ла] «КОЛО, біля, поруч, ПрИ>>, [коло)
«тС.», п. kolo «Те.; навкруги, навколо;
близько (про кількість, час)»,
[kole]
щоло, біля», ч. сх.-мор. [kol'e] «біля;
поруч; близько», слu. поет. kolo «біля,
навколо,

довкола;

кругом,

навкруги»,

болг. заст. [кол] «біля, поруч», схв. рідк.
«біля, навколо»;- псл. ko!o «біля,
поруч, близько», прийменник, утворе·

kolo

ний на основі форми зн. в. одн. іменника
kolo «коло» (пор. лат. circum «навколо»
і зн. в. одн. від circus «коло»); пізніше
на українському грунті з uим приймен
ииком злився прислівнпк-прийменник
ст. около «навколо, біля», в якому зазна
ло редукції початкове о (рез у .'Іьтатом

його неповної редукuїі є у, в, що збе
рігається в формах [вк6ло] «навколо»,
довкола, навк6ло).-Мельничук СМ ІІІ

140 146-147; ІУМ Морфологія. 437438: Фасмер ІІІ 129; Slawski ІІ 369;
Ma~hek ESJCS 215; ESSJ Si. gr. 8891.-Див. ще коло\ около.
колобок

«невеликий

круглий

бепь; [круглий коржик; омлет

хлі

~1}';

р. колобок «не~е.тшкий. круглий х~ібець;
[круглий пир1r; пир1г довгастии; пе

чиво, ватрушка; грудочка тіста]», [ко
лоб] «ТС.», [колобан] <~хліб різної форми»,
бр. [калабок] «Пиріжок, булочка»;- за
довільного етимологічного пояснення не
має; можливо, пов' язане з псл. *klQb'Ь
«Щось скручене, звите подібно до кулі»,

укр. клуб; зближення з укр.

[ковбан]

«колода, оцупок дерева, чурбак, пен~»,

[к6вбок] «товстіша частина дереиа, БІД·
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колода

колобродити
різана від вершини; пень, колода, чур

баю>, [ковбик] «шлунок», [ковбатка] «ку
сок м'яса», очевидно, вторинне; зістав
ляється також з лтс. kalbaks «шматок
хліба»; думка про зв'язок з псл. kolo
«колесо», р. [коло] (КЗСРЯ 205; Горяев

151)
ки

достатньо не аргументована; з точ
фонетики непереконливе
ви

зору

ведення слов'янських форм від гр. х6'А
ЛаВос;; «вид пшеничного хліба,
пиріг»
(Korsch AfS1Ph 9, 513; Bern. І 542-

543) або від шв. klabb щурка», норв.
klabb «Грудка» чи дісл. kolfr «брус, па
ля, жердина» (Knutsson GL 49; Vasшer
RS1 5, 136); безпідставне твердження про
спорідненість із слн. sklabotina «осад,
намив» (Torbiornsson І 80).- Шанский
.3СРЯ 11 8, 207; Фасмер ІІ 292; Преобр.
І 335; Собалевский ИОРЯС 27, 327;
Ильинский ИОРЯС 24/1, 127, 129; По
тебня ФЗ 1876 І І 93; Slawski 11 365;
Brйckneг KZ 45, 32.- Пор. клуб\ к6в
баль, ковбан, ковбатка.
колобродити «безцільно ходити; ти
нятися;

бешкетувати»;- очевидно,

позичення з російської мови;

р.

за

коло

бродить «тс.», мабуть, пов' язане з ді ал.
заст. коло «круг, коло» і бродИть «тиня
тися»; менш обгрунтованим з огляду на
давність (фіксується з початку XVIII ст.)
і поширеність у російській мові був би
розгляд укр. колобродити як власного
українського
утворення.- .3ССЯ
10,
144-145.- Див. ще коло\ бродИти.

[коловатень] «окремо виросле і че
рез це гіллясте, крислате стебло коно

пель», [кол6ватиця, кол6ватtшця] «тс.»
Ж, Г;- неясне.

[коловатиця]
роба),

«вертячка (овеча хво

Hydrocephalus

hydatidens»

Ж,

Г, [коловdтка] (ент.) «головний черв'як,
що викликає у овець вертячку, Coeпu
(вет.) вертячка» Ж, [ко
ловайка] (у сполученні мозговник к.
«головний черв'яю>) Ж;- очевидно, по
в'язане з [колувати] ( <*коловати) «кру
жляти», похідним від коло, з огляду на
те, що вівці при цій хворобі від болю

rus cerebralis;

починають кружляти,

вертітися

(пор.

'інші назви цієї хвороби: вертЯчка, вepтiж).-Slawski ІІ 371.-Див. ще коло 1 "

[к6ловатній] (бот. у сполученні ко
ловатнє зілля «розтороnша плямиста, S і·
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lybum mariaпum Gaertп .»);-очевидно,
пов' язане з [кол6ватень] «гіллясте кри
слате t.:тебло конопель, що виросло ок
ремо»; зв' язок міг бути зумовлений по
дібністю зовнішньої форми внутрішніх
листочків обгортки розторопші до форми
крислатого стебла конопель (Вісюлі·

на-Клоков 313; Симоновиn 439).
[коловИна] «вибій» Ж. [колевина] «ТС.»
Ж;- не зовсім ясне; можливо, резуль
тат (спрощення) іменника колодовбина
((вибоїна»; може бути й давнім похідним
від коло «колесо».

коловорот
ворота,

«ручне

(заст.)

якими

свердло;

вир;

перекривали ви

хідні вулиuі села для охорони посівів
від свійських тварин; [верхня (рухома)
подушка на передній осі воза; колода,

якою повертається ві тр як Г, Ж І», [к6ловоріт] «ТС.», [колuворотl «прядка; де
рев'яна колода для намотування каната;

турнікет; кінний привод; верхня (ру
хома) подушка на передній осі воза»

Ж;- р. коловорот «ручне свердло; [вир;
ворот для підіймання вантажів;

вигин

річки; непостійна людина]», бр. калава
ротньt «коловоротний», п. kolowr6t «вал,
що

обертається

(з

різним

. призначен

ням,- напр., у лебідці); прядка; коло

ворот (ворота у селі); вир», ч.
((прядка;

коловорот

(у

підіймання
вантажів)», вл.
«прядка; махш~е колесо», нл.
юбертальний

рух;

(у підіймальних
для

звивання

прядка;

для

kolwrot
kolowrot

коловорот

механізмах);

ниток;

kolovrat

знаряддях

свеодло;

знаряддя
вертячка

(хвороба овець)», схв. ко'лпврііт «пряд

ка; вир», слн. kol6vrat «прядка; колово
рот (як підіймальний механізм)»;- псл.
* kolovort'Ь, складне слово, утворене з
основ kolo «колесо» і *vьrteti «вертіти»
з вихідним значенням «знаряддя, що
обертається за допомогою колеса; абер·
гання навколо (колесом), кружлян!_!я».
Slawski І І 371-373; Machek ESJC 270;

Schuster-Sewc 598-599; ЗССЯ 10, 149.-

Див. ще вертіти, коло 1 •
КОЛОДа «СТОВбур зрубаного дерева;
обрубок товстої деревини;
комплект
гральних карт; (JYIH.) масивні дерев' яні
кайдани, диба», [кол[тка] «оправа чи
ручка (до ножа)» Ж, колодка «тс.; не
велика колода; копил; взуття з дерев'я-

колодач

колодка

ніж» з укр. [колодИ] «коліснию> (Slawsk і
ІІ 370), а також виведення р. [колодей]

ною підошвою або видовбане з дерева;
брусок у гальмі; планка з орденською
стрічкою; (мн.) масивні дерев'яні кайда
ни, диба», колоддЯ «КОЛОДИ, обрубки

від слів коло, около і деять, дело (Фас
мер ІІ 293).- Див. ще колода.

товстої деревини, кайдани» СУМ, Г,
колодЯччя «Те.», [колодuця] «колод.а; ко

[колодец(ь)] «колодязь» Л;- запози
чення з російської мови;
р. кол6дец

лодка, маточина в колесі» Г, Ж, колод
ІіUК «арештант, в' язень у колодках або

«ТС.» є, очевидно, вторинним

інших кайданах», [колоднuчuйl «підсуд
ний» Ж. колОдочка «Вільний від пуху кі
нець стрижня пташиного пера», [коло
доватийl <<подібний до колоди, необте
саниЙ'> Я, [заколодити1 (мед.) «затверді
ТИ» (про запор), [nідколодник] «частина
капкана», [пfдколодь] «те.», підколод
нuй, [поколодва] «капкан на лисицю і ку
ницю», [поколоднеl «відступна плата за
прив' язування колодки (у грі)»;- р.
колода, бр. калода, п. нл. kloda, ч. klada,
СЛЦ. klada, БЛ. k\oda «КОЛОДКИ, Кайда
НИ; в'язниця», полаб. k!ada «бочка>>,
болг. [клада] «колода, пень», м. клада,
СХВ. клада «ТС.; КОЛОДКа, кайдаНИ», СЛН.
кмд6

«паля,

брус, колода>>, rлt\Дt\ «те.; пень;

колод

klada

«Те.;

ки»;-псл.

ярус»,

*kolda

стсл.

розсікати,

[колодИ тися] «Ска ржи гися, жалітися
на

цохідне

від

тися;

розщеплювати,

видо

не

погоджуватися,

упиратися»

волатинської мови; елат. нлат. collodium
«Колодій» походить від гр. хоЛЛJн'>Jlс;;
с<клейкий, в'язкий», пов'язаного з хоЛЛа:
«клей», спорідненим з псл. · *kьlejь/
*kьlьjь «Те.», укр.
клей. -СІС 339;
ССРЛЯ 5, 1167 -1168; Kopaliflski 503;
Holub--Lyer 248; РЧДБЕ 342; Вуjак
лиjа 439; Юеіn 314; Dauzat 187; В loch

«рубати,

колоти»;

споріднене з дісл. holt «дерево; лісок»,
двн. holz «ТС.», нвн. Holz «дерево, дере
вина», кельт. *kaldї «Ліс», сірл. caill,
кі:v~р. celli ((ТС.», гр. хЛсібос;; «гілка, па
гін».- Фасмер
ІІ
293; ОткупщикоІІ
122-123; Slawski ІІ 258-259; Bruckпer

р~зу льтат

(див.).
колодій 1 «спиртова-ефірний розчин
нітроцелюлози»;- р.
коллодuй,
заст.
коллодиум, бр. калодьи1, п. kolodium,
kolodioп, ч. слu. kol6dium, болг. кол6дий, колодuу/11, схв. колодuj, колодujу.н,
слн. ko16dij «ТС.»;-запозичення з но

розщеплене,

*kolti

біль»;- очевидно,

зміни слова [кородИтися] «те.; кволи

«Колода, чурбак, пень»

(пер вісн о «щось розе і чене,

відтяте»),

утворенням,

результатом зближення первісного ко
лодязь з колода: припущення про пер
винність форми колодец (Кипарский ВЯ
1956/5, 134) менш переконливе.- Шан
ский 9СРЯ ІІ 8, 209; Фасмер І І 293.Див. ще колода, колодязь.

.

І 160; Fri~k І 898-899;
Див. ще клей.

Boisacq 484.-

[колодій 2 ] «Колісник»;- р. [колодей]

238; Machek ESc~C 250; Holub-Lyer
240; БЕР ll 410-411; Bezlaj ESSJ 11
35; 9ССЯ 10, 122--123; Fortunatov ВВ
6, 216; Bezzenberger ВВ 16, 240-241;
Bern. І 543; Юuge-Mitzka 315; Persson
Beitr. І 175-176; Pokornv 546-547.Див: ще колоти.
·

kolodziej «те.; каретник», ч.
«дурень; (мор.) шахрай, під
ступна людина», ст. kolodej «коліснИк»,

[колощічJ «JЗеликий ніж з дерев'яною
колодкою; ніж, що носять у піхвах на
поясі; великий незграбний ніж Ж», [ко
лодій] «великий ніж з дерев'яною ко
лодкою»;- р. [колодей} «великий ку
хонний ніж» (мабуть, із укр.);- очевид

«колесо» і дієслова deti (dejati)
«робити, дія·І~И».- Sla~'ski І І 369-370;
Machek ~SJC 270; Holub-Lyer 248;
Schuster-Sewc 596; 9С(:Я 10, 145; Веш.
І 193.- Див. ще діти\ діяти, коло\
[колодкаJ «висячий замаю>, [колодоч
ка] «те.» Ме;- р. заст. колодки (мн.) «де

но, пов'язанез колода, оскільки ручкою
такого ножа є дерев' яна колодка; менш
переконливе з семантичного погляду по

в'язання форм укр. [колодій] «великий
ніж», р. [колодей] «великий кухонний

«те.»,

п.

[kolodej]

слц. ko!odej «дурень»,
«колісник; каретник»,

вл. [kolodzej]
нл.
kolozej

С<ТС.»;- ПСЛ. ko!odejь «КОЛіСНИК» Є СКЛаД
НИМ словом, утвоr;еним з основ іменника

kolo

рев'яне пристосування, що одягалося на

ноги арештантам», п. 1;:l6dka «висячий
замок», ч. kladka «засув; [висячий за

мок]», слц.

[kladka] «висячий замок»;-
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колокоцей

колодрИст

очевидно,

результат

семантичного

роз

витку слова колодка (мала колода) у
значенні «засув», на який могло вплину
ти інше значення слова «дерев'яні кай
дани, що одягалися на ноги», оскільки
первісно висячий замок так само скла
дався з двох частин; може бути також

калькою п.

kl6dka.- Slawski І І 273-

274.- Див. ще
[колодрИст]

колода.

(бот.) «підсніжник біло
сніжний, Galaпthus
пivalis
L.» Ж,
Mak;- результат деетимологізаuії і
зближення з словом коло назви рослини

коз6дрuст

(див.).

[колодЮх] (бот.) «ожина сиза (зви·
чайна), Rubus caesius L.»;- неясне; мож
ливо, результат видазміни якоїсь форми,
похідної від колоти.

колодязь, [кол6дезь Кур, кол6дедз
Кур, колод.іж Ж, колозь ЖJ, колодЯз
ник «той, хто копає і ремонтує колодязі»
СУМ, Ж. [заколодяжнuйl Я;- р. коло
дец, колодезь, бр. к,ал6дзеж, калодзезь,
др. колодезь, колодязь, болг. м. кладенец,
схв. кладечац, слн. k!adenec, kladez,
стсл. кмдь..зь., кмдемь.ць.;- загально

прийнятої етимології не має; здебіль
шого реконструюється псл. *kold~dzь,
яке

виводиться

від

не

засвідченого

в жодній rерманській мові герм.
ding-, похідного від основи rерм.

da,

відображеної

в

гот.

kalds

*kal*kal-

<<холод.

ний», дісл. kaidr, двн. свн. нвн. kalt
«тс.», спорідненому з псл. *xold'Ь «хо
лод>>, укр. холод (Мартьшов Сл.-герм.
взаимод. 65-68; Фасмер І І 293; Преобр.
І 336; Соболєвский Лекции 82, 145;
РФВ 22, 31; Младенов СГЕ 22; Bern. І

543-544; Meillet Etudes 355; J agic
AfS!Ph 1О, 195; Vondrak І 438, 471; Torb iornsson LM І 81; S tender-Petersen 277278; Mikl. EW 123; Fraenkel IF 70, 106;
Юuge-Mitzka 343; Uhlenbeck AfSlPh
15, 488; Set~Шi FUF 13, 375); пов'язує
ться також з псл. *kolda «колода, чур
бак; обрубок дерева» як назва копаного
джерела, обкладеного дерев' я ним ·зру
бом
(Откупщиков · 124-126;
Кипар
сюпіі ВЯ 1956/5, 134; Кiparsky GLG

38-40; Neuphilol. Mitt. 54, 378-379;
Briickner ZfSIPh 6, 65; AfSlPh 42, 139;
БЕР ІІ 412-413; Gбrner ZfSlPh 32,

5,18

330; Skok ІІ 87; Буга РФВ 70, 255);
потребує додаткової аргументації твер
дження

про

походження

кінuевої

стини -~dz'ь із суфікса псл. -еnьсь

chek Slavia 20, 218);

ча

(Ma-

немає достатніх

підстав виводити псл. *kold~dzь із про
блематичного * xoldE:)dzь «колодязь» (від
*xold'Ь «холод»), нібито видозміненого за
аналогією до *kolda щолода» (Брандт
РФВ 22, 138-139).- Критенко Вступ

532; Фасмер-Трубачев ІІ 293; ЗССЯ
10, 123-125.- Пор. колода, хблод.
[колоздра] <<Лутовка (сорт вишень)>>
Ме, [кол6здрuй] «Про один із сортів ско
роспілих яблук» Я, [колоздрявий] «Ско
роспілий» Ж;- очевидно, результат ви

дозміни слова [скороздра] (букв. «скоро
спіла»), форми жін. р. прикметника [ско·
роздрийl (див.).
[колокіл] «дзвін; дзвінок на шиї у
корови, козю>, [колокілок Ж, колокіль
ж. колоколець Ж] «ТС.», [колокільце] «бу
бонець?»;- р.

полаб.

колокол «дзвін; дзвіноК>>,

kluokil'ol, kJat'ol «ТС.», klat'olak

«дзвінок», бо лг. ст. клаколна «ДЗЕЇН>>, цсл.
KMIOM'h <<ТС.»;- ПСЛ. (*kolkol'Ь] «ТС.»;
редупліковане утворення, очевидно, спо

ріднене з лит.

kafika!as ( <*kalkalas)

«серце дзвона; дерев' яни й бубонець»,
дінд. kalakalal) «безладні крИІ<И, шум»,

а також з нередуплікованими гр. хаЛЄffі
«кличу», хЄЛабос;; «шум», лат. calo «кли
чу, скликаю», двн. helian «звучати», хет.
kalles- «КЛИКаТИ», ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО іє.
*ka!a-, *kel(d)- «кликати, звати».- Фас
мер ІІ 294; Polafiski 2, 249-250; БЕР ІІ
414; 9ССЯ 10, 137-139; Bern. І 547;

MeilJet Etudes 229; Fraenkel 207 -208;
9ндзелин СБЗ 196; Solmsen PBrB 27,
364; Hujer LF 35, 220; Frisk І 762763; Boisacq 397 -398; W alde-Hofш.
І 141-142; Ernout-Meillet І 87-88;
Pokorny 548.
[колокоцейl (бот.) «підсніжник зви
чайний, або білосніжний, Galanthus ni-

valis L.» ВеНЗн, Mak;- видозмінене
запозичення з молдавської мови, збли
жене з основою слова [колокіл ( колоко
лець)] «дзвінок»; молд. клопоцей (бот.)
«дзвіночки», мн. від клопацел «дзвінок»,
пов'язане з клопот «дзвін», яке походить
від стсл. кл~n~Т'h «дзвін, шум»
(пор.
болг. кл6пот «дзвінок на шиї тварини»,

коломазь

колонія

DLRM

Slawski І І 371; Bezlaj ESSJ ІІ 59; ЗССЯ
10, 147.- Див. ще коло\ мИти.

СУМ, Ж, [колимаз, коломасть1 «те.» Ж.
[колимазЯр1 «дьогтяр, смолокур» Ж, [ко

[коломітний] «каламутний» Ж;- фо
нетичний варіант слова калащjтний,
що розвинувся з його попередньої форми

укр. клопіт «турбота»).-СДЕЛМ 186;
159.-Див. ще клопіт.
КОЛОМаЗЬ «ДЬОГОТЬ і МаЗЬ ДЛЯ КОЛіс»

лімажарь1 «той, хто продає мазь для
коліс, дьоготь», [коломазник] «те.»;
р. [коломазь] «мазь для коліс», бр. ка
ламdзь, п. [kolomaz1, ч. kolomaz, слц.

kolomaz, вл. kolmaz, схв. коломііз, слн.
kolomaz, kolomast «те.»;- псл. kolomazь '«мазь для

коліс», складне слово,

утворене з основ іменника kolo «Колесо»
і дієслова mazati «мазати».- Briickner

248, 326; Machek f:SJC 270; HolubLyer 279; Schuster-Sewc 594; 9ССЯ 10,
145-146.-Див. ще коло\ мазати.
[коломИєць] «солевар» Ж, [коломйй
ця] «ТС.» Ж;- очевидно, похідне утво·
рення від назви міста КоломИя, яке в
епоху

середньовіччя

було центром до

бування солі, що вивозилася на Прrщні·
пров'я (УРЕ 7, 15); власна назва Ко
ломия пов'язана, мабуть, з апелятивом

коломИя (див.).
коломИйка 1 «українська народна пі
сенька типу частівки; гуцульський ~а
совий танець»;- р. коломЬtйка «украІн

ська народна пісенька», бр. [каламь"tйка]
«ТС.», п. kolomyjka «те.; гуцульський ма
совий танець», ч. слц. kolomyjka <<Тс.»;
похідні утворення від назви міста Коло
мИя, біля якого виникли і дістали най
більше поширення такі пісня і танець.

Грінч. ІІ

272; УРЕ 7, 13-14; ССРЛЯ 5,
1178; Slawski І І 371; Briickner 248;
Machek ESJC 236; Holub-Lyer 227.Див. ще коломИєць, коломИя.
[коломИйка 2 ] (бот.) «деревій

родний, Achillea
Mak, [коломИйки]
Ж;- можливо,

nobilis

благо

L.» ВеНЗн,

(мн.) «Вид рослини»

пов'язане з

іменником

[коло.-иИя] «глибокий вибій, наповнений
водою», але мотивація цього зв' язку
неясна.

[коломИя] «глибока вибоїна, наnов
нена водою»;- п. [kolomyje] «те.» (мож
ливо, з укр.), схв. [kolomijaj «колія»,
слн. kolomija «те., слід від коліс»;- псл.

[kolomyja] «вибій, наповнений водою»
(букв. «те, що колесо миє»), складне
слово, утворене з основ іменника kolo
«коло, колесо» і дієслова myti «мити».-

* каломутний

>

( <* kalomgtьnь(jь));

пе

рехід у
і (через проміжну стадію о),
мабуть, аналогічний до подібного явища

в діброва (

< дуброва),

тощо і передбачає

заміж ( <замуж)

завершення

зміни в

умовах наголосу *каламутнИй (пор. ка
лаjиутнИй).- Див. ще каламуть.
колона

«вертикальна

опора;

стрій

військових підрозділів; апарат цилінд
ричної форМИ», КОЛОНада «рЯД КОЛОН,
об'єднаних загальним перекриттям», ко
лонка «стовбець друкованого
тексту;
пристрій у формі видавженого uилінд
ра»;- р. колонна, бр. калона, ч. слц.

kolona, болг. м. схв.
na;- очевидно, через

колона, слн. kol6російське посеред

ництво

з

запозичено

західноєвропей

ських мов; фр. colonne «стовп, колона»,
іт. colonna, н. Kolбnne «те.» виводятьсн
з лат. columna «колона, стовп; межовий

стовп, кордою>, пов'язаного з
«Вершина,

верх;

стовп,

columen

колона»,

а

та

кож з celsus «високий; високо піднятий»
і collis «горб, пагорок, гора», спорідне
ними з псл. ёеlо, укр. чоло.-СІС 340;
Шанский 9СРЯ 11 8, 211-212; Фасмер
ІІ 295; Slawski 11 360; Holub-Lyer 249;
БЕР 11 560-561; Вуjаклиjа 440; Dauzat
188; Bloch 160.- Див. ще чоло.
КОЛОНіЯ «КраЇна, позбавлена імперіа
ЛісТИЧНИМИ державами незалежності; по

селення переселенців з іншої країни;
лікувальний
або
виnравний
заклад;
складна сукупність біологічних орга

нізмів», [колона] «Поселення переселен
ців з іншої країни» Л, колоніалfзм, коло
нізатор, колонізаторство, колонізація,
колоніст, колонізаційний,
колонізува
ти;-р. болг. колония, бр.
кал6нія,
п. kolonia, ч. kolonie, слц. ko16nia, вл.
kolonija, м. колониjа, схв. кдлі5ниіа,

слн.

kolonija;- запозичення з латин

ської мови; лат. colonia «поселення гро
мадян якоїсь держави на чужих землях;
земельна

ська

colo

власність,

ділянка»

сільськогосподар

зводиться

до

дієслова

«обробляю (землю тощо); вирощую,

зрощую;

проживаю,

населяю»,

спорід-
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колонок

колос

неного з дінд. carat і «рухається, манд
рує», гр. л6Лщ; «вісь (точка обертання);
переорана земля», а також псл. kolo,

укр. коло.-СІС 340; Шанский 9СРЯ 11
8, 211; Фасмер 11 295; Slawski І І 358359; Kopalinski 504; Briickner 246;
Holub-Lyer 249; БЕР Il 561; WaldeHofm. І 246, 247; Ernout-Meillet І

132-133.-Див. ще коло1 .
колонок (зоол.) «хижий звірок з ро

дини куницевих, Mustela sibiricus»;бp. каланок, п. kulonka «те.»;- очевид
но, запозичення з російської мови; р.
колонок «ТС.» походить від евенкійськ.
ХОЛОНгг{J ( СОЛОНгг{J) «КОЛОНОК, ТХір».
УРЕ 7, 21; Фасмер ІІ 295; Karlowicz

сfй] «колосиста

рослина», [колосfльник)

«той, хто збирає колосся» Ж. колосЕння
«стан і пора викидання колоса; [колосся,
відірване від стебла; колосся після мо

лотьби]», колоскові (мн.) «злакові хлібні
рослини», колосові «те.», [колосниця] (у
словосполученні
Федоська
колосниця

«день 29 травня, коли жито починає ко
лоситися») Я, [колосування] «відірване
від стебла колосся,

колосся після мо

лотьбИ>>, [колосатий] «який має багато
колосків, з великим колосом», колосИс
тий «ТС.», (KOЛOCRHUU] «КОЛОСКОВИЙ» Ж,
колосuти(ся) «викидати колос; видні
тися колосками», [колосfти] «те.», [ко
лоснувати] «молотити зрізане колосся,

SV.IO 326.

відмолочувати остюки від збіжжя

[колонський]
«одеколоновий» Я;
очевидно, запозичення з польської мови;
п. kolonski «кельнський» входить до
складу словосполучення woda kolonska

меню та ін.)» Ж, [колосувати] «Те. Ж;

«одеколон»,

друга

частина

якого

похо

дить від назви міста Kolon іа (нім. Koln)
«Кельн»,

етимологічно

пов'язаного

з

лат. colonia «колонія (поселення грома
дян якоїсь держави на чужих землях)»;

польський вираз є калькою фр. eau de

Cologne

«одеколон» (букв. «Вода

кельн

ська»).-Вrіісknеr 246; SW 11 404.Див. ще колонія.- Пор. одеколон.
колорИст, колористИчний -див. ко
лір.

колорИт «загальний характер забарв

(яч

обмолочувати Іюлосся (?) Г», [колоса
вать] «очищати ячмінне зерно від остю
ків» Л, [обколосовать] «обмолотити, не
розв'язуючи снопа~> ЛексПол, [паколо
сок] «колосочок» Нед;- р. колос, бр.
колас, п. klos, ч. слц. klas, вл. kl6s,
klosa, нл. klos, полаб. klas, болг. м.
клас, СХВ. клас, СЛН. kJas, СТСЛ. Кt\6С'h;
ПСЛ. *koJS'Ь «КОЛОС», ЩО ВИВОДИТЬСЯ ВіД
*kolti «Колоти»;- споріднене з алб.
kali ( <*kalso-) «колос, соломинка»; пер
вісно

означало

«колючий,

з

гострою

формою»; пор. нім. ~.i\.hre «Колос», гот.
ahs, дісл. ах, пгерм. *akes «те.», пов'я

лення; співвідношення фарб, домінуючий

зані з іє. *ак- «бути гострим», і гр. атсі
хu~ «КОЛОС», ЩО ПрОДОВЖуЄ іє. *steпgh

тон; колір, відтінок кольору»;- р. болг.

«KOЛOTИ»; менш обгрунтоване тверджен

м. колорИт, бр. каларЬtт, п.

ня про генетичний зв'язок з нім. Hiilse
«оболонка, с_тручою> (Holub-Lyer 241;
Machek ESJCS 200), яке відповідає свн.
hiilse, двн. hulsa «те.» і разом з двн.
дангл. h~lan «ховати, покри~ати», герм.
* hul-/*hёl- «ТС.» (пгерм. kёl «ховаючи
накривати») продовжує іє. *kei- «покри

Ч. СЛЦ. БЛ.

koJorit,

kolorit;- можливо,

СХВ. КОЛОрит,
за

пов'язане з

фарбований;

col6re

СЛН·

nосередництвом

російської і німецької мов (нім.
запозичено з італійської; іт.
«Пофарбований,

koloryt,
Kolorit)
colorito
колорит»

«барва; фарба; колір

обличчя; фарби, колорит; забарвлення»,

вати,

що зводиться до лат. color «колір, барва,
фарба». -СІС 341; Шанский ЗСРЯ 11 8,
213; Slawski І І 359; Briickner 246; Ho-

лене rакож у лат. сёШіге «Ховати, укри
ва"НІ», кімр. celu «ТС.», дірл. сеlіш «ук

lub-Lyer 249; БЕР . Il 561; Вуjаклиjа
441; Юеіn 315; Mestica 334, 335.- Див
ще колір.

закривати,

укутувати»,

представ

риваю»,

гр.
xaЛUлtw «Т<:., закутую»
(тоді вихідним значенням псл. *kolsь
мало б бути «Те, що покриває зерна;
оболонка»); зближення з лат. collum
«ШИЯ», гот. hals «те.» (Zupitza GG 50;

колос 1 (тип суцвіття), колосся, коло·
сок СУМ, Ж, колосИла «колос; [колосся,
відірване від стебла; колосся після мо

Torp 82)

лотьби]», [колосuнє] «полова» Ж, [кола-

з дінд. silaЬ. «колос, що залишився на

520

через

фонетичні

зовсім неприйнятне, як

і

труднощі
зіставлення

колос

колопіч

ниві» (Agrell BSl. Lautst. 44--45) та ka~
tham, ka~tham «поліно, обрубок дере·
ва», гр. xЛLIJv «гілка, пагію> (Bezzenberger
ВВ 16, 120).- Фасмер ІІ 295; Преобр. І
337; Slawski ІІ 268-269; Brilckner 238;
Fowkes LP 6, 96; БЕР Il 423-424;
Skok І І 89-90; Bezlaj ESSJ ІІ 37; 9ССЯ
10, 152-153; Bern. І 549; Trautmann 115;
Топоров ІІІ 307-308; Pedersen IF 5, 5556; Walde-Hofm. І 245; Кluge-Mitzka
11, 297, 319-320; Solmsen PBrB 27, 366;
Uhlenbeck 52-53; PBrB ЗО, 208; Meyer
EW 168; ВВ 14, 53; Brugmann Grundriss ІІ 1, 539; Pokorny 545.-·Див. ще
колоти.
кол6с 2 «статуя, предмет, створіння
величезних розмірів; велетень», коло·
сальний «величезний»;- р. колосе, бр.
калос, ч. ела. вл. kolos, болг. м. колос,
схв. колос, слн. k616s;- запозичення з
західноєвропейських мов; н. Ko16ss «ко·
лос, гігант», фр. colosse «те.» походять
від лат. colossus «велетенська статуя»,
що виводиться від гр. xoЛocrcr6c;; «статуя
великого розміру», слова невідомого,
мабуть середземноморського, походжен·

ня.-СІС
Фасмер Il

341; Шанский 9СРЯ: li 8, 214;
296; Slawski Il 360; HolubLyer 249; БЕР ІІ 561; Юuge-Mitzka
389; Dauzat 188; Bloch 136; Юеіn 316;
Frisk І 903-904; Boisacq 486.

[колосатка] (бот.) (у сполученні к.
осока «осока лисяча, Carex vнlpina L.»)
Ж, [колосадка] (у сполученні осока-к.
«Те.»)

Mak;- похідне

утворення від сло

ва колос; назва зумовлена тим, що квітки

цієї росЛини зібрані в колоски і утво
рюють колосовидні, волотисті або кити

цевидні суцвіття (Словн. бот. 386·, Флора
УРСР ІІ 468; Бісюліна-Клоков 109llO; Нейштадт 136; Симоновиn 9899).- Див. ще колос 1 •
колоснИк 1 «Чавунний брусок решітки
в

топках»,

колошнИк

«Верхня

частина

доменної печі»;- бр. каласнfк «ТС .»;запозичення з російської мови; р. ко
л6снИк «те.; брусок або жердина для

сушіння хмелю, укладання снопів; [бу
дова для зберігання відходів обмолоту

(соломи, полови); критий тік для сно
пів; сара й для сіна]»,
[колошникИ
«ряд брусків або жердин для сушіння
снопів» пов' язані з колос «тип суцвіття»,

1

що відповідає укр. колос «те.».- Шан

ский 9СРЯ ІІ 8, 213-214; Преобр.
337.-Див. ще колос 1 •

І

[колоснИк2 1 «кошик соняшника» Л;
не зовсім ясне; можливо, результат ви

дозміни форми [колесо] «кошик соняшни
Ка», зближеної або з колос «тип суцвіття»,
або, через схожість кліток кошика со
няшника і

колосникових

граток, з ко

лоснИк «чавунний брусок решітки в топ
ках».- Пор. коло\ колосІ, колоснИк 1 •
колоснЯк (бот.)
«Leymus Hochst.

(Elymus L.)», [колосник] «те.» Mak;- р.
колоснЯк;- похідне утворення від слова
колос; назва зумовлена тим, що суцвіт
тя цієї рослини утворює густий колос,
який закінчується верхівковим колос

ком. - Флор а УРСР ІІ 373; Словн. бот.
267; Бісюліна-Клоков 87-88; УРЕ 7,
22; Симоновиn 179.-Див. ще колос1 •
[колотати]

(іноді замість коротати

у сполученні колотати свій вік,

літа

марне
«животіти,
вести
довгий час
важке й жалюгідне життя») Ж;- ре
зультат деетимологізації слова корота
ти; його заміна близьким за формою

[колотати] «калатати, бити» могла бути
зумовлена впливом з боку· семантично

близького виразу добивати віку «дожи
вати життю>. -Див. ще коротати.- Пор.
калатати.
[колотачЧ (орн.) «дятел, Picus L.;
повзик звичайниї1, Sitta europea L.»
Ж;- похідне утворення від [колотати]
«калатати, бити»; назви зумовлені тим,
що обидва птахи у пошуках личинок
комах стукають по стовбурах дерев
своїм міцним дзьобом.- Воїнств.- Кіст.
215, 216, 280; Птиць1 СССР 379, 526-

ССР ЛЯ
тати.

527;

[колотач2 1

10, 1299.- Див.
(ент.)

ще

«шашіль,

кала

Terшes

pulsatoriuш» Ж;- похідне утворення від

[колотати1 «калатати, бити»; можnиво,
калька латинської видавої назви комахи

pulsatoriuш, похідної від

plllsare

«силь

но стукати, ударяти; бити, ламати; роз
бивати, товкти» у зв' язку з тим, що вона

пробиває, точить д~рево (Urania Tierr.
Insekten 226, 237); як семантичну пара
лель пор. нім. Klopfkafer «шашіль»,
пов' язане з klopfen «стукатю> і Юi.fer
~s:жук».-Див. ще калатати.
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кол6твиця

колотИти

[колотвиця] «скалка, скіпка, лучи
на; драnь», [колотиця] «тс.»;- очевид
но, похідне утворення від незасвідченої

(перен.) той, хто вносить розлад, роз
кол», розкольництво, сколок «точна по
доба, копія», сколювач, укол;- р. ко

форми *колотва (зб.) «Скалки, скіпки,

лоть, бр. калоць, др. колоти, п.

лучини;

ч.

дрань»,

пов'язаної

з

колоти

(див.).
J
(колотечка] (бот.) «клокичка периста,
Staphylea pinnata L.» Ко, [колотічка]
«ТС.»

Mak;- резуль тат

етимологізованої

видазміни

назви клокйчка,

де·
вто

ринна зближеної із словами коло і тек
тй, можлИво, у зв'язку з тим, що насін
ня рослини містить олію, яка має про
носні властивості (ВРУ 452).
колоти «натискати або проколювати
чим -небудь гострим; розсікати, роздріб

нювати щось тверде на частини», [колі
ватИна] «розколотий до половини оцу
пок

дерева,

яким

можна

прищемити

лапу; розщелина» Я:, колій «той, хто за
биває свиней; ніж, яким колють сви

ней», колка «образа, дорікання» УРС,
колоттЯ «розсікання,

роздрібнювання

чогось твердого на частини;

[почуття

болю, що нагадує укол Я:]», [колотьба]
«гострий біль у боці» Ж, колун <<Важка
сокира для розколювання колод і ;:r.ров»,
[колЯр] «той, хто коле (забиває) свиней»,
[колюватина] «щілина», [колюга] «велика
колючка» Я, [колюх] «колюча рослина»,
колЮчка, [колЮшка] «все колюче, ко
лючка» Ж, [колька] «тс.; голка їжака»,
[кольбак] «колючка» Мо, кількИй «який
легко розколюється; колючий; яким ко

лють, проколюють що-небудь», колЮчий,
колючий, [колючкувdтий] «який має ко

лючки» Я, [колlіпций] «колючий», коль
кИй «КОЛЮЧИЙ», відколоти «ЗНЯТИ ЩОСЬ

приколоте; сказати що-небудь несподі
ване, недоречне», відкол «відколювання,
відокремлення», заколоти «убити, про

ткнувши», [заколецьj «жук наїзник» Ж,

[заколи] «заломи, зломи», надкол «щі
лина, тріщина, утворена надколенням»,

Надколина «ТС.», наколка <<НаКОЛЮвання;

klati,

слц.

klat',

вл.

kl6c,

нл.

kluc,
klojs,

болг. коля, м. коле, схв. клати, слн.
kJati, СТСЛ. 1\МТИ;- ПС.Л. *kolti «КОЛОТИ,
проколювати, бити чимсь гострим; лу
пати, розколювати»;- споріднене з лит.

k<Ші «бити (молото\!), кувати; ударяти
(сокирою); вбивати, довбати, видовбу
вати», kaltis ««викльовуватися, вилуп
люватися (про пrашенят); прорізувати
ся (про зуби); проростати (про траву,
вуси)», kulti «молотити (про хліб); би

ти,

ударяти»__, лтс. kalt «кувати, бити,

ударяти», kнlt «молотити», лат.-сеllо (у
percello «валю додолу; сильно вдаряю,
штовхаю»), ірл. cellach «війна», гр. хМсо
«ламаю, калічу»,

xEivs"l;; «бойова сокира»,
прус. preicaJis «ковадло», kalopeilis <<Са
па, сікач»; іє. * kel-/kol- «бити, рубати,
розсікати, колоти», з яким, очевидно,
пов'язаний варіант кореня *skel-/ skol«колоти, розколювати»,
гот. skilja «м'ясник», хет.
iskaШi(i)«ламати,
розбиватю>,
гр.
ux5.!v!vш «розколюю, рию» і і€. * (s)kеl

y лит. skclti
skala «скалка»,

«різати, відрізати», псл. skala «скеля»,
укр. скала «ТС.», сюілка «Тріска, СКабка»,

оскілок «ТС.».- Фасмер li 296; Преобр.
І 338; Slawski ll 274- 276; Bruckner

237; Holub-~yer 241; Machek ESJC
252; Schuster-Sewc 534; БЕР ІІ 564-565;
Skok ІІ 92; Bezlaj ESSJ ІІ 38; ЗССЯ: 10,
154-156; Мартьшов Сл. и ие. ащюмод.
151-152; Bern. І 552; Vaillant RES 22,
27; Fortunatov AfSIPh, 4, 579; Fraenkel
211-212; Trautmann 114-115; Зндзе
лин СБЗ 18, 193; Endzelin RSl 11, 37;
Muhl.-Endz. ІІ 145; .Walde-Hofm. І
225, ІІ · 286; Ernout-Meillet 165-166;
Pokorny 545-546.-Пор. колька, оскі
лок, скала, скалка\ щілИна.
колотИти
«розмішувати
що-небудь

або мережива, що

рідке, каламутити; бити, завдавати уда

наколюється на жіночу зачіску», [під
кол] «Підколення Г; укол, прокол Ж»,

рів; викликати неспокій, підбурювати;

прикраса з тканини

підк6лювач, приколка «защіпка для во
лосся», прокол, проколина, проколка,

розкіл,

рожол,

рожолина,

[рожолюва

тина], розкольник «(заст.) учасник ре
лігійного руху проти офіційної церкви;
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трусити від гніву, роздратування», [кло
тuтиl «каламутити», колотИтися «ко
ливатися, битися (про серце); трястися;
тремтіти; хвилюватися; [не ладитись (у
сім'ї)]», [колотушитиl «колотити, бити»
Я ,[колот] «безладний рух, гомін людей;

колотйти

колотИти

сум'яття; стихійний вияв незадоволен
ня;
заворушення;
побутові
незгоди,

сварки», колотнеча, [колотнЯ] «те.», lко
лотdвка] «тріскачка, торохкало; зби
вачка, колотівка» Ж, lколотанка] «Мі
шалка для пюре» Ж, lколотень] «каша;
мус; повидло; пюре» Ж, [колотuло]«свар
лива людина; забіякіl; інтриган; той,
хто порушує спокій, підбурювач» Ж,
[колотнИк] «те.» СУМ, Ж, колотівка
«збивачка, п'аличка із сучками на кінні
для колотіння, збивання чого-небудь»,

[колотов, колот6вця ВеБ] «те.»,

[коло

пцjшка] «те.; знаряддя для вибивання
пилу», [колотка] «страва, приготовлена
з шматочків сала і м'яса, заправлених
борошном» Л, [колотуха] «те.; ряжанка»,

[колотуша] «ряжанка Г; сир, переміша
ний з вершками (вид страви) Ж», lколо
тянка] «сколотини» Л, [кол6чанка] «вид
страви з засмаженого на олії картопля
ного пюре, змішаного з пшоном і бо
рошном» Я, [колотнИ й] «каламутний;

сварливий, неспокійний» )l(, lзакол6ць
кати] «абияк замішати» Я, заколот «сти
хійю:' повстання, бунт; збройний виступ
ворожих сил_ проти державної влади;
побутові незгоди, сварки; шум, галас,

метушня, сум'яття», [заколота] «пійла
для тварин;

колотник

погана рідка страва», за
«учасник заколоту, бунтів

ник; баламут, підбурювач>>, lзаколоченє]

осад ЖJ», [сколотяник] <<корж на скало
тинах», [сколотчиний] «приготований із
сколотин»;- р. колотИть «бити, сту
кати; розбивати, розколювати; трясти;

[замішувати (тісто)]», І'олотИться «юю
потатися,

бідувати;

[битися,

стинати

ся]», бр. калаціць <<трясти, трусити, ко
лихати, молотити», калаціцца «тремтіти;

битися, колотитися; сваритися, гризти
ся», п. klбcic «енергійно змішувати, бов
тати, колотити, потрясати; мучити, руй
нувати,

викликати

незгоду,

чвари;

(слнц.) [забивати, убивати]», kl6cic si~
«сперечатися, сваритися;>, ч. klatiti «тря
сти, хитати (руками, ногами, гіллям);
збивати,

струшувати

(плоди)»,

kJatiti

sе«колихатися;вагатися;тинятися,веш

татися», мор. [klatit sa] «хитатися» (про
зуб), слц. klatit' «колихати, хитати (но
гами, руками)», вл. kl6cic «збивати (пло
ди з дерева)», kl6cic so «бути в тічп.і» (про
корів), нл. klosis «збивати (плоди з дере
ва); бити, лупити; тіпати (льон)», klosis
se «бути в тічці; битися; тинятися, веш
татисю>, болг. клатя «колихати; хита
ти», клатя ее <<Плентатися», м. клати,
клати ее, схв. клатити «колиха:ги; хи
тати; збивати плоди з дерева», клатити
ее «тинятися, вештатися», слн. klatiti
«збивати плоди з дерева», klatiti se «ти
нятися,

вештатисю>,

ливатш>;- пс.л.

;::тел.

*koltiti

І\1\dТити

«ко

«бити, стукати;

«Плутанина, метушня, сум'яття» Ж, за

змішувати; трясти,

колотний «який бере участь у заколоті;
схильний до заколоту, бунту», околотИ
ти «обмолотити снопи, не розв'язуючи

вати стан спокою», очевидно, похідне від
*kolti «колоти, ударяти, бити чимсь го
стрим; різати, убивати; розколювати»;

їх; [покрити дах околотами]», lоколоту
вапш] ВеЗн, околотина «солома з снопів,
обмолочених нерозв' язаними», околіт
«те.; сніп житньої соломи, обмолочений
нерозв' яз ан им або перев'язаний після

досить

переконливе

коливати,

також

порушу

виведення

з

псл. [*koltь/*kolta/*koltoJ «колода; тов
кач»,

*kolti

також

утворених

від

дієслова

«колоти», і безпосереднє зіставлен

ня з більш віддаленими Лит. kaltas «до

обмолоту», окол6т «тС.», [поколоцькати]
«поміш ати колотівкою» Нед, [поУдко
л6тка] «Підлива» Л, [прИколоток] «не

лото, зубило», дісл. hildr «боротьба»
(К3СРЯ: 206; 3ССЯ: 10, 156-158; Mikl.
EW 125); твердження про зв'язок з псл.

великий околіт; не повністю обмолоче

[*kol(o-mQ)tiШ
«змішувати»,
[*ko1o(mQ)titi] «те.>> та з [*kol(o-mo)tati s~]
«хитатися, мотатися», [*kolo(mo)tati s~]

ний сніп», [приколоток] «околіт» ВеЗн,
сколотИти «організувати, створити що
небудь», сколотИтися «трапитися, від

бутися, зробитИся; скоїтисю>, lсколотень]
<<маслянка» Ж, [сколотuна], сколотини
<<те.; побічний рідкий продукт, що одер
жують при збиванні масла з вершків,

сметани; [мутна з осадом рідина; сивуха;

<<те.» (Machek

ESJCS 201) викликає сум

нів, як і зближення з ц.вн. scaltan <<што
вхати», свн. schalteп <<те.; рухати», двн.

sceltan <<лаяти, ганити» (Matzenauer LF
8, 170-171; Briickner 237) або з лат.
quatio «трясу, махаю, б'ю» (Machek
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колотнИк

ESJё

кблпИця

252);

слідувальне

припущення про звукона
походження

кореня

сло

в'янських форм (Преобр. І 337) безпід
ставне.-Шанский 3СРЯ: ІІ 8, 214-215;
Фасмер ІІ 296; Slawski ІІ 270, 271272; БЕР ІІ 425-426; Skok ІІ 92; Bern.
І 551; Pokoгny 546.-Див. ще ко
лоти.

[колотнИк] (бот.) «плаун булавовид
ний, Lycopodium clavatum L.» ВеНЗн;
неясне; можливо пов' язане з колоти,
оскільки стебла цієї
рослини
густо
вкриті
дрібними
лусковидними
або
шпильковидними,

(Флора УРСР І

голчастими

листками

139; Бісюліна-Клоков

Нейштадт 60-61; Симоновиn
формальної точки зору природ
нішим був би зв' язок з колотИти.
[колотбвця] (бот.) «підмаренник чіп
кий, Galiurп араrіпе L.»;-неясне.
[колоть] (зб.) «грудки замерзлої гр я
зі на дорозі»;- неясне.
[колбчєJ «назва овець (баранів), по
в'язана з формою рогів» Доп. УжДУ IV,

60-61;
286); з

[колачка,

колочєІш,

колочканя]

«те.»

тж;- неясне; можливо, похідне від ко
лоти.

[колоша] «штанина, одна половина
штанів», хол6ша «те.», [колоші] «Нитки,
які надіваються на пруточки начиння;
нитяні рукава» Л, [колошкаl «нижня ча
стина рукава сорочки, який не має ман

колошкати «полохати, лякати; рап
тово порушувати спокій, переривати
сон; турбувати; кошлатити, робити ко

шлаrим»,
тися,

сну»

[кол6шкатuся)

розбуркуватися,

«пробуджува
вибиватися

зі
конта

Ме;- очевидно, рез у ль тат

мінації слів [полошкати), похідного від
полохати, і колотИти «викликати замі

шання;

[турбуватиl».-Див.

ще

коло

тИти, полохати.
колошматити «кошлати, скуйовджу
вати; смикати, кусати зубами (про со

бак); сильно бити», [колу~щиітітul

«би

ти; скубти, рвати волосся» Я:;- бр. ка
лашмаціць
«бити,
лупцювати»;- оче
видно, запозичення з російської мови;
р. колошматить
«бити,
лупцювати;

[шматувати, шарпати; катати, валяти;
верзти l» є, мабуть, експресивним утво
ренням, результатом контамінації слів
колотИть «бити; трусити», якому відпо
відає укр. колотИти, і [коиtмИть) «валя
ти, збивати в кошму», похідного від
кощма.- Шанский 3СРЯ ІІ 8, 215.Див. ще колотИти, кошма.
колпИця (орн.) «косар, Platalea leucorodia L.», [ковпик Шарл, колпа Я:,
колпик Ж, ШарлІ «те.»;- звукові фор

ми з ол (замість закономірного д.іrя укра
їнської мови ов) запозичені з російської
і, можливо,

чеської мов;

р.

колпйца,

колпик «косар», [колпь) «ТС.», ст. колпь
«якийсь білий птах», як і п. (каш.)

жет» Л, [колошніІ «зимові суконні шта
ни», [холошні] «те.»;- р. [колоша) «шта
нина», бр. калоша, п. [koloszal «те.»,

[kielpl

«лебідь»,

«те.», ч.

слнц.

[kецр,

koJpik «косар», вл.

kщф]

kolp «Ле·

kholosznie] «полотняні селянські шта

бідь», схв.

ни» (з укр.), болг. клашня «rруба тка
нина», клашнuк «верхній одяг без рука
вів», м. клашна «домоткане сукно», кла
шеник «жіноча безрукавка (з домоткано

*k"!рь «J!ебідь», очевищю, спорідненого
з лит. gulbe «лебідь», gulbis, лтс. gulbis,
прус. gulbis «те.»; далі можливе пов'я
зання або з днн. galpon «гучно, голосно

го сукна)», КЛаШНUК «ТС.», СХВ. клаш1ЬаК
«ВИД ПаНЧОХИ», клаш1Ье (заст.) «рідка
тканина (в одну нитку)»;-- здебільшо

кричати;

го вважається давнім запозиченням з ро

манських мов; зіставляється з фріульськ.

txaltse «nанчоха», ретороманськ. chotscha
«те.», що походять від лат. calcea «ТС.»
(Трубачев В Я: 1959; 1, 26; Рот Мовозн.
1967;6, 14; 3ССЯ 8, 56; 10, 154), або
безпосередньо з лат. calcea ( Фасмер ІІ
297; Mikkola Berйhr. 124; Torbiornsson
LM І 83).- Skok І 670; Bezlaj ESSJ
І 195.
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«кричати,

gialpa

[kilp]

«те.», зводяться до псл.

вихвалятися»,
ревти»,

gelfen

свн.
«ТС.>>,

gelpfen
дісл.

«вихвалятися», що зводяться до

звуконаслідувального іє. *ghel- «волати,
кричатю> (отже, тоді такий птах міг бути
названий за його голосом), або з іє.

* g'hel- «блищати, сяяти; виблискува
ти», до якого зводяться також споріднені
укр. золото, зелений, жОвтий і под. (у
такому випадку назва. птаха могла бути
зумовлена його сніжно-білим забарвлен

ням, ЯК у ПСЛ. *olbQdЬ «ЛебіДЬ>>, укр. Ле·
бідь); значення «колпиц я, косар», оче-

колчан

«6лтріш
видно, у східнослов'янських мовах з' я
вилося вторинно замість початкового
«лебідь»; ч. kolpik є запозиченням s ро

пеr KZ 48, 168); може розглядатись і
як результат контамінаuїі п~. kopati
<<копати»

і lupati <<лупати, відбивати,
відламувати»; виведення від кололупа
ти (Соболевский Slavia 5, 444) непере
конливе.-Шанский3СРЯ ІІ 8, 216-217.

*

сійської мови.- Критенко Вступ 525;
Непокупньrй Baltistica ІІ/1, 81-87; Фас
мер-Трубачев li 297; Булаховський
Вибр. пр. ІІІ 259; Соболєвский ИОРЯС
27 330· Slawski ІІ 146-147; RSl 21,

3/--40;' Brйckner v227; Machek ESJC
270-271; Schuster-Sewc 596-597; Skok
ІІ 223; Bern. l 660; Топоров ІІ 330-334;
Fraenkel 175; Trautmann І 01; МартЬІ
нов БСИИ 27; Мартьшов Язь1к 74.
[кблтріш l «ВИд сукна» Я, [колтри

шовuй] «зроблений з nростого, грубого
сукна» Пі, [ковтрушк6вийl (про сукно)

[колупівок] <<nолу кіпок» Дп, [колу
попок До, колупіток ВеБ] <<ТС.»;- ре
зультати видазміни деетимологізованого
слова полт}кіtwк <<стіжок із ЗО снопів»,

утвореНОГО 3 ОСНОВ nол- <<ПіВ-» і КОМ <<СТі
ЖОІ\ із 60 снопів; 60 штук». -Див.
ще копа,

полу-.

[колупішок І

короб

екі

мологізованого слова [полт}кішокІ <<тс .»,

«зроблене з простої недостатньо очище

утвореного з

ної шерсті»;- очевидно, запозичення

«кошик;

з

<<Плетений

пажа» Ж;- результат видазміни деети

основ

короб

пол-

воза,

«пів-»

саней

і

кіш

(сnочатку

nольської мови; п. ст. koltrysz «сукно
простого виготовлення», koltrys <<тс.»

плетений)».- Див. ще кіш\ полу-.
rKOJ1X03] <<КОЛГОСП» Ме;- п. ko!choz,

не зовсім

ч. слu. kolchoz, болг. колх6з, м колхоз,
схв. колхоз, слн. kolh6z «ТС.»;-запози
чення з російської мови; рос '{Олх6з

виведення

(Courtrai)

ясне; найбільш

від

назви

переконливе

міста

Kortrijk

у Фландрії, відомого ткаuько

rо аентру; неприйнятні пов' язання з іт.

c61trice сшуховию> (SW 11 413; Karlowicz SWO 290) або з н. geldersch (Tuch)
за назвою міста Geldern (Briickner 248).
[колубаха] <<ковбаня», [колубах] <<вир,
круговорот» ВеЗн, [к6льбах] «вибоїна;

яма, наповнена водою» Я, [кальба] <<ТС.»
Я;- очевидно,

результат

«колгосп» є

ще калабатина, ковбаня.
[колудар] «низина, долина»

Мо;

ника хозЯйство <<господарство».-- Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 217; Kop·aJinski 505;

Holub-Lyer 248; БЕР ІІ 562; Вуjаклиjа
441.- Див. ще колектИв, хазЯїн.
КОЛЧаН

мабуть,

пор.

з

к:ьол

l<долина,

виярок»,

споріднене з хак. шор. уйг. кол <<Низина,
долина (без річки}», дтюрк. qol «доли
ма», монг. gool «Середина; русло річки»;
кіниеве -дар пов' язане з тюркським су
фіксом множини.- Мо 42; Болдьrрев
Тюркизмьr 54; Радлов Il 582, 583, 987;

Егоров

123; Rasanen Versuch 277.

колупати СУМ, .Ж. колупатися,r ко
лупн.т}ти;-р. (розм.) колупать <<колу
паючи,

відділяти

частину

чого-н.», ст.

колупати «колупати (віск)», бр. калу
паць
«КОлупати,
КОПИрСаТИ»;- ПСЛ.
(ех.) lkolupati] не зовсім ясне; вважає
ться похідним від дієслова lupati, по

в'язаного з lupiti, укр. лупИти, утворе
ним

за

мента

допомогою

ko-, укр.

34 l-434

словотворчого

ко- (Фасмер

еле

11298; Brйck-

(іст.)

«СагаЙдаК,

ПіХВИ

дЛЯ

стріл», СТ. КОЄЧШі'Ь «ТС.» (1617);-р.
колчан., калчан, бр. калчан, п. kolczan,
болг. колчан, слн. kоІсаn;-запозичене,

очевидно, запозичення з тюркських мов;
кумик.

словом,

ника коллектйвньtй <<колективний» і імен

контамінаuії

форм ковбаня і [калабуха] «ТС.».- Див.

складноскороченим

утвореним з початкових частин прикмет

через російське

татарської

мови;

як і башк. КМ'ЬЯН

посередниuтво,

тат.

«rC.»,

заст.

калчан,

можливо,

похо

дить від незасвідченого булг. *kalcan,
яке було б відповідником відомої в ін
ших тюркських мовах звуково·J· форми

кешен, похідної від кеш «сагайдак»; без
посереднє виведення російської форми

від бу лг. *kalcaп (Добродомов РР 1974/4,
115-119) чи від чаг. kalkan <<щит» (Mat-

zenauer LF 8, 41) або зближення з тур.
kol<;ak «муфта; залізна рука в панuирі»
(Bern. І 543) чн kal<;a (qaldza) «бедро»
(Баскаков РР 1974/4, 119-120) менш
обгрунтовані.- Одинuов
Зтимология
1973, 101-104; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 217;
Фасмер Il 298; Шипова 193; Slawski І І
365-366; Brйckner 247; БЕР ІІ 563;
Mikl. EW 123; TEl І 334; Lokotsch 95.
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колчедан

коляда

колчедан «загальна назва мінералів,
що являють собою сполуки сірки, іноді
миш' яку й сурми з металами групи за

ліза

міді,

uинку,

[кол~адан]

«те.»

нікелю,

Ж;- бр.

кобальту»,

teus aculeatus L.»);- р. бр. колюшка,
п. koluszczka, [koluszkaJ, ч. діал. слц.
схв. діал. koljuska, болг. колюшка;- по
хідне утворення від колоти; назва зумов

калчадсін

лена наявністю на животі і на спині цих

«те.»;- очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. колчедан, заст. колчадан,

риб гострих кісткових пластинок -ко
лючок.- Коломиец Происх. назв. рьІб
Зб.- Див. ще колоти.
коляда «старовинний обряд славлен
ня різдвяних свят піснями; обрядова
різдвяна пісня; винагорода за коляду

через фр. calcedoiпe «халuедон» виво
диться від елат. calcedonius «те.», утво

реного, мабуть, на основі виразу chal-

cedonius. lapis,
камінь»,

букв.

«Халцедонський

перший компонент

якого по

ходить від назви малоазійського міста
(Calchёdбn)

вання», [колядuн] (у жартівливій пісні
Коляд, коляд, колядин, а я в батька

«Калхедою>.

один), колЯдка«обрядова різдвяна пісня,

8, 217-218; Фасмер ІІ
298; Matzenauer 210; Dauzat 128; Дво
рецкий 145, 176.-Див. ще халцедон.

обряд колядування», [колядчанин] «той,
хто колядує» Я. [колЯдчик] Ж. колЯднИк

Chalcedon

Шанский 3СРЯ ІІ

[колЮби] «Сучкуваті, зігнуті

куски

есте. СУМ, Ж; [книга, що містить різд

вяні пісні, пісенник Ж; пряник у формі

дерева, що йдуть на виготовлення шпан

вісімки,

гоутів» Я, [кулюби] «ТС.» Я;- очевидно,

MoJ», колЯдний, [колядчаний], [коляд

пов' язане

нuчити] «ХОДИТИ, СПіВаЮЧИ різдвяні піс

з

[клЮба]

«лещата,

кліщі;

який

роздавали

колядникам

стовбур дерева з кривим коренем, який

ні» Ж, Пі, колядувати с<тс.», [поколядь]

викопують

«прИ:спів до колядки на честь господа

для

виготовлення

з

нього

річкових човнів» (див.).
[колЮк] (бот.)
«осот,

Cirsium L.
ВеНЗн;
дурман
звичайний,
Datura
stramonium L. Mak», [калюка] «дурман
звичайний» Mak, [колЮки1 «те:, будяк
кучерявий, Carduus crispus L. (Carduus
tenniflorus L.) Mak», [колюх] «те.» Mak,
[колЮхи] «дурман звичайний» Ж, [ко
лючиха] «нетреба колюча» Mak, [колЮч

ка] «те.

Mak; курай, Salsola; будяк, Carduus L. Ж; осот польовий, Cirsium arveпse (L.) Scop. Mak; нетреба колюча,
Xaпthium spinosum L.», [колЮчки] щур

ря»;- р. колЯда сюбряд славлення різд
вяних свят піснями; обрядова різдвяна
пісня; [винагорода за колядування; ми
лостиня; жебрак; міфічна істота, якою

лякали дітей; сум'яття]>>, бр. каляда
«коляда; святвечір; різдво», др. коляда
( коледа) «Ходіння з піснями по домівках
на святки і різдво; обрядові пісні

на

трапезі у великдень і різдво», п. kolftda
«колядка; винагорода колядникам; [по·
дарунок; посаг, віно; завдаток; суміш
святвечірніх страв]», ч. koleda «коляда;

(рідк.)

новорічний

подарунок;

(заст.)

[колЮчник] «осот»

відвідини парафіян ксьондзом», ст. ko-

ВеНЗн, [колЯк] «нетреба колюча; бу
дяк; осот», [колячина] «осот» ВеНЗн,
[колЯчник] «будяк» ВеНЗн, ВеУг, [коль
кавник] «ТС.» ВеНЗн;- р. [кол Юка] щур
ман; курай», [колЮчки] «будяк; осот по
льовий; нетреба звичайна; курай», бр.
(калЮчка1
«будяк
кучерявий»;- псл.
(ех.) [ko1jukь, koljuka, koljakьJ «ко
лючка (рослинна)», похідні від *kolti

lada (ko1eda) «Подарунок на ялинку»,
слu. koleda «колядка; винагорода коляд
никам; відвідини парафіян ксьондзом»,

ман звичайний» Ж,

«колоти»; назви ·зумовлені тим, що ко
лючими є всі відповідні рослини (ВРУ
236, 588, 670, 699, 700).- Див. ще
колоти.
колЮчка (іхт .) (у сполученнях: .wала
південна к. «Pungitius p1atygaster Kessl.»
і к. трие:олкова, або звичайна «Gasteros-

526

lkol' ada] «ТС.», нл. ст. k6loda «новоріч
ний подарунок», полаб. kol~de, koltld-

njak «Грудень», болг. КОЛеда «ріЗДВО»,
м. коледе «[те.]; переддень різдва, коля
дування», схв. ко)tеда «колядка; весела
компанія; (заст.) різдво, колядники»,
слн. koleda <<колядування; груnа коляд
ників; колядка>>, стсл.

к~лп.дd «коляда,

новорічне свято»;- псл.
рік;

різдво;

новорічний

kolftda

с<Новий

або

святве

чірній подарунок; колядування (обряди
й пісні)»;- давнє запозичення з латин

ської

мови;

лат.

Calendae (Ka1endae)

колЯса

к6льgа

«календи (у римлян перший день місяця,

день сплати боргів)» пов' язане з
«скликати,

псл.

викликати»,

calare

спорідненим

[*kolkol'Ь] «дзвін», укр.

з

[колокіл1

«ТС.», а також, можливо, з укр. [калЯка
тц] «базікати, торохтіти; ревти, пхика
тюі; латинська назва першого дня мі
сяця

мотивується

тим, що

у

давньому

Римі за традицією в ці дні проводилось
обрядове викликання Нон (п'ятого чи
сьомого дня місяця); твердження про
посередництво для слов' янськи_х форм

рома_нських

ESJCS 213)
як

і

мов

(Machek ESJC

268;

недостатньо аргументоване,

припущення

про

посередництво

гр.

xaMvбat (Фасмер ИОРЯС 12/2,
244).- УРЕ 5, 296; Критенко Мовозн.
1973/2, ЗО; Фасмер ІІ 299-300; Vasmer
RS1 5, 137-138; Потебня РФВ 11, 3337; Slawski І І 27-28, 353-354; Brйck
ner 245-246; Kopalinski 466; БЕР ІІ
551-552; Младенов 246; Skok ІІ 124;
3ССЯ

10, 134-135; Десницкая Сл. язЬJ
козн. 1~83, 80-82; Bern. І 544-545;
Mei!let Etudes 186; Bartoli Jagic-Festschr.
38; Schwarz AfS1Ph 41, 129; Meyer EW
196; \\'a1de-Hofm. І 136-137, 141-142;
Ernout:_Meillet 131; Boisacq 397-398.Див. ще колокіл.- Пор. календар, ка
лЯкати.
колЯса
«чотириколісний екіпаж з
відкидним верхом», колЯска «те.; невели
кий візок; візочок, у якому возять малих
дітей», ст. коляси (XVII ст.);- р. ко
лЯска, бр. калЯска, болг. калЯска (з

рос.), слн. заст. koleska;- запозичення
з польської мови; п. kolasa «екіпаж, ка
рета; [бричка, коляска]», зменш. ko1as«коляска», як і ст. ko1asa «вид воза,
селянський віз», є незакономірною фоне
тичною формою, що поступово витіснила
збережене тільки діалектна регулярне
ko1osa «ТС.», яке разом із спорідненими
ч. заст. kolesa «вид коляски, повоза;
ручний візок із двома колесами», ст.
kolesa «віз», слц. ko1esa (мн.) «віз для
перевезення Дров», р. [колесаl «Віз, се
лянська повозка», [колеска] «селянський
чотириколісний віз; дитяча іграшка на
колесах», бр. калёсьt (мн.) «селянський
віз, підвода», схв. колеса (мн.) «віз»

ka

нятне виведення п. ko1asa (ko1aska) із,
східнослов'янських (Brйckner 245) або~
романських мов (Bern. І 549); безпід
ставним

є пояснення його (Matusiak
jftz. 11, 133-136) як похідного від
*kolasac «возити» або визнання його
(Machek ESJC 268-269) запозиченням
з чеської мови.- Шанский 3СРЯ ІІ 8,
221; Фасмер ІІ 300; Потебня РФВ 14,
286; Slawski ІІ 343-344; Holub-Lyer
248; БЕР ІІ 182.- Див' ще к6ло 1 .

Рог.

колЯстра -див.

коластра.

[колЯ-ш] «сорт
кукурудзи» Доп.
У жДУ Il;- неясне.
[к6льба1J (зах.) «nриклад ручної вог
непальної зброї»;- запозичення з поль

ської мови; п. kolba, як і ч. слц. kolba
«те.», виводиться від нвн. K6lben «те.;
колба; булава; качаю>.- СІС 338; Slaws-

ki ІІ 345; Briickner 245; Machek ESJC
267; Holub-Lyer 247.- Див. ще колба.

[к6льба 2 ] «корба; коловорот; ручка»
Л;- очевидно, запозичення з польської
мови; п. ПшlЬа] «ручка, рукоятка, корба
коловорот» є, мабуть, результатом вто
ринного зблиЖення у народній мові
слова kolba «приклад» і korba <<ручка».
Див. Ще кбльба\ кбрба. .

коЛьЄ «намисто з коштовного камін
ня, перлів та ін.»;- р. кольЄ, бр. калье,
п. kolia, ч. kolier, kolier, kolie, collier,
сл,ц. collier, болг. колие, схв. кдJЬё,

сlін.

ko1j е <<те.»;- запозичення з фран
collier «намисто; на·
шийник, хомут» виводиться з лат. colJare ссвид кайданів на шиї; нашийник»,
що походить від іменника collum <<ШИЯ»,
ст. collus есте.», спорідненого з гот. дісл.
днн. hals, данг л. heals, нвн. Hals <<ТС.».
СІС 341; Шанский 3СРЯ ll 8, 219; Фас
мер ІІ 299; Slawski ІІ 354; Holub-Lyer
248; БЕР ІІ 556; Вуjаклиjа 442; Bloch
136; Dauzat 187; Walde-Hofm. І 245;
Ernout-Meillet І 132.- Пор. галстук.
кольза (бот.) сеярий ріпак, Brassica
napus o]eifera», к6льзовuщ~ сшоле, на
цузької мови; фр.

якому

зібрано

кользу»;- р. кольза;

-

через російське посередюштво запозиче

но, очевидно, з французької мови; фр.
походить. від гол. coolzaad <<те.»,

co1za

виводиться від псл.

букв. «капустяне насіння», утвореного з
іменників cool <<капуста», яке разом з

«колеса», мн. від

нвн.

34*

[kolesa] «Віз», букв.
kolo «ко.десо»; неприй-

Kohl,

двн.

cholo, kol(i),

англ. со1е,
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І«)дька

комана

дщ-rгл. cau1, cawel, дісл. kal «ТС.» похо
дить від лат. caulis «стебло, стрижень,
качан; капуста», спорідненого з гр.
xaulv6(; <<стебло; стрижень пера; рукоят
ка», прус. caulan «Кістка; нога», лит. kau-

las <<кістка·, кісточка у ягоді», лтс. kaU\~
<<те.; стебло», і zaad «насіння», пов' яз а
ного з

zaaien «сіяти», спорідненим з двн.
sawen, дангл. sawan, дісл. sa, псл. seti,
sejati «ТС.».- Dauzat 189; Vгies NEW
349; Юuge-Mitzka 386-387; WaldeHofm. І ' 188-189; Топоров ІІІ 275278.- Див. ще с іяти 1 .- Пор. кольрабі.
колька <<гострий, приступоподібний
біль у животі, у боці», колькИ (мн.)
«те.»;- п. [kolka] <<коліки; колючка»,
нл.

k61ka

«коліки»;- очевидно, резуль

тат видазміни слова коліки «те.», збли
женого

з

[колька]

«колючка,

скабка}),

[колькйй1 <<колючий», похідними від ко
лоти.- Slawski І І 356-357; Schusteг

Se\vc 602.- див. ще коліки, колоти.
[кольо] (дит.) <<хліб»; - нея~не; мож

ливо, пов' язане з [калач] <<калач, крен
дель, взагалі білий хліб».
кольрабі (бот.) <<сорт каnусти»;- бр.

кальрабі, болг. колраба, схв. келераба,
слн. kоІегаЬа;- очевидно, запозичено з
російської мови; р. кольраби походить
від нім. Kol1lгabi «те.», яке зводиться

до іт. cavoli гаре, [cauliravil <<те.», що
складається з іменників cavoli <<капус
та» від лат. caulis <<ТС.» і гаре, мн. від
гара <<ріпа» від лат. гара «ТС.», спорідне
ного З Гр. рсілщ;,
ПСJ\. гера «ТС.».

СІС

341; Дзендзелівський St. sl. 6/1-2,
131; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 219; Юuge
Mitzka 387; Walde-Hofm. li 418.Див. ще кольза, ріпа.
кольт <<система індивідуальної вог
непальної зброї (револьвер, автоматич
ний пістолет тощо)»;- р. бр.
кольт,

п. colt, ч. слu. kolt, схв. колт, слн.
k6lt «те.»;- запозичення з англійської
мови; англ. Colt «кольт (револьвер або
кулемет

відповідної

марки)»

утворене

[кольчакІ (бот.) «Їжовик, Hydnum
L.» Mak, [колчак] <<ТС.)> Mak;- р. [кал
чак] <<Їжовик»;- очевидно, запозичення
з польської мови; п. kolczak «Те.», ма
буть, утворене від kolka «колючка,
шип» або kolec <<те.; паросток», що є по
хідними від kl6c <<колоти», спорідненого з

укр. колоти; назва гриба зумовлена тим,
що пластинки на нижньому боці його ша
пинки мають форму колючок (Словн.
бот. 237, 268; Зерова 152-153).- Мер
кулова 188, 195; Moszyбski Jp 37, 379.Див. ще колоти.

[кольчикJ

(ент.)

«Шипоноска,

Moг

Ж;- похідне утворення від
колоти; назва зумовлена тим, що вер
хівка черевця комахи витягнута в го
стрий шип, колючку (Горностаєв 151;
Плавильщиков
232).-Див. ще
ко
лоти.
[ком] (ком, ком, ком -вигук на
позначення повільної їзди) Я;- неяс

della L.»

не.

кбма 1 (розділовий

знак);- п. ч. вл.

koma, болг. заст. м. кома, схв. кома,
слн. k6ma <<те.»;- очевидно, через поль
ське, чеське і німецьке (нім. K6mma) по
середництво

запозичено

з

латинської

~ови; лат. comma <<кома» (спочатку <<ча
стина періоду, uезура») походить від
гр. х61-чш «кома; (ст.) частина речення;
чеканка», пов' язаноrо з x6:п/rw «ударяю,
б'ю; кую; відсікаю, відрубую», спорід
неним з псл. kopati «копати, рити», укр.

копати.- Паномарів Мовозн. 1974/2,
38; Kopaliбski 505; Holub-Lyeг 249;
БЕР ІІ 566; Skok ІІ 131; Вуjаклиjа
442; Юuge--Mitzka 390; W alde-Hofm.
І 161-162; Ernout-Meillet І 98; Fгisk І
915-916; Boisacq 492~493.-Див. ще
к6пати 2 •

кома 2 , KOJ11U -див. rювма.
[команаІ (бот.) «Конюшина, клевер,
TгifolilШl L.; фіалка триколірна, брат
ки, Viola tгicolor L.», [команІ «конюшина
лучна, Tгifolium pгatense L.» ВеБ, Mak,

від прізвища Colt американського зброя
ра С. Кольта (1814~1862), засновника

[командна]

заводу і компанії, що виготовляла руч
ну вогнепальну
зброю.-СІС
341;

[команuчина] «конюшина» ВеНЗн, Mak,
[команка] «те.; фіалка триколірна», [ко
манuчка] «Конюшина лучна» ВеБ, Mak,
[команниця] «конюшина хмельова, Tгi

Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 219-220; БС3 22,
96; Kopaliбski 178; Holub-Lyeг 249;
Юеіn 316; \Veekley 334, 1232.
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[команuця]

«конюшина»

«Те.;

фіалк·а

ВеНЗн,

Mak,

триколірна»,

folium agгaгium L.» Mak, [комениця]

команда

комана

«конюшина лучна» Mak, [комонuцяl «те.
Mak; конюшина польова, Trifolium arvense L. Mak, НЗ УжДУ 26/2; лядве
нець рогатий, Lotus corniculatus L.
Mak», комонник «Succisa М. et. К.»,

[ком6нниця\ «конюшина польова», [ку
манИч] «конюшина» ВеНЗн, Mak, [ку
маничинаl «конюшина лучна» ВеДо,
Mak;- р. [команuка] «порічка червона,
Ribes rubrum L.; ожина звичайна, Rubus caesius L.; морошка, R ubus chamaemorus L., Rubus arcticus L.», [команuца]
«те.; лядвенець рогатий»,
[комонйка]
«ожина звичайна; морошка; костяниця,

Rubus saxatilis L.; суниці лісові, Fragaria vesca L.», [комонИца] «Морошка,
Rubus arcticus L.; костяниця; комон
ник лучний, Succisa pratensis Moench.»,
п. komonica «лядвенець, Lotus L.; [ко
монник
лучний;
буркун,
Melilotus
Adans.; конюшина]» (з ч.), [komonika]
«лядвенець», komunica «[те.]; (ст.) ко
монник

лучний;

буркун;

конюшина»,

ч.

komonice «буркун», [komonka], ст. komonice, komonnice «те.», слu. komonica
«те.; конюшина», вл. заст. komonica
«ВИД
КОНЮШИНИ»,
komonc «буркун»,
болг. · комонuча «Те.; [буркун жовтий,
медова конюшина, Melilotus officinalis
(L.) Desr.; шавл.ія лучна, Salvia pratensis L.; фіалка лісова, Viola silvestris
Lam.; фіалка триколірна]», [команИча,
KOMQHUКG,
«полин

KOJ!t!fHUЧa]

звичайний,

«ТС.»,

(KOMOiiUKa]

Arternisia vulgaris

L.; буркун жовтий; шавлія лучна; фі
алка лісова>\ м. комоника
<<буркун»,
схв. комдника «полин звичайний; [ро
машка, Matricaria L.]», комд1Ьuка, коJrtд
JЬика «те.», komotljika «полин звичай
ний», слн. kom6nika, kom6njica «Те.»;
псл.
komonika/komonica «конюшина;
буркун; фіалка; шавлія; полин», най
вірогідніше, похідне від komonjь «кінь»;
назва зумовлена тим, що більшість з
цих рослин є цінним кормом для коней,
а деякі вживаються як ліки дюJ них; до
словотвору і· розвитку семантики пор.

подібні укр. конюшИна «Trifolium L.»,
п. koniczyna, ст. [konik, konicz], ч.
заст. konicek, konnicek «ТС.», р. [коники]
«полин звичайний», а також ч. koiisky

detel «Trifolium caballinum»;
ня nервісного значення

тлумачен

як <<бджолина

рослина, бджолина трава» й пов' яз анн я
слов' янських форм з якимось гіпотетич
ним праслов'янським апеляпшом у зна
ченні «(дика) бджола», спорідненим з
лит. kamane «джміль», лтс.
kamane
«те.; дика бджола» (Moszynski JP 33,

364; 35, 295-297; Holub-Lyer 251;
Machek ESJC: 271; ESJC:S 216), непере
конливі; зближення з псл. kошь «груд
ка, брила», р. ком, камок «ТС.» (Младе
нов 247 -248) неnрийнятне, як і виве
дення від кореня
kьn- «жива істота;

*

рослина» і, далі, nов'язання з р. [ко
мЯгаJ «Човен», [камЯга1, п.
komi~ga

«те.»

Probeheft 48).304; Меркулова Очерки 220221; Slawski І І 389-390; Doroszewski PF
13, 147-148; Machek Jm. rostl. 120, 121;
БЕР ІІ 574; Skokll 134; 3ССЯ 10, 175176; Bern. І 555; Топоров ІІІ 196.- Див.
(Schuster-Sewc

Фасмер ІІ

ще

комонь.- Пор. конюшИна.
команда «короткий наказ, розпоря
дження; керівництво
військовою ча
стиною; невелика військова
частина,
виділена в окрему одиницю;
екіпаж
судна; спортивний колектив на чолі з
капітаном;

група

людей,

що

виконує

якусь роботу», [командерство] с<вшсько
ве начальство», командИр, командuриха
(розм.), командувач, командуючий, ко
мандний, командувати;- р. бол:г. м.
команда, командИр, бр. каманда, ка
мандзір, n. заст., ст. komando «наказ,
розпорядження»,

ч.

komando

сскомая

дування, влада; (заст.) військовий
на
каз;
штаб,
комендатура»,
komandyr
«військовий начальник», komander «ка
валер
певного
ордена;
(заст.) вій

ськовий начальник», слц. komando «[на
каз, розпорядження];
(заст.
військ.)
начальство; короткий наказ», komandir
(заст., військ.) «командир», komander
<стс.», вл. komando с<командування; за
гін, підрозділ (військовий; міліuїі, по
ліції)», komaпder «командир; комендант;
КОМандор», боЛГ.· М. КОМанда, СХВ. КО
манда «команда, командування; комен
датура», комд.ндfір «Командир», слн. kornanda «КОМанда», komancio «ЗаГіН», ko-

mandir <скомандир», komander

не.»;

очевидно, через російську і, далі, через
німецьку чи французьку мови (нім. Kom-

maпdo

«командування;

наказ,

загін;
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командор

командарм

commande

США); керівник пробігів та екскурсій;

«замовлення; керування») запозичено з
італійської; іт. comando «команда, на

(заст.) начальник загону кораблів, який
не має
адміральського звання»;- р.
болг. командор, бр. камандор, п. komaп
dor «те.»;- очевидно, через російське і,

спортивний

колектив»,

фр.

каз; командування», як і ісп. comando
«ТС.», зводиться до нар.-лат. commaпdo
«доручаю, наказую», пов'язаного з лат.

можливо, через польське посередниитво

«доручаю, передаю, рекомен

запозичено з західноєвропейських мов;

commendo

дую», утвореним за допомогою префікса
сот- ((3-» від дієслова mando «вручаю,
передаю; довіряю; замовляю», до якого

зводиться й укр. мандат: слово коман
дИр, очевидно, через посередНІштво ро

сійської

(нім.

і,

можливо,

kommaгidieren

німеuької

мови

«наказувати,

ко

мандувати» або Kommandeur «командир,
начальник;
командор»)
запозичено з
франuузької; фр. commandeur «коман
дор (ордену)», ст. commandeor «ТС.» по
в'язані з дієсловом commander «наказу
вати, командувати; керувати» (до якого

зводяться також р. командовать, укр.
командувати), що походить від нар.-лат.

commando «доручаю, наказую».-СІС
342; БС3 22, 105; Фасмер ІІ 300, ІІІ 540;
К3СРЯ 206; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 222223; Смирнов 146, 147; Christiani 35,
36; Slawski ІІ 380; Kopalinski 505;
Briickner 249; Holub-Lyer 245, 249,
250; Machek ESJC:S 210; БЕР ІІ 567;
Младенов 247; Вуjаклиjа 442; Юuge
Mitzka 390; Dauzat 189; Bloch 161;
Mestica 336-337; W alde-Hofm. ІІ 2425; Ernout-Meillet І 382.-Див. ще
коаліція, мандат.- Пор. командор, ко
менда, комендант, комендерувати, ко
мендор.
командарм «командувач армії»;- бр.
камандарм «те.»;- очевидно,
запози
"!ення з російської мови; р. командарм
«те.» є складноскороченим словом, утво

реним з початкових частин слів коман

дующий «командуючий, командувач» і
армия (армии) «армія»; українське сло
во може розглядатись і як калька ро

сійського.- СУМ IV 239; ССР ЛЯ 5,
1216.-Див. ще армія, команда.
командор «у середньовічних духовних
і лицарських орденах -одне з найви
щих

звань;

один

з

вищих

ступенів

в

ієрархії масонських лож; флотський чин
(у Росії XVIII -початку ХІХ ст.);
звання

голови

яхт-клубу

(в СРСР

до

1926 р., у країнах Західної Європи і
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фр.
ст.

<<командор (ордену)»,
гол. commandeur «Те.;
військовий командир», англ. commander
«командир, офіцер, який командує; стар
ший офіuер, командуючий; (заст. рідк.)

commandeur
commandeor,

командор

ордену»

зводяться

до

нар.

лат. commandare «доручати, наказува
ти», з яким генетично пов' язане також
укр. команда; конкретні джерела запо
зичення переконливо
не встановлені,
найвірогідніше, для окремих
значень
вони були різними; до розвитку давні
ших значень «командор

чернечого

орде

ну» і <юдин з найвищих титулів духов
но-лицарських орденів» пор. подібні п.

kommendor
на;

(заст. рідк.) «кавалер орде

начальник духовно-лиnареького ор

дену (Мальтійського і ін.)», ст. comeпdor
«магістр ордену іоаннітів (з 1530 р.
Мальтійського)»,
komeпdar,
komender
«те.», ч. ст. komeпdor «Монастирський
начальник», р. ст. кумендерv· «коман
дор ордену мечоносuів», кумендерь «те.»,
що, як і свн. kommendur «командор
(ордену)», kommendiir, фр. ст. commendeor, походять з елат. commeпdor, па
ралельного до commendator «Те.», яко
му відповідають п. ст. komeпdator «ма
гістр ордену іоаннітів», ч. komendator
<<командор (ордену)», схв. слн. komendator <<ТС.»; до поширення пізнішого зна
чення <<флотський офіuерський чин, на
чальник загону кораблів» пор. укр. ко
модор <<командир загону кораблів, який
не має адміральського звання (у Вели
кобританії, США і Нідерландах)», р.
коммодор, п. komodor <<Те.; титул голо
ви яхт-клубу», ч. komodor <<старший
флотський і військово-повітряний чин (в
англійській армії та ін.); командир, на
чальнию>, komodore <<те.», болг. комодор
<<флотський командир (по чину - після
контр-адмірала)», ели. komod6r <<Коман·
дир загону військових кораблів», що
через

посередництво

ських мов (англ.

західноєвропей

commodore

<<флотський

комар

комарнИк
загону ко

зводяться до звуконаслідувального індо

раблів, старший офіuер ескадри; голова

євроnейського кореня *kem-; nрипускає
ться також (Slawski І І 377 -378) зв' я
зок з псл. * (s)cьmiti/sёemiti «затиска
ти», укр. щемИти <<те.» (щодо семантики

офіuерський чин; начальник

яхт-клубу; авангардний конвоїр
ку
nеuьких суден», іт. commodoro «флот
ський офіuерський чин», ісп. comodoro
«Те.; комодор») зводяться також до лат.

commeпdare; тлумачення
р. командор
як видозміненого за аналогією до форм
комаяда, комаядавать запозичення з
італійської мови (іт. commodoro, Фас
мер І І 300) викликає сумнів; зовсім не
прийнятне з огляду на семантику виве
дення р. командор «флотський чию> від

п. komaпdor (Смирнов 147).- СІС 342,
БС3 22, 107; ССРЛЯ 5, 1221; Фас
мер-Трубачев ІІ 300-301; Slawski ІІ
401; Kopalinski 505-506, 509; Briickпer
249; Holub-Lyer 250, 251; РЧДБЕ 345;
Dauzat 189; B1och 161; Юеіп 319, 321;
NSD 535; Vries NEW 101.-Див. ще
команда.- Пор. коменда.
комар (ент.) «Culex», Ікумар] «ТС.»
Ж. [колюрuця1 «те. Ж, Г; москіт ВеЗн»,
[комарик] «вид комахи -шкідника тра
ви й хвойних дерев, Cecidomyia onobry-

344;

chidis Br. (Cecidomyia brachyhetera
Schwag.)» Я, Ікомарник] «те.; комарик
пшеничний, Cecidomyia tritici ЮrЬу.»
Я, [комарuха] Я, комарнЯ (зб.), [комар
ство] «те.» ВеБ, [комарЯ] «комарик» Я,,

Іку.нарка] «комар звичайний» ВеНЗн,
ВеЗ а, комарИний, [комарЯчий] Я, [ко
марuстий] «багатий на комари», [ка
марно] (присл.) «багато комарів» Ж;
р. комар «комар; [мурашка]», [камар]
«МурашКа», бр. камар «КОМар», Др. KO-

Map?J, п: komar, [kamor, kamosa, komos,

komosa, k6mas, k6moraJ, ст. [konior,
kom6r, kumar, kumor], ч. слu. слн. komar, БЛ. заст. komor, НЛ. СТ. komar «ТС.»,
болг. комар «Те.; довгоніг, Tipula L.»,
lкомар] «темно-коричневий хрущ; гедзь»,
{кy.ttap] «комар», м. комар, комарец, !ку
мар], СХВ. КОМар, СТСЛ. К~Мdр'Ь. «ТС.»;
ПСЛ. komarь, пов' язане чергуванням
голосних з *cьmeljь «джміль»;- спорід
нене з лит. kamane «джміль», [kamlne]
«дика бджола», лтс. kamane «те.; джміль»,

kameпe «джміль»,

kam ine, прус. camus
humbal,
свн. humbe1, hummel «ТС.», свн. сангл.
hummen «дзижчати», дінд. camarah «Bos
gruпniens», лит. klmti «хриnнути~. що
«те.»; далі зіставляється з двн.

пор. лит. (юdas «комар», яке зіставляє
ться з іє. * od-/ёd- «ЇСТИ», Schulze кz 43,

41; Fraeпkel 1164); менш переконливе
виведення від псл. komь «брила, глиба;
груда», р. ком, лтс. kams «ТС.» (Niemi-

neп LP ІІІ
187-205; Fraenkel 212),
яким відповідає укр. [кім] «брила, груд
ка».-Шанский 3СРЯ ІІ 8, 224; Фасмер ІІ
301; ЦьІганенко 209; Ильинский ИОРЯС
23/2, 243-245; Преобр. І 379-380,
1241; Slawski ІІ 377 -378; Briickner 249;

KZ 48, 179-180; Doroszewski PF 15/2,
285--287; Machek ESJ_CS 216; Janacek
S1avia 24, З; Schuster-Sewc 605; БЕР ІІ
568; Младенов 247; Skok Il 132; Bez1aj
ESSJ ІІ 60; 3ССЯ 10, 169-171; Вегп.
1 167, 552-553; Matzenauer LF 7, 3435; Mikl. VGr. ІІ 87; Trautmann 115116; Топоров ІІІ 201-202; Miihl.Endz. ll 149; Uhlenbeck PBrB 35, 174175; Кluge-Mitzka 320; Giintert IF
45, 346; Torp 95; Pokorny 556.-Пор.
джміль, комаха, щемйти.
[комарнйк] «вид куреня для вівчаря
Г, Доп. УжДУ IV; відгороджена в вів
чарському приміщенні комора для сиру
та інших молочних продуктів:.ОЛА 1965;
намет,

де

складається

сир,

посуд

тж;

навіс на стовпах для просушування си

ру тж; поличка для сиру тж», [комарок)
«відгороджена у вівчарському примі
щенні комора; навіс для просушування
сиру» тж, [кормакl «те.» тж, [ком6рник1
«намет, де складається сир, посуд» тж;

бр. камарнік «НаМеТ», П. komarnik «Міс
це для зберігання сироватки, бринзи,
сиру», ч. komarnik «столик у колибі,
на якому сушать бринзу»,· с.Jш. komarnik
«те.», болг. [комарникJ,·«плетений намет
для ночівлі чабанів, зберігання їх ре
чей, молочних продуктів», схв. [комар·
ник] «приміщення дJія молочних продук
тів»;- запозичення з молдавської мови;
молд. комарник (рум. comarпic) <<Намет
для чабанів; покрівля для зберігання
свіжого сиру; поличка, на якій сушать
сир» виводиться від сл. komora (комора)
або безпосередньо від болг. комар ник.-
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комаха

Дзендзелевский

ОЛА 1965, 130-131;
Sche!udko 135; Vrabie Romanoslavica
14, 154-155; Vincenz 12; Machek ESJё
271; Клепикова Сл. и балк. язьrкозн.
166, 189; Cranjala 315-316; СДЕЛМ
192; DLRM 169; Tiktin 394.
комаха

(ент.),

[к:омаство]

«комахи»

(зб.) Я, комашнЯ «Те.; (розм.) мурашки,

мурашник», комашнИк «Мурашник» Ж,
СУМ, [комахнЯl «те.; руді мурашки»
ВеБ, комашИна «одна комаха; [комашка

ЖJ», комашка «маленька комаха; [му
рашка Ж, Піl», lкомашнuця1 «мураш
ник»;- р. І комаха) «фарбувальний хро

бак, червеuь,
«будь-яка

Coccus. cacti», (комашка)

маленька

комаха;

комарик;

мошка; [мурашка!», [комашнИк] «мураш
ник», [комтинЯ1 (<рій комарів або мо
шок; мошкара; мурашки», п. [k6masy 1

«комарі»;- пн.-сл.

очевидно,

[kom-ax-/kom-as-1,

пов' язане давнім

паралеліз

мом кінuевих суфіксальних приголосних

і

-r-

-s-,

-х- з однокореневим терміном

українському грунті зазнало втрати кін
цевого -ag і часткової адаптації до укра
їнського словотвору (додання суфіксаль
ного -ня); виводиться також (Дзендзе
лівський RKJ LTN 15, 133-134) від

тур. kom~u «сусід»; менш переконливе
виведення (Scheludko 135) від рум. comesean «співтрапезнИК>>.- Kniezsa 275276; MNTESz li 533-534.- Див. ще
кум.- Пор. кумашня.
комбайн,
комбайнер,

комбайнуван
ня;- р. болг. комбайн, бр. калtбайн, n.

ч.

слu.

вл.

kombajn, м. комбаjн, схв.
kombajn;- запозичення 3

комбаjн, ели.

англійської мови; англ. соmЬіпе (с.-г.)
«комбайн» виникло в результаті скоро
чення термінологічного словосполучення

combine harvester

букв. «комбінована

збиральна машина», де слово combine
як субстантивована форма із значенням
«з' єднання, поєднання» відповідає діє
слову combine «об'єднувати; комбіну
вати, сполучати, змішувати», що похо

та

дить від пізнього лат. combiпare «з'єд

кож вторинне зближення з укр. мураха

нувати дві одиниці, дві частини у щось

мурашка «те.», що входять,

аіле», до якого зводиться й укр. комбі
нат; форма комбайнер походить від
англ. combiner «комбайнер», пов'яза

псл.

kom-ar--ь

«Formica»,

<<комар»;

можливе

як і комари, бджоли, джмелі, до класу

комах.-СРНГ 14, 228; Преобр. І 341;
Даль ІІ 146; Slawski ІІ 378.-Див. ще
комар.- Пор. мураха.

комашИтися «Метушитися;

f копоши

тися]», [комешuтися] «копошитися>> Ж,

[комашкатисяІ «тс.» Я, [к:ом6ситися] «не
спокійно триматися» Ж;- р. lкомушuть
ся] «ретельно і тихо чим-небудь займа
тися», [ко.мсurпься1 «возитися», п. komo«дратувати, робити норовистим» (ко
ня), komosic si~ «бути неприборканим»

sic

(про коня), схв. [комушати ее] «опира

тися, сперечатися»;- не зовсім ясні ут

ворення; зіставляються (S{awski ІІ 393з р. [комШпьJ «збивати в грудки;
давити, стискати, м'яти»; пов' язувались
також (Brйckner 254) з псл. komonь
«кінь»; на грунті української мови за
знали зближення з основою слів ІСО.ма

394)

ного з combine.- СІС 342; Акуленко
14 І; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 224; Фасмер
ІІ 301; ССР ЛЯ 5, 1223; Крьrсин 96-97;
Оразова Научи. докл. вьrсш. шк. Филол.
науки 1966/3, 156-159; Kopalinski 506;
Holub-Lyer 250; БЕР Il 569; Вуjаклиjа
442; NSD 533; Юеіn 317.- Див. ще
комбінат.
комбат «командир батальйону; ко
мандир батареЇ»;- бр. камбат «тс.»;
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. комбат є двома складноскораче
ними словами, утвореними з початкових

частин слів командИр '<командир» і ба
rпаль6н (батальона)
«батальйон»
або
батарея (батареи) «батарея»; україн
ські слова можуть розглядатися і як
кальки відповідних слів російської мо

обід, бенкет; поминки»;- очевидно, ви
дозмінене запозичення з угорської мо
ви; уг. l~omasa~ «куманшt», похідне від

ви.- СУМ IV 242; ССР ЛЯ 5, 1224.Див. ще батальйон, батарея, команда.
комбід <<комітет бідноти»;- бр. к:шл
бед «те.»;- запозичення-калька
з ро
сійської мови; р. комб ед є складноскоро

koma «кум», запозиченого з слов'ян
rьких мов (псл. kum-ь, укр. кум), на

частин

ха, ко.машка, комашнИк.

!комашня) «обід для
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кумів; званий

ченим

словом,

утвореним

іменників

з

комитет

початкових

«комітет»

комбікорм

комедія

і беднота

(укр.

біднота,

слова біда).- СУМ

похідне

IV 242;

від

ССРЛЯ

5,

1224.- Див.

ще біда, комітет.
комбікорм «комбінований корм (су·
міш сухих кормів)»;- бр.
камбікорм
«те.»; -очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. комбикорм «те.» е складно
скороченим словом,

кової

частини

«комбінований»

утвореним з почат

слова комбинuрованньtй
і з слова

корм

«корм,

їжа тварин»; українське слово може роз
глядатись

і

як

калька

російського.

СУМ
ІІ

lV 242; УРЕ 7, 44;· Шанский 9СРЯ
8, 225; БС3 22, 117. -Див. ще ком

бінат,

корм.

комбінат «підприємство або виробни
че об'єднання, яке складається з кіль
кох

спеціалізованих

виробництв»;- р.

bination

<<те.», англ.

combination

<<ком

бінація (білизна)», утворені від пізньо
лат. combїnatio «поєднання, з'єднання»;
форма комбінатор вважається
запози
ченням з французької мови; фр. combinateur <<той, хто має хист до комбінування~
спритна людина, аферист» походить від
елат. combїnator <<той, хто дві речі з'єд
нує, об'єднує», nов'язаного з лат. com-

crc

bїno «зв'язую по два, поєдную>>.342; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 225--226;
Slawski ІІ 378-379; Kopalinski 506;
Ho1ub-Lyer 250; БЕР ІІ 570; Мла
денов 247; Вуjаклиjа 442; Bloc\1 161;
Dauzat 189; Кlein 169, 317. -Див. (Це
комбінат.- Пор. комбінезон.
комбінезон <<робочий одяг, спо.'Іу
чення куртки зі штанами»;- р. болr. м.

бoJir. м. комбинат, бр. камбінат, п. вл.
kombinat, ч. ела. слн. kombinat, схв.

комбинезон, бр. камбінезон, п.

kомбйнdт «тс.»;- запозичення з німець·

слн. kombinezбn <<те.»;- запозичення з
французької мови; фр. coшbinaison «ком
бінація; комбінезон» є похідним від слова

кої або французької мови; н. Kombinat,
фо. coшbinat виводиться від лат. combї

n~tus

«з'єднаний»,

пов'язаного з com-

bїno «зв'язую (по два), здвоюю; з'єд
ную>>, утвореним за допомогою префікса
соrл- від числівника Ьїnї «ПО два», по

zon,

kombine-

ч. слц. kombiпeza, схв. комбине3Он,

combiner <<комбінvвати, з' еднvвати», яке
зводиться до лат.- сошЬіnаге «'~с.; здвою
вати».-- СІС 342; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
226; Kopalinski S06; HoluЬ-Lyer 250;
БЕР ІІ 570; Daнzat 189. -Див·. ще ком

хідного від Ьі~ «двічі, удвоє».- СІС 342;
Il 8, 225; Kopalinski 506;
Holttb-Lyer 250; БЕР ІІ 570; Вуjаклиjа
442; Walde-Hofm. І 106, 107.-Див. ще

камбр':іІг «те.»;- очевидно,

біс 2 , коаліція.- Пор. комбінація,

з російської мови; р. комбрйг є ск,lадно

Шанский ЗСРЯ

ком

бінезон.
комбінація «сполучення або розта
шування чого-небудь у певному порядку;
ряд цілеспрямованих прІ-Ійомів гри; жі
ноча сорочка, яку надягають під сук
ню, та ін.», комбінатор <<(жарт.) сприт

ний, хитрий ділок», комбінаторний, ком
бінаційний, комбінований,
комбінува

ти;_:_ р. болг

комбинация, бр. камбі

нацьtя, П. kombinacja, Ч. kombinace,
слп. kombinacia, вл. kombinacija, м.
схв. комбинациjа, слн. kombinacija;запозичення з латинської мови; елат.
combїnatio «поєднання, з' єднання; об'

єднання», рідк.

combinacia

<<те.» похо

дять від лат. combїno «зв'язую по два,
поєдную», до якого зводиться й укр. ком
бінат, до розвитку нового значення «жі
ноча сорочка» пор. фр. coшbinaison <<ком

бінація (жіноча білизна); робочий одяг»
(звідки також укр. комбінезон), ст. сот-

бінат.- Пор. комбінація.
комбрИг <<командир бригади»;- бр.

скороченим словом,

запозичекня

утвореним з

почат

кових частин слів ко;<,щндйр «командир»
і бригада (брu?:адьt) «бригада»; україн
ське слово може вважатися і калькою

російського.- СУМ IV 243; ССР ЛЯ
1226. --Див. ще бригада. команда.

5,

комдИв «командир дивізії; командир
л.ивізіону»;- бр.
камдЬ!в
«те.>>;- оче
видно, запозичення з · російської мови;
р.

ко.мдuв є двома

словами,

складноскороченими

утвореними

з

початкових

ча

стин слів командйр «командир» і дитІзия
(дивизии) <<ДИвізія» або дuвизион (ди
визиона) «дивізіон»; ·українські слова
можуть бути і кальками
відпозіщшх
російських слів.-- СУМ І\' 253; ССР ЛЯ
5, 1227.-Див. ще дивізія, команда.

комедія, кумедіЯ (розм.), колtедіант,

кумедіант (розм.), ко.иедіантство, косне
дійний;- р. болг. комедия, бр. каме

дьtя, п.

komedia,

ч.

komedie,

слц.

kome533

комендант

комезИтися

dia, вл. komedija, м. комедиіа, схв. кд·
,иёдиіа, слн. komedija;- очевидно, через
польське посередництво зяпозичено

тинської мови; лат.

з ла

«Те.» (з бр.);- сх.-сл. [komeljь] «Те.»,
як і пов' язане з ним чергуванням суфік
сальних голосних псл. [komol-ь] «без

«комедія»

рогий», укр. комолий «те.», є, очевидно,

походить від гр. XШfl<]>Otet «тс.», пов'я
заного з xш~~qJ06~ <<комік, комедійний

похідним від псл. [kom-ьl «брила, груд
ка», укр. [кім] «те.»;- споріднене з лит.
kamёnas «пень, колода, стовбур; стебло;
серцевина», kamienas «стовбур; частина

comoedia

актор» (первісно «сnівак під час веселих
і шу'\ших проuесій або у

теаrральному

комедійному хорі»), xшp.etot66; «те.», що
складається з етимологічно не зовсім
ясного

xiJJf!O<_:;

«весела, галаслива nроце

сія; галаслива юрба гуляк; натовп,
сько;

пісн.я»

і,\1енником

(можливо,

xmf!'I'J

«село, поселення,

течко», спорідненим з лит.

mas,

ЛТС.

ciems

«ТС.»,

«співак;

nов'язаного
«пІсня; сnів;

kamaпs «товстий кінець балки або коло
ди».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 228; Фас
мер ІІ 302; Slawski ІІ 389; Brlickner
249; Trautmann 115; Mi.ihl.- Endz. ІІ

148; Schulze KZ 40, 259; Meillet MSL
14, 376. -Див. ще кім.- Пор. комолий,
ком'Яга.

і

слова

lкомельга] «пєрекид, переверт (у по
вітрі)» Ж, [ком.ельгувати] «nерекидати

«співати»,

liotё-lj

ся, перевертатися

заклинач,

з liєtёetv

з

міs

kaimas, kesaime «рОДИНа»,

щ~,'І. semь]a, укр. сіJн'Я «те.»)

(iJt-66<.;

вій

пов' яз ан ого

стовбура дерева біля кореневища», лтс.

чарівник»,

сказання»,

<J>l)-ij «те.», до
яких зводиться також укр.' 6да «урочис
тий ліричний вірш; хвалебна пісню>;
форма комедіант, найвірогідніше,
че
рез посередництво російської мови запо

зичена з італійської; іт.

commediante

(у повітрі)» Ж;- не

ясне.

[комендаJ «вередлива особа» Ме, lко
мендуватu] «Вередувати, ПрОЯВЛЯТИ ПрИ·
мхи, розпоряджатися» Ме, [закоменду

ватu] «задумати, розпочати» Ме-;- ре
зультат

семантичної

видазміни

слова

«актор; (перен.) комедіант» пов'язане з

[коменда] «начальство; команда, загін»,

commedia «комедію>, що походить від лат.
cбmoedia «те.»; менш переконливе виве

що є запозиченням з

дення

походить від елат. com(m)enda «наказ
тимчасово взяти на себе управління бе
нефіцією», що походить від лат. commen-

р. комедиант від нім.

Koшodi

ant (Фасмер ІІ 301; БЕР ІІ 571) або п.
komedjant (Смирнов 147).- СІС 342343; Акуленко 136; Фасмер-Трубачев
ІІ 301; Будагов Ист. слов 194-207;
Hi.ittl-Worth 15, 79; Преобр. І 380;
Slawski ІІ 379; Kopa1inski 507; Briickner 249; Holub-Lyer 250; БЕР ІІ 571;
Топоров ІІІ 151-154; Кlein 318; Dauzat
189; B1och 161; Дворецкий 1976, 214;
Ernout-Meillet 136; Frisk І 22-23, ІІ
іН-62; Boisacq 15, 544.-Див. ще ода,
сім'Я.- Пор. комік.
комезйтися -див. комизИтися.

[комельJ «товстий кінець відрубаного
деревного стовбура Г;

шматок дерева;

держак віника Л», [окомелокJ «шматок
дерева;

товстун»

частина дерева,

Л;- р.
рослини

к6м ель «те.;
кореня;

біля

{корінь дерева, рослини; стовбур дере
ва;

пень;

дрова;

палиця;

нижня

стеблина

частина

снопа;

рослини;

жіноча

зачіска]», бр. кам.ель «товстий нижній
кінець колоди; частина дерева, рослини
біля кореня; шматок дерева», п. [komelJ
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п.

komenda

польської

«команда,

мови;

командування»

do «дopyчaю».-Slawski ІІ 379-380.Див. ще команда.
комендант «той, хто стоїть на чолі
залоги фортеці або укріпленого району;
військовий начальник у населеному пун
кті; той, хто керує військовими переве
зеннями;

керівник

будинку,

що

нале

жить установі; [командир]», комендату
ра

«установа,

яку

комендант»;- р.

очолює

болг.

військовий

комендант,

бр.

камендант, п. komendant, ч. заст. komendant, слц. [komeпdant], м. коман.дант,
схв. ст. і діал. komendanat, komendat,
слн. komandant «Те.»;-:- очевидно, через
російське посередництво запозичено з
французької або німецької мови; фр.
commandant «комендант; командуючий,
командир, начальник», нвн. Korпmaп

dant «військовий комендант; командир
корабля», ст. Kommendant «командир»
зводяться до лат.

commendantis)

commendans

(род. в.

(<той, хто дає доручення,

І<омендеру ва ти

комета

рекомендує»,

субстантивованого
прикметника теп. ч. від дієслова

mendare

діє

com-

«доручати, передавати; рекомен

дувати».-СІС 343; УРЕ V 305; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 228; Фасмер ІІ 302; Christiani
36; Slawski ІІ 380; Holub-Lyer 250;
БЕР ІІ 571; Младенов 247; Dauzat 189;
Bloch 161; Юuge-Mitzka 390.- Див.
ще команда.- Пор. коменда.
[комендерувати] (зах.) «бути началь

ником, керувати; командувати», [комен
дируватu] «командувати, наказувати»
Ж;- п. komenderowac «командувати, на

казувати;

(заст.)

танеької мови; лат.

commentarium

писна книжка; записки;

мачення»
тельно

пов' язане з

продумувати,

«За

протокол;

тлу

commentari

«ре

вивчати;

виклада

ти, писати; тлумачити» (звід ки також,
можливо, через польську мову, укр. ко

ментувати), що є інтенсивним дієсло
вом до comminїscї «пригадувати; виду
мувати;. винаходити», утвореного

помогою префікса

com-

за

до

«З-» від дієслова

meminї «пам'ятати, думати; згадувати»,
перфекта з подвоєнням кореня men-,
представленого

також

у

mёns

«розум;

скеровувати», ч. [ko-

думка>>, спорідненому з псл. mьneti «ду

заст. komendirati «Те.»;- очевидно, че
рез польську мову запозичено з німе

мати», pam~tь «пам' ять», укр. [мнuти],
пам' ять.- СІС 343; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
232; Hi.ittl-Worth 15; Slawski ІІ 381; Ko-

mendyrova~] «командувати» (з п.), схв.

цької; нім.

kommandieren «Наказувати,

командувати», як і Koшmandeur «коман

palinski 507; Holub-Lyer 250; БЕР Н
571; Walde-Hofm. ІІ 65-67; ErnoutMeillet І 395, 396-397.- Див. ще коа

дир, начальник» (звідки, можливо, та
кож укр. командИр «начальнию), ети
мологічно пов'язане з фр. ст. commander

ліція, мнИ:ти, пам'ять.

«наказувати,

керувати»,

для мішання соломи, що горить у печі

ДО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ Й укр. командувати
«Те.».- Slawski ІІ 381; SJP ІІ 855-856;
SW ІІ 417.-Див ще команда.
комендор «Морський артилерист; мат
рос-навідник»;- р. комендор «те.; стар
ший з обслуги морської гармати», бр.

або грубі» Л; -очевидно, результат кон

камендор

російської

командувати;

«Те.»;- через

мови

посередництво

запозичено,

гідніше, з англійської; англ.

найвіро

commander

«командир (флотський і піхотний -від
роти і вище); старший офіцер, коман

дуючий»,

як

і

гол.

commandeur «вій

ськовий командир», утворене на основі
нар.-лат. commendare «доручати, нака
зувати» або лат. commendare «доручати»,
з яким етимологічно пов'язане й укр.
команда «наказ, розпорядженню>.- СІС
343; ССРЛЯ 5, 1231; Ушаков І 1420;
БС3 22, 132; Кlein 319; NSD 535; Vries

NEW 101.-'-- Див. ще команда.- Пор.
командор, коменда.
коментар, коментарій, коментатор,
ко;,tентувати;- р. комментарий, ком
ментuровать, бр. каментарьlй, каменці
раваць, п. komentarz, koшentowac, ч.
komentai', komentovati, слц. komentar,
komentovat', вл. komentar, komento·..vac,
боЛГ. М. КОМеНтар, КОМентuраМ, СХВ.
коментар, коментдрисати, слн. komen-

tar,

komentfrati;- запозичення з ла-

[коменsі] «коцюба,

тамінації слів
«Частина димаря

кочерга,

[ковенЯ]

«тс.»

палиця

і

комин

над дахом; труба для

виведення диму з печі» (див.).
комерція «у буржуазному суспіль
стві -торгівля і пов'язані з нею спра
ви», комерсант, камер ційний;- р. ком
мерция, заст. комерция, бр. камерцьlЯ,
п. komercj а, ч. komerciatni «комерцій
ний», слц. komercialny, болг. комерче

ски, м. комерциjален, схв. комерциjіілан,
слн. komercialen «те.»;- запозичення із
західноєвропейських мов; нвн. ст. Kom-

merzien (мн.) «комерції», фр. англ. commerce «комерція, торгівлю> походять від
лат. commercium «торгівля, торгові зно
сини, товарообіг; спілкування, зносини,

зв' язки», утвореного за допомогою пре

фікса сот- «З·» від іменника merx (род.
в. mercis) «товар», спорідненого з дінд.

mrsati «доторкається».- СІС 343; Шан
ІІ 8, 233; Фасмер ІІ 303;
Kopalinski 507; Holub-Lyer 250; БЕР
ІІ 571, 572; Вуjаклиjа 444; Юеіn 320,
964; Weekley І 337; Dauzat 190; B1och
162; Walde-Hofm. І 251-253, ІІ 78ский ЗСРЯ

79.-Див. ще коаліція.
комета;- р. болг. м.
комета, бр.
камета, ст. комета
(близько
1580),
n. ч. kometa, слu. kometa, вл. komet,
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кбМетИ

комин

схв. комета, комет, ст. кдмёта, слн.
komet «те.»;- запозичення з латинської
мови;

лат.

comёta

«комета»,

«те.» походить від гр.

comёtёs

лежно розташованими виходами для ди

xo~-t'lJ•YJG (aaт'lJp)

му Я», [ко.мин.арІ «сажотрус», [ко.мин.Jір,
ко.мін.Яр Ж] «ТС.», [комин.арчукl «Хо'Ю
пець-сажотрус», [ко.минярчукl «те.», lко
минн.е] «подимне», [ко.мин6веІ «тс.» )К,

«комета, зірка з хвостом» (букв. «воло

сата (зірка)»), пов'язаного з xb~-tYJ «Хвіст
комети;

волосся»,

.мен.] «димохід, димар Ж; особливий вид
ковпака для димарів з чотирма проти

слова

неясного

по

ходження.- СІС 343; Шанский 3СРЯ
11 8, 229; Фасмер ІІ 302; Бульша 163;

к6.мин6к «кімнатна піч із широким от

Stawski

дом; [циліндр у рушющі, куди заклада

ІІ

382; Machek ESJC 271;
БЕР ІІ 572; Вуjаклиjа 444; Кlein 317,
318; Юuge-Mitzka 390; Frisk І 908909.
кометИ -див.

коміть.

вором

для

палива

та

прямим

димохо

ються пістони; пістон, виступ у рушни
ці Ж]», [ко.мін.Ярствоl «ремесло сажо

труса»

Ж;- р.

[комин.]

«передня

ча

стина печі; димохід, димар; верхня ча
капризува

стина печі за трубою; невелика плита у

ти; упиратися, норовитися», [камезй
тися, комезіітuся] «те.» Ж, комйз «Бере

редня частина печі; пічна труба, димо

дування, примха, каприз», комиза «Те.;
вередую>, [ко.мизйстий] «вередливий» Я,

ської печі», [к6.мин.ь l «передня частина

комизИтися «Вередувати,

комИзливий «ТС.»,
бундючитися;

[розкомизйтися] «на

наїжитися,

розсердити

ся»; -р. [скамезливий] «вередливий, пере

бірливий до їди», ч.

(мор.)

[komzit' 1

«дерти, рвати, скубти», [oskomizat se]
«зволікати, вагатися», схв. [коміtзати]

кутку печі», [к6мен.] «те.», [к6.мен.ь] «Пе
хід; карниз для сірників; верх голлан;t
печі, виступ біля димоходу; пристосу
вання перед піччю для виходу диму і д.т:я
перегородки», бр. к6.мін «димар», ст.
rсо.мuн'Ь (1516), п. komin «димохіл: ди
мар (на даху будинку), комин; ю1мін,

коминок», ч.

komin

«димохід; Іuнліндр

«смикатися, крутитися», [ко.мй.згати ее]

лампи]», слп. komin «димар; пристрі(r

«ТС.», ели.

для nровітрювання, висушування і под.,
схожий на димар; вертикальнИй жолоб
у кам'яній стіні», болг. комИн «димар;

tkomizgati]

«знизувати

пле

чима»;- не .зовсім ясне; пояснюється як

утворення з

префіксом ko- від основи
(myzg-) «Ворушити і под.» (3ССЯ
10, 180-181; Skok ІІ 133); зіставляється
з псл. [komiti] «збивати (в грудки);

*mьz-

вижимати, видавлюватИ>>
.мйть]
щити

«стискати»,
(кукурудзу

схв.
від

(пор. р. [ко
кдмити.

листя;

«лу

грецькі

горіхи, мигдаль від зеленої шкірки)»,
що виводяться від псл. kom'Ь «брила,
грудка») (Slawski ІІ 393-394; Machek

ESJC 272); пов'язується також (Варбот
3тимология 1973, 27- 29) із слн. skometi «ТУЖИТИ, 'Нудьгувати», ПСЛ. SCeшiti, укр.

щеміти.-- Пор. ковйзИтися,

[вогнище]», [комйнаl «отвір над пече·
рою», [ко.мuн.ь] «сажа», м. ка.мин «димар»,
схв. [кд.мuн] «димохід, димар; (ст.) вог
нище,

кухню>,

димохід,

слн.

димар;

есте.»;- очевидно,

k6rnen

«вогнище;

припічою>,
через

[k6miп]

польську

або

чеську і далі, можливо, через середньо

верхньонімецьку мову (свн. kamїn с<топ
ка;

камін,

комІшок;

димохід,

запозичено з латинської; лат.

«піч,

горно;

вогнище,

димар»)
camїпus

жаровня»

похо

дить від гр. xa~-ti:"vщ; «піч (для випалу
або плавки), горно; кухонна піч», до

комашИтися.

якого

[комика] «затримка, зупинка, утруд
нення» Я;- неясне; можливо, результю
видазміни слова [ковііка] «ТС.», зумовле
ної народно-етимологічним зближенням

Richhardt 67; ТопороJЗ ІІІ 190; Фасмер
ІІ 302; Цьrганенко 21 О; Галай Веснік
БДУ 1978/2, 34; Slawski ІІ 385; Korbut
PF 4, 398; Bri.ickпer 250; Holub -Lyer
250; Machek ESJC 271; БЕР ІІ 572;
Skok ІІ 133; Popovic ZfSIPh 23, 127128; Bern. І 553-55'4; Юuge-Mitzka
343; Fraenkel 213; Дворецкий 1976,
149; Ernout-Meillet · І 90; WaldeHofm. І 147.-Див. ще камін.

з к6.ма
(розділовий
знак).- Яворни
цький 362.
комин тередня (нижня) частина ди
моходу варистої печі; димохід; димар;

Іполичка кремінної

рушниці]»,

[к6л.zін.]

«те.: частина димаря над дахом Л», [к6-
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зводиться

також

укр. кaмiн.

f<ОМНШ

комік

комИш (бот.) «Scirpus (Tourn.) L.;
куга,
Schoenoplectus Pall.; очерет,
Phragmites coшmunis Trinn.; рогіз, Ту
рЬа aпgustifolia L.», [ка.миш] «те.» Mak,
комишИна

«стебло

комишу»,

комишИт

[комишівка] (орн.) «болотяна гаїчка,
Шарл.;-р. камьt
КGМЬtШеВка «ТС.»;- ПО

Parus palustris L.»
ш6вка «ГаЇЧКа»,
Хідне утворення
мовлена тим,

від комИш;

назва зу

що птах часто живе в ча

«будівельний матеріал із комишу, спре
сованого з глиною, гіпсом», комИшник
(заст.) «розбійник, що ховався в очере

гарнику в заплавах річок, отже й у ко
мишах (Воїнств.- Кіст.
285; Птиць1
СССР 523; БСЗ 11, 291); не виключена

тах і комишах пониззя Дніпра; [довгі
джгути з комишу на човнах-чайках Я]»,

також можливість того, що слово є
калькою р. камЬtш6вка, похідного від
камьіш, яке відповідає укр. комИш.

[камошний]
.[комИшнuй]

«зроблений з комишу» Ж,
«те.» Ж, комишуватий «з

Див.

комишем»;-- р. ка.мьtш «комиш; [очерет]»,
[ка.меш] «ТС.», [камьішник] «зарості ко
мишу; болотяна трава; білозір болотя
ний, Parnassia palustris L.; мисливець;
(фольк.) розбійник, що ховався у коми

шах», бр. [камЬtш] «комиш, очерет», п.
komysz (з укр.), ст. komesz, komeszyna
«те.» (з укр., р.), [komysznik] «комиш
ник» (з укр., р.), ч. заст. kamys «чапелець
nісковий, Ammophila arenaria Roth.
(Psamma arenaria)», kamysek «рослина
подібна до ситнику, [кошатник голова
тий]; Scirpus holoschoenus», kamysnik
«бульбокомиш,
Bolboschoenus», болг.

ІкамИшІ «очерет», [каміш] «те.; комиш»,
{камуш 1 «вид болотяної рослини; цукро
ва ТрОСТИНа>), СХВ. камиш «Чубук труб
КИ», слн. заст. kamez, [kanis1 «те.»;- оче
видно,

давнє

запозичення

з

тюркських

мов; пор. тур. kami~ «очерет; комиш;
бамбук, Bambusa», тат. крим.-тат. башк.
кирг. алт. камьtш «комиш; очерет», уйг.
комуш,

туркм.
хак.

узб.

камиш,

гамьtш,

хамьtс,

чув.

тув.

каз.

камьtс,

хіімііш,

хьtмьtш,

як.

аз.

хумііш,
хомус

«те.», дтюрк. qamїs (qanнs,
зарості очерету, комишу»,

qamys) «те.;
qamus «ТС.»,

дальші

переконливо

зв'язки

яких

не встановлені.- Халимоненко
І977/9,

УМЛШ

9; Фасмер ІІ
176; Меркулова Очерки 53-54; Шипова
І57-І58; Дмитриев 536; Преобр. І
328; Горяев І ЗІ; Slawski І І 405; Brйck~
ner 249; Holub-Lyer 229; Machek ESJC
238; Jm. rostl. 277; БЕР Il І92, 194,
І95: Bern. І 478-479; Miki. EW 110;
TEJ І 325; Muchlinski 64; Lokotsch 84;
Егоров 29І -292; Rasaлen Versuch 230.
[комишИтися І «Миготіти?» (А то що
24;

Макарушка

за світ комишиться у малій хатині?);
очевидно, тотожне з комашtітися (див.).

ще

комі

комИш .
(загальна назва комі-зирян, ко

мі-перм' яків і комі-язьвинuів, що насе
ляють Комі АРСР, а також Комі-Пер
м'яцький автономний округ і Красно
вішерський район Пермської області);
р. к6ми «комі», бр. к6.мі «те.», п. komi
(j ~zyk) «комі (мова)»;- через російське
посередництво запозичено
у

якій слово коми

з мови комі,

(самоназва народу;

первісно, очевидно, «людина») є спорід
неним з удм. (вЬtжьt) кум «родич» (букв.
«рід-людина»),
мане.
kum «чоловік»,
хант.
ським

<

zum
qum

«людина, чоловік», селькуп«те.» і, можливо, має відпо

відники в іє. мовах (пор . .лат. homo «лю
дина», гот. guma «те.»); менш. вірогідне
пояснення етноніма к6мі у пов'язанні з
назвою Кама (Ootila,- див. Льпкин
Гуляєв
ІЗ2)
як
«житель
Ками».-·
Льпкин
9тнография
имен М.
І 971,
254-255; Фасмер ІІ 302; Льпкин
Гуляев К9СКЯ 132; Никонов 202; Ба
скакав та ін. Взаимод. и взаимообог. 57.
комік «актор' який виконує комічні
ролі; той, хто має здібність смішити,
викликати сміх; (заст.) автор комедій»,
комізм, комічний, комікувати;- р. к6-

мик, бр. комік, п. ч. слц. вл. komik,
nолг. комИк, м. комик, схв. кдмик, ко
мїі.к, слн. k6mik;- запозичення з ла
тинської мови; лат. cбrпicus «комедіо
граф, автор комедій; комічний актор,
комік, комедіант» походить від гр. хш
~tІ ;;,:6\; «комічний, комедійний», пов' я
заного з хіїJ~щ «весела процtсія, гучне
гуляння; галаслива юрба гулю<; натовп,

рій, сонм; пісня, с.тrавослів' я», яке nев
ного етимологічног6 пояснення н~ мас.

СІС

343; Фасмер ІІ 302; Slawski ІІ 284;
Holub--Lyer 250; БЕР Il 572; Кluge-
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Комінтерн

Mitzka 390; Ernout -Meillet
ІІ 62.- Пор. комедія.

І

136; Frisk

Комінтерн «Комуністичний Інтерна
ціонал»;- р. болг. Комuнтерн, бр. Ка
мінтЗрн, п. Komiпtern, ч. komiпterna,
слц. Kominterna, м. Коминтерна, схв.
Коминтерна, ели. Kominterna «те.»;
складноскорочене слово, утворене з

по

чаткових частин nрикметпика комуніс
тйчний т_а іменника інтернаціонал; оче
видно, в українській мові, як і в ряді ін
ших, є калькою російського слова.

СУМ IV 246; УРЕ 7, 53; БС3 22, 258;
Шанский 3СРЯ І І 8, 230; Kopalinski 507;
РЧДБЕ 346; Вуjаклиjа 444.-Див. ще
Інтернаціонал, комунізм.
КОМір «СМужка В ОДЯЗі КОЛО ШИЇ»,

заnозичено з західноєвропейських мов~

нім.

Kommissar

«комісар»,

riat, фр. commissaire

Kommissa-

«комісар; уповнова

жений», commissariat походять від елат.
commissarius «довірена особа, уповнова
жеНІ-ІЙ», пов'язаного з дієсловом committere «зводити (для змагання, бороть

би); зіставляти, з'єднувати; доручати»,
до якого зводиться

й

укр. комісія.

СІС

343-344; Фасмер-Трубачев ІІ 302;
Fogarasi St. sl. 4, 65; Смирнов 148;
Slawski ІІ 386; Kopalinski 508; S\V І І
420; Morawski SO 12, 18; Holub-Lyer
250; БЕР ІІ 573; Walde-Hofm. ІІ 9799.- Див. ще комісія.

нuк], бр. каунер, ст. колнер'Ь (1515);запозичення з польської мови; п. kolnierz «комір», як і вл. kornar, схв. ко

комісія, комісіонер, комісійний, ne-,
рекамісія «повторний огляд комісією»,
підкомісія;- р. комИссия, бр. камісія,
п. komisja, ч. komise, слц. komisia, вл.
komisija, болг. комйсuя, м. комйсujа,
схв. кoмucuja, слн. komisija;- очевид
но, через посередництво польської мови
запозичено з латинської; елат. *comшis

лujер, КОЛUр «ТС.», СЛН.

sio

[к6в.«ір], к6внt·р, [ком' ер Л, комнір Г, Л,

конір ВеЛ, каsнер Л] «те.», комірець,
підкомірець;- р. [ковнер, к6внерь, к6в

«ТС.; верх

koler

НЯ планка ярма», походить від свн.

kol-

«комір, хомут», яке
«частина обладунку,
шию; ошийник; хомут»

ner (koller, kollier)
через фр. ст. collier
що

закриває

зводиться

до елат.

соШіrе

(collarium)

«доручення», лат.

commissio

«збиран

ня; поєднання, зв' язок; змагання; nро
мова» пов'язані з лат. committo «ЗВоджу
(для змагання, боротьби); зіставляю.
з'єдную; доручаю», утвореним за допо
могою префікса com- «З-» від дієслова

«Комір; оздоба на шию; ошийник», що

mitto

походить від лат. collum «ШИЯ», спорід
неного з гот. двн. данr.'І. hals «те.», псл.

якого зводиться й укр. місія.- СІС 344;
Фасмер ІІ 303; Смирнов 149; Christiani
29; Slawski І І 386; Kopalinski 508;
Holub-Lyer 250; БЕР ІІ 573; WaideHofm. ІІ 97-99.-Див. ще коаліція,
місія.- Пор. комісар, комітет.
[комісний] (у виразі к. хліб «солдат
ський хліб») Ж, [коміськuй] «те.» Ж,
[комісн.Як] «солдатський хліб» Ж;- п.

kolo, укр. коло.- Шелудько 34; Richhardt 9, 18, 68; Фасмер ІІ 271; Slawski
ІІ 367; Bri.ickпer 247; Dauzat 187; Walde-Hofm. І 245.-Див. ще к6ло 1 .
[комірець] «заглиблення у віконній
рамі для скла» Я, [комірчик] «Те.» Я;
неясне.

[комірсатисяJ «ледве вибиратися, про

«кидаю,

жавою»,

зультат видазміни слова [коріцматися]
«тс.» (пор.). ·

komisny

комісар

Ж;- неясне;

«службова

можливо,

особа,

наділена

урядом особливими повноваженнями; у

деяких країнах і в Росії ХІХ - nочат
ку ХХ ст. по.тrіцейський чиновник; при
став»,

комісаріат

«установа,

яку

очо

лює комісар»;- р. комиссар, бр. ка
місар, п. komisarz, ч. komisaf, слu. ели.
komisar, вл. komisar, болг. комисар, м.

"омесар, схв.

комесар;- очевидно,

че

рез російське й польське посередництво
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посилаю», до

komisпy «який видається солдатам дер

ре

биватися»

випускаю,

хліб;

kommisowy, ч. komisni, слu.
схв. komis «солдатський

«те.»,

речі,

що

видаються

державою»,

слн. komisen «який видається солдатам
державою», komfs «солдатський хліб»;
запозичене (частково з·а польським по

середництвом) з німецької мови; н. Кош
ті~ «армія, солдатчина» (ст. «військові
запаси»), що входить до складу компо

зитів, зокрема KommiBbrot «солдатський
хліб», відбитого в семантиці українсько
го слова, походить від лат. comrnissum
«довірена, доручена річ», пов'язаного з

коміtет

комолиіt

дієсловом committo «доручаю».- Slawski ІІ 386-387; Юuge-Mitzka 390.Див. ще комісія.
комітет «колегіальний орган, що ке
рує якоюсь сусnільною діяльністю; ор
ган державного уnравління», комітет
ник, підкомітет;- р. комитет, ст.
тщttиnre, бр. каміт9т, п. komitet, ч.
komitet, komite, слц. komitet, вл. komitej, болг. м, комитет, схв. комuтёт,
ели. komite;- запозичення з французь
кої мови; фр. comite «комітет» виводить
ся від англ. committee «те.; опікун»,

що продовжує фр.

kommitteel

якій щось доручено»,
слова

commetre

«Особа,

похідне від діє

«виконувати; доручати;

довіряти», яке зводиться до лат. committere «зводити (для змагання, боротьби);
доручати, довіряти».- СІС 344; Шанский
9СРЯ ІІ 8, 231-232; Фасмер ІІ 303;

Кора\ iii.ski 508; Slawski І І 387; Bruckner
250; Holub -Lyer 251; БЕР І І 573;
Dauzat І 89; Юеіn 321.- Див. ще комісія.

комлЯ -див.

кімлЯ.

комнезам «комітет бідноти»;...:_ р. ком
незам;- складноскорочене слово, утво
рене в радянський період з початкових
частин двох іменників у словосполученні
коміпrет незаможників «Комітет неза
можних селян»; очевидно, є

калькою

р.

комб ед ( <комипrет беднотьt).- УРЕ 7,
63; ССР ЛЯ 5, 1224.- Див. ще комітет.
могтИ, не.
комод «шафа з шухлядами для білиз

НИ», [комода] «те.»;- р. болг. комод.
бр. ка.м6да, п. ч. слц. вл. komoda, схв.
комода, слн. kom6da «те.»;- заnозиче
не через російське і nольське посеред

ництво з французької мови; фр.

commode

«комод» є результатом субстантиваuїі
прикметника commode «зручний (зруч

на)», що походить від лат.

commodus

р.

сприятливий;

commoda)

належний;

«зручний;

повний»,

утвореного

за

(ж.
до

помогою префікса com- «З-» від іменника
modus «міра, обсяг, об'єм; спосіб, вид».

коміть (у словосполученнях коміть

Москаленко УІЛ 52-53; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 237 -238; Фасмер ІІ 304; Slawski ІІ

головою]», [коміть іти] «перекидатися,

388-389; Briickner 250; Holub-Lyer 251;
БЕР ІІ 574; Юuge-Mitzka 390; Dauzat
190; Bloch 163; Walde-Hofm. ІІ 99100.- Див. ще коаліція, мода.

головою «стрімголов, сторчголов; [униз
перевертатися» Ж), [кометИ Г, ВеЗи,
Ж, комнять ВеБ, комять ВеБ] «те.»,
[комнядь] «те.; наїжено (про шерсть);
сторч (про палицю)» Пр. ХІІ діал. н.,

[комнЯть] «горілиuь»

1

МСБГ,

[комети

[комолий] «безрогий»;- р. комольtй
«Те. (про худобу); [однорогий; гладкий,

пасти (nадати) «Перекидатися в повіт
рі» (про голуба);- схв. комицё «сторч»,
окомити «поставити сторч»;- не зовсім
ясні форми; можливо, пов' язан-і з [ком'~
дувати] «непокоїти, затримувати», [ком

тися

нядовати] «штовхати кулаками», [ком

komoly

нЯдний] «прикрий, дошкульний» (Нім
чук Пр. ХІІ діал. н. 26R-269); тлума

ций,
гий»;- псл. komol'Ь «безрогий; тупий.
зрізаний», очевидно, пов' язане чергу

чаться також як утворення з словотвор

чого компонента ко-, того самого, що і в
словах коверзувати, коворот, і основи
дієслова метати «КИдатИ» (ВеЗи 27).
комка -див. ковма.
комкати, комоть, комчити- див.
кім.
[комлИк] «калмик»;- очевидно, ре
зультат видазміни слова [камлuкJ «те.»,
nідтриманої вторинним народноетимоло
гічним зближенням із словом комель
(род. в. комлЯ) «товстий кінець відруба
ного стовбура дерева».- Див. ще кам
лИк.- Пор. кімлИ:к.

рівний;

незавершений,

недобудований

(про будинок, споруду); тупий, без
верхньої частини; безплідний чоловік]»,

[комлdтьtй] «безрогий», [комлаться] «би
(про

безрогу

худобину)»,

п.

ст.

«безрогий», ч. komoly «тупий, ку
зрізаний», слн. [kom61] «безро

ванням суфіксальних гоЛосних із сх.-сл.
[komeljь] «товстий кінець колоди; оцу
пок дерева»~ укр. [комельІ «те.», що зво
диться до псл.

kom'Ь «брила,

грудка».

укр. [кім] «ТС.», і чергуванням початко
вих кореневих приголосних -із зах.
сл. [*gomol'Ь] «безрогий», п. ст. gomoly
«[те.]; з тупим кінцем,
заокруглений»,
ч. мор. [gomol' а] «бе;3рога корова», нл.
«безрогий, затуплений», спорід
неними з лит. gamul? «безрога худоби
на», gamulas «безрогий» і псл. *gomola

gomoly

«брила, грудка», укр. [гомілка] «головка
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комонь

компактний

сиру»; можливе також зближення з п.
komolec «жердина, до якої прикріплю

ються краї невода», ч. мор.

[chomoJec/

«вид сітки для раків», схв. комолац «Лік

тьова кістка», ели. kom6lec «лікоть;
міра довжини; лопатка (у тварин); па
горб»; зіставляється ще з двн. hamaJ
«скалічений», нвн. Hamme1 «(кастрова·
НИЙ) баран» Та ДЇНД. sama1am «ПОМИЛКа,

вада,

шкода,

89-90);

втрата»

(Machek IF 53,

проблематичним є пов'язання з

гр.

скарбниця
Ж; митниця]», комірка «не
велика комора; кімнатка; заглиблення,
гніздо; ямка; вічко», комірне (заст.)
«плата за найману кімнату; наймана

кімната», комірник «квартирант», комір
нИк «ТОЙ, хто завідує коморою», комір

щjД «те.», !комірняІ «проживання в най
маній квартирі» Ж, [комірство, комір
щин.аJ «те.» Ж, комірчйн.а «мала комір
ка», [ком6рецьJ (ент.) «мучна міль. Asopia» Ж, [ком6рник1 «адвокат; нотаріус»
Ж, [коморнйцтво\ «міська скарбниця>)

хоЛо~6~ «скалічений» (Machek LP
5, 84; ESJC 271).- Фасмер-Трубачев
ІІ 30,1; Sla\\'Ski І 315, 316, ІІ 389; Doro·
szewski PF 13, 75-105; 14, 67; 3ССЯ 10,
174-175; Мартьшов Сл. и ие. аккомод.
152-153; Bern. І 554-555; Meillet MSL
14, 376; Топоров ІІІ 197-200; Buga RR І
328; Matzenauer LF 8, 196; Schulze KZ
40, 259; Кluge-Mitzka 286.- Див. ще

Ж, [коморуваmиІ «тс.», [закомірок] «за
камарок; відгороджене місце за комо

гомІлка, кім, комель.
комонь (заст.) «кінь»,

рою», [зак6мори] «закамарки» Пі, [за
():ом6рок] «закамарок», підкоморій (іст.)

[ком6н] «те.»
Пі, Ж, [команuця] «похітлива безплідна
жінка» Ж. [коменuця] «те.» Ж, коменне
(заст.) «податок з верхового коня» Ж,

[комuнниця] «безплідна корова; безплід·
на жінка» Я, [ком6н.н.иця] «Те.» Я, [ко
.мін.нйк] «Вершник; власник коня; стайня» Ж, [ішмонuця] «похітлива кобила;
безплідна жінка» Ж, ком6н.н.ик (заст.)
«вершник», ком6н.н.ий (заст.) «який їде на
коні»;- р.

к6м6нь

«кінь»

(у

піснях),

др. комонь, п. komunik (іст.) «кінний
загін; вершник», ст. komon(п)ik «верш
ник» (з др.?), ч. komon «кінь», стсл.
К\)М\)NЬ. «те.»;- псл. kоmоnь;-загаль

ноприйнятої етимології не має; зістав
ляється з дінд. camaral) (різновид бика,

нвн. [Hummel] (назва
humre «тихо іржати»
(Moszyilski PZJP 238; Трубачев Назв.
дом. жив. 50-51); пов'язується також
з кінь, псл. konь ( <*komnь), прус.
camпet «кінь» (Брандт РФВ 22, 139;
Bohac LF 33, 107).- Фасмер-Трубачев
ІІ 304-305; Одинцов 32; Преобр. І 348349; Slawski І І 402-403; Macl1ek ESJ С
271-272; 3ССЯ 10, 177-178; Веrп. І 555;
Топоров ІІІ 191-196; Мартьrнов БСИИ
23-24; Мартьшов Язьш 70-71.- Пор.

Bos grunniens),

бика),

норв.

ко мана.
КОМОра «Приміщення

харчування,
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ДЛЯ продуктів

хатніх речей;

[крамниця,

Ж, [коморчина] Пі, [ку.м6ра] «Комора,
комірчина» Я, комfрн.ий «пов·яз<Jний з

коморою;

квартирний», [комfрницький]

«Ішартирантський: митницький», [комор
ний Я, коморчий Пі, колt6рячий], [кoм6-

rumиJ «ЖИТИ в

найманій

квартирі» Г,

«суддя, який займався межуванням во

лодінь»,

хати

прикомірок

або

Бі;- р.

комори»,
заст.

[к6Аt6ра] «те.;

«прибудова

коло

lпрйкоморок]

«те.»

діал.

камора

«кімната»,

комора», бр. камора «ко

мора>>, р.-цсл. К\)МОр<1, п. ч. слц.

«Те.; палата», вл. нл.

komora

komora

'<спальня;

палата», схв. комора «палата; комора»,
слн. k6mora «закрите приміщення»;
давнє запозичення з грецької або латин
ської мови; лат. camara (camera) «скле
піння»,
елат.
«Кімната,
приміщення;
спальня; скарбниця» походить від гр.
IOXf.tapa «склепіння», очевидно, спорід
неного з ав. kamara «пояс», лат. camu·
rus «викривлений, склепінчатий», дінд.
kmarati «КрИВИТЬСЯ», ГОТ. himins «Не
бо», нвн. Himmel «те.».- Макарушка

305; Преобр. І 289; Slawski
390-392; Brйckner 250-251; Bern. І
555-556; Топоров ІІІ 191: WaJdeHofm. І 146-147; Frisk І 770-771.9;

Фасмер І І

ІІ

Пор.

закамарок, камера 1 .

комоситися -див. комашИтися.
комоть -див.

кім.

компактний;- р.

компактн.ьtй,

бр.

кшлпактньt, ч. kompaktni, слц. kompaktny, вл. kompaktn,y, болr. ком.псі.ктен.,
м. компактен., схв. кояпактан., cлн.kom
pakten;- запозичення з західноєвр о

пейських мов; н.

kompakt, фр.

англ. сот-

компанія

компетенція

pact походять від лат. compactus, па
сивного дієприкметника від дієслова
compingo «збиваю; збираю; виготовляю»,
що складається з префікса сот- «З-» і
основи дієслова pango «вбиваю, встром
ляю; засаджую (рослинами); творю»,
спорідненого з гр. :rt'ljjvt>f!~ «зміuнюю,
збиваю», гот. fahan «хапати, ловити»,
нвн. fangen «ТС.».-СІС 344; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 238; Holub-Lyer 251; БЕР
ІІ 575; Dauzat
191; Walde-Hofm. ІІ
245-246.-Див. ще коаліція.
компанія «товариство; [військовий за
гін]», [компанйст] «товариш», компані
єць (іст.) «козак легкокінного гетьман

ського полку», [компанійщик] «Те.» Я,
компанійці (іст.) «легка регулярна кін
нота» Ж, [компанство] (іст.) «вояцтво»
Я, [компанчик] «солдат», компаньйон,
[кумпанія] «товариство», [кунпанія] «те.»,
[кумпан]
«компаньйон», [кумпанство]
«товариство;

(іст.)

вояцтво

Я»,

компа

нійський, [компанувати] «товаришува
ти», [ковпанувати] «бути колегою по
роботі>> ЛЧерк;- р. болr. компания,
бр. кампанія, п. kompania, ч. kompanie, слц. kompania, вл. kompanija, м.
компаниjа, схв. компаниjа, слн. kompaпija;- через польське посередниитво за
позичено з італійської мови; іт. compagnfa «товариство» походить від нар.-лат.
*compania, утвореного за допомогою
прийменника cum «разом» від іменника
panis «хліб», пов'язаного з pasco «Го
дую, пасу», сnорідненим з псл. pasti,

лат.

passus

«крою> за допомогою префік

са co(m)-.-CIC344-345; Акуленко 140;
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 239--240; Фасмер
Трубачев ІІ 305-306; Slawski ІІ 395; Kopalinski 505, 509; Holub-Lyer 251; БЕР
ІІ 575; Кluge-Mitzka 391; Dauzat 191;
Mestica 343; W a!de-Hofm. ІІ 244245.- Див. ще коаліція, па.
компенсація, компенсатор (тех.), ком
пенсаційний, компенсувати;- р. болг.
компенсация, бр. кампенсацьtя, п. kompensacja, ч. kompenzace, слц. kompenza-

вл. kompensacija, м. схв. компенза
циjа, слн. kompenzacija;- запозичення
з західноєвропейських мов; нім. Kompensatiбn, фр. англ. compensation по
ходять від лат. compёnsatio, -onis «ВИ
нагорода, компенсаuія; урівноваженню>,
пов'язаного з дієсловом соmрёпsо «зва

cia,

жую,

зрівнюю

вагу;

винагороджую,

урівноважую, компенсую», утвореним за

допомогою префікса сот- «З->> від основи
дієслова pёnso «зважую; порівнюю; ви
нагороджую>>, пов'язаного з pendo «Ва
жу, зважую; виплачую», pendeo «Ві
шаю», спорідненими з гр. :rtЄvof!a~ «На
пружуюсь», лит.
pinti «плести», псл.

р~dь «п'ядь».- СІС 345; Шанский .3СРЯ
ІІ 8, 240; Kopalinski 509; БЕР І І 575;
Dauzat 192; Walde-Hofm. ІІ 278-280.Див. ще коаліція, п'ядь.
[комперя] «картопля»

ВеУг, ВеЛ.
[компера Ж. компір, конферя] «те.»,
[комперЯнка] «стебло картоплі; вода, у
якій варили картоплю», [конферЯник]

укр. пасти; первісне значення -«гру

«вид коржика з картоплі і сирр;- болг.

па людей, що разом їсть хліб».-СІС
344; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 238--239; Фас

зичення

305; Аркадьева РЯШ І 973/3,
105-106; Slawski ІІ 394-395; Kopalinski 509; Holub-Lyer 251; БЕР ІІ 575;
Mestica 342; Walde-Hofm. ІІ 246-247,

[кoJ,mup]

«Картопля)>;- очевидно,

запо

з угорської мови; у1·. [kompfт]

мер І І

«ТС.>> походить від н. (бав.-австрійськ.)
fkrшnpir], що є фонетичним варіантом н.
[Grundb irne] «ТС.» (букв. «земляна гру

260.-Див. ще коаліція, пасти.
компас;- р. компас, бр. компас, ст.
конпас7> (1589), п. ч. слц. вл. kompas,
болг. компас, м. компас, схв. компас, слн.
kompas;- очевидно·, заnозичення з ні
мецької мови; нвн. Kбmpass «компас»
походить від іт. compasso щиркуль;
(ст.) стрілка компаса», похідного від

Grund

compassare

«міряти циркулем», яке про

довжує нар.-лат. *compassare «міряти»
(букв. «міряти кроками»), утворене від
~15
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ша»),

складного

слова, утвореного з
«грунт, земля» і Birne «груша»,
що походить від лат. pirum «те.», слова

невідомого, мабуть, середземноморсько

го (неіндоєвропейськогq) походження.

БЕР ІІ 576; MNTESz І І 650-651; Юuge
Mitzka 79; Walde-Hofm. ІІ 309-310.Див. ще грунт.- Пор. кр6мпель.
компетенція,
компетентний;- р.
болг. компетенция, бр. кампетЗнцьtя,
п. koшpetencja, ч. kompetence, слц. kompeteпcia, вл. kompeteпca, м. к.омпетен-
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комплекс

композИція

циjа, схв. компетенцujа, слн. lшmpeten

неним З ПСЛ. *рьJпь «ПОВНИЙ», укр. пов

ca;- через

ний.- СІС 345; Шанский .3СРЯ ІІ 8, 242;
Фасмер ІІ 306; Преобр. І 343; Slawski ІІ
397; Holub-Lyer 252; БЕР ІІ 576;

польське

посередництво

за

позичено з латинської мови; лат. com«відповідність, узгодженість»

petentia

пов'язане з cornpetere «разом домагати
ся, прагнути; сходитися, зустрічатися;
відповідати,

узгоджуватися»,

що скла

дається з префікса com- «З-» і дієслова
petere «прагнути, домагатися». -СІС
345; Шанский .3СРЯ ІІ 8, 241; Slawski ІІ 396; Kopalinski 510; Holub- Lyer

252; БЕР І1575; Walde-Hofrn. ІІ 297298.- Див. ще апетИт, коаліція.
КОМПЛекс «сукупність об' ЄКТіВ, ЩО
становлять єдине ціле»;- р. бр. м. ком
плекс, п. вл. kompleks, ч. слц. komplex,

болг. комплекс, схв. комплекс, слн. kompleks;- запозичення з західноєвропей
ських мов; н. Komplex, фр. complexe,
англ. cornplex походять від лат. complexus «охоплювання; обійми; зв' язок, спо
лучення; побудова>:, пов'язаного з діє
словом complector «охоплюю, обіймаю»,
утвореним з префікса com- «З-» і основи
дієслова plecto «плету, сплітаю», спо
рідненого з двн. flehtan «пл ести», нвн.

flechten, псл. plesti «те.».- СІС 345;
Булаховскиі:'І РЯШ 1956 1 4, 14; Slawski
ІІ 396; Holub-Lyer 252; БЕР 11 576;
Dauzat 192; Юеіп 324; Walde-Hofm.
ІІ 321.- Див. ще коаліція, плестИ.
комплект, комплекпиіція, комплекту
вальник, комплектувальний, комплекту

вати;- р. болг. комплект, бр. ка.мп
лект, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. komp\et, М. КОМ
плет, схв.
комплет,
комплёт, слн.
komplet;-чepeз польське і, далі, фран
цузьке
(фр.
complet) посередництво
запозичене з латинської мови і видозмі
нене під впливом комплектувати, р.
комплектовать, яке походить від нім.
komplektieren «поповнювати, доповню
вати», що зводиться до лат. cornplector
«охоплюю, обіймаю; досягаю, набуваю,
одержую», утвореного за

допомогою пре

Dauzat 192: Walde-Hofm. li 321,322.Див. ше коаліція, плестИ, повний.-Пор.
комплекс, комплекція, комплімент.
комплекція «будова тіла, статур а»;
р. комплекция, ст. комплексия, бр. кам
плекцьт, п. заст. kompleksja, болг. ком
плекция, комплексия «ТС.», схв. ком
плексиjа «те.; забарвлення шкіри і во
лосся», слн. kompleksija «забарвлення
шкіри і волосся»; -через російське і
польське посередництво запозичено з ла

тинської мови; лат.

cornplexio

«зв'язок;

сполучення; сукупність, система», елат.

«будова

тіла»

пов' язане

з

complector
345; Фас
І І 306; Slawski Il 396; Kopalinski
РЧДБЕ 348.- Див. ще комплекс.

«охоплюю,

обіймаю».- СІС

мер
51 О;
[комплИк] «обрізки шкіри, склеєної
і збитої у бруски (йдуть на підбори);

низький під бор»;- неясне; можлцво, по

в'язане з комплект.
комплtмент,
компліментник;- р.

болг. м. комплимент, бр. камплімент,

п. komplement, ч. слц. вл. komplirnent,
схв. комплrімен(а)т, слн. kornplirnent;чepeз

російське

посередництво запози

чено з західноєвропейських мов; н. Kornpliment, фр. compliment, іт. complimento походять від ісп. complimiento
( >cumplimiento) «комплімент; виконан
ня, здійснення (бажань)», пов'язаного з
дієсловом cumplir ( <complir) «виконати,
завершити», яке через нар.-лат. *complire «ТС.» зводиться до лат. cornpleo
«наповняю; формую; завершую; вико
ную».- Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 243; Фасмер І І 306; Slawski І І 396397; Holub-Lyer 252; БЕР ІІ 576; Юu

ge-Mitzka 390; Dauzat 192; Gamillscheg
248.- Див. ще комплект.
композИція

«Структура

художнього

фікса со m- «З-» від дієслова plecto «пле
ту, звиваю», спорідненого з псл. plesti,

зичних творів», комповuтор, компонент,

укр. плестй; лат. cornplёtus є пасивним
дієприкметником від дієслова compleo

[компонuста] «композитор» Я, [компо
н6вка] «створювання, творчість» Я, ком

«наповняю;

комплектую,

поповнюю»,

що

складається з префікса com- і дієслівної
основи -pleo «Наповняю», пов'язаної з
прикметником plenus «Повний», спорід-
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твору;

музичний

позиційний,

твір;

складання

му

компонувальний, компону

вати «СТВОрЮВаТИ І{ОМПОЗИЦіЮ карТИНИ,
мелодію

ция,

бр.

та

ін.»;- р.

кампазіцьт,

болг.

п.

композй

kompozycja,

компрометувАти

компост

ч. koтpozice, слц. lштроzісіа, вл. koт
pozicija, м. схв. композuциjа, слн. lшт

pozicija;- запозичення

західноєвро

компот, компотниця;- р. болг. ком

пейських мов; нім. Koтpositi6n «компо
зиція, музичний твір; склад», фр. coт

пот, бр. кампот, п. ч. вл. koтpot, слц.
слн. koтp6t, м. компот, схв. кдмпдт;

position

«те.; складання, створення» по

ходять

від

запозичення з французької мови; фр.
сотроtе «компот», ст. composte «Те.»,

лат. coтpositio «складання

розміщення;
Ня»,

створення;

упорядкуван

сотр ono

пов' яз ан ого з

створюю,

з

РЧДБЕ 1982, 291; Dauzat 193; Gaтillscheg 249.-Див. ще комію3Иція.

245;

упорядковую»,

«складаю;

утвореним за

допомогою префікса сот- «З-» від діє
слова р ono (* posino) «кладу, кидаю;
розміщую», до

якого

зводиться

також

укр. поза; слово композtJтор запозиче

но з французької чи італійської мови;
фр. coтpositeur «композитор», іт. coт

positore «тс.» походять
tor «укладач, автор;

організатор;

ре

дактор»,

з

від

пов'язаного

від лат. coтposi
сотроnо,

якого виводиться й укр. компонувати.
СІС 346; Шанский ЗСРЯ ll 8, 244; Фас
мер І І 306; ІlьІганенко 211; Смирнов
152; Slawski Il 398; Brйckner 250; Ko-

palinski 511; Holub-Lyer 54, 252; БЕР
577; Bloch-Wartburg 140; Dauzat
193; Mestica 346-347; Walde-Hofт. 11
335-336.- Див. ще коаліція, поза .
ІІ

2

Пор. NзмціЯ.

компост «органічне добриво зміша
ного СКJІаду»;- р. болг. компост, бр.
камп6ст, п. ч. слц. вл. koтpost, схв.
компост, слн. koтp6st «ТС.»;- запози
чення

з

західноєвропейських

мов;

н.

Кот p6st, англ. coтpost виводяться від
фр. ст. coтpost <<суміш, гній; складе
ний, змішаний», що походить від лат.
coтpositus «складений, складний», по

в'язаного з дієсловом сотропа «складаю,
збираю».- СІС 346; Шанский ЗСРЯ 11 8,
245; Slawski І І 62-63, 398; Briklшer 218;
Holub-Lyer 252; Weekley І 342; Юеіn
325; Bloch 140; Dauzat 193.-Див. ще
композИція.- Пор. капуста.
компостер, компостИрувати,
постувати;- р. компостер, бр.

ком
кам

посцер, П. koтposter, Ч. СЛЦ. koтposter,
болг. компостер;- запозичення з фран
цузької мови; фр. coтposteur «складаць
ка

верстатка;

компостер»

походить від

іт. coтpostore «ТС.» (букв. «Складач»),
яке зводиться до Jlaт. coтpositor «скла

дач»,

пов'язаного

даю».- СІС

346;

з

сотроnо

Шанский

ЗСРЯ

«скла

11 8,

продовжує лат. coтposita, форму жін.
р. дієприкметника coтpositus «складе
ний, складний» від дієслова сотроnа
<<складаю; збираю; з'єдную».-Москален
ко УІЛ 59; Акуленко 141; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 245-246; Фасмер 11 306; Slawski li
62-63, 398-399; Bruckпer 218; Machek

~SJC

272; Holub-Lyer 252; SchusterSewc 606; БЕР ІІ 577; Dauzat 193; Bloch
165.- Див. ще композИція.- Пор. ка

пуста, компост.
комnрес «волога пов'язка для ліку
вання», компресія «стиснення», компре

сор «Машина для стискання повітря, га
зу, пари»;- р. компресс, бр. кампрас,
п. слц. koтpres, ч. koтpres, koтpresa,
вл. koтpresa, болг. компрес, м. компрес,
схв. компрес, слн. kompresa;- заnози
чення з франп.узької мови; фр. coтpresse
«компрес;

(ст.) стискання, утиск» по
в'язане з дієсловом coтpresser «стиска

ти,

придавлювати»,

що

походить

від

лат. coтpressare «те., тиснути», утворе

ного за допомогою nрефікса сот- «З-»
від дієслова pressare (presso) «давити,

1'Иснутю>.- СІС 346; Фасмер 11
Шанский ЗСРЯ 11 8, 246; Slawski 11

306;
399;

Kopalinski 511; Holub-Lyer 252; БЕР
ІІ 577; Вуjаклиjа 448; Dauzat 193; Bloch
165.-Див.

ще

коаліція, прес.

компрометувати «Шкодити
добрій
славі когось, чогось», компромітувати
«те.», компрометація, кQмпромітація;
р. компрометuровать, бр. ка.мпра.мета

еdць, п. вл. koтpromitowac, ч. koтpro
тitovati, слц. koтproтitovat',
болг.
компрометuрам, м. кьлтромитuра, схв.
кдмпромитовати,
компромитuрати,
слн. koтproтitirati; -·очевидно, через
російську і через польську мови запо

зичено з французької; фр. coтproтettre
«компрометувати; наражати на небезпе
ку; іти на компроміс; передати на тре
тейський суд» (первісно «Зобов'язувати
ся; погоджуватися на полюбовне вирішен
ня спору») nоходить від лат. сотрrотіt-
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комуна

компроміс

to «погоджуюся з тим, щоб виконати рі
шення третейського судді», утвореного за

лат.

допомогою префікса com- «З-» від діє
слова promitto «відпускаю, обіцяю, про
поную», яке складається з
префікса

«З-» від дієслова puto «лічу,
рахую;
ріжу».- Slawski ІІ 400; Brйckner 250;
Kopalinski 511-512; Юеіn 326, 1276.Див. ще ампутація,
коаліція.- Пор.
депутат, дИсnут, конт\ конто, контора.
комсомол,
комсомолець,
ко.мсомолія;- бр. камсамол, п. komsomol, ч.
слц. вл. komsomol,
болг.
комсомол,

pro-/proдаю,

«перед-» і дієслова

посилаю;

mitto

«ки

доручаю», до якого зво

диться й укр. місія.- СІС 346; Шанский
ЗСРЯ Il 8, 247; Slawski Il400; Kopalins-

ki 511; Briickner 250; Holub -Lyer 252;
БЕР ІІ 577; Юuge-Mitzka 391; BlochWartburg 140-141; Dauzat 193; WaldeHofm. ІІ 97-98.-Див. ще коаліція,
місія,· провізія.- Пор.
компроміс

«угода;

компроміс.
поступка»;- р.

компромйсс, бр. кампраміс, ст. компро

мис71

(1570),

п. ч. слц. вл.

kompromis,

болг. компромис, м. компромис, схв. ком

прдмщ;, ели.

kompromis;- запозичення
KompromiB, фр. compromis, англ. compromise походять від лат. compromissum
«угода, компроміс», пов'язаного з compromitto «погоджуюся з тим, щоб під
з західноєвропейських мов; нім.

коритися рішенню третейського судді»,
утвореним з префікса сот- «З-» і основи
дієслова promitto «обіцяю; пропоную»,

яке, в свою чергу, складається з префік
са pro- «перед-» і основи дієслова mitto
«кидаю; випускаю; насилаю».- СІС 346;
Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 24 7; Slawsl<i Il 399;
Kopalinski 511; Holub-Lyer 252; БЕР ІІ
577; Dauzat 193; Gamillscheg 249; Юеіn
326. -Див. ще коаліція, місія, прові
зія.- Пор. компрометувати.
[компулець] «дерев' яна жердина не
вода» Я;- неясне; може бути результа
том видазміни слова [комулецьl «стри
жень сітки дЛя ловлі риби» або [крем
щjлець l «дерев' я ний простий каркас».
[компутІ «реєстр; рахунок; перепис

козаків; список людей (ревізія)» Бі;
бр. [компут] <<загальна кількість, ре
єстр; зібрання, збори (людей), збірка

computo

«Лічу, рахую; обчислюю»,

утвореного за допомогою префікса соm

м. комсомол, схв. Комсомол, Комсомол,
слн. komsom61;- запозичення з росій
ської мови; р. комсомол є абревіатурою,

що виникла в радянський період з по
чаткових частин слів у словосполучен
ні Коммунистический Союз Молодежи

«Комуністична Спілка

Молоді».- УРЕ

7, 70; Фасмер ІІ 307; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 247; Sl. wyr. obcych 352; Holub...._
Lyer 252; БЕР ІІ 577; Вуjаклиjа 449.Див. ще

комунізм, молодИй, соЮз.

комсорг;- бр.

камсорг;- очевидно,

запозичення з російської мови; р.

ком

сорг є складноскороченим словом, утво

реним у радянський період з початко
вих частин слів у словосполученні ком
сомольский
организатор;
українське
слово може розглядатись і як калька
російського. -ССР ЛЯ 5, 1270.- Див.
ще комсомол, організація.
[кому лець] «стрижень сітки для ловлі
риби»

Ж;- очевидно,

результат

видо

зміни слова [комлЯ] «різновид снасті,
сітка для ловлі рибИ», зближеного з
[кремпулець] «кусок дерева;

кілок для

затискання чогось; примітивний дере·
в'яний каркас».- Желех. І 362.- Див.
ще кімлЯ, кремпулець.- Пор. компу
лець.
комуна «форма сільськогосподарсько

го кооперування; адміністративно-тери
торіальна одиниця місцевого управління
(у деяких країнах); незалежна від фео
дала міська громада з правом самовряду

(предметів)», ст. компут11 «кількість,
список» (1687);- очевидно, запозичення

вання (за середньовіччя у Зах. Європі)»,

з польської мови; п. заст. komput «Чис
ло, кількість, реєстр; особовий склад
(війська); загін війська», як і ч. komput
«обчислення днів свят з несталими чис
лами», слц. заст. komput «обчислення,
рахунок», походить від нлат. computus
{<обчислення, рахунок», що зводиться до

комунального господарства», комунар
«учасник Паризької комуни; член ко
муни (сільськогосподарської та ін.)», ко
мунальний «який належить до міського
господарства, пов' язаний з ним»;- р.
коммуна, бр. камуна, п. ч. вл. komuna,
слц. слн. komйna, болг. м. схв. кому-
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комунальник «той, хто працює у системі

комЯга

комунізм

на;- заnозичення з французької мови;
фр. commune «комуна; община; волость»
походить від нар .-лат. communia «гру·
па людей, які живуть разом», пов' яза
ного з лат. соmп. unis «спільний, заrаль·
ний; звичайний», букв. «разом виконува

ний, разом зобов' язаний», утЕореного з

cum
munus

приймеюшка

«разом, З»

і основи

іменника
«обов' язок, служба,
посада; завдання», спорідненого з псл.
ШеПа «ЗМіна, обМіН», укр. міна «ТС.».
СІС 346, 347; УРЕ V 1980, 322; Фасмер П

598; Шанский ЗСРЯ li 8, 233-234;
Slawski ІІ 402; Brйckner 250; HolubLyer 50, 252-253, 309; БЕР ІІ 577;
Bloch-Wartburg 138-139; Dauzat 191;
Юuge-Mitzka 390-391; Ernout-MeilIet І 136; Walde-Hofm. І 254-255,

11

128.-Див.

Пор.

комунізм,

комунізм,

ще

коаліція,

міна~.

комунікація.

комуніст,

повідомляю; з'єдную», похідним від

com-

muпis «спільний».- СІС 347; Шанский
3СРЯ li 8, 235-236; Sla\vski ІІ 403-

404; Kopa\inski 512; Holub-Lyer 253;
Dauzat 191; Кlein 322.- Див. ще кому
на.- Пор.

комунізм, комюніке.

[комушкаl
багатолиста,

(бот.)

«заяча

конюшина

Anthy Jlis poJyphylla Юt.
(Anthy11is vulneraria L.)» Ж;- неясне;

можливо, результат видазміни вихідної
форми, пов'язаної з ко.м6нь «кінь» (пор.
[ко.монuця] «конюшина»).
комфорт «найзручніші побутові умо
ви, вигоди; затишок», ко.мфортабель
ний;- р. болг. ко.мф6рт, бр. ка.мф6рт,
п. ч. слц. вл. komfort, м. ко.мфор, схв.

кд.мфдр, слн. komfбrt;- запозичення з
західноєвропейських мов; нім. Komfбrt,
фр. confort, англ. comfort «комфорт» по
ходять від фр. ст. confort «доnомога; те,

ко.муністйч-

що додає сили, подає надію, підтримку»,

ний;-р. ко.м.мунйз.м, бр. ка.мунізм, п.

пові яз ан ого з дієсловом conforter «Під
кріплювати,
підбадьорювати, потіша

вл.

komunizm, ч. lшmunismus,
munizmus, болг. комунйз'Ьм, м.

слц. lю
ко.мунй
зам, схв. комунuзам, слн. komunfzem;~
через роrійську і далі, можливо, через
німецьку мову (нім. Kommunfsmus «КО·
мунізм»; Kommunist «комуніст») запо
зичено з французької; фр. communisme
«комунізм>>, communiste «комуніст; кому

ністичний», англ. communism, communist
утворені в кінці 30-х років ХІХ ст. від
лат. com1rЛnis «сnільний, зага.ТІьний;
звичайний; товариський», до якого зво
диться й укр. комуна.- СІС 347; Дебо

рин ВЯ 1957, 44-45; Шанский 3СРЯ 11
8, 234-235, 236; Фасмер ll 303; КЗСРЯ
208; Даль ІІ 149; Slawski ІІ 402; Kopalinski 512; Holub-Lyer 253; БЕР 11
577; Юuge-Mitzka 390-391; Dauzat 191;
Bloch 138-139.-Див. ще комуна.

комуніиа ція

«сnілкування;

шляхи

сполучення», комунікатИвний,

комуні·

каційний;- р.
.мунікацьLЯ, п.

бр.

ко.м.мунuкіщия,

ка

komunikacja, ч. komunikace, слц. komunikacia, вл. komunikacija, болг. ко.мунuкацuя, м. схв. ко.мунu
кациjа, слн. komunikacija;- запозичен
ня

з

західноєвропейських

мов;

нім.

Kommunikatioп, фр. англ. communica·
tion походять від лат. comшunicatio

«повідомлення; передача», пов' яз а ного з
дієсловом communico «роблю спільним;

ТИ», яке продовжує пізнє лат.

confortare

«зміцнювати,

потішати,

укріплювати;

підбадьорювати», утворене за допомогою

префікса сот- (еоп-) «З-» від ОСІІОВИ при
кметника fortis «твердий, м·іцний, силь

ний; могутній; підкріплюючий; хороб:
рий; енергійний».- СІС 348; Шанскии
3СРЯ ІІ 8, 247-248; Фасмер ІІ 307;
Slawski ІІ 382; Briiclшer 249; HolubLyer 250; БЕР ІІ 578; Skeat 101; Week-

ley І 335; Кlein 318; Dauzat 197; Bloch
169.- Див. ще коаліція, форт.

комюніке «урядове повідомлення»;
р. ко.м.мюнике, бр. ка.мюніке, ч. слц. слн.
komunil<e, вл. komunikej, болг. ко.мюни
ке, схв. комунйкё(j);-запозичення з

французької мови; фр.

communique «К~

мюніке» пов' язане з дієсловом commuш

quer «повідомлятю>, що походить від лат.
comm uпicare «робити спільним; з' єдну
вати; повідомляти».-СІС 348; Шанский
ЗСРЯ 11 8, 237; Holub-Lyer 2.53;
БЕР ІІ 578; Dauzat 191.-Див. ще ко
мунікація.
[ком'Яга] «вид плоту, барка;

човен»

Я, Пі, Ж, [комйга] «вид барки на Воли
ні» Я;- р. [ко.мЯга] «Човен, видовбаний
з одного дерева; видовбане з дерева ко

рито; колода; горщик для меду; незграб.

на людина», [ко.мйга] «корито», [ко.мьЯга]
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ном'ядувати

конати

«човен, видовбаний з цілого дерева»,
бр. [ка.мЯга] «ВИдовбаний з колоди човен;
дерев'яне корито», п. заст. komiega (koШif;ga) «примітивне судно для сплаву
збіжжя; видовбаний з колоди човен»,
[kamiaha], ст. komaga «ТС.», komiega
«барка, річкове судно; бочка»;- пн.-сл.
[komit:tgal «барка, човен» (спочатку «ви
довбаний з колоди човен»), найімовір
ніше, пов' язане з псл. kom'Ь «брила,

слова mQditi (muditi); форма ком' яду
вати у такому разі вказує на існування
псл. komf;diti з іншим ступенем вока
лізму.- Фасмер 11 669; Sla"Yski 11 401;
Brйckner 347 -348; Schuster-Sewc 604605; .3ССЯ 10, 178-179.-Пор. ко
міть.

[коюір] «груба гілка, що росте від
стовбура дерева», [канари] (мн.), [коно

ра] «основне відгалуження дерева; один

грудка», укр. [кі.м] «ТС.», до якого зво
диться й сх.-сл. [komeljь] «товстий кі
нець колоди; корінь дерева», укр. [ко

лястий»;- п.

.мель]

росте з самого кореня», ч.

«ТС.», або з *k'Ьmen- «стовбур»; до

розвитку

семантики

довбана колода»
лади човен» пор.

-

«колода»

-

«ВИ·

«видовбаний з ко·
псл. *сь!n'Ь «човен»,

укр. човен, споріднене З ЛИТ. kelnas «ТС.;
пароМ>>, l<elmas «пень», або лат. caudica
«видовбаний з колоди човен», похідне
від caudex «стовбур; колода,
палю>;
неприйнятне з погляду фонетики та
географії поширення слов' янських форм
виведення їх від гол. kommeken «не
велика посудина, коритце», пов'язаного
з kom «миска, чаша», снідерл. komme,

з двох чи кількох стовбурів, що ростуть

з одного кореня» Ме, [конарйстийl «гіл

konar

«Груба

гілка,
(мор.)

що
слц.

konar «гілляка, особливо груба»;- псл.
[kоnагь], очевидно, пов' язане з * k'ЬП'Ь
«обрубаний стовбур дерева» (п. kien
«те.»); менш переконливе пов' язання з
псл. kon'Ь «Кінець» (Bern. І 557) або з ч.

[kloi!Ieii (glomen)J «Гілляка» (Machek
ESJC 272); думка про запозичення в
українську мову з польської (Оньrшкевич
Исслед. п. яз. 243) необгрунтована.
Slav.тski 11 406-407; ВrйсІшеr 252; ЗССЯ
10, 181.-Див. ще комель.
[конара] «отара овець, відгодована

нвн. Kumшe, Kumш «ТС.», нн. kumm(e)
«глибока кругла посудина» (Фа<::мер ІІ

для різання» Ж;- запозичення з турець

307; Matzenauer 211-212; Bern. І 553),
або від тур. giimi (gemi) «судно, кора
бель», аз. тат. kiimii «човен» (Горяев 154;
Karlowicz SWO 293; Lokotsch 56).Преобр. І 382; Slawski І І 382-384;
ВrйсІшеr 249-250; KZ 45, 316; 4?, 224;
ЗССЯ 10, 172-173; Vaillant RES 18,
77-79.- Див. ще кім, комель.

є похідним від

[ком'ядувати] «непокоїти; затримува
ти» Ж, [ко.мнядовати] «штовхати кула
ками, .давати стусанів» Пр. ХІІ діал.
н., [ко.мнЯдний] «неприємний, прикрий,
дошкульний» тж, [ко.мнядлйвий] «те.»
тж; - можливо, пов' язане з nсл. * koШQ(u)cliti «непокоїти; затримувати», що
реконструюється на nідставі даних інших

кої мови; тур.

kanara «бойня, різницю;
kan «КРОВ», спорідненого
з кумик. балкар. карач. kan, туркм.
стюрк. kan «1С.» і, далі, з тунг.
hane
«Кровоточити». -Riisiinen Versuch 230.
конати «умирати; мучитися», [кана
ти! «гинути», [конати] «Мірятися, пере
ставляти руки на палиці, поки чиясь ру

ка не виявиться зверху (на кінці)» Я,
вйконати «здійснити, закінчити; [ви
мерти]», виконавець, вшшнdвчий, докона
ти

«довести

чити;

до

здійснити,

важкого

зробити;

стану,

заму

домогтися,

досягти; виконати», [доконатися] «Пе
реконатися; випробувати», доконаний,
переконати

«довести,

змусити

погоди

тися; [переконатися]», переконатися, пе

слов' янських мов (пор. n. [komudzic]
«затемнювати; бруднити», каш. [kl!omцu
dzёc sqJ «захмарюватися», [rozkl!omцu

реконання, переконливий, паконати «по
вмирати; перемогти», [розконІ «останній

dzёc] «нахмурити, понурити, засмутити»,
вл. komdzic «зволікати, затримувати»,
нл. komuiis «Те.; марнувати час», стсл.
мждити «баритися») як
утворення з

нець; мета», екон «СМерть>;, [уконатися]
«СТОМИТИСЯ>,;- р. (конать, канать) «КіН·
чати, знищувати;.мучитю, [конать] «вер
шити, робити; умирати», [конdться] «за

подих» Нед, сконаіпu, скін «смерть; кі

словотворчим компонентом ко- (напр., в

кінчуватися;

укр. [ко-вертати] «повертати») від діє-

мушувати один одного що-небудь роби-
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умирати;

мірятися;

при

коюіти й

конверт

ТИ», доконdтЬ «ДОКОНаТИ», бр. КаНаЦЬ
«умирати; наближатися до кінця», [ко

259; Walde-Hofm.
729, 832-833.-- Див.

новdць] «визначати», п. kопас «умирати;
(ст.) доводити до кінця; вИІ<анувати»,

алі ці я.
конвеиєр

ч. koпati «виконувати, робити; (ст.) кін

чати; умирати», слц. koпat' «виконуваrи,
робити», вл. [koпacl «виконувати; кін
чати», нл. ст. 1<6паs «кінчати; убивати;

відплачувати», схв. [dokonati] «закін·
чити», слн. [koпati] «те.»;- псл. konati
«кінчатИ, виконувати; умирати», похід
не від kon'Ь «Кінець»;- пов' яз анн я з гр.

хоvЄш,

Є1хоvЄш «Поспішаю», ;_)юхr~vЄ~

«служу; роблю послуги» (Machek ESJC
272) позбавлене підстав.- Фac:vrep 11
307-308· Stawski 11 406; Bruckпer 252;
Holub-Lyer 253; Schuster-Sewc 608609; ЗССЯ 10, 181-182.-Див. ще
кін.--- Пор. досконалий, кінець.
конатий -див. кін.
[конва] «вовняна тканина» Пі;- оче
видно, результат видазміни слова кан
ва «сітчаста проклеєна бавовняна (рід
ше льняна) тканина або папір, що вжи

ІІ

251-253,
ще

валИти,

ко-

«Машина безперервної д11
для переміщення вантажів з nотрібним
ритмом

на

певну

відстань», конвейєри

зація, конвейєрник, конвейєриаувати;
р. бОЛГ. КОНвейер, бр. КаНвеер, П. koП
wejer, Ч. СЛЦ. koпvejer, СХВ. конвеjер,
слн. koпvejer;- запозичення з англій
ської мови; англ. coпveyer «конвейєр»
походить від дієслова сопvеу «перево
зити, переміщувати, трансnор·Іувати»,
що через фр. ст. coпveier (convoier) «при
возити,

доставляти;

зводиться до нар.-лат.

транспортувати»

*conviare

«супро

воджувати в дорозі», утвореного з пре

фікса com- (еоп-) «З-» та іменника via
«дорога, шлях».- СІС 126, 348; Шанский

ЗСРЯ ІІ 8, 248; Фасмер І І 308; Крьrсин 97;
Kopalinski .')26; Holub-Lyer 259, 506;
БЕР ІІ 581-582; Skeat 110; Weekley
І 357; Юеіп 347.-Див.
ще віадук,

гаптування»

(див.).

коаліція.- Пор. воЯж.
конвенція «угода, міжнародний дого
вір; договір між підприємствами і орга

конвалія (бот.) «Coпvallaria L.» СУМ,
Г, [конвалій Бі, кунеолія Пі] «те.»;- р.

нізаціями», конвенційний,
конвенціо
нальний;- р. бо.ТJГ. конвенЦия, бр. КаН

[конвалея] «конвалія»; -запозичення з
польської мови; п. koпwзlia (з XVIXVII ст.), ст. konwalijum, як і ч. koп

веНЦЬtЯ, П. koпweпcja, Ч. l<oпvence, СЛЦ.
kопvепсіа, ВЛ. l<aпweпcija, М. КОНвеНЦU

valiпka. рідк. koпvaliпa, [konvalie], слц.

запозичення з латинської мови; лат.
koпventio «народні збори; зближення,
зустріч; договір, угода» пов' язане з діє
словом сопvепіо «сходжуся, збираюся;

вається для

вишивання

чи

lипvalia, koпvaliпka «ТС.», походить від
елат.
(lilium) coпvallium «кшшалія»
(букв. «(лілея) долин»); лат. coпvallis
(род. в, мн. coпvallium) «(закрита го

jа, схв. конвенциjа, слн. koпveпcija;

зустрічаюся; погоджуюся, домовляюся»,

рами) долина; улоговина» утворене за
допомогою префікса com- (еоп-) «З-» від

утвореним за допомогою префікса com(con-) «З-» від дієслова vепіо «приходжу,

valles (vall is) (* цaln is)

доходжу».- СІС 348; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 249; Фасмер ІІ 308; Смирнов 152;
Christiani 26; Slaws!ti ІІ 443; Kopalinski
526-527; Holнb-Lyer 259; БЕР 11 582;
Walde---Hofm. ІІ 747-749.-Див. ще

«долина; запади
на, улоговина», пов'язаного з лат. volvo

«кочу;

обертаю,

рідненим

;з

повертаю;

псл.

valiti,

валю»,

укр.

спо

валИти;

назва рослини пов' язана з тим, що вона
росте здебільшого в долинах річок (По
пов Лек. раст. 103); словосполучення
lilium coпvallil1m, на підставі якого
виникла

назва,

походить з латинського

перекладу біблійної «Пісні пісень» (пор.
coпvalliuш» «Я
квітка поля, лілея долин», Cantium caп
tiorum, ІІ 1).-- Онь:шкевич Исслед. п.
яз. 243; Slawski І І 442-44.3; Machek

«Ego flos campi, lilium

ESJC 274; Jm. rost\. 271; Holub-Lyer

авантЮра, коаліція.
конверт, законвертуватu;- р. болг.

КОНверт, бр. канверт, П. kuwerta, Ч. kuслц. kuverta, вл. kuwert, схв. ковер

vert,

та, кунерта, слн. kuverta;- запозичен
ня з французької мови; фр. couvert «кон
верт» пов' язане з couvrir «покривати», яке
зводиться до лат. cooperїre «те., закри

вати»; початкове кон- замість етимоло
гічного ку- могло з'явитись під впливом
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конвертор

конгрес

лат. convertere «повертати» чи похідних
від нього форм західноєвропейських мов
або в результаті помилкового надруку

вання в одному з словників фр. couvert
як convert (Колесников ЗИРЯ VI 58-

61).-Фасмер ІІ 308; Кипарский ВЯ

мускулатури тіла; сильні корчі всього
тіла», конвульсИвний, конвульсійний;
р. конвульсия, бр. канвульсія, п. konwulsja, ч. konvuJse, konvulze, слц. konvulzia, болг. конвулсия, м. конвулзиjа, схв.

конвертор «апарат для перетворення
розтоnленого чавуну на сталь; одноякір·

konvulzija, слн. konvulzija;- запозичен
ня з латинської мови; лат. convнlsio
«судорога, корчі, конвульсію> є похідним
від дієслова convello «вириваю, ламаю;
розбиваю; мучу; підриваю; потрясаю»,

ний

стру

утвореного за допомогою префікса сот

му», конвертер «те.», конвертувати «про
дувати в конверторі (чавун)»;- р. болг.
конвертор, конвертер, бр. канвертар,
n. konwertor, ч. слц. konvertor, схв.
конвертор, слн. konvertor;- очевидно,
запозичення з англійської і німецької
мов; нвн. Konverter «конвертор», англ
converter, coпvertor «Т<;.» утворено від
лат.
converto <<змінюю, перетворюю;
обертаю; повертаю», що складається я
префікса com- (еоп-) «з-» і осІюви діє
слова verto <<nовертаю, перетворюю, змі

(еоп-) «З·» від дієслова vello «мучу; ру й
ную; смикаю, деру, рву», з яким пов'я
зане лат. lana «вовна»,
споріднене з

1956/5, 134; Holub-Lyer 275; Dauzat
215-216.-Див. ще коверкот.

перетворювач

електричного

нюю».- СІС 349; ССР ЛЯ 5, 1275; КрьІ
син 97 -98; Kopalinski 527, 1038, 1039;
Holub-Lyer 64, 259; РЧДБЕ 352;
Weekley І 357; Юеіn 347.-Див. ще
вертикаль, вертіти, коалІція.
конвой «супровідний загін, охорона»,

[конов6йІ «те:>> Ж, конвоtр, конвоювІіти;
р. болг. конвой «охорона», бр. канвой,

п. вл. konwoj, ч. слц. konvoj «те.», м.
конвоj «охорона кораблів, літаків», схв.
кднвоj, слн. konv6j «тс.»;-очевидно,
через російське посередництво запози·
чено з голландської або французької
мови; гол. koпv6oi «конвой, супрово
дження, прикриття» походить від фр.
convoi «супроводження, обоз (військо

вий); конвой (ьійськовий, морський)»,
пов'язаного з дієсловом coпvoyer «Кон
воювати,

супроводжувати»,

дить від нар.-лат.

*conviare

джувати», утвореного за

фікса

що

похо

«супрово

допомогою пре

com- (еоп~) «З-» від іменника 'Jia

«дорога»;

польське

пущуване для

р.

посередництво,

конвой,

при

неприйнятне

(Christiani 36).-СІС 349; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 251; Фасмер І І 308; Савинов РФВ
21, 29; Slawski Il 445; Vries NEW 348;
Bloch 150; Dauzat 205.- Див. ще віадук,
коаліція.-Пор. воЯж.
конвульсія «мимовільні
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псл.

вorma.- СІС
349;
8, 251; Slawski ІІ
445-446; Holub-Lyer 259; БЕР ІІ 583;
Walde-Hofт. І 756-758, ІІ 744-745.-

укр.

ЗСРЯ ІІ

Див. ще в6вна1, коаліція.
конгломерат «механічне поєднання
різнорідних об'єктів; одна з форм капі
талістичних монополій; осадочна
гір
ська порода», конгломераuJя;- р. болг.
конгломерат, бр. кангламерат, n. вл.

kongloтeгat, ч. слц. слн.

konglomerat,

конгломерат;- очевидно,

схв.

запозичене

з

французької мови, можливо, через ні
мецьке посередництво (н. Konglomerat);
фр. congloтerat (1842) nов'язане з діє
словом conglomerer «нагромаджувати»,
яке походигь від лат. congloтerare «На

громаджувати, зосереджувати, збирати;
ущільнюватися; скручу вати», утворено

го за допомогою префікса сот-

(еоп-)

(<З·» від дієслова gloтerare «скручувати;

згрібати; нагромаджувати, збирати», по

хідного від gloтus «кулька; клубок;
галушка», спорідненого з дірл. gloтar
«вуздечка», двн. klamma «звуження; за
тискач; Міжгір'Я», ЛТС. gJeтzt «СТИСКаТИ,

набивати».- СІС 349; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 252; Kopalinski 517; Holub-Lyer 255;
БЕР ІІ 583; Dauzat 197-198; WaldeHofт. І 609.- Див. ще коаліція.
конгрес «з'їзд; парламент»;- р. кон
гресс, бр. кангрЗс, n. ч. слц. вл. kongres,
болг. конгрес, м. конгрес, схв. кдіігреL:,

слн. koпgres;- запозичення з західно
європейських мов; н. Kongress «конгрес,
з'їзд», фр. congres, англ. congress «те.;
парламент»

походять

від лат.

congres-

«зближення, сходження, спілку ван
ня», пов'язаного з дієсловом congredio.r

sus
скорочення

*vьJna,

Шанский

кондрИчитись

конда

«Сходжуся, зустрічаюся», утвореним за
допомогою префікса сот (еоп-) «З-» від
дієслова gradior «ступаю, іду; прохо
джу».-- СІС 350; Шанский 3СРЯ ІІ 8,

252-253; Фасмер ІІ 308; Крьrсин 123;
Slawski ІІ 417; Kopalinski 517; HolubLyer 43, 255; БЕР ІІ 583; Dauzat 198;
Weekley І 349; Walde-Hofт. І 615616.-Див. ще агресія,

[конда]
кладений

ВеУг,

коаліція.

«некладений
к·абан;

[tонда]

свиня

ВеУг,

кабан,

.з

кнур;

поросятамИ»

ВеНЗн,

[кондій]

«те.» ВеНЗн, [кондаш] «свинопас, сви
нар» ВеУг, Ж, [кондЮк] «малий кнур>>

УЛГ;- запозичення з угорської
походження уг.
kondas «свинар»

мови~

«стадо свиней»,
з'ясоване.- Дзен •

konda
не

дзелівський УЛГ

51-52; MNTESz

ІІ
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конденсувати <{нагромаджувати, зби
рати; перетворювати газ на рідину; сти
скати (думІ}у, виклад)», конденсат ,тро

дукт конденсації», конденсатор, конден
сація, конденсОваний;- р. конденсuро
вать, бр. кандансаваць, н. вл. kondensowac, ч. kondensovati, слп. kondenzovat', болг. кондензИра.м, м. кондензИра,
ех в. кондензИрати, сшr. kondenzirati;запозичення з західноєвропейських мов;

н.

kondensferen, фр. condenser, англ.
condense походять від лат. condensare
«ущільнювати,

стискати,

згущувати»,

яке складається з префікса
«з-»

і

дієслова

densare

com-

(еоп-)

«згущувати,

ущільнювати, щільно заповняти», по
в'язаного з .пр икметником densus «Гус
тий, щільний, частий; застиглий; щіль

но зімкнений», сnорідненим з гр. баа6~
«Густо зарослий».-СІС 350; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 253-254; Kopalinski 514;
Holub-Lyer 253; БЕР ІІ 585; Dauzat
195; Кlein 330; Walde-Hofт. І 341342.- Див. ще коаліція.
кондИтер, кондИтерська;- р. кондИ
тер, бр. кандьtтар, п. [kondytor], ч.
konditorie «кондитерська», слц. konditor
«гондитер»,

вл.

konditar,

болr. кондИ

нощами», пов'язаного з дієсловом соп
dїге «приправляти, робити духмяним,
маринувати; бальзамувати; прикраша
ТИ», яке зближується з condere «заклада
ти; споруджувати», утвореним з префік
са сот- (еоп-) «З-» і осІ-юви дієслова dare
«давати,

споруджувати,

наносити»,

(заст.) умова договору, угоди», коrtдИції
(заст.) «тимчасові підробітки домашніх
учителів, репетиторів; приватні уроки»,
кондиційний, кондиціювати «доводити
до кондиції»~- р. кондuцuя, бр. кандtіt
ц.ьщ ст. кондьщьtя (1567), n. koпdycja
«Якість фізична, форма; (заст.) умова,
застереження;

громадське

становище,

матеріальні умови, заможність; платна
посада,

(мн.)

посада

домашнього

«стан, форма; (мн.)
приватні уроки»,
вл. kondicionalny «умовний», болг. кон
дИц.ия «умова договору,

угоди;

слн. condicij а «стан, форма; умова»;
запозичення з латинської мови; лат.

condicio
договір;

«умова, вимога; пропозиція;
стан, положення, обставини»

пов'язане з condїco «умовляюся, домов
ляюся;

визначаю»,

могою префікса

утвореним

com-

слова dїсо «говорю; стверджую; називаю;

визначаю, вибираю».- СІС 350; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 254; Фасмер ІІ 309;.
БульІКа

166; Slawski ІІ 411; Bruclшer
251; Kopalinski 514-5-15; Holub-Lyer
38, 254; БЕР ІІ 586; Вуjаклиjа 454.Див. ще диктат, коаліція.
кандійка.

[кондрИчитись]

«вередувати,

«те.» походить від лат. condїtor «той, хто приготовляє страви з пря-

[Konditer]

за допо

(еоп-) «З-» від діє

кондfйка -див.

редниц·гво російської мови запозичено
з німецької; нім. Kondftor «кондитер»,

норма,

якість», м. кондиц.ujа «те.», схв. кдн
дїіциjа «умова; приватні уроки; форма»,

«конднтерська»;- очевидно,

nосе

вчи

теля», ч. kondice «стан, форма; (заст.)
приватні уроки; умова», слц. kondicia

тор. кондить6р «ТС.», схв. кондитдрlіj
через

спо

рідненого з псл. dati «дати».- УРЕ V
1980, 354; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 254; Фас
ІVер І І 309; К3СРЯ 208; Преобр. І 344345; SW ІІ 4.35; Кluge-Mitzka 391;
Walde-Hofш. І
258-259, 360-362;
Ernout -MeiJlet І 137, 178-180.- Див.
ще дати, коаліція.
кондИція «якість, норма, яким по
винен
відповідати
товар,
матеріал;

зуватю>;- неясне;

можливо,

капри

арготичне

(бурсацьке) утворення, пов' язане з лат.
contradїco «суперечу», що зазнало фор
мальних і семантичних зрушень.

549

кондуїт

коники

кондуіт «Штрафний журнал, список,
до якого в школах дореволюційної Росії
заносили провини учнів»;- р. болг. кон
дуИт, бр. кандуіт «те.», п. (розм.) koп
duita «поведінка», ч. слц. konduita «кон

ника кондак <<Церковна піснЯ», зближе
ного із словом дяк «служитель право
славної церкви, який також часто бу
вав

учителем

церковної

школи».

дуїт», схв. кондуuта «ТС.»;- через ро

[коневник] (бот.) «Конюшина лучна,
Trifolium pratense L.» Mak;- очевидно,

сійське посередниuгво запозичено з фран·

запозичення з російської мови;

цузької мови; фр. conduite «поведінка;
керівництво» пов' язане із зворотною
формою se conduire «поводитися» від
дієслова conduire «Вести, супроводжува
ти; керувати», яке походить від лат.

н.Євник] «Те.; конюшина гірська, Trifoliuт тontanum L.; щавель, Ruтex L.;

conducere

«переводити, приводити; утво

рювати; брати на себе», утвореного за
допомогою префікса сот- (еоп-) «З-» від
дієслова

<шести,

ducere

водити;

прово

полин звичайний, чорнобильник,

кань «кінь»; назва, очевидно, зумовлена
тим, що деякі з цих рослин є цінними
кормовими травами для коней.- Див.
ще кінь.--- Пор. конюшИна.

palinski 514; Holub-l.yer 38, 254; Bloch
143; Dauzat 196.-- Див. ще дук, коаліція.

див.

конвоїр», пов' нзаного з дієсловом лат.
«збираю, переводжу; утворюю,

conduco

зводжу», яке складається з префікса
сот- (con-) «З-» і осІюви дієслова duco
«веду,
проводжу,
тягну».-СІС 351;
Шанский .3СРЯ ІІ 8, 256; Фасмер ІІ 310;

Slawski ІІ 410-411; Kopaliftski 514;
Briickner 251; Holub-Lyer 38, 254; БЕР
ІІ 587; Bloch-W artburg 105; \ValdeHofm. І 377; Ernout-Мeillet І 185186.- Див. ще віадук, дук, коаліція.
[кондури] «вид чобіт (на Покутті)»;
запозичення з молдавської мови; молд.
(заст.) кандур (мн. кондурь) «вишита від

крита туфля» походить від тур. lшndura
«взуття;
грубі
туфлі».- Габинский
Вост.-сл.-молд. взаим. Il 131; Макаруш
ка 10; Scheludko 135-136; Vrabie Ro-

manoslavica 14, 159; DLRM 176.
[кондурЯка]
лика

«великий

дрючок,

ве

памщя» Я;- неясне.

[кондЯк] «дяк
школи»;- неясне;

і

вчитель церковної

можливо,

результат

фонетичної зміни і переосмислення імен-
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Arte-

іван-чай, CJ1aтae
neriuш angustifoliнш Scop.» пов'язане з

конЮший,

conducteur «те.; наглядач», англ. conductor «кондуктор», походять від елат.
conductor «той, хто веде; супровідник,

[ко

misia vulgaris L.;

дити; очолювати».- СІС 351; Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 255-256; Slawski ІІ410; Ko-

кондуктор;- р. болг. кондуктор, бр.
кандуктар, п. слц. konduktor, ч. kondukter, ст. konduktor, м. кондукто(е)р,
схв. кондуктёр, слн. koпdukter;- запо
зичення з західноєвропейських мов; нім.
Konduktor «кондуктор, провідник», фр.

р.

коненЯ, конИна, конівнuцтво, конюх,
конЮшня, конЯ, конЯка, ко

нЯр, конЯрство,
кінь.

конячИна,

конЯчий

к6ник 1 (ент.) «Tettigonia L.; [сарана,
Locusta L. ]»;- р. [конёкl «Tettigonia;
бабка, Libellula L.», бр. конік «Tettigoпia», n. konik «Locusta», ч. konik «Tettigoпia», слц. konik «те.; Locusta», вл.
(swjateje Marcyny) lcoпik «Libellula»,
болг. [(зелено) конче] «Locusta viridissiтa»;- псл. konikь «комаха, що стри
бає», пов' язане з konikь
«невеликий
кінь» за спільною ознакою -здатністю
стрибати. -Див.

ще

кінь.

[к6ник 2 1

«відставка в нижній частині
даху /К; підставка в гончарному крузі;
один з чотирьох стояків

витушки,

на

які надівається пряжа; частина ткаць
кого верстата»;- р. конёк «верхня части

на даху; [дошка особливої форми для
обробки хутра білки; частина млинового
жорна]», бр. канёк «верхній край даху;
прикраса на даху», п. koпik «рухома
частина якого-небудь nристрою», ч. lш

nik

«Те.»;- результат перенесення назви

коник

«невеликий

кінь»,

зумовленого

зовнішньою схожістю відповідних пред
метів чи їх первісних форм до коня.
Див. ще кінь.
[к6никиЧ (бот.)

«в'язіль барвистий,
кучерявий горошок, Coronilla varia L.»
Л (у словосполученні сорочі
коники
«живокіст польовий; сокирки польові,

Consolida arvensis Opiz. (Delphinium
coпsolida L.)» Г, Mak), [коніки] «аконіт,
Aconitum L.» ВеЛ, Mak;- п. [koniki]

коники

конкурс

(<аконіт, Acoпitum пapellus

L.»

(можли

во, з укр.), ч. [koпicky] «те.»;- очевид
но,

пов'язане

з

коник

«Малий

кінь»;

кднкретан (кднкрётан), слн. konkreten
«те.»;- видозмінене запозичення з ні
мецької або французької мови; нім.

назва зумовлена, найвірогідніше, отруй

koпkret, фр.

ністю деяких із uих рослин для свій
ських тварин, зокрема коней.- УРЕ
ІІ 1978, 431, І\? 1979, 115; Нейштадт

coпcretus «згущений,густий; ущільнений,

253-254, 256; Machek Jm. rostl. 4447.- Див. ще кінь.

coпcresco

дішаю, у!llільнююся, густішаю; утворю

[коники 2 ] (бот.) «березові бруньки»
Ж;- очевидно, пов' язане з коник «Ма

фікса сот- (еоп-)

лий кінь»; мотивація назви неясна.
Див. ще кінь.
конич, конйчина, коничнuсько, коніч,
конічйна,

конічйниско,

конічник- див.

конюшИна.

[кбничек] «шафка для посуду, при
будована до стіни» Я;- очевидно, запо

зичення з російської мови; р. [кон(н)ик]
«широка

лава

скрині для

біля

дверей у

вигляді

спання, зберігання посуду,

продуктів; лава під іконами; місце, де
ставлять ікони; шафка під лавою для

посуду і продуктів», [кон( н) ичек ]«широка
лава біля дверей у вигляді скрині»
є результатом видазміни слова [иконник]
«поличка для ікон; лава, що йде від пе
реднього ·кутка хати», похідного від
uкона «ікона»; пов' язання з р. койка
(Даль ІІ 151) або з покой (Фасмер 11

Преобр. І 330) позбавлене підстав.
СРНГ 12, 181; 14, 255-256.-Див. ще
ікона.

310;

конічний- див.

конус.

КОНКа (заст.) «Міська заліЗНИЦЯ З
кінною тягою; вагон цієї залізниці»;

бр. конка~ ч. konka, слц. koпka;- за
позичення з російської мови; р. конка
«те.» виникло, мабуть, як розмовне ско
рочення

словосполуки

конно-железнал

дорога, до складу якої входить основа
прикметника конньи1, похідного від ко нь,
спорідненого· з укр. кінь.- Шанский

9СРЯ ІІ

8,

257;Даль ІІ 158.-Див. ще

кінь.

[конкрал] «сорт фарби з олією» Я;
неяене.

конкретний «який існує
реально;
цілком точний, предметно визначений»,
конкретизацtя,
конкретизувати;- р.
конкретньtй, бр. канкратньt, п. вл.

koпkretпy, ч. koпkretпf, слц. koпkretпy,
болг. конкретен, м. конкретен, схв.

затверділий;

(на

юся;

concret походять від лат.
матеріальний,

дотик)>>,

пов'язаного

«Зростаюся,

замерзаю»,

відчутний

з

дієсловом

згущуюся,

твер

яке складається з

«З-» і дієслова

пре

cresco

«росту, зростаю, ви никаю; збільшуюсь»,

пов'язаного з дієсловом creo «Творю>>,
створюю; роблю; викликаю>>.- СІС 351;
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 258-259; Slawski
ІІ 422; Brйckпer 251; Holub-Lyer 256;
БЕР ІІ 591; Кluge-Mitzka 392; Dauzat
195; Bloch 142; Юеіп 329, 369, 722;
Weekley І 345; Walde-Hofm. І 204,
288-289, 290.- Див. ще коаліція,
креатура.
конкуренція «суперництво>>,
конку
рент, конкурувати;- р. болг. конку
ренция, бр. канкурЗнцьtЯ, п. koпkureпcja,
ч. koпkureпce,
слц.
kопlшrепсіа, вл.
koпlшrenca, м. конкуренциjа, схв. кон

куренциjа,
чене,

слн.

можливо,

koпlшrenca;- запози
через

польське посеред

ництво, з латинської мови; елат. coпcur
reпtia «змагання, суперництво>> походить
від дат. coпcurrere
«збігатися, зустрі
чатися;

скупчуватися;

стикатися;

гатися,

конкурувати»,

що

зма

складається

з префікса corn- (еоп-) «З->> і дієслова
currere «бігти, поспішати; змагатися з
бігу».- СІС 352; Шанский 9СРЯ ІІ 8,
259; Фасмер І І 311; Slawski І І 423; Kopalinski 519; Holub-Lyer 256; БЕР ІІ 591;
Вуjаклиjа 458; Юеіп 329, 386.- Див.
ще
коаліція,
курс.-:- Пор.
конкурс.
конкурс

«змагання з метою виявлен

ня найкращого з учасників; відбір пре
тендентів на заміщення деяких посад>>,
конкурсник «учасник конкурсу»;- р. бр.

М. КОНКурс, П. Ч. БЛ. konkurs, СЛЦ. konJшrz, болг. конкурс, схв. конкурс, слн.
konkurz;- запозичене, можливо, через
польське посередництво, з латинської
мови;
лат. concursus «скупчення; зіт
кнення, зустріч; бій; сприяння; допо
мога; суперництво, .участь у змаганні,
конкуренція» є похідним від дієслова
concurro «стикаюся, зустрічаюся; збі-
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к6ноб

конопатити

гаюся; роблю наскоки; суперничаю»,
утвореного за допомогою префікса com(con-) «з-» від дієслова curro «біжу».
СІС 352; Шанский 3СРЯ ІІ 8, 199-200;
Фасмер ІІ 311; Slawslci ІІ 423; HolubLyer 256; БЕР ІІ 591.-Див. ще коалі
ція, курс.- Пор. конкуренція.

словом (pro-)nьziti,

nizati,

укр. низати

(пор. (за-)н6за, похідне того самого
кореня й ступеня вокалізму) і утворено
го від нього за допомогою словотворчого

компонента
вертати»);

koв

(пор. [ко-вертати] «по

основі

семантичного

роз

витку лежить переносне вживання діє

[к6ноб) <ще брик» Я, [кон6пка] «КО·
новка, кухоль» Ж, Пі;- р. [к6ноб1

слова низати «колоти наскрізь» (>«до
шкуляти, непокоїти»).-3ССЯ 10, 195.-

«таз, глечик (умивальний)», др. коноб7J

Див. ще низати.-Пор. заноза, кавер
за,
ковертати, ніж 1 •
Конон (чоловіче ім'я), !(6наш (розм.),
[!(онін], ст. !(онон'О (1427);- р. !(6н6н,
бр. !(6нан, !(6наш (розм.), [(анаш(розм.),

«казан, чан; таз», конобь, стсл. к~н~Е"1,
«тс .»;- переконливої етимології немає;
можливо, пов' язане з кінва «глечик»;
сумснівне

припущення

про

походження

від гіпотетичної q:орми *kabanos і зв'я
зок з н. [Hafen] «горщик», лат. саріо
«беру», алб. lcam «маю» (Loewentl1al

AfSIPh 37, 386) або про спорідненість з
двн. (h)napf <<Миска, чашка», свн. napf
«чаша» (Fick І 514; Срезн. І 1269).Фасмер І І 311; БЕР І І 591-592; Bern. І
558.- Пор. кінва.
[коноваля] (бот.) «тополя біла, Populus alba L.» ВеНЗн;- неясне; мож
ливо, результат перенесення назви іншої
рослини конвалія у зв' язку з певною
подібністю блискучо-білих (знизу) ли
стків тополі білої до білих квіток кон
валії.

[конодрИст] (бот.) «підсніжник зви
чайний, Galanthus nivalis L.)> ВеНЗн;
бр. [кон6дрЬLсьІ «анемона, Anemone L.»;складне слово, утворене з основ іменни
ка кінь і дієслова дристdти у зв'язку з
отруйними

речовинами,

що

містяться

болг. !(он6н, цсл. R~NIOND., стсл.

Ko-

t!OH ь.;- через церковнослов'янську мову

запозичено з грецької;
гр.
K6vwv,
K<i)vwv (власне ім'я деяких .~~:іячів куль
тури та ін. з Афін і Самоса) етимо
логічно неясне.-Сл. вл. імен 214.
[конбпа] «неспокійне поводження; не
спокій» Ж, [кон6падь] «тс.» Ж, [конопd
дити] «обтяжувати, дратувати, дражни
ти; принаджувати» Ж, [кон6пити] ктс.»
Ж, [коноплuвий] «задерикуватий» .Ж.

[прuконопаІ

«принада»

Нед,

[прикон6-

пити] «принадити» Нед;- неясне.
[коноnатий] «З рябим обличчям» Ва.
коноплЯстий
«веснянкуватий,
ласта
тий»;- р. конопdтьtй «веснянкуватий;

порІпий віспою», п.

[konopaty 1 «веснян

куватий; подібний до конопель (за ко

льором)»,

[lconopiaty], lconopiasty, [ko-

«те.»;- псл. *lcoпopato «вес
нянкуватий; (спочатку) подібний за ко

nopisty]

в цибулинах підсніжника (ВРУ 170)
і можуть викликати отруєння худоби.
Див. ще дристати, кінь, коз6дрИст.
[коноздря] (бот.) «жовті квіти, що
цвітуть на болоті ранньою весною» Ва;

льором до конопель»,

очевидно,

ром); веснянкуватий», мабуть, запозиче

результат

гічної видазміни

народноетимоло

вихідного [скор6здря]

«(букв.) скороспіла (квітка)» (пор. [ско
р6здря] «ранній овес»).- Див. ще ско
рбздрий.- Пор. колбздра.
[кон6зити] «корчити, морщити (в ро
боті); (безос.) морозит11? судомити?», [ко
н6за] «вередунка, задирака» Я, [кон6зли
вий] «вередливий, задерикуватий» Я; л. [konozic] «намовляти, посилено на
nолягати», [konozic si~] «виявляти не
терпіння, поспішатю>;- псл. ko-noziti,
похідне від * ko-noza, пов' язавого з діє-
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* lconopjato, [lco-

nopjast'Ь, lconopistol «тс.», похідні від
псл. *konopja (*lconopь) «коноплі зви

чайні,

Cannabis sativa L.»; п. {konop-

lasty]

<<Подібний до конопель (за кольо

но з української мови; укр. [коноплЯ
стий] «веснянкуватий, ластатий», мож
ливо, є порівняно новим безпосереднім
утворенням

від

коноплі,

паралельним

до р. [коноплЯстьtй] <шеснянкуватий».
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 260; Фасмер ІІ
311-312; Зеленин РФВ 63, 407-409;
Преобр. І 345-346; Slawski ІІ 424425; Bern. І 559.- Див, ще коноплі.
коноnатити «забивати, затикати щі
лини, діри мохом, клоччям>), конопатка
«маленька залізна лопаточка для коно-

коноплі.

консерваторія

пачення», конопатник, [конопать] «ма

206; Machek ESJ С: 273.- Див. ще ко

теріали для

ноплі.

конопачення

суден» Я;-

р. конопатить, [конопловать] «конопа

[коношок] (пестливе) «мала дитина;

ТИТИ», ст. коRоnатити (1584), бр.
ка
напаціць, канапатчьtк, п. [konopacic]'
заст. konopaczyc, ч. заст. konopaCiti;-

щось маленьке» Ва;- неясне.
консерви, консерва, консервація, кон
е ервник,
консервуві.ти;- р. консервьt,

пcл. (ех.) [kono.patiШ, похідне від konopatь (пор. укр. [конопать] «Матеріали
для конопачення суден», р. (діал., ст.)

ч. слц. konzerva, болг. консерви, м. кон
зерва, схв. кднзёрва, слн. konzerva, kon-

конопать

serva;- запозичення

«коноплі,

мох,

клоччя

для

конопачення суден»), що через konopat'Ь
«КОНОПЛЯСТИЙ» ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. * konopja «коноплі»; менш обгрунтоване ви
ведення (Фасмер ІІ 311) від іт. calafatare
«конопатити», що походить від ар.

qa-

Jafa (qallaf) «Конопатити
Slawski ІІ 424-425; Bern.

кораблі».
І 470.-Див.
конопатим.

ще коноплі.- Пор.
коноплі (бот.) «Cannabis L.», [кол6п
ні, кол6пня] «те.», коноплИна, кон6плись
ко «місце, де рuсли коноплі», коноплИще
«те.», коноплЯр, коноплЯрство, конопель
ний, коноплЯний;- р. коноплЯ, бр. ка
н6плі, п. lconopie (мн.), ч. konope, ko-

nopi,

слц

konope,

вл.

нл.

konopje,

болг . .кон6п, м. коноп, схв. кднопJЬа,
СЛН... kon6plja, р.-ЦСЛ. К~N<,ШЬ.NЬ.ІИ «КО·
НОПЛЯНИЙ»;-ЛСЛ. *lconopja «КОНОПЛі»,
*konopь;- запозичене з невідомого дже

рела, як і пгерм. *hanapa- (>двн. hanaf), .гр. xci.vv~~L~ «те.»; припускається
запозичення в праслов'янську мову з на
родної латині (нар.-лат. *canapis чи

від гр. xci.vvaPt~); можливо,
першоджерелом є індоіранське *kаnа
(скіфське *kana-) або шумер. ІшпіЬu

*cannapus

«тс.>>.-Фасмер-Трубачев І І

312; Sla\vski
425-426; Machelc ESJC: 273; БЕР ІІ
592-593; 3ССЯ 10, 188-193; Bern. І
558-559; Абаев И3СОЯ І 512; Нарр
IF 68, 99.- Пор. кенаф.
коноплЯнка (орн.) «Carduelis cannabina L.», [конопельник, конопенька, ко
ІІ

нопляник,

конопляр,

коноплярка,

коно

плячок} «тс.»Шарл;- р. коноплЯнка, бр.
канаплЯнка, п. [konopnik], п. ч. konopka,
слц. konбpka, вл. konopack, нл. konopac,
болг. [конопарче], схв. кондп;ьарка, слн.
konopljenka «те.»;- псл. *konopjanolca,
* lconopjaroka, . * konop'Ьka, похідні від

*konopja;
цей

птах

назви

зумовлені

живиться

м' ям.- Булаховський

тим,

конопляним

Вибр.

пр.

що
сі

ІІІ

консерва, бр. кансервьt, п. вл.

konserwa,

з французької мо

ви; фр. coпserve «консерва» пов'язане з
дієсловом conserver «берегти, зберіга
ти», що походить від лат. conservare «те.»,
утвореного за допомогою префікса сош
(соп-) «З-» від дієслова servare «те.»,
спорідненого з ав. haraiti,
haurvaiti
«приділяє увагу, захищає», гр.
-Yjpw~

«захисниК>>.- СІС

352; Шанский 3СРЯ ІІ
8, 262-263; Фасмер ІІ 312; Slawski ІІ
428-429; Dauzat 199; Walde - Hofm.
ІІ 525-526.-Див. ще коаліція.-Пор.
консерватИвний. консерваторія.
консерватИвний, консерватИзм, кон
серватuст, консерватор;- р. консерва
тuвньtй, бр. кансерватЬtунЬt, п. konserwatywny, ч. konzervativni, слц. kon-

zervativny,

вл.

консерватИвен,

konserwatiwny,
м.

болг.

конзерватuвен,

схв.

конзерватй.ван, слн. konservativeп,

kon-

zervativen;- запозичення

з західноєвро

пейських мов; н. konservativ, англ. conservative походять від фр. ст. conserva-

tif, яке зводиться до лат. conservatїvus
<<ОХоронний, зберігаючи й», пов'язаного
з дієсловом conservo «бережу, зберігаю,
охороняю». -СІС 352; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 261-262; Slawski ІІ 428-429; Kopalinski 520; БЕР ІІ 594; Юеіn 337; Dauzat
199.-Див. ще коаліція,
консерви.
Пор. консерваторія.
консерваторія, консерват6рець;- р.
болг. консерват6рия, бр. кансерват6рьtя,
п. konserwatorium, ч. koпzervatof, слц.
konzervat6rium, вл. konserwatorij, м.
конзерваториум,
схв.
конзерватбрй.j,
конзерваториjа, конзерваториjум, слн.
konservat6ri j;- запозичення з італій
ської мови; іт. conservatorio «притулок;
учбовий

заклад; консерваторія» є по
хідним від дієслова coпservare «збері
гати, берегти», яке зводиться до лат.
conservo, -are «те.» . .,--- СІС 352; Шан

ский

3СРЯ

ІІ

8, 262;

Holub-Lyer
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констатувати

консИліум

260; БЕРЛ 594; Mestica 366.-Див. ще
коаліція,
консерви.- Пор.
консерва
тИвний.
консИліум
«нарада
лікарів»;- р.
болг. консuлиум, бр. кансіліум, п. konsyliuт, ч. konsiliuт, konziliuт, слц.
konziliuт, м. конзилиум, схв. конзїі.лfіj,
конзїі.лиjум, слн. konzШj «те.»;- запо
зичення з латинської мови; лат. consili·
um «нарада» є похідним від consulo «ра
джусь,

обговорюю»,

утвореним

з

nре

фікса com- (con-) «З-» і кореневоЇ Ча
СТИНИ, пов' яз а ної, мабуть, з і є. * sеl
«взяти,

брати;

хапати,

схопити»

(пор.

гр. ЄЛє"tv «брати», дірл. selb «власність»,
кімр. helw «те.»).- СІС 353; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 263; Slawski ІІ 409; Briickner

251; Holub-Lyer 260; Wa!de-Hofт. І
264-265.- Пор. консул.
консистенція «ступінь щільності або

густини

речовини»;- р.

стенция,

бр.

болг.

КGНСіСтВНЦЬlЯ

консu

«ТС.»,

СТ.

консuстенцuя «перебування» (1686), п.
konsystencja «консистенція; (ст.) по
стій, місце розквартирування війська»,

ч. konsistence <<консистенція», konzistence, слц. konzistencia, вл. konsistenca,
схв. конзистенциjа,
слн. konsistenca,
konzistenca «те.»;- запозичення з латин
ської мови; елат. consistentia «склад,
густота; стан,
лат.

consisto

няюся;

положення» пов'язане з
«стаю; затримуюся, зупи

складаюся

з чогось>),

утвореним

за допомогою префікс а сот- (еоп-) «З-»
від дієслова

sisto

«ставлю; споруджую;

зміцнюю».- СІС 353; Шанский 3СРЯ ІІ
8, 263; Бульrка 167; Slawski ІІ 433; Walde-Hofт. І І 548.- Див. ще асистент,
коаліція.

весь».- СІС 353; Kopalinski 520; Holub-Lyer 256; БЕР ІІ 595; Юеіn
338-339; Dauzat 200; Wa!de-Hofт. ІІ
555.- Див. ще коаліція, солідний.
конспект,

конспектИвний,

конспек

тувати;- р. болг. конспект, бр. кан

спект, п. ч. слu. вл. koпspekt, м. кон
спект, схв. конспект, слн. konspekt;запозичене з латинської мови, очевидно,

через німеuьке посередництво (нім. Konspekt); лат. coпspectus <<зір, видіння;
огляд» пов'язане з дієсловом conspicio
<<дивлюсь, бачу, спостер і гаю», утворе
ним за допомогою префікс а сот- (еоп-)
«з-» від дієслова spicio (specio) <<див
люсь».- СІС 353; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
265; Slawski ІІ 429; Briickner 88; HolubLyer 257, 59; БЕР ІІ 595; Вуjаклиjа
461.-Див. ще аспект, коаліція.
консnірація, конспіратор, конспіра·
тuвний,
конспіраційний,
конспірува
ти;- р. болг. конспирацuя, бр. канспі
рацЬLЯ, п
konspiracja, ч. konspirace,
слu. konspiracia, вл. konspiracija, м.
схв. конспирациjа, слн. konspiracija;запозичення з західноєвропейських мов;

нім.

Konspirati6n, фр. англ. conspiraпоходять від лат. con~riratio «ЗМо
ва; угода», пов' яз ан ого з сош~с Irare «ра
зом звучати; бути згодним; узгоджува
tion

тися;

таємно

змовлятися»,

ться з префікса сот-

(con-)

що

складає

<<З-» і основи

дієслова spiro <<дую; дихаю», спорідне
ного з псл. piskati «свистати, пищати»,

укр.
пuскатu,
пищати.-СІС
353;
Шанский 3СРЯ ІІ 8, 266; Slawski 429430; Holub-Lyer 257; БЕР ІІ 595;
Dauzat200; Walde-Hofm. ІІ 575-576.-

консолідація <<зміцнення, згуртуван
ня», консолідувати;- р. болг. консоли

Див. ще коаліція, nйскати.
констатувати,
констатація;- р.
констатuровать, бр. канстатаваць, п.

дацuя, бр. кансалідацЬLЯ, п. konsolidacja, ч. konso!idace, слц. konsolidacia, вл.
konsolidacija, м. схв. консолuдацujа, слн.
konsolodacij а;- запозичення з західно
європейських мов; нім. Konsolidati6n,
фр. англ. consolidation походять від піз
ньолат. consolidatio <<згуртування», по
в'язаного з с onsolido <<зміцнюю, підтри

вл. konstatowac, ч. konstatovati, слu.
konstatovat', болг. констатuрам., м. кан
статИра, схв. констатuрати, слн. konstatirati;- запозичення з франuузької
мови; фр. constater «констатувати, вста
новлювати» утворено fla основі лат. с onstat «установлено, відомо», пов'язаного
з дієсловом constare «твердо стояти; за

мую; консолідую», утвореним за допо
могою префікса сот- (con-) <<З-» від

лишатися незмінним:», що складається
з префікса сот- (con-) «З-» і дієслова
stare, sto <<стояти», спорідненого з псл.
stati, укр. стати.-СІС 354; Шанский

дієслова

s solidus
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<<зміцнюю», пов'язаного
«Масивний; твердий; цілий,

solido

конституція

КОНТ

-----------------------------------------------------------

ЗСРЯ: ІІ 8, 267; Kopalinski 521; HolubLyer 257; БЕР ІІ 596; Dauzat 200; Walde-Hofm. ІІ 596-598.- Див. ше ко
аліція, стати.- Пор. конституція.
конституція «основний закон дер
жави; будова організму», конституціо

конзул, слн. k6nzul;-- запозичення з ла
тинської мови; лат. consul
«консул,
кожний з двох виборних найвищих
урядових осіб Римської
республіки;
(рідк.) радник; той, що дає поради (прі
звисько Юпітера); (елат.) міський рад
ник, бургомістр» пов' язане з consulo

налізм,

конституціоналіст, конститу

тИвний

«визначальний; який становить

«раджусь, обговорюю, думаю; дію, тур

основу чого-небудь», конституційний
(політ.),
конституціональний
(біол.),
конституювати «установлювати склад,
зміст»;- р. болг. конституция, бр. кан
стьtтуцьtя, ст. констьищjцьtя (1565), п.

буюсь; питаю».--СІС 354; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 270; Фасмер ІІ 313; Смирнов 156;
Hйtti-Worth 15; Sla\vski ІІ 431; Kopa-

konstytucja, ч. konstituce, слц. konstitй
cia, вл. konstitucija, м. схв. конституци

jа, ели. konstitйcija;- запозичення з ла
тинської мови; лат. constitutio «устано
ва; постанова; конституція» пов' язане з
дієсловом constituo <<Встановлюю; по
становляю;

влаштовую»,

префікса сот-

(con-)

утвореним

з

«З-» і основи діє

слова

statuo «ставлю; зупиняю; саджаю»,
пов'язаного з sisto «ставлю, розташовую,
зупиняю», sto (stare) «стою», спорідне
ними з псл. stati, укр. стати.- СІС
354; Фасмер І І 313; Slawski ІІ 431; Hnlub-Lyer 257; БЕР ІІ 596; WaldeHofm. ІІ 596--598.-Див. ще коаліція,
стати.- Пор. констатувати.
конструкція,
конструктивіз.м, кон
структивіст, конструктор, конструк

тИвний,

конструкційний,

ти;- р.

болг.

конструюва

конструкция,

бр.

кан

струкцьtя, п. konstrukcja, ч. konstrukce,
слц. konstrukcia, вл. konstrukcija, м.
конструкциjа, схв. конструкциіа, слн.
konstrйkcija; --запозичення з латинської

lii:tski 522; Machek ESJC 273; HolubLyer 260; БЕР ІІ 597; Walde~Hofт. І
264-265.- Див. ще консИліум.
консультація, консультант, консуль
татИвний, консультаційний,
консуль
тувати;- р. консультация, бр. кан

сультацьtя, п. konsultacja, ч. koпzulta
ce, koпsultace, слц. konzultacia, вл. нл.
konsultacija, болг. консултация, м. схв.
консултациjа, слн. konzultacija;- запо
зичення з західноєвропейських мов; нім.
Konsultati6n, фр. англ. consultation по
ходять від лат. coлsultatio <шарада; роз
гляд; звертання за порадою», пов'яза
ного з дієсловом consulto «раджуся;
обмірковую; прошу поради», фреквента
тива до consulo «те.», утвореного з пре
фікса сот- (еоп-) «З-» і основи -sul-,
пов'язаної з -sil- у consilium «конси
ліум».- СІС 355; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
271; Slawski ІІ 432; Holub-Lyer 260;
БЕР ІІ 597; Dauzat 201.- Див. ще кон
сИліум.- Пор. консул,
[контlJ «продовольство, харчі»;- не
зовсім

ясне; можливо,

результат зво

ротного словотвору, пов'язаний з кон

мови; лат. constructio «будова» пов'яза
не з cбnstruo «складаю; споруджую, бу

тентувати «годувати, харчувати, утри

дую», утвореним з префікса сот- (еоп-)

[конт 2 ]
«Кінець»
Я;- р. [конт]
«те.»;- очевидно, запозичення з фран

«з-» і дієслова struo «КЛаду одне на одне;
розкладаю; будую, споруджую», спорід
неного з гот. straujan
«розсипати»,

двн. str~wen «те.», лит. (жем.)

[strunyti]

«будувати, зводитю>, псл. struna, укр.
струна.- СІС 354; Шанский 3СРЯ ІІ 8,
270; Фасмер ІІ 313; Slawski ІІ 430-431;
БЕР ІІ 597; Wa!de-Hofm. ІІ 607-608.Див. ще коаліція, струна.
консул «представник однієї держави
в іншій», консулат, к6нсульство;-р.

бр. болг. консул, п. ч. вл. konsul, ч.
слц. konzul, м. конзул, схв. консул,

мувати»

цузької

(пор.).

мови;

фр.

compte

«рахунок;

квит» пов'язане з дієсловом. compter <<Ра
хувати», яке походить від лат. computa-

re

«те.;

вважати»,

утвореного

за

допо

могою префікса сот- від дієслова putare
«міркувати, зважувати, рахувати, ду
мати; чистити; різати»; пор. бр. кант у
виразі на гзтьt ІС. «відносно цього»
(букв. «На цей рахунок»).- Dauzat 193;
Walde-Hofш. ІІ 393.-Див. ще ампу
тація, коаліція. -Пор. депутат, дИспут,
конто, контора.
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контакт

к6нто

контакт,

контактор,

контактний,

контактувати;- р. болг. контакт, бр.
кантакт, п. ч. слц. вл. kontakt, м. кон

такт, схв. контакт, слн.

kontakt;- за

пов' язаних з дієсловом
мувати,

тримати

разом,

continere
тримати

«утри
в

пев

них межах, обмежувати».- Оньrшкевич

Исслед. п. яз.

243; Slawslci

ІІ

435.- Див.

позичення з німецької або французької
мови; нім. Koпtakt, фр. coпtact похо
дять від лат. coпtactus «;~.отик, зіткнен
ня», пов'язаного з дієсловом contingo

ських жінок» Ж;- слц. kont «жіноча
зачіска, вузол довгого волосся на поти

«торкаю, дотикаюся», утвореного за до

лиці»,

помогою префікса сот- (еоп-) «З-» від
дієслова tango <.<дотикаюся».- СІС 355;

ночого головного убору»;-запозичення

ще континент.

[к6нти] (мн.) «вузол волосся в угор

[kont']

«те.», схв. к6н'Іjа «вид жі

з угорської мови; уг.

konty

«пучок, ву

Шанский 3СР~ ІІ 8, 272-273; Slawski ІІ

зол (волосся); шиньйон» не зовсім ясне,

434; Holub-Lyer 61, 257; БЕР ІІ 598;
Bloch І 147; Dauzat 201; Walde-Hofт.

можливо,

ІІ 647-648.-Див. ще коаліція, такт.
конн~кст «цілісна частина тексту, до
складу якої входить дане слово або ре
чення»;-р. болг. контекст, бр. кан

такст, п. вл. kontekst., ч. слц. kontext,
м. контекст, схв. контекст, слн. kon-

tekst;- запозичення з французької мо
ви; фр. contexte походить від лат. contextus «з'єднання, зв'язок», пов'язаного
з дієсловом contexo «з'єдную в процесі
ткання;

сплітаю»,

утвореним

за

допо

могою префікса сот- (еоп-) <<З-» від діє
слова

texo

«тчу; сплітаю; складаю; ком

поную».- СІС

356; Шанский 3СР~ ІІ 8,
273-27 4; Slawski ІІ 434; Kopalinski 523;
Holub-Lyer 257; БЕР ІІ 598; Dauzat
202; Walde-Hofт. ІІ 678.- Див. ще

пов' язане з

kunkorodni «за
Machek
ESJCS 218; Веrп. І 560; Mikl. EW 127;
Barczi 169; MNTESz ІІ 555-556.
гина_!ися,

закручуватисю>.-

континент,
континентальний;- р.
болг. м. континент, бр. кантьтент,
п. kontynent, ч. слц. вл. kontinent,
схв. контітент, контuненат, слн. kontinent;- запозичення з західноєвропей
ських мов; нім. Kontinent «континент,
материк», фр. continent «те.» зводяться
до лат. contineпs (род. в. coпtinentis)
«те.;

тверда

земля»,

що

виникло

в

ре

зультаті скорочення термінологічного
словосполучення terra contiпens «те.»

(букв. «неперервна земля») і субстанти
нації

прикметника continёпs «неперерв

ний, суцільний; суміжний; зв'язний»,
первісно дієприкметника теn. ч. від

коаліція, текст.
контентувати (заст.) «годувати, хар

дієслова

чувати,

«годити, догоджати» МСБГ, [континту

пов'язувати»,
утвореного з префікса
сот- (еоп-) «З-» і дієслова tenёre «трима
ТИ», спорідненого з псл. teneto «сітка
для ловлі звірів і птахів», укр. тенета

ватися]

'<Тс.».-СІС

утримувати; пригощати»,

[кон

тетувати] «годувати, утримувати; го
дити, догоджати МСБГ», [контитувати]
«задовольнятися.

обмежувати

ся, бути радим» Ме, [контетуватиси] «за
довольнятися;
пригощатися»
МСБГ,
[контитуватиси] «тс.» МСБГ, [контен
тийl «задоволений», [контетний МСБГ,
контітний

/К]

«тс.»,

уконтентувати

«задовольнити; пригоститю>;- слц. [kontentny] «задоволений»;- запозичення з
польської мови; п. [kontentowac] «за
довольняти», kont-entowac si~:t «задоволь
нятися», kontent «задоволений», як і ч.
заст. kontent «задоволення, спокій», схв.
коптен «задоволений», контен(а)т, ели.

koпtent «тс.», походять від елат.

conten-

«задовольняти, догоджати, оплачу
вати», лат. contentus «задоволений чимсь»,

tare
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ти;

continere

«містити;

охоплювати, зберігати;

27 4-275;

утримува
з'єднувати,

356; Шанский 3СР~ ІІ 8,

Лукичева Проблемьr ономасти

ки. Вологда 1974, 127-129; Slawski ІІ
441-442; Kopalinski Q26; Brйckner 251;
Holub-Lyer 257; БЕР ІІ 599; BlochWartburg 147; Юuge-Mitzka 194; Е rnout-Meillet І 140.- Див. ще коалі
ція,

тенета.

к6нто «рахуною>;-п. ч. слц. вл. koпto,
болг. м. к6нто, схв. к.онто, слн. k6ntо;
очевидно, через

польське посередництво

запозичено з італійської мови; іт. conto
«рахунок, розрахунок; звіт» nов' язане
з дієсловом contare «лічити, рахувати;
обчислювати», що . походить від лат~

computare

«тс.».-СІС

356; Slawski

ІІ

контрамарка

контора

436; Kopaliflslci 523-524; Holub-Lyer
258; БЕР ll 599; Вуjаклиjа 464; Юеіn
344; Mestica 348, 376.- Див. ще коа·
ліція, ампутація.- Пор. депутат, дИ
спут, компут, конт 2 , контора.
КОНТОра, [кантора], КОНторка, КО/і·
торник;-р. болг. контора, бр. болг. кан
тора, П. kantor «КОНТОра; ПИСЬМОВИЙ стіл»,
ч. kontor «канцелярська робота», слц.
вл. kontor «контора», схв. контора, слн.
kont6r «те.»;- запозичено за російським
і польським посередництвом з німецької
й голландської мов; нім. Kont6r «кон
тора», гол. lcantoor «Те.» походять від
фр. comptoir «контора; письмовий стіл,
прилавок», пов'язаного з compter «раху
вати,

Jraт.

лічити;

computare

зважати», що продовжує

«міркувати;

розрахову

вати».- Акуленко 140; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 275; Фасмер ІІ 313; Slawski ІІ 47;
Юuge-Mitzka 393; Dauzat 193; Wa!de-

Hofm. ІІ 393-394.- Див. ще коаліція,
ампутація.- Пор. депутат, дИспут, ком
nут, конт 2 , копто.

контоси ти -див.
контр-

кундосити.

(префікс із значенням «про

тилежний, проти» у словах типу контр

атака, контргайка, контрзахід, контр
наступ,
контрпара,
контррозвідка,
контрудар);- р. бр. контр-, n. kontr-,
kontra-, ч. слц. слн. kontra-, болг. м.
схв. контра-;- заnозичення з французь
кої мови; фр. contre <шроти», contre«тc.» походить від лат. contra «проти,
навпроти, всупереч», contra- «Проти-»,
що є результатом злиття префікса com(con-) «з, разом, проти», давнього при

йменникового походження, і суфікса
представленого також у приймен
иику (прислівнику) extra «поза, зовні,

-tra-,

без, збоку; крім, над»; до семантики пор.
гр. &.vтl «замість, разом, через, крім»,
&.vт-t- «проти, замість, разом».- СІС 356;
Фасмер ІІ 314; ССРЛЯ 5, 1328; Лехин

Петров

357; Slawski 11 436-437; Kopaliflski 524; Bruckner 253; Holub-Lyer
258; БЕР ІІ 599~600; Ernout-MeiJlet
І 140.-Див. ще коаліція.
контрабанда «незаконне перенесен
ня або перевезення через кордон то
варів», контрабандИст;- р. болг. м.
контрабанда, бр. кантрабанда, п. kontrabanda, ч. kontraband(a), слц. kontraЗБ І-434

band, вл. konterbanda,
банд, контрабанда, слн.

схв.

контра

kontrabanda;-

oчeвиднo, через російське посередництво

запозичене

з

французької

мови;

фр.

contrebande походить від іт. coпtrabban
do «кщпрабандю>, що складається з при
слівпика coпtra «проти», який продов
жує лат. coпtra «те.», та іменника ban-

do «оголошення; урядове розпоряджен
ня,

указ»,

*ban

яке

походить

«ТС.» (пор. двн.

грозою

смертної

ban

кари;

від

дфранк.

«наказ під за
заборона»).

Шанский 3СРЯ ІІ 8, 276; Фасмер ІІ 313;
Смирнов 156; Dauzat 71, 203; Mestica 377;
Кluge-Mitzka 50.-Див. ще баналь
ний, баніт, баяти, контр-.
контрабас, контрабасИст;- р. кон
трабас, заст. контрбас, бр. кантрабас,
п. ч. слц. вл. kontrabas, болг. контра
бас, м. контрабас, схв. контрабас, слн.
k6ntrabas;- запозичення з італійської
мови; іт. contrabasso «контрабас>>, букв.
«бас, розташований проти (віолончелі)»
утворене з прийменника contra «проти»,
що походить від лат.

contra «те.», та
basso «бас».- Фасмер І І 313;
Kopalinski 524; БЕР ІІ 600; Dauzat 77;
Mestica 377. -Див. ще бас, контр-.
іменника

контракт «письмова

угода

про вза

ємні зобов'язання», контрактація, кон

трактtтт, [контракти) «вибір паруб
ками дівчат на водохрещі» Я., кон
трактний, контрактувати;- р. болг.
коптракт, бр. кантракт, n. ч. слц. вл.
kontrakt, м. контракт, схв. к.днтрак.т,
слн. kontrakt;- запозичення з німець
кої мови; н. Kontrakt походить від лат.

contractus «Стягання; здійснення; угода,
договір, контракт», пов'язаного з contraho «стягаю; спричиняю; викликаю»,
утвореним за допомогою префікса com(con-) «З-» від traho «тягну; викликаю».
СІС

356; Фасмер ІІ 314; Slawski ІІ 437;
Michejda JP 37/2, 159; БЕР ІІ 600.-

Див. ще абстрагувати, коаліція.
контрамарка;- р. .
контрам.~рка,
заст. контрм.арка, бр. кантрам.арка,
п. kontramarka «контрамарка~ додат
ково викарбуваний знак на монеті»,
ч. слц. kontramarka «знак на монеті»,
болr. контрамарка, схв. кднтрам.ар·
ка;- очевидно, через російське посеред
ництво запозичено з французької мови;
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КОНТІОХ

контраст
фр.

contremarque утворене з приймен
contra «проти» та 1менника marque
«марка».- Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 278;
Dauzat 461. -див. ще контр-, марка.
ии ка

контраст «гостро виражена протилеж

ність», контрастувати;-р. болг. конт

раст, бр. кантраст, п. ч. слu. вл. kontrast, м. контраст, схв. контраст, слн.
kontrast «те.»;- запозичення з фран
uузької мови; фр. contras~e виво~ить~я

contrasto «ТС.», ПОХІДНОГО ВlД ДІЄ
contrastare «протиставляти, конт
растувати», що продовжує нар.-лат. *contrastare «те.», утворене за допомогою
префікса contra- «~роти-» від дієсло~а
stare «стояти», спорщненого з псл. stat1,
укр. стати.- СІС 357; Шанский ЗСРЯ
ІІ 8, 279; Фасмер ІІ 314; Slawski ІІ
4 37 -438; Briickner 253; Holub- Lyer
60, 258; БЕР li 601; Dauzat 203; B!och
148; Walde-Hofm.
ІІ
596-599.-

б'ю; товчу, подрібнюю, розтираю», ут
вореним за допомоrою префікса cqm(con-) «З-» від дієслова tundo «б'ю, сту
каю; товчу, мелю», спорідненого з дінд.
tundatё «штовхає, коле, жалить», tudati «те.», дангл. styпtan «штовхати»,
stotan, двн. stosan, гот. stautan, дісл.
stauta «те.», stuttr «Короткий», дірл.
dotuit «валить», алб. shtynj (*studn!o)
«штовхаю», вірм. t•ndal, t'ndel «ставати

Від іТ.

приголомшеним,

СЛОВа

також з псл.

Див. ще контр-, стати.
контри

великі

(мн.)

«напружені

суперечки»,

стосунки,

[контрувати] «во

рогувати, лаятися, сваритися» Я;-бр.

труситись»,

studiti

можливо,

«охолоджувати; мо

розити, трусити», укр. студИти «те.».
СІС 358; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 283; Фас
мер ІІ 314, ІІІ 786-787; Slawski ІІ 441;

Holub-Lyer 259; БЕР ІІ 601; Юuge
Mitzka 754, 762; Bloch -W artburg 149;
Walde-Hofm. ІІ 716-717.-Див. ще
коаліція.- Пор.

студйти.

контур «обрис», оконтур6вка, окон
турити,
оконтурювати;- р. контур,
заст. контур, бр. контур, п. kontur,

ч. вл. kontura,cлц. слн.

kontura,

болг. м.

схв. контура;- очевидно, запозичене за
російським і, можливо, німеuьким по

контрьt;- очевидно, запозичення з ро

середниuтвом

сійської мови; р. контрЬt походить від

франuузької мови; фр. contour «обрис,
контур» виникло на основі засвоєного іт.
contorno «обрис, контур; гарнір; ото
чення», похідного від дієслова contorпa
re «оточувати, облямовувати; оперізу
вати», утвореного за допомогою префікса
co(n)-, що продовжує лат. сот- (еоп-),
від дієслова tornare «повертатися; знову
ставати; приводити (до чогось); бути
доречним; належати; (заст.) обертати;

contre «проти», що зводиться до лат.
contra «те.».- Фасмер ІІ 314; B!och 174;
Dauzat 203.- Див. ще контр-.

фр.

контроль, контролер, контролюва
ти;- р. контроль, бр. кантроль, n. ч.
слu. вл. kontrola, болг. контрол(а), м.
схв. контрола, слн. kontrбla;- запози
чення з франuузької мови; фр. controle

є

результатом

*contrero!e,
лежний,

спрощення

букв.

подвійний

давнішого

«зворотний,

nроти

рахунок»,

утворе

ного з префікса contre- «проти-» та імен
ника rбle «список, перелік, реєстр»,

до якого зводиться й укр. роль.- СІС
358; Фасмер li 314; Slawski li 438;
Holub-Lyer 258-259; БЕР ІІ 601;

Bloch-Wartburg 531; Dauzat 203; Gamillscheg 257.- див. ще контр-, роль.
контузія, контужений, контузити;

р. болг. контузuя, бр. кантузі я, n. kontuzja, ч. kontuze, kontuse, слц. kontuzia,
м. контузиjа, схв. контіjзujа, ели. kontuzija;- запозичення з латинської мови;
лат.
тя,

contusio

розтирання;

в'язане з
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«Контузія;
nолом,

contundo

удар;

розбит

псування»

nо

«розбиваю, знищую,

віддавати

(н.

Kontur

«контур»)

з

назад»,

tornare «точити,

яке продовжує лат.
обточувати, погладжува

ти», пов' язане з

tornus

«різеuь для те

сання; токарний верстат», що походить
від гр. т6рvщ; «uиркуль; токарний вер

стат», пов'язаного з l:єlpw «тру; мучу»,
спорідненим з псл. *terti, укр. терти.
СІС 358; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 283; Фас
мер ІІ 314; Slawski ІІ 440; Holub-Lyer

259; Bloch 173; Dauzat 202; Mestica
376-377, 1927; Walde-Hofm. ІІ 692;
Frisk ІІ 885, 913-914; Boisacq 948949.- Див. ще коаліція, терти.
[контЮх] «свинячий шлунок, ковбаса

Ж;

кінський

шлунок;

сліпа

кишка

ВеЗн»;- очевидно, результат видазміни
слова кендЮх «шлунок; рубеuь; сальuе·

конфіденціальний

конура

сон», зближеного із словами коніічuй,
коніітuна, похідними від кінь, або з п.
k9,tnica «сліпа кишка; велика ковбаса»,
похідним від k9,t «кут».-ВеЗн 27.Див. ще кендюх, кінь, кут.
конура «буда; тісне й брудне примі
щення», [кащ}ра] «ТС.» Slavia 5;-р. ко
нура, кану ра;- остаточно не з'ясоване;
вважалось утвореним із словотворчого

компонента ко- (ка-), як у коверзувати,
каверза, і "основи

* нура

«нора», як п. ст.

pura «те.» (Mikl. EW 153, 213; Otr~:tbski
ZW 275); виводилось від калм. xonur
«нічліг, (пташине) гніздо», монг. qonugur (В ern. l 483) або монг. конах «ночува
ти», конуур «місце ночівлі тварин» (Бас

каков та ін. Взаимод. и взаимообог. 55);
зіставлялося з лат. canis «собака» (Matzenauer 194).- Фасмер ІІ 182.
КОНуС, KOHttlHИЙ,

КОНуСНИЙ;- р. бр.

болг. м. схв. конус, п. вл. konus, ч. konusovy «конічний», k6nicky, слц ... слн.

k6nus·,-

запозичення

ви; лат.

conus

з

латинсько! мо

соснова шишка;

дзи

га; конус», яке зіставляється здеб~ль
шого З ЛаТ. COS «ТОЧИЛЬНИЙ камінь», ДlНД.

sana- «Те.»." si-sati «ТОЧИТЬ, ГОСТрИТЬ».
СІС 359; Фасмер ІІ 315; Kopalinski 517;
Holub-Lyer 255-259; БЕР ІІ 602; Бе
лецкий Принциnь1 34; Frisk ІІ 62-63.
конференція;- р. болг. конференция,

бр. канферанцьtя, п. konferencja, ч. konference, слц. lconferencia, вл. konferen-

ca, м. конференциjа, схв. конференциjа,
слн. konferenca;- запозичення з латин
ської мови; елат. conferentia «прису
дження (церковної бенефіції); розмова»,
букв. «постанова, рішення» пов' язане з
дієсловом елат. conferre «збиратися рё.
порівнювати, розмовляти, rадити

ся; пропонувати», лат. conferre «збирати,
з'єднувати; ставати поруч, наближати
ся;
ти,

розмовляти;
вживати»,

порівнювати;

утвореним

доруча

за допомогою

nрефікса сош- (еоп") «З-» від дієслова

re

«нести;

ф ета, ст. конфектьt, бр. ст. конфектьt

(1616), ч. konfet(a), konfekt, слц. lconfekt, вл. koпfekt (зб.), болг. заст. кон
фекти, конфети, схв. конфе1{( a)m, ели.
konf ekt, konfet;- запозичення з іта

лійської мови; іт. confetto «Цукерка»
зводиться до лат. confectus «вироблений,
виготовлений», пас. дієприкм. від діє
слова conficio «виробляю, виготовляю»,
утвореного за допомогою префікса сош
(соn-) «З-» від дієслова facio «роблю)>; зву

кові форми з -кт- (-kt-) запозичені, оче
видно, через німецьке посередництво
(нім. Konfelct).- Москаленко УІЛ 59;
Фасмер ІІ 315; Преобр. І 347; Аркадьева
РЯШ
1974/2, 109-110; Huttl-Worth
16; Бульrка 169; Holub-Lyer 254; БЕР
ІІ 602-603; Mestica 357.- Див. ще коа
ліція, факт.- Пор. конфетті.

походить від гр. х& .. о<;

«шпичак шолома;

зом;

Ernout-Meillet І 227-229; WaldeHofш. І 483-485; Fogarasi
St. s1. 4,
65.- Див. ще брати, коаліція.
конфета (poЗ!vl.) «цукерка»;- р. кон

одержувати;

вести;

fer-

витриму

вати; повідомляти, пропонувати; гово
рити; обмірковувати», спорідненого "
nсл. bьrati «брати, здобувати», укр. бра
ти «тс.».-СІС 359; Фасмер--Трубачев

li 315; Slawski ІІ 413-414; Kopa1inski
515; Holub--T .ver 40. 254; БЕР ТІ 60.3;

конфетті «кружальця кольорового па
перу, якими обсипають один

одного на

святах»;- р. конфеттu, бр. канфеці,
п. confetti, konfetti, ч. lconfet (а), слц.
konfety, болг. м. схв. конфети, слн. konfeti;- очевидно, через російське і фран
цузьке (фр.

confetti)

посередництво запо

зичено з італійської мови; іт. coпfetti
«конфетті» є результатом семантичної
видазміни слова confetti «цукерки» (оди.

confetto);

семантичний

розвиток

пояс

нюється тим, що в давнину учасників
карнавалів у Римі обсипали цукерками,
які пізніше були замінені кольоровими

папірцями.-- СІС 359; Шанский ЗСРЯ ІІ
8, 287--288; Фасмер 11315; БЕР ІІ 603;

Dauzat 196. -Див.

ще конфета.
конфіденціальний «довірчий», конфі
денційний «тс.»;- р. конфиденция «до

віра», конфиденциальньtй, бр. канфідзн
цьtЯльньt, п. konfidencjonalny, konfidenc-

ja

«фамільярність», ст .. «довірче повідом

лення», ч. konfideпce «довіра», konfidencia!nf, слц. koпfidencia, lconfidencialny,
болг.

конфиденция

«довірча

розмова»,
ро
nольське посередництво запо

конфиденциалрн;- очевидно,
сійське

1

через

зичено з латинської мови; лат. confїden

tia

«довіра» пов' язане з с onfї do «твердо

надіюсь, покладаюсь», утвореним за до-
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конфіскувати

концентр

помагою префікса сот- (еоп-) «З-» від
дієслова fido «вірю, покладаюсь», спо
рідненого з гр. лє[l'tortrxL «довіряю, по
к.ладаюсь; даю себе переконати», лє[{}w
«nереконую», псл. bediti «спонукати»,
beda «біда», укр. біда.-СІС 359; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 288; Фасмер ІІ 315;
Slawski ІІ 414-415; Walde-Hofт. І

493-495.-Див. ще бід;іl, коаліція.

конфіскувати, конфіскація, канфіска
та (зах.) «конфіскаиія»;- р. конфиско
вать, бр. канфіскаваць, n. вл. konfis-

kowac, ч. konfiskovati,
vat', болг. конфискува.м,

м. конфискува,

ели.

схв. кднфисковати, ели.

konfiscirati;-

konfiSko-

чepeз польське посередниитво запозиче

но з латинської мови; лат. confisco «Кон
фіскую, обертаю в казну» утворене за до
могою префікса сот- (еоп-) «з-» від осно
ви іменника fiscus
«кошик,
грошова
скринька; державна казна», пов'язаного
з fidёlia «посудина з глини, скла» і спо
рідненого з гр. пі&щ; «бочка; великий ку

холь», дісл. bitta «молочний чаю>. -СІС
359; Фасмер ІІ 315; Slawski ІІ 415; Holub-Lyer 255; БЕР ІІ 603; WaldeHofт. І 506.-Див. ще коаліція.
[конфітура] щукерки, ласощі; ва
рення, спеиіально виготовлене» Ж. кон
фітури (зах.) «варення», конфітЮр «різ
новид джему»;- р.
болг. конфитЮр

«конфітюр», п.

konfitury «варення», konkonfitura, ели. konfitura «те.»,

ч.
вл.konfitira «ва рення, джем»;- запози
чене за польським і російським посеред

fetury,

ниитвом з французької мови; фр.

fiture «варення»
confire «варити

con-

«стикаюся;

борюся,

б'юся;

зіштовхую,

з'єдную; зіставляю», утвореного за до
помогою префікс а сот- (еоп-)
«З-» від
дієслова fligo «ударяю, зіштовхую», оче
видно, спорідненого з укр. [блйзна]
«Шрам, рана».- СІС 359; Шанский 3СРЯ
ІІ 8, 289-290; Slawski ІІ 416; HolubLyer 100, 255. -Див. ще блйзюі, ко
аліція.
конфорка «отвір у кухонній плиті;
кружок на ией отвір; пальник газової
плити», [ка.мф6рка] (Ме);- бр. канф6р
ка;- запозичення з російської мови; р.
конфорка, заст. ка.мф6рка «конфорка;
прилад для варіння без печі у примі
щенні», канф6рка «те.» походить від гол.

koтfoor «Жаровня; плитка; спиртівка»,
яке через

снідерл.

зводиться до фр. ст.
підігрівання

ст.

води»,

kaffoor
kaffoor]
що

«жаровня»

«котел для

відповідає фр.

«те.», пов'язаному з chauffer «зігрівати; палити».- Шанский 3СРЯ
Il 8, 290; Фасмер ІІ 176; Преобр. І 347;

chaufoire

Matzenauer 389; Vries NEW 347; Dauzat
166.-Див. ще шофер.
конфуз «замішання; ніяковість; не
зручне становище», конфузити, конфуз
ливий, конфузний;- бр. канфуз, болг.
конфуз;- запозичення з російської мови;

р. конфуз виникло на основі нім. koпfus
«збентежений,

розгублений,

сконфуже

ний» або фр. confus «неясний, туманний,
заплутаний; збентежений, сконфужений»,
які походять від лат. с oпfusus «безладний,
заплутаний;
змішаний, збентежений»,

пов'язаного з дієсловом

confundo

«вли

є похідним від дієслова

ваю, зливаю; змішую; бентежу», утворе

фрукти в цукрі, меді;
маринувати», що походить від лат. cбn

ним за допомогою префікса com- (con-)
((З-» від дієслова fundo «ллю; сиплю; ки
даю; розсіюю», спорідненого з гр. XM11V

ficere (-сіо) «готувати (у тому числі стра
ви); виготовляти; складати».- СІС 359;
Slawski ІІ 415-416; Bloch 143; Dauzat
196-197.-Днв. ще конфета.
конфлікт
«зіткнення
протилежних
інтересів, поглядів; серйозні розбіж
ності; гостра суперечка», конфліктува
ти;- р. болг. конфлИкт, бр. канфлfкт,

п. ч. ели. вл. konflikt, м. конфликт,
схв. конфликт, слн. konflikt;- можли
во, - через німеиьке
посередниитво (н.
Konflikt) запозичене з латинської мови;
лат. conf!Ictus «зіткнення, удар; бороть
ба, бій» є похідним від дієслова conflїgo
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сшилитий; достатній», гот. giutaп «лити».

СІС 360; Шанский 3СРЯ -ІІ 8, 290-291;
Фасмер ІІ 315; БЕР ІІ 603-604; Dauzat
197; Walde-Hofт. І 563~564.-Див.
ще

коаліція.

концентр, концентри «коннентричні
кола; послідовні ступені у шкільному
викладанні того самого матеріалу», кон
центрИзм;- бр. канцантр, болг. кан

цент ор;- запозичення з російської мо
ви; р. концентр є, очевидно, зворотним

утворенням від прикметника концентрИ
ческий (з виразу концентрические круги

концентрат

концерт

«коннентричні кола»); думка про без
посереднє утворення з префікса кон
та іменника центр (СІС 360) менш пере
конлива.- Див. ще концентрИчний.
концентрат «продукт з високим вміс
том поживних речовин; продукт збага

чення корисних копалин», концентріщія,
концентрувати;- р. болг. м. концент

рат, бр. кШЩ!mтрат, п. вл.

koncentrat,

ч. с;щ. с.пн. k<Jncentrat, схв. концент
рат;-'-- очевидно, за російським посеред
ництвом запозичене з німецької мови;
н. Konzentrat походить від елат. concentratus «об'єднаний, зосереджений,
концентрований», пов'язаного з дієсло
вом concentrare «об'єднувати, зосереджу
вати, концентрувати», утвореного з пре

фікса

con-

«З·» і основи іменника

centrum
360; Шанский 3СРЯ 11 8,
291-292; Slawski Il 407; БЕР ІІ 604.«центр».-СІС

Див. ще коаліція, центр.
концентрИчний «який має спільний
центр з чим-небудь»;- р. концентрй
ческuй, бр. канц ::ттрьиmЬt, п. konceпt

ryczny, ч. слц. koncentricky, вл. koncentriski, болг. концентрйчен, концентрй
ческu, м. концентричен, схв. концентри
чан, слн. koncentriceщ- запозичення з

західноєвропейських мов; н. konzentrisch, фр. concentrique, англ. concentric
утворені за зразком елат. concentricus,
пов'язаного з дієсловом concentгare «ЗО·

середжувати,
концентрувати».- СІС
360; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 293; БЕР Il

604;

Кlein

концепт

327.- Див.

ще концентрат.

«формулювання,

загальне

поняття, думка», концепція «система по
глядів на певне явище; ідейний задум

реного

за

допомогою

жую,

приймаю»,

cem

«тс.»;- запозичене,

двн.

че

Konzern)

посередництво, з англійської мови; англ.

concern «тс.» пов'язане з дієсловом concern «об'єднувати; стосуватися, ціка
вити», яке nоходить від лат. concernere
«разом

nросіювати,

стосуватися

чогось»,

змішувати;

(елат.)

утвореного за до

помогою префікса com- (con-) «З-» від
дієслова сегnо «розрізняю; пізнаю; ви·
значаю; просіваю», спорідненого з лит.
skirti «відокремлювати», алб. harr «по

потю>.-СІС 361; Шанский 9СРЯ ІІ 8,
294; Kopalinski 513; Holub-Lyer 253;
БЕР ІІ 604; Юеіn 327-328; Wa\deHofm. І 205-206.- Див. ще коаліція.
концерт, концертант,
концертува
ти;- р. болг. концерт, бр. канцарт,
п. ч. слц. вл. koпcert, м. концерт, схв.

кднцер(а)т, слн. koncert;- через ні
мецьку мову (н. Konzert) запозичене з іта
лійської; іт.

concerto

«суголосся, гармо

нія; концерт; згода, угода» пов'язане з

concertare

домовлятися;

ч. koncept «начерк, чернетка»,
koncept «концепт, концепція; кон
спект; чернетка», вл. koncept <<План;

з

очевидно,

рез російське і німецьке (н.

твору», концептуал(зм «напрям у серед

слп..

спорідненого

(нвн. hеЬеп)
«Підіймати», гр.
xci.:rq;w «Глитаю», лтс. kampt «хапати,
лапати», дінд.
kapa!I «(дві) жмені»,
алб. kap «хапаю».- СІС 360; Шанский
3СРЯ Il 8, 293-294; Slawski ІІ 407;
Holub-Lyer 253; Skok ІІ 138; \ValdeHofm. І 159-160.- Див. ще коаліція.
концерн «об'єднання капіталістичних
підприємств різних галузей промисло
вості, банків та ін.»;- р. болг. кон
церн, бр. канцарн, п. ч. слц. вл. koncern, м. концерн, схв. кднцерн, слн. kon-

heffan

ньовічній філософії, за яким загальні
поняття не існують поза розумом пізна
ючого суб'єкта»;- р. болг. концепт,
бр. канцаrіт, n. koncept «задум; проект;
дотеп»,

corn-

префікса

«З·» від дієслова саріо «беру; одер

(con-)

«узгоджувати;

уладновувати,

настроювати

(інструмен

ти); концертувати», яке продовжує лат.

concertare (concerto)

«змагатися; спере

чатися», утворене за допомогою префік
са com- (con-) «З·» від certo «стараюся,
змагаюся; прагну», пов'язаного з cerno
«розрізнюю; пізнаю; просіюю»; менш пев

«ТС.»;- запозичення з латинської мови;

не виведення н. Konzert через фр. concert
'<концерт» безпосередньо з латинсько!
мови
(Holub-1..-yer 253).-СІС 361;

лат. coпceptus <<Водойма; сnалах; зачат

Шанский 3СРЯ ІІ

конспект»,

черю>,

схв.

м.

концепт

концеп(а)т,

«Чернетка;

слн.

на

koncept

тя, запліднення; плід (аародок); (елат.)
думка, уяв.ІІення» є похідним від еоп
сіріо «збираю, nриймаю; задvмую», утво-

8, 294-295; Фасмер
316; Сендровиц РЯШ 1974/3, 95;
Slawski ІІ 407-408; Kopalinski 513;
Bri.ickner 251; БЕР ІІ 604; Юuge-Mi tzka
ІІ
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·

конюшИна

концесія

393; Dauzat 194; Battisti-Alessio 11 1044;
Walde--Hofm. І 205-206, 207.-Див.
ще коаліція, концерн.
концесія «передача права експлуата·

ції лісів, надр, підприємств», концесіо
нер;- р. концессия, бр. канцасія, п.
koпcesja, ч. koncese, слц. koпcesia, вл.
koncesija, болг. концесия, м. концесиjа,
схв. концесиjа, слн. koncesija;- запо
зичене, можливо, за російським, фран·
цузьким (фр.

concession

ступка») або німецьким
«концесія»)

«концесія;

(н.

посередництвом,

по

погоджуюся»,

ться з лрефікса сот-

c~do

lcon-)

свідоцтво,

з

Kundschaft

латинсь

що

складає

«З·» і дієслова

( < *ce-zdo «крокую сюди»)

«іду,

ходжу; відходжу; поступаюся»; утворено

го з частки *ее- <<Тут», спорідненої з
дірл. соі «тут», двн. hё «він», і дієслова
*(-)zdo «крокую, ступаю, іду» (від ко
реня *sed- «Ходити»), елорідненого з л сл.
xoditi, укр. ходИти. -СІС 361; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 296-297; Slawski ІІ 408;
Ho!ub- Lyer 253; БЕР ІІ 605; Dauzat
194; Walde-Hofm. І 192, 193-194.Див. ще коаліція, ходИти.
[кончая]
«вид кинджала з довгим
клинком для пробивання броні» Я, [кан
чар, к6нчір] «ТС.» Я, [кінчак] «меч з
ВУЗЬКИМ КЛИНКОМ»;- р.

КОНЧdН

«МеЧ

З

ВУЗЬКИМ КЛИНКОМ», канчар «ТС.», П. koncerz «довгий важкий меч», ст. koncyrz,
konczerz, konczyrz, kuncerz «ТС.», ч.
koлcif «еспадрон», ст. koncief «короткий
меч», слц. konciar «довгий ніж, спис»,
[koncur] «Те».; - видозмінене запозичен
ня з тюркських мов; тат. kandzar «кри
вий кинджал», крим. -тат. xaпdzar, тур.
han~er, аз. ханцдр «те.», як і кумик.
хьmжал «те.», походить від

джіір

~<ар.

bangar

«ТС.» );

перс.

хіін

формальні

зміни в українській, як і в інших сло
в'янських мовах, частково,
можливо,
пояснюються зближенням з укр. [конець]
«кінець,
край».- Яворницький І
375;

Фасмер ІІ 316; Slawski ІІ 166. 408;
Briickner 230, 252; Масhек ESJC 217;
Holub -- Lyer 187, 253; Веrп. І 384; Mikl.
TEL І 307; Lokotsch 64; Rasanen Versuch
155.- Пор. ганджар, кинджал.
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chty, ст. kunszafty «те.», як і ч. kuncaft
,,згмовник, клієнт», kuncoft,
kunsaft,
kunsoft, заст. kunt «ТС.», ст. kundsoft
«звістка, відомість», слц. kuncaft «клі
єнт», схв.
[kundsaft]
<<nосвідчення,

Konzessi6n

кої мови; лат. concessio
«Присвоєння;
згода, дозвіл; визнання (nровини); ло
ступка» пов'язане з conci'!do «відходжу;
лоступаюся;

tконша] «вид трави» Ж; - неясне.
[коншахти] (мн.) (про підступи, ма
хінації, інтриги, змову- у виразі заходи
ти собі з ким в к.) Ж;-- бр. [канша
хтьt] «махінації, таємні зносини»; -за
позичення з польської мови; л. konsza-

атестат»,

походить

(зб.) «клієнти;

від

нвн.

звістка, відо

мість; (ст.) знайомство; найближче ото
чення; фамільярність, спорідненість», ут
вореного за допомогою суфікса -schaft, по
в'язаного з дієсловом schaffeп «творити»,

спорідненим з псл. skobliti, укр. скоб
лИти, від основи kund «відомий», спо
рідненої з псл. znati, укр. знdmи.
Slawski ІІ 433-434; Machek ESJC 247;
Holub-Lyer 273; Юuge-Mitzka 412,
631, 632.- Див. ще знати, скоблнти.
кон'юнктура «сукупність умов, збіг
обставин, здатний впливати на роз
в'язання якої-небудь справи; сукупність
ознак, які характеризують стан товар
ного господарств-а», кон'юнктурник «без
принципна людина, що змінює свою
поведінку залежно від кон'юнктури»;
р. кон'Ьюнктура, бр. кан'юнкт!}ра, л.

koпiunktura, ч. вл. konjunktura, слц.
слн. konjunktura, болг. конюнктура, м.
схв. конjунктура;- через німецьке по
середниптво (н. Konjunktur) запозичене
з латинської мови; елат.
conjunctura
«з'єднання; зв'язок; склеювання» є по
хідним від лат. conjungo «з'єдную», утво
реного за допомогою префікса com(con-) «З-» від дієслова jungo «з'єдную»,
пов' язавого з jugum «ярмо», спорідненим

з псл. *j'Ьgo, укр. іго.-СІС 361; Шан
ский 3СРЯ ІІ 8, 298-299; Slawski ІІ 419,
420; Holub-Lyer 44, 255-256; БЕР ІІ
606; Dauzat 198; Walde-Hofm. І 728729, 730-731.-Див. ще іго, коаліція.
конюшИна (бот.) «Trifolium L.», [ко
нич, конИчина ВеНЗн) «тс.», [коничнuсь
ко) «поле з конюшиною» ВеНЗн, [коніч)
«конюшина» ВеНЗн, [конічuна) «тС.» Ж,

ІконічИниско] «nоле з конюшиною» Ж.
Іконічник]» «Trifolium agrarium L.» Mak,
[конютина] «конюшина» Mak, [конючuна,

конятИч

координація

конЮшка] «ТС.» ВеБ, [конюшИнискоj «поле

З КОНЮШИНОЮ» Ж, КОНЮШИнИще «ТС.», [КО·
нюшИця] «конюшина» ВеНЗн, [конЯти
на] «тс.» Ж. Бі, [конячина] «конюшина
лучна, Trifolium pratense L.» Mak, [ку·
нИч] «конюшина» ВеЗа;- р. [конЮшИна],
бр. канюшьию, п. koniczyna, ч. konicek,
konnfcek, konicina (з п.), слц. konicina
(з
п.);-очевидно, пов'язане з кінь;
словотворча структура не зовсім ясна.

Мер ку лов а 92; Sl awski ІІ 417 -418;
Briickner 253, 254; Machek Jm. rostl.
121; ЗССЯ 10, 183.-Пор. комаюі.
{конятнч]

(бот.)

щирцея

звичайна,

Circea Iutetiana L.» Ж. Mak;- очевидно,
пов' язане з конЯчий «кінський; такий, як
у коня», конЯтина «конина», похідними
від кінь; мотивація назви, словотвір

і наголос не зовсім ясні; пор. іншу
назву рослини [коняче зілля].- Див.
ще кінь.
КОНЬОК (МН. КОНЬКИ) «Ковзан; КОНИК,

каапераць!Я, п. kooperacja, ч. kooperace,
слц. kooperacia, вл. kooperacija, м. схв.
кооперациіа, слн. kooperacija; -- запози
чене через французьке (фр. cooperation)
або німецьке посередництво (н. Kooperati6n) з латинської мови; пізньолат. cooperatio «СПівробіТНИЦТВО» Є ПОХідНИМ від
cooperor «співробітничаю», утвореного
за допомогою префікса co(m)- «З·» від
дієслова operor «працюю; дію», яке ви
водиться від іменника opus (род. в.
operis) «робота, працю>.- СІС 361; Шан
ский ЗСРЯ ІІ 8, 301; Slawski ІІ 448;
Holub -Lyer 260; БЕР ІІ 607; Dauzat
205; Walde-Hofm. ІІ 217-218.-Див.
ще коаліція, опера.
КООПТаЦіЯ «ВВедеННЯ ДО СКЛаду ВИ·
борного органу нових членів без додат
кових виборів», кооптувати;- р. болг.
кооптацuя, бр. кааптацьtя, п. kooptacja, ч. kooptace, слц. kooptacia, вл.
kooptowac «КООПТуваТИ», М. СХВ. коопта
циіа, слн. kooptacija;- очевидно, запо
зичення з німецької мови; н. Kooptatiбn,

малий казковий кінь; гребінь (на да
ху)»;- бр. канёк «ковзан; малий казко·
вий кінь», болг. к:ьнкИ (1\;!н.) «ковзани;
кішки (пристосування для залізапня на
стовпи)»;- запозичення з російської мо
ви; р. конёк є результатом видазміни
слова кань «кінь»; російські назви зу
мовлені схожістю функцій ковзанів і ко

cooptation, походить від лат.
«кооптація, додаткові вибори»,
лов' язаного з дієсловом coopto «вибираю,
обираю», утвореним за допомогою пре
фікса co(m)- «З-» від дієслова opto <шиби
раю, обираю; бажаю, прошу», спорід

ней, а також тим, що традиційно -гре

неного з псл.

бінь на даху прикрашався фігурками,

«прикро, неприємно; заздро».- СІС 361;
ССРЛЯ 5, 1378; Kopalinski 528; Ho!ubLyer 260; БЕР ІІ 607; Вуjаклиjа 473;
Walde-Hofm. ІІ 212-214, 217.-Див.

схожими
9СРЯ ІІ

на кінські голови.-Шанский
Фасмер ІІ 310, 316;

8, 299;

Булаховський Вибр.
ІІІ

пр. ІІІ

349; БЕР

195.-Див. ще кінь.

[коньціl

«туфлі»

Я;- неясне.

коньЯк «Міцний алкогольний напій,
який виготовляють, переганяючи ви
ноградні вина», коньЯчний;- р. коньЯк,

бр. каньЯк, л. koлiak, ч.слц. konak,вл.
koлjak, болг. коніtк, м.
ко1Ьак, схв.
ко1Ьак, слн. kбnjak;- запозичення з
французької мови; фр. cognac «коньяк»
походить від назви міста Соgлас, де

вперше виготовили цей напій.-Шанский
ЗСРЯ ІІ 8, 299-300; Фаs-мер ll 316;
Slawski ІІ 417; Machek ESJC 272; Holub-

Lyer 253; Holub-Kop. 178; БЕР ll606;
Младенов 250; Вуjаклиjа 473; Юuge
Mitzka 387.
кооперація, кооператИв, кооператор,
кооперувати;- р. болг. кооперация, бр.

як і англ.

cooptatio

ще

запко,

zapa «надія», укр. [запкоl

коаліція.

координація,

координати

«числа,

якими визначається положення точки на

лінії, на поJЗерхні, у просторі відносно
системи координат», координаційний, ко
ординувати;- р. болг. координация, бр.
каардьtНацьtя, п. koordynacja, ч. koordinace, слц. koordinacia, вл. koordinacija,
м. схв. координацujа, слн. kооrdіnасіjа;-
запозичення з західноєвропейських мов;
н. Koordinatiбn, фр. англ. coordination
походять від пізньолат. coordinatio, по
в'язаного з дієсловом coordino «разом
прибираю, упорядковую», утвореним за
допомогою префікса co(m)- «з-» від діє
слова ordino «організую, прибираю, упо
рядковую», що виводиться від іменника

ordo

«порядок, ряд».- СІС 361; Шанский
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копа

коші

ЗСРЯ ІІ 8, 302; Kopalinski 528; Holuь
Lyer 260; БЕР ІІ 607; Вуjаклиjа 473.Див. ще коаліція, орден.
коші «стіжок із 60 снопів хліба; не
великий стіжок соломи, сіна; (розм.)
одиниця лічби, що дорівнює 60 (снопів,

яєць і ін.); {одиниця лічби у віконників,

[ск6пщина НедJ «те.», скіпщик (іст.) «се
лянин, що віддавав частину врожаю за

оренду

землі»,

скоп

«скупчення»,

ско

пище «Те.; [місце, де стояли копи, стіж
ки]», [скоповйна] «третина сіна, що від
давалась хазяїну сіножаті» ВеБ, ско·
пИти «нагромадити, поступово зібрати;

що дорівнює 14, 16, 20, 40 і 60 вікнамl;

скласти у копи», скопом «гуртом»;- р.

(заст.) одиниця лічби грошей, що дорів
нює 50 копійкам; [60 копійок Лl; збори

[копа] «купа сіна, снопів хліба, копиця;

сільської громади для розв'язання судо

вих або громадських справ (на Україні
в XV -XVIII ст.); судове засідання (у

давнину)», [копеньJ «місяць серпень» Ж.
копИльник «той, хто складає в коnи сіно
або скошений хліб», [копільник] «ТС.»,
копИця «невеликий стіжок сіна, соломи
тощо; (рідк.) стіжок із 60 снопів; вели

ка кількість, купа чого-небудь»,[копИць
кеJ «хазяйська частина (як власника
поля) від зібраного хліба» Ж, копИчник

одиниuя лічби (60 снопів, огірків, ра
ків тощо); півкарбованець, 50 копійок;
велика кількість, купа чого-небудь»,
бр. каті «копиuя сіна; одиниця лічби
(60 штук)», др. копа «міра, 60 штук»,

п.

kopa «копа (снопів, 60 штук); копиця

(сіна)», ч. kopa «давня одиниця лічби
(60 штук); скирта сіна, соломч; велика
кількість чогось; шматок полотна руч

ної

роботи»,

[kupa\,

ст.

k6pa (kupa)

«Машина для збирання сіна, соломи в ко
пиці; частина комбайна, що збирає та

«те.», слц. kopa «купа каміння, землі;
копиця; давня одиниця лічби (60, іноді
50 штук)», вл. нл. kopa «купа; одинипя
лічби (60 штук)», полаб. 1:upa «копа

відокремлює солому від полови», копну
вач «ТС.)>, [коnйШНUК] «Півкарбованець,

м. копа «стіжок сіна, скирта», схв. [копа]

50 копійок Г; місцевість і місuе, де від
бувався копний суд Ж», [коплЯкJ «за

на вугілля, укладених за формою скир

лишок копицї або стіжка, мала копипя»

Ме, [копна] «копа снопів» Л, [копник]
(заст.) «член

копного суду» Ж, Я, коп

(60 штук)», болг. копа «копа, копиця»'

«скирта, копиuя», [копаl «те.; купа дров
ти; п'ять горіхів, зібраних у купу»,
слн. k6pa «стіг; копиuя; 60 штук снопів
ra ін.; укладена за формою скирти купа

нИтель «помічник комбайнера; той, хто

дров на вугілля; купка

працює на копичнику», [коповИк] (заст.)

ріхів; натовп»;- псл.

«50

колійок», коповИця (рідк.) «вивезен

ня хліба з поля після жнив,

а також пе

ріод, коли це робиться», [коп6вИще1 «міс
цевість

і місце, де відбувався

копний

суд» Ж, Я, [коп' Як] «невеликий стіжок
сіна, соломи тощо;

велика копиuя; ве

лика кількість, купа чого-небудь», [ко
повИйl

«громадський»,

належний

[копИтиJ

зборам

копний

сільської

«нагромаджувати»

«[те.];

громади»,

Ж.

копИ

чити «складати·в копиці, копи; (розм.)
складати

купою,

нагромаджувати»,

на

копИчити «поступово зібрати, нагрома

дити; накласти, навалити», [накіпчастоІ

«купами» Ж, [окописіпий] «повний з вер
хом» Ж, [підкіпкаІ «літнє курча, що ви
лупилось у час склаДання кіn» Нед,
[питкИпеньl «те.» Л, [підкіплята] (мн.)
«те.» (Ме), покоnИти «скласти

скіплина

(іст.)

«частина

v

копи»,

вроЖаю,

пю

віддавалася за оренду землі», скіпщина,
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з чотирьох го

kopa

«купа;

ко

пиця, скирта; одиниuя лічби; !громада]»,
похідне від kopati «копати»
(первісно
«нарита купа землі»);- споріднене з лит.

kapas «могила», kapai «кладовиmе>>, лтс.
kaps «60 штук; могила», kapa (kape)
«дюна», kapuole «купа», а також, з ін
шим ступенем чергування, лит.

kбpos

(мн.) «дюни», kopa «велика
кількість»,
kбpti «згромаджувати докупи»; лит. ka«копа; 60 штук», лтс. kapa «ТС.» вва

pa

жаються запозиченнями з білоруської
мови; зближення з куп, к!}па (Iljinskij

A.fSlPh 29, 162-163; Ondrus Sl. Wortst.
129; Saur Slavia 46/1, 13-.,--16) неприйнят
не, як і виведення схв. коnа з роман
ських мов (Skok AfSlPh
30, 308).Фасмер Il 316; Slawski ІІ 449-450;

Briickner 254; Ho\ub -Lyer 260; Machek
ESJC 274; Schuster-Sewc 612-613; БЕР
ІІ 607-608; Младенов250; Skokii 144145; Bern. І 362: Mik1. EW 129: Traut-

копага

копати

шаnп 116-117; Fraenkel216,217; Mйhl.
Endz. ll 160; Топоров ІІІ 212-214; Pokorny 930-933.-Див. ще копати!.

[копага] (іхт.) «малі риби типу ши
рокоголової кефалі» Ж;- р.
[копага]
«найдрібніша кефаль»;- неясне.
[ко пан я] «дерев' яна заслінка

до ле

чі»;- неясне.

КОПати 1 , копатися «ДОВГО ПОраТИСЯ;
займатися клопітною роботою; вози

тися», [копачити] «копирсати, копати»
Ж, копщjти, [кіпець] «горбок», [кіпнИна]
«купка землі, нарита кротом», [копака]
«сапа» ДзАтл l, копалИни СУМ, Ж, [ко
паляJ «копальниця» Ж. копальник, ко
пальня, [капанИна] «марудне копання»,

копанИця «вид заступа або мотики: [ви
кривлене дерево, викопане з коренем для

виготовлення полоза]», [копанИці] «ПО·
лози саней», копанка «невелике водойми

ще; криниця без зрубу», [копанка] «рів;
ковбаня з дощовою водою; дорога

вами

по

з ро

боках» Ж, копань «копанка;

котлован»,

[копатільник]

«копальнию>

Ж, копач «землекоп; знаряддя

для ко

лання», копачка «вид невеликого
за
ступа або садавого совка», копець «на
сипаний або викопаний межовий знак;

[інструмент для довбання медуl», [копняl

«копальня» Ж,

[копуга] «людина,

яка

повільно береться до роботи» Я,
ко
пальний, [копачкййІ «старанний», коп
кИй «який легко копати; пухкий; грузь
кий», [копний] «пов' язаний з копанням;

ямистий; покритий купами» Ж, [копач
кИй] «тіший, що повільно але старанно
працює»
Я,
[вИкопсти]
«виколоти»

брано картоплю» ЛексПол, прок6п, роз

коп, рОзкопи «розкопки», розкопини «те.»,
розкопка,

розкопки,

розкопувальний,

[скіпець] «ямка глибиною в одну лопату;
ямка для позначення межі», !скопець]
«межовий знак»;- р. копать, бр. ка

паць, др. копати, п. вл. kopac, ч.
слц. kopat'' нл. kopas, болг.

kopati,
копая,

м. копа, схв. копати, слн. kopati, стсл.
к~ndти;-псл. kopati, пов'язане з skopiti «каструвати» (корінь з рухомим s) ; споріднене з лит. kap6ti «колоти, руба

ТИ»,

ЛТС.

х6п-сю

«СіКТИ,

kapat

«ударяю,

рубаю,

КОЛОТИ»,
колю»,

Гр.
алб.

kep «обтісую камені», а також гр. ахсі:птю
scapu1ae «лопатки».
Фасмер ІІ 317; Преобр. І 349-350;
Slawski ІІ 450-451; Brйckner 254-255;
Machek ESJC 274; БЕР ІІ 610-613;
Skok ІІ 146; Bern. 1 562-564; Trautmann
116-117; Fraenkel 217-218; Мельничук
Зтимология 1966, 223; Pokorлy 930933.- Пор. скопИти, щепИти.
«рию, копаю», лат.

кбпати 2 «ударяти, бити, штовхати
ногою; брикати, хвицати (про тварин)»,

.[к6пкатиl

«те.»

штовхнути,

Ж,

ударити

копнути «вибити;
(ногою

кого-н.)»

Г, Ж, [копнутися] (у виразі к. до чого
«старанно взятися за щось») Ж. копнЯк
«удар ногою»;- п. вл. kopac «бити (но
гою)», ч. kopati, слц. kopat', нл. kopas,
м. копа <<б'є ногами об землю» (особливо
про коня), схв. kopati «бити ногою по
землі, тупати, рити землю ногами» (про
коня);- псл. kopati «бити ногою в зем
лю»,

очевидно,

результат

семантичного

Ж. викопнИй, Ізакопачити] «зачепити
чимсь гострим і вирвати» Ж, ІзакіпІ

розвитку слова kopati «рити (землю то
що)», зумовленого тим, що деякі твари
ни риють землю, ударяючи її копитами;

«рів з насипом; яма для добування наф

можливо однак, що тут частково відби

ти» СУМ, Ж, Ізакопанець] «щось крадене

то

і закопане;

ську семантику дієслова kopati «бити»
(чимсь гострим); пор. лит. kap6ti «сік

горб, оточений ущелинами

Ж», окіп «окоп; [єврейське кладовище]»,
окоп, [окописько] «єврейське кладовище»,
[окопище] «те.», [окопник] «солдат, що
воює в окопах», Іокіпний] (у виразі

ще

допраслов' янську

індоєвропей

ти, рубати, колоти, розколювати дерево;

бити,

хльоскати;

псувати»,

лтс.

дзьобати;

ka.pat

нівечити,

«рубати,

сікти,

бити; (і, очевидно, пізніше) обкопувати,

окіпна рослина «рослина, що потребує
обкопування, підкопування») Ж, пере

скопувати землю», гр.

кіп <шерекопане місце», [перекоп] «ТС.»
Нед, перекопка, перекопувальний,. під

ряю; відтинаю, відрубую; стукаю, тов
чу; дзьобаю». -Slawski ІІ 450-451 ;Ma-

кіп,

підкоп,

«підступний,

підкопувач, [підкопистий]
лукавий»

Нед,

підкопу

вальний, [покопищеl <шоле, з якого зі·

x6:rt-cw

«б'ю, уда

chek ESJC 274.-Див. ще кошіти 1 •

[кбпати 3 ] «брести, бродити» Пі;- не.
ясне.
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копач

копИл

[кошічJ «кілочок» ВеУг,
(зб.)

«кілочки

[копачівля]

р. Ікопёр, копр], др. копра, л. koper, ст.

[кошічка] «інструмент для виготов

kopr, ч. kopr, [koprek], слu. koper,
kopor, вл. koprik, нл. kopr, болг. копар,

ясне.

лення (вирізування) обода коліс» Ж;
неясне.

[кбпашЧ

«Міра

площі»

НЗ

УжДУ

14;-неясне.

[к6паш 2 ] «той, хто шарує кукурудзу,
картоплю тощо» НЗ УжДУ 24;-зало
зичення з. угорської мови; уг. kapas
«МОТИЧНИЙ, лросаnний; З МОТИКОЮ» (kapas (ember) букв. «з мотикою (людина)»)
є похідним від kapa «Мотика», пов' я за
ного з kapalni «мотижити, салати, шару
вати; обгортати», словом слов'янського
походження (пор. укр. копати, ели. kopat' «копати», болг. копая «копаю; об
гортаю», схв. копати «копати; обгорта
ти», слн.
kopati «копати, рити»).
MNTESz ІІ 355; Kniezsa 248-249.див. ще кошіти 1 •
[кбпень 1 ] «місяць серпень» Ж;- оче
видно, похідне утворення від іменника
копа «зібрана на полі купа збіжжя»;

назву, як і позначення інших місяців,
створено за характерним для місяця яви

щем.ще

thum graveoleпs L.», [копрій] «ТС.» Mak;-

(дерев' яні)» ВеУг;- не

Holynska-Baranowa

57.-Див.

ІкопрJ, м. копар, копра, схв. копар, слн.

k6per, стсл. мnр1.. «те.»;- лсл. kopr'Ь

с<кріп пахучий», очевидно, результат ме
татези псл. krop'Ь «те.»; менш прийнятне
зближення з коренем *kop- у
псл.

kор'Ьtь «сажа, дим (від лучини тощо)»,

укр. [копоть] «сажа» (Фасмер ІІ 318, 319;
Вгіісknег 255, 256; Machek ESJCS 220;

Doroszewski PF 15(2, 275-276; Mikl.
EW 129; Schuster-Sewc 616-617; Pokorny 596-597) або з kopriva «кропива>>
(Младенов 251); абсолютно необгрунто
ване зіставлення з лат. capronae «чу
бок», дінд. sipram «БУСИ» (Petersson Ar.
Arm. St. 96).-Макарушка 10; Slawski
ІІ 455-456; Holub-Lyer 260; БЕР
ІІ 624; Skok ІІ 144-145; Bezlaj ESSJ
ІІ 64.- Див. ще кріп.
[коперечка] «сорт груш, що достига
ють узимку» Я;- очевидно. залозичен
ня з чеської мови; ч. koporecka, рідк.

kopesecka «тс.» етимологічно неясне.
SSJC І 948.
[коперта] «конверт; кришка» Ж;- за
позичення з польської мови; п.

коші.

koperta

[кбпень 2 ] «крижана бурулька», [ко
пендаха] «крижана бурулька на солом'я

«конверт;

ній

над стовбуром шахти»,

слu.
kopёrta «те.», походить від іт.
coperta «покриття; покривало, ковдра;
обгортка», яке через елат. cooperta «при

[копра] «будівля над шахтою» Я;- болг.
[копра]
«Пристрій
для
забивання
паль»;- очевидно, запозичення з росій

криття; прикрите місце» виводиться від
лат. cooperio (-їrе) «лрикриваю, накри
ваю, заступаю».- Slawski ІІ 458; Briick-

ської мови; р. копёр «копер» виникло на
основі н. Kipfer «голова бруса», яке по

веркот.

покрівлі»

Я;- неясне;

можливо,

пов'язане з [кіпніти] «танути» (пор.).
копер 1
паль;

«пристрій

споруда

для

забивання

ходить від лат. caper «козел», спорідне
ного з гр. xcinpa<,; «кабан», дісл. hafr
«козел»; безпосереднє

виведення р. ко

пёр з лат. caper (Преобр. І 350), збли
ІЖення ЙОГО 3 рум. caprior «Самець ДИКОЇ
кози; кроква» (Mikl. EW 108), а також
припущення про його спорідненість з
лат. caper «КОЗеЛ» (Фасмер гез І І І 95)
сумнівні.-Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 303304; Фасмер ІІ 318; Bern. І 468; Юuge

Mitzka 348; Vries NEW 312; WaldeHofm. І 157-158.-Пор. юіфар.
lкбпер2 ] (бот.) «кріп пахучий, Ane-
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кришка

годинника;

підоді·

яльник», як і ч. (заст.)

kopert «конверТ>>,
[koperta, koperda], схв.

koperta,
(рідк.)

ner 255; Mestica 386, 388.- Див.
[копершлЯкJ

«узор

чорною

ще

ко

фарбою

на глиняному лос у ді» Я;- очевидно,
видозмінене запозичення з німецької
мови;- н. Kupferschlag «мідна окали
на» складається з двох
іменників -

Kupfer

«мідь» і

Schlag

<'Удар».- Див. ще

купервас, шляк.
копИл 1 «шевська колодка; стовпчики
(від 4 до 6), що зв'язують полази з ящи

ком саней», копИлля (зб.) «копили в са
нях», Ікопйло] «копил (у санях)» Ж. ко
пильчакИ (мн.) «вйд саней», [накопйль
ник] «поздовжній брусок
саней над

кописть

коп й л
копИлити «випинати,

копилами»;- р. копьtл «колодка; стояк,

вбитий у полоз саней», [копьtл6к] «кос

надувати» (гу

би), копилити губи (перен.) «величати

тиль», бр. кальtл «колодка; стояк (у са
нях)», л. [kopyla, kopyly] (мн.) «копили
(в санях)», вл. kopol «вила (для гною);

ся, бундючитися, дутися», [одкополuти!

роззява», нл. [kopylka] «мотика (для
гною)», kopolka, kopjelo, kopolo «те.»,
лолаб. t'iip;Jl «мотика»;- псл. kopylь,
пов'язане з kopati «копати»; необгрун
товане пов' язання (Фасмер
І І 320) з

який полюбляє сперечатися», а також з

більш фонетично віддаленими [копЬtр
зиться] «величатися, бундючитися; ве
редувати, упиратися; сваритися», [к6пьtрза] «бундючна, самовпевнена жінка;

болг.

вередлива,

к6пеЛе

«байстрюк,

незаконнона

роджений», схв. копїіле «те.»; л. [kopy_~a.
можливо,

kopyly],
еького

є

словами

украш

походження

(Karlowicz $WO
298).- Slawski 470-471; Schuster-Sewc

616.-Див. ще кошіти 1 .- Пор. копйтб.
[копйл 2 ]

«сокира

для

виготовлення

човнів, дерев'яних ночов і

под.» JІ;

неясне.

[кбпйл 3 ] «незаконнонароджена

дити

на, байстрюк; виродок» Ж. Г, [к6пел
Ж копелЯЖ. к6пивЖ, к6пиле ВеЗн, Г,

к6~uлець Ж. ВеУг, Г, копилча, копиліtк,

копильчук] «ТС.», [копuлиця] «незаконна
дружина;

коханка,

лолюбовниця;

на

ложниця», [копuлитися] «народити ди
тину поза шлюбом», [скопелuчити] «звін
чати; по з бавити дівоцтва» Н ед; -др. ко
пеличище «незаконнонароджена дитина»,

слц.

[kopilJ,

болг.

к6пеле,

к6пиле,

м.

копuле, СХВ. копіlле, ЦСЛ. КОПИt\1.., КОПЕt\1..
«те.»;- псл. [kopilь];- очевидно, суб
стратне слово дако-фракійського (або
іллірійського) походження, можливо,
залозичене з старих румунських або
албанських говірок (пор. рум. copil

«дитина; хлопчик»,

[c6pil]

«позашлюб

на дитина», алб. kopil «Те.; слуга», нгр.
хоnЄЛt «хлопчик; слуга»); алб. kopfl
остаточно не з'ясоване, можливо, утво

рене за допомогою префікса алб. ko-,
спорідненого. з дінд. ka- «nогано-», від
алб. pjell «народжувати» (про тварин)
і продовжує фракійське/іллірійське *ko-

pelnos

«неправильне (погане) народжен

ня»; менш імовірне пов'язання (Фасмер

ІІ

320) з р. копЬtл «колодка; копил (у

санях)», укр.

копйл. -Габинский Вост.

сл.-молд. взаим.

ІІ

131; Scheludko 136;

Nфi-Arma~ та ін. Romanoslawica 16,
82; БЕР ІІ 613-615; Skok ІІ 147148; Полов Ист. лекс. 55; Bern. І

564.

«відкоп:илити»

пов'язане з

р.

Ж;- неясне;

можливо,

[копьtльньtй]

«впертий;

вперта,

сварлива

людина»,

що вважаються утвореними з словотвор

чого елемента ко- (як коверзувати та
ін.) і основи пьtрз-, представленої у діє
слові [чупЬtрзнуть] «вдарити» (Фасмер ІІ
320; Шахматов ИОРЯС 7/2, 337); мож
ливий також зв' язок з копuл 1 •

копирсати «колупати», [корписати]
«ТС.», [коперсати] «чесати, чухати; пере
бирати» Пі, копирсатися «перебирати,
перевертати, перекладати щось; (розм.)
займатися якою-небудь клопітною ро
ботою, копатися», [копирЯтиJ «колу

пати», [копuрстка] «копистка, дерев'яна
лопатка для розмішування тіста; (знев.)
nогана зброя (про шпагу, шаблю)»;

р.
л.

[копьlрсать] «копатися, колупати»,

[kopersac] «ритися; штовх·ати», [koperzac] «згромаджувати листя»;- оче

видно, афективне утворення, пов'язане

з псл.

kopati, укр. кoпamu.-Slawski ІІ

457.-Див. ще копати 1 •

[копИрснути] «швидко впасти, поле
тіти сторч головою» Ж, Пі;- р. [ко
пьtрнуть] «звалити (противника), лід
ставивши ногу», [копьtріtть] «Те.; штовха

ти», л.

[kopyrtac] «перекидати, кидати»,
[kopertac] «те.», ч. koprcati (se) «падати,
перекидатися», слц. kopfcat' (sa) «ТС.»,

схв. копрцати ее «бйтися; тріпотіти»,
слн.

kopfcniti

«упасти; звалитися»;- не

зовсім ясне; можливо, утворене з слово
творчого компонента ко- (ko-) і основи
дієслова псл. *p"'rtati «штовхати, пха
ти» (пор. л. [pertac] «те.»).- Slawski ІІ

458-459.
[кбпистьJ
«клиноподібний
зуб у
ралі», [копИстка] «дерев'яна лопатка
для розмішування тіста», [копuстник]

«те.»;- р.

[катіtстка] «лопатка; щітка

(для дьогтю, смоли)», бр. [копЬtстка] «ко

пистка», л. [kopysc, kopystka] (зменш.),
ч. kopist (жін. і чол. р.), kopistka
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копптаха

копійка

(зменш.), [kopyst] (чол. р.) «тс.»;- псл.
kopystь, пов' язане з kop-ati «копати»

приклад

гвинтівки»,

пито»;- псл.

цсл.

коnмто

«Ко

kopyto «копито тварин;

пор. укр. ст. р. ст. копЬLса

(перен.) колодка», пов'язане з дієсловом

«бити копитом»); пов'язання з п.
kopa «копа» (Briickner 256; Bern. І 563)
або витлумачення псл. *ko-pystь як
утворення з префікса *ko- і основи
*pystь, спорі~неної з лат. fustis «КИЙ»

kopati «копати»; далі припускається зв'я
зок З дінд. sapha- «КОПИто; пазур», ав.
safa «КОПИТО КОНЯ», ДВН. huof «КОПИТО»
(Machek ESJC 276; МарТЬІнов Сл. и ие.
аккомод. 153-154).-Фасмер ІІ 320;
Slawski ІІ 469-471; БЕР ІІ 617; Skok
ІІ 148; Bezlaj ESSJ ІІ 65; Bern. І 565-

(*kop-ys-ati,
ти

(Machek ESJCS 219; Holub-Lyer 260)
Slawski ІІ 468.- Див. ще

сумнівні.-

кошіти 1 .- Пор. копИто.
[копитаха] «вид плахтю>;- неясне.
копИтнИк (бот.)«копитняк,АsаrumL.»
СУМ, Г, [копатень] Г, к6пйтень СУМ,
Г, [копитй, копиткй, копйтнЯк, копит

ці]

«Те.>>;- р.

[копЬtтник,

копЬtтень],

бр. [капьlтнік], п.

566.-Див.

ще

кошіти 1 •

[копИю] «паличка, плоско загостре
на у формі лопатки, для

копання землі

(у дітей)»;- р. [копьtч] «копистка; де
рев'яна лопата», п. [kopysz] «знаряддя
для

згрібання

гною»;- очевидно,

по

в'язане з [к6писть1 «клиноподібний зуб

kopytnik, kopytlnik,
kopylnik, [kopelnik, kopernik, kopytniak], ст. kopydlnik, ч. kopytnik, ст. kopydlnik, слц. kopytnik «те.», вл. kopytпik «підбіл, Tussilago L.», болг. копИт

у ралі» (початкова, мабуть, «дерев'яна
лопата»).- Slawski ІІ 468.- Див. ще
кбписть.

ник «копитник», [копйтн.Як], м. копи
ден, копидан, схв. [kopitnik], kopitnjak,
kopito, слн. kopitnik «Те.»;- псл. *ko·
pytьnikь «Asarum», очевидно, похідне

[кбпіє] «спис, піка» Ж, [копиft] «те.»,
[копій6] «жердина на середині копиці
сіна» Ж, [копійцеJ «вістря, жало стріли»
Ж, [к6пієвdтий1 «схожий на спис» Ж;-,

від

kopyto

«копито»;

назва

зумовлена

подібністю листя до копита.- Slawski
ІІ 469; Rostafiilski Symbola І 150; Ma-

chek Jm. rostl. 53; Holub-Lyer 261.Див. ще копИто.
копито «рогове

утворення в кінці
ноги в деяких ссавців; [колодка]», Іко
пйт] (чол. р.) «копито», [копитковеl
«збір, податок (біля шлагбаума) за ко

питних тварин» Ж, [копитне] «те.» Я:.
копИтні, [копитце] «котушка з спече
ного тіста, що дають вівцям для запобі·
гання хворобам» Я:, Ікопитftр] «ви готов·
лювач колодою> Ж, [копитковdтий] «схо
жий на копито» Ж, копИтний, [копита

ти] «бити; стукати» Ж, Ізкопитuтися]
«ви вихнути бабку» (про коня) Я:, Іізко
питьJ «вивих . бабки у коня» Я:, [скопи
тИтисяJ «спіткнутися, підвернути копи
то» Дз;- р. копьtто, ст. рідк. копато,

бр. капьtт (чол. р.), [капьіто], др. копьt
то, П. kopyto «КОПИТО», Ч. kopyto «ТС.;
(ст.) взуття на дерев'яній підошві»,

СЛЦ. kopyto «КОПИТО», ВЛ. kopyto «ТС.»,
нл. kopyto «тс.; підковка на каблуках,

підкова», боЛ:г. копИто «копито тварин»,
м. копито «те.», схв. копито «те.; [колод
ка]», копита (жін. р.), СЛН.
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kopito

«ТС.:

копИшитися -див.

р. копьё «спис, піка;

копошИтися.

вид літургічного

ножа; [вид мисливської зброЇ]», бр. ка
п' ё «спис, піка», др. копие, п. kopia «те.»,
ст. kopija, kopije (с. р.) «те.; [палиця,
кий; велика дерев'яна кухонна ложка]»,
ч. kopi «Спис, піка», ст. kopie, слц. kopija, вл. kopjo, нл. kopje, ст. kopja «Те.»,
болг. к6пе, к6пие «спис, піка; дротик»,
м. копjе «ТС.», схв. кдпІЬе «спис, піка;
трапеція, древко прапора», слн. k6pje
«спис, піка; весільний прапор», стсл. ко

шщ «СПИС, піка»;- ПСЛ. *kopьje «СПИС,
піка», пов'язане з kopati, укр. копати;
споріднене з лит. kapl'9s «мотика», лтс.
kaplis «Сокира», гр. xonl(; «НіЖ», двн.
habba «тесак, серп».~ Фасмер ІІ 320;

Slawski ІІ 459-460; Machek ESJC 274275; Schuster-Sewc 615-616; БЕР ІІ 616;
Skok li 148.-Див. ще кошіти 1 •
КОПіЙКа «ОДНа СОТа карбованЦЯ>>, [КО·
пій], копійчИна СУМ, Ж «ТС.», копійча

ний «ЯКИЙ коштує копійку», (копіЯш
ний] · «тс.»;- бр. капейка, п. kopiejka,
kopijka (XVIII ст.). (з укр.), kopeka
(XVIII ст.), ч. kopejka, kopeka, заст.

kopejka, слц. kopejka, болг. копейка,
м. копеjка, схв. копёjка, слн. kореjkа;
запозичення з російської мови; р. ко-

копійник

копкий

пейка виникло, мабуть, на основі сло
восполучення копейная деньга «копій
ка» як назви монети, на якій був зобра
жений великий князь (цар) верхи на
коні з списом у руці; отже, слово є по
хідним від р. копьё «СПИс»; виведення від
р. копuть (Брандт РФВ 22, 140), від

тюрк. kбpak (букв. «собака») (Bern. І 566;
Lokotsch 96) менш вірогідні.- Моска
ленко УІЛ 43; Шанский ЗСРЯ ІІ 8, 303;
Фасмер ІІ 317 -318; Slawski ІІ 462463; БЕР ІІ613.-Див. ще копіє.
[копійник] (бот.) «стрілолист звичай
ний, Sagittaria sagittifolia L.» Ж;- оче
видно, похідне утворення від [копіє]
«спис»; назва зумовлена стріловидною
формою листя (ВРУ 53).- Див. ще копіє.
[копінь] «земля без снігу» Ж, [кіп
ний] (у виразі кіпна дорога «брудна від
розталого снігу дорога (?)»), [кіпно] «ПО·
теплішало; відлига; брудно, грязько від

снігу,

що

розтанув»,

[кіпніти] «тану

ти»;- п. ст. kopno «розм'якла, розмок
ла земля, особливо після того, як зі

йшов сніг; місце без снігу», каш. [k!!opn6] «місце без снігу», ч. слц. [kopno]
«земля,

що

зійшов

сніt»,

відтанула

болг.

після

[копно

піювати, ст. копие (с. р.) (1496);- р.
к6пия, бр. копія, ст. копея (1406), копия
(1588), п. kopia, ст. kopija, ч. kopie,

слц.

k6pia,

нл.

kopija,

болг.

копие (с.

р.), м. копиjа, копие (с. р.), схв. к6пиjа,
кбпиjа, слн. k6pija;- запозичення з ла

тинської мови; елат. соріа «список, копія,
розмножування» пов'язане з лат. соріа
( <*сооріа) «запас; велика кількість»,
утвореним за допомогою префікса со(m)
від основи іменника ops «сила, могут
ність, можливість,
влада».- СІС 362;
Шанский 9СРЯ ІІ 8, 304-305; Фасмер
ІІ 318; Huttl-Worth 16; Бульrка 171;
Slawski ІІ 460; Holub-Lyer 260; БЕР
ІІ 616; Младенов 250; Вуjаклиjа 473;

Юuge-Mitzka 394; Bloch 150; Dauzat
205; Walde-Hofm. ІІ 215-216, 217.Див. ще коаліція, оптимізм.

[копкаlJ

<<Невелика

заглибина

або

ніша, куди загортають жар» Я, [копач
ка] «ТС.» Я;- очевидно, результат спро
щення і фонетичних змін давнішої фор

ми *[к6вбка], пов'язаної з [к6вбиця] «за
пічок»;

зіставляється також (Непокуп

як

ний Мовозн. 1974/6, 60) з копати (пор.
іншу назву цієї реалії [Ямка]); менш пе

(място)l

реконливе тлумачення основи коп- у да

того,

«місце, де станув сніг», ст. к6пен «ТС.»,

ному

м.

*pek!!- «пекти», паралельної до лит.
kepti «пекти», лтс. cept «те.» (Непокуп

копно

«те.;

суходіл,

земля»,

копно «континент, земля», слн.

схв.

kбрло

«те.; безсніжна місцевість», kбpen «без
сніжний»;- псл. [*kopenь,
*kорьnь],
похідні від прикметника *kорьnь «який
годиться для копання», пов'язаного з
псл. kopati «копати», або безпосередньо
від цього дієслова; менш переконливе по

в'язання з псл. kорьtь «кіптява» (Bruckner 256; Machek ESJC 275; Веrл. І
566).- Slawski ІІ 464-466; БЕР ІІ
617-618.-Див. ще кошіти 1 •
копірка -див. копія.
кбпіт, к6поть -див. кіпоть.
копіткИй «марудний, клопітний»;р.

розм. копотлйвьtй, копотньtй, заст.
копоткий, бр. капатлівьt «тс.»;-оче
видно, пов'язане З копатися «nоратися;
займатися клопітною роботою; робити

разі

як

результату метатези

іє.

ний тж) -Див. ще ковбиця.
[ копка 2 ] (дитяча назва картоплі)
Ва;- очевидно, результат фонетичного
спрощення форми картопля з дода
ним зменшувально-пестливим суфіксом
-к(а).-Див. ще картопля.
[копки 1 ] (у виразі дав йому к. «По
бив»);- очевидно, пов' язане з копати
«бити ногами».- Див. ще
кошіти 2 •
[копки 2 ] «верхи» (про їзду);- неясне.
[копла] (лайл.)«погань, нечисть, лад
ло, сміття» Мо;- неясне.
копкий «не в'їжджений після сніго

паду;
шлях),

[нерівний,

вибоїстий

ЖJ»

(про

копнuстий <ше зовсім уїждже

ний після снігопаду>> (Про шлях);- оче

повільно», похідним від копати.- Шан
ский ЗСРЯ 1І 8, 305.- Див. ще кошіти 1 •
копія «точне відтворення, що ціл

видно, лов' язане з копати: первісне зна
чення -«який легко копається;
пух
кий» (пор. копкИй <~який легко копати,
пухкий (про землю); у якому грузнуть

пірка, копіювальник, копіювальний, ко-

ноги; пухкий
копати\

ком відловідає оригіналові», копі іст, ко

(про

сніг)»).- Див.

ще
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копці

копоренутися

[копбрснутися] «стрепенутися» Ж;
очевидно, результат контамінації і пе

реосмислення форм [копuрсщ}ти] <<Швид
ко

впасти,

полетіти

сторч

паренути «вирватися з

рук,

головою»

і

вислизну

ти» (див.).
[копотіти] «стукати, тупотіти,

бігти

дрібним кроком», [копітl «тупіт»;- оче
видно, результат видазміни слова [то
потіти] (див.).
[кбпоть] «Кіготь, пазур (У тварин)»
Л;- очевидно, результат видазміни сло
ва [кокоть] «ТС.», зумовленої народноети
мологічним зблиЖенням з дієсловом ко

ноевропейських

мов;

порт.

фр.

англ.

copra, н. K6pra «те.» виводяться з мал.
koppara «КОКОСОВИЙ ГоріХ», ЩО ПОХОДИТЬ
від гінді khopra «те.», пов'язаного з
дінд. k(h)arparal) «черепок; шкаралупа;
череп», спорідненим з псл. *сеrрь «Че
реn», укр. череп.-СІС 362; Шанский
3СРЯ ІІ 8, 306; Kopalinski 529; Holub-Lyer 260; РЧДБЕ 367; Юеіn 350;
Юuge-Mitzka 394; Вloch 176; Dauzat
205; Mayrhofer І 174.- Див. ще череп.

копра 2 , копраеий, копри -див. юі
пра.

пати «РИТИ».- Див. ще КОКОТЬ, кошіти 1 .
[копоушка] «купка» Я;- очевидно,
видозмінене запозичення з російської
мови; р. [коп!}шка] «бідна копа поганого

копрИва -див. кропИва.
копрИвник, коперняк, копривнЯк, ко
прівняк -див. кропив'Янка.
копрій 1 (бот.) «фенхель, Foeniculum
Adans», [копр, коприй] «тс.»Маk;- болг.

врожаю, маломірна копа; купка» є по

[див капор]

хідним від [копа] «копа, купа;

[влашки каnор, зимен капор] пс.», схв.

(півд.)

копа (хліба), копиця (сіна)», якому від
повідає укр. копа (див.).
копошИтися «ворушитися,

метушитися»,

[копuшитися]

возитися;

«те.;

ки

шіти Ж»;- р. копошИться «копошитися»,

[копьtхаться], заст. копЬtшuться «ТС.»,
[копошйть]
«непокоїти»,
[копоститьJ
«те.»;- очевидно, пов'язане з укр. ст.
р. ст. копьtсати «бити копитом, копати

землю копитом», бр. [капсацьJ «штовха
ти, штурхати», п. [kopsac] «копати; би
ти, штовхати, штурхати»; у такому разі
псл. kopysati (kopsati) «ворушити; киші
ти; непокоїти; (початкова) штовхати,
бити, колати землю (копитом)», похідне
від kopati «копати»;- споріднене з лит.
kapsёti «дзьобати»,
kapstyti «ритися;
гребтися» (про курей); неприйнятне зі
ставлення з гр.

х6пщ; «втома, праця»,

XO:rta~ ю «ВТОМЛЮЮ», XO:rtLaffi «ТС.» (Matzenauer LF 8, 198-199) або з гот. hafjan
«піднімати», дісл. hefja «те.», двн. heffen,

heven (Горяев 156).- Шанский 3СРЯ li
8, 306; Фасмер ІІ 316, 319; Преобр. І
350-351; Брандт РФВ 22, 140; Slawski
ІІ 466-467; Briickner 255; Bern. І 562;
Fraenkel 218, 282.~Див. ще кошіти 1 .
копра 1 (бот.) «висушений м'якуш пло
дів кокосової пальми, з якого добувають
кокосову олію»;- р. копра, бр. болг.

копра, п.

ч.

слц.

kopra,

схв.

копра,

слн. k6pra «те.»;- запозичене, очевидно,
через російське посередництво, з захід-

[копар]

«Foeniculum capillaceum»,

«фенхель

звичайний»,

слн.

[koprc, koprec, koprivec] «те.»;- псл.
koprь «фенхель; кріп, Anethum
graveolens»;- зв' язок народних назв цих
рослин зумовлений подібністю їх у тому,
що плоди їх містять ефірну олію і в ку
лінарії плоди фенхелю звичайного і кріп
пахучий, як цінну пряність, додають до

їжі (Флора УРСР VII 568-569,
603; Нейштадт 421).-Симоновиn

602200.--

Див. ще копер 2 •
копрій 2 - див. копер 2 •
коптИти 1 • коптИльний, коптИльник,
коптіти -див. кіпоть.
колтИти 2 - див. каптіти.
[коп тур] «комин» ЕЗб 25;- не зовсім
ясне; можливо, результат видозм~ни запо

зиченого молд. куптор ( коптор) «nіч».
[копут] «клопіт, біда» Доп. УжДУ
ІІ;- запозичення з угорської мови; уг.

kaput

«капут» з

нвн.

kaputt

відповідає

запозиченому з того самого джерела,

але

іншими шляхами укр. кan!}т.-MNTESz
ІІ

368-369.- Див.

ще капут.
[копці] «риболовецькі сітки, які став
ляться у воду на пако-11ах» Берл, Мо;
р.

[к6пцьt]

«пастка

(зокрема,

на

пта

хів)»;- результат видазміни назви. [ко
тець] «загорожа в воді для ловш~я
риби», р. [котцЬtJ «те.; рибальська сІ~
ка>> зближеної з основою дієслов<l копа-

'

.

ти (закопувати).-Див.
Пор.

катvх.

.

ще котець.-
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