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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 

В укладанні 4-го тому Етимологічного словника української мови взяли участь 

такі автори: І В. Т. Коломієць! (уклала статті rta 1 
- насвиріпитцся, а також, у межах 

частин інших авторів, обаратати, обзел 1 , обзел2, обзлачний, облізок, обоїско, 
оборка, обрат, обрямувати, обчерти, овад2, овід, одакаль, одволога, одіяло, одля
гати, одналь, одновілити," одтамтиле, одьоговаNЯ, ож, оже1 , ожелес, ожинець, 
озія 1 , окадкуватий, окара, окіл, окладкуватий, оклигати, око2, омул, ом' ясNути
ся, онадіти, оначити, оне, онє, онікусь, ополистий 1 , ополошити, опугатися, 
органи, орд, ордигач, осавул, освинути, осимь, ост1 , пасклин, пасля, патли, 
пат.рошити,. пацикілок, пашNя, пер, пиргач, пирій, пирскач, пискар, пшики, 

пияки, підвал, підвода, підгайсатися, пірка, піскар, пітелюга, пітільон, пічкур2 , 
плаз 1 , плаз2 планка2 , плаский, пласкун, пластик, плахта2, плебан, плевун, 
плескавиця, плескатий, плескач, плетиця, пливая, плитаїс, плихати, плік, плін, 

плінний, пліха, плішня, пліщ, плова, плоскир, плотник1 , плоховник, площик, 
площиця1 , плуганити(ся), плюжить, плюшняк, плявдувати, плявужцти, пляж
ка, пляха, пляшка, побережrшк2, побuрячити, помшити, поrюпакузуватися, по
нимати, понористий, попава, попадя3 , попенька 1 , попенька2 , поплітник, пополуя
ти, пора 1 , париж, порос, пороска 1 , порохавка, порощати, порплиця, порушник, 
посаль, посмітюха, поспішка, потати, потрать, потурмака, потурнак, потька, 

похитити, пурtщ, пучити, пхикати, пяц); В. Г. Скляренко (насенешrшк - нятст
во, а також статті олііінtщя, перелійка, перемишль, переміти, полугарний, полуй

ка2, полумт~ьок, птшиандигати, прас2 , праск, прем, прехихій, прикоrюпІ-щк, 
прилолокати, прискрипати, притаганка, притвор 2, прити1-1 1 , при труд, пршика, 
проверюхатися); А. М. Шамота (о 1 

- осана); Г. П. Півторак (осанна - парубок); 
О. Д. Понамарів (парумбеля - пилюк, а також статті прибужник, прицибулиться, 
просвирка, rроча, прощівка, психіатрія); В. А. Ткаченко (Пимін пілон); 
Р. В. Болдирєв (пілот - помитеха); О. Б. Ткаченко (помідор - процедура, а та
кож статті півперек, прошкепитися, пурпуль); І А. П. Критенко І (процент - пузо); 
І. А. Стоянов (пуйка - п'ять). Крім того, в межах частин інших укладачів, 

І О. С. Мельничуку І належать статті накропудитися, насть, нежид, нейлон, некле
ба, немоща, неrщла, неrtтер, непереливки, неприкаяшиї, неприщіп, несосвітен

ний, нестеле па, несь, нетіпаха, Nexap 1, нехвалит, ІіІlк, тщаджаний, Nичка 1 , ніж
ник, ніор, ногата, NОтація, Nуди, нурєтиси; няга, нян<штц, обхаморити, озюм, 

окіт, окремий, окриж, окріяти, олєк, олинтир, олівець, ольо, ольос, ольха, оль

шанка2, оляндра, омет 1 , омилка, опух, оребинови, орябка, оснач, остроки, осьде, 
отдакаль, отелити, отерпатu, отісок, отіша, отара, оточа, отрас, отрудник, 

отрунки, охлудити, оцапіти, оцаріти, т~ей, ОL(Упіти, очуматися, ошалемоrtіти, 

ошара, ошелешити, пабороди, павучки, пага, падалець, падко, пажиіпщщя, паїв

ний, пайс, палажка, паламида, палиля, пальха, памолоток, паNійка, пантелик2, 

панцур(а), папаїка, папіжа, папірка, паплиця, папля2 , пар 1 , паранджа, парашка, 
парити2 , паркані, парник 1 , паровина, парпати, парус2 , парусник, пасуд, пек2 , 
пекло2 , пелька2 , пеNя2 , пенязь, перебесажитися, переблавучити, перебувати, пе
ревесло, перевесник 1 , перекабатити, перековерсати, перекрехти, пере,иогти, 
переполошник, перескаржати, перехід, перещик, перістий, пер1-1ачка, перти3 , 
пестряк, петрук, · пиктщя, пиндрячцти, пинтати, пипа2 , пишrtулЯ, підвізок, 
підвін, підвісок, підждеряти, підкустршtа, підневідити, підовинути, підсобійка, 

підтики, підчерити, піжити, пірнати, піхаrшй, плав 1 , плескана, плішити 1 , по
брукатися, -повала, повгар, повелика, поверн, повз 1 , повидло, повинути, повити
ця, повінь, поволоди, погарець, погій, поглайхатися, погодити, погоня, поготів, 
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Від редакційної колегії 

подалий, подамент, подийма, подле, подриІ-lіти, подроцькати, подушка, подячитися, по

жаливник, пожички, позлитка, позна, поїти, поїшки, пойнтер, покій, покіст, поклад, по

кор1, покор2 , покринутися, покровка, покрошнюватися, покруч, покулець, покур, пола2, 
пола4 , полигатися, полик, політика2 , поліфонія, половіддя, половіти, полон2 , полmшк 1 , 
полоник2 , полонізація, полонка 1 , полувавтщя, пол уз ка, полуйка 1 , полундра, полушщя, по

лушка, поляюt, полянітися, помазанець, помана 1 , помана2 , помаЦL!е, поме, поменитися, 
поминати, помогти, порча, потіль, пр, праліска, прам, прибега, привіт, прижаліти, при

жихнутuся, прикромити, приміти, припанасити, припір, припраша, припуштанта, при

санабожитися, присербитися, прискригнути, прискулити, приспільтщя, притир, прить

мо, притя.кнути, притят.и, прихт.орити, прищинець, прізвисько, прірва 1 , прогульком, 
проз, прокопкаL!ЦЯ, пролог 2 , про,иант.ачит.и, промкнути, пропір 1 , простягти, прот.ич, про
чанин, прочнутися, прошелит.и, пруг, прудивус, пруні, прут.кщшст.ий, пручат.ися, пршьо, 

прядуха, пти, пт.у-гей-са, пт.уц, пувка, пугареLіь, пугачі, пугrют.авий, пужит.и, пузанка, 

пуздро2 , пуркат.и. 
У роботі над поповненням лексичного матеріалу тому брали участь Т. Г. Линнш< (яка при 

цьому розробила також статті поплавrшк, пот.ає!-lниця), О. Д. Повомарів і А. М. Шамота. 
Над технічною підготовкою тому працювали Т. А. Харитонова, В. Е. Швед, В. А. Євтушенко, 

В. С. Молдованчук, Т. Я. Борисова, Н. В. Погрібна, О. В. Полозенко. 

Том рецензували академік РАН 10. М. Трубачовfі доІ<Т. філол. науІ< М. М. Пещак 



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

(додаток) 1 

Скорочення назв мов, наріч і діалектів 

драв. - дравідійські 

комі-зир. - комі-зирянська 

комі-перм. - комі-перм'яцька 

нган. - нганасанська 

нен. - ненецька 

сілез. - сілезький 

согд. - согдійська 

тибет. - тибетська 

флам. - фламандська 

Бібліографічні скорочення 

Агеева - Агеева Р. А. Стр<НІЬІ и народь1: 
Происхождение названий. - М.: Наука, 
1990.- 256 С. 

Аникин - Аникин А. Е. Опьп семантическо
го анализа праславянекой амонимни на 

индоевропейском фане. - Новосибирск: 
Наука, 1988. - 126 с. 

Бабкин-Шендецов - Бабющ А. М., Шенде
t~ов В. В .. Словарь иноязЬІЧНЬІХ вьІраже
ний и слов, употребляющихся в руссІ<ом 
язьІке без перевода. - М.; Л.: Наука, 
1966.- Кн. 1-2. - 1344 с. 

Бенвенист - Бенвенист З. Словарь индоев-
ропейсІшх социальнь1х терминов. М.: 

Прогресс, 1995. - 453 с. 
Булахавский и совр. язьшозн. - Л. А. Бу

лаховский и современное язwкознание. 

К 100-летию со дня рождения: Сб. науч. 
тр. - КИев: Наук. думка, 1987. - 288 с. 

Волкова - Волкова Н. Г. Зтнонимь1 и пле
менньІе названия Северного Кавказа. -
М.: Наука, 1973. - 208 с. 

Гор - Горбач Ол. Північно-наддністрянсьІ(а 
говірка й діалектний словник с. Романів 
ЛьвівсьІ<ої області. - Мюнхен, 1965. -
103 с. 

ГрицАВ - Гриценко П. Ю. Ареальне варію
вання лексики.- К: Наук думІщ 1990.-
271 С. 

ДТС- Древ~-tетюркскцй словарь. - Л.: Нау
ка, 1969. - 676 с. 

Іларіон- Іларіо!-l, митрополит (Огієнко І. !.). 
Етимологічно-семантичний словНІш укра
їнської мови. -Вінніпег, 1979-1982. -

Т. І (А-Д).- 1979.- 365 с.; Т. 2 (Е-Л).-
1982. - 400 с. 

!УМ Лекс. і фраз. - Історія украЇНСЬІ(ОЇ мо
ви: Лексика і фразеологія. - К: Наук. 
думка, 1983.-744 с. 

Карпенко. Назв. зв. неба - Kapne~-tкo Ю. А. 
Названия звездиого неба. - М.: Наука, 
1981.- 184 с. 

Коваль- Коваль А. П. Пригоди слова. -
К.: Рад. шк., 1985.- 214 с. 

Козлова- Козлова Р. М. ПраславянсІше слово 
в генетическом гнезде: Автореф. дис .... 
д-ра филол. нау1с- Минск, 1991.- 20 с. 

Кол - Коломиец. Происх. назв. рь1б. 
Куз - Кузеля З., Рудщщький Я. Українсько

німецький словник. - Лейпциг: Гаррассо
віц, 1943. - 1494 с. 

Культ. сл. - Культура слова: Респ. міжвід. 
зб. - К: Наук. думка, 1976-1992. -
Вип. 10-42. 

КурилеНІ(О - КурилеІ-що В. М. Лексика тва

ринництва поліських говорів. - Суми: 
Мрія, 1991.- 124 с. 

Кур1шна- Куркщш Л. В. Диалектная структу
ра праславянекого язьша по даннь1м южно

славянской лексики. - Ljubljana, 1992. -
260 с. 

Лік. росл. Енц. дов. - Лікарські рослини: Ен
цикл. довідник.- К.:.УРЕ, 1991.-544 с. 

НикНикБЛ- НикоNчук М. В., Нико~-tчук О. М. 
Будівельна лексика правобережного Поліс
ся в лексюш-семантичній системі східно-

1 Див. т. І, с. 14-35, і т. З, с. 7-8. 
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Умовні скорочення 

слов'янських мов. - Житомир, 1990. -
369 с. 

НикНю<ЕЛ - Никончук М. В., Никончук О. М. 
Ендемічна лексика Житомирщини. - Жи

томир, 1989. - 272 с. 
НикНикІЛ- Никончук М. В., Никончук О. М. 

Транспортна лексика правобережного По

лісся в системі східнослов'янських мов. -
К.: Наук. думка, 1990. - 292 с. 

НикСгЛ- Никончук М. В. Сільськогосподар
сьІш лексика правобережного Полісся. -
К.: Наук. дум1щ 1985. - 312 с. 

Німчук - Німчук В. В. Давньоруська спад
щина в леІ<сиці уІ<раїнської мови. - К.: 
Наук. думка, 1992. - 416 с. 

Общ. лексика - Общая леІ<сика германеких 
и балто-славянских язьшов. - Киев: На
ук. думка, 1989. - 359 с. 

Огієнко - див. Іларіон. 
Огиенко - Огиенко И. И. ИноземньІе злемен

тьІ в русском язьше.- Киев, 1915. 
Она- Онацький Є. (Onatskyj Е.) Vocabo

lario ucraino-italiaпo. - Roma, 1941. -
1741 С. 

Прок - Прокопенко В. А. Областной сло
варь буковинсюІх говорав І І Карпатскан 
диалеІ<тология и ономастика. - М.: Нау
ка, 1972.- С. 411-477. 

Рідне слово- Рідне слово (до 1970 р. - <<Пи
тання мовної культури>>, вип. 1-4). - К.: 
Наук. думка, 1971-1974.- Вип. 5-9. 

РМ - Рідна мова: Наук.-попул. місячник. -
Варшава; Жовква, 1933-!939. 

Си - Сизьк.о А. Т. Словник діалектної лексшш 
говірок сіл південно-східної Полтавщини. -
Дніпропетровськ, 1990. - 100 с. 

См - Смик Г. К. Корисні та рідкісні рослини 
України: Словник-довідник народних назв. 
- К.: УРЕ, 1991.-412 с. 

Станек - Станек В. Я. Иллюстрированная зн
циклопедия насекомь1х. - Прага: Артия, 
!977. - 559 С. 

СЧС - Кузеля З., Чайковський М. Словар 
чужих слів.- Чернівці, 1910.- 368 с. 

Тези доп ... УжДУ - Тези доповідей до юві
лейної конференції, присвяченої 20-річчю 
Ужгородського державного університету. 

Серія мовознавча. - Ужгород, 1965. -
86 с. 

Тези IV сл. І<онф. - Тези доповідей до IV рес
публіканської славістичної конференції. -
Одеса, 1961.- 120 с. 

Топоров V - Топоров В. Н. Прусский язь1к. 
Словарь. L. - М.: Наука, 1990. - 424 с. 

Чаб- Чабаненко В. А. Словник говірок Ниж
ньої Наддніпрянщини. - Запоріжжя, 
1992. - Т. 1.- 324 с.; Т. 2.- 372 с.; 
Т. 3.- 304 с.; Т. 4.- 261 с. 

Чернь1х І-ІІ - Черньtх П. Я. Историко-зти
мологический словарь современного рус

ского язьша. - М.: Рус. язьІк, 1993. -
Т. !. - 621 с.; Т. 2.- 560 с. 

ЗСТЯ 1989 - Зтtоtологический словарь 
тюркских язьІков: Общетюрк. и межтюрк. 
основьІ на буквь1 )!\_, Ж, Й. - М.: Наука, 
1989. - 294 с. 

DEx - Dic{ioпarul explicativ а! limbii romane. 
- Bucure~ti, 1975. 

Gr. F\vb. - Grof3es Fremd\vorterbuch. - Leip
zig, 1977. - 824 S. 

Karulis - Karulis К. Latviesu etimologijas vard
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на 1 (прийменник), на- (префікс); -
р. бр. др. болг. м. схв. на, на-, п. ч. 
СЛЦ. БЛ. СЛН. Па, Па-, СТСЛ. НА, НА-; -

псл. па; - споріднене з прус. па <<на, 
ЗГіДНО, ПО•>, ПО <<ТС.>>, ЛИТ. ПUО <<Від, З•>, 
ЛТС. ПUО (па) «ТС.>>, гр. aVW <<ВГОру, на
гору•>, ava <<ВГОру, ВГОрі, На>>, лат. ап
<<ВГОру•>, а в. а па <<Через, ВЗДОВЖ•>, ГОТ. 

двн. апа <<На, в, проти•>, нвн. ап <<На•>; 

іє. *ап, *апо, *по. - Фасмер ІІІ ЗЗ; 
Чернь1х І 553-554; 3СБЛ1. 7, 159; 
Bri.ickпer З 51; Machek ESJC З87; Ho
lub-Kop. 237; Schuster-Sewc 977; 
Младенов З 14; Skok ІІ 495-496; Be
zlaj ESSJ ІІ 209; 3ССЯ 21, 185-187; 
ESSJ Sl. gr. І 115-123; Fraeпke!511; 
Buga RR ІІ 499-502; Wa!de-Hofm. І 
4З-44; Юuge-Mitzka 20; Pokorпy 
39-40. - Пор. у-. 

на2 (частка) <<ОСЬ, берИ>>, нате <<бе
ріТЬ>>; - р. на, нате, бр. На, наце, П. 
na, пасіе, паsсі, ч. слц. па, паtе, вл. па, 
пасе, нл. na, паsа, natej (дв.), болг. м. 
на, схв. на, слн. па, паtе (мн.), паtа 
(дв.); - псл. na; - очевидно, похідне 
від вказівної займенникової основи іє. 
*п-, тієї самої, що і в частках но, о-н, 
ге-н, займеннику ві-н, у лит. na <<ну; 
так•>, по <<ТС.», лтс. па (вигук погрози і 
відгону), гр. vcxi <<так, справді•>, лат. пе 
«ТаК, вірНО•>, дінд. па-па <<ПО-різному, 
так і сяю>; елемент -те (-te, слн. -ta) 
походить з дієслівної форми 2-·і ос. 
множини (і дво'Іни) і був доданий до 
вигуку, очевидно, вже в праслов'ян
ський період. - Черньrх І 554; Фас
мер ІІІ ЗЗ; Преобр. І 587; 3СБМ 7J 
159; Brilckпer 351-З52; Machek ESJC 
387; Schusteг-Sewc 977 -978; Младе
нов З 14; Skok П 495; Bezlaj ESSJ ІІ 
209-210; 3ССЯ 21, 185-187; ESSJ 

н 
Sl. gr. ІІ 4З2-4ЗЗ; Fraeпkel 477; Wal
de-Hofm. ІІ 150; Boisacq 655. - Пор. 
він, ген2 , но1 , ня, он 1 • 

на3 <<НУ•> (вигук захоплення у виразі 
такий, що на); - очевидно, етимологі
чно тотожне з f{a 2 <<Ось, бери•> (див.). 

[набагнути] <<Пригадати, вигадати•>; 
- результат видазміни значення [на
багнути( ся)] <<дуже захотіти•> через 
проміжну ланку <<Подумати про пред
мет бажання, пригадати щось бажа
не•>. - Див. ще багтй, на1 . - Пор. 
збагнути. 

[набадкати] <<наколоти•> ВеЛ; -
очевидно, запозичення зі словацької 
мови; слц. badkat' <<Підсміюватися, під
мовляти•> (давніше <<Локолювати•>) по
в'язане з ч. ст. bodu, bosti <<колоти•>, 
яке відповідає укр. бостИ (див.). 

[набадурати] <<Знайти•> Ж; - оче
видно, пов'язане з [бадуритися] <<Што
вхатися (вештатися)•>, як надИбати 
<<знайти•> пов'язане з дИбати, f{айтИ, 
находити з ітИ, ходИти, п. паІеіс 
<<знайти•> з Іеіс <<лізти•>. -Див. ще ба
датися, на1 . 

набакИр, [f{абекир МСБГ, f{абе
крень Ж], tперебакИритися] <<перегну
тися, перехилитися•> Ж; - р. набе
крень, бр. набакір; - запозичення з 
польсько·/ мови; п. па Ьakier <<набакир•> 
утворене з прийменника па і складної 
запозиченої основи bakier, яка похо
дить від нім. back kehreп (п.лотарська 
команда) «назад повертати» (фактично 
<<наліво•>, бо лівий борт був у стерно
вого за спиною), що складається з при
слівника back <<Назад•>, пов'язаного з 
двн. bah <<спина•>, дісл. bak, дангл. Ь<€с, 
англ. back «ТС.•>, і дієслова kehreп <<ПО
вертати•>, від якого походить і укр. ке-
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набалдашник 

ру вати. - Фасмер-Трубачев І 146-
147; ЗСБМ 7, 161; Brtickner 12; Sadn.
Aitz. І 229-230; Кluge-Mitzka 43. -
Див. ще керувати, на1 . 

набалдашник; - запозичення з 
російської мови; р. нлбалдашник, на
балдач;щк походить· від не вживаного 
тепер *балдак, запозиченого з тюрксь
ких мов; пор. тур. baldak <<ефес шаблі; 
кільце>>, тат. каз. балдак «ТС.>>; менш пе
реконливе пов'язання ( Фасмер ІІІ 34; 
Желтов ФЗ 1876/1, 24) з р. [балда] 
<<дрючОК>>. - Чернь1х І 554; Фасмер І 
114; Преобр. І 588; Богатова РР 1982/4, 
130-133; Шипова 241-242; Korsch 
AfS!Ph 9, 487. 

[набаркати] <<набрехати>> Ж, [набар
хати] «ТС.>> Ж; - префіксальне утво
рення від незасвідченого *баркати <<ба
лакати, базікати>>, очевидно, пов'язаного 
з бари <<теревені>>, барИти <<Затримува
ти, загаювати>>, псл. bariti <<Говорити, 
балакати>>. -Див. ще бари, барИти. 

набат; - бр. болг. набат; - запо
зичення з російськ6і мови; р. набат 
<<удари дзвону як сигнал тривоГИ>>, ст. 

набато <<Великий мідний барабан>> запо
зичене з арабської мови, очевидно, через 
тюркське посередництво; ар. пaubat <<СИ
гнал труби; барабанний біЙ>>, nubat <<Не
щастя. біда>> є похідними від дієслова 
nauba (naba) <<спіткати, вразити>>. -
Чернь1х І 554; Фасмер ІІІ 34; Преобр. І 
558; ЗСБМ 7, 162; Шипова 242; Lo
kotsch 125. 

[набахтурити] <<забити ду_Jницями 
(голову)>>; - бр. [набахтуриць <<Жадіб
но напитися; надмірно налити>>, [набух
т6риць] <<надмірно налити>>, [набухт6-
рицца] <<Жадібно, надмірно напити
СЯ>>; - результат афективного розши
рення і вИдазміни значення основи на
бухати <<занадто багато налити, наклас
ТИ>>, аналогічний д·о [набехтатися]. -
Див. ще бух.- Пор. набехтатися. 

пабгом - див. бгати. 
[набебратися] <<нажертися>> О; -

похідне утворення від [бебрити] <<Жер
ти>> О, етимологічно неясного, очевидно, 
афективного утворення. 
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набехтатися 

[набезбаш] <<без пастуха>>; - ре
зультат злиття прийменника на зі сло
вом безбаш, що виникло, очевидно, вна
слідок злиття і скорочення виразу без 
бачі <<без пастуха>>. - Див. ще бача, 
без2, на1 • -Пор. безбач. 

[на-безрік] <<ніколи; без терміну>>, 
[набазрік] <<ТС.>> Корз; - результат де
етимологізації виразу [без рік] <<через 
ріК>>, у якому [без] <<через>> втратило 
своє діалектне значення і набуло більш 
звичайного для нього значення <<З відсут
ністю>>.- Коломієць Мовозн. 1967/3, 
52. -Див. ще без2 , на1 , рік. 

[наберберити] <<намішати, набовта
ти»; - афективне утворення без вираз
ного словотворчого зразка. 

[набережник] (орн.) <<Перевізник, 
Tгinga hypoJeucos L.>> Шарл; - похідне 
утворення від берег; назва зумовлена 
тим, що перевізник селиться на піщаних 
берегах і обмілинах річок і струмків. -
Птиць1 СССР 260-261; БСЗ 32, 384.
Див. ще берег, на1 • 

[наберезка] (ент.) (у назві н. кош
латка <<п'ядак (п'ядун) березовий, 
Amphidasis betularia>>) Ж; - похідне 
утворення від береза; назва зумовлена 
тим, що гусінь цього виду п'ядаків жи
виться листям берези. - БСЗ 35, 
395-396; Urania Тierr. ІІІ 589. - Див. 
ще береза1 , на1 • 

[набетСжитися] <<ЗабруднитисЯ>> О; -
похідне утворення від [бетеги] <<відходи 
при молотьбі, сміття>>, пов'язаного з 
[бетлах] «ТС.>> (див.). 

[набехтатися] <<нажертися>>; - оче
видно, запозичення з польської мови, 
зближене з набехкатися «ТС.>>, афекти
вним утворенням, похіДним від вигуку 
бех; п. nabechtac (glow~, uszy) <<набубні
ти, забити (голову, вуха)>>, bechtac (glo
w~) <<Забивати теревенями>> може бути 
зіставлене з м. набавта ее <<нажереть
СЯ>>, набавта <<Напхає, наб'є; набала
кає>>, болг. набіхтя <<наб'ю, поб'ю>>, 
біхтя <<б'ю, ударяю>>, пов'язаними чер
гуванням голосних з основою бух звуко
наслідувального походження. - БЕР І 
105.- Див. ще бух.- Пор. бех1 . 



набилйти 

[набилйти1 ] <<натрапити•> О, [f{аб~і
льовати, f{абілИти] <<ТС.•> О; - неясне. 

набилйти2 - див. билйти. 
[набйр-набйр] (вигук, яким підкли

кають овець) Мо, [набір] «ТС.>> ВеБ;
результат злиття частки на2 і вигука 
бир 1 (див.). · 

[набйруванка] <<Спосіб вишивання 
щільно розташованими стібками•> ЛБ 
VII; - бр. наб6р <<різноманітні узори, 
вишиті так званим шиттям в хрест•>; -
очевидно, похідне утворення від дієсло
ва f{абирати з виразу набирати узор 
<<вишивати•>. -Див. ще брати, на1 . 

[набівка] <<верхня половина ляди у 
ткацькому верстаті; ляда•>, [набИвки] 
<<складова частина ткацьких кросен•> 

Ж, О, [f{абИлки] <<ТС.•> Ж, Л, ДзАтл ІІ, 
[набілки] <<ляда; хвости у ляді•>, [!{аби
ля] <<Ляда у ткацькому верстаті•> ДзАтл 
ІІ, [набіляJ «ТС.•> О; - р. набИлки, бр. 
наб{ліцьt, [набелкі, набілкі] «ТС.>>; -
похідне утворення від бИло, псл. bidlo 
<<ЛЯДа>> (пор. П. bidty, Ч. bidJo, СЛЦ. 
bidJa, СХВ. бuло, СЛН. b[Jo <<ТС.>>) З діа
ЛеКТНИМ переходом л у у (в) і и в і. 
- Трубачев Рем. терминол. 131-132; 
ЗСБМ 7, 164; ЗССЯ 21, 207.- Див. 
ще бйл62 , на1 • 

[набій] (ент.) <<Гусінь ведмедиця, 
Arctia L.; чорна гусінь МСБГ•>; - ре
зультат словотворчої видазміни підб{й 
«ТС.•>. - Див. ще підбіг. 

[набілете] <<звести на когось на
клеп•> Корз, [набилИти] «ТС.•> МСБГ; -
результат видазміни деетимологізова
ної форми [f{абилИти] <<Натякнути•>, 
зближеної з основою прикметника б{
лий (білИти). -Див. ще билйти. 

набір <<У борг•> СУМ, Г, наб6р 
УРС, [набур] <<ТС.•> Корз, [f{абірок] 
<<взяття в· борг•> Ж, lf{аборщИти] 
<<Наробити боргів•> О; - результат 
фонетичної видазміни і деетимологі
зацїІ виразу на борг з наближенням 
до f{абирати, f{абір. - Див. ще 
борг, на. 

[набічувате] <<напхати•> Корз; 
очевидно, замість *[набичувати] <<на
бити•>, афективного утворення з пере-

яабоженетво 

ноеним значенням, похідного від бичу
вати <<бИТИ бичеМ>>. - Див. ще бич, 
на1 . 

[наблйшкатиея] «Набратися, нахва
татися, брати у великій кількості•>; -
неясне. 

набоб <<великий багач, що нажився 
в Індії; намісник в Індії; титул індійсь
кого КНЯЗЯ>>, набаб «ТС.>>; - р. бр. 
набоб, п. nabob, паЬаЬ, ч. слц. nabob, 
схв. набоб «ТС.>>; - запозичення з ан
глійської мови; англ. nabob <<набоб•> 
походить від гінді nawwab (nabab) <<ВИ
борний урядовець Індії; придворний ти
тул, зокрема князів•>, яке зводиться до 

ар. nuwwab, множини від na'ib <<депу
тат, уповноважений, намісник, губер
натор•>' пов'язаного з дієсловом naba 
(основа п-w-Ь) <<Він зайняв чиєсь міс
це•>. - СІС2 567; Kopalirl.ski 654; КІеіп 
1025. 

[набовганити] <<багато налити, на
класти•> . ЛексПол; префіксальне 
утворення від незасвідченої дієслівної 
основи, запозичено! з тюркських мов; 

пор. кипч. бул5аf{ <<мутитися, змішати
СЯ>>, похідне від кипч. крим.-тат. каз. 
бул5а <<Мішати, перемішувати, збовту
вати•>, спорідненого з монг. bulya <<За
колот•>. - Радлов IV 2, 1848-1849; 
Rasaneп Versuch 88. - Пор. болга
рин. 

[набогаетій] (орн.) <<польовий жай
воронок, Alauda arveпsis L.•> Шарл, 
ВеНЗн, [набогастійко] <<ТС.>> Шарл, 
[f{абогастійка] <<коноплянка, Silvia ru
becula•> Ж; - Желехівський, посилаю
чись на Верхратського, виникнення 
назви пояснює тим, що пташка не ду

же втікає від людини (<<стоїть як на 
Бога•>). - Желехінський І 465. -Пор. 
богаетійник. 

яабоженетво <<богослужіння•>, [на
боженьство] «Те.; побожність•> Ж; -
запозичення з польської мови; п. nabo
zerl.stwo <<ТС.>>, СПОріднене З Ч. nabozen
stvf <<релігія, віросповідання, Закон Бо
жиЙ>>, СЛЦ. nabozeпstvo <<ТС.>>, ВЛ. пabo
zenstwo <<релігія,, релігійне ВЧеННЯ>>, Є 
похідним утворенням від прикметника 
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на бомбуритися 

naboiny, утвореного від іменника bog, 
якому відnовідає укр. бог 1 (див.). 

[набомбуритися] <<надутися•> Мо; -
результат видазміни незасвідчено·і фор
ми *набу ритися, якій відповідає схв. 
набурити ее <<ТС.>>, nід вnливом форми 
*наба.мбулитися «ТС.•>. - Див. ще 
бамбула. · 

[набородник] (бот.) <<козелець, 
Tragopogon Touгn.>> Mak, [пабородник] 
«ТС.•> Mak; - р. козлобор6дник, бр. 
казлабар6д, n. kozibrod, kozia broda, 
ч. kozf brada, слц. kozia brada, слн. 
kozja brada <<ТС.•>; - похідне утворен
ня від борода; мотивація назви (у 
т. ч. і наукової лат. Tгagopogon від гр. 
тpaymrwywv, букв. <<цапина борода•>) 
остаточно не з'ясована; nояснюється 
зовнішнім виглядом нерозкритого ко
шика квітки (Нейштадт 584) або ниж
нього пристеблового листя чи обвиса
ючих приквітків після цвітіння (Ma
chek Jm. rostl. 235). - Див. ще боро
да. 

[набочник] (бот.) <<м'ята, Mentha 
L.•> О; - результат видазміни деети
мологізованої форми [над6шник] <<ТС.>> 
(див.). 

[набридйти] (набридИло кого 
<<Хтось став шаленим•>) Ж, [набр~ідис
тий] <<Вередливий, божевільний, шале
ниЙ•> Ж, lнсібридка] «ТС.•> Ж, [набреда] 
«ТС. Ж; баляндрасник; вередун 0•>, 
[набр6день] <<вередун; божевільний•> 
Ж; - похідні утворення від основи 
бред( ня) "дурниці•>; фонетична форма 
-брид- є результатом діалектного nе
реходу е в и і пізнішого зближення з 
основою брид-( нути). - Див. ще 
бреднЯ. 

[набритатися] <<нахвататися, на
братися•>; - неясне. 

[набряч] (бот.) <<Cystopus Lev.•> 
Mak; - очевидно, nохідне від на
брякати; мотивація назви неясна. -
Див. ще брЯкнути. 

[набувати]· <<Назувати•>; - резуль
тат контамінації форм [обувати] і на
зувати (морфологічного перерозкладу 
форми об-увати ~ о-бувати з приєд-
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нав 

нанням nрефіксального б- до кореня і 
осмисленням початкової частини префі
кса об- як цілого префікса о- та наступ
ної замі ни цього о- nрефіксом на-). -
Див. ще взути, на1 , о. 

[набундзьоритися] <<набундючи
тися, набурмоситися, сердитися, ста
вати нестриманим•> Ж; - результат 
афективно·і видазміни форми набундЮ
читися, nохідної від бундЮчитися 
(див.). 

набути <<nридбати•>, набувати, на
бувсільник, набувач, [набуток] <<КОС
тюм•> Пі, набуттЯ; - бр. набь'щь 
<<nридбати•>, п. nabyc, ч. nabyti, вл. па
Ьус, нл. nabys <<ТС.•>; - своєрідне похі
дне утворення від дієслова бути, пара
лельне до нажИти від жИти, власти
ве, головним чином, західнослов'ян
ським мовам і, очевидно, запозичене в 

українську й білоруську з польської; 
пор. більш закономірне утворення з 
тим самим значенням від основи фак
титива baviti до byti у південнослов'ян
ських мовах: болг. набсівя <<Придбаю•>, 
М. набави <<ПридбаЄ>>, СХВ. набавиmи 
<<придбати•>, слн. nabaviti «ТС.•>; пор. 
також збереження більш закономірно
го значення у р. [набь!ть] <<Прибути, 
збільшитися, примножитися; приєдна
тися ДО іНШИХ>>. - 3ССЯ 21, 220. -
Див. ще бути\ на1 . 

[набухторувати] <<нацьковувати, 
під'юджувати•> Па; - неясне. 

[набуяте] <<Обдурити•> Корз; - по
хідне утворення від давнього *буй <<ду
рниЙ•>; - ПОр. др. буй, СТСЛ. БО\(Н <<ТС.; 
дикий, зухвалий, сильниЙ>>. - Див. ще 
буЯти 1 . 

[нав1 ] <<домовина, труна•> Ж, [нсівсі] 
<<ТС.•> Ж, Пі, [навк] <<мрець>> Ж, Неів
ський (Великдень) <<Мертвецький (Ве
ликдень)•> (у четвер останнього тижня 
Великого посту) Ж, [навська (дошка)] 
<<апендицит•> ЛексПол; - р. [навь] 
<<мрець•>, др. нав?J, навь, навие <<ТС.•>, ч. 

ст. nav <<Потойбічний свіТ», nava, nava 
«ТС.>>, слц. nava <<:Житло для добрих 

дУШ•>, болг. м. щіви <<ЗЛі духи, що му
чать ПОродіЛЛЮ>>, СЛН. navje <<Некро-



нав 

поль; [душі нехрещених дітей (у каз
ках)]>>, navcek <<ПОХОрОННИЙ ДЗВіН>>, СТСЛ. 
НА&ь <<мрець>>; - псл. navь <<мрець, 

смерть>>, пов'язане з nyti <<НИТИ>>; -
сnоріднене З ЛТС. nave <<СМерТЬ>>, navet 
<<умертВЛЯТИ•>, ЛИТ. novyti «ТС.>>, nove 
<<смерть, пригнічення, мука•>, прус. no
wis <<Труп; тулуб>>, гот. пaus <<труп, 
мреЦЬ>>, дісл. nar «ТРУП>>, гр. VEVEVKEV(XI 

<<Помирати>>; далі пов'язується з гр. 
vauc;; <<Кор~бель•>, лат. navis <<ТС.>>, споча
тку як назва <<корабля мертвих•>, що на
була далі значень <<Мертві•>, <<Смерть•>. -
Фасмер ІІІ 35; Преобр. І 588-:--589; 
3СБМ 7, 273-274; Machek ESJC 391; 
Младенов 317; Bezlaj ESSJ ІІ 216; 
Трубачев Сл. язьшозн. 1988, 310-311; 
Mikl. EW 211-212; Trautmann 201-
202; Топоров LP 8, 209; Fraenkel 509; 
Mi.ihl.-Endz. ІІ 703-704; Staпg 39; 
Гамкрелидзе-Иванов 825; Pokorny І 
756. - Див. ще нав2 , нИ:ти 1 • - Пор. 
мавка. 

[нав2 ] <<Середня частина храму, неф>> 
Ж, [нава] <<ТС. Ж; корабель Пі>>; - за
позичення з польської мови; п. nawa 
<<КОрабель; Неф>>, ЯК і Ч. СТ. nav, ПаVа 
<<ТС.>>, СХВ." НаВ <<КОрабеЛЬ>>, нава <<ТС.>>, 
походять від лат. navis <<корабель•>, 
спорідненого з дінд. nauh, вірм. nav, 
гр. vauc;;, дірл. nau «ТС.•>; ~еські форми 
виводяться (Machek ESJC 391) через 
італійське посередництво (іт. nave < 
лат. navis). - Bruckner 243, 378; Sl. 
wyr. obcych 503; Walde-Hofm. ІІ 
148-149; Pokorny 755-756. - Пор. 
аргонавт, астронавтика, космонавт, 
навігація, неф. 

нав- (складний префікс у словах 
типу наввИпередки, навзаводи, навко
лішки, навколо, навкосй, навкулачки, 
навманнЯ,. навпакИ, нав переваги, на
вперед, навперейми, навпіл, навпо
мацки, навпростець, навпроти, нав
прямець, навсправжки, навстоячки, 
навтьоки, навтякИ, навхрест, нав
шпИньки); - бр. нау-; - результат 
злиття прийменника на з префіксом у
(зрідка о-) відповідної прислівникової 
(спочатку здебільшого іменникової) ос-

навдак 

нови (напр., узаводи, уколо, около, 
укосом), який у положенні після а 
стягався в нескладове у; після сфор
мування складного префікса нав- він 
міг з'явитися і там, де префіксального 
у- чи о- в вихідній основі не було. -
Див. ще на1 , о 1 , у1 . 

навага (іхт.) <<Вид тріски, Elegiпus 
пavaga•>, наважий, навdжачий; - ч. 
слц. navaga, болг. навага; - запози
чення з російсько·і мови; р. навага по
ходить від саам. пavag «ТС.•>. - Фас
мер ІІІ 34; Чернь1х І 554. 

[навадитися1 ] <<Повадитися, унади
тися•> Ж; - пов'язане з [вdдкййj <<ОХо
чий, СХИЛЬНИЙ>> (див.). 

[навадитися2 ] <<Задумати, наміри
тися>> Ж; - очевидно, результат видо
зміни семантично і фонетично близь
кого слова наважитися, зближеного з 
основою слів (по)вадитися, [вадкйй] 
<<ОХОЧИЙ>>. - Див. ще вага. - Пор. 
вадкИй. 

[навадник] <<Наклепник, нацькову
вач, причепа>> Ж; - пов'язане з вадити 
<<ШКОДИТИ, НаГОВОfЮВаТИ>> (див.). 

[навалувати <<набігти, зійтися на
товпом•>; - похідне утворення від ви
разу валом валити <<рухатися натов

ПОМ•>, валувати, пов'язаних з валИти 
«ТС. •> (див.). 

[навапсИ:ти (вус)] <<намазати вос
ковою помадою•> Ж; - похідне утво
рення від *вапсuти «ТС.>>, запозичено
го зі східнороманських мов; молд. взп
аі (вопсИ) <<фарбуваТИ>>, рум. vapsf (vo
ps[) <<ТС.>> ПОХОДЯТЬ Від СТСЛ. &АПЬСА'Т'Н 
(болг. вdпсам) <<ТС.•>, яке зводиться до 
сгр. [3актw (аор. [3аІ.jJш) <<занурюю; 
фарбую•>, спорідненого з дісл. kvefja 
<<занурювати, душити•>. - СДЕЛМ 78; 
DLRM 960; БЕР І 118; Младенов 57; 
Frisk І 218-219. 

[навдак] <<навряд•>, [ навдаку ]; - р. 
[навдdку], бр. [наудаку] <<ТС.•>; - ре
зультат злиття прийменника на з імен
ником [удака] <<удача; талан•>; первісне 
значення <<На щасливий випадок; хіба 
що коли пощастить•>. -Див. ще дати, 
на1 . 
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неверле 

[неверле] <<навпаки; навпростець; 
(сказати) грубо навпрямки•>, [навверле'] 
<<ТС.•>; - результат злиття префіксів на-, 
нав- з тією самою основою, що і в сло
вах верл6 <<дишло кінського привода•> 
(що вертиться), [верло6rшй] <<Такий, що 
крутить очима•> (?); Первісне значення 
<<навпаки, навпроти, прямо•>. - Див. ще 

' І 
верло, на, нав-. 

[наверніня] <<лиха поведію<а•> О; -
неясне; можливо, пов'язане з [навіри
тися] •набриднути, надокучити». 

навертати <<Переконуючи, схиляти•> 
(до іншо·і віри і под.), [наве'рник] <<ТОЙ, 
хто навертає•> Ж; - калька стсл. оБрА
ЩА'Т'Н (р. обращсіть) <<ТС.•>, яка, в свою 
чергу, є калькою гр. E:mcпptcpw <<Повер
таю, навертаЮ>>. - Див. ще вертіти, на1 . 

[навертник] (бот.) <<Приворотень, 
Alchemilla vulgaris L.•> Mak, [наворо
тень] <<Тс.; пижмо, Tanacetum vulga
re L. Mak•>, [нсіворотник] <<ТС.•> Ж, [на
воротиш] «ТС.; ранник, Scrofhularia no
dosa L. Mak•>, [навороток <<ПИЖМО>> 
Mak, [наворотиня] «ТС.>> Mak, [пере
вертниця] <<приворотень•> Mak, [при
вертень, . приворіт] <<ПИЖМО>> Mak, 
[привор6т] <<Приворотень Mak; вероні
ка, Vегопіса chamaedгys L.>>, прИворо
тень <<Aichemilla vulgaris; [пижмо; ма
руна щиткова, Pyrethrum corymbosum; 
гніздівка, Neottia nidus-avis L.]•>; - р. 
[приворот] <<приворотень•>, п. nawrot
nik <<Приворотень•>, przywrotnik «ТС.>>, 
[przewrotnik] <<ПИЖМО•>, wrot~cz, ч. vra
tic, [vraticka, vraticka, vratycj, слц. vгa
tic, болг. вратuка, [врат~іга, В'Ьртй
ка, в?Jртuга, вр?Jтлuга, вратлuга], 
схв. вратиn, вратич, вратика, по
вратич, слн. vrat\c «ТС.•>; - похідні 
утворення від псл. основи "'vьrt- / vогt
<<Повертати•>; назви зумовлені припису
ваною пижму і, очевидно, приворотню 

та іншим відповідним рослинам здат
ністю повертати щось втрачене - бли
зьку людину, дівоцтво, корові молоко 

та ін. (пор. назву любистку приворот
не зілля). - illgмoтa 144; Brtickner 
633; Machek ESJC 699; БЕР І 182. 
Див. ще вертіти, на1 , пере-, при. 
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навзнак 

[навершня] (бот.) <<Паразитичний 
грибок, Peroпospora Corda•> Mak, [на
вершняки] <<Peronosporeae•> Mak; -
суфіксальне утворення на основі спо
лучення прийменника на з іменником 
верх; назва зумовлена тим, що цей 

грибок з' являється на молодих пагонах 
і листках рослин. - К. Wizner, R6ze w 
ogг6dku, Warszawa, 1970, 206-207. -
Див. ще верх, на1 . 

навзаводи <<щодуху; на перегони•>; 
- результат ускладнення префіксом 
на- прислівника узаводи «ТС.•>. - Див. 
ще вестИ. 

навздогін, наздогін, [наздог6н] 
Ж, навздогінці, [наздогінцй] Ж, (Ме); 
- р. [навдог6н, навдог6нку], бр. нау
здаг6н; - результат ускладнення пре
фіксом на- прислівника уздог[н, злит
тя прийменника на з іменником *уздо
гін, *здогон, *здогінка (останнє в фор
мі місцевого відмінка). - Див. ще гна
ти, до1 , з3 , на1 , нав-. 

НаВЗНаК <<ГОріЛИЦЬ, На СПИНу, На
зад>> Г, Ж, навзнакй, [нсівзнач ВеБ, 
нсLВузнак Корз, назнач ВеБ, на6знак 
Ж] <<ТС.•>; - р. [навзнак, нсівзначь, 
взнак, взначь] «ТС.•>, п. na wznak <<ГО
рілиць, на спині•>, ч. vznak <<СПиною, 
навзнак», слQ naznak •навзнак», вл. 
нл. znak <<Навзнак; спиною; головою на
перед•>, болг. візнак <<ТС.>>, СХВ. наузнак 
<<НаВЗНаК; за СПИНОЮ, ззаду>>, наузніlКО, 
наузнаЧUЦё <<ТС.>>, СЛН. navzпak <<На
ВЗНаК>>, vzпak, СТСЛ. &'ЬЗНАК <<ТС.>>; -
праслов'янське утворення з приИмен
ників na, V'ЬZ і остаточно не з'ясовано
го компонента nakь, збереженого в 
СХВ. НаКОМ (након) <<ПіСЛЯ, За•>, ЩО 
найбільш переконливо тлумачиться 
(Топоров LP 8, 194-206) як спорідне
ний З ЛТС. пakt <<іТИ, ПрИХОДИТИ>>, ienakt 
<<ДОСПівати, дозріВаТИ>>, naka.ms <<Насту
ПНИЙ, майбутніЙ•>, лит. n6kti <<СПіти, до
зрівати•>, n6ktis <<бігати наввипередки•>, 
дангл. (ge)n~gan <<Наближатися, бра
ТИ>>, нвн. пahen <<наближатися•>, nach 
<<ПіСЛЯ>>, лат. neco <.~убиваю, знищую•>, 
noceo <<Шкоджу•>, гр. vЄxvc; <<мертвиЙ>>, 
тох. в nak- (<ЗНищуваТИ>>, А <<ЗНИКаТИ>>, 



навзнИч 

дінд. nasyati <<ВТрачаЄТЬСЯ, ЗНИКаЄ>> (іє. 
*nek- І!' nек- <<Переміщуватися, доходити, 
наближатися, опускатися>>); менш пе
реконливе зіставлення з дінд. nakab 
<<Небо>> і тлумачення як результату роз

ширення компонентом -kь прийменни
ка па, подібно до ра-kь, pro-kь, *per-kь 
та ін. ( Фасмер ІІІ 34; Holub-Kop. 240; 
Zubaty St. а сІ. І 2, 373-388), як ре
зультату контамінації nikь <<НИЦЬ>> і 
ораkь <<ЗJ;юротниЙ>> (БЕР І 204), як по
хідного від гіпотетичного *g'(e)no- <<СПи
на, хребет>> (Трубачев ВЯ 1957/2, 93), 
як результату видазміни гіпотетично·і 
форми *nanika, від яко·і J>иводиться р. 
наизнанку (Machek ESJC 392), як від
повідника до двн. hnach (hnacch) <<ПО
тилиця, загривок,>, нвн. Nackeп <<ТС.>> 
(Mikl. Lex. 405) або до двн. anka (an
cha) <<в'язи>> (Mikl. EW 211). - Чер
НЬJХ І 555; Преобр. І 588; 3СБМ 7, 
269-270; 3ССЯ 21, 200. - Див. ще 
на1 , уз. 

[навзнИч] <<НавзнаК>> Ж, [навзніч Ж, 
навзтік До] «ТС.>>; - р. навзничь; -
результат деетимологізацїJ" форми нав
знак (навзнач) і зближення "іі основ
ного ком-понента паk- з основою nik-, 
наявною в словах нИкнути, ниць та 
ін. - Чернь1х І 555; Преобр. І 588; 
3СБМ 7, 270. - Див. ще навзшік, 
нИкнути. 

[навИд] (у виразі [н. робити] <<СПри
яти») О; - результат стягнення неза
фіксованого виразу *на у гід <<На дого
дУ>>, пов'язаного з год~іти. - Див. ще 
год, на1 . 

навидіти <<ЛЮбити; (відвідувати 
Ж],>, [нависть] <<дружба, прихильність>>, 
[нависний] <<Приємний, бажаний>> Ж; -
п. ст. nawidziec <<любити, сприяти, радо 
бачити>>, Ч. navideti <<ЛЮбити; (ст.) рев
нуваТИ>>, navist <<ЛЮбОВ>>; - ПСЛ. navide
ti <<ревнувати>>, букв. <<наглядаТИ>>, по
хідне від videti <<бачити>>. - Machek 
ESJC 392. - Див. ще вид, на1 . 

[навижЯти] <<Прощатися з покійни
КОМ>> ЛексПол; - результат видазміни 
др. навt,жати <<Відвідувати>>, пов'язаного 
з вt,дати <<знати>>. - Див. ще відати. 

навідліг 

юівик, навичка - див. звикати. 
[навишідіти] <<Вилюдніти; навчити

ся, звикнутИ>> Г, Мо; - неясне; мож
ливо, пов'язане з бр. [алЮдзець] <<ВИ
рости,>, яке зіставляється (Мартьшау 
Белар. лінгв. 1972/1, 16-17) з схв. 
;ь!)да <<щось велетенське, велетень, гі
гаНТ>>, ;ь!)дина «ТС. >> і розглядається як 
можливе запозичення з готської мови 
(гот. liudan <<рости>>); можна припусти
ти і результат видазміни форми вйлюд
ніти, пов'язаної з люд (лЮди) (пор.). 

[навинутися] <<навернутися, зустрі
тися, трапитися>>; - запозичення з 

польсько·J· мови; п. nawinq_c si~ «ТС.>>, 
деетимологізоване і зближене з пawi
jq_c <<Навивати,>, походить від псл. *na
vitnQti/ navetnQti <<ПОСЛаТИ, ПОВіДОМИ
ТИ>>, до якого зводиться й укр. наві
нути (див.). 

[навинЯти] <<Навивати>> Пі; - вто
ринне ітеративне утворення від нави
нути <<Навити>>. -Див. ще вИти1 . 

[шівиш] <<Навскач>> U) Ж; скоріше 
<<верхи,>;- р. [навьtшь] <<навскач>> 0);
первісне значення в обох мовах <<вер
ХИ>>; утворене шляхом злиття при

йменника на з основою виш- <<висота, 
верХ>> (пор. р- [вьtшь] «ТС.>>). - Див. 
ще вись, на. 

навігація <<Судноплавство; період 
плавання>>, навігатор; - р. болг. на
вигация, бр. навігацьrя, п. nawigacja, ч. 
navigace, слц. navigacia, м. схв. нави
гациjа, слн. navigacija; - запозичено, 
можливо, через польське посередницт

во, з латинської мови; .лат. пavigatio 
<<судноплавстВО>> пов'язане з navigo 
<<Пливу на судні>>, утвореним з основ 

іменника navis <<Судно>> і дієслова ago 
<<Жену, веду>>, як і дінд. navajab <<чов
няр>>, ав. navaza-, гр. vauт1Y6c; «ТС.>>. -

СІС2 567; ЧерньJх І 555; Фасмер ІІІ 34; 
Смирнов 201; Kopalinski 659; Walde
Hofm. 11 148. -Див. ще агент, нав2 . 

навідати, навідатися, навід, нав{
дач, навіджати, навfдини, навfдка -
див. відати. 

навідліг <<навідмаш,>, [відлі Ж, на
в{длі, нав{длів, наві.rлі Ж, Ме, навід-
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навіжений 

люд О, на6длив Л, на6дливо Л, на6д
лів] «ТС.>>; - бр. [нав6дліу] (з укр.); -
результат ускладнення прислівника від
лі (в) префіксом на-; форма відлів моти
вується тим, що рука розмахується від 
лівого боку вправо; форма з кінцевим г 
є результатом зближення деетимологізо
ваного слова з основою ложИти (ліг), 
форми з -лив- вторинна пов'язані з ос
новою лити. - 3СБМ 7, 174-175. -
Див. ще від, лівИй1 , на1 . 

навіжений <<шалений, навісниЙ•>, 
навіджений <<ТС.•>, навіженство, наві
женіти; - бр. [навежоньt], п. заст. 
nawiedzony <<Одержимий (божеством чи 
злими духами)•>; - похідне від [на
відuти] <<Навідати, відвідати•> (у без
особовому вживанні [його навід~іло] 
<<Він утратив розум>>), [навідйтися] 
<<збожеволіти•>; отже, первісне значен
ня <<Відвіданий духом•>; пор. паралель
ний розвиток значення в досі чомусь 
не висвітленому ч. posetily <<божевіль
ниЙ•>, nохідному від *posetiti <<Відвіда
ТИ>>, що відnовідає стсл. посі>тнтн, р. 
посетИть <<ТС.>>. - Грінченко ІІ 469-
4 70; 3СБМ 7, 180. - Див. ще відати, 
на1 . -Пор. навіснИй1 . 

[навіз] <<ГНіЙ•> Ж, [нав6зник] (ент.) 
<<Гнойовик, Philonthus>> Ж, [нав6зний] 
<<гнойовиЙ•> Ж, [навозИти] <<угноЇТИ>> 
Ж; - очевидно, запозичення з польсь
кої МОВИ; П. nawoz <<ГНіЙ>>, паралельне 
ДО р. наваз «ТС.>>, пов'язане З дієсЛо
ВОМ nawozic <<навозити•> і первісно 
означало <<ГНіЙ, навезений на поле•>. -
Див. ще везтИ, на1 . 

[навінути] <<Послати, відправитИ•> Ж 
(у словнику Грінченка значення тлу
мачиться неправильно: <<Навеять•>; пор. 

ілюстрацію: <<Що Бог навіне, того ніхто 
не мине•>); - очевидно, походить від 
псл. *navetnQti <<Сповістити•>, nов'яза
ного з ітеративом >~'navetjati; можливо, 
що теперішнє укра·інське слово похо
дить ВіД П. nawinq_c (nawinq_C Si~ <<З'я
ВИТИСЯ>>), яке зводиться до іншого ва
ріанта тієї ж праслов'янсько·і основи 
*navitnQti. - Див. ще привіт. - Пор. 
навічнИй. 
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навічнИй 

навіритися - див. звірити. 
навіснИй1 <<шалениЙ•>, навісніти 

<<Втрачати розум•>; - похідне утворен
ня від навістИти <<Навідати>>, вжива
ного в безособовому звороті, як і [на
відИти], при позначенні стану боже
вілля. -Див. ще навіжений. 

[навіснИй2 ] <<Ненависний, против
ниЙ•>; - результат видазміни форми 
ненависний під впливом навіснИй <<Ша
лениЙ•>. - Див. ще ненавидіти. 

[навісник] (про брата, який продає 
сестер; те саме, що навічник); - оче
видно, результат видазміни давнішого 
[невісник] *<<продавець жіноК•>, похід
ного від [невіста] <<Жінка•>, вторинна 
зближеного з навіснИй; тлумачення 
Грінченка як <<Зіпсоване намістtК>> не
переконливе. - Див. ще невіста. -
Пор. навічник. 

навіть1 , [навіт] <<НаВіТЬ>>, [наветь, 
нсівет Пі, неівить О] «ТС.>>; - бр. 
неіват <<Навіть•>; запозичення з 
польської мови; п. nawet <<Навіть•> утво
рене з прийменника na «Hat та імен
ника wet <<закінчення судової справи; 
останні частування за столом•> і первіс
но означало <<Нарешті•>; п. wet, weta, 
як і ч. veta <<Кінець•>, походить від свн. 
wet ( wette) <<Винагорода судді за закін
чення судової справи; застава, заклад>>, 
спорідненого з двн. weti (wetti) <<Заста
ва•>, дангл. wedd, дісл. veo, гот. wadi 
«ТС.>>, лат. vas ( vadis) <<ПоручитеЛЬ>>, 
лит. vaduoti <<Викупити заставлене•>, 
Uzvaduoti <<ЗаступаТИСЯ>>; ЗМіШуВаННЯ П. 
wet з укр. -віт (одвіт, привіт) (Коби
лянський Мовозн. 1972/3, 77) помил
кове. - Шелудько 40; 3СБМ 7, 173; 
Shevelov Hist. phonol. · 17 4; Bгuckner 
6~7; Кlu~e-Mitzka 857. - Див. ще 
вети, на. 

[навіть2 ] <<Віха, мала· смерічка як 
знак, що в даному місці не дозволяєть

ся пасти•> О; - очевидно, пов' язане з 
віть ніл ка•>, вітка «ТС. •>; первісно та
кий знак міг робитися у вигляді при
кріплено·і до чогось гілки. 

[навічнИй] <<навісний, шалениЙ•>; 
не зовсім ясне; може тлумачитись як 



навічник 

похідне від незасвідченої форми * наві
чати <<навідувати, відвідувати•>, яке 
могло бути рефлексом псл. *navetjati 
<<ТС.•>, ітератива ДО пavetiti <<ВідвідаТИ•>; 
щодо семантичних зв'язків пор. наві
жений. - Див. ще навінути. 

[навічник] (про брата, який продає 
сестер, те саме, що [навісник]); - оче
видно, результат видазміни форми [не
вісник] *<<Продавець жінок•>, зближеної 
з навіснИй і, далі, з [навічтій] <<Навіс
ниЙ•>, тлумачення Грінченка як <<зіпсо
ване нам~нико непереконливе. 
Див. ще навісник, навічнИй. 

навіщати - див. відати. 
навіщо - див. віщо. 
[навка] <<русалка, мавка (душа по

мерло·! нехрещеної дитини, що перетво
рилася в русалку)•>, [нЯвка] <<один із 
злих духів; маВІ<а•>, мавка, мавський 
(у виразі М. Великдень <<Великдень ру
салом); - п. nawka <<мавка•>, [mawka, 
miawka] «ТС.•> (з укf.); - безпосеред
ньо пов'язане з нав] <<домовина•>, 
[навк] <<Мрець•>; форми мавка, [нЯвка] 
виникли в результаті деетимологізацї! і 
зближення з дієсловами [мсівкати] 
<<Нявчати•>, нЯвкати <<ТС.>>. - Фасмер 
ІІІ 35; Преобр. І 588-589; Потебня 
РФВ 1880/3, 194-195; SW ІІ 944; Ma
chek ESJC 390; Топоров LP 8, 209-
210. - Див. ще нав. - Пор. мав, 
мавка, няв. 

навкарачки «рачком, на руках і 
ногаХ•>; - утворення зі складним пре
фіксом нав- від прислівника карсічки 
«ТС.•>. - Див. ще караки, нав-. 

[навкИмИтисі] <<набриднути, надо
кучити•> О, МСБГ, [навтЄмитися тж, 
навтьмйтисі О] <<ТС.•>; - неясне; мо
жливо, пов'язане з [кема] <<тяма•>, [ке
мити] <<ТЯМИТИ•>, [кімувсіти] <<Здогаду
ватися•>. 

навколо <<кругом•>, наок6ло, навкіл, 
наокіл, навколишній,· наок6льний; -
бр. нав6кал <<нащюло•>, слц. navokol, 
naokolo, болг. на6коло, м. наоколу, 
схв. нёюколо, слн. naok6li «ТС.•>; - ре
зультат злиття псл. па okolo <<На око
лицю•>, яке спочатку повинно було 

навозайка 

вживатися лише для позначення мети 

чи напряму руху і тільки згодом стало 
означати також місце розташування; 
вважається також результатом конта

мінації ст. вколо і наоколо (ІУМ Мор
фологія 403). - Булаховський Вибр. 
пр. ІІ 342. - Див. ще коло1 , коло2 , 
на1 о 1 

[на~копить] <<рикошетом•> (про ки
дання камінців); - похідне утворення 
від дієслова копитсіти <<ударяти, сту
кати•> за допомогою складного префік
са нав-. -Див. ще копИто, нав-. 

навкрИж, на6криж- див. окриж. 
навманнЯ, навмансі, навман~і. на

вманкй, навманці, навманЯк, навма
нЯкй - див. манИти. 

навмИсний; - бр. наумьtсньt; -
очевидно, недавнє (у Г і Ж не засвід
чене) похідне утворення від прислівни
ка навмtісне, навм~існо, мабуть, запо
зиченого з польсько·! мови, як і бр. 
наумьІсна <<навмисно•>; п. naumyslnie 
<<Навмисно•> є результатом ускладнення 

фоfми umyslnie «ТС.•>; пор. укр. [зумИс
не від умйсне, умИсний. - Див. ще 
мисль. 

[навмій] <<на умі, в думці•> Лекс
Пол; - бр. науме <<ТС.•>; - результат 
стягнення і видазміни виразу на умі, 
зумовлено·!, можливо, впливом прислі
вників з префіксальним нав- і займен
ника мій або дієслівна·! форми умій. -
Див. ще на1 , ум. 

[навнувати] <<Слабувати, хворіти•> 
ВеУг; - запозичення зі словацької мо
ви; СЛЦ. naunuvat' <<ЗавдаваТИ багато 
труднощіВ>> Є ПОХіДНИМ Від UПUVat' <<За
Вдавати труднощів, турбувати•>, пов'я
заним з unavit' <<утомити•>, яке зводи
ться до ч. ст. naviti <<Морити•>, пов'яза

ного з nava <<Потойбіч~tий світ•>, nyti 
<<НИТИ>>. - Machek ESJC 392. - Див. 
ще нав1 , нИти~_ 

[навозайка] <<не повністю наванта
жений віз•> Ж; - запозичення з поль
сько·! мови; п. nawozajek <<ВізоК•> утво
рено з прийменника па та іменника 
w6z <<ВіЗ•>. - SW ІІ 208. - Див. ще 

' ' І везти, на. 
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наволоч 

[наволоч] (бот.) <<золотушник, Soli
dago virga аuгеа L.>> Mak, [наволос] 
<<ТС.>> Mak; - видозмінене запозичення 
з польської мови; п. пawtoc, wtoc «ТС.>> 
споріднене з укр. в6лоть; польська на
зва зумовлена волотистою формою су
цвіття золотушника. - Див. ще волот. 

юіворотень, наворотиня, наворо
тиш, наворотник, наваротак - див. 
навертник. 

навпакИ, [навпак] <<навпакИ>>, [на
опак] «ТС.>> Ж, [наопак] <<НавиворіТ>>, 
[наопач] «ТС.>>, [навпак6вий] <<Виворо
тниЙ>> Ж, [навпачний] <<суперечливиЙ>> 
Ж; - р. [на6пак] <<Навпаки, навиво
ріТ», [на6пако] «ТС.>>, бр. [наупакі], п. 
па opak <<навпакИ>>, ч. слц. паораk «ТС.>>, 
болг. на6паки <<Навиворіт>>, м. наопаку 
«ТС.; наВПаКИ>>, СХВ. наопако <<ТС.>>, СЛН. 
na6pak <<ТС.; неnравильно>>; - резуль
тат злиття псл. па о(Ь)раkь, па o(b)pa
ko, na o(b)paky, що складалося з при
йменника па і прикметника о(Ь)раkь 
<<зворотниЙ>> у різних формах роду і 
числа; ненаголошений голосний о піс
ля на- в українській мові редукувався 
в нескладовий у (в). - Булаховський 
Вибр. пр. ІІ 242; 3СБМ 7, 271; Skok ІІ 
558-559; 3ССЯ 21, 193-194. - Див. 
Ще На1 , 0ШlК1 . 

навперейми <<Напереріз; наввипе
редки; наперебіЙ>>; - результат злиття 
складного префікса нав- з основою 
іменника перейми (мн.) <<ПерехопJrен
юJ»; грунтом для утворення прислівни

ка був вираз [на перейми] Нед. -
Див. ще імати, на1 , нав-, пере-. 

навперемін, навперемінки, нав
перемінку, навпереміну, навперемін
ний; - результат видазміни форми 
паперемінку із заміною префікса на
складним префіксом нав- під впливом 
форм типу навпак~і. навкулачки. -
Див. ще мінЯти, нав-, пере-. 

[навперіч] <<наперекір>> Ж; - влас
не українське утворення зі складним 
префіксом нав- від основи перr!ка (пе
речити). -Див. ще нав-, перека. 

[навпік] <<Навпроти, наперекір>> Ж, 
[навпuк] «ТС.>> Ж; - неясне; можливо, 
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на-в-прИбузь 

утворено на основі виразу *в піку «ТС.>> 
за допомогою префікса на-. 

навпіл <<ПОПОЛаМ>>, [навпів, на
впіль] <<ТС.>> Ж; - очевидно, рез_ультат 
ускладнення прислівника [успілJ <<ПО
полаМ>> префіксом на- з пізнішим опу
щенням с; форми могли утворитися і 
шляхом заміни префікса на- у слові 
напів (< *напіл < *напол?J) складним 
префіксом нав-. -Див. ще пів. 

[навпір] <<наперекір, на зло•>; 
очевидно, результат злиття приймен
ника на- з іменником [упір] <<упер
тість>>. -ДИВ. Ще На1 , перти3 , у1 • 

[навпомірки] (нести вдвох одне 
відро) <<На середині коромисла, держа
чи коромисло за кінці>>, [наоп6мірки] 
<<ТС.>> Ме; - бр. [нап6веркі] (нести 
вантаж) <<удвох на середині палки, 
взявши "l! за кінці,>, [нап6віркі, нап6-
верку, нап6вірку] <<ТС.>>; - неясне. 

навпочіпки, нап6чіпки; - резуль
тат ускладнення прислівника п6чітш 
префіксамн нав-, на-. - Див. ще на1 , 
нав-, чіпати. 

[навправець] <<Навпростець>>, [на
вправ4і] «ТС.>> Ж; - результат злиття 
префіксів на-, нав- з основою іменника 
[праве4ь] <<НапрямоК>>. - Див. ще на\ 
нав-, правИй. 

[навпрачкИ] <<навпростець,>; - ре
зультат видазміни деетимологізованої 
форми навпрошк~і <<ТС.>> (див.). 

[навпрек] <<У профіль,> Ж; - оче
видно, результат видазміни форми і 
значення запозиченого слц. na priek <<На 
зЛО>>, napriek <<Всуnереч, незважаючи 
на>>, що складається з прийменника na 
та іменника priek <<упертість>>, спорідне
ного з укр. перека, перечити. - Див. 
ще нав-, перека. 

[на-в-прИбузь] <<На босу ногу, го
лобіськи>> Ж; - результат фонетичної 
видазміни запозиченого з nольської 
мови nрислівника *прибось, n. przybos 
«ТС.>>, утвореног-о з nрийменника przy 
<<ПрИ>> і основи bos- <<босиЙ>>, і усклад
нення його префіксальним компонен
том нав-. -. Див. ще босий, нав-, 
при. 



навпрИсідки 

навприсщки, навпрИсядки, напр~і
сідки, напр~ісядки; - р. вприсЯдку, 
бр. упрьtсядкі; - результат злиття при
йменника на з виразом у прйсядки або 
з іменником прИсядки, який зберігся у 
виразі у присядки; два варіанти кореня 
сід- і сяд- зводяться до основ інфінітива 
(сідати) і теп. часу (сЯду). -Див. ще 
на1 , нав-, при, сидіти, у1 • 

навпрост <<НаВПрОСТеЦЬ>>; - р. на
просто, бр. на[)пр6ст, п. na wprost 
<<ТС.>>; - результат злиття прийменни
ка на з прислівником упрост <<Навnро
стець>>. -Див. ще простИй. 

навпростець, [напростець, навп
ростк~і Л, напросткИ Ж]; - р. [на
просткй] <<Просто>>, бр. напрасткі 
«ТС. >>; - результат злиття прийменни
ка на з невідомими сучасній мові ви
разами *у простець, *у простки або з 
іменником * простець, * простки, по
хідними від прикметника простИй. -
Див. ще на1 , простИй, у1 • 

навпрошкИ <<Навпростець>>, [нав
пражкИ (Кол.), напрошк~і, напрощкй 
Ж, 6прашки Ж] «ТС.>>, [опрошкувати] 
<<Ходити навпростецЬ>>; - результат 

деетимолоГізації форми навпросткИ 
(напросткй) і, очевидно, зближення 'й' 
з основами просйти (прошу), прос
тйти (праща) та ін. - Див. ще нав
простець. 

[навра] <<дуже мокра, дощова пого
да>> МСБГ; - видозмінене запозичен
ня з молдавсько'і мови; молд. н6ур 
<<Хмара>> (-рум. nor <<ТС.>>) зводиться до 
лат. nubilus <<ХМарниЙ>>, похідного від 
nubes ( < *snoudhis) <<Хмара>>, спорідне
ного З ав. snaoda- «ТС.>>, кімр. nudd «Ту
МаН>>, гр. vv&6v нлушина, темрява>>. -
СДЕЛМ 280; DLRM 545; Walde
Hofm. ІІ 183. 

[навратитися] <<пристати, домага
ючись чогось>>, [навр~іпиться Чаб, на
вріпитись Ва] «ТС.>>, навратливий <<На
в'язливиЙ>>, [наповратитися] <<упер
тися, наполягти>>, [наповретитися] 
<<Напосістися, затятися, вперто наполя

гати>> Ме, [наповрИтитись] нвердо 
. вирішити щось зробити>> ЛексПол, [на-

навстік 

повретливий] <<нав'язливИЙ>> (Ме), 
[напувретливий] <<упертиЙ>> Корз; -
похідні утворення від др. ратитися 
<<ворогувати>>, ретитися <<змагатися, 

прагнути>>, пов'язаних з іменниками 
рать <<Військо, війна, напад, боротьба, 
ворожнеча>>, реть <<Старанність, рев

ність, завзяття, змагання, суnеречка>>. 
- Див. ще рать, ретельний. - Пор. 
зратитися. 

[навратлик] (бот.) <<приворотень, 
Alchemilla vulgaris L.>> Mak, [наврат
ник] «ТС.>> Mak, ВеНЗн, [навратнік] 
<<пижмо, Tanacetum vulgare L.>> Mak, 
[навраток] <<ТС.>> Mak; - запозичення 
з діалектів чеської або словацької мо
ви; чеські чи словацькі форми, відпові
дники до укр. навор6тник, наворо
ток, не зафіксовані. - Див. ще на
вертник. 

навріпитись - див. навратити
ся. 

[навротень] (бот.) <<при вороте нь, 
Alchemilla vulgaгis L.>> Mak, [навро
т~tч] <<Пижмо, Tanacetum vulgaгe L.>> 
Mak, [нарв{тич] <<ТС.>> Корз, [навро
т~tн] <<Підлісник, Sanicula europaea L.>> 
Mak; - запозичення з діалектів поль
сько't· мови; пор. п. nawгotnik <<Приво
ротень>>, яке відповідає укр. [нсіворот
ник] <<ПИЖМО>>, неіворатень нс.; при
воротень>>. -Див. ще навертник. 

наврочити - див. ректИ. 
наврЯд; - бр. на!}рад; - очевидно, 

запозичення з російсько'і мови; р. нав
рЯд виникло, можливо, в результаті 
злиття прийменника на з прислівником 
вряд <<сумнівно>>, значення якого розви
нулось на грунті виразу вряд ли <<ТС.>>, 
в якому прислівник ~ряд утворений з 
прийменника в та іменника ряд, первіс
но мав значення <<Схоже, до речі, якраз>> 

і шшй разом з часткою ли спочатку мав 
питальний характер, що поширювався 
на все речення з цим виразом. - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 396; 3СБМ 7, 
272. - Див. ще на1 , ряд, у1 • 

навсклезь - див. склезь. 
[навсшік] <<Навпаки>>, [навспакИ] 

<<назад>> Ж; - р. [вспак] <<навпаки, на-
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навспИнькИ 

виворіт>>, бр. [на вспак] <<наперекір>>; 
результат злиття прийменника на з не 
засвідченим в українських джерелах 
прислівником *узпак <<НавпакИ>>, утво
реним з прийменника уз і основи пак; 
значення «Назад» могло розвинутись у 

західних говорах під впливом ч. naz
patek <<назад>>, пов'язаного з nazpet 
«ТС.>>, утвореним з прийменника na і 
прислівника uzpet, спорідненого зі стсл. 
Е.'ЬСП&'Т'ь <<ТС.>>. - Див. ще на1 , пак1 , 
уз. 

[навспИнькИ] <<навшпиньки>> Г, 
ЛЧерк, [навспйнячки Г, навпинькLі 
ЛЧерк] «ТС.>>; - результат злиття 
прийменника на з незасвідченим імен
ником *успиньки (*упиньки), утворе
ним від дієслова спинатися ( < у спи
натися < в?Jзnинатися) <<Ставати на
вшпиньки>>. - Див. ще на1 , п'ЯстИ, 
уз. - ІУМ Морфологія 394, 411. 
По[>. навшпИньки. 

[навспіл 1 ] <<навпіл, пополам>>; 
результат видазміни форми навп{л під 
впливом [навсп{л2 ] <<наскрізь>>. - Див. 
ще навпіл, навспіл2 . 

[навспіл2 ] <<наскрізь>>; - очевидно, 
результат злиття прийменника на 1 з не 
зафіксованим у писаних джерелах при

слівником *успіл <<Підряд>>, утвореним 
з префікса у- і основи спіл-, тіє·! само·!, 
що і в прикметнику сп{льний, прислів
нику поспіЛЬ Та іН. - ДИВ. Ще На1 , 
спіл, у1 • 

навстіж (про відкривання дверей, 
воріт) <<На ввесь ОТВір>>, настіЖ, нав
стіж, [настеж Г, Ж, настежLі, на
стежі Ж, настежінь, настежір, 
навстежень, навстежй, навстижень 
ЛЧерк, навстижей ЛЧерк, навсті
жень, навстожей До, на6стіж Ме] 
«ТС.•>; - р. насmежь, бр. насцеж, 
[нщ)сцяж], п. па sciei, па scieiaj, па 
sciezq_, Па OSCiez «ТС. >>, SCiezeje <<ЗаВі
СИ>>, Ч. stezaj <<ЗаВіС>>, СХВ. стожёр, 
СЛН. stezaj <<ТС. », na stezaj <<НаВСТіЖ>>, 
na ves stezaj нс.>>, stozer <<завіс>>, стсл. 
стєжєр'Ь, стожєр'Ь «ТС.>>; - результат 

злиття прийменника на з іменником 
*стежер (*стежей, *стежень) <<За-
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нагайка 

віс,>; - псл. stezeгь <<ТС.>> зіставляється 
з лит. stagaras <<довгий сухий стовбур 
рослини>>, stegerys <<ТС.>>; первісне зна
чення на(в)стіж - <<На ввесь завіС>>. 
- Булаховський Вибр. пр. ІІ 399-
400; Фасмер ІІІ 48; Чернь1х І 560; 
Преобр. І ~94; 3СБМ 7, 261, 274; Ma
chek ESJC 577, 580; Bruckneг 529; 
3ССЯ 21, 198; Fraeпkel 891-892. 
Див. ще на1 , нав-. - Пор. стожар. 

навський - див. нав1 . 
навтякИ <<Натю<ами>>; - результат 

заміни складним префіксом нав- пре
фікса на у старій формі ор. відм. мн. 
натяки <<натяками•>. - Див. ще нав-, 
натяк. 

навтямкИ <<натяками•>; - резуль
тат видазміни форми навтякu, збли
жено·і з основою дієслова тЯмити, зо
крема з прислівником утямкu <<Пам'ят
на•>. -Див. ще навтякИ. 

навут, нагут, нщjт -див. нут. 
[навхніма] <<назавжди, навіки>> Ве

Уг; - результат фонетичноі· і семан
тичної видазміни форми [анатема 
(анахтема)] <<анафема, церковне про
кляття>>; розвиток значення зумовле

ний тим, що анафема накладалась на
завжди (пор. у Котляревського: <<Анах
тем вічний Турн пропав>>). - Див. ще 
анафема. 

[навчунку] <<ВГОЛОС>>, [навчуннє] 
<<Тс.; публічно>> Пі; - результат злиття 
префікса нав- з основою чу-, псл. cu-, 
наявною в дієслові чути, можливо, че
рез стадію невідомого тепер іменника 

*чунка чи *учунка. - Див. ще нав-, 
чути. 

навшпИньки, навштіньках, нав
штінячки, [наштіньки Ме, наштінь
ках Ме]; - результат видазміни форм 
навспuньки, навстінячки з незакономі
рним переходом сп в шп, як {. спuця > 
шпuця, спорuш > [шпорйш . - Див. 
ще навспИнькИ. 

[нага] <<ганьба, с"ором>>; - неясне. 
нагаЙка <<ПЛетениЙ батіГ>>, нагай 

<<ТС.>>; - р. бр. нагайка, П. nahaj, na
hajka (з укр.), ч. слц. nahajka (з укр.), 
схв. нагііjка; - похідне утворення від 



на-галай 

етноніма ногаєць, ногайський; первіс
не значення <<Ногайський батіг>>. -
Черньrх І 555; Фасмер ІІІ 35; Преобр. І 
589; 3СБМ 7, 182-183; Mikl. EW 210; 
Kopalinski 655; Bruckner 353-354; 
Holub-Lyer 328. - Див. ще ногайці. 

на-галай- див. Галай-балай. 
[нагалИти] «надати, передати, на

правити Ж; нараяти ВеНЗн>>, [нагйщі
ти] <<ТС.>> Г, МСБГ, Шух; - очевидно, 
похідне утворення від [гал~іти] <<ква
пити, підганяТИ>>, деетимологізоване і 
зближене з гилuти <<бити, кидати>>. 
Див. ще галИти1 , гила. 

нагалом - див. загал. 
[нагалунитися] <<напитися п'я-

НИМ>>; - очевидно, результат видазмі
ни значення «набратися галуну, наси
титись галуном (у процесі фарбуван
ня)».- Див. ще галун1 . 

нагальний, нагайний - див. га
лИти1. 

наган <<ВИД револьвера>>; - ЯК і бр. 
наган, п. ч. nagaп, м. наган, нагант, 
схв. наган, нагановац, запозичено з ро
сійської мови; р. наган походить від прі
звища бельгійського конструктора Нага
на (Nagant). - Коваль 200; Черньrх І 
555-556; Фасмер ІІІ 35-36; Ушаков ІІ 
320; 3СБМ 7, 184; SJP IV 1047. 

[нагарний] <<СПішниЙ>>; - резуль
тат видазміни форми нагальний <<ТС.>> 
під впливом основи горіти (нагсір і 
под.). -Див. ще галИти1 . 

[нагбом] <<гнучи>> Ж, [нсібгом] 
«ТС.>>; __:_ бр. наг66м <<нахильці, нахи
ляючи посуд>> (пити); - давнє похідне 
утворення від дієслова псл. * na-gьb
{ЩJ)ti <<нагнути>>; паралельна форма ві
дображає давнє змішування основ 
*gьb-(ш;_J)-ti і *bьgati. - 3СБМ 7, 
185. ~ ДИв. ще гнути, на1 . - Пор. 
бгати. 

[нагИбати1 ] <<Надибати, знайти>>, 
[наг~ібка] <<знахідка>> Г, Бі, [нагйбок] 
<<ТС.>> Бі; - очевидно, результат фоне
тично"і видазміни форми над~ібати. -
Див. ще дИбати. 

[нагибати2 ] <<Висловлювати незадо
волення, заявляти претензію>> Ж; -

наглий 

результат видазміни [нагабсіти] <<На
падати, переслідувати>> під впливом ос
нови (по-)гибати. - Див. ще габа ти, 
гИбіти. 

нагИй <<ГОЛИЙ>> СУМ, Ж, нагота, 
[наготіти] <<бути голиМ>> Ж, обнажати, 
обнажuти; - р. наг6й, др. наг?J, п. нл. 
nagi, ч. слц. nahy, вл. nahi, схв. нСіг, слн. 
nag, СТСЛ. НАГ'Ь; - ПСЛ. nagь; - СПО
ріднене З ЛИТ. nuogas <<ГОЛИЙ>>, ЛТС. 
[nuбgs], дінд. nagnal;, дірл. nocht, гот. 
nagaps, нвн. nackt, лат. nudus <<ТС.>>, 
разом з якими зводиться до іє. *пбgl!
(> *nog-). - Черньrх І 556; Фасмер ІІІ 
36-v37; Преобр. І 589-590; Mavchek 
ESJC 388; Bruckner 353; Schuster-Sewc 
982; Skok ІІ 498; Bezlaj ESSJ ІІ 212; 
Fraenkel 511-512; Кluge-Mitzka 500; 
Walde-Hofm. ІІ 185; Pokorny І 769; 
Mann 848. 

нагИлИти- див. нагалИти. 
нагідкИ (бот.) <<Календула, Calen

dula officinalis L.>> СУМ, Ж, нагідка, 
[гнітик См, ногітка Ж, нагіток Mak, 
ногодки, науготки, нагут тж] «ТС.>>; -
р. [наг[ідкаj (з укр.), ноготкu, бр. на
г6ткі, [нагаткі, наг6дкі, н6гцікі], п. 
nogietek, ч. nehtfk, слц. nahatka (з 
укр.) <<ТС.>>; - похідне утворення від 
псл. nogьtь <<НігоТЬ>>, видозмінене в ре
зультаті деетимологізацїі і зближення з 
основою год та ін.; назва зумовлена 
подібністю сім'янок календули до ніг
тів.- Коваль 80-~1; 3СБМ 7, 188-
189; Machek ESJC 394; Jm. rostl. 
253-254. - Див. ще ніготь. 

[нагідник] (бот.) <<перстач срібляс
тий, Potentilla argentea L.>> Mak; -
неясне. 

наглий1 <<раптовий, несподіваний; 
спішний; прудкий; [настійний],>, нагло, 
[нагле], [нсіглйти] <<квапити, підганя
ТИ>> СУМ, Ж, знсігла; - р. нагльtй 
<<НахабнИЙ>>, бр. [нсігльt] <<раптовиЙ>>, 
др. нагло <<Швидко, скоро, негаЙНО>>, п. 
нл. nagty <<раптовий, несподіваний, 
спішний, швидкий, рвучкий, стрімкиЙ>>, 
Ч. nahJy <<ШВИДКИЙ, раПТОВИЙ, НаГЛИЙ>>, 
СЛЦ. nahJy «ТС.;. СПіШНИЙ>>, БЛ. nahty 
<<Наглий, обривистий, поривчастий>>, 
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наглий 

болг. наг'Ьл <<НахабниЙ•>, м. нагло 
<<Швидко, різко, наг ло•>, схв. нага о 
<<Спішний, швидкий, раптовиЙ•>, слн. 
nage! <<ТС.; НеСПОДіВаНИЙ>>, СТСЛ. Но;\ГІ\'h 
<<несподіваний; необач ниЙ•>; псл. 
паg!о; - зіставляється з дінд. afijab 
(afijasa) <<Прямо, несподівано, швидко, 
скоро•>, гот. aпaks <<раптово, швидко, 
відразу•> і зводиться до і є. *опоg~-; по
в'язується ще з псл. sпaga <<сила•> (Ва
рбот 3тимология 1964, 27 -ЗО); виво
диться також від прийменника па 
(Вгugmапп Grundriss П 1, 507; Holub
Kop. 238) або від основи *поg-, пов'я
зувгної з іє. *пek-//nek'-, яка вбачаєть
ся в словах навзнак і под. (Топоров 
LP 8, 206-207); викликає сумнів виве
дення (Bri.ickner 353) від паgо <<голиЙ>>, 
а також пов'язання (Tedesco Laпguage 
27 І 1, 15) з псл. !ezati (*пJЗ-!ьg-!о), як і 
зіставлення (Machek ESJC 388) з лтс. 
naguбt <<швидко йти•>, naguбties (у Ма
хека помилково nagties <<Швидко пра
цюватИ>>), які іншими авторами (Fraeп
ke! 478) пов'язуюТЬСЯ З ЛИТ. пagas <<Ні
ГОТЬ, КіГОТЬ>>, ЛТС. nagas <<руки; руки Й 
ноги•>. - Фасмер ІІІ 36;, ЧерньІх І 556; 
Преобр. І 589; Schuster-Sewc 982; Skok 
ІІ 498; Bez!ai ESSJ П 212. 

[наглий2 ] <<голиЙ•> Ме, Ба, Кур; -
результат ВИДОЗМіНИ форми нагий <<ТС.>> 
під впливом І-І.аглий <<раптовий•>. -
Див. ще нагИй. 

[наглjм] <<Підряд, без розбору•> 
МСБГ, [наглу.мушuти] <<Нарвати чо
гось без розбору, більше ніж потрібно•> 
Корз; - неясне; можливо, результат 
видазміни фоfми [наогул] <<підряд•> 
(або [ нагалом <<ТС. •>), яка зазнала фо
нетичного зближення з глу.м <<Глузу
вання•>. 

ІіаглИбистий - див. хлЯпати. 
[нагодИти) <<саме в даний момент 

представити, прислати; натрапити 0•>, 
нагодuтися <<прийти, випадково з'яви
тися, траПИТИСЯ; НаМірИТИСЯ>>, нагода, 
принаг[дний; - р. [нагодuться] <<При
йти в .певний час•>, бр. І-ІдгадзІцца 
«Трапитися, випадково зустрітися•>, п. 
nagodziC si~ <<НагодитисЯ•>, ч. пahoditi 
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Se «ВИПаДКОВО ОПИНИТИСЯ, ВИЯВИТИСЯ», 

Ч. СЛЦ. nahoda <<ВИПаДОК>>, СХВ. нагодба 
<<ТС.>>, СЛН. nagodfti se <<ТраПИТИСЯ>>; -
псл. nagoditi <<Натрапити, влучити•>, 
похідне від goditi <<цілитися, попадати•>, 
goditi s~ <<попадатися, траплятися•>, 
пов'язаного з godo <<рік, строк, відпові
дний час•>. - 3СБМ 7,, 186-187; 
Bri.ickпer 148; Machek ESJC 173; Skok 
І 584; Bez!aj ESSJ І 155. - Див. ще 
год. 

[наголо1 ) «Цілком; у цілому, зага
лом•> Г, Ж; - результат контамінації 
здавна споріднених форм типу [щzга
ло.м] <<підряд, загалоМ•> і наголо <<оголе
НО>>. -Див. Ще ГОЛИЙ, ЗаГаЛ. 

[наголо2 ) <<нагло, раптово•> Ж, [на
гальний] <<негаЙНИЙ>> Ж; - результат 
переосмислення форми нагло <<рапто
ВО>> як І-І.аго <<ГОЛО•> і наступної конта
мінаці·і обох форм. - Див. ще голий, 
на1 нагИй, наглийІ 

~наголоватень) (бот.) <<Волошка 
синя, Сепtашеа cyanus L.•> Ж, [наголо
ватак J <<волошка скабіозовидна, Сеп
tаuгеа scabiosa L.•> Mak, [нdгол6ват
ки] <<Осот польовий, Ciгsium arveпse; 
юринея волошковидна, Jшіпеа cyaпoi
des•> Г, Ж; - р. наголоватка <<юри
нея•>, [наголоватки] (окремі види во
лошок), [наголоваток] <<скабіоза по
льова, Scabiosa arvensis•>, бр. [галавач] 
<<Волошка скабіозовидна•>, нагалават
ка <<юринея•>; - похідні утворення від 
голова; зумовлені, очевидно, круглою 
формою суцвіть відповідних рослин. -
Шамота 56-57. - Див. ще голова, 
головатень. 

на-гора (гірн.) <<нагору, на поверхню 
землі>>; - р. на-гора, бр. на-гара; -
очевидно, засвоєна в ХІХ ст. від інозе
много технічного персоналу на шахтах 
Донбасу неправильна форма укр. наго
ру; пошуки джер.ела цього слова в ро

сійських діалектах (От ин РР 1969/6, 
104-105) позбавлені підстав. - Див. 
ще гора, на1 . 

нагорода, [надгорода], нагородн[, 
нагородИти, [надгородuти], винаго
рода; - р. нагрdда <<нагорода•> (з 
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стсл.), бр. узнагар6да, п. пagroda, ч. 
СЛЦ. nahrada, болr. награда, М. награ
да, схв. ю1града, t-r.аграда, слн. nagгa
da; - псл. *nagoгda; - очевидно, по
хідне утворення від *nagorditi <<поме
жувати, відгородити, наділити•>, пара

лельне до паdе!-ь <<Наділ•>; у такому разі 
первісне значення <<Наділ землі•>; інші 
спроби тлумачення як похідного від 
*nagorditi <<накопичиТИ•> ( Фасмер ІІІ 
86), від '"nagorditi <<Подарувати місто•> 
(Mik!. EW 74), від іє. *ghe!d- <<Нагоро
джувати•> (Machek ESJC 388) малопе
реконливі. - Див. ще город, наІ_ 

[нагрубка) «нападки, наклеп»; -
не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з 
прикметником [грубИй] <<поганиЙ•> 
Она, можливо, через стадію незасвід
ченого дієслова *нагрубити <<нагово
рити поганих речеЙ•>. - Див. ще гру
бий, на1 . 

[нагрущати) <<умовляти, навчати•>; -
неясне. 

[нагрЮкати) <<захопити, застука
ТИ>>; - результат заміни синонімічного 
дієслова застукати в переносному 
значенні <<захопити•>. - Див. ще грюк, 
за1 , стук. 

[нагула) <<паливода, запальна осо
ба; дурень•> Ж, [нагtjлько] <<ТС.•> Ж, 
[нагtjлистий Ж, нагtjльковатий Ж]; -
очевидно, пов'язане з [гулИти] нуди
ти, глузувати; дурити•> (див.). 

[нагулити) <<Випадково знайти, на
дибати•>; -- неясне; можливо, походить 
від незасвідченого дієслова * гулити, 
спорідненого з гулЯти; в такому разі 
первісно означало <<Наткнутись гуляю

ЧИ•>, як укр. р. найтИ <<наткнутись іду
чИ•>, п. па!еіс <<наткнутись лізучи•> і 
т. д. 

lнагушпанити) <<Побити кулаками, 
відлупцювати•> МСБГ; -- похідне утво
рення від [гушпати] <<бити кулаками, 
товкти•> МСБГ, що, як і [гtjшкати] 
<<ТС.•> тж, є афективним звуконасліду
вальним утворенням. 

[наrінrечитися) <<розгніватися•> 
Корз, [наfікrечиний] <<насуплений, 
розгніваниЙ•> Корз; -- афективне утво-

над€лок 

рення, очевидно, пов'язане з *[нагин
дичитися], похідним від [индИчитися] 
<<бундючитисЯ•>. -- Пор. індИк. 

[наrлИrаться) <<похапцем на"істисЯ•> 
До; -- результат контамінації форм 
[tшлигrітися] ([налИкатися]) «ТС.•> і 
[1ль6fати] <<ковтати не жувавши•>. -
Див. ще rльоrати2 , лИкати. 

[наrрудзьовать] «Погано, недбало 
написати·>· До; -- очевидно, пов'язане з 
[грундзювrіти] <<Міцно з~'язувати•>, 
[1рундзювrітий] <<вузлуватии; мудрова
ниЙ•>. --Див. ще грундзювати. 

над (прийм.), над-, наді-, надо-, 
понад; - р. бр. болг. м. схв. над, др. 
над'Ь, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. СЛН. nad; -- ПСЛ. 
nad-ь; - похідне утворення від при
йменника па, викликане впливом при
йменника роd-ь <<Під•>; можливо, що -d-ь 
в обох випадках походить від іє. *dhё
<<Ставити, дівати•>; зіставлення компо

нента -d-ь з елементом -d- в лат. sёd-, 
prod-, геd- (Фортунатов Samaveda
araпyaka-samhita 83; Младено в 321) 
або З гр. -trcx, -trEV В aywtrcx <<ЗГОрИ•>, 
avwtrc:v <<ТС.>> (Meit!et RES 9, 127) ви
кликає сумніви. - Фасмер ІІІ 37; Чер
ньtх І 556; Преобр. І q85-587; 3СБМ 
7, 189; Machek ESJC 387; Bruckner 
351; Schuster-Sewc 979-980; Skok П 
495-496; Bez!aj ESSJ ІІ 210; ESSJ S!. 
gг. І 123-128. -Див. ще на1 . 

[надаражИтися) <<нехтуваТИ•> Ба; -
неясне; можливо, результат видазміни 
виразу не дорожИти (ся). 

надбавити, надбавка - див. вИ
бавити. 

[надгорій] <<Найзручніше•> Кур; -
неясне. 

надегати, надегt-r.tjти - див. вди
гнути. 

[надечИ) <<Намотати (куделю)•> Ж; -
очевидно, пов'язане з [надегrіти] <<ВТЯ
гувати (нитку в голку}». як [бічи] <<біг
ТИ•> з бігати; менш переконливе з фо
нетичних міркувань зіставлення (Же
лехівський) з надягrіти. - Див. ще 
вдигнути. 

надЄлок <<товста набита дошка для 
укріплення щогли на вітрильному чов-
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ні•> Дз, [надЄл] <<Частина дошки, під
кладувана під реЙ•> Берл; - запози
чення з російської мови; р. наделка 
<<накладка, нашивка (цвяхами), особли
во дерев'яна•> є похідним від дієслова 
наделать, утвореного з основи де
лать, споріднено"t· з укр. діло, і префік
са на-. -Див. ще діло, на1 . - Пор. 
наділок. 

наджа - див. надіжка. 
наджИнджурений - див. джен

джеруха1. 
[наджуга] <<УЇдлива людина•> ВеУг; -

очевидно, похідне від запозичення з 
чесько·] чи словацької мови; ч. [ dzigat] 
<<Шпигати; штрикати•>, [dzgпuc] «ТС.•> 
зіставляється з лит. vdfegti, лтс. diegt 
<<ТС.•>. - Machek ESJC 138. 

[наджулИ:тися] <<надудлитисЯ•>; -
очевидно, пов'язане з [джуклити] 
<<Жадібно пити•> (див.). 

надзирати, надзиратель, надзи
рач, на,дзір. надзірний, надз6рець -
див. зрпи. 

[надзудзуватий] <<кумедний, з прим
хами, навіжениЙ•> Ж; - афективне ут
ворення, у певний спосіб пов'язане з 
формою [прицуцуватий] <<дурнуватиЙ•> 
(див.). 

надзюндзЮритися - див. джен
джеруха1. 

надИбати - див. дИбати. 
[надий] <<туди•> Ж; - очевидно, ре

зультат давнього злиття прийменника 
на і займенниково-вказівно·і частки -ди, 
наявно·І· також у складі слів тудИ, 
сюдИ, всЮди, [кадИ, садий] та ін. -
Див. ще всЮди, на1 . 

надимати, надИми -див. дути1 . 
[надйсати] <<Наткнутись, надибати, 

знайти•>; - пов'язане з др. десити 
<<знаходити, зустрічати•>, схв. десити, 
десити «ТС.•>, надесити, надесити 
<<Знайти, наткнутися, застати•>, стсл. 
дєснтн <<знаходити, зустрічати•>, а та
кож з укр. [судосИтися] <<зустрічатися 
(з кимсь)•>, бр. [судошацьJ <<зустріча
ТИ•>, др, досити <<ЗНаХОДИТИ•>; - ПСЛ. 
desiti, dositi <<Знаходити•>, можливо, по
в'язане з dеsьп-ь <<ПравиЙ•>; - зіставля-
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ється з гр. ОЕХОІJСХІ <<приймаЮ•>, лат. de
cet <<Личить•>, дінд. dasati <<приносить 
жертву•> (Mei]Jet MSL 14, 338; Веrп. І 
188; Trautmanп 54; Walde-Hofm. І 
330); можливе також зіставлення з гр. 
O~W <<ЗНаЙду>>, ал б. пdesh <<ЗустрічаЮ•> 
(Pederseп IF 5, 47; Jok] Stud. 60-61). -
Фасмер І 505-506; БЕР І З 17; Skok І 
394-395. - Пор. деснйй, судосити. 

[надити1 ] <<Гартувати (залізо); по
кривати сталлю (сокиру)•> Ж, [над 
(нат)]. <<леміш•> О, ДзАтл Il; - р. [на
дить] <<наварювати залізом (стертий 
сошник); точити (леміш, сошник)•>, 
болг. надя <<ДОТочую, ПОДОВЖУЮ>>, [на
да] <<стальне лезо інструмента•>, ех в. 
надити <<Гартувати; НаварюваТИ СТаЛ
ЛЮ>>, нада <<СТаЛЬ>>, СЛН. пaditi <<Гарту
вати; наварювати сталлЮ•>, nada <<над
ставка, сталева надковка•>, [паdо] «Те.; 
сталь•>; - псл. пaditi, паdа; - вважає
ться результатом злиття префікса па- з 
основою diti <<класти•>, похідною від ко
реня *dhe- / dh- на ступені редукцїі. -
Фасмер ІІІ 37; Преобр. І 590; Skok ІІ 
497; Bezlaj ESSJ ІІ 211; 3ССЯ 21, 231; 
Абаев ИЗСОЯ І 157; Гутшмидт Сл. и 
балк. язь1козн. 296; Bern. І 193; Miki. 
EW 210. - Див. ще діти2 , на1 . -
Пор. надія. 

НсlДИТИ2 <<БабИТИ, приманювати; ЛО
ВИТИ вудкою•>, внадитися (унади
тися), внадливий (унадливий), вщід
но (унадно), вИнадити <<ВИМаНИТИ КО
ГО звідКИ>> Я, віднадити, знада Ж, 
знадлИвий, зщідний, [зана да] <<При
нада•> Чаб, [онада] <<ТС.>>, [перенад
ник], понадливий, [понадний] <<Прина
дниЙ•> Нед, [понада] <<Принада; звичаЙ•> 
Нед, [понадка] <<JC.•> Нед, [понажа] 
<<звичаЙ•> Нед, принадити, принада, 
принадливий, принадний, [рознади
ти] <<звабити, принадити>> ВеБ, [спо
надить] «ТС.>> Чаб, [спонада] <<Споку
са•> О, [унада] . <<Звичка•>, [унадний] 
<<унадливиЙ•>; - 'р. [снадить] <<звести, 
привчити одного до одного, з'єднати і 

скріпити•>, бр. надзіць <<вабити•>, п. 
sпad пу <<легкиЙ>>, ч. слц. sпаdп у <<ТС. •>, 
ч. sпad <<мабуть, можливо•>, слц. sпad' 
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«ТС.>>; - очевидно, результат давньо·і 
семантичної видазміни слова надити з 
первісним ЗJ:Іаченням <<Насаджувати, 

приєднуватИ>> через проміжне значення 
<<браТИ На ГаЧОК>>. - Див. ще надИТИ1 . 
- Пор. снасть. 

надихати <<збуджувати натхнен-
НЯ>>, надихюjти, натхюjти, неідих 
<<НаТХНеННЯ>>, натхнеННЯ, натхнен
ник, натхненний; - бр. натхніць; -
запозичення з польсько·! мови; п. natch
nqc, natchnienie, утворені з префікса 
na- і основи дієслова tchnq_c, що про
довжує давнішу форму d-ьxnQti <<дихну
ТИ>>, є, як і ч. пadchпouti, пadseni, ка
льками лат. inspїro <<Надихаю>>, inspїra
tio <<натхнення>>, утворених з префікса 
іп- <<В-, на->> і основи дієслова spїro 
<<дихаЮ>>; латинські форми є, очевидно, 
в свою чергу, кальками гр. ЕІ-ШУЕW 
(ЕІJ7ТУЕіw) <<Надуваю, надихаю>>, ЁІJ7ТУОІСХ 
<<дихання, натхненнЯ>>, до яких зводи

ться ЯК калька і СТСЛ. (в'h)Д'hХНОЕ.ЕННК, 
р. вдохновение (Шанский ЗСРЯ І З, 
32); форми надихати, надихюjти, 
неідих утворені як власне укра"інські 
варіанти - кальки до запозичених 

форм.- Див. ще дИхати, на1 . 
[надібня (їдома)] (бот.) <<Gracilaгia 

licheпoides Ag.>> Mak; - очевидно, по
хідне від псл. na dobe <<На потребі, по
трібне,>; назва могла бути зумовлена 
придаткістю рослини в їжу або ліку
вальними властивостями. - Див. ще 
шідібок. 

[надібок] <<Придатний для чогось 
кусок дерева чи заліза; господарська 
ріЧ>>, [нсідобок] <<ТС.>>, [над[б'є] <<Начин
НЯ>> Ж, [над{б' я] <<речі, майно>>, [надо
ба] «Потреба, необхідність>>, [надібний] 
<<потрібний Ж; придатний ВеУг>>, [на
д6бнр] <<Потрібно>> Ж, [надобuтися] 
<<бути угодним; виявитись можливим, 
бути придатним Ж>>, [знсідіб] <<інстру
мент; речовина; цілющі засоби; (мн.) 
матеріал (для публікаці"l),>, [з неідіб ки] 
(зменш.) <<Матеріали (для публікацїіk 
[знадіб'я] (зб.) <<інструменти; цілющі 
засобИ>>, [знсідоб] <<інструменТ>>, зн.сідо
ба <<потреба>>, [знад6бок] <<Нагода; ін-
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струмент; матеріал>> Нед, [ знад66' я] 
<<снаряд, пристріЙ>>, [знадібний] «При
датниЙ>> Ж, [знадобuти] <<пристосува
ти; обладнатИ>> Ж, знадобИтися <<СТа
ти потрібним, приrодитисЯ>>; - р. [нсі
добеньj <<Необхідна дома річ, необхідна 
людина>>, бр. надоба <<НачиннЯ>>, др. 
надобt <<Треба, ПОТрібНО>>, Ч. nadoba 
<<начиння; посуд>>, вл. паdоЬа <<Начиння; 
меблі>>; - похідне утворення від псл. 
па dobe, яке складається з приймении
ка па <<На>> та іменника do Ьа <<Придат
ність, користь>>. - ЗСБМ z. 198-199; 
Machek ESJC 387; Schuster-Sewc 980. -
Див. ще доба, на1 . - Пор. здіб. 

[надіжка] <<НадіЯ>> Ж, lнсіджа] <<ТС.>> 
Корз (< *нсідежа?), [надежний] <<На
дійниЙ>> Ж, [нсідіжна] <<Тільна>> (про 
корову); - р. [надёжа] <<НадіЯ>>, бр. 
[надзёжа], др. надежа, болг. Nддеж
да, м. надеж, стсл. Но;\ДЕЖДо;\ <<ТС.>>; -
псл. *пadedja <<Надія; накладаннЯ>>, по
хідне утворення від основи теп. часу 

дієслова *пadedjQ <<накладаю, поклада
ю(ся),>, спорідненої з інфінітивом пade
ti <<Надіти, накласти>>. - Фасмер ІІІ 37; 
Преобр. І 590; ЗССЯ 21, 233-234. -
Див. ще надія. - Пор. надити1 , 
одежа. 

[наділок] <<дерев'яна лопата, око
вана залізом Бі; піхвИ>>, [нсіділка Ж, 
Пі, надолак Пі] «ТС.>>; - р. [наделка] 
<<Всяка оббита річ, накладка>>; - похід
не утворення від дієслова * наділати 
<<Покрити, набити>>, що складається з 
префікса на- і основи діло, [ділати]; 
форма надолак є, очевидно, результа
том зближення з діл <<НИЗ>>, надолі 
<<внизу>> (пор. нсідолок <<Подолок жіно
чо·і сорочКИ>>). - Див. ще діло, на1 . -

Пор. надЄлок. 
надіти <<НадяГТИ>>, надівсіти; - р. 

надеть <<надіти>>, бр. надзе~ь. др. надt
ти, п. заст. пadziac, ч. [пaditi], слц. 
пadiet', болг. надЯна, надЯвам, м. на
ден.е «ТС.>>, схв. н.аденути (t-tаденути) 
<<нанизати, прикріпити; начинити>>, слн. 
пadeti <<Надіти>>; - псл. пadeti <<Надяг
ти, накласти>>, утворене з префікса па
і дієслова deti <<класти>>. - Фасмер І 
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надія 

509; ЗСБJУі 7, 196; Bгuckпer 107; Ma
chek ESJC 11.8; Skok І 414-415. -
Див. ще діти2 , на1 . 

надія, надійний, надіятися, [наді
ватися] <<НадіЯТИСЯ>>, над{йсь <<Мабуть, 
певно>>, над{сь «ТС.>>, [зненадійки] <<зне
нацька>> Ж, обезнадіяти, обнадІяти; 
- р. надеяться, бр. надзея, др. надt
ятися, п. пadzieja, ч. пadeje, сJщ. пadej, 
вл. пadiija, паdіес so, .нл. паіеjа, паіеs 
se, болг. надія ее, м. [надея] <<НадіЯ>>, 
схв. надати ее, слн. пadejati se; - псл. 
пadeja, похідне від основи інфінітива 
пadeti (пadejati) <<накладати, поклада
ТИ>>, утвореного за допомогою префікса 

па- від дієслова deti <<Класти>>. - Пре
обр. І 590; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
394; ЗСБJУі 7, 196; Bruckп~г 353; Ma
chek ESJC 387; Schuster-Sewc 981-
982; Bez!aj ESSJ ІІ 211; ЗССЯ 21, 235. 
- Див. ще діти2 , на1 . - Пор. на
діжка, сподівати. 

Надія (жіноче ім'я), Надя, [Надеж
да] Ж; - бр. Надзея; - калька р. 
Надежда, запозиченого, як і болг. На
дежда, з церковнослов'янської мови; 
цсл. ИАДі:жд~ є калькою гр. 'ЕЛкk, -іОщ, 
власного жіночого імені, утвореного на 

основі іменника Е:Лmс: <<НадіЯ>>. - Пет
ровский 162; Илчев 352. 

шідоба, надобно, надобИтися -
ДИВ. надібок. 

[надобний) <<Привабливий, гар-
ниЙ>>; очевидно, запозичення з 
польсько·! мови; п. заст. nadobпy «ТС.>> 
є похідним від паdоЬа <<Привабливість, 
врода>>, яке виводиться від того самого 
виразу псл. па dobe, що й укр. [нd
дібокJ <<потрібна річ>>, [надобИтися] 
<<бути придатним>>. - Bruckпeг 91. -
Див. ще надібок. 

шідо1сти, надоїдеіти - див. 1сти. 
[на-докладь) <<точно, ясно, пере

конливо>> Ж; - утворення на основі 
незасвідченоrо давнього іменника 
*докладь з імовірним значенням <<свід
чення, доказ, точна довідка>>; пор. ч. 

ст. dok!adati sg koho <<брати за свідка>> 
(Machek ESJC 134). - Див. ще до
кладний, На1 . 
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надрагуля 

[надоколо) <<Навколо>>, [надокола] 
<<ТС.>> Ж; - результат злиття приймен
ника на 1 з прислівником доокола, дов
кола. -Див. ще КОЛО2 , На1 . 

[надокрот:И:ти) <<Надокучити>> Ж; -
очевидно, результат контамінацГі фор
ми надокtjчити з незасвідченою фор
мою * настокроти ти, яка мог ла бути 
утворена від виразу типу до стократь 
чортів (Ж І 382; пор. насто'lОртіти 
<<Надокучити,>). - Див. ще кучити, 
крот. 

шідолобень <<Надовба; [йолоп],>; -
др. надолоб'Ь <<опускна колода біля во
ріт, тин, міська огорожа>>, ч. d!ab <<Паз, 
жолоб>>, d!abati <<довбати>>; - похідне 
утворення від основи з голосним пов

ного творе.~ня псл. *do!b- <<довбатИ>>, 
паралельно! до основи з ступенем ре

дукці"і *d"!b-, від яко·і походить звукова 
форма довбати; значення <<ЙОЛОП>> роз
винулось під впливом звукової подіб
ності до слова телvепень. - Фасмер І 
523; Machek ESJC 119; Ho!ub-Kop. 
102. -Див. ще довбати. - Пор. до
лото. 

надолужити, надолужати, І-tадо
лужувати, [надолуга] <<Відшкодуван
НЯ>> Ж; - неясне; можливо, пов'язане 
з недолугий; виводиться також (Sheve
!ov Hist. рhопо!. 534) від *надоложо
вати (пор. [доложИти] <<докласти>>). -
ЗСБМ 7, 191-192. 

[надошник) <<Водяна губка, бодяга, 
Spoпgia ftuviatitis; перцева м'ята, Meп
tha рірегіtа Ж, Mak>>, [натошник] <<Пе
рцева м'ята>> Ж, Mak, [лад6шник] 
«ТС.>> тж; - р. [над6жник] <<бодяга>>, п. 
пadecznik «ТС.>>; - очевидно, похідне 
від [надха] <<Відрижка з неприємним 
запахом>>, [натха] не.; нежить ДзАтл 
ІІ; астма>>; назва могла бути зумовлена 
застосуванням бодяги і перцевої м'яти 
для лікування цих хвороб; пор. [на
сердник] <<Перцева м'ята>>; фоНеТИЧНО 
може бути пов'язане із словом дощ. -
Див. ще надха. 

[надраrуля) (бот.) <<беладона, At
ropa Ье!!аdоппа L.>> Mak; - ч. [пadгa
gu!a, пadгahu!e), слц. пadгagu!'a; - за-



надриrанчик 

пазичення з угорської мови; уг. пadгa
gulya <<ТС.•>, очевидно, через посеред
ництво південнослов'янських (схв. lпa
traguJja], слн. пadгaguJa) і італійська·! 
мов (іт. maпdragola) зводиться до лат. 
maпdragora ( < maпdragoras), що похо
дить від гр. ІJсхvорсхуорщ; «ТС.•>. - Ma
chek ESJC 351; MNTESz П 992-993. 
- Див. ще мандрагора, мандри
гуля. 

[надриrанчик] <<франт, джиrун, 
хлюсТ•>, [надріJ6нчик] <<ТС.•> Ж; - не
ясне; можливо, результат вторинного 

зближення з дрurати форми якогось 
іншого походження, напр., * .матри
fанчик, похідної від [.матриn:ін] <<бе
ладона•>. 

надро <<ЛОНО, пазуха>> Г, Ж, надра 
(мн.) <<Глибина, середина•>, [нідр6] <<ЛО
но, надра•> Ж, [н{дриця] <<лобкова кіст
ка•> Ж, [занідро] <<Пазуха•> Ж; - р. 
недра, др. нtдро, ядра <<Надра, глиби
на, нутрощі, лоно•>, п. пadro <<Пазуха•>, 
zanadrze <<ТС.•>, ч. fiadra <<перса•>, слц. 
пadra <<тс.; пазуха•>, вл. нл. пadra <<пер
са•>, болr. Недра <<Надj)а>>, СХВ. недра 
<<ТС.; Пазуха•>, СЛН. nedгa, (шidrije) <<ТС.>>; -
псл. пedro" ( *edro), пadro; - результат 
злиття кінцевого звука n прийменника 
*v-ьn <<В, у•> з початковою частиною 
іменника *еdго (*adro) < *ёdro (*Qdro), 
очевидно, спорідненого з гр. І1троv 
<<живіт, черевна порожнина•>, дірл. iп
athar <<Нутрощі•>, двн. iп-adiri <<ТС.•>, ada
ra <<ЖИла, артерія, кишка, нутрощі•>, 
кімр. еп-еdеr-еп <<нутрощі•>; менш пере
конливе зіставлення (Brugmaпп Gruп
driss І 179 та ін.; Fick KZ 21, 463; 
Holub-Kop. 238) з вірм. ait <<щока•>, 
aitпum <<набрякаЮ•>, aitum <<пухлина, 
нарив•>, гр. оїоос;; <<нарИВ•>, оЇоІJсх <<пух
лина•>, 61o<Xw (610E:w) <<надуваюсь, пух
ну•>, двн. eiz <<Нарив•>, еіtаг <<отрута•>, 
лтс. іdга <<Гнила с~р.девина дерева•>; 
припускався (Mei!Jet Etudes 408-409) 
малоймовірний Зворотний перерозподіл 
vьп-edro з давнішого v-ь-пedro, яке зі
ставлялося з гр. VГJOUC: <<черево•>; виво
дилось також (Bri.ickпer 196) від ко
реня ja-ti <<Їхати•> на підставі схв. jадро 

надторочити 

<<вітрило•>, jедро, jадрило, jедрило 
«ТС.>>, п. ст. jadro <<сіть, невід•>; україн
ські форми з на-, можливо, походять з 
польської мови. - Булаховський На
риси 223; Фасмер ІІІ 5~; Преобр. І 
621-622; Machek ESJC V 387 -388; 
Ho!ub-Lyer 328; Schuster-Sewc 980-
981; Младенов 361; Bez!aj ESSJ П 218; 
Вегп. І 270-271. 

надсадйти <<Надірвати, надвереди
ТИ>>, надсаджувати, надсідатися 
<<Надриватися, пошкоджувати здоров'я; 
сильно кричати•>, надс{стися, надсада 
<<пошкодження здоров'я від важкої ро
боти, надірваність, [грижа МСБГJ.>. Nдд
садний <<НаДЗВИЧаЙНО напруженИЙ>>; -
р. н.адсадuть, надседаться (заст.) 
<<Надсаджуватися, надриватися•>, над
сада, надссідньнї, п. заст. nadsadzac 
si~ <<Надсаджуватися•>; - результат ви

дозміни значення надсадИти <<ЗМісти
ти, перемістити•>; пор. ч. рідк. пadsaditi 
<<зрушити, змістити•>. - Див. ще над, 
садИти. - Пор. досада. 

[надсістися] <<Тріснути•> Ж, [надсі
дсітися] Ж; - очевидно, результат 
взаємодії значень надсадИти <<Надвере
дитИ•> і розсістися <<розвалитися, роз
пастися•> (про стоячий посуд). - Див. 
ще над, сидіти. 

[надт:И:нник] (бот.) <<паслін, So!a
пum du!camaгa L.•>; - очевидно, утво
рення на основі виразу над тuно.м 
<<Під тиноМ•>, за місцем виростання бу
р'яну. - Див. ще над, тин. 

надто <<Надмірно; ДО ТОГО Ж, особ
ЛИВО; Ще біЛЬШе>>, занадто, (знадто.м) 
<<Занадто•>: - бр. надта <<дуже, надмі
рно•>; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. nadto <<Надто•>, як і ч. 
слц. пadto <<до того ж, крім того•>, є ре
зультатом злиття прийменника паd 
<<над•> і займенника to <<Те, це•>. -
ЗСБМ 7, 200-201. - Див. ще над, 
той. 

[надторочити] (,надточити, надси
патИ•> Ж; - результат видазміни пря
мого значення <<Вийняти поперечні ни
тки з краю тканини» в значення «над

сипати; надлитИ•>. -Див. ще торок1 . 
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надторчИти 

[надторчИти] <<трохи надрізати>>; 
очевидно, результат видазміни надто
рачИти <<ВИЙняти поперечні нитки з 
Краю ТКаНИНИ>>. -Див. ще торок1 . 

надточИти <<ДОТОЧИТИ, ПОДОВЖИТИ 
приєднанням додатково! частини; при

єднати для подовженнЯ>>, [нdдтичка] 
«Підтичка (у жіночій сорочці)>> Ж, 
[нdдтічка] <<ТС.>>, доточИти <<ПОдов
жити при~днанням додатково! части

НИ>>, [дот6чка] <<шматок, приєднуваний 
для подовженнЯ>>, наточИти <<доточи
ТИ>>, [натdчка] <<ШМаток шкіри, яким 
наточують халяву>> Корз, [нdтучка] 
«ТС.>> тж, [нdтічка] <<затягнений у пос
толи реміНЬ>> Ж, підточИти <<Наста
вити, пришити додатково>>, підтичка, 
підтока <<колода у возі, яка з'єднує 
його передню частину з задньою>>, 
[підт6рка] «ТС.>> НикНикТрЛ, прито
чИти <<доточити>>, [притока] <<пригода, 
випадок; нагода, привід; підтока у возі 
Нед; стосунок; зручне місце; глухий 
завулок>>, [притічний] <<СПриятливий, 
підхожий, зручниЙ>> Нед, [прит6шний] 
<<зручний; такий, що личить>>, роз
точИти <<розширити вставкоЮ>>, ста
чИти <<скріпити, з'єднати; зшити>>; -
р. точИть (ст.) <<ТКаТИ>>, тачdть <<ШИ
ТИ>>, [т6ча] <<ТКанина>>, [т6чиво] «ТС.>>, 
натачdть <<доточитИ>>, [надтачdть] 
«ТС.>>, притачdть <<Пришити>>, ста
чать <<ЗШИТИ, СТОЧИТИ>>, бр. надта
ЧЬlЦЬ <<доточитИ>>, прьtта чьщь <<Прито
чиТИ>>, растачь'щь <<розточитИ>>, ста
чьщь <<стачити>>, п. przytoczyc <<подати, 
навести, процитуватИ>>, ч. pi'itociti se 
<<Прив'язатися>>; - псл. -tociti <<Прити
кати, приставляти>>, ітератив tacati ( < 
*toketi) <<ТС. >>, пов' язане чергуванням 
голосних з .. t-ьkati никати, ткати>>; по
в'язання р. тачdть із стсл. т"ч"тн 
<<котити>>, ч. taceti «Крутити, катати>>, 
п. taczac «ТС.>> (Фасмер IV 29) помилко
ве. - Коломієць Мовозн. 1992 І 1, 41-
45; Горяев 346. - Див. ще ткати. -
По/). притаковИти. 

[надтятоє (.молоко)] <<Тільки що 
прокисле, трохи прокисле>> ВеУг, [про
тинdтися] <<прокисати>>, [протЯтисяJ 
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нажаrлИвий 

<<Тільки трохи прокиснути>> (про огірки 
Ме), [протинене] (молоко) <<Трохи 
прокисле>> Нед; - очевидно, результат 
видазміни значення <<НадрізаниЙ>> у 
надтЯтий, протЯтий, що стосували
ся спочатку огірків, які для швидшого 
прокисання надрізуються з кінців і 
протинаються ножем; у такому разі 
вираз тільки протятий первісно оз
начав <<уже вкислий тільки тому, що 
протятий, прорізаниЙ>>; на молоко та
кий вираз було перенесено після його 
деетимологізаці'і; дієслово протинd
тися, протЯтися набуло значення 
<<ПрокисаТИ>> від деетимологізованого 
дієприкметника. Див. ще про, 
тЯти. 

[надушник] <<кожушок без рукавів 
О; причепа, надоі'длива особа Л>>; -
похідні утворення від виразу на дtjшу 
(одягати, насідати і под.). 

[шідха] <<Відрижка з неприємним 
запахом>>, [нdтха] не.; утруднене ди
хання, астма Ж; нежить ДзАтл П; при
стріт 0>>; - р. lнaдtjxa] <<НежитЬ>>, бр. 
[натхаJ <<Відрижка>>, п. [natcha] <<Не
жить>>, Ч. пadcha <<СИЛЬНИЙ нежить; 
простуда; болячка на губах, носі, у ро
ті Та іН.>>, natcha, natka <<ТС.>>, СЛЦ. nad
cha <<Нежить>>, слн. naduha <<задишка, 
астма>>; - похідне утворення від дієсло
ва надхнtjти <<Надихати>>; первісне зна
чення <<хвороба, надихана поганим пові
тряМ>>. - Бевзенко НЗ У жДУ 26 І 2, 
177; VВарбот 98; 3СБМ 7, 266; Machek 
ESJC 387; Ho!ub-Kop. 238. -Див. ще 
дИхати, на1 . 

[надчалистий] <<запальний, гаря
чий; дурнуватиЙ>> Г, Ж; - неясне; мо
жливо, пов'язане. з р. чалИвьиї <<брид
ливиЙ>>. 

надягати- див. одяг. 
[нажаrлИвий] <<сердитий, запаль

НИЙ>> ВеУг, [нажаклий] <<згубниЙ>> Пі; 
- очевидно, пов'язане з lжЄкнути] 
<<несамовито напасти>>, [нажЄкати] 
<<налякати>>, [нажегати] <<ТС.>>; зістав
лення з [t-tdджую] <<у'ідлива особа>> 
(ВеУ г) з фонетиЧного погляду непере
конливе. -Див. ще ж€кнути. 



наждак 

наждак, наждаковий, наждач
ний; - бр. наждак; - запозичення з 
російської мови; р. наждак виводиться 
від тур. пadzak <<Велика палиця, дволе
за сокира>> (Фасмер ІІІ 38; Lokotsch 
124); з семантичного погляду зв'язок 
сумнівний. - Чернь1х І 557. 

[нажегати) <<Налякати>> Дз, [наже
кати] «ТС.>>; - неясне; можливо, по
в'язане в якийсь спосіб з жахсіти <<ЛЯ
кати>>, жах і з [жЄкнути] <<несамовито 
напасти, стрімко кинутися на когосЬ>>, 
[жахати] <<вириватися, спалахувати>>. 

[нажИ:поритися] <<добре наїстисЯ>> 
ЛексПол; - афективне утворення без 
певно"! словотворчо·і моделі. 

[нажорити) <<Нажарити, розпекти>> 
ЛексПол; - очевидно, результат хара
ктерної для деяких українських говорів 
лабіалізації ненаголошеного а. - Див. 
ще жар, на1 . 

[назавлєги) <<В час, коли звичайно 
лягають спаТИ>> Ж, ВеЗн; - результат 
злиття прийменника на з прислівни
ком [завлЯги] <<ТС.>>, пов'язаним з ляг
тИ (див.). 

[назадводі] <<Ведучи поза себе>> Ж; -
результат Злиття прислівника назад з 
якоюсь формою дієслова водИти; се
мантико-словотворча прироДа слова не 
зовсім ясна; можливо, це результат 

видазміни деетимологізованої форми 
назадгузь із зміною г > в, як у свер
бuгуз > свербuвус. - Див. ще вестИ, 
зад, на1 . 

назадгузь; результат злиття 
прислівника назад з формою гузь, ут
вореною від основи гуз- <<Зад; задній 
прохід>> подібно до форми руч від рука 
в словах ліворуч, обіруч і под. - Див. 
ще гуза, зад, на1 . 

[назалник) (ент.) <<Присмерковий 
бражник молочайний, Dei!ephi!a euphor
biae L. (гусінь)>> ВеНЗн; - неясне; мож
ливо, результат видазміни незафіксова
но·і форми * лазальник (від лазити). 

назальний <<носовиЙ>>, назалізу
вати, назалізація; - р. назсільньи'і, 
бр. назсільньt, п. пaza!izacja, ч. naza!ni, 
слц. naza!пy, болг. назсілен, схв. назіі-

назимка 

лан, слн. naza!eп; - ускладнене суфік
сом -н- запозичення із західноєвропей
ських мов; фр. англ. нім. nasa! <<Носо
виЙ>> утворено від основи лат. nasus 
<<НіС>>, спорідненого з псл. поs-ь, укр. 
ніс (див.). 

Назар (чоловіче ім'я); - р. бр. 
Назар, др. Назарии, болг. Назари, 
Назар, цсл. П~з~рнн; - через церков
нослов'янське, грецьке (гр. Nсх~ар1щ) і 
латинське (лат. Nazarius) посередниц
тво запозичено з гебрайської мови, в 
якій власне ім'я Nazar походить від 
форми nazar <<Він присвятив себе Бого
Ві>>. - Вл. імена 71; Петровский 162; 
Спр. личн. имен 438. 

назва, названий, назвисько, нсіз
вище, називнИй - див. звати. 

lназдоніс) <<можна носити; придат
не ще для носіннЯ>> Ж; - результат 
злиття префіксів на- і з- з префіксаль
ною основою доносИти. - Див. ще 
до1 , з 3 , наІ, нестИ1 . 

[наздоптати) <<Наступити>>; - по
хідне утворення від [ доптати] «Топта
ТИ>>, викликане впливом форми на

стоптати <<НаСТУПИТИ>> (див.). 
[наздрете) <<побачити>> Корз; - по

в'язане із здріти (див.). 
наземка (бот.) <<Хруплявник, Po!y

cпemum L.>>; - похідне утворення від 
прикметника наземний; назва зумовле
на тим, що це дуже низька рослина. -
Нейштадт 218. -Див. ще землЯ, на1 . 

[наземки) <<свині>> Ж; - очевидно, 
закономірна для західноукраїнських го
ворів звукова форма слова назИмки 
<<Однорічні домашні тварини>>. - Див. 
ще зима. 

називнИй (відмінок); ....:._ бр. назоу
ньt; - калька р. именuтельньиї, яке, в 
свою чергу, є калькою лат. nomiпatї

vus, похідного від nomen <<ім'я, назва>>, 
або гр. ОVОІJСХСJТІХ~ ( птGю\(:), похідного 
від OVOIJCX <<ім'я, назва>>. - Фасмер ІІ 
129. -ДИВ. ще ЗВаТИ, На1 . 

назимка (ент.): н. мала <<п'ядун 
зимовий, Acidalia (Орегорhtега) bru
mata>> Ж, н. велика <<п'ядун обдирало 
(?), Hibernia (Еrаппіs ?) defo!iaria>> Ж; -

29 



юізир 

утворення на основі виразу на зИму; 
назва мотивується тим, що метелики 

цих видів гусені літають перед зимою 
і навіть узимку. - Горностаев 249, 
253. -ДИВ. Ще ЗИМа, на1 . 

юізир, назирати, назИрити, на
зирком, юізирцем, · ~-tазирці, назарИ
ти -див. зріти1 • 

[назйрить] <<розжарити; пожалити 
(кропивою); побити•> ЛексПол; - оче
видно, результат незв11чайно·і для укра
їнських говорів видазміни форми на
жарити. - Див. ще жар. 

[назілки] <<сім'я трутнів•>; - р. 
[наз6лок] <<Маточна п'ятка, маточна 
лунка, зачаток маточн01 чашечки•>; -
неясне. 

[назіпак] <<навпаки•> Ж; - результат 
злиття прийменника на з прислівником 
[зіпак] ( <[зопак]) <<НавпакИ•>, пов'я
заним з [6пак] <<Назад, навпакИ•> (див.). 

[назлогах] <<опершись ліктямИ>> Г, 
Ж; - результат злиття прийменника 
на з іменником [злоги], похідним від 
ложИти, лежати. - Див. ще з1 , ле
жати, На1 • 

[назлучке] (предикатив у значенні 
«Трапляється, випадково відбувається•>, 
напр.: <<І що тилько ни назлучке, то 
завше я винна•>) Корз; - пов'язане з 
[лучИтися] <<трапитисЯ>>. - Див. ще 
лучйти2 . 

[назолоті] (у виразі [так, як І-t.] 
про потаємне сильне бажання) Ж; -
характер семантичного зв'язку з імен
ником золото чи прикметником зо
лотИй неясний. 

[назрЯ:чиЙ) <<КОСООКИЙ, ЗИЗООКИЙ>> 
Ж; - очевидно, результат видазміни 
форми незрЯчий. - Див. ще зріти\ не. 

назубок; - запозичення з російсь
кої. мовИ; р. назубок <<твердо, добре, 
напам'ять•> (при дієсловах знать, вь't
учить і под.) виникло, очевидно, на 
основі виразу на зубок (определять, 
пробуя узtшвать, напр., про визна
чення ступеня спілості зерна) при мо
жливому впливі з боку дієслова зуб
рИть · <<заучlвати напам'ять•>. - Див. 
ще зуб1 , на. 

зо 

най 

[назудре] <<Наперекір•> Корз; - не
ясне; можливо, пов'язане з [удрати] 
<<ударити•>. 

[назусп'ять] <<Назад•> Ж; - не зо
всім ясне; можливо, результат видазмі

ни форми *нав-сп' ять «ТС.>> під впли
вом назустріч; форма *навсп' ять мо
гла бути результатом злиття приймен
ника на з прислівником *у сп' ять, спо
рідненим зі стсл. в:ьсnь..ть. і утвореним 
шляхом злиття прийменника v-ьz і фор
ми р~tь, похідної від іменника p~ta <<п'я
та•>. -Див. ще на1 , п'ята, уз. 

назути, назувати - див. взути. 
наfвний, наі'вничати; - р. наИв

НЬlЙ, бр. на[уньt, п. вл. naiwпy, ч. пaiv
nl, слц. naivny, болг. наИвен, м. наи
вен, схв. найван, слн. na(veп; - запо
зичення з французької мови, ускладне
не суфіксом -н-; фр. naїf <<Простий, на
ївний, недосвідчениЙ•> походить від лат. 
nativus <<ПриродниЙ•>, утвореного від діє
прикметника пatus <<НародженИЙ>> діє
СЛОВа пascor ( *gnascor) <<Нараджуюся•>, 
спорідненого з geпus <<рід•>. - Акулен
ко 141; Черньrх І 557; Фасмер ІІІ 195; 
3СБМ 7, 210; Dauzat 494; Walde
Hofm. І 597-600.- Див. ще ген1 • 

наfзники (ент.) <<надродина комах, 
Ichпeumonidae•> УРС, Ж; - бр. наез
нік; - запозичення з російської мови; 
р. наездник, утворене з префікса на- і 
ОСНОВИ ДіЄСЛОВа ездuть <<ЇЗДИТИ>>, Є ре
зультаТОМ перенесення назви з первіс

ним значенням <<Вершник•>, зумовлено

го тим, що J<омаха під час відкладання 
яйця в тіло іншої гусені чи личинки 
набирає пози, що нагадує вершника. -
БС3 29, 51. -Див. ще їзда, на1 • 

[най1 ] <<Нехай•>, [ней] «ТС.•>, [~-tайте] 
<<дайте змогу; облиште•>, [няй] <<нехаЙ•> 
Ж, О, [t-tЯйте] Ж; - р. [най] <<ХаЙ•> (з 
укр.), п. (каш. слнц.) [naj], слц. [naj], 
схв. [naj], слн. nai <<ТС.>>, lпajmo] <<дай
мо змогу>>, [najtej <<дайте змогу•>; -
можливо, вже псл. najь <<Нехай, облиш, 
дай змогу» як результат стягнення ви
разу ne xaji <<Не чіпаЙ•>. - Bezlaj ESSJ 
ІІ 213; ESSJ Sl. gr. ІІ 462. - Див. ще 
нехай. 



най 

[най2] (дит.) <<даЙ>> ЛексПол; - оче
видно, результат контамінації форм на 
<<ВізьМИ>> і дай. - Див. ще дати, на2. 

най- (префікс форми найвищого 
ступеня порівняння прикметників і 
прислівників); - р. наи-, на-, бр. болr. 
най-, др. наи-, п. слн. паj-, ч. пеj-, 
ші-, слц. вл. паj-, м. схв. наj-; - псл. 
naji-; - утворене з прийменника па 
<<над, зверх>> і частки ji, яка зіставляє
ться З ав. Ї (частка), гр. VUV-l <<Тепер>> 
від vuv <<ТС.>>, умбр. ро-еі <<ХТО>> (Bern. 
І 416; Mikt. EW 210, 430), але яка мо
же бути тотожною із займенником ji 
~тоЙ>> і сполучником та часткою і. -
ІУМ Морфологія 467, 500; Фасмер 
ІІІ 190; Преобр. І 585-586; ЗСJ?М 7, 
210; Вrі.ісkпег 351; Machek ESJC 395; 
Schusteг-Sewc 982-983; Skok ІІ 495-
496; Bez!aj ESSJ ІІ 213; ESSJ S!. gr. 
ІІ 433-435. -Див. ще і 1 , на1 • 

[найбар] <<щонайменше>> Ж; - не 
зовсім ясне; можливо, результат злит
тя часток [най] <<НехаЙ>> і незасвідчено
го в українських джерелах *бар <<ХОЧ, 
хоча б>>, спорідненого з слц. bar <<ТС.>>. 

[найбуть] <<мабуть>> Па; __:__ резуль
тат видазміни деетимолоrізовано·і фор
ми .мабуть (* майбуть < *.мрєбуть) із 
зближенням першого компонента .май
з часткою [най] <<НехаЙ>>. - Див. ще 
мабуть, най2 . 

наймати, наи.манець, найманка, 
наймач, най.ми, наймит, най.мuти, 
най.миття, най.митувати, наймит
ча, наймитчук, най.миця, наймичка, 
наймичкувати, най6.м, най6.мець -
див. імати. 

[наймі] <<зовсім не, анітрохИ>> Ж, 
[на.мн{й] <<щонайменше, принаймні>> Бі, 
[а наймі а наймі] <<а особлиВО>> Ж; -
видозмінене запозичення з польської 
мови; п. пajmпiej <<Найменше, щонай
менше>> складається з частки найвищо
го ступеня порівняння паj- <<НаЙ->> і ос
нови mпiej <<Менше>>. - Див. ще мен
ший, най-. 
найнЯти- див. йнЯти. 
найпаче <<найбільше, особливо>>, 

[найпак] <<ТС.•>; - р. наипаче, бр. 

накмрисити 

[найпачз], болr. най-паче, схв. наjпа
че, стсл. Но;\Нnо;\чє; - псл. паірасе; -
форма найвищого ступеня порівняння 
прислівника, утвореного від основи 

pak(-o) <<Назад, знову, навпаки, ще, 
крім тогО>>. - ЗСБМ 7, 212. - Див. 
ще НаЙ-, ПаК1 , Паче. 

найтИ <<Відшукати, випадково нат
рапити>>, Найда <<ПіДКИДЬОК>>, [найдух) 
«ТС.>>, вИнайти, віднайтИ, знайтИ, 
знайда <<ПідКИДЬОК>>, [знайдей Ж, зна
йденА Ж, знайдух] «ТС.>>; - р. найтИ, 
бр. знайсц{, др. наити, п. najsc (ла 
со), ч. пajfti, слц. шijst', болг. найда 
<<Знайду>>, м. найде <<знайде>>, схв. нсіhи 
<<ЗНаЙТИ>>, СЛН. najti, СТСЛ. Но;\НТН; -

псл. naiti «ТС.>>, первісно <<набрести, на
ткнутись ідучи>>, паралельне до naxoditi 
<<ЗНаходитИ>>. - ЗСБМ 7, 213. - Див. 
ще ітИ, на1 • - Пор. нал{зне, нахо
дИти. 

[найтичанка] <<вид брички>>, ната
чанка, [нете,tанка Ж] <<ТС.>>; - п. пaj
tyczaпka, пejtyczaпka «ТС.>>; - похідне 
утворення від назви м. Нейтічанка 
(нім. Neutitscheiп) у Чехії (ч. Novy Jf
ciп), у якому була каретна фабрика. -
Желеківський І 478; SJP IV 1076. 

[наказ] <<пошесть на худобу>> О, 
[наказа] <<простуда (у худоби)>> О; -
запозичення зі словацько"t· мови; слц. 
[пakaz) <<Зараза, інфекціЯ>>, пakaza, ЯК і 
Ч. пakaza <<ТС.>>, пов'язане З nakazit' 
( ч. пakaziti) <<заразитИ>>, похідним від 
kazit' (ч. kaziti) <<псуваТИ>>, споріднено
го зv укр. [казИтиJ «ТС.>>. - Machek 
ESJC 246. -Див. ще казйти. 

накараскатися - див. відкарас
катися. 

[накарпас] <<Прочухан, бійка>>; -
неясне. 

[накепа] <<навар, наїдок, користь>> 
Си; - очевидно, пов'язане з кипіти 
(див.). 

[накепкатися] <<на"істисЯ>>; - афе
ктивне утворення, Паралельне до [на
тевкатися] «ТС.>>, похідного від [тів
кати] <<Жадібно їсти>> (пор.). 

[накйІ,>исити] <<НакришиТИ>> О, [на-
кИршитиj <<Порозбивати, потовкти>> 
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О; - очевидно, запозичення з польсь
кої мови; п. kiereszowac <<рубати, рани
ти, калічити>>, pokiereszowac <<порізати, 
пошматувати; порубати шаблею>> виво
диться від уг. kereszt <<Хрест>>, запози
ченого зі слов'янсью-іх мов. - Ониш
кевич І 468; Sfawski ІІ 153; Bruckпer 
228; MNTESz ІІ 457-458. - Див. ще 
хрест. 

[накицікати] <<Нарізати чимсь ту
ПИМ>> ЛексПол; - афективне утворен
ня, Паралельне ДО начигuкати <<ТС.>>, 
похідного від чигuкати (пор.). 

[накіпкіюшіти] <<багато набрати>>; -
неясне; можливо, похідне від кіпка 
<<КОПИЧКа>>. - Пор. копа, на1 • 

[накісток] <<пір'їнка в поплавку>>, 
[накіска] <<обрізаний кінець гусячого 
пера, вставлений в ріжок для розма
льовування гончарних виробів>>; -
очевидно, пов'язане з р. [накосток] 
<<Кістяний наріст>>, [накостьtш] <<Наба
лдашник>> (напр., палиці), [накость'tль
ник] «ТС.>>; характер стосунку до осно
ви слова кість неясний; можливо, 
йдеться про ту саму основу каст-, що 
і в р. кость[ль. 

накіт - див. котИти. 
[наклітИти] <<прибрати; приладна

ТИ>> О; - очевидно, пов'язане з кле
чати <<ПрикрашатИ зеленНЮ>> (пор.). 

[наклЯчки] <<НавколішкИ>> О; - по-
в'язане з [клякати] <<Ставати навкьлі
ШКИ>> (див.). 

[нако] (частка) <<на, візьми-но>> 
МСБГ; - результат злиття частки на 
<<бери>> і підсилювальної частки -ко. -
Див. ще -ка, на2 • 

[наковтач] (орн.) <<дятел, Picus L.>> 
МСБГ; - пов'язане з [ковтач] <<ТС.>> 
(див.). 

[наковчити] <<натеревенити>>; -
неясне; можливо, пов'язане з [ковта
ти] <<стукати, цокати>> (пор.). 

[накозубіпися] <<настовбурчитися>> 
ЛексПол, [накозобитись] <<Злісно ви
ставитися>> Куриленко; - очевидно, 
пов'язане З козуб <<Лубкова коробКа>>, 
козубом стати (про мокрий одяг) <<за
мерзнути, стати твердим як кора>>, [ко-
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зубатий] <<пузатиЙ>> Ж. - 3СБМ 7, 
214. -Див. ще козуб. 

[накой] (спол.) <<Ледве, як тільки>>; -
результат спрощення форми [наколь], 
пов'язаної з [наколИ] <<ТС.>>. - Нім
чук нз УжДУ 35, 42. - Див. ще на
колИ. 

[наколИ] (спол.) <<коли, як тільки, 
якщо>> Г, Ж, ВеУг, [наколь] <<ТС.>> Ж; -
складне утворення з прийменника на і 
прислівника колu, у другій формі ре
дукованого. - Див. ще колИ, на1 • 

[наконешнЯк] (ент.) <<Китичник, 
Pygaera 0.>> Ж; - неясне; очевидно, 
пов'язане з кінечь (від розташування 
на кінцях гілок?). 

[накоржень] <<шкіряна рукавиця>>, 
накожні <<Шкіряні рукавиці>>, [накож
ні] <<вид чобіТ» (?) Ж; - очевидно, за
позичення з російської мови, пізніше 
зближене з корж; р. [накожни] <<шкі
ряні рукавиці, що натягаються на шер
стяні>>, утворене від іменника кожа 
<<шкіра>> за допомогою прийменника 
на. - Див. ще кожа, на1 • 

[накострополИтися] <<одягтися ду
же гарно, оригінально>> Ва; - афектив
не утворення. 

[накочвати] <<Надходити натов-
пом>> Ж; - пов'язане з кочувати; ха
рактер фонетичних змін неясний. 
Див. ще кочувати. 

[накрама] <<Жіночий шарф>> Дз; 
запозичення з турецької мови; тур. 
makrama <<Велика селянська хустка із 
емугастими узорами; вид серветки>> 

походить від ар. mabrama <<хустина>>; 
на українському rрунті відбулась диси
мілятивна зміна початкового ма- в на

під впливом префікса на-. - Рад
лов IV 2 1997. - Пор. нафрама. 

[накри] (муз.) <<бубни Г; литав
ри Бі>>; - р. [накра] <<бубон, литаври>>, 
ст. на кра <<ВИД барабана>>, на гара <<ба
рабаН>>; - СХВ. НаКара <<ВИД бубна, ту
лумбаС>>; - запозичення з тюркських і 
перської мов; узб. тур. пakara <<бара
бан>>, тур. тат. аз. пagara <<ТС.>> похо
дять від перс. пaggara, nagire <<ТС.>>, ЯІ\і 
зводяться до ар. паkkага <<Литавра>>. -



накропудитися 

Білецький-Носенко 236; Фасмер ІІІ 36, 
40; Преобр. І 591; Срезн. ІІ 293; Lo
kotsch 124. 

[накропудитися] <<злісно вистави
тися•> Куриленко; - афективне утво
рення, можливо, пов'язане з харапу
дитися <<злякано кидатися>> (про ко
ней). 

[накрЯкати] <<багато набрати, на
вантажити>>; - неясне; можливо, по

в'язане з [накарканИчити] <<багато на
брати на шию, на плечі•>. 

[накувітись] <<Намаятися, напрацю
ватися>> ЛексПол; - неясне. 

[накундубаситися] <<нахмаритися•> 
Дз, [накондубачитися] «ТС.>>; - афек
тивне утворення без виразних слово
творчих джерел. 

lнакутилетися] <<наїстися•> Корз; -
пов'язане з [кутулЯти] (див.). 

[накутИтиj <<Напустувати; нав'яза
ТИСЯ>> Бі; - р. кутИть <<гуляти, пия
чити•>, ч. kutiti (kutati) <<коїти, пусту
вати; копошитися; робити потаЙ>>, цсл. 
KO'(ГH'rt1 <<придумувати, затівати•>, мо
жливо, також п. ч. skutek <<вчинок, 
дія•>; - псл. kutiti <<займатися витівка-

. . ' ' 
ми•>; - дальшІ зв язки остаточно не з я-

савані; пропонується зіставлення з іє. 
*keu-t-/kou-t- <<Зігнуте, гак>> (ЗССЯ 13, 
139, 140; Куркина Зтимология 1971" 
75). - Фасмер ІІ 434; Machek ESJC 
309; Bern. І 654; Mikl. EW 149. 

[накухтерити] <<наварити•> (погано·! 
"!жі) Си; - пов'язане з [кухтеря] <<Ку
харчук>>. -Див. ще кухта 1 • 

[належИтий] <<належниЙ>>; запо-
зичення з польсько·! мови; п. nalezyty 
<<Належний, відповідниЙ•>, як і nalezny 
<<ТС.; приналежниЙ•>, є похідним від діє
слова nalezec <<належати, годитись>>. -
Див. ще Лежати. 

[паЛень] (бот.) <<дуб скельний, 
Quercus sessiliflora Sa-lisb.>> Mak; - ре
зультат видазміни деетимологізовано·! 

форми [нелинь] <<дуб черешкуватий, 
пізньоквітний (зимовий), Quercus pe
dunculata hiemalis (tardiflora)>> із збли
женням початково1 частки не- з префі
ксом на-. -Див. ще линЯти. 
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налИсник 

[налепкати] <<наліпити; обкидати 
брудом•> ВеУг; - результат видазміни 
форми наліпИти, зумовлено·! впливом 
слова леп. - Див. ще ліпИти. - Пор. 
леп. 

[налИба] <<Кріплення штольні•> Ж; -
неясне; можливо, пов'язане з луб, па
луба (пор. лит. luba <<дошка•>, lubos 
<<дощана стеля•>). 

[налИбоватий] «примхливий, ди
вацькиЙ>>; - неясне; в якийсь спосіб 
пов'язане з [нашИбоватий]. - Див. 
ще нашибка. 

[наливайко] <<хлібний жучок, який 
з'являється, коли наливається жито•>; -
похідне утворення від наливатися. -
Грінч. ІІ 49.8. -Див. ще лИти, на1 • 

налИгач, налИгачка - див. лига
ти'. 

[налИзник] <<ВИд жіночого одягу•>; -
неясне. 

[налим] (іхт.) <<минь, миньок, Ga
dus lota (Lota lota)>> Ж, [налим мор
ськИй] <<Mottela tricirrata, Ophidium 
barbatum>> Ж; - очевидно, запозичен
ня зі словацька·! мови; слц. nalim, як і 
болг. налим, мабуть, у свою чергу, є 
літературним запозиченням з російсь
ко·! мови; р. налИм етимологічно неяс
не; можливо, воно, як і налИм <<рідкий 
чорний шлак, що витікає з домни•>, по
в'язане з дієсловом лить; пор. також 
р. [наль'tм] <<Підводна піщана обміли
на>>, [налье] <<ТС.>>; зіставляється також 
з назвою риби р. нельма, так само не
ясною. - Leder 28, 130-1 З 1; Фасмер 
ІІІ 40; Преобр. І 591; Чернь1х І 557. 

[налиманитись] <<набрати чогось 
більше, ніж треба>> Мо; - запозичення 
з російсько·! мови; р. налим6ниться 
<<напитися п'яним>> є похідним від ли
мон; первісне значення тлумачиться як 
<<напитися пуншу з лимоном•>; укра"!н
ська форма, якщо не помилка, є ре
зультатом зближення з лиман. - Фас
мер ІІІ 40; Преобр. І 454; Даль ІІ 434. 

налИсник <<тонкий млинець, в який 
загортається якась начинка; [кукуру
дзяний корж, печений на капустяному 
листі, млинець Ж]•>, [налИстник] <<ТС.>> 
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Ж; - р. tшлuст11.ик <<налисник•>, бр. 
11.аліснік <<МЛинець•>; - результат ви
дозміни деетимологізовано·і форми [неі
лісник], зближено·] з іменником лист; 
такому зблиЖеННЮ СПрИЯЛО те, ЩО де
ЯКі борошняні вироби випікались на 
листі рослин. - Фасмер-Трубачев ІІІ 
40; 3СБМ 7, 221; U rbariczyk JP 38/3, 
206-211. - Див. ще ЛИСТ, на1 , На
ЛіСНИКИ. 

[наліг] <<погана звичка, пристрасть•> 
Ж, (нал6г Ж, налога] «ТС.•>; - бр. 
[налог] «ТС.•>; - запозичення з поль
ської мови; п. пatog <<Шкідлива для здо
ров'я, погана звичка; закореніла звич
ка, привикання•> походить від дієслова 
nafoiyc si~ <<накластися; (заст.) звик
нути, втягтися, призвичаїтися•>, ЯІ\е 
складається з префікса па <<На•> і осно
ви дієслова fozyc можити; !\Ласти•>. -
3СБМ 7, 221-222; Sfawski JP 42/2, 
88; Bruckner 313. -Див. ще лежати. 

[налізне] <<плата за знахідку•> /К; -
утворене, очевидно, за польським зраз

ком, на основі префікса 11.а- і дієслова 
л{зти; пор. п. [nalezienie] <<плата за 
знахідКУ•>, ст. [nalezionek] <<Підкидьок•>, 
утворені від дієслова (z)пaleic <<зна
йти•>, похідного від основи Jeic <<Ліз
ти•>. - Оньtшкевич Исслед. п. яз. 245; 
SJP ІІІ 91. - Див. ще лізти, на'. -
Поj). найтИ. 

[налісники] <<налисники•> Ж; -
П. naJesllik <<ТС.>>, Ч. шl!esnfk <<ПИріг, пе
ЧеНИЙ на рослинному листі•>; - утво
рення з прийменника на і основи 
іменника [ліса] <<дерев'яна решітка; 
плетений тин; хвіртка•>; у назві зна
йшов відображення давній спосіб випі
кання борошняних виробів на дерев'я
них решітках, які вміщувались у печі 
над жаром, або (пізніше) на колосни
кових решітках. - Urbariczyk JP 38/3, 
206-211.- Див. ще ліса, на1 . 

[налопом] <<Ненароком, rаптом Ж; 
нахабно Г•>; - бf. [rиілапам <<несподі
вано•>, (налаnам <<раПТОВО>>, [нал6nам] 
<<Несподівано, раптово•>; - очевидно, 

результат злиття і видазміни виразу 

*на лап, пов'язаного з лапати <<Хапа-

34 

намелец 

ти•>; пор. слц. strielat' па Jap <<Стріляти, 
ДОВГО не ЦіЛЯЧИСЬ>>, укр. (лапі] <<ШВИД
КО•>, Др. лапьt <<ЗНОВу>>, лаnь <<ЗНОВу, 

прямо, необдумано•>, п. fapie <<ШВИДКО•>, 
[fopie] <<ТС.•>, ч. ст. ]ар <<Зараз, відра
зу•>.- 3СБМ 7, 219-220.- Див. ще 
лапати, лапі. 

намагаТИСЯ <<СТаратися; домагати
ся; прагнути•>, намогтИся <<наполягти; 
наміритись•>, [ намагсіти] <<прагнути, 
nориватися; надолужувати; змагати, 

долати; (безос.) збиратися, йтися (до 
чогось) 0>>, [намfг] <<намагання•> Ж; -
р. [намогать(ся)] <<Надриватися•>, бр. 
намагацца <<НамагаТИСЯ>>, П. namagac 
Si~ «ТС.•>, Ч. namahati <<НаПружувати, 
втомлювати•>, namahati se <<напружува
тися, прикладати зусИЛЛЯ•>, СЛЦ. nama
hat' <<Напружувати, втомлювати•>, пa
tшihat'sa <<напружуватися, втомлюва
тися, намагатися, працювати через си

лу•>, СХВ. namagati se <<НамагаТИСЯ>>; -
очевидно, префіксальне похідне від 
могтu, ПСЛ. *щogti <<МОГТИ; ТЯГТИ, на
пружуваТИСЯ>>; ВИВедеННЯ Ч. namahati 
від [!moiditi se <<мучитися•> (Machek 
ESJC 170-171) малопереконливе. -
Мельничук Мовозн. 1980/6, 46-47. -
Див. ще могтИ, на1 . 

[наманути] <<принагідно трапитися, 
зустріти•> Ж; - неясне; можливо, по
в'язане з маніВL(і або з р. [манuть] 
<<увижатися, здаватися•>. 

[намедлИти] <<натякнути•> Ж; -
очевидно, j)езультат контамінації форм 
[наменути] і [набилuти2 ] <<ТС.•> (див.). 

[намек] <<натяк•> Ж, [намекати] 
<<натякати•> Ж; - очевидно, книжне 
запозичення. з російсько"] мови; р. на
мёк <<натяк•>, намексіть пов'язані з ме
кать <<думати, міркувати>> (пор. [доме
кать] <<ДОдумуваТИСЯ>>, СМеКать <<рО
зуміТИ>>), можливо, спорідненим з лит. 
mek!inti <<ВИМірювати, зважувати, обду
муваТИ>>, лтс. mek!it <<шукати». - Фас
мер ІІ 594; Fraenke! 428-429. 

[намелец] (бот.) <<ріжки на житі, 
C!aviceps purpurea Tul.•> ВеНЗн, ВеЗа, 
[намелюх тж, на;иель Mak, омолок 
Mak, омилак Mak] <<ТС.•>; - похідне ут-



намелИн а 

ворення від дієслова намолоти (на
мелЮ); назва зумовлена тим, що вміст 
ріжків нагадує змелену муку. - Див. 
ще молоти, на1 . 

[намелИ:на] (бот.) <<Омела біла, Vis
cum album L.•> Ж, Mak; - результат 
видазміни деетимологізованої форми 
[ямелuна] <<ТС.•> із зближенням почат
кового я- з префіксом на-. - Див. ще 
омела. 

[намено] <<ім'я>>, [наменuти] <<най
менувати•>, [наменувdти] <<ТС.•>; - по
хідні утворення з префіксом на- від 
форми [менувdти] <<іменувати•>, [мен
нЯти] <<ТС.•>, [меннЯ] <<ім'я•>. - Див. 
ще ім'Я, на1 • 

[намен~ти] «натякнути, нагадати, 
згадаТИ•>, [наменутися] <<Почати гово
рити, відкрити рот, заїкнутиСЯ•>; - пі
внічноукраїнська звукова форма за
мість *намінути з голосним е замість 
і на місці і> у ненаголошеній позицїі. -
Див. ще мінИти. 

намет <<ШатрО>> Г, Ж, [намfт] <<ТС.•>, 
[наметечь] <<парасолька•> Ж, [намет
ник] <<виготовлювач наметів•> Ж; -
р. [намёт] <<Намет, повітка; чохол•>, бр. 
lнамёт] <<сорт полотна, рушник•>, 
п. namiot <<намет; балдахін>>; - очеви
дно, пов'язане з дієсловом наметати 
<<НаІ\идати•>, як і намітка; менш об
грунтовано вважається (Mikl. EW 211; 
Bri.ickner 354; Москаленко УІЛ З 1) за~ 
пазиченням із східних мов і зіставляє
ться з хант. namat << повсть на кибит
ці>>, афг: namd <<повсть•>. - Фасмер 
ІІІ 41; Преобр. І 591-592; ЗСБМ 7, 
225-226. 

наметати <<прошити великими стіб
ками, намітивши лінію шва•>, намету
вати; - запозичення з російсько·і мо
ви; р. tшметdть, намётьtвать <<ТС.>> є 
похідним від метсіть <<метати, обкида
ТИ>>, СПОрідНеНОГО З уКр. метати (дИВ.). 

намИсто Г, Ж, нdмuстuна Г, Ж;
результат видазміни деетимологізова
ної форми [монuсто] з метатезою м і 
н під впливом слів з nрефіксом на-. -
МоскаленЕо УІЛ 46; Rudп. Il 850; 
Shevelov Hist. phoпol. 744; Булаховсь-
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І\ИЙ Вибр. пр. Il 273. - Див. ще мо
нИсто. 

[наміл, род. в. намолу] <<мул, на
мул>> Ж, Ник; - результат гіперистич
но·і видазміни форми намул із законо
мірним у, що було помилково сприй
нято як польський рефлекс давнього о, 
якому в закритому складі відповідає 
українське і. - Див. ще мул'. 

намір; - очевидно, результат ви
дозміни раніше більш поширеної фор
ми замір під впливом р. намерение. -
Стоянов 73. -Див. ще міряти, на1 • 

[намість] <<замість•>, [нdмісчь]; -
р. [намес, нdмест, наместь], п. ст. 
пamiast, ч. пam[ste, слц. пamiesto, болг. 
наместо, м. наместо, схв. наместо, 
СЛН. Пamesto <<ТС.>>; - результат ЗЛИТ
ТЯ виразу на місто (на мfсче), пара
лельний до замість. Див. ще 
місто, на1 • - Пор. замість. 

намітка <<покривало на голову у 
жіноІ\ поверх очіпка; тканина, вид гру
бого серпанку>>, t-t.aмiтчut-t.a, намітчd
t·шй; - р. [намітка] <<головне покри
вало, фата; чорне покривало розколь
ниць на обличчя; чернече покривало 
поверх клобука (на Афоні); жіноча на
півсорочка поверх звичайно.і; латка•>, 
бр. (намётка) <<Намітка>>, Намітка (з 
укр.?), п. пamiotka <<ТС.•> (з укр.), ч. [пa
metka] (<Легке жіноче покривало на го
лову>>, болг. намітка <<накидка, пеле
рина, плащ•>, наметало, м. наметка, 
наметало <<ТС.•>; - nсл. пametьka <<На
кидка•>, похідне утворення від пametati 
<<накидати•>; пов'язання з мітити (Мос
каленко УІЛ 46) помилкове. - ЗСБМ 
7, 225; Bri.lckner 354. - Див. ще ме
тати. 

[намлако] <<пасовисько в лузі•> 
Мо; - пов'язане з [млdка] ([млак]) 
<<зарослий травою болотянИй nростір•> 
(див.). 

[намліока] <<ВМИТЬ>> Ж, [навмлівfч, 
навмлі6ка] «ТС.•> Ж; - результат уні
вербації виразу на мліг ока <<ТС.>>. -
Див. ще мліг, на1 , око'. 

[намонятися] <<напитися п'яним•>; -
результат видазміни під впливом моня 
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(дит.) <<МОЛОКО>> форми * налимони ти
ся, відображеної в формі [налимани
тись] (див.). 

[юіморжень] <<бокова жердина в 
санях над полозом>>, [ нdморозень] 
<<ТС.•>, [нdмуружня] <<Один з брусків, 
що скріплює верхні кінці копилів у са
НЯХ>> Корз, [нdморожня] <<ТС.>> О, [на
мор6жнє] <<fучиця>> ДзАтл ІІ; - р. 
[нdморожни <<верхня частина санеЙ•>, 
бр. нdмерзень <<брусок, що набиваєть
ся на копилИ>>; - неясне; можливо, 

результат заміни давнішої назви цієї 
реалії з основою стуж- (пор. р. [сту
жень] <<зв'язка між високими головка
ми полозів і копилами>>, бр. [устужьt
на] <<зв'язка між копилами•>), етимоло
гічно пов'язаної з тугuіі, але вторинна 
зближеної з студений <<морозниЙ>>. -
3СБМ 7, 223. 

[намосклий] <<Промоклий, мокриЙ•> 
(про дерево) Ле ксП ол; - р. нам6зг
нуть <<киснути, загнивати•>; - похідне 
утворення від * намоскнути, *мое кн у
ти, пов'язаного з р. м6згнуть <<Гнити, 
ПЛіСНЯВіТИ>>, МОЗгЛЬlU <<ГНИЛИЙ>>, СЛН. 
zmozditi. <<ВИСНаЖИТИ>>, ЦСЛ. М"ЬЖДНR"Ь 
<<танучиЙ>>, нзм"Ьжднтн <<ослабити, зне
силитИ>>; - псл. шьzgnQti; дальші зі
ставлення непевні. - Фасмер ІІ 638; 
Преобр. І 545; Mikl. EW 207. 

намул', намула, намулtістиіі, на
мулити, намул6вище, намулЯнка -
див. мул1 • 

[намул2 ] <<тирса (від пиляння дере
ва)>> ВеБ, [намулuна] <<ТС.>> ВеБ; -
неясне. 

[намулок] (бот.) <<руслиця, Elatine 
L.>> Mak; - похідне утворення від мул 
(намул); назва зумовлена тим, що ця 
рослина росте у водоймах зі стоячою 
водою, на мулистих обмілинах тощо. -
БС3 33, 352. -Див. ще мул1 , на1 • 

[намурхатися] <<Натоптатися, на
томитиСЯ>>, [намурхdтитися] <<ТС.>>; -
неясне. 

[намуцкати] <<Неакуратно намазати 
(фарбою і под.); абияк приготувати 
(їжу)•> МСБГ, [намуцькати] <<ТС.>> тж; -
афективне утворення. 
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нанівець 

[нам'ятелйтися] <<здутися, розду
тися>> (про худобу) ВеУг; - неясне; 
зіставлення з м'Яти (Верхратський, 
там же) малопереконливе. 

[юіна] <<Колиска; спати>> Корз, [ нd
на-наNа] <<колисати•> Корз; - слова 
дитячо"і мови, що виникли, очевидно, з 
приспіву колискової пісні. 

нанайці <<ОДНа з народностей При
амур'я>> (одн. нанаєчь), нанайка; - р. 
бр. нанаеч; - запозичення з нанайсь
кої мови; самоназва нанайців нанай 
(букв. <<земля-людина•>, тобто <<місцева 
людина>>) споріднена з нdни, самоназ
вою деяких інших тунгусо-маньчжур

ських етнічних груп - ульчів, ороків, 
орочів. - Аврорин Яз. нар. СССР V 
129; БС3 29, 98-99. 

нанацько - див. зненацька. 
[нанашко] <<Хрещений батько Г, Ж; 

весільний батько Ме>>, [нанdшка] 
<<Хрещена мати Г; весільна мати Ме>>, 
[ноюішок] <<хрещений батько•> Ж; -
запозичення зі східнороманських мов; 
молд. нзнdш (ньtнаш, нунdш, наш) 
<<Хрещений батько; весільний батько•>, 
рум. nапа~, [nTna~, nuna~], na~ <<ТС.>>, 
nana~a (па~а) <<хрещена мати; весільна 
мати•> пов'язані з молд. нун, рум. nun 
<<весільний батько>>, яке зводиться до 
лат. *nuпnus < пonnus <<Чернець; до
глядач дітей, вихователь>>, що зістав
ляється З дінд. Паnа <<МаМа>>, Гр. VaYV!l 

<<Тітка>>, укр. неня <<МаТИ>>. - Мель
ничук Молд. зл. 169; Дзендзелівський 
НЗ УжДУ 13, 100; 26, 29-30; Дзен
дзелевский МолдаванизмьІ 152; Vrabie 
Romanoslavica 14, 163-164; СДЕЛМ 
281, 283; DLRM 528, 530, 549; Pusca
riu 105; Walde-Hofm. 175. - Див.' ще 
неня. 

панелавці - див. нИпати. 
нанівець <<нінащо>>, унівечь <<ТС.•>; -

видозмінене запозичення з польської 
мови; п. wniwecz виникло з приймен
ника w і складної форми пiwecz <<Ні в 
ЩО>>, утворено'і з частки пі <<Ні•>, при
йменника we <<В>> (з е на місці 'Ь у си
льній позиції) і займенникової основи 
cz- <<ЩО>>. - Shevelov Hist. phonol. 620; 



нанка 

BrUckner 364. - Див. ще на1 , нР, у1 , 
що. - Пор. нівечити. 

нанка <<КИТаЙКа>> (тканина), [нан
кин) «ТС.•> Ж, нанковий УРС, Ж, [нан
кін6вий] Ж; - р. бр. нанка, п. ч. СЛЦ. 
nankiп, болr. нанкuн, схв. нёткин ( г); -
утворене від назви китайського міста 
Нанкін, звідки сnочатку завозилась ця 
тканина; слово могло прийти через по
середництво французької або німецької 
мови (фр: nankin, нвн. Nanking, Nan
kin).- Чернь1х І 557-558; Фасмер ІІІ 
41; Преобр. І 592; Вогленов Езиков. 
изсл. Младенов 182. 

нансук (вид тканини); - р. бр. 
болг. нансук, п. ч. nansuk; - запози
чення з англійської мови; англ. nain
sook «ТС.>> походить від гінді najnsukh, 
букв. <<радість очеЙ•>. - СІС2 568; Ko
pa!iriski 656. 

наодлив, наодлів - див. навід
ЛІГ. 

наодчебі - див. наотчебі. 
[наоминці] <<навманнЯ>> О; - ре

зультат видазміни форм типу [на
вманч{, HaOMaHU) <<ТС.>>, зближеНИХ З 
основою слова минати. - Див. ще 
маю-іти. 

наопаш, наопашки - див. опаш. 
[наопуль] <<наполовину>>; бр. 

[на6пал] <<ТС.>>; - очевидно, результат 
діалектно"і видазміни давнішого *на
В'Ьпол'Ь <<навпіЛ>> з характерним для 
північних говорів переходом о в ново
закритому складі в у і з гіперистичною 
заміною в, що належало до складного 
префікса нав-, на о. - 3СБМ 7, 228. -
Див. ще нав-, пів. 

наоружку - див. наружу. 
наостанку, наостанчі див. 

стати. 
[наостоЧ] <<Наприклад, приміроМ>> 

Пі; - очевидно, утворене з приимен
НИІ\а На і ОСНОВИ ДіЄСЛОВа сточuти 
<<приточити, додати, прикласти>>. -
Див. ще з3 , на1 , надточИти. 

[наотчебі] <<на відшибі, окремо, в 
стороні>> Кух, на відчепі, [на6дче-
61] Ж, Кух «ТС.>>; - результат видазмі
ни форми наодшибі «ТС.>> із зближен-

напасть 

ням основи одшиб- (відшиб-) з від
чеп(ити), а деетимологізованої серед
ньої частини -одши- з формою отче 
від основи іменника отечь. - Див. ще 
шИбати. 

наохляп - див. охляп. 
напад, нападка, нападки, напад

куватиіі, нападний, нападник, напа
док, нd.падь, напасливий, напаснИй, 
напасник, напасти, напастувати, 
напасть - див. пасти2• 

[нападень] <<рибальське знаряддя, 
ятір на великому обручі з довгою тич
КОЮ>>, [нападка] <<рибальське знаряддя, 
вид сака>>; - очевидно, похідні утво

рення від дієслова нападати; мотива
ція назв не зовсім ясна. - Див. ще 
на 1 , пасти2 • 

напалм (запалювальна суміш); -
р. бр. боJІГ. напалм, П. Ч. СЛЦ. na
paJm; - запозичення з англійської мо
ви; англ. (амер.) napalm є складноско
роченим утворенням з початкових час

тин назв речовин, які входять до скла
ду цієї суміші: нафтенова і пальмітИ
нова кислоти (БС3 29, 106; Kopaliris
ki 656), чи складеної назви natrium-pal
mit(ymi)an (St. wyr. obcych 501; Holub
Lyer 329; SCS 753). - Коваль 194. 

[напальки] (бот.) <<наперстянка, на
персник, Digitalis L.>> Mak, ВеНЗн; 
бр. [палечнік] <<ТС.>>; - синонімічне ут
ворення до [наперстки] <<ТС.>>, пов'яза
не з формою квітки рослини. - Див. 
ще наперсник2 . 

напасть <<біда, нещастя; причіпка, 
халепа; (штраф, пеня)>>, напасник <<На
падНИК, причепа>> СУМ, Ж, напасли
вий <<Нав'язЛИВИЙ>>, напаснИй <<Задери
куватий, нав'язливиЙ>> Г, Ж, [напаст
ний] <<ТС.>> Ж, [напастувати] <<напада
ти, зачіпати>>, занапастИти <<привести 
до загибелі; зробити нещасним>>, зана
пащати, [ізнапастИтися] <<пропас
ТИ>> Ж; - р. напасть, бр. напасчь, др. 
напасть, п. napasc <<напад; (ст.) біда, 
примус>>, ч. ст. пapast <<спокуса>>, болг. 
М. СХВ. напаст <<НаПаСТЬ>>, СЛН. napast 
«напад, небезпека; напасть», стсл. нА
nАсть. <<нещастя, небезпека, спокуса>>; -

37 



наш~кати 

псл. параstь < *пapadtr, похідне від діє
слова пapasti < *пapadtei <<Напасти>>. -
Фасмер ІІІ 43; Преобр. І 592; 3СБМ 7, 
231. - Див. ще на1 , шісти2 . 

[напекати] <<багато навалити, на
вантажити>> ВеУг, [напекатися] <<дуже 
наЇСТИСЯ>> ВеУг; - очевидно, афектив
не утворення, частково пов'язане з діє
словами напакувати, набехкати. 

[наперебеса] (нести щось) <<Пере
кинувши через руку або через пле
че Ж; (нести мішок) перекинувши че
рез плече як бесаги (сакви)>>, [напе
ребаса] <<ТС.•>, [наперебеса] <<напере
віс>> О, [наперебuса, наперебuси] <<ТС.>> 
О; - результат злиття прийменника 
на з виразом *перебеса, утвореним, 
очевидно, на основі виразу <<Перекину

ти як бесаги>>. - Желехівський І 486. -
Див. ще бесаги, на1 , пере-. - Пор. 
пеJ>ебесажитися. 

[наперешій] <<Навпростець>> Ж, [на
пролdй] <<ТС.>> Ж; - запозичення з поль
сько'( мови; п. па przetaj <<ТС.>> утворене 

з прийменника na <<На>> та іменника 
przelaj <<біг навпростець; ст. бік, узбіч
чя дороги>>. - BrUckner 686. 

[напернівка] <<Ширма, парасолька>> 
ВеУг; - видозмінене запозичення з 
угорсько·t· мови; уг. пapernyo <<Парасоль
ка>> утворене з основ іменника пар 
<<СОНЦе, деНЬ>>, спорідненого З мане. паіі 
(пЩ) <<СОНЦе, ВОГОНЬ>>, ХаНТ. n3i <<ВО
ГОНЬ>>, паl <<Сонце>>, та ernyo <<парасоль
ка, козирок, намет, альтанка>> невідо

мого ·походження. - Верхратський 
ВеУг; MNTESz І 789, ІІ 996-997. 

наперсник' <<улюбленець, довірена 
особа>>, наперсничя; - бр. наперс
нік; - запозичення з російсько'! або 
церковнослов'янсько'! мови; р. наперс
ник. походить від цсл. NАnьрсьннк"Ь, 

утвореного з прийменника на та імен
ника пьрси <<грудИ>> за допомогою су

фікса -ьник'Ь як калька гр. Е1Псп~&tщ, 
утвореного з прийменника Є.пі «нао і 
основи іменника спі]&оr;; <<груди•>. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 432; Сре
зневскИЙ ІІ З 16. - Див. ще на 1 , пер
са. 
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напілювати 

наперсник2 (бот.) <<НаперСТЯНКа, 
Digitalis L.>>, [наперстник] Ж, Mak, 
наперстfтка, [наперстки Mak, на
перстниця Mak, наперстнянка Mak, 
наперсточничя Mak] <<ТС.>>; - р. на
перстЯнка, наперсточник, бр. на
перстаука, п. пaparstek, ч. слц. шipr
stпfk, ч. пaprstky, болг. нdпр1Jстник, 
схв. нстрстак, слн. naprstec; - похід
не утворення від наперсток, зумовле
не подібністю форми квітки наперстя
нки до наперстка. - Machek Jm. 
rostl. 214. -Див. ще наперсток'. 

наперсток' СУМ, Ж, [наперс(т)
ник] <<Наперсток>> ДзАтл І, [напuр
стень] «ТС.>> тж; - р. напёрсток, 
П. пaparstek, Ч. naprstek, СЛЦ. пaprstok, 
вл. napjerscen, болг. нdпр1Jстник, схв. 
нстрстак, слн. пaprstпik; - псл. *па
р"рtоkь, утворене з прийменника na 
<<На>> та іменниІ\а *рьрtо <<палець•> за 
допомогою суфікса -k-. -Див. ще на 1 , 
перст. 

наперсток2 <<Кільце, ЯКИМ КОСа ПрИ
КріПЛЮЄТЬСЯ до КіССЯ>> СУМ, Ж; -
очевидно, результат семантичного роз

витку слова наперсток у незасвідче
ному значенні <<Перстень•>. - Див. ще 
наперсток'. 

[напирЯти] <<натягати, настяга-
ТИ•>; - неясне; можливо, пов'язане з 
[нап{рити] <<багато набрати (в пазуху, 
Ішшені)>> та з наперти. - Пор. пирЯ
ти1. 

напів- (перший компонент склад
них утворень типу напівавтомат, на
півавтоматИчний, напівпритомний, 
напівлежати); - складне утворення з 
прийменника на і основи пів- <<поло
вина•> (див.). 

[напівперекИ] <<поперек•>, [напів
перек] «ТС.>> Ж; - результат метатези 
префіксальних елементів в- (у-), по- у 
nрислівнику навпОперек з наступним 
зближенням триелементного складного 
префіЕса на-по-в~ з прислівником на
п{в <<наполовину>>. - Див. ще на 1 , пе
река, по, у'. 

[напілювати] <<напинати, натяга
ТИ>> Ж; - результат характерної для 



напірити 

карnатських говорів видазміни форми 
нап'Ялювати <<ТС.>>. -Див. ще п'Яло. 

[напірити 1 ] <<Надягти багато одя
гу>>; - очевидно, пов'язане з напіри
ти <<розсипати багато пір'я>> через 
проміжне значення <<Підняти на собі 
пір'я>> (як пишний птах); - пор. бр. 
[пь'tрицьца, t-шпь'tричьца] <<надуватись, 
ніби піднімати своє пір'я; багато, пиш
но одягатись>>. - Див. ще перо. 

напірити2 - див. пирЯти1 • 
папіткати - див. тИкати. 
[наплавистий] <<запальний, гаря-

чиЙ>>, [наптівuстий] «ТС.>> Ж, [напла
вuстий] <<придуркуватиЙ>> О; - не зо
всім ясне; очевидно, утворене від на
плавити, др. наплавити <<Напливти, 
розтектись>> за тими самими мотивами, 

ЩО Й [встеклий) <<ШаЛеНИЙ>>, П. WSCiek
ly, Ч. vztekJy <<ТС.>> ВіД тектu - за 
ознакою розбурханих вод чи припли
ву крові до голови. - Пор. встіка
тися. 

[наплавити] <<ВЛаштувати кавер-
зу>> Ж; - очевидно, похідне від плави
ти <<топити•> в значенні <<чаклувати за 

допомогою топленого воску, що вилива

ється у воду>>. - Див. ще плИстИ. 
наповратитися, наповретитися, 

наповретливий, наповрuтитись, на
пувретливий - див. навратитися. 

lнапоквол] <<На глум>> Ж; - ре
зультат злиття прийменника на з не
засвідченим іменником * поквал <<зну
щання>>, пов'язаного з прикметником 
кволий <<Слабий>> (первісно <<змуче
ниЙ•>) і дієсловами квилИти <<СКИГ
лити•>, цвілuти <<бити, батожити>> 
(див.). 

[наполумити] <<Переконати, умови
ТИ•>, [наполtjмитися] <<твердо зважи
тися•>; .- очевидно, результат видазмі
ни форми напоумити, що могла вимо
влятися з вставним в перед у, яке іно
ді змішувалося з твердим л (польським 
t). - Див. ще ум. 

[напортити] <<Придбати•> О; - не
ясне. 

[напорудйти] <<Навчити, настави
ТИ•>; - префіЕсальне утворення від тіє"і 

напрасниця 

самої основи, що й у дієслова оруду
вати, спорудИти; очевидно, первісне 
значення було <<направити, скерува
ТИ>>. - Петлева 3тимология 1980, 36-
38. - Див. ще оrуда. 

[напосудити <<наладити, приготу
вати, направити•>, [напосудитися] <<Зі
братися, приготуватися•>; - похідне ут
ворення від посуд (посуда); первісно 
означало «приготувати для чогось по

суд•>. - Див. ще суд2 . 
[напосудитись] <<Насупитись•> Ва; -

результат видазміни форм насtjпити
ся, пасупитися під впливом [напо
судитися] <<зібратися>>. 

напоумити - див. ум. 
папрасний <<несправедливий; [зух

валий, задиристий, кривдний; рапто
вий, наглий Г; нав'язливий, набридли
вий, причепливий Ме]•>, напрасна <<Не
справедливе обвинувачення, наклеп•>, 
[tшпрасник] <<кривдник, задерика•>, на
праснина <<Незаслужена образа, крив
да•> Ж, [напрасниця] <<кривдниця Г; на
пасть Ж>>; - р. t-tапрасньtй <<даремний, 
марНИЙ•>, бr. [напрасна) <<дареМНО>>, 
[напрасліна <<наклеП•>, др. напрась
ньш <<раптовий, швидкий, запальний, 
жорсткиЙ•>, п. [naprasny] <<даремниЙ>> (з 
укр.), болг. [напрасен] <<раптовиЙ•>, 
м. напразен <<даремниЙ•>, схв. неіпра
сан <<запальний, рвучкий, нестрим
ниЙ•>, стсл. н""Р"СN"Ь <<раптовий, швид
кий, негайниЙ•>; - переконливо не 
з'ясоване; з припущенням первісного 

значення <<раптовиЙ•> зіставляється з 
[праск] <<Тріск•> (Bruckner AfSJPh 23, 
213), просИти (Варбот 3тимология 
1964, 30-36), пріснИй (Варбот ВЯ 
1967/4, 73-74), з дінд. prasabham 
<<Насильно; швидко, раптом•> (Matzena
uer LF 11, 176; Charpentier AfSIPh 29, 
6) та ін. - Фасмер-Трубачев ІІІ 43; 
Чернь1х І 558; 3СБМ 7, 237-238; 
Skok ІІ 502. 

[напрасник] (бот.) <<астранція ве
лика, Astraпtia major L.>> Mak, [напра
сничя] <<ТС.•> Mak; - неясне. 

[напрасниця]. <<лихоманка>> Бі; -
очевидно, первісне значення <<Приче-
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напред 

па>>, пов'язане з напрdсний <<Причеп
ливий, нав'ЯЗЛИВИЙ>> (дИВ.). 

[напред] <<Наперед, попереду>> ВеЛ, 
[напредкu] <<В майбутньому, іншим ра
зом>> Ж, [напJJ{дь] <<Наперед, попере
ду>> Ж; - І?· [напредкu] <<наперед, на 
майбутнє>>, lнапред] <<спочатку, рані
ше>>; - давні запозичення із західно

слов'янських і з церковнослов'янської 
мов; п. naprzod <<наперед>>, слц. napred
ku <<попереду>>, стсл. нАnрі>д"Ь <<перед>>, 
нАnрі>ждь <<вперед>> етимологічно від
повідають укр. наперед, напереді. -
Див. ще на', перед2 . 

напризволЯще; - результат злит
тя прийменника на з іменником [при
зволЯще] <<воля, розсуд•>; - очевидно, 
первісно означало <<На (власний) роз
суд, на (власну) волю>>; пор. р. на 
пfоизfол судьбьt. - Див. ще воля, 
з, на, при. 

[напрИпаслі] <<наприкінці>> Кур; -
результат паралельного до форми на
прикінr.{і злиття прийменників на і при 
з прислівником в акаючій формі [п6слі] 
<<ПіСЛЯ>>. - Див. ще на1 , післЯ, при. 

напрИшкуватий - див. опрИш
куватий. 

[напрово] <<нашвидку>>; - очевид
но, результат фонетичного спрощення 
форми * напровор, утвореної з при
йменника на та іменника *провор, що 
лежить в основі прикметника провор
ний (див.). 

напрокудити <<навитівати, натво
рити>>; - очевидно, запозичення з ро

сійської або білоруської мови; р. на
прощjдить, бр. напракудзіць <<ТС.>> є 
похідними від прокудить, пракудзіr.{ь, 
nов'язаними з р. прокуда <<витівка, пу
стощі•>, бр. пракуда «nустун, витів
НИК>>, р. кудь <<ЗЛИЙ дух, ЧаКЛуНСТВО>>, 
др. кудити <<чудити, ображати, псува
ТИ>>, п. przekudziC «nустувати, надоку
чатИ>>, болг. кудя «лаю, поношу>>, схв. 
кj)дити <<осуджувати, зводити наклеп>>, 
слн. [kuditi] <<лаяти, осуджувати•>, ст сл. 
коуднтн наньбити>>, nрокоуднтн <<ЗНИ
щувати, руйнувати, псувати, усувати>>, 
nрокоудА <<Мор, погибель; чаклунство>>, 
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напрягати 

що зводяться до псл. kuditi <<лаяти, га
ньбитИ>>, яке зіставляється з гр. xu
oa~w «ПОНОШу, ЛаЮ>>, ДВН. hosc <<ОГуда, 
ганьба>>, шв. huta <<кричати, галасува
ти, лаяти•>; зіставлення з дінд. kut
sayati <<ПОНОСИТЬ>> заперечуєтЬСЯ (Mayr
hofer І 228). - Фасмер lii 374; Пре
обр. І 405-4Q6; 3СБМ 7, 237; Bern. 
І 638; Mei!Jet Etudes 254. 

напропале <<Відчайдушно,>; - оче
видно, калька р. t-tапропалую <<ТС.>>, 
звідки й бр. напрапалую; форми утво
рені з прийменю-ша на і невідомого 
тепер дієприкметника *пропалий у 
жін. р. однини, можливо, первісно по
в'язуваного в російській мові з іменни
ком голову. - Див. ще на', пасти2 , 
про. 

напруга, напруго, напружити -
див. пруг. 

напрудИти, напрудuтися, напру
діть - ДИВ. Прrд· 

[напрудник (ент.) <<ВИД слимака, 
Lycosa syngoriensis Wa!ck.>> ВеНЗн; -
неясне. 

[напрумиланє] <<уклінно>> (проси
ти) Корз; - неясне. 

[напрутИти] <<напружити, натягти; 
набрякнути, розпухнути МСБГ; ску
вати (поламану косу) Б і; закрутити 
(вусk [запрута] <<Палка в тині; цурка 
для стягування зв'язаного>>, [запру
тuти] <<заплести, затягти (дірку в ти
ні); зв'язати, скручуючи цуркою•>; -
р. [пруч] <<складова частина вірьовки>>, 
ч. [vyprucit] <<випнутися, надутися>>; -
не зовсім ясне; очевидно, псл. prut
<*prout- <<Натягати>>, пов'язане давнім 
паралелізмом кореневих приголосних з 
*prend- / pгond- <<прясти; натягати>>. -
Пор. прудИвус, прут, пручатися, 
прЯ сти. 

[напряrати] <<натягувати над со
бою шкіру або полотно>> Бі, [напрягd
тися, напрягтur;я] <<Накриватися>> Бі, 
[напрЯгний] <<накритиЙ>> Бі; - р. на
прягdть <<напружувати, натягувати>>, 
др. напрягу <<Натягну, напружу>>, ч. na
pfahati <<витягати, натягати, розмаху
ватися, напружувати>>, слц. napriahnut' 



напрядати 

<<Натягти, витягти, направиТИ>>, вл. na
pfahac <<напружувати, натягати>>, боJІГ. 
напрегна <<напружую>>, м. напрега 
<<Наnружує>>, схв. напреhи <<напружи-
ТИ>>, СЛН. napreci <<ЗаПрЯГТИ>>, СТСЛ. 
нАnрА>Ц-ІН <<натягти, напружити>>; 

псл. *napr~gti, napr~gati, похідне від 
тієї самої основи псл. *pr~gti (pr~gati), 
що й запрягати. - Фасмер ІІІ 393; 
Преобр. ІІ 141-142. -Див. ще пряг
тй1. - Пор. пр~г. 

[напрядатиj <<Покривати, накри
вати, натягати>>, [напрянути], [на
прядка] <<брезент, покривало для во
за з ШІ\іри, повсті або ряднини, ви
мочено·] в дьогті>>; - давнє похідне 
утворення від основи псл. pr~dQ, 
*pr~dti (> pr~sti), паралельної до pr~
gQ, *pr~gti з первісним значенням 
<<Натягати, витягаТИ>>, звідки походить 
і прЯсти (див.). 

[напсам] <<поденний заробіток>> 
ЕЗб 25; - запозичення з угорсько·і мо
ви; уг. napszam <<nоденщина, nоденний 
заробітоК>> утворене з основ іменників 
nap <<день>>, наявного і в ранніх пам'ят
ках церковнослов 'янсько·і мови ( стсл. 
р.-ЦСЛ. НАn"Ь <<ПОДеННИК>> ), і szam <<ЧИС
ЛО, цифра•>, запозиченого до nересе
лення в Європу з тюркських мов (nop. 
тур. san <<честь, пошана, гідність>>, каз. 
уйг. сан <<велика кількість>>, кипч. хак. 
сан <<рахунок, чисЛО>>). - MNTESz ІІ 
998-999; Barczi 280. - Див. ще на" 
пеrтівка. - Пор. сан. 

[напсетити] <<НасмердіТИ>> (про тва
рин, людину), [напш6тити] <<ТС.>>; -
афективні утворення, частково асоці
йовані з дієсловами [пс6тити], пшu
кати та ін. 

[напнішити] <<багато надбати, на
носити>> Си; - очевидно, пов'язане з 
пташка; семантичний характер зв'яз
ку неясний. -Див. ще на1 , птах. 

напувати, [наповати] Ж; р. 
[наповсіть], бр. [напувати], др. напо
вание <<напування>>, п. napawac <<прой
мати; напувати>>, нл. napowas <<напува
ТИ>>; - результат діалектно-праслов'ян
ського nерерозкладу основи na-paj-ati > 

нараквиця 

na-pa-jati з осмисленням складу ja як 
ітеративного суфікса (подібно до da-ja
ti, ta-jati) і наступної заміни цього ja 
суфіксом -va-, як у da-jati ~ da-vati; на 
укра·інському rрунті відбувся дальший 
перерозклад з осмисленням звукоспо

лучення -ав- як ітеративного суфікса 
-ов- (-ув-), наявного в формах тиnу 
куп-ув-ати, год-ув-ати; псл. роvа
тлумачиться також (Трубачев С.-луж. 
сб. 167) як ранньопраслов'янське утво
рення від кореня іє. *ро- <<ПИТИ>>, сnів
відносного з псл. *реі- / рї- <<ТС.>>. -
3СБМ 7, 229. - Див. ще пИти, поf
ти. 

[напугатись] <<Нахлебтатися>> Лекс
Пол; - запозичення з білоруської мо
ви; бр. [напугачь] <<влити в себе яку
небудь рідину>>, [напугачца] <<занадто 
напитися>> пов'язане з р. [напуга] <<На
бите пузо,>; глибша етимологія від
сутня. - Даль ІІ 457. 

[напульгати] <<Нахлюпати, розли
ТИ>> ЛексПол; - неясне. 

[напутник] (бот.) <<подорожник ве
ЛИІ\ИЙ, Plantago major L.>> Mak, [попу
тник, припутник] <<ТС.>> Mak; - утво
рення з прийменників на, по, при та 
іменнш\а путь, семантично паралельне 

до форми подорожник <<ТС.>>. - Див. 
ще на1 , по, при, путь. - Пор. трИ
путень2. 

[напухтИти] <<напхати; налупцюва
ТИ>> Ж; - афективне утворення, мож
ливо, з використанням основи пух
нути. 

[напуценькати] <<нажертися>> Ж; -
афективне утворення, можливо, по

в'язане з формою [напузатися] <<ТС.>>, 
похідною від пузо. · 

[нарадИтися] <<Побитися, парани
тися, покалічитися>> Ме; - результат 
іронічного переосмислення. слова на
рядИтися «Причепуритися, привести 
себе до ладу>>. - Див. ще ряд. 

нараквиця <<Нарукавниця, корот
кий рукав (у священика); [вовняні або 
смушкові манжети]>>; - р. N.арсіквича 
<<Нарукавниця>>; неясне; можливо, 

давнє запозичення з усного мовлення 
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на рат 

духовних осіб - представників маке
донських говорів болгарської мови, що 
приходили на східнослов'янські землі; 
м. н.араквица <<рукавиця, [ браслет]•> ут
ворено з прийменника на і основи 
іменника рака <<рука•>; безпосереднє 
виведення від укр. рука (ВеЗн 40) не
обгрунтоване. 

lнарат] <<поплавці на рибальській 
сітці>> Берл; - очевидно, запозичення 
з російської мови; р. [н.арата] <<ри
бальська верша•>, [на,ота, нар6та] 
<<ТС.>>, як і бр. [нарать't] <<ВИД рибаль
ської сіті, яку ставлять поперек течії 
ВОДИ>>, пов'язані З р. Ііерёт, укр. не
рет (див.). 

[нарва] <<Верхнє обрамлення ясел, 
жолоба•> Ж, МСБГ, [нарвина] <<палиця 
для утримування санного полаза в зі
гнутому стані пуи його виготовлен
ні•>;- р. [нарваl <<дерев'яна Перекла
дина на отворі ковальського міха; пе

рекладина, що скріплює дошки стола•>, 

бр. [нарва] <<перекладина на копилах 
санеЙ•>, др. наров'Ь <<дверна клямка•>; -
запозичення з германських мов; снн. 

narve <<Клямка•>, бав. паrЬ, narw <<ТС.•>, 
шв. [nar(a)] <<Перекладина, що скріплює 
дошки двереЙ>>, норв. [nor\ve] <<ТС.>>, 
пов'язані з дангл. пеаrо <<вузькиЙ•>, 
англ. narrow «ТС.•>, виводяться від 
пгерм. *пагwа- <<Вузький, тісниЙ•>, спо
рідненого з лат. пervus <<жила; струна•>, 

ЛИТ. пarys <<ПеТ ЛЯ>>, Пerti <<ВСИЛЯТИ>>. -
Фасмер ІІІ 44; 3СБМ 7, 242-243; 
Falk-Torp 755; Кlеіп 1029, 1464. 

нарвал (зоол.) <<Moпodon moпoce
ros L.•> (морський ссавець з породи 
дельфінів); - р. болг. нарвал, п. пar
wal,, Ч. CJJЦ. ЛarvaJ, СХВ. нарвал, СЛН. 
пarval; - через російське посередниц
тво запозичено зі скандинавських мов; 
шв. норв. дат. narwal, ісл. пarhvalг ут
ворене з основ іменників паr <<труп•> і 
(h)val(r) <<КИТ•>; скандинавська назва 
( нрупо-кит•>) пояснюється тим, що ця 
тварина часто має блідий колір. -
Фасмер IIIV 44; Преобр. І 592-593; Ma
chek ESJC 390; Mayer ZfS!Ph 5, 141; 
Falk-Torp 775. 

42 

наречений 

нард (пахуча трава, що походить з 
Індії; ароматична речовина з неі); -
р. бр. болг. нард, др. нард'Ь, п. ч. 
слц. nard, схв. нард, н.арда, слн. narda, 
стсл. нАрд'Ь; - через старослов'янську 
мову запозичено з грецькоі·; гр. vapooc; 
походить з фінікійської мови, в якій 
відповідне слово було споріднене з 
гебр. nёrd, арам. пirda і, можливо, ра
зом з ними походила від дінд. пaladam 
<<індійський нард•>. - СІС 2 568; Фас
мер ІІІ 44; Ноfmапп 211; Frisk ІІ 289; 
Mayrhofer ІІ 140-141. 

lнаремний] <<раптовий, наглий Г; 
пристрасний, запальний, нестримний 
Ж•>, [наренно] <<раптово, несподіва
НО•> О; - запозичення з польсько"і мо
ви; п. [паrеmпу] <<навальний, заливний 
(про дощ); пристрасниЙ•>, як і ч. слц. 
паrаmпу <<величезниЙ>>, утворені від 
основи псл. ram-, наявноі· в др. рамян'Ь 
<<сильний, жорстокий, важкий, швид
кий, наполегливий, величезниЙ•>, ра
мьн'Ь <<сильний, голосний, величезниЙ•>, 
слн. [rameпQ] <<дуже, надзвичайно•>, 
стсл. рАмі>н'Ь <<ШВидкиЙ•> і спорідненої 
з дісл. ram(m)r <<придатний, сильний, 
гострий, строгиЙ•> або з гр. pwp11 <<СИ
ла, міць•> чи, можливо, з дангл. 
eormeп- (iermeп-) <<великий, величез
ниЙ•>, двн. irmiп-, erman-, ermuп- <<ТС.>>. 
- І}імчук 161; Bгuckпer 355; Machek 
ESJC 389; Фасмер ІІІ 441. 

[нарепатися] <<нажертися•>, [нареп
катися] «ТС.>>, [обрепатися] <<об'їсти
СЯ•>, [обрепкатися Ж, обрепшитися, 
обрuпатися Ж] «ТС.•>; - афективне 
утворення, пов'язане з репати <<тріска
тися, лопати•>, аналогічне до [обл6па
тися] <<об'їстися•>, пов'язаного з лопа
ти <<Тріскатися•>. - Див. ще на!, ре
пати(ся). 

наречений <<Жених•>, наречена; -
р. заст. нареченньи1 <<жениХ», наречён
ньtй, бр. заст. нарач6ньt, п. [naгzeczo
пy] «ТС.•> (можливо, з укр.); - резуль
тат переосмисJ)ення давнього дієприк

метника наречений <<НазваниЙ•> від діє
слова нарект~і <<Назвати•>. - 3СБМ 7, 
242. - Див. ще на1 , ректИ. 



нарзап 

нарзан; - р. бр. болг. нарзdн.; 
походить від каб. нарт-санз <<Напій 
богатирського племені нартіВ>>. - Аку
ленко 142; ССРЛЯ 7, 422; К3СРЯ 283. 

нари <<ПОМіСТ ДЛЯ СПаННЯ>>; - р. бр. 
нарьt, П. nary «ТС.>>; - ПОХОДЖеННЯ не 
з'ясоване. - Trubacev ZfS! З, 674; Фа
смер-Трубачев ІІІ 46; Чернь1х І 559-
560; Преобр. І 594; 3СБМ 7, 247; 
BгOckner 356. 

[наривати] <<прикріпляти (ярмо) до 
дишла; готувати (ярмо) для запряган
ня; запрягати (волів)>>; - очевидно, 
пов'язане з нdрва, нарвина і первісно 
означало <<з'єднувати перекладиною 
(нарвою)>>. -Див. ще нарва. 

lнарипати] <<ВідштовхуватИ>> ВеЛ; -
неясне. 

нарис <<невеликий твір художньої 
прози; стислий опис, ескіз; (заст.) рис
ка, накреслена лінія>>, нарисовець; -
бр. нсірьtс; - запозичення з чеської 
або ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; Ч. narys <<Накрес
ЛеННЯ, ескіз, намітка; виклад справи в 
головних рисах>>, п. пarys <<накреслена 

лінія, ескіз, план>> є похідними від діє
слів ч. пar.ysovat, п. пarysowac <<нари
сувати>>, утворених за допомогою пре

фікса па- від дієслів ч. rysovat, п. ryso
wac <<рисуВаТИ>>; ЗНаЧеННЯ <<Літератур
НИЙ ТВір>>, ВіДПОВідне ДО р. очерк, НіМ. 
Abris, було пов'язане з цим словом в 
українській мові пізніше. - 3СБМ 7, 
249. - Див. ще рИса. · 

[нарИскати] <<Налити води у човен>> 
Берл; - очевидно, відповідає р. [на
рьtскивать] (про судно) <<Кинувшись 
раптом носом до вітру, натикатнея на 
щось; спускаючись по течії без вітрил і 

весел, натикатися на щосЬ>>, похідному 
від [рь'tскать] <<Кидатися носом до віт
ру, йдучи бейдевіндом; пливти по те
ч!t», етимологічно, мабуть, тотожному 
з рь'tскать <<бігаТИ>>.·- Див. ще рИс
кати. 

нарИтник <<Шлея, шорка (частина 
збруї, що лежить вздовж боків коня, 
охоплюючи його і ззаду)>>; - бр. [на
рьtтнікі]; - давнє утворення з при
йменника на і застарілого іменника 

юіров 

[рить] <<зад>>; пор. ч. nafitn[k «nідлабу
зниК>>, утворене від ч. fit' <<Зад>>; пов'я
зується також (НепокупньІЙ 48-49) з 
ЛИТ. r[etas <<СТеГНО>>. - 3СБМ 7, 249. -
Див. ще на1 , рить. 

[нарИчити] <<дуже багато накласти, 
навалити, нав'ючити>>; - очевидно, 
давнє запозичення з чеської мови; 
ч. (na)fltiti <<(на)кидати>>, споріднене з 
п. (пa)rzucic, слц. (na)п.1tit' «ТС.>>, болг. 
[ру тя] <<руйную, розвалЮЮ>>, походить 
від псл. *rju ti ti (ru ti ti), зіставлення 
якого з лит. griauti <<Валити, руйнува
ТИ>>, лтс. graut «ТС.>>, лат. coпgruQ <<збі
гаюся, сходжуся•> (Machek ESJC 533) 
залишається малопереконливим. - Ho
lub-Kop. 324; Bruckпer 477. 

нарід, народ, народженець, нара
дженик - див. рід. 

нарікати, нар{ччя - див. ректИ. 
наріпитися - див. насвиріпити

ся. 

наркоз, наркотик, наркотИч-
ний; - р. бр. наркоз, п. вл. narkoza, 
ч. слц. слн. пarkoza, болг. м. схв. 
наркоза; - запозичення з французь
кої мови; фр. пarcose походить від 
елат. пarcosis, яке зводиться до гр. 
VcXpxwcнc; <<ЗаЦіПеНіННЯ>>, ПОХіДНОГО ВіД 
VCXpXcXW <<ЦіПеНіЮ, ЗаКЛЯКаЮ>>, VcXpXYJ 
<<параліч>>, очевидно, споріднених з 
двн. sпer(a)han <<обхопити, застібнути, 
стягнути,>. - СІС 2 568; Фасмер ІІІ 44; 
ЧерньІх І 559; 3СБМ 7, 243; Kopaliris
ki 657; Holub-Lyer 330; Gamillscheg 
643; Frisk ІІ 290. 

нарком, н.аркомсіт; - бр. нар
ком; - запозичення-калька з російсь
кої мови; р. нарком, наркомат є 
складноскороченими словами, утворе

ними з початкових частин слів народ
ньtй комиссар, народньtй комиссари
ат. - Див. ще комісар, рід. 

[наров] <<норов, примхи>>, [нdрови] 
<<вільності, приємності; неnристойності, 
погані звички>> Ж, [нсіровки] «ТС.>> Ж, 
[наровuстий] <<упертий, примхливиЙ•>, 
[наровлuвий], [наровuти] <<Вичікувати 
сприятливого моменту, готуватись, ста

вити за мету; проявляти примхи>> Ж, 
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нарождати 

[наровИтися] (про коня) <<ставати но
ровистИМ>> Ме; - р. [наров] <<НороВ>>, 
п. nar6w <<Вада, погана звичка•>; - ре
зультат давньої видазміни основи но
ров-, спочатку в формах з ненаголоше

ним но (норовИстий, норовИтися і 
под.) з переосмисленням його в префі
ксальне на-. - Фасмер ІІІ 84; Bri.Jck
ner 355. - Див. ще норов. 

нарождати (заст.), [нарожденець] 
<<новонароджений, уродженецЬ•>; - р. 
нарождать, рождать, нарожденье; 
- давнє запозичення з церковносло

в'янська·( мови; цсл. стсл. рАЖДА'ГН, 
рождАтн <<родиТИ•>, рождєннк <<родич, 

нащадок•> відповідає укр. основі 
радж- (народжувати та ін.). - Див. 
ще рід. 

нарозпашку <<нарозхрисн; - за
позичення з російської мови; р. на
распашку є результатом злиття при
йменника на та іменника [распашка], 
похідного від дієслова распахнуть 
<<ШИроко розкрити•>, утвореного від ос

нови пахнуть, пахать. - Фасмер 
ІІІ 220, 221, 444. - Пор. опаш. 

[нарок] <<претензія, вимога•> Ж; -
запозичення з чеської або словацької 
мови; ч. слц. пarok, вл. пarok <<Т.С.>>, 
паралельне до др. нарок'Ь <<назва, об
рання, рішення, клятва, причина, на

мір•>, стсл. нАрок'Ь <<наперед визначе
ний строк•>, пов'язане з дієсловом ч. 
СТ. цafeknouti, nafeci <<ЗВИНуВаТИТИ, На
ГОВОрИТИ (на кого), вимагати•>, похід
ним від ч. ст. recL <<ректи, говори

ти•>. - Machek ESJC 390. - Див. ще 
І ' 

на, ректи. 

[нароком] <<навмисне•>, [нарошне], 
ненаро&ом, нарочйтий, нарочний 
СУМ, Ж, [нар6шний] Ж, [знар6к] <<на
мір, випадок•>, [анар6шне] <<навмисне•>, 
[зненароку] <<ненароком•> Ж, [назна
р6шки Г, Ж, назнар6шне] <<ТС.>>, [не
знаfошний Ж, незнарошно]; - р. [на
рок <<назва, строк; постанова, намір•>, 
lнар6ком] <<навмисне•>, нар6чньtй, бр. 
нар6кам, др. нарок'Ь <<мета, намір•>, п. 
СТ. пarokiem <<НаВМИСНе>>, СЛЦ. Пarokom, 
naгocky «ТС.>>; - ПСЛ. narokь <<Намір, 
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нарти 

призначення, назва•>, пов'язане з діє
словом *пarekti <<назвати, призначити•>, 
утвореним з префікса na- і основи 
*rekti <<казати•>. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 416; Фасмер-Трубачев ІІІ 45; 
ПреQбр. І 593; 3СБМ 7, 244; Machek 
ESJC 390. -Див. ще на1 , ректИ. 

[нарокувати] <<просуватись по 
службі, вступати на військову служ
бу•> Ж; - очевидно, фонетично видо
змінене калька-запозичення з німецької 
мови; н. aufruckeп <<просунутися по 
службі•>, einruckeп <<Вступити на війсь
кову службу>> складаються з префіксів 
auf- <<На-•>, ein- <<В->> і основи дієслова 
rucken <<рухати(ся), пересувати(ся)>>, 
спорідненого з двн. ruc <<Швидке пе

реміщення•>, дангл. rоссіап <<Гойдати•>, 
дісл. rykkja <<рвати, пересувати•>. -
Кluge-Mitzka 611. 

lнаростник] (ент .) <<горіхотворка, 
Супірs L.>>; - похідне утворення від 
дієслова наростати, оскільки личиню:-1 
горіхотворки, розвиваючись у тканині 
листків, викликають їх ненормальне 
розростання, утворюючи нарости. -
Див. ще на1 , ростИ. 

[нароха] <<нора•> Ж; - очевидно, 
пов'язане з формою норd; характер 
зв'язку неясний. 

нарти <<ДОВГі вузькі сани (на ПіВНО
чі); кістяні ковзани з ребер тварИН>>, 
[нерти] <<ЛИЖі>> О; - р. нарта, нар
тьt <<ДОВГі сани (на ПіВНОЧі)>>, бр. нар
та, нартьr <<ТС.•>, п. пarty <<ЛИЖі•>, 
Ч. Шirt <<ПіДЙОМ НОГИ•>, БЛ. паrс <<ТС.; 
верх взуття•>; - єдиного пояснення не 

має; з одного боку, пов'язується з 
псл. гьtь <<РОТ•> у значенні <<HOCOJ,< взут
ТЯ>> (Німчук 319; Machek ESJC 390; 
Bri.Jckпer 356; Rudпicki Prasf. ІІ 66; Mo
szyriski PZJP 215), з другого, в росій
ській мові виводиться від саам. комі 
пart <<сани•> (Rasanen UAJb 25, 23); 
можливо, що значення <<сани•> в росій
ській і звідси в українській та білору
ській мовах н.е nов'язане з іншими зна
ченнями української і західнослов'янсь
ких мов. - Фасмер-Трубачев ІІІ 45-
46; 3СБМ 7, 245-246. 



на рубашен 

[нарубашен] (бот.) <<очиток їдкий, 
Sedum acre L.>> Mak; - очевидно, за
позичення з російської мови; р. [на
рубdшень] нагадує бр. [рабdчкі] «ТС.>>; 
можливо, пов'язане з р. [нарубdшное] 
<<менструаціЯ>>. - Пор. утробашен. 

наруга - див. ругати. 
[наруrувати] <<зробити штучні ку

чері, перманеНТ>> МСБГ, [нару.rувdти
ся, нарукувdти, нарукувdтися] «ТС.>> 
тж, [нару.r6ваний] <<НакручениЙ>> (про 
волосся) МСБГ, [нарук6ваний] <<ТС.>> 
тж; - неясне; можливо, пов'язане з 
yr. rugo <<пружина>> (М. М. Пещак ус
но). 

[наружу] <<назовні>> Ж, [наоружку] 
<<ЗЗОВНі>>;- бр. [наружу]; - МОЖЛИВО, 
запозичення з російської мови; р. на
ружу утворене з прийменника на та 
іменника [ружь] <<зовнішність, образ, 
масть (у картах)>>, [ружа] <<Просвіт, зо
внішня сторона, зовнішнісТЬ>>, спорід
неного з лтс. raugs <<очне яблуко, зіни
ЦЯ>>, raudzlt <<баЧИТИ, ДИВИТИСЯ>>, гр. 
r'юuy6<;; <<обличчя>>; менш переконливе 
зближення з р. ругсіть <<Лаяти>> (Mat
zenauer LF 11, 177) або з р6жа <<Мор
да>> (Machek ESJCS 318; Mikl. EW 
383), як і виведення від перс. ro(i) <<ЛИ
це>> (Mikl. ТЕ! ІІ 14 7). - Фасмер ІІІ 
514; 3ССЯ 21, 198. 

нарцИс (бот.) <<Narcissus L.>>, [нар
циз] Mak «ТС.>>; - р. нарцuсс, бр. нар
цьtс, п. пarcyz, narcys, ч. слц. narcis, 
болr. м. нарцис, схв. нарцис, слн. nar
cls; - очевидно, через німецьку мову 
(н. Narzlsse) запозичено з латинської; 
лат. пarcissus походить від гр. vархю
СЮ<;; <<Нарцис>>, можливо, пов'язаного з 

vapxaw <<Ціпенію, заклякаЮ>>, vapXІl 
<<параліч>> з огляду на заспокійливу дію 
нарциса . ....,-- Дзендзелівський St. sl. 22, 
290; Rudn. ІІ 851; Чернь1х І 559; Фас
мер ІІІ 46; 3СБМ 7, 247; Machek Jm. 
rostl. 272; Frisk li 290-291. - Див. 
ще наркоз. 

нарЯд, нарЯддя, наряджdти, на
рЯдний, нарЯдник - див. ряд. 

нас (род. і місц. в.); - р. бр. болr. 
м. нас, др. нас'Ь, п. вл. нл. слн. nas, ч. 

наскочка 

СЛЦ. ПclS, СТСЛ. NАС'Ь; - ПСЛ. nasь; -
споріднене з дінд. паЬ, лат. поs (наз. 
зн. в.), прус. поі.1sоп, двн. uпs, разом з 
якими є похідним від іє. *поs <<МИ>>. -
Чернь1х І 560; Фасмер ІІІ 4 7; Преобр. І 
587; Voпdrak І 70-71; Кluge-Mitzka 
807; Pokorпy 758. 

[насвиріпитися] <<Настиуливо тур
бувати, набридати>> Ва, Си, [наріпити
ся] <<накинутися, нав'язнути, набрид
нути>> Си; - очевидно, пов'язане з 
евиріпа в значенні <<набридливий бу
р'ян>> (див.). 

насенешник (бот.) <<соняшник зви
чайний, Heliaпthus aппuus L.>> ЛексПол; -
похідне утворення від нас{ння (у зна
ченні <<соняшникове Н.>>) з діалектним 
переходом ненаголошеного і ( < е) в е; 
суфіксальна форма зумовлена впливом 
слова соняшник. - Див. ще сіяти1 . -

Поj). насонешник. 
[насердник] (бот.) <<м'ята холодна, 

Mentha piperita L.>> Ж, [насерник] <<ЯГ
лиця звичайна, Aegopodium podagraria 
L.>> О; - похідне утворення від прик
метника [насердний] <<серцевий>>, та
кож <<внутрішніЙ>> Ж, пор. [насердни
ця] <<Хвороба, біль у_ ділянці серця; ко
ліКИ>> Ж, [насердна] <<біль у серці>> О; 
назва зумовлена тим, що м'яту холод
ну застосовують для лікування серце
вих і легеневих захворювань (Носаль 
79). -Див. ще серце1 . 

[насихмість] <<негайно, зараз же>> 
Ж; - складне слово, яке, можливо, є 
калькою п. natychmiast <<ТС.>>; пор. нвн. 
auf der Stelle «ТС.>> (букв. <<На цьому 
місці>>); складається з прийменника на, 
займенника сей <<ЦеЙ>> у формі місц. в. 
мн. та іменника м(сто <<Місце>> у формі 
мість під впливом сполук типу зсі

м{сть, натомість. - Див. ще на1 , 
сей, місто. 

насіння, насільник, насінИна, на
сіню!вий, насІнний, насінник, насін
ництво - див. сіяти1 . 

насклесь - див. склезь. 
[наскочка] <<коштовне оздоблення, 

оздоблена коштовним металом прикра-
са; фанера>> Ж; - неясне. 
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насмітник 

[насмітник] (бот.) <<евклщІИ си
рійський, Euclidium syriacum R. Br.>> 
Mak; - похідне утворення від сміт
тЯ; назва зумовлена тим, що евклідій 
росте на засмічених місцях ( Федчен
ко-Флеров 488). -Див. ще сміттЯ. 

[насніпити] <<Нагадати•> Досл. і 
мат. IV; - не зовсім ясне; може бути 
nов'язане з [снєпИрити] <<морочитися, 
возитися•> або з [пошн'Ипити собі] <<до
думатися, ·наважитися на щосЬ>> О. -
Див. ще пошнИпати, снєпИрити. 

[насонешник] <<соняшник•> Л, [на
сонешняк ВеНЗн, насанішник Mak, 
нас6нник] <<ТС.>>; - результат конта
мінації форм [насенешник] і соняшник 
<<ТС.•> (див.). 

насправді, насправжки - див. 
правда. 

наст <<Обледеніла кірка на поверхні 
снігу>>; - запозичення з російської мо
ви; р. наст «ТС.>>, ст. обнастьtвати 
<<Покривати•>, разнастити <<розкрити•> 

пояснюється як утворення з кореня, 

збереженого в прийменниках на, над 
(пор. цсл. С'ЬNАдь <<Верх, поверхня•> ), і 
компонента -ст-, який зводиться до 
основи дієслова стсіти (стоЯти), і є. 
*stha- ( Фасмер ІІІ 4 7 -48) або вважає
ться суфіксом (К3СРЯ 284). - Чер
ньrх І 560; Matzeпauer LF 11, 178. 

Настасія, Настася, Настуня, На
стуся, Настя - див. Анастасій. 

настатчати, настсіток див. 
стачити. 

настеж, настежИ, настеж{нь, на
стІ:!жір, нсістіж- див. навстіж. 

настИрити, настерти, настерти
ся, настИра, настИритися, настИр
ливий, настИрний - див. тИрити•. 

[пастка] <<Шматок шкіри або дере
ва для закріплення шевської колодки•> 
Ж, [гсістка] <<ТС.•> . Ж; - п. nastka 
<<частина шевської колодки•>; - запо
зичення з німецької мови; нвн. [Nast] 
<<сук, гілка•> виникло з Ast <<ТС.>> (на 
грунті сполук dеп Ast, еіпеп Ast), 
спорідненого з гр. о(щ; «Гілка>>, вірм. 
ost «ТС.•>. SW ІІІ 169; Кluge
Mitzka 34. 
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настрім 

настовбурчити, настобурчити, 
[настоб6рчити] -див. стовбур. 

[настовпужити] <<настовбурчити•>, 
[настовпужитися] <<настовбурчитися 
Ж; надутися Пі•>; - похідне утворен
ня від стовп (пор. настовбурчити, 
стовбурчити від стовбур). - Див. 
ще стовп. 

настогИднути <<набриднути•>; 
результат видозміни форми остогИд
нути під впливом синонімічної пари 
осточортіти: насточортіти. - Див. 
ще остогИдіти. 

[настоптати] <<Наступити•>; - ре
зультат контамінації слів наступИти і 
топтати. - Див. ще ступати, топ
тати. 

насторочити, настор6шити, на
стор6щити - див. сторч. 

насточортіти, осточортіти; - р. 
осточертеть; - очевидно, результат 
видозміни словосполучення «набридну
ти як сто чортіВ>>. - Шанский 3ИРЯ 
ІІІ 64. -Див. ще на1 , о 1 , сто, чорт. 

[настояшник] (бот.) <<СИняк черво
ний, Echium rubruni Jacq.•> Mak; - р. 
[настояшник] <<ТС.>>; - похідне утво
рення від дієслова настояти; назва 
зумовлена тим, що настойка з кореня 
цієї рослини використовується для фа
рбування вовни в червоний колір. 
Див. ще стоЯти. 

настремець -див. стремено. 
[настрім] <<Віз сіна; невеликий, 

злегка навантажений віз>> Ж, [неі стро
мок, нdстремок] «ТС.>> Ж, [нсістром
ки] <<злегка накладений віз (сани) сіна 
або соломи•> Бі, [настрЯмок] <<невели
ка кількість, невеликий віз сіна, соло
ми, дров•>, [острЯмок] «ТС.>>; - р. 
[остр6мок] <<Невеликий віз сіна або 
соломи, піввоза>>, [ острсімок, острсім
ка] «ТС.•>, бу. [настрсімак] <<невеликий 
віз сіна•>, [остр6мок] <<Невеликий віз 
сіна, соломи тощо,. накладений високо, 
але вузько•>; - похідне утворення від 
[стрім] <<усе високо накладене•> Ж; пор. 
стрімкИй <<Крутий, прямовисниЙ•>, р. 
[стр6мкий] <<Високий, крутиЙ>> (напр., 
віз снопів, сіна), [стр6мок] <<Невели-



настріпіти 

кий віз сіна, соломи, піввоза•>, бр. 
[стр6мкій] <<Накладений тонко і висо
КО•>, [стр6мок] <<Невеликий віз сіна, 
накладений високо, але тонко, не роз
кладисто•>, настрам(ць <<накласти ви
соко і як попало•>. - 3СБМ 7, 257-
258; Bezlaj Eseji 118-119.- Див. ще 
стрем'я. 

[настрітИ:ти] <<Нараяти•> Ж; - оче
видн?, результат видозміни. форми [на
строч.итиj <<нараяти•> шд впливом 
стр(тити <<зустріти•> (нараяти під час 
зустрічі). - Див. ще стрітити, стро
чити1. 

[настрЮчити] <<Настроїти, підбури
ТИ•>; - очевидно, результат видазміни 
запозиченої з польської мови форми 
настренчити <<ТС.•> в напрямі заміни ії 
українським звуковим відповідником. -
Див. ще стренчити. 

настурція (бот.) <<красоля, Tropae
olum L.•>, [настурка] «ТС.•> Mak, lна
стрсінція] <<Настурція лікарська, Nas
turtium officiпale L.•> Корз; - р. болг. 
насІщjрция, бр. настурка, [настуль
ка], п. nasturcja; - назва, засвоєна з 
латинсько]· ботанічної номенклатури; 
лат. nasturtium (пasturcium) виникло, 
очевидно, з *пas-torq~iom «re, що му
чить ніс•> (рослина має дуже приєм
ний запах), яке складається з основ 
іменника пasus <<НіС>>. спорідненого з 
псл. nos-ь, укр. ніс, і дієслова torqueo, 
-ёrе <<МУЧИТИ>>, ДО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ укр. 

mopmypa. - СІС 2 569; Rudn. ІІ 852; 
Чернь1х І 560-561; 3СБМ 7, 259; S!. 
wyr. obcych 502; РЧДБЕ 480; Walde
Hofm. ІІ 145. - Див. ще ніс, тор
тура. 

[насть] <<Прикмета, ознака•> Ж; -
неясне; можливо, давніше *нав і сть, 
пов'язане З вість, в{дати; пор. ч. пa
vest <<СИГНаЛ>>. 

насумритися <<Стати похму2им, не
задоволеним, надутим•>; - р. [насум
рач.илось] <<Заволоклося хмарами•> (про 
небо), СХВ. насуморити ее <<ВКрИТИСЯ 
хмарами, нахмуритися•> (про небо); -
похідне утворення від сумр-, виділено
го ~ слів сумрак <<сутінок, темрява•>, 

нат 

[сумерк] <<ПрисмерК>>; пор. [сумрЯвий] 
<<Темний, хмуриЙ•>. - Див. ще сум
рак. 

насупонитися -див. супИ:ти. 
насущний, насушний, насущник 

<<Насущний хліб•>, насушник «ТС.•>; -
р. насущt-tьrй, др. насущьньru, болг. 
насіщен, м. насушен, схв. насушан; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. NАсжштьн'Ь є калькою гр. Єю
оumщ <<ПОВСЯКДеННИЙ, насущнИЙ>>, ЩО 
виникло внаслідок злиття перших двох 

слів виразу Єтrі otiCYcxv ~f.!Єpcxv <<На пото
чний (букв. <<існуючиЙ•>) денЬ•> (стсл. 
NA СЖШ'ГЬN'Ь ДЬNЬ); СТСЛ. СЖШ'ГЬN'Ь <<іС
НУЮЧИЙ>> пов'язане з укр. суть. - Фа
емер-Трубачев ІІІ 48; Cibulka Slavia 
25, 406-415; Skok ІІ 505; Debruпner 
Glotta 20, 252; Frisk І 539-540. -
Див. ще на1 , суть. - Пор. сущий. 

[насчевйти] <<Відвідати>> BeYr, [на
щевИти, нащавИти] «ТС.•> ДзУЗЛП, 
[нсіщева] <<Відвідування•> тж; - запози
чення зі словацької мови; слц. пavsti
vit' <<ВідвідаНІ>>, ЯК і Ч. Пavst{vit, СТ. 
Лavscieviti <<ТС.>>, ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. na
vestiti <<ОПОВіСТИТИ, навідаТИ>> (пор. Ч. 
пavest <<СИГНаJІ>>), ЯКОМУ ВіДПОВідає укр. 
навістИти, навіщати. - Дзещрелів
ський УЗЛП 161; Macl1ek ESJC 392; 
Holub-Lyer 331. -Див. ще відати. 

[наськи] <<свято четвертого дня піс
ля Великодня~> ЛексПол; - результат 
скорочення сполуки [Нсіськи ВелИк
день] «ТС.•> тж, яка утворилася з [Нав
ський ВелИкдень] <<Четвер у Великод
ньому тижні, Великдень покійників•> у 
зв'яз~у з деетимологі"зацією ~лова [нсів
ськииj <<МертВеЦЬКИИ>>, ПОХІДНОГО ВІД 
[нсівка] <<Мавка•>, і зближенням його з 
неіський <<НаШ•>; пор. р. [нсівский день] 
<<Проводи, поминки•>, [ неіский день] 
<<ТС.•> при [нсіский] <<НаШ•> - Див. ще 
нав1 . 

[насьріт] <<Пристрій для розрізання 
розжареного заліз·а,> Ж; - очевидно, 
пов'язане з [нсішрітка] <<Пристрій для 
виготовлення шроту•>. Див. ще 
шріт1 . 

нат- ДИВ. надити1 . 
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наташівіти 

[наталавіти] <<намокнути й посиніти 
О; набрякати (про обличчя) ВеУг>>; -
неясне, можливо, пов'язане з незасвід
ченим *тИлий <<Товстий; бряклиЙ>> 
(пор. р. [оть'tлеть] <<розтовстіти; наб
рякнути•> ), похідним від [тИти] <<глад
шати, товстіти•>. 

Наталія, Ната, Наталка, Ната
ля, Наташа, Тала, Таля; - р. болг. 
Натdлия, бр. Натdлля, Наталка, п. 
Natalia, ч. Natalie, слц. Natalia, схв. 
Наталиjа, слн. Natalija, стсл. ПАтА
лнm; - через церковнослов'янське і 
грецьке посередництво (сгр. NспсхЛісх) 
запозичено з латинської мови; лат. Na
talia є жіночою формою до чоловічого 
імені Natalis (букв. <<рідний, пов'язаний 
з народженням•> ), мотивованого зв'яз
ком з виразом dies пatalis <<день наро
дження; Різдво•> і пов'язаного з пatus 
<<народжениЙ•> (ст. gпatus), пascor ( < 
gпаsсбг) <<Нараджуюсь•>, gigпo <<Нара
джую•>, спорідненими з гр. уіуvорш 
<<ВJ:шикаю•>, дінд. janati <<народжує•>, 
jatab <<народжениЙ•>, ав. zata- «ТС.•>, 
гал. gпatos <<СИН>>, gnatha <<дочка>>, дісл. 
kuпdr <<СИН•>, псл. z~tь <<ЗЯТЬ>>. - Бл. 
імена 146; Петровский 163; Спр. личн. 
имен 512; Knappova 260; Илчев 354; 
Dauzat Dict. des noms 448, 452; 
WaJde-Hofm. І 597-599. - Див. ще 
зять. - Пор. натура, нація. 

[натантйритиj <<наговорити, наро
бити?•>; - афективне утворення зву
конаслідувального характеру. 

[натачанка] <<тачанка•>; - р. [на
тьtчdнка, нетьtчанка] <<легка плетена 
польська бричка; одноколка з плете

ним кузовом•>, п. пajtyczaпka <<ВИД бри
чки, натачанка•>; - результат видазмі
ни форми [найтичdнка] <<натачанка, 
тачан.ка•> Під впливом синонімічного 
тачанка. - Див. ще найтичанка. 

натачка1 
- див. надточИти. 

натачка2 , натенькИ, нdтикт 
див. натяк. 

[натИна] <<Лобода біла, Chenopodi
um album L.; страва з лободи Г, Ж; 
шпинат городній, Spinacia oleracea L. 
Mak•>, [натИня] <<Лобода біла•> Ж; 
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натрі й 

результат семантичної спеціалізації на
зви [натИна] <<листя коренеплодів, 
овочів>>, похідної від [нать] <<Листя кар
топлі, моркви, буряків, огірків; вусик 
рослини•> (див.). 

[натинйна] <<вовна з однорічної вів
ці•>; - неясне; можливо, похідне утво

рення від натинати, натЯти <<Наріза
ти (ножицями)•>. 

натирусйти -див. терусити. 
натічка - див. надточИти. 
натнути - див. натяк. 
натовп- див. товпа. 
наніка- див. точйти2 . 
натоМіСТЬ <<ЗаМіСТЬ ЧОГО-небудь; за

те, однак•>, [нат6місць, нат6місь] 
<<натомість•>, [натом{стник] <<намісник; 
декан•> Ж; - р. [натоместньа'L] <<Який 
заміняє щось•>, п. пatomiast <<натомість, 

зате•>; - результат злиття виразу на 

то м{сто <<На те місце•>, на то місце 
<<ТС.•>. - Див. ще на1 , місто, той. -
Пор. замість, намість. 

наточИти - див. надточИти. 
натошник- див. надошник. 
натощак, натощака - див. нат-

ще. 
натрава - див. травИти. 
[натравка] <<Поличка в кремінній 

рушниці•>; - похідне утворення від 
травИтися з утраченим значенням 
<<загоряпІСЯ>> (на паличку в кремінній 
рушниці насипається порох, який потім 
загоряється від іскор); пор. р. [травИ
ться] <<Загоfятися, займатися, почина
ти горіти•>, затравл.Ять] <<запалювати 
порох на гарматному запалі•>, затреів
ка <<шпарина на казенній частині ста
ровинних вогнепальних гармат і руш

ниць, через яку проникає вогонь, що 

запалює порох;. запаЛ>>. - Див. ще 
травИти. 

натріЙ, натр <<ОКИС натріЮ>>; - р. 
болr. натрий, бр. натрьtй, п. ч. пat
rium, слц. natrium, вл. пatrij, схв. нат
риj(ум), слн. пatrij; - засвоєна через 
російське посередництво новолатин
ська наукова назва Natrium, утворена 
І. Я. Берцеліусом ( 1779-1848) шля
хом скорочення запропонованої Гіль-



юі.труд 

бертом у 1808 р. назви Natronium, ви
веденої від фр. nаtгоп, ісп. паtr6п <<СО
да•>, що через ар. пatrO.n, гр. viтpov і, 
далі, гебр. пether «Те.; миюча речови
на>> зводяться до єг. пtr(j) «ТС.>>. -
СІС2 569; Білецький Мовозн. 1981 /5, 
47; Волков 48-49; Фигуровский 93-
94; Черньrх І 561; S1:. wyr. obcych 502; 
Holub-Lyer 331; Frisk ІІ 321; Нероз
нак 211; К!еіп 1031, 1049. 

- оче

натру

надави-

[шітруд] <<ГНій, нариВ•> Ж; 
видно, похідне утворення від 
дuти [<<намуляти, натерти, 
ТИ•>].- Див. ще труд1 . 

[шітря] <<партія пряжі на ткацькому 
верстаті Ж; кінець полотна (тороки) 
Шух•>, [нсітра] <<оздоблений бахромою 
кінець полотна Ж; основа тканини, ви
готовлена із саморобних конопляних 
чи лляних ниток, яку nеред тканням 

натирають розчином житнього і куку

рудзяного борошна і мила МСБГ•>; -
СХВ. натра <<ТКаЦЬКИЙ верстат; пряжа, 
намотана на вал ткацького верстата; 

один оборот тканини у верстаті (як 
ткацька міра)•>; - псл. *паtьrа, утво
рене від 'ftьra <<ткацький верстаТ>> (пор. 
СХВ. тара, СЛН. (tara) «ТС.>>), nов'язано
ГО з tьrQ, *terti «repпr•>; молд. нсітрз 
<<ОСНОВа ТКаНИНИ>>, рум. natra <<ТС.>> Є 
запозиченням з південнослов'янських 
мов (СДЕЛМ 276; DLRM 528). - Тру
бачев Рем. терминол. 128. - Див. ще 
терти. 

натура, натуралізація, натура
лІзм, натуралІст, натурник <<натур
щик•>, наІщjрщик, натуралістИчний, 
натуральний, натуристий, натур
нuй, lнатуритися] <<ставати впертим; 
ставати веселим•> Ж, [обнатурити] 
<<виховати•> Ж, [понатуритисяj <<При
в'язатися, довіритися•> Нед, принату
рити <<Призвичаїти•>, [унатуритися] 
<<розвинутися фізиЧно•>; ст. натура 
(1639); - р. бр. болг. м. натура, п. 
вл. нл. natura, ч. слц. пatura, схв. на
тура, слн. natura; - запозичення з 
латинської мови; лат. natiJra <<Наро
дження; природні властивості; харак

тер; природа•> пов'язане з natus <<наро-

нать 

джениЙ•>, пasct <<Народжуватися•>. -
СІС2 569; Черньrх І 561; Фасмер ІІІ 49; 
Преобр. І 595; Huttl-Worth 16; Walde
Hofm. І 598. - Див. ще Наталія. -
ПоQ. нація. 

[натутуритися] <<Наїжитися, підня
тися (про пір'я, волосся) Г; надутися 
Шух•>; - р. [натутурить (шапку)] 
<<Насунути•>, [натутурщиться, нату
туршиться, натутуркаться] <<Насу
питися, нахмуритися•>; - префіксальне 
утворення від *тутуритися <<Їжитися, 
надуватися•> (пор. р. [тутуршиться] 
<<Хмуритися, їжитися, над:z:ватиСЯ•> ), 
пов'язаного з [тутuрчитисяj <<настов-
бурчуватися>> (про одяг) (див.). .. 

натха - ДИВ. надха. 
натхненний, натхненник, натх

нення, натхнути- див. надихати. 
натще, [наще] <<Натще>> Г, МСБГ, 

Ме, [нашшє] <<ТС.•> МСБГ, натощак, 
натощака; - р. натощак <<натощак•>, 
[нсітощи, натощах, натощака], бр. 
нашча, [нсітшчаJ, п. пaczczo, схв. на
таште, слн. na tesce <<ТС.•>; - очевид
но, результат спроЩення виразу нат
щесерце (див.). 

натщесерце СУМ, Ж, [нащесерце, 
нащ6серце] «ТС.•>; - бр. [нашчЗсер
ца], м. наште срце, схв. наште срца 
«ТС.•>; - псл. *па t-ьsce sьrdьce, що 
складається з прийменника о na <<На•>, 
прикметника с. р. t-ьsce від t-ьsсь <<пус
тий, порожніЙ•> та іменника *sьrdьce 
«re, що міститься всередині (людського 
тіла)•>, власне <<нутрощі•>; отже, первіс
не значення виразу - · <<На порожні 

нутрощі•>. - Кравчук УМШ 1960/6, 
61; 3СБМ 7, 291; 3ССЯ 21, 199. -
Див. ще на1 , серце•, тощий. 

[нать] <<картоплиння ВеНЗн, ВеУг; 
листя моркви, буряків, огірків О; вусик 
рослини•>, [натИна] <<ЛистЯ коренепло
дів, овочів; чарівна трава Ж; каша з 
насіченого листя буряка чи щавлю та 
пшона або крупів МСБГ; бурякова гич 
До; листя свіжих буряків для борщу 
Бі; квашене верхнє листя капусти; ква
шена капуста і капусняк з неї Лекс
Пол•>, [натuн,я] <<листя коренеплодів, 
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овочів; чарівна трава Ж; стебло, кар
топлиння•>, [мdтuна] <<Листя картоплі, 
буряків, моркви, петрушки, цибулі>> О, 
[матuня] <<Листя картоплі, буряків і 
моркви•> О; - р. [натиньІ, натuнья] 
<<картоплиння, листя, огудина•>, [нетu
на, нетивни] нороднЯ зелень, бадил
ля, гичка•>, бр. нац{на <<бадилля, гич
ка; билинка•>, нац{нне <<бадилля, гич
ка, стебла, трави•, п. nat «бадилля, 
гичка, стебло рослини•>, [nacina, щ~t] 
<<ТС.>>, Ч. СЛЦ. nat' <<бадИЛЛЯ, ГИЧКа>>, 
ВЛ. пас <<ЛИСТЯ МОрКВИ, ріПИ>>, НЛ. nas 
<<бадилля, гичка (коренеплодів)•>, схв. 
нСіт, СЛН. nat «ТС.>>; - ПСЛ. Паtь; -
зіставляється з прус. noatis ( < *nate) 
<<КрОПИВа>>, ЛИТ. notre, notere, ЛТС. nat
re <<ТС.•>; виводиться також з *nakti-, 
спорідненого з лит. nokti <<дозрівати, 
зріти•> (Трубачев ZfSl 1958/3, 668), 
або з *tenti (*natinati) <<опухати, на
бухати•> (Варбот 200-203). - Фас
мер ІІІ 48-49; Преобр. І 594-595, 
603; 3СБМ 7, 279; Bri..ickner 353; Skok 
ІІ 505; Bezlaj ESSJ П 215; 3ккерт Sl. 
Wortst. 51; Mikl. EW 211; Trautrnann 
194; Mi..ih1.-Endz. ІІ 702-703; Specht 
KZ 62, 253. 

[натЮ] (вигук для підкликання со
баки) Ж; - результат злиття частки 
на і викука тю (крик на собаку). 
Див. ще на2 , тю1 • 

натюгакати- див. тю1 • 
натюрморт; - р. натюрморт, 

бр. нацюрморт, болг. натюр-морт, 
м. натурм6рт, схв. натир март; -
через російську мову запозичене з 
французької; фр. natuгe morte <<Мерт
ва природа• складається з іменника 
паtше <<Природа•>, що зводиться до 

лат. natora «ТС.>>, і прикметника rnort 
<<Мерт-виЙ>> (жін. р. rnorte) з лат. mor
tuus <<ТС.>>, пов'язаного з morior <<уми
раю•>, спорідненим з дінд. rnriyate 
<<умирає•>, лит. rnii'ti <<умирати•>, псл. 
*rneгti <<ТС.•>. - СІС2 570; Черньrх І 
562; Фасмер ІІІ 49; Сергеєв 3ИРЯ V 
136; Dauzat 486, 496; Walde-Hofm. 
ІІ 112-113. - Див. ще мерти, на
тура. 

50 

Наум 

[натягач] (бот.) <<Вороняче око 
звичайне, Paris quadrifolia L.; жовтець 
язиколистий, Ranunculus lingua L.; сміл
ка нічна, Silene noctiflora L.; наперс
ник сумнівний, Digitalis arnbigua Murr. 
Mak; купина лікарська, Polygonaturn 
officinale All. Mak; мильнянка лікарсь
ка, Saponaria officinalis L. Mak; горо
шок мишачий, Vicia cracca L. Mak•>, 
[натЄгач] нлуха кропива пурпурова, 
Larnium purpureum L.>> ВеБ, [натяг] 
<<мильнянка лікарська•> Mak, [натЯж] 
<<жовтець язиколистиЙ•> Г, Ж; - р. 
[натяг] <<Вороняче око; мильнянка лі
карська•>; - nохідне утворення від на
тягати; назва біЛЬШОСТі ЦИХ рОСЛИН 
зумовлена, очевидно, їх здатністю стя
гувати рани. - Анненков 291, 316. -
Див. ще тягтИ. 

натяк, [натdчка] <<НаТЯК>> Ж, Бі, 
[нdтикт] <<ТС.•> Ж, [натенькu] (у ви
разі [н. давати] <<робити натякИ•>, на
тякати, [натщjти] <<НаТЯКНУТИ>>, [на
тюкнути] <<ТС.•> Ж, [потЯкувати] 
<<Натякати•>; - р. [натЯкивать] <<на
тякапн, болг. натЯквам <<докоряти, 
дорікаТІ-І», те кн а <<ПрИЙТИ В ГОЛОВу>>, 
СХВ. текнJJти «ТС.>>; - пов'язане З 
[тякнутиj <<Торкнути; дійняти; догада
тися•>, [тякт~і] <<торкнути•>, [тЯкну
ти] <<натякнути>>. - Варбот 266-269; 
Млаценов 631; Mikl. EW 348. - Див. 
ще тяктИ. - Пор. підтики. 

наука, наук6вецу, [нщjчка] <<нау
ка•> Ж, науковий, [научний] <<науко
виЙ•> Ж; - р. болг. наука, бр. навука, 
др. наук·ь, п. nauka, ст. nawuka, ч. 
пauka, слц. nauka, вл. nawuka, м. нау
ка, схв. наука, наука, слн. nauk, стсл. 
НАОІ(КА, НАОІ(К'Ь; - псл. nauka, паukь, 
пов'язане з nauciti ( < *naoukeiti) <<на
ВЧИТИ>>, похідним від uciti ( < *oukeiti) 
<<УЧИТИ>>. - Фасмер ІІІ 49; Цьrганенко 
284-285; 3СБМ 7, 177. - Див. ще 
учИти. 

Наум, [Навум], ст. Наум'Ь <<покой, 
м(у)дрость, честь, потtшител(ь)•> (1627); 
- р. Наум, бр. Навум, др. Наум'Ь, 
слц. заст. Naum, болг. Наум, стсл. 
ИМІ[М'Ь; - через церковнослов'янську 



науспіти 

мову запозичене в давньоруську з гре

цької; гр. Ncюup nоходить від гебр. Na
bum, букв. <<ТОЙ, що втішає•>; у свідо
мості носіїв української і російської 
мов пов'язується з іменником ум <<ро
зум.> (пор. укр. прийти на ум, р. на
ставлять на ум), що сприяло фоне
тичному збереженню імені. - Вл. іме
на 71; Беринда 224; Фасмер ІІІ 49; Пе
тровский .164; Спр. личн. имен 478; 
Илчев 355. 

наустИ:ти, наущdти, [нdуст] <<на
ущення•> Ж, [наустИтель] Ж, нщj
щення; - р. наустИть, наущdть, бр. 
[навушчdць], др. наустити, науща
тu, п. poduszczyc <<наустити•>; - запо
зичене в давньоруську мову зі старо

слов'янської; стсл. NАОІ[Стнтн могло бу
ти утворене від оvстнтн <<навівати, спо
нукати•> (КЗСРЯ 285) або від приймен
никового виразу нА ОІ(С'Т'А ( Фасмер ІІІ 
49).- 3СБМ 7, 178-179. 

[наутка] <<ШКіра, що вживається 
для підйому чобота•> Ж; - неясне. 

[нафрама] <<саван, тонке покривало 
для мерця•> Ме; - запозичення з мол
давської мови; молд. нзфрdмз <<Покри
вало; хустка, косинка•>, як і рум. nafra
ma <<кусок льняного полотна; хустка, 

косинка (з льняного полотна)•>, є ре
зультатом видазміни назви ма ( х) рам з 
«довгий тонкий шарф, вуаль; хустка•> 
(рум. ma(h)rama <<ТС.>> ), запозиченої з 
турецької мови (звідти ж болг. ма(х)
рама <<хустка•>, схв. ma(h)rama <<хуст
ка, рушниК•> ); тур. mahrama (makrama) 
<<Велика хустка з узорами•> походить 

від ар. mabrama <<Хустка>>. - Мельни
чук Молд. зл. 169; СДЕЛМ 249, 284; 
DLRM 529; Lokotsch 108. - Пор. ба
хром~. 

[нафраніца] <<навіконний квадрат
ний вишитий рушниК>> Ме; - запози
чення з молдавської мови, де є деміну
тивом від нзфрамз <<покривало; хустка, 
косинка•>; пор. рум. пaframi\3., зменш. 
від naframa <<І{усок льняного полотна; 
хустка, косинка•>. - Мельничук Молд. 
зл. 169; DLRM 529. - Див. ще на
фрама. 

нахаба 

нафта, нафтарня, [нафт{вка] на
сова лампа; нафтова свічка Ж>>, наф
товИк, нафтЯнка (техн.), [нафт.Я.р] 
«торговець нафтою, нафтопромисло
вецЬ•> Ж, [нахта] <<нафта Г; гас ДзАтл 
li•>, [махта] <<Гас•> ДзАтл ІІ, [нефта] 
<<нафта•> Ж, [нехта] «ТС.•>, [нехт.Я.нка] 
<<нафтовий колодязь; посудина для на
фти•>, нафтовий, [нафтянИй] <<Нафто
вий>> Ж, [нехтянИй] <<ТС.>>; - р. наф
та (заст.), нефть, бр. нафта, n. nafta, 
[пafka], ч. слц. вл. пafta, болг. нафт, 
нафта, нефт, нефта, м. нафта, нефт, 
СХВ. нафта, СЛН. пafta, СТСЛ. НАфТА; -

через російську і польську мови запо
зичено з латинської; лат. пap(h)tha 
<<Нафта>> ПОХОДИТЬ Від Гр. varpitcx, ЯКе 
через арам. пaphta зводиться до ак. 
пaptu «ТС.>>. - СІС2 570; Німчук 141; 
Дзендзелівський RКJ LTN 15, 142-
143; Rudn. ІІ 852; Hutt!-Worth 14; 
ЗСБМ 7, 275; Bez!aj ESSJ ІІ 212; Wai
de-Hofm. ІІ 142; Frisk ІІ 294; К!еіn 
1027. 

нафталін; - р. болг. м. нафта
лИн, бр. нафтал{н, п. пafta!ina, ч. пaf
talin, паftа!іп, слц. слн. паftа!іп, схв. 
нафталй.н; - запозичення із західно
європейських мов; нім. Naphthalin, фр. 
naphta!iпe походять від англ. naph
tha!ine, утвореного хіміком Дж. Кіддом 
(J. Кidd) від naphta <<нафта•>, того само
го походження, що й укр. нафта. -
СІС 2 570; Чернь1х І 562; 3СБМ 7, 275; 
Kopa!iriski 655; К!еіп І 027. - Див. ще 
нафта. 

нахаба <<Нахабна ЛЮДИНа; НеЩаСТЯ, 
біда, напаСТЬ>>, нахабник, нахабст
во, нахdбtшй, нахdбниЧати, нахаб
нІти; - бр. [нахdба] <<напастЬ>>, на
хсібнік <<нахаба, нахабниК>>, нахабньt 
<<Нахабний; [причепливий]•>; ·- похідне 
утворення від незасвідченого дієслова 

* нахабити <<Псувати•> (пор. стсл. NАХА
Бнтн <<ТС.>> ), похіДного від давнього 
*хабити <<ТС.>> (пор. ч. chabiti <<Слабі
ти •>, слц. chabiet' нс. •>, нл. chabiis 
<<псувати, розбещувати•>, болг. хаб.Я. 
<<ПСУЮ>>, СХВ. хабати <<ЗНОШуВаТИ>> 
(напр., одяг), ст. habiti <<Псувати•> (звід-
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нахалом 

ки haba <<пошкодження•> ), слн. habiti 
<<пошкоджувати, псувати, нівечити•>, 

стсл. хмштн <<псувати•>), що зводиться 
до псл. xabati, xabiti ( < *ksab-) <<ТС.•>, 
*хаЬь <<СлабИЙ•>, пов'язаних із skob!iti 
<<СКОбЛИТИ>>, skopiti <<СКОПИТИ>>, ЯКі МО
жуть бути зіставлені з дісл. skemma 
<<пошкоджувати•>, лит. skбbti <<Скребти, 
вирізати, довбати•>. - Фасмер IV 214~ 
3СБМ 7, 275-276; Machek ESJC 
194-195; Младенов 664; Skok І 
645-646; Bezlaj ESSJ І 189; 3ССЯ 8, 
7-8; Вегп. І 380-381. - Пор. ока
бити. 

[нахалом] <<насильно, силою, сило
міць•> ЛЧерк, ЛПол; - болг. нахсіл 
«нахаба, нахабник»; - запозичення з 
російсько'і мови; р. [нахсіло.м] <<Нахаб
но, силою, нахабством•> є прислівнико
вим утворенням від іменника нахсіл, 
nов'язаного з холить <<пеститИ•>, укр. 
[холuти] <<ЧИстити•>, холуй, шаліти (з 
чергуванням звуків), болг. охсілен 
<<ТОЙ, що живе в достатках; за
можниЙ•>, охолен <<ТС.•>, схв. охол <<за
розумілий, гордовитий, чванливий, на
хабниЙ•>, слн. oh61 <<Зарозумілий, гордо
витий, чванливиЙ•>; nомилковим є по
в'язання (I!jiпskij AfS!Ph 29, 167) з 
хвала. - Фасмер ІІІ 50; Черньrх І 562; 
К3СРЯ 285; Bern. І 395; Младенов 
343; Pedeгsen IF 5, 64; Uhlenbeck 
AfS!Ph 16, 382. - Див. ще холИти, 
холуй, шаліти. - Пор. пах6лок. 

[на~васуватися] <<стомитися, пе
ревтомитися•> ВеБ; - неясне; мож
ливо, в якийсь спосіб пов'язане з 
[хвасувсіти] <<приладжувати, припа
совувати•>. 

tнахИльник] (бот.) <<беладона лі
карська, Аtгора belladonna L.•> Лекс
Пол;- похідне утворення від хилИти; 
назва зумовлена тим, що квітки бела
дони лікарської завжди нахилені, по
никлі; пор. [нахиль] <<дерево з пахиле
ними над будинком вітамИ•>. - Див. 
ще хилИти. 

юіхливці - див. хилИти. 
[нахлИ:сник] <<торба, сумка•> Мо; -

неясне. 
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нахрапом 

[нахлучити] <<Надіти на голову•> 
(шапку, капелюх) Бі, [нсіхлучка] <<від
лага, капюшон•> Бі; - запозичення з 
російської мови; р. [ нахлучить ( шап
ку)] <<надіти, насунути (шапку) низько 
на лоб•> виникло з нахлобучить, що є 
результатом видазміни форми [накло
бучить] <<ТС.•>, похідної від клобук. -
Фасмер ІІІ 50; Преобр. І 595. - Див. 
ще клобук. 

[нахлЯвкати] <<Набалакати, намоло
ТИ•>; - афективне утворення, можли
во, пов'язане з [флЯворити] <<молоти 
без угаву, торохтіти, базікатИ•>. 

[нахмалювати] <<нагромаджувати, 
кидати на одну купу•> Ж; - неясне. 

находИти СУМ, Ж, нахідка, [неі
ходка] <<Знахідка•> Ж, [находище] <<Міс
це знахідКИ>> Ж, винаходити, вИнахід, 
винахІдник, винах{днш;тво, винахІд
ливий, віднаходИти СУМ, Ж, знахо
дИти СУМ, Ж, [знахожсіти], [знсіхід] 
<<ЗНаХОДЖеННЯ, знахідка•>, знахідка, 
знах{дливий; - р. находИть <<знахо
дити•>, бр. нах6дзіць, др. находити, ч. 
пachazet, слц. пachadzat' «ТС.•>; 
префіксальне утворення від ходИти; 
початкове значення - <<Йдучи (ходя
чи), натикатнея на щось•>. - Див. ще 
на1 , ходИти. 

[нахор6шитися] <<розгніватися, роз
палитися•> Ж; - неясне. 

[нахорошувать] <<лущити, Бідокре
млювати зерна від стебла•> Л, [нахоро
шuть] Л; - неясне; можливо, похідне 
утворення від хороший (букв. <<робити 
зерно хорошим, очищеним від лузги•> ). 

нахрапом, нахрапистий; - бр. 
нахрапа.м; - запозичення з російської 
мови; р. нахрапом є формою орудного 
відмінка від нахрсіп <<нахабство, наси
льство•>, утвореного з пrийменника на 
<<На•> та іменника [храп <<злість•> (пор. 
у виразі укр. мати храп на кого <<ЗЛО
ститися на кого, мати зуб на кого•> ); 
неприйнятним є' пов'язання (Горяев 
226; Matzenaueг LF 11, 17 4) з п. okrop
ny <<жахливий, страхітливиЙ•>, дісл. 
l1гаррг <<буйний, нахабниЙ•>, снн. га рр 
<<Гарячий, запальниЙ•>. - Фасмер ІІІ 50; 



нахромИтися 

КЗСРЯ 286; Преобр. І 595; 3СБМ 7, 
278. -Див. ще на1 , храп'. 

нахромИтися - див. прохромИ
ти. 

[нахтюіслик] <<Нічний столик, тум
бочка>> МСБГ, [нахкаслик] <<ТС.>> 
МСБГ; - запозичення з німецької мо
ви; нвн. [Nachtkastel] <<нічний туалет
ний столИК>> складається з Nacht <<НіЧ>>, 
сnорідненого з лит. naktls, псл. *noktь 
<<Те.», укр. ніч, і [Kastel] (Kasten) 
~ящик, скриня>>, сnорідненого з гот. kas 
<<nосудина>>, дісл. k~г (з *kaz) <<ТС.>>. -
Кluge-Mitzka 351, 357, 500. -Див. ще 
ніч. 

нацИзм, нацИст; - р. нацuз.м, бр. 
нацьlзм, п. nazizm, ч. nacismus, слц. 
nacizmus, вл. нл. nacizm, болг. на
цuзам, м. нацuзам, схв. нацuзам, слн. 
nacizem; - запозичення з німецької 
мови; н. Nazismus утворене від Nazi 
<<націонал-соціаліст>> (член гітлерівської 
фашистської партії), що є скороченням 
слова Nationalsozialist <<ТС.>>, яке скла
дається з прикметника national <<націо
нальний, народниЙ>> та іменника Sozia
list <<соціалісТ». - СІС2 571; Holub
Lyeг 327; КІеіn 1033. - Див. ще на
ція, соціалізм. 

нацtя, націонал, націоналізація, 
націонал{зм, націонал{ст, національ
ність, національний, націоналізува
ти; - р. бОЛГ. нация, бр. НаЦЬlЯ, П. 
nacja, ч. пасе, слц. nacia, вл. нл. nacija, 
М. нациjа, СХВ. юіциjа, СЛН. nacija; -
через польську мову запозичене з ла

тинської; лат. natio <<Народження, по
ходження, рід; народ, нація>> пов'язане 
з nascї (*gnascї) <<Народжуватися>>, спо
рідненим з дінд. jatф <<Народження, ро
дина>>, jfiatib <<родич>>, гр. уЄvєтс;; <<По
ходження, народження>>, гот. *kпops 
<<рід, покоління>>, укр. зять. - СІС 2 

57!; Rudn. ІІ 854; Черньrх І 562; Фас
мер ІІІ 51; 3СБМ 7, 281-282; Kopa
linski 655; Holub-Lyeг 327; Walde
Hofm. І 598. - Див. ще зять. - Пор. 
ген 1 , Геннадій, Наталія, натура. 

[нач] <<Нащо, навіщо>> Ж; - п. ст. 
nacz, Ч. ПаС, СЛЦ. ПаСО, НЛ. ПаС <<ТС.>>; 

на чеку 

псл. na сь <<На що>>, яке складається з 
прийменника па <<На>> і питального за
йменника сь <<ЩО>> (входить також до 
СКЛаду ПСЛ. сьtо <<ЩО>>, укр. ЩО). -
Фасмер IV 374; Slawski І 107; Bгuck
neг 71. - Див. ще на1 , що. - Пор. 
зач, нич. 

[началистий] •палкий до роботи• 
ВеЛ; - рез:ільтат видазміни форми 
[нашалистийj <<ТС.>>, можливо, зближе
ної з начало. - Див. ще шаліти. 

НаЧаЛЬНИК, (начал, начало] <<НаЧалЬ
СТВО>> Ж, начальство, [начальний] <<На
чальницькиЙ>> Ж, начальницький, на
чальникувати, начальствувати СУМ, 
Ж; - р. начальник, бр. начсільнік, др. 
начальник·ь, П. nacze\nik, Ч. СЛЦ. nace!
Пtk, БЛ. naco!nik, бОЛГ. началник, М. 
началник, СХВ. Ha'leЛHUK, СЛН. nace\
Пik; - запозичення зі старослов'ян
ської мови; стсл. NА'ІН.і\ьннкrь <<Началь
ник; зачинатель>> утворене від NАЧН.і\0 
<<Початок; влада>> (пор. укр. бути під 
начало.м, р. бЬlтЬ под началом), похі
дного ВіД NАЧН.'ГН <<ПОЧаТИ>>; ЗаХіДНО
СЛОВ'ЯНСЬКі форми Зазнали зближення з 
іменником псл. сеІо (<ЧОЛО>>. - КЗСРЯ 
286; ЗСБМ 7, 284; ЗССЯ 21, 225-
226. -Див. ще почати. 

начати, На'tало, начинdти - ДИВ. 
почати. 

начахолити -див. чахати. 
наче, нена,tе; - результат стяг

нення ст. не иначе <<Не інакше>>. - Іст. 
граматика 389. -Див. ще інак, не. 

начеб, [наче би] <<МОВ, неначе>> О, 
начебто, неначебто; ~ результат по
єднання сполучників наче, неначе з 
умовною часткою б (у даному разі за
лишком сполучника абьt <<ЯКбИ>>) і за
йменником то . (пор. себто, тобто, 
цебто). - Див. ще абИ, би, наче, 
той. . 

[начеку] <<На варті, на сторожі>> Ж; -
р. на,tеку <<напоготові; насторожі>>, бр. 
начьlку <<ТС.>>; - результат злиття да
внішого *на чеку, що складалося з 
прийменника на та іменника *чек <<Че
кання>>, пов' яз ан ого з дієсловом чека
ти. - Фасмер IV 324; Преобр. ІІ, вьrп. 
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начеремшИти 

посл. 58; Желтов ФЗ 1876/6, 75; 
3СБМ 7, 284. - Див. ще на', чека
ти. 

[начеремшИти] <<багато дати•> Г, 
Ж; - неясне; можливо, пов'язане з 
[ чемерства] <<Велика кількість•> (пор.). 

начертати, [нсі,tерт] <<Начерк•> Ж, 
на,tертальний; - р. начертать, др. 
на'lЬртати <<креслити, малювати, зо

бражати; відтискуваТИ>>, Ч. nacгtat <<На
КИДаТИ (план ТОЩО)>>, СЛЦ. nacrtat' 
<<ТС.•>, нл. naceгis <<Намалювати, начер
тати, накидати ескіЗ•>, болг. начертая 
<<Начертати, накреслити•>, м. нт;рта 

<<НакреСЛИТИ, намалюваТИ>>, СХВ. НСЩр
тати <<ТС.>>, СЛН. nacftati <<НаКИДаТИ>>; 
- запозичення зі старослов'янської 
мови; стсл. нАчр>ьтАтн <<Начертати•> є 

префіксальним утворенням від чр>ьтА
тн <<ВИрізувати, накреслювати•>, похід
ного від чр>ьтА <<риса, лінія•>. - 3ССЯ 
4, 161-162. -Див. ще на 1 , черта. 

начерти, начирсіти, из,tерщjти, 
зачерети, зачерщjти, зачерти 
див. черпати. 

[начидатися] <<ВИникати, з'являти
ся; родитися•> Ж; - рез:ільтат видазмі
ни форми [нащадuтисяj <<ТС.•> Ж, оче
видно, зближеної з начинсітися. 
Див. ще щадок. 

начинИти, начинка, начИння 
див. чинИти. 

[начиснітися] <<набідуватися•> Ж; 
очевидно, похідне утворення від чес
ний (бідність у свідомості народу часто 
пов'язується з чесністю). - Див. ще 
честь. 

[начівка] <<Нижня частина доточе
ної жіночої сорочки•> Ж; - неясне; 
можливо, rезультат видазміни форми 
[нсідтічка <<Пришита до верхньої час
тини нижня частина сорочки•>, утворе

ної від· надто,tuти <<додати для подов
ження, збільшення; .доточити частину 

до чого-небудь; приточити•>. - Пор. 
надточИти. 

начотчик <<людина, яка багато чи
тає, але поверхово засвоює прочитане•>, 

на,t6тнии,тво; - бр. нач6тчьlк; -
запозичення з російської мови; р. на-

54 

нашелеrатися 

чётчик <<ТС.>> утворене від начитать, 
начесть <<ПрОЧИТаТИ В ЯКіЙСЬ КіЛЬКОС
Ті>>. -Див. ще ЧИТаТИ. 

[начувати] <<Ночувати•> Ж; - ре
зультат семантичного зближення [на
'tувсіти] <<Не спатИ•> і но,щвати. -
Див. ще начуватися, ніч. 

начуватися, [начувати] <<Начува
тися, прислухатися, не спати•> Ж; -
nохідне утворення від 'tувати <<Не спа
ТИ•>, що є результатом семантичної ви
дозміни 'tувати <<ЧУТИ•>. - Див. ще 
чути. 

наш, [нашина] <<щось наше, рідне, 
вітчизняне; вітчизна•> Ж, [нашuнський] 
<<НаСЬКИЙ•>, наський; - р. бр. бОЛГ. М. 
наш, др. нашь, П. nasz, Ч. СЛЦ. nas, 
ВЛ. НЛ. nas, СХВ. НаШ, СЛН. nas, СТСЛ. 
NАШь;- ПСЛ. ПаSЬ <*nasjь <*n6sjo-, ПО
Хідне утворення від *nos <<МИ•>, звідки 
виникло псл. пу <<МИ, нас (знах. в.)•> і 
nasь, укр. нас. - Фасмер ІІІ 51; Пре; 
обр. І 587; 3СБМ 7, 288; Machek I;SJC 
390; Holub-Kop. 240; Schusteг-Sewc 
593; Младенов 345; Bezlaj ESSJ ІІ 215; 
ESSJ Sl. gг. П 440;. Voпdгak ІІ 84-85; 
Bгugmann Gгundгiss ІІ 2, 405. - Див. 
ще нас. 

нашатИр; - р. нашать[рь, бр. на
шать[р, болг. нишадір, м. нишадор, 
схв. нишадор; - через російське по
середництво запозичене з тюркських 

мов; аз. nisadyг <<Нашатир•>, тур. ni~adrг, 
тат. nysatyг <<ТС.•> походять від ар. nu
sadiг <<аміачна сіЛЬ>>. - Фасмер ІІІ 51; 
Преобр. І 596; Шипова 245; Skok ІІ 
519; Koгsch AfSlPh 9, 658; Mikl. ТЕ! ІІ 
135; Mikl. EW 215; Lokotsc\1 127. 

[нашевкатися] <<Прийти, прибути 
у великій кількості•>, [нашевкуватий] 
<<нахабниЙ•> МСБГ; - неясне; можли
во, пов'язане з шИти; пор. [наше
тися] <<зібратися у великій кількості, 
скупчитися•> Корз, а також ушивати
ся <<Спішно залишати місце свого пе

ребування, тікати•>; відшивати <<Про
ганяти•>. 

[нашелеrатися] <<Нажертися•> О; -
афективне утворення, очевидно, пов'я
зане з [налиJ'атися] <<наковтатися•>, 



нашеретуватися 

похідним від [ли1ати] <<ковтати>>. -
Див. ще лИкати. 

[нашеретуватися] <<набитися, при
йти у велиІ<іЙ кількості>>; - очевидно, 
результат семантичної видазміни діє
слова нашеретувати <<очистити зерно 
від лузгИ>> (в новому значенні скрите 
порівняння <<(людей) набилося, як зер
на при шеретуванні>>). - Див. ще ше
ретувати. 

нашестя; - р. болг. нашествие, 
бр. нашаа;е, др. нашьствие, нашест
вие; - видозмінене запозичення зі ста
рослов'янської мови; стсл. нАшьст&НІЕ 
утворене від дієслівної основи нАшьд-, 
пов'язаної чергуванням голосних з на
ходити <<приходити, нападатИ>>. - Шан
ский 3ИРЯ Ш 69. - Див. ще на\ 
ішов, ходИти, шествувати. - Пор. 
пошесть, пришестя. 

[нашибка] <<Падуча, епілепсія Ж; 
болячка 0>>, [tюшuбоватий] <<Примхли
вий, божевільний, шалениЙ>> Ж; - по
хідне утворення від [нашибати] <<Схоп
лювати, нападатИ>> Ж (пор. р. [на
шибать] <<Находити, нападати тимчасо
во (про хворобу, припадок, божевіл
ля),>), префіксального утворення від 
шибати; пор. гр. Е1ПАТ]ЧJісх <<епілепсія>> 
від ЄкtЛщ.фаvw <<Схоплюю>>. - Див. ще 
шИбати. 

нашИльник <<ремінь або ланцюг, 
що йде від хомута до переднього кінця 
дишла>>, [нашельник, нашИйник, на
шейник] <<ТС.>> Ж, [нашалник] <<ВИД 
кінської збруї, один кінець якої зачеп
лений за дишель, другий - за шию ко
НЯ>> Корз; - р. нашИльник, бр. на
шь[льнік; - запозичення з польської 
мови; п. naszelnik, [naszyjnik], ст. na
szejпik <<ТС.>> утворене від szla <<шлеЯ>>, 
szelka. <;шлейка•>; у результаті деетимо
логізації зазнало зближення зі словом 
шuя, п. szyja. - Фасмер ІІІ 51-52; 
Преобр. І 596; Горяев 226; 3СБМ 7, 
292. -Див. ще на1 , шлеЯ. 

[нашИриця] <<два плоти сплавлюва
ного дерева, збиті разом>>; - похідне 
утворення від виразу на шир <<ушир, у 
ширину>> (йдеться про два плоти, збиті 

нащока 

в ширину; пор. [нсідовжнщ;я] <<декіль
ка плотів сплавлюваного дерева, з' єд
наних разом один за одНИМ>>). - Див. 
ще на1 , шир1 . 

[нашлапа] <<верхня частина у ві
конній або дверній коробці>> ЛЖит; -
запозичення з білоруської мови; бр. 
[нашлапа] <<ТС.>> пов'язується з [шла
паць] «наступати зверху, притискати, 
накладатИ•>, очевидно, співвідносне з 
укр. [шлапати] <<човгатИ>>. - 3СБМ 
7, 290.- Див. ще шлапати. 

нашорошити; - похідне утворен
ня від [ш6рош] <<шерех, шелест, шару
діння•> (букв. <<наставити вуха на ше
рех•>). -Див. ще шерех'. 

наштИрити <<Підбурити, підбити до 
певного (переважно негативного) вчин
ку>>; - НЛ. nastyris <<ПідбурИТИ, Настро
ЇТИ, nереманити•>; - префіксальне ут
ворення від *штирити <<ПідбурюватИ>> 
(пор. нл. styris <<Підбурювати, спокуша
ти, переманю вати•>), пов'язаного, оче
видно, з [штuрити] <<гнатИ>> (пор. нл. 
WotStyris <<ВідгаНЯТИ, ПрО ГаНЯТИ>>). 
Див. ще штИрити. · 

[наштурити1 ] <<нацькувати, nідбу
рИТИ>> Ме, Па, [підштурити] <<ТС.>> 
Ме; - нл. nastuгis <<Підбурити, настро
їти, переманити>>; - префіксальне ут
ворення від незасвідченого *штурити 
<<ПідбурюВаТИ>> (пор. НЛ. sturis <<Підбу
рювати, спокушати, переманювати•> ), 
давнього фонетичного варіанта *шти
рити <<Підбурювати•>. - Див. ще на
штИрити, штИрити. 

наштурити - див. Щурити. 
нащад, наи;ада, наи;адuти, на-

щадuтися, нащадок - див. щадок. 
нащепа - див. щепИти. 
нащит - див. щадок. 
[нащока] <<накладка, яка прикріп

люється до бруска, вставленого у вісь 
колішні плуга Г; кіл, за допомогою яко
го закріплюється ярмо до війя Ж>>, 
[наи;ека] <<ТС. Ж; частина вилок у віз
ках, у яку закладають орчик або ште
львагу 0>>, [нащика] <<накладка на ди
шлі з трьома дірками, на яку заклада
ють ярМО>> О, [нащик] <<ТС.>> О; - р. 
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наЯда 

[нащ6ка] <<Копил у саней?, крила (у 
санеЙ)>>; - похідне утворення від щ6-
ксі; щодо семантики пор. щока (спец.) 
«бокова поверхня якогось предмета, 
якоїсь деталі, частини пристрою, меха
нізму>>, [щека] <<частj1на вилок у віз
ках, у яку закладають орчик або ште
львагу>> О. - Див. ще на\ щока. 

наЯда (бот.) <<різуха, Najas L.; (зо
ол.) річковий молюск•>; - р. бр. наЯда 
(бот., зоол.), болr. наяс (бот.), наЯда 
(зоол.), схв. наjада (зоол.); - калька 
латинської наукової назви Najas <<ТС.•>; 
латинську назву рослині і молюску да
на за ім'ям Наяд, водних німф у грець
кій міфології (рослина росте на дні во
доймищ); гр. Nаїсн;, род. Nаїа6щ <<На
яда (водна німфа)>> походить від діє
слова vaw <<течу, струмую>>, споріднено
го з дінд. snauti <<Капає, тече•>. - Ней
штадт 79; Kopaliriski 656; Fris~ ІІ 294-
295; Кlein 1026. - Пор. нереїда. 

не, не- (напр., невдсі,ш, неприЄм
ний, ненавидіти, неабИяк); - р. бр. 
др. болг. м. схв. не, п. nie, ч. ne, слц. 
ne-, БЛ. НЛ. ne, nje-, СЛН. Пе, СТСЛ. нє; -
ПСЛ. ne; - СПОріднене З ЛИТ. ne <<Не>>, 
ne- <<Не, не-•>, лтс. ne <<не; ні>>, гот. двн. 
ni <<Не>>, ірл. ne- в nech <<ХТо-небудь•>, 
лат. ne- <<Не, не-•> (в nesci6, -їге <<Не 
знатИ•>, neuteг <<Жоден з двох, ні той ні 
іншиЙ•>, nefas <<беззаконня, нечестя>> 
ТОЩО), діНД. na <<Не>>, ав. Па- В nava 
<<зовсім не, аж ніяк не•>; іє. *ne; ще в 
балтослов'янську епоху *ne витіснила 
іншу заперечну частку, що вживалася 

виключно в сполученні і виникла з іє. 
*g (нульовий ступінь чергування до 
*ne), рефлексами якого є дінд. а-, an-, 
Гр. Сх-, CxV-, лат. in-, ГОТ. НВН. UП-, дірл. 
an-, вірм .. an-, тох. an-, en-, можливо, 

також псл. Q- < *оп- (у словах *Qbogь 
<<убогиЙ•>, *Qrodь <<виродок•> та ін.). -
ІУМ Морфологія 467; Фасмер ІІІ 52; 
ПреQбр. І 596; 3СБМ 7, 294; Machek 
ESJC 392; Holub-Kop. 240-241; 
Младенов 346; Skok ІІ 508-509; 
Bezlaj ESSJ ІІ 217; Лукінова Сл. 
мовозн. 100; Bгuckner 673; ESSJ Sl. gr. 
ІІ 441-450; Tгautmann 194-195; 
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Muhl.-Endz. ІІ 704; Walde-Hofm. І 
686-687, ІІ 150-151; Mayгhofer П 
120; Uh!enbeck 140; Pokorny 756-758. 

неандерталець <<давня людина, що 
жила в епоху нижнього і середнього 

палеоліту•>; - р. неандертсіле~;. бр. 
неандзртсіле~;, п. neandeгtalczyk, ч. 
слц. neandeгtalec, болг. неандерталски 
'lOBeK, СХВ. неандерmала~;, CJJH. nean
deгta[ec; - nохідне утворення від назви 
долини Неандерталь (нім. Neandeгtal) 
поблизу Дюссельдорфа, де 1856 р. впер
ше було знайдено останки людини 
цього типу; нвн. Neandeгtal (букв. <<до
лина Неандеру•>) складається з назви 
річки Neandeг і слова Та! <<долина>>, 
спорідненого з гот. dal <<долина, низи
на, яма>>, гр. &6Лщ <<печера; куполопо
дібна будівля у дворі•>, псл. dо!ь, укр. 
діл. - СІС2 571-572; Kopaliriski 660; 
Кluge-Mitzka 767. -Див. ще діл. 

небавом, небсівком, небав~;і 
див. бавити. 

небедИ -див. біда'. 
не-без-діб - див. бездобний. 
[не-без-май] <<на жаль; та ба•> Ж, 

[непобезмай] <<ТС.•> Ж; - неясне. 
небеса, [неб{сє] <<небеса>> Ж, небес

ний, [небеський] <<небесниЙ•>, [небес
кий] <<Синій, блакитниЙ•> ВеЛ, [доне
бесний] <<ПіднебесниЙ•> Я, [наднебес
ний] <<який над небом>> Ж, піднебесна, 
піднебесся, піднебесний, [принебес
ний] <<ПіднебесниЙ>> Нед; - р. болг. 
небеса, бр. нябёсм, др. небеса, п. nie
biosa, ст. і діал. niebiesa, ч. nebesa, 
слц. nebesa, вл. нл. njebjesa, м. небеса, 
схв. небеса, слн. nebesa; - запози
чення зі старослов'янської мови; стсл. 
нєБЄСА є формою наз.-зн. в. мн. від нєБо 
<<небо•>, іменника s-основ; частина по
хідних в українській мові є формами, 
успадкованими з праслов'янської мови 
або пізніми власними новотворами, у 
т. ч. й І<альr<ами .. - Фасмер ІІІ 53. -
Див. ще небо. 

[небесна] <<жебрацька торба>> О; -
очевидно, похідне утворення від небес
ний, хоча мотивація назви не зовсім 
ясна. - Див. ще небеса. 



небить 

lнебить] <<неприємність>> Ж; - по
хідне утворення від [бити] <<бути>> 
(пор. р. [небьlть] <<Те, чого не бувало 
досі; нездійсненне, вигадки, неправ
да>>); утворене в такий самий спосіб, 
як нежить від жИти. - Див. ще би
ти2. 

неб(ж <<СИН брата або СеСТрИ, ПЛе
МіННИК; бідолаха>>, [небож] <<ТС.>> Бі, 
небіжка <<дочка брата або сестри, пле
мінниця; бідолаха>>, [небожка] <<бідола
ха>>, [небіжчик] <<бідолаха>>, [небожчик, 
небіг О, небог Ж] <<ТС.>>, небога, небо
жа СУМ, Пі, [небожИско] <<бідолаха>> 
Ж, [небожuця] <<ТС.>> Ж, [небожИще] 
<<бідолаха>> Ж, [небогий] <<біднИЙ>>; -
р. [небога] <<бідняк, убогий, каліка; не
щасниЙ>>, бр. нябога <<Племінниця; бі
долаха>>, др. небог-ь <<бідний, нещас
НИЙ>>, небогьщ <<ТС.>>, п. nieboga <<бідо
лаха>>, niebogi <<бідний, нещасний>>, ч. 
nebohy <<ТС.>>, вл. njebozatko <<бідолаха>>, 
СХВ. небог <<убогий; бідНИЙ>>, СЛН. (ne
bi;)g] <<убогий, нещасниЙ>>, стсл. ншог>ь 
<<бідний, нещаснИЙ>>; - похідне утво
рення від кличної форми небоже до 
субстантивованого прикметника небог 
<<бідний, нещасниЙ>> (пор. стсл. ншожf 
<<бідолаше>>, слн. [nebQzeJ <<бідолаха>>, п. 
nieboze <<Те.>>), підтримане формами 
типу небожа (с.р.); псл. nebog-ь <<бід
ний, нещасниЙ>> утворене з частки ne 
<<Не>> і основи іменника Ьоg-ь <<доля, 
майно, багатство>>, букв. <<ЯКИЙ не мз. є 
частки (при поділі); який не має до
лі>>. - Лреобр. І 33; 3СБМ 8, _97-58; 
Bгuckner 33; Machek ESJC 393; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 358. - Див. ще 
бог1 , не. - Пор. багатий, збіжжя, 
убогий. 

небіжчик <<ПокіЙНИК>>, [небіж ник 
Пі, ttебожник Пі, небожчик Г, не
б6щик О] <<ТС.>>, неб{жка <<покійни
ЦЯ>>, [небожка] <<ТС.>>; - р. ст. не
божчик-ь <<ПОІ<іЙНИК>>, бр. нябожчьlк 
<<ТС.>>; - запозичення з польської мо
ви; п. nieboszczyk, як і ч. neboztik, 
ст. nebozec <<ТС.>>, nebohy <<Померлий, 
ПОКіЙНИЙ>>, СЛЦ. ne boz tik <<ПОКіЙ НИК>>, 
nebohy <<померлий, покійниЙ>>, вл. nje-

небо 

bol1i, нл. njabogi <<ТС.>>, утворене від 
ст. niebozec <<Покійник>> (написання 
nieboszczyk хибне), похідного від 
прикметника niebogi <<Померлий, по
кійниЙ>> (первісно <<ЯКИЙ уже не має 
своєї частки на цьому світі>>) того 
самого походження, що й укр. [не
богий] <<бідний>>. - 3СБМ 8, 58; 
Bгuckneг 33; Kuгaszkiev.::icz JP 37/2, 
119:-122; Machek ESJC 393; Schus
ter-Sewc 1007-1008. - Див. ще не
біж. 

[небіль] <<Крупний камінь піско
ВИК>>; - похідне утворення від дієсло
ва бИти, букв. <<Не битий (камінь),>; 
щодо і замість и пор. [ чорнобіль] 
(бот.) замість чорнобиль. - Див. ще 
бИ:ти 1 , не. 

[небітойка] (бот.) <<конвалія зви
чайна, Convallaгia majalis L.>> Mak; -
неясне. 

небо, [неба] <<Піднебіння; склепіння 
печі>> Л, [небовий] «Голубий, світло-го
лубий, кольору неба>> МСБГ, надне
бесний Ж, піднебіння, [піднебіння] 
<<Піднебіння>>, [підн{б' я] <<ТС.>>, [піднебє] 
<<клімат>> Ж, піднебінний, піднебний, 
[поніб' я] <<Піднебіння>>, принебесний 
Нед; - р. небо, бр. неба, др. небо, п. 
niebo, ч. nebe, слц. nebo, вл. нл. njebjo, 
полаб. nebu, болг. небі, небо, м. небо, 
небе, СХВ. небо, СЛН. nebo, СТСЛ. NESO; -

псл. nebo (з *nebos), род. в. nebese; -
споріднене з дінд. nabhab <<туман, хма
ра, повітряний простір, небо>>, гр. vt
cpщ; <<Хмара>>, дірл. nem <<небО>>, кімр. 
nef, хет. nepis <<ТС.>>, лит. debes\s <<хма
ра>>, лтс. debesis <<ТС.>>, debess <<небо>> (d 
з'явилося, очевидно, під впливом іншо
го слова, пор. лиr. dangus <<НебО>>), а 
також (з розширенням на -1-) з гр. 
vєсрЄЛТ] <<хмара>>, лат. nebu!a <<туман, 
хмара>>, двн. nebul «rуман>>, нвн. Nebel 
<<ТС.», дангл. nifol <<темниЙ>>, дісл. nifl
<<Tьмa>>, njol <<НіЧ>>; іє. *nebhos <<туман, 
хмара>>; розгляда(::ться (Трубачев Сл. 
язьшозн. 1988, 309) як утворення із за
перечної частки *ne- і основи *Ьhоs
<<СЯЮЧИЙ>>. - Rudn. ІІ 854; Фасмер ІІІ 
53; Преобр. І 597-598; 3СБМ 7, 296; 
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Macl1ek ESJC 392; Scl1usteг-Sewc 1007; 
Младенов 346; Skok ІІ 509; Bezlaj 
ESSJ ІІ 217; Критенко Вступ 516; 
Бернштейн Очерк 1974, 147-148; 
Fгaenkel 85; Muhl.:-Endz. І 449-450; 
Tгautmaпn 195; Кluge-Mitzka 505; 
Walde-Hofm. ІІ 151; Иванов ВСЯ П 
18; Fгisk ІІ 309-3 10; Mann 830; Роkог
пу 315-316. 

неборак <<бідолаха>>, неборака, lне
борЯк О, небір Ж, неб{рка Ж, небо
рачuско Ж, неборачuще Ж, неборейко 
Г, О] <<ТС.>>; - р. [неборак] <<бідолаха>>, 
бр. небарdк, небарака, слц. neborak, 
нл. njaboгje, слн. nеЬ6ге, nеЬоге <<ТС.>>; -
запозичення з польської мови; п. nie
boгak <<Неборак, бідолаха>> є фонетично 
нерегулярним новотвором від піеЬоі~ 
<<ТС.>> (замість nieboiak, пор. ч. пebozak 
<<ТС.>>), похідного від піеЬоgі <<бідний, 
нещасниЙ>>; заміна і на г пояснюється 
словотворчою аналогією до утворень ти
nу ch±opi~ <<ХЛОП'Я>> - cl1.J:opak <<ХЛОП
чаК>>, kuгz~ <<курча>> - kuгak <<Півник>> 
з помилковим осмисленням звука і в 
nieboie як результату перехідного по
м'якшення звука г перед ~- - Моска
ленко УІЛ 18; 3СБМ 7, 297; BrUckпer 
34; Kuraszkiewicz JP 37/2, 123-124. -
Див. ще небіж. 

небос~г «Хмарочос», [небосЯглий] 
<<ЯКИЙ досягає неба>> Ж, небосЯжний 
<<ТС.>>; - складне слово, утворене від 
небо і сягати; напівкалька (на відміну 
від р. небоскрёб) англ. skyscгaper <<ХМа
рочос, небосяГ>>, утвореного з sky <<Не
бо>> і scrape <<Скребти, шкрябати>>. -
Див. ще небо, сягати. 

-небудь (у словах типу хто-небудь, 
який-небудь, де-небудь); - р. -нибудь, 
-нибудь, [-небудь], бр. -небудзь; -
результат злиття заперечної частки не 
і дієслова бути у формі 2 ос. одн. 
(давніше З ос. одн.) наказового спосо
бу -будь (*bQdi); пор. будь-хто, будь
що, будь-якИй тощо. - Фасмер ІІІ 
71-72; 3СБМ 7, 298. - Див. ще бу-
ти', не. 

[невбачай] <<випадково, несподіва
НО>>; - очевидно, результат контаміна-
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ції форм [необа,tки] <<Несподівано>> і 
[невзна,иій] «ТС.>>. - Див. ще бачити, 
невзначай. 

[невгаваль] <<анітрохи, зовсім>> 
МСБГ (за текстом ілюстрації, значення 
<<хтозна (скільки), безперервно>>); -
очевидно, пов'язане з виразом не вга
вати <<Не переставаТИ>>. -ДИВ. ще не, 
угав. 

[невгамонний] <<неспокійний, невга
мовний, невгомонний; безутішниЙ>>; -
результат контамінації слів невгамов
ний і невгомонний з тим самим зна
ченням. - Див. ще гамувати, уго
монИти. 

[невелЮв] <<дитина, яку беруть з 
дитбудинку на виховання>> НЗ УжДУ 
26/2; - запозичення з угорська"{ мо
ви, уг. nevelo <<виховний, виховуючиЙ>>, 
nevelt <<вихований; вихованець•> утворе
ні від дієслова nevel <<виховувати; виро
щуватИ>>, пов'язаного з novel <<збільшу
ватИ>>, по <<рости; збільшуватися>>, ети
мологічно неясними. - MNTESz ІІ 
1015, 1025; Вагсzі 215. 

[невередь] <<Небагато, трохи>>; -
очевидно, пов'язане з [верета] <<безліч, 
велика кількість>>, етимологічно тотож

ним з верета <<рядно>> (див.). 
невже, [нівже] <<Невже>> Ж; - р. 

неуж, бр. нят)жо; - результат злиття 
перших двох компонентів питального 
звороту др. не уже ли <<Невже>>. -
ІУМ Морфологія 476; Мельничук 
Структ. слов. реч. 69-:-70; Фасмер ІІІ 
69; 3СБМ 8, 74. -Див. ще не, уже. 

[не-вжлиж] <<невже>> Ж; - р. не
ужели, [неужлu], бр. [нет)ж6ж]; - ре
зультат злиття питального виразу др. 

не уж(е) ли <<невже>> і частки ж. -
Мельничук Структ. слов_ реч. 69-70; 
Фасмер ІІІ 69. - Див. ще же1 , ли, 
невже. 

[невзначай] ·<<несподівано, зненаць
ка>> Ж; - р. невзна,tай <<ненароком; 
несподівано>>, [нet-ta'taй], бр. [невзна
'tай] <<ТС.>>; - nохідне утворення від 
'tаяти <<сподіватися, чекаТИ>> (пор. р. 
[на,tаять( ся)] нс.; припхскатИ>>); по
милковим є виведення (Желтов ФЗ 



невіглас 

1876/4, 43) з р. не в знак <<Ненавмис
НО•>. - Фасмер ІІІ 55; Преобр. І 598, 
ІІ, вьrп. посл. 56; Горяев 227. - Див. 
ще на1 , не, уз, чаяти. 

невіглас СУМ, Ж, нев{гластво; -
р. заст. невіглас, др. невtгласо; - за
nозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. нші.гі\АС>ь <<неосвічений, неуць
киЙ•> відповідає укр. [нев{голос] <<неві
глас•>; помилкове виведення (Rudn. ІІ 
855) з *яе-во-глас. - Бевзенко Доп. 
УжДУ IV 105-106; Львов Лексика 
ПВЛ 337-338; 3тимология 1972, 
103-106. -Див. ще невіголос. 

[невіголос] <<невіглас•> Ж, [невіго
л6сuй] <<безмовний, безсловесний; не
знаючий, неосвічений, дикиЙ•> Ж; -
др. невtголосо <<Невіглас•>, стсл. нші.
Гі\АС'Ь <<неосвічений, неуцькИЙ•>; - псл. 
*nevegols-ь <<незнаючиЙ•>, що складаєть
ся із заперечної частки ne і основ діє
слова vedeti <<знати•> та іменника 
*gols-ь <<ГОЛОС•> (букв. <<ЯКИЙ не знає го
лосу•>); пор. стсл. &і.гі\АС>ь <<Знаючий, 
ДОСВідченИЙ>>, Ч. veh!as <<ПОПулярність, 
слава•>, ст. <<Принадність, чарівність, 
краса; мудрість•>. - Бевзенко Доп. 
УжДУ 4, 105-106; Львов Зтим9логия 
1972, 103-106; Machek ESJC 681; 
Holub-Kop. 410-411. -Див. ще ві
дати, голос, не. 

невід, [невод] Пі, невіднИк <<ри
балка з неводом•>, [неводар Берл, не
водЯн Дз, невіднИчий] «ТС.•>, [неводнИ
'lИй] <<виготовлювач неводіВ•> Ж, [прИ
води] <<Ширша частина невода•> Берл; -
р. болг. невод, бр. невад, др. невод'Ь, 
неводь, п. niew6d, ч. слц. nevod, вл. 
нл. nawod, стсл. ншод>ь, ншодь; -
псл. nevod-ь, що складається з іменни
ка *vodь <<невід•> і остаточно не з'ясо
ваного компонента ne <<Не•>, доданого, 

очевиДно, з міркувань табу (щоб риба 
не довідалася про небезпеку); - спо
ріднене з лтс. vads <<невід•>, лит. vedёja 
<<рибальська сітка, розрахована на двох 
рибалок•>, двн. wata <<Невід•>, дангл. 
wadu, ШВ. vad <<ТС.>>, дісл. VаООГ <<Ліска 
у вудкИ•>; у початковому не- вбачали 
також повний ступінь прийменника іє. 

невіста 

*g <<В>> (Младенов 347), іменну основу 
*nev-, споріднену з дінд. n~ub <<кора
бель, судно•>, ав. дперс. nav- , гр. vcxuc;;, 
лат. navis, ірл. nau <<ТС.•> (Погодин Сле
дьr 222-224) або з дінд. шіvаtё <<ру
хається, повертається•>, гр. vsuw <<ХИ
таюся•>, лат. пОtо, -аге «ТС.>> (Горяев 
Доп. li 26); слід відхилити припущення 
(Грот Фил. раз. ІІ 498; Polak ОгЬіs 
13/2, 576) про запозичення з фінської 
мови (фін. neuvo( t) <<ЗНаряддя•> ), оскіль
ки цьому суперечить розбіжність у зна
ченні і велике поширення слова в сло

в'янських мовах. - Гончаров Мовозн. 
1982/ З, 60; Фасмер ІІІ 55-56; K3CPSJ 
287; gСБМ 7, 298-299; Machek ESJC 
398; Sauг Sboгnik FFBгU 1976, 35; Вег
nеkег IF 10, 166; Mikl. EW 214; Mat
zenaueг LF 11, 186; Muhi.-Endz. IV 
430-431; Кluge-Mitzka 842. 

невідь <<НеВіДОМО, Не ЗНаТИ>>, Не
в{mь СУМ, Ж, [нівіть Ж] <<ТС.•>; - р. 
[неведь] <<невідомо, не знати, невість•>, 
др. невtдt, п. [niewiedz] <<ТС.•>; - оче
видно, ПСЛ. *пе vede <<Не ЗНаТИ, не
ВісТЬ>>, що складається із заперечної 
частки пе і 1 ос. одн. перфеюа vede від 
дієслова vedeti <<знати •> (значення <<Я 
знаю•> розвинулося з <<Я бачив•> ). -
Фасмер І 284-285. - Див. ще віда
ти, не. - Пор. невість. 

невіжа, нев{жий - див. відати. 
[невійка] (бот.) <<трясучка середня, 

Вгіzа media L.•> Mak, [невейка] <<ТС.•> 
Mak; - р. [невейка] <<ТС.•>; - похідне 
утворення від віяти (пор. р. невейка 
<<Невіянка, невіяне зернО•>, п. [пiewiej
ka] «ТС.•>); назва, можливо, зумовлена 
тим, що в голодні роки цю рослину (з 
родини злаків) підмішували до зерна. -
Див. ще віяти, не. 

[невірка] <<білка•> Кур; - нл. пje
wjeгica <<ТС.•>; - результат видазміни 

деетимологізованого .. lвев{рка] <<ТС.>>, 
можливо, зумовленоr впливом слова 

нев{рний. - Rudп: ІІ 855. - Див. ще 
вевірка. 

невіста <<дівчина або жінка, яка од
ружується, наречена; [жінка; дружина 
Ж; невістка ВеЛ]•>, [невістИтель-дру-
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жИтель] <<ТОЙ, що робить дружиною•> 
Ж, [невісник] <<шурин, брат дружини•> 
Ж, [нев{сниця] <<Невістка•> О, нев{ст
ка, [невістиця] <<невістка•>, [невістЮк] 
<<бабій; жіночний чоловік, баба•>, [не
вістЮх] <<жіночний чоловік, баба•> Ж, 
[невістя] (с. р.) <<дружина•> О, [не
вістчаний] <<ЯКИЙ належить невістці 
чи невісткам>>, [уневістuти] <<зробити 
друЖинОЮ>> Нед; - р. невеста <<Наре
чена; молода; заручена; відданиця•>, бр. 
нявеста <<Наречена, [нестара жінка]>>, 
др. невtста <<Наречена; невістка•>, п. 
Пiewiasta <<ЖіНКа>>, Ч. nevesta <<Нарече
на; невістка•>, слц. пevesta <<ТС.>>, вл. 
НЛ. njewjesta <<Наречена>>, болг. невес
та (невЯспщ) <<Наречена; молодиця; 
невістка•>, м. невеста <<ТС.•>, схв. не
веста <<молодиця; невістка•>, слн. пe
vesta <<Наречена>>, СТСЛ. NЄ&і.С'ГА <<Наре
чена; невістка•>; - псл. пevesta, ети
мологічно не зовсім ясне; на думку 
більшості дослідників, утворене з част
ки пе <<Не>> і ПрИКМеТНИКа ЖіН. р. vesta 
<<знайома, відома•>, пов'язаного з діє
словом vedeti <<ЗНаТИ>> (пор. БЛ. westy 
<<Відомий, визначений, певниЙ•>, пjewes
ty <<НевідОМИЙ>>, СТСЛ. &і>С'ГЬ <<ВіДО
МИЙ>>); назва може трактуватися як 
прояв мовного табу (намагання утаїти 
від злих духів перехід дівчини в іншу 
сім'ю); інші дослідники реконструюють 
*neцoцedta, утворене з коренів іє. 
*nец- <<НОВИЙ>> і *цed(h)- <<вести; брати 
заміж•> (букв. <<новоприведена>>), пор. 
ЛИТ. vesti <<ОдружуваТИСЯ>>, nauveda 
<<молода•>, др. водити жену <<Одружу
ватися•>, водимая <<дружина•> ( Откуп
щиков 3ИРЯ IV 96-1 03; Machek 
ESJC 398; Pгusik KZ 33, 160-161; 
Mikl. EW 214); при цьому залишається 
загадковим кореневе е замість очікува
ного е; виводиться також з *neцois-ta 
< *nе-цоік-tа (іє. *цоік- <<рід•>), букв. 
<<нерідна>> (Мартьrнов ВЯ 1960/5, 143), 
або з *ne-цёd-ta, букв. <<ще не викраде
на•> (Bezlaj ESSJ ІІ 221-222); недос
татньо обгрунтовані спроби виведення 
з *neve-, форми місц. в. від *neuos <<НО
виЙ•>, і *stha- (пор. староста\ букв. 

бО 

ю~вість 

<<Яка перебуває в новому становищі•> 
(IIjinskij AfSIPh 24, 227 -228; 28, 456); 
з *пeцistha, найвищого ступеня порів
няння ВіД *neЦOS <<НОВИЙ, МОЛОДИЙ>> 
(букв. <<НаЙМОЛОДШа>>, ПОр. діНд. navis
фa[J <<наймолодший» - Трубецкой Sla
via І 12-13); з *neu- <<НОВО->> і *ёdta, 
пасивного дієприкметника мин. ч. ж. р. 
від ''ёdо- <<приймати, брати собі>> (букв. 
<<Новоприйнята•>, пор. дінд. adab <<який 
приймає•>, at-tab <<ПрийнятиЙ>> - Kori
nek LF 57, 8-15); від ne <<Не>> і *vёdno 
<<ВіНО>>, букв. <<Не продана>> (Wiedemann 
ВВ 26, 216-217), а також зіставлення 
З ЛИТ. vaisa <<ПЛОДЮЧіСТЬ>>, pava/sti <<За
чаТИ>>, букв. <<Не запліднена, яка не за
чала•> (Beгneker IF 10, 166), з лат. no
verca <<Мачуха•>, букв. <<НОва жінка в 
сім'Ї•> (Otr~bski PF 11, 284-289). -
Фасмер ІІІ 54-55; Преобр. І 598-
599; 3СБМ 8, 59-60; BJuckner 362; 
Holub-Kop. 244; Scl1uster-Sewc 1015 -
1016; Младенов 347; Skok ІІ 515; Тру
бачев Терм. родства 90-94; Критенко 
Вступ 527, 540; Mikl. EW 214; Брандт 
РФВ 29, 90; Zubaty AfS!Ph 16, 404 і 
далі; Jagk AfS!Ph 24, 229; Stieber 
ZfS!Ph 9, 382; Berneker AfSIPh 38, 269; 
Schrader Reallexikon П 374-375; Po
korny 1116. -Див. ще відати, не. 

невістки (бот.) <<Хризантема луч
на, Chгysanthemum leucanthemum L.; 
[айстра китайська, Asteг chinensis L. 
Ж]•>, невістулькu «ТС.>> СУМ, Ж, [не
вістулка] <<хризантема лучна•> Mak; 
- результат пеrенесення і видазміни 
назви [невfста <<Наречена•>; перене
сення зумовлене білим кольором кві
ток цих рослин, що асоціюється з об

разом нареченої; пор. р. [невестка] 
<<Кімнатна рослина з білими або блідо
голубими квіткамИ>>. - Див. ще не
віста. 

невість <<Невідомо, не знатИ>> СУМ, 
Ж, [не вись] «ТС.•> Ж, [зневісти] <<не
сподівано•> О; - р. невесть <<Невідомо, 
не знати, невість>>, [невесть, невесь], 
бр. [невісь] <<ТС.•>; - результат злиття 
др. не вtсть <<не знати>>, що складаєть

ся з заперечної частки не і форми З ос. 



невіхна 

одн. вtсть від дієслова вtдtти <<ЗНа
ТИ>>; пор. др. бога вtсть <<Бог його 
знає>>. - 3СБМ 7, 299. -Див. ще ві
дати, не. - Пор. невідь. 

[невіхна] <<невістка•>, [невuхна Л, 
лев{хна] <<ТС.•>; - очевидно, запозичен
ня з білоруської мови; бр. [нявехна] є 
результатом видазміни форми нявіст
ка «ТС.>> під впливом численних змен

шувальних форм назв спорідненості та 
свояцтва з суфіксом -ухн-а, -юхн-а 
([бабухна] <<баба•>, [м:атухна] <<МаТИ•>, 
[цётухна] <<Тітка•> тощо), пор. також 
lневестухна] <<невістка•>. - 3СБМ 8, 
60. - Див. ще невіста. 

(невіч] (у виразі (у невіч] <<НаНі
вецЬ»);- очевидно, давніше *невоч як 
результат злиття заперечно'і частки не, 
прийменника во і питального та неоз
наченого займенника чь <<ЩО•>, спорід
неного З дінд. cid (частка), ав. cit <<ЩО>>, 
rp. ті, лат. quid <<ТС.•>; * невоч ( < не во 
'tь) змінилося у [невіч], очевидно, під 
впливом слів типу навіч, увіч тощо. -
Див. ще не, що, у1 . - Пор. зач, нач, 
нич, нівечити, нанівець. 

[невмівки] <<Немов?>> Ж; - очеви
дно, похідне утворення від .мовити, па
ралельне до нем:6в. - Див. ще мова, 
не. 

[невмосний] <<неслухняний, невга
мовниЙ•> Ж; - похідне утворення від 
мостuти(ся), букв. <<який ніяк не мо
же вмоститися (і сидіти на одному мі
сці)•>. -Див. ще міст, не, у2 . 

[невора] <<вівця (нестрижена) Г; 
півторарічна вівця Ж>>, [нuв6ра] <<Вівця, 
яка народилася в минулому році й пе
резимувала вже зиму•>, [нів6р] <<Некас
трований молодий баран•> Гриц, [ні6р, 
нівораш, ніворчук] <<ТС.•>, [нів6ри] <<Ві
вці•>, [ні6ри] «ТС.>>, [нів6ра] <<Однорічна 
або Дворічна вівця•>, [ні6ра, нів6рка, 
ні6рка, ней6рка] <<ТС.>> тж, [н{рка] (на
зва вівці) Доп. УжДУ IV, [норіц] (на
зва барана) тж; - запозичення з мол
давсько'і мови; молд. м:и6р ([нu6р]) <<ОД
норічний баран•>, м:иоарз ([ниоарз]) 
<<однорічна вівця•>, як і рум. mіог, mіо
ага <<ТС.>>, ВИВОДЯТЬСЯ Від нар.-лат. *ag-

невроз 

пelliolus <<баранчик•>, лат. аgпеІІіоІа <<ЯГ
ничка•>, зменш. від agпellus <<ЯГНЯТКО•>, 
agпus <<ЯГНЯ>>, спорідненого з псл. аgп~ 
<<ЯГНЯ>>, укр. ягнЯ. - СДЕЛМ 260; 
DLRМ 503. - Див. ще ягнЯ. 

[невортний] <<неповоротниЙ•> Ж; -
пов'язане з вертати (ся), верт{тu; 
характер фонетичної форми кореня не
ясний. 

невралгія, невралг{чний; - р. не
вралгuя, бр. неf)ралг{я, п. пеwгаІgіа, 
пeuralgia, ч. пеuгаІgіе, слц. пeuralgia, 
болг. невралгия, м. невралгиjа, схв. 
неуралгиjа, слн. пevralgija; - інтер
національний термін, створений у ме
дичній латині; нлат. пеuгаІgіа складає
ться З ОСНОВ СЛіВ Гр. VSUpOV <<ЖИЛа, 

нерв•>, спорідненого з лат. пervus <<ТС.>> 
(звідки укр. нерв), і аЛущ; <<біЛЬ>>, 
пов'язаного, очевидно, з аЛЄуw <<турбу
ватися, піклуватися; бути стурбова
НИМ•>, походження якого неясне. -
СІС2 572; Преобр. І 600; Si. wyr. ob
cych 510; Holub-Lyer 334; РЧДБЕ 
410; Вуjаклиjа 616; Frisk І 65, 66-67, 
ІІ 308; КІеіп 48, 1042, 1043. - Див. 
ще нерв. - Пор. неврастенія, нев
роз, неврологія, невропатологія, 
ностальгія. 

неврастенія, неврастенік, невра
стен{чний; - р. неврастенuя, бр. не
f)растзн{я, п. пеuгаstепіе, ч. пеuгаs
tепіе, слц. пеuгаstепіа, болг. неврасті
ния, м. неврастениjа, схв. неурасте
ниjа, слн. пevrasteпija; - інтернаціо
нальний термін, створений у медичній 
латині; нлат. пeuгastheпia складається 
з основ слів гр. vєupov <<ЖИла, нерв•> і 

аа&Єvєю <<безсилля, слабіСТЬ>>. - СІС 2 

572; Kopaliriski 666; Holub-Lyer 334; 
РЧДБЕ 410; Вуjаклиjа 616; КІеіп 118, 
1042, 1043, 1513. Див. ще не
вралгія, астенія. - Пор. невроз, 
неврологія. 

невроз; - р. невроз, бр. неf)р6з, п. 
пеuгоzа, ч. пеuгоsа, слц. пеuгоzа, болг. 
невр6за, схв. неур6за, слн. пevroza; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
нім. Neuгose, англ. пeuгosis походять 
від нлат. пeurosis, утвореного шотланд-
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неврологія 

ським лікарем В. Каленом (W. Cul!en) 
за допомогою суфікса -osis від гр. vєv
pov <<Жила, нерв•>. - СІС2 572; Kopa
linski 666; РЧДБЕ 411; Вуjаклиjа 616; 
К!еіn 1043. - Див. ще невралгія, 
нерв. - Пор. неврастенія, невро
логія. 

неврологія, невролог, неврологіч
ний; - р. болг. неврология, бр. неt)
ралогія, п. neuгologia, ч. neurologie, 
слц. neuгo!ogia, м. неврологиjа, схв. 
неурологиjа, слн. nevrologija; - інтер
національний термін, створений у ме
дичній латині; нлат. neuro!ogia склада
ється з основи гр. vєvpov <<жила, нерв>> 

і характерного для назв наук компо
нента гр. -Лоуіа, пов'язаного з Л6ущ 
<<слово, розповідЬ>>. - СІС2 572; Kopa
linski 666; РЧДБЕ 411; Вуjаклиjа 616; 
К!еіn 903, 1043. - Див. ще логіка, 
невралгія, нерв. - Пор. неврасте
нія, невроз. 

невропатологія, невропатолог, нев
ропатологічний; - р. болг. невропа
тология, бр. неt)рапаталогія, п. пeu
ropato!ogia, ч. neuropatho!ogie, слц. 
neuropatologia, схв. неуропатологиjа, 
слн. nevгopato!ogija; - інтернаціональ
ний термін, створений у медичній ла
тині; нлат. neuropatho!ogia складаєть
ся з основ гр. vєvpov <<жила, нерВ>>, 
тr<х&щ <<страждання>> і характерного 
для назв наук компонента -Лоуіа, по
в'язаного з Л6уое;, <<Слово, розповідЬ•>. 
- СІС2 572, 632; РЧДБЕ 411; Вуjак
лиjа 617; КІеіn 1043, 1139. - Див. 
ще невралгія, нерв, патологія. -
Пор. неврастенія, невроз, невро
логія. 

[невстаха] (бот.) <<рутвиця мала, Tha
!ictгurn minus L.; рутвиця орликолиста, 
Thalictrum aquilegifo!ium L. Mak>>; -
очевидно, похідне утворення від уста
ти; мотивація назви неясна, можливо, 

така ж, як у р. [невстанuха] (бот.) 
<<зозулинець плямистий, Oгchis macula
ta L.>> від [невстанuха] <<імпотенціЯ•> 
(рослину використовують при статево
му безсиллі - Носаль 84). - Див. ще 
не, стати. 
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негатИв 

[невстрійливий] <<неспокійний, пу
стотливиЙ•>, [невструйливий] <<ТС.>>, 
[нивстрійний] <<необережниЙ•> Корз; -
р. [невструйньtй] <<неспокійниЙ>>, бр. 
[няt)струйньt] <<ТС.>>, [няt)струй] <<Не
посида>>; - похідне утворення від [ус
троїти] <<Привести до порядку, органі
зувати>> (букв. <<не приведений до по
рядку, неорганізованиЙ>>). - Див. ще 
стр ій. 

[невудничок] <<рибалка•> Ж; - ре
зультат видазміни форми [нев!дничок] 
<<ТС.>> Ж, зменш. від невіднuк. <<рибалка, 
який ловить рибу неводом>>, очевидно, 
зближеної з вудка. - Див. ще невід. 

[невчасє] -<<нещастя; невдача•> Бі; -
п. заст. пiewczas <<незручності; важка 
праця, перевтома, виснаження•>; - по

хідне утворення від виразу не в час у 
значенні <<Не в добрий час>>; як семан
тичну паралель пор. р. безврем.енье 
<<лихо, нещастя•>. - Див. ще не, у1 , 
час. 

[нега] <<пестун, пестуха; мазун, ма
зуха; нероба>> Ж; - результат видо
зміни форми [неха] <<нероба•>, очевид
но, зближеної з [нігd] <<пестощі>>. -
Див. ще нехати. 

[негамурно] <<нечепурно, погано, не
красиво>> Ва, Си, [неджdм.урно] <<ТС.•> 
Си; - пов'язане з [джdм.урний] <<кра
сивиЙ•> (див.). 

негатИв, негатИвний; - р. болг. 
м. негатИв, бр. негатьtt), п. negatyw, 
Ч. negativ, СЛЦ. negatfv, СХВ. негатйв, 
слн. negativ; - запозичення з францу
зької мови; фр. negatif (жін. р. пegative) 
<<Заперечний, негативний; негатив•> по
ходить як запозичення від лат. negatї

vus <<заперечний, негативниЙ•>, пов'яза
ного з nego, -аге <<давати негативну від
повідь, заперечувати; відмовляти>>, що 
зводиться до *neg(i) <<не, ні>> (підсиле
ної форми частки ne <<Не>>), споріднено
го З ЛИТ. negi <<Т3КОЖ не, ВСе Ж не, 
адже Не>>, negu <<ТС.>>, ДНН. пес <<і Не>>, 
стсл. ннжє <<ТС.>>. - СІС2 572; Чернь1х І 
565; Kopalinski 660-661; Ho!ub-Lyer 
332; РЧДБЕ 411; Dauzat 497 -498; 
Walde-Hofm. ІІ 157. -Пор. негли. 



негИ:н 

[негИ:н] (бот.) <<кукіль звичайний, 
Agrostemma githago L.>> Ж, Пі; - за
nозичення з молдавської мови; молд. 
НЄсUНЗ ( рум. neghfna) «ТС.>> ВИНИКЛО, 
очевидно, з лат. *nig(e)!!Ina, похідного 
від пige!ta <<Чорненька; (бот.) чорнуш
ка>> (чол. р. nigellus .<<чорненькиЙ>>), 
зменш. від niger <<ЧорниЙ>>; назва зумо
влена чорним кольором насіння; пор. 

чорнуиtка посівна <<Nige!la sativa L.>> 
(також має чорного кольору насіння). -
Vrabie Romanos!avica 14, 164; СДЕЛМ 
277; Pu~caгiu 100; Dauzat 500. - Див. 
ще негр. 

[негінний] <<недозволений, заборо
нениЙ>> Ж; - результат видазміни 
форми негідний з уподібненням д до 
настуnного н; пор. [гінний] <<ГідниЙ>> 
Ж. - Див. ще год, не. 

[негли] (ст.) <<ледве>> Ж; - р. [не
гли] <<невже; можливо, певно>>, др. !іЄ
гали <<Ніж; щоб; хай; можливо, усе 
Ж>>, негли <<ТС.>>, него <<Ніж•>, болг. не
гли <<ніж; можливо, певно>>, м. негали 

<<Не ГОВОрЯЧИ ВЖе>>, СХВ. неголи <<але; 
НіЖ•>, негли, него, neg, СЛН. nego, 
СТСЛ. tl€1"hi\H 1 Н€Гі\Н <<ТС.>>; - ПСЛ. *ne
go !і, що складається із заперечної час
тки пе, підсилювальної go, спорідненої 
з ze, укр. же, і питально·! !і; пор. лит. 
negi <<Хіба, невже>>, negu <<НіЖ>>. -
Фасмер П 39, ІІІ 59; Skok ІІ 508; 
Bezlaj ESSJ ІІ 218. - Див. ще же1 , 
ли, не. 

неглуп, [неголоп] - див. глупий. 
[негольJ (орн.) <<великий веретен

ник, Limosa limosa L.•> Шарл; - не
ясне. 

[негора (кому щось робити)] <<Не
зручно, недоречно•> Ж; - неясне; мож
ливо, результат усічення кінцевих при
голосних у [*негаразд] <<негаразд, не
добре•> (-пор. [гаразд] <<гаразд, добре•> 
Ж). 

[негоре] <<байдуже;> Ж, [не'гаре] 
«ТС.>> Ж; - очевидно, результат злиття 
частки не з іменником горе (див.). 

негодіант <<купець, що торгує оn
том•>, нег6ція; - р. болг. негоциант, 
бр. Ііегт(ьtЯнт, п. negocjant, ч. negoci-

ant <<торговий агент», схв. негоциjант, 
слн. пegociant; - запозичення з німе
цької або французької мови; фр. nego
ciant <<купець, негоціант•>, н. Negoziant 
«ТС.•> походять від лат. negotians (род. в. 
negotiantis) <<оптовий торговець, ку
пецЬ», пов'язаного з negotiшn <<Занят
тя, діло•>, що є результатом злиття nер
ших двох Іюмпонентів виразу neg' 
otium est ще не є дозвіллям•>; neg' 
(<*negi) <<Не>> СПОріднене З ЛИТ. negi 
«ТаКОЖ не, ВСе Ж не, адже Не>>, negu 
<<ТС. >>, ДНН. ПеС <<і Не>>, СТСЛ. ННЖ€ <<ТС. >>, 
а otium <<Вільний час, дозвілля•> етимо
логічно неясне. - СІС2 573; Фасмер 
ІІІ 57; Горяев 227; Kopalit1ski 661; 
РЧДБЕ 411; Вуjаклиjа 611; Dauzat 
498; К!еіn 1036, 1102; Wa!de-Hofm. ІІ 
157-158, 228. -Див. ще негли. 

негр, [неJ"ер] Ж, негренЯ, негри
тЯнка, [ниретЯнка] Ж, негритЯнсь
кий, негрський; - р. бр. негр, П. Ч. 
negr, СЛЦ. neger, болг. негор, М. негар, 
СХВ. негер, негрйт, СЛН. neger; - за
ПОЗИЧеННЯ з французької мови (форма 
[неJ"ер], очевидно, з нім. Negeг); фр. 
negre <<НеГр>> ПОХОДИТЬ від іСП. (або 
порт.) negгo <<чорниЙ•>, що виникло з 
лат. nigrum, зн. в. від піgег <<ЧорниЙ•>, 
походження якого неясне. - СІС2 573; 
Акуленко 141; Фасмер ІІІ 57; Чернь1х І 
566; Преобр. І 599; 3СБМ (, 302; 
Kopa!ir\ski 661; Machek ESJC 394; 
Holub-Kop. 242; Holui)-Lyer 332; 
РЧДБЕ 412; Dauzat 498; К!uge
Mitzka 506; КІеіn 1037; Wa!de-Hofm. 
п 168. 

[неrляс] <<чудовисшо; нікчема•> Ж; 
- неясне; можливо, виникло з неві
глас. 

[неrура] <<Густий туман в горах•> Г, 
Шух; - запозичення з молдавської мо
ви; молд. нігура <<туман, темрява•>, 
рум. negura «ТС. >> ПОХОДИТЬ, ОЧеВИДНО, 
від лат. *negu!a, що виникло внаслідок 
контамінації слів nеІю!а <<туман•>, спо
рідненого З укр. небо, і Пiger <<ЧОрНИЙ>>; 
не виключена можливість походження 

безпосередньо з лат. nebula. - Sche
ludko 139; VгаЬіе Romanoslavica 14, 

63 



недзька 

164; · Vincenz 5; СДЕЛМ 277; Pu~caгiu 
101; DLRM 536.- Див. ще небо. 

недзька - див. нИцка. 
[недійдалий] <<Неfозвинений, не

зручний; негідниЙ>> О, недідавий] <<Нік-
чемний; дрантивий;. поганиЙ>> О; -
похідне утворення від [дійдалий] <<Від
повідний; здібний; сміливий; відваж
ниЙ>> О, пов'язаного з дієсловом дійтИ 
(дійду) у значенні <<досягти якогось 
рівня, ю(оїсь межі; дозріти>>; щодо се
мантики пор. дійшлий <<дозрілий; до
свідчениЙ>>, недійшлий <<ЯКИЙ не досяг 
свого повного розвитку, зрілого віку; 
недозрілиЙ>>, [недішлий] <<Слабий, хво
робливиЙ>>. -Див. ще ітИ, не. 

недійшлий <<Який не досяг свого 
повного розвитку, зрілого віку; недо
зрілий>>, [недішлий] <<Слабий, слабови
тий, хворобливиЙ>>, [нєдушльt] <<Сла
бий, слабосильниЙ>> ЛЖит; - р. [не
д6шльLй] <<ЯКИЙ не дійшов чогось, не 
досяг чогось; недозрілий, неготовий, не 
змужнілиЙ>>, бр. нядошльL <<КВОЛИЙ>>, п. 
niedoszly <<Який не дійшов; який мав 
відбутися і не відбувся; недозрілий, не
достиглиЙ>>, вл. njedosly <<який не ді
йшов>>; - результат злиття частки не і 
дієприкметника дійшлий <<дозрілиЙ>>, 
пов'язаного з ішов. - 3СБМ 8, 64. -
Див. ще ішов, не. 

неділя <<Сьомий день тижня; тиж
денЬ>>, недільник, недільний, [неділеш
ній] <<недільниЙ>>, [неділювати] <<Свят
кувати . неділю, бездіяльно сидіти>> Ж, 
понеділок <<Перший день тижНЯ>>, [по
недільна] <<Щотижня>> Ж; - р. неділя 
<<ТиждеНЬ>>, бр. нядзіля <<Неділя; тиж
день>>, др. недtля, п. niedziela, ч. nede
le <<ТС.>>, слц. nedel'a <<Неділя>>, вл. nje
diela, нл .. njeiela «ТС.>>, полаб. nidel'a 
<<НедіЛя; тижденЬ>>, болг. неділя, м. не
дела, схв. неде;ьа, слн. nedelja, стсл. 
нєд-Rі\rА <<ТС.>>; - псл. nedelja, утворене 
на rрунті виразу пе delati <<Не робити>> 
в час першого запровадження у сло

в'ян християнства (VIII-IX ст.), яке 
забороняло працювати на сьомий день; 
первісне значення - <<Неробочий день, 
день відпочинку>>; можливо, виникло 
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під впливом лат. diёs fёriata <<Неробочий 
день, святковий денЬ», fёгіа <<ТС.>>. 
Кочерган УМЛШ 1967/1, 26-31; Ні
мчук 58; Булаховський Нариси 54; 
Фасмер ІІІ 57; Чернь1х І 566; К3СР5} 
288; 3СБМ 8, 63-64; Machek ESJC 
393; Bezlaj ESSJ ІІ 218; Ивашина Вес
нік БДУ 1976/ 1, 55-56. - Див. ще 
діло, не. 

[недобінець] (про карабін) Ж; -
неясне. 

[недовара] <<помилки, недоліки>> Ж, 
[недоварець] <<молокосос; щось недо
роблене, недозріле,> Ж, [недоварок] 
<<ТС.>> Ж; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. niedowaгek <<Недо
умок>>, niedowaгzony <<Недоварений; не
дозрілий, зелений; недоумкуватиЙ>>, як 
і ч. nedovareny <<недоварений; недоско
налиЙ>>, пов'язані з waгzyc <<варити>> (ч. 
varit <<ТС.>>). -Див. ще варИти. 

недовісок - див. вішати. 
недоїмка, [недоu.мка] Ж, недоїм

ник; - бр. нядоі.мка, п. [niedoimka], 
болг. недоu.мак; - запозичення з росій
ської мови; р. недоu.мка, ст. недои.мка 
<<Недоїмка, недобір податку>> (1589), по
в'язане з р. ст. и.мать <<брати>>, др. и.ма
ти <<ТС.>>. -Див. ще до1 , імати, не. 

[недокиптИтися] <<Недопитатися>> 
Ж; - пов'язане з [докіптuти] <<дослі
дити>> (див.). 

[недолИмок] <<чекан (ручна зброя); 
маленька сокира Ж>>; - неясне; мож
ливо, результат видазміни [нед6ливок] 
<<НеДОЛИТе ДО ПОВНОЇ мірИ>>. 

недолугий <<безсилий, слабий, кво
лий; [неповороткий, невміючий Дз]>>, 
недолужний, [недолінJ'а] <<бездарна 
людина>> Ба, [н~долуг] <<Нероба>> ВеУг, 
[недолуга] <<Слабосила, квола людина; 
нероба ВеУг; дряхлість, слабість, недо
статність Ж>>; - р. [недолугий, недо
лужньиї] <<слабосилий, кволий, мля
вий, хворий; невпrавниЙ>>, бр. [не
далугі, недалужньL <<слабосилий, кво
лиЙ>>; - запозичення з польської мови; 
п. niedol~ga <<немічна, млява людина; 
недотепа, розтелепа, не зда ра; каліка; 
імпотент>> не зовсім ясного походжен-
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ня; пов'язується (Stawski І 155; Пре
обр. І 640) з dvola <<ДОЛЯ»; ВИДІЛЯЮТЬСЯ 
(Machek ESJC 293-294) морфеми 
псл. ne, do і кореневе IQg-, яке зістав
ляється з нвн. !angeп <<Вистачати>>; ви
водиться також (BrUckrieг 360) з n. ст. 
niedot~ka <<немічна людина>>, dot~ka 
<<Сила, насильство; достаток, запас; до

свід; сильна людина>>, зіставлюваних з 
tqczyc <,з'єднувати>>, укр. лучИти, -
Фасмер ІІІ 58; 3СБМ 7, 303-304. 

[недомека] <<роззява, зівака; ліни
ва, млява і неуважна людина>> Куз; -
очевидно, запозичення з російсько!' мо
ви; - р. [недо.мёка] <<Нетямучість; не
тямуща людина>> пов'язане з [.мексіть] 
<<думати, міркувати•>. - Див. ще до 1 , 
кумекати, не. 

[недопИрок] <<кажан>> ВеНЗн, ВеБ, 
[нед6хпір] «ТС.>> Німчук; - п. [njedo
peгz], нл. пjedopyf, [njedopef] <<ТС.•>; -
результат видазміни нетопИр( ок) 
«ТС.>>, викликаної осмисленням перших 
двох складів як nрефікса недо-. 
Див. ще нетопИр. 

недотйка - ДИВ. НеТИК. 
[недотички] «ТОрочки (що приши

наються до весільних рушників)>> Ж; -
похідне утворення від l дотиксіти] <<За
кінчувати ткання>>; первісне значен
ня - <<бахрома, утворена з ниток ос
нови при недотиканні•>; пізніше <<бах
рома будь-якого походження>>. - Див. 
ще до1 , не, ткати. 

[недоЧепа] <<недотепа>> Ж; - ре
зультат видазміни деетимологізованої 
форми недотепа, зближеної з основою 
-чепити (пор. причепа та ін.). - Див. 
ще дотеп. 

недуга, недугувати, недужати, 
недужий, недужний, недужник 
див. дужий. 

нежер <<Торішня трава, що залиши
лася на пні; неїстівна трава•>, [нежар, 
нежuр] <<ТС.>>; - р. [нежарь] <<Частина 
степу, не скошена, не з'їдена худобою і 
не випалена; торішня трава на пні>>; -
результат видазміни форми [не жар], 
пов'язаної з жар, горіти (первісно <<Не 
виnалена трава•>), зближеної з основою 
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дієслова жерти; ПОр. р. [негарь] <<ТО
ріШНЯ, висохла на пні, не випалена 
трава,>. -Див. ще жар. 

[нежид] <<ненажерливість, ненасит
ність•> Ж, [нежидь] <<Забаганка; лінощі>> 
Пі, [нежідь] <<жадоба, хтивістЬ•> Ж; -
р. [нежить] <<примхлива, розбещена 
людина•>; - очевидно, з др. * нежидь < 
псл. [nezidь] <<Нетерплячка, нездатність 
чекати•>, похідного від zidati (*zїdati), 
zьdati (*zldati) <<ЧекаТИ>>. - Див. Ще 
ждати, не. 

НеЖИТЬ, [нежит] <<НеЖИТЬ>>, [не
жат Ж, ніжать (Ме), ніжет Ж, не
жид, ніжидь] <<ТС.•>; - р. [ніжид] <<ПО
ганий гній від рани або виразки, сукро
виця; нежить•>, бр. [нежьLт] <<нежить; 
висип на тілі у дитини•>, др. нежидо 
<<Чиряк, сукровиця•>, не ж до <<сукрови
ЦЯ>>, п. niezyt <<біль; виразка; катар•>, ст. 
Піеzус «ТС.>>, Ч. nezit <<ЧИрЯК>>, болг. 
[нежuт] <<хвороба ясен і зубів•>, стсл. 
нєжнть (вид хвороби); - похідне утво
рення від жuти, власне <<те, що не гої
ться, не лікується,>; пор. зажИти <<За
гоїтися•>; зіставляється також (3СБМ 7, 
308-309) з лит. niezas <<свербля<Jка•>. -
BгUckneг 343; Machek ESJC 398; 
Ho!ub-Kop. 245. - Див. ще жИти, не. 

Неза - ДИВ. НеНДЗа. 
незабудка (бот.) <<Myosotis L.•>, [не

забудь, незабудька Куз, Mak] «ТС.>>; -
р. бр. незабудка, п. niezabudka, ч. ne
zabudka, слц. nezabudka, нл. njezabud
ki; - утворене на rрунті виразу ні 
забудь; назва рослини зумовлена тим, 
що їі квіти довго не в'януть, у зв'язку 
з чим їх звичайно дарують на пам'ять 
(на незабудь); пор. назви цієї рослини 
в інших мовах: п. niezapominajka, ч. 
pomnenka, болг. незабрсівка, схв. спо
мінак, незаборсівак, слн. spomlncica, 
нім. Veгgi~meinnicht (букв. <<Не забудь 
мене•>), фр. ne-m'oubliez-pas, англ. for
get-me-not «ТС.>>. - Чернь1х І 567; Фа
емер ІІІ 59; Гvоряев 227; 3СБМ 7, 309; 
Machek ESJC 398; Jm. гostl. 188. -
Див. ще забути(ся), не. 

[незамайник] (бот.) <<повій звичай
ний, Lycium ЬагЬагum L.•> Ж, [незай-
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маник:] «ТС.>> Mak;- р. [незамсійник: ?] 
<<трава, якою харчуються шамани, йду
чи в ліси; повій звичайниЙ•>; - похідне 
утворення від [не замай] <<Не займай, 
не чіпаЙ>> (пор. р. [не замай] <<ТС.>> ); 
назва зумовлена тим, що кущі повою 
дуже колючі. - Див. ще імати, не. 

[незапорошени(й)] <<Нічим не за
плямованиЙ>> (про людину) ЛПол; -
результат видазміни форми [незапор6-
чени(й)] <<ТС.>>, зближеної з основою 
слів порох, порошuти. -Див. ще за1 , 
не, пор6к. 

не-з-бол6га - див. благо. 
[незбудниця] (бот.) <<галінсога дрі

бноцвіта, Galiпsoga parviflora Cav.>> 
Mak; - похідне утворення від збути 
(збуду); назва зумовлена тим, що ця 
рослина є дуже злісним бур'яном, яко
го важко збутися; пор. [непозбудний] 
<<невідчужуваниЙ>> Ж. - Див. ще бу
ти', з2 , не. 

[незrраматИчний] <<незграбни~. 
некрасивий; неохайний; нерозумнии, 
некмітливиЙ>> МСБГ; - очевидно, ре
зультат контамінації слів [ниграмо
тuшний] <<НевдаЛИЙ>> і [незJ'рабний] 
<<НезграбниЙ>>. - Див. ще зграбний, 
ниграмотИшний. 

[незrреда] <<неохайний, неохайна; 
недоумкувата людина>> ЛексПол, [не
зJ'редни (й)] <<не статур ний, неструн
кий; недоумкуватий; неохайний» тж, 
[J'реднu(й)J <<Ставний, стрункиЙ>> тж; -
результат видазміни форм [незJ'рсіба, 
незJ'рсібний]; форма [J'редний] виникла 
шляхом зворотного словотвору з [не
зJ'редний]. -Див. ще зграбний. 

[незд6бний] <<поганий, лихий; під
ступниЙ>> Ж; - слц. [пezdoba] <<без
чинство>>, вл. пjezdobпy <<несправедли
ВИЙ>>;.- очевидно, псл. пеsьdоЬьп'Ь 
<<Неподобний, невідповідниЙ>>, пов' язане 
з doba <<щось стосовне, властиве>>. -
Див. ще доба, з3 , не. 

нездужати, нездужжя, нездужеі
лий - див. дrжий. 

[незнатокj (бот., у сполуці [незна
ток: польовий] <<Приворотень польовий, 
Alchimilla arYeпsis Scop., або миршав-
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ни ця польова, Aphaпes arveпsis L.•>) 
Mak; - очевидно, утворення на грунті 
ВИразу не знати ЩО <<Казна-ЩО•> (пор. 
назву миршавичя. а також наукову 

назву Aphaпes, гр. acpav~<;; <<Непоміт
НИЙ>>); пояснюється також (Macl1ek 
Jm. rostl. 109) як назва лікарського за
собу, що не дає змоги розпізнати втра
ту дівоцтва. - Див. ще знати, не. 

[незнівощИмий] <<незруйновниЙ>> 
Ж; - похідне утворення від незасвід
ченого * нівощити (<ні во що) <<псу
вати, руйнувати, знищувати», парале
льного до нівечити «ТС.>>. - Див. ще 

І ' ' 
з , не, нtвечити. 

неї, нею - ДИВ. НИМ. 
ней- див. най1 • 
нейлон (штучне волокно), най

лан; - р. нейлон, найл6н, бр. нейлон, 
п. ч. слц. вл. пуІоп, болг. найл6н, м. 
наjлон, схв. наjлон, наjлон, слн. паj
Іоп, пуІоп; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. пуІоп утворено на ос
нові назви (vі)пуІе <<Вініл>>, оскільки ві
ніл є головним компонентом штучного 
волокна; тлумачиться також (Hoiub
Lyer 338) як абревіатура з" початкових 
назв міст New York <<Нью-Иорк>> і Lоп
dоп <<Лондm-r•>. - Коваль 138; К3СРЯ 
288; 3СБМ 7, 310; SJ-. wyr. obcych 518. 

нейминуй - див. минати. 
нейтральний, нейтрсіл, нейтралі

зсічія, нейтралітет, нейтралізува
ти; - р. нейтрсільньlй, бр. нейтрсіль
ньL, п. вл. пeutralпy, ч. пeutralпi, слц. 
пeutralпy, нл. пewtralпy, болг. м. неут
рсілен, схв. неутріілан, слн. пevtra
leп; - запозичення з німецької або 
французької мови; н. фр. пeutral <<нейт
ральниЙ>> походить від елат. пeutralis 
<<Не належний ні до тієї, ні до іншої 
партіЇ>>, пов'язаного з лат. пeuter <<ЖО
ден з двох, ні той ні іншИЙ>>, що утво
рилося із заперечної частки пе, спорід
неної з псл. пе, укр. не, і займенника 
uter <<Котрийсь із 'двох, хтось із двох>>, 
спорідненого з дінд. katarab, ав. katara
<<TC.>>, лит. katras <<котрий (з двох)•>, 
псл. kotr'Ь, укр. котрИй. - СІС2 575; 
Чернь1х І 567; Фасмер ІІІ 59; Kopalinski 



нейтрон 

666; Ho!ub-Lyeг 334; РЧДБЕ 489; К!u
ge-Mitzka 509-510; Wa!de-Hofm. ІІ 
166; К!еіn 1043, 1740. - Див. ще кот
рИй, не. - Пор. нейтрон. 

нейтрон <<нестабільна електрично 
нейтральна елементарна частинка, що 
разом із протоном входить до складу 

атомного ядра•>; - р. бр. нейтрон, п. 
ч. вл. neutгoп, слц. neutroп, болг. м. 
неутр6н, схв. неутрон, слн. пеvtг6п; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; н. Neutгon, фр. англ. пeutroп ут
ворені від лат. пeuter <<жоден з двох, ні 
той ні інший•> за аналогією до елект
рон (е!есtгоп). - СІС2 575; Kopaliriski 
666; КІеіп 1044. - Див. ще нейтраль
ний. 

неквар, некваря -ДИВ. леквар. 
[неке] <<невже, хіба•>; - неясне. 
[некИнений] <<неторканий, незай-

маниЙ•> Ж; - похідне утворення від 
*кинути <<торкнути•>; пор. [кинu] <<тор
КНИ>> Ж, [докuнутися] <<доторкнутися•> 
Ж; - етимологічне відношення цих 
форм ДО кuдати <<МеТаТИ>> неясне. 

[некільки] <<Трохи•> Ж; - р. [неко
лuко] «ТС.>>, неСКОЛЬКО <<декілька>>, бр. 
некалькі (<Декілька; ТрОХИ>>, др. Н'Б
КОЛЬКО <<ДеКіЛЬКа>>, Н'БКОЛико, Ч. neko
Jik «ТС.>>, болг. нЯколко <<трохи•>, м. не
колку, СХВ. неколико, СЛН. nekoJiko 
«ТС.•>, стсл. н.-&коі\нко <<декілька•>; -
утворене за аналогією до слів типу 
[ніколи] <<іноді, зрідка•> від кільки 
<<скільки•>; не- замість очікуваного ні
(<нt,-) з'явилося як результат відшто
вхування від ні <<ані•>. - Див. ще 
кілька2, не, неколи, нР. 

[неклан] (казковий епітет дикого 
кабана: кабсін-неклсін); - зводиться 
донезасвідченого *іклан, похідного від 
ікло (Грінч. ІІ 549); може бути пов'я
зане також з [неклсідений] <<некастро
ваниЙ•>. 

[неклеба] <<Нетямуща людина; про
фан•>, [ниJ'ле.мба] <<Телепень, бельбас, 
дурень•> Ме; - запозичення з молдав
ська·! мови; молд. негь66 (як і рум. 
neghi6b) «ТС.•> етимологічно неясне; 
приnускається зв'язок із стсл. нєrпьsль. 

з• 

неклЮжий 

(нєгь.ІБІ\ь.) <<НегнучкиЙ•>. - Мельничук 
Молд. 3л. 169; СДЕЛМ 277. 

[неклейда] <<бовдур, телепень•> Ж, 
[неклейдовсітий] <<ТС.>> Ж; - очевид
но, запозичення з польсько! мови; п. 

[niek!uda] <<дурень, розтелепа•> пов'яза
не з [kludzicj <<прибирати, доводити до 
ладу•>, з яким зіставляється й укр. [не
клЮжий] <<незграбниЙ•>. 

[неклейка] (орн.) <<Лелека•> Ж, [не
клійка] «ТС.•> Шарл; - очевидно, ре
зультат видазміни назви [ * леклек] 
<<ТС.•> (пор. р. [леклек] <<біла чапля; ле
лека•> ), запозиченої з турецької мови 
(тур. !eg'lek', !ailak <<лелека•>).- Див. 
ще лелека. 

[неклемезний] <<нездібний, некра
сивий, поганиЙ•> Ва; - неясне; мож
ливо, пов'язане з [кле.мезuти] <<Склею
вати•>. 

[неклен] (бот.) <<клен татарський, 
Асег tataгicum L.; клен польовий, Acer 
campestгe L.•>, [неклень] <<клен татар
ськиЙ•> Mak; - р. неклен «ТС.>>, п. nie
klon <<КЛеН•>; - результат злиття част
ки не в значенні <<нібИ•> з іменником 
клен (власне <<несправжній клен•>: на
звані рослин~ є кущами, на відміну від 
клена звичаиного); виводилось також 
(Погодин Следь1 215) з *net-klenь <<Ні
чний клен>> (пор. нетопИр). - Фасмер 
ІІІ 60; Преобр. І 600; Mikl. EW 179; 
Machek Jm. гostl. 143. - Див. ще 
клен1 , не. 

[неклеця] (глузливе прозивання 
нездібного чоловіка) Ва; - афективне 
утворення, можливо, пов'язане з [не
кле.мезний] <<Нездібний, некрасивий, 
поганиЙ•>. 

[неклов] (орн.) <<Чирок-тріскунок, 
Anas queгquedula L.>> Шарл; - неясне; 
можливо, результат видазміни першої 
частини нім. Knackente <<ТС.>>, пов'я
заної з knacken <<тріщати, лящати•> зву
конаслідувального походження (Кiu
ge-Mitzka 380). 

[неклЮжий] <<незграбниЙ•> Ж, [не
вклЮжий] <<Невмілий, безпорадний•> 
Ж; - р. неуклЮжий <<незграбниЙ•>, 
[клюдь] <<Краса, порядок•>, [клЮжий] 
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неключИмий 

<<Гарний, ставний, показниЙ•>, п. [klu
dzic] <<прибирати, доводити до ладу•>, ч. 
kJiditi <<При би раТИ>>, kJid <<СПОКіЙ>>, СТ. 
kl'ud, слц. kl'ud <<ТС.•>, [kl'udit'] <<приби
рати•>, вл. kludiic <<те.; приручати, ути
хомирювати, приборкувати•>; - псл. 
kl'udь <<Спокій, порядоК>>, k!'uditi <<При
бирати, впорядковувати•>; - зіставляє

ться З ГОТ. h!Otrs <<ПрозорИЙ, ЧИСТИЙ>>, 
двн. h!Ottar, lotar, нвн. lauteг, дангл. 
hl О ttor <<ТС. •>; менш обrрунтоване зве
дення (IIjinskij AfS!Ph 29, 490) до коре
ня *k!eu-, розширеного суфіксом -d-, і 
зближення з р. [клевьtй] <<ставний, гар
ниЙ•>, як і зіставлення (Вегn. І 527) з 
лит. kliauda <<хиба, дефект•>, kliudyti <<За
чепити•>, псл. kl'uka, укр. клЮка. -
Фасмер ІІ 256, 257, ІІІ 69; Преобр. J 
319; SJ-awski ІІ 238-239; Macl1ek ESJC 
256; 3ССЯ 10, 53-55; Вегn. І 527. 

неключИмий <<неnридатний, без
глуздиЙ•> Ж; - книжне запозичення з 
російської або церковнослов'янської мо
ви; р. неключuмьtй <<Непотрібний, не
придатний•>, др. неключимьtu <<Непри
датний, недостойниЙ•>, ключимьtu 
<<Здатний, придатниЙ•>, стсл. нєкі\Ю'ІНМ'~> 
«непотрібний, непридатний• зводяться 
до псл. kl'ucimь <<ПридатниЙ•>, пов'яза
ного з kl'uciti s~ <<годитися, придавати
ся; трапитися•>, kl'uka <<клюка•>; зна
чення <<Підходити, годитися•> розвину
лося із <<зачіплюватися>>. - Фасмер ІІ 
257; Преобр. І 319-320; 3ССЯ 10, 50; 
Bern. ·І 528-529. - Див. ще клЮ
кати'. 

[ю~коли] <<іноді, зрідка•>; - бр. 
некалі <<КОЛИСЬ>>, др. НtКОЛи, СТСЛ. н.-&
КОІ\Н <<ТС.•>; - псл. [neko!i] <<те.•>, утво
рене з ko!i ( < ko !і) <<КОЛИ>> за допомо
ГО1Q комnонента ne не зовсім ясного 
походження; здебільшого він виводитьv
ся з ne ve <<Не .знає>> (Machek ESJC 
392; Mikl. EW 214; Fraenke! IF 41, 411; 
Mikko!a Ursl. Gr. ІІІ 19); розглядається 
також як ступінь подовження запере
чення ne (Bгugmann Grundriss П З, 976; 
Trautmann 194; Vondпik ІІ 345); укр. 
не- замість ні- (< ne) з'явилось як ре
зультат відштовхування від ні <<аНі>>. -
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Фасмер ІІІ 59-60; Преобр. І 620-
621; 3СБМ 7, 310-311; ESSJ S1. gr. 
ІІ 478. - Див. ще колИ, не, ніа -
Пор. некільки. 

некроз <<змертвіння тканини, орга
ну або частини тіла•>, некротИчний; -
р. бр. некроз, п. nekгoza, ч. пеkгоsа, слц. 
слн. пеkгоzа, болг. схв. неІ{,р6за; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
нім. Nekгose, фр. necгose, англ. necгo
sis походять від гр. vБxpwm<;; <<омертвін
НЯ•>, пов'язаного з vєхр6<;; <<МертвиЙ•>, 
спорідненим З дінд. nasyati <<ЗНикає, 
гине•>, ав. nasyeiti «ТС.•>, nasu- <<мертве 
тіло, труП>>, лат. nex <<насильна смерть, 
убивство•>, тах. В nak-seпtr <<вони осу
джуютЬ», дірл. ёс <<СмерТЬ>>. - СІС2 

575; Kopalinski 661; РЧДБЕ 485; Fгisk 
ІІ 299-300; Walde-Hofm. ІІ 153-
154; КІеіn 1034, 1035, 1059.- Пор. 
некролог, некрополь. 

некролог, некрологічний; - р. 
болг. некролог, бр. некралог, п. nekro
!og, ч. слц. nekгo!og, м. некролог, схв. 
некролог, слн. nekrolog; - запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. 
Nekro!og, фр. necrologue, англ. necrolo
gue походять від елат. necro!ogium <<Нек
ролоГ», утвореного з гр. vc.xp6<;; <<мерт
ве тіло, труп•> і -Лоуіа, пов'язаного з Л6-
ущ <<Слово, розповідь•>. - СІС2 575; 
Чернь1х І 567 -568; К3СРЯ 289; Горя
ев 227; Kopalinski 661; РЧДБЕ 485; 
КІеіn 1034, 1035. - Див. ще логіка, 
некроз. - Пор. некрополь. 

некрополь <<Місце поховання зна
менитих людей.>; - р. некрополь, бр. 
некропаль, п. пekropola, ч. пekropo!e, 
слц. nekгopola, болг. некроп6л, схв. 
некропола, некрополис, слн. nekropo
!a; - запозичення з новолатинської 
мови; нлат. nekгopo!is <<Місто мертвих•> 
походить від гр. vєхр6-тrоЛt<;; <<ТС.>>, що 
складається з vєхр6<;; <<мертве тіло, 
труп•> і -тr6Лt<;; <<місто•>. - СІС2 576; Ko
palinski 661; РЧДБЕ 485; Souter 264; 
К!еіn 1034, 1035. - Див. ще некроз, 
поліс2 . -Пор. некролог, політика1 • 

некрут <<рекрут•> СУМ, Г, некрут
ка <<дружина рекрута•>, некрутство 



нектар 

<<рекрутство>>, некрут чина, [ некруць
ке] <<складкові гроші для віддачі рекру
та>> Бі; - р. бр. [некрут]; - резуль
тат видазміни слова рекрут, помилко
во зближеного з основою к.рутuти і 
заперечним початковим не-. - Оль
шанський Мовозн. 1987/6, 71; Пре
обр. І 600; 3СБМ 7, 311-312. -Див. 
ще рекрут. 

нектар, нектарuн, нектарка (орн.) 
<<Nektщinia І11.>>, нектарник (бот.), 
нектарникові (орн.) <<Nektariniidae>>; 
- р. бр. болг. нектар, п. ч. nektar, 
СЛЦ. nektar, М. нектар, СХВ. Нектар, 
слн. nektar; - через латинське посе
редництво (лат. nectar) запозичено з 
грецької мови; гр. vЄхтар <<нектар, на
пій богіВ>> загальноприйнятої етимології 
не має; виводиться (Кlein 1035; Мла
денов 350) від гебр. (yayin) niqtar <<ду
хмяне (вино)>>, пов'язаного з основою 
сем. q-t-r <<робити жертвування, дими
ТИ>>; пояснюється також (Frisk ІІ 300; 
Boisacq 660-661; Кluge-Mitzka 507) 
як утворене з іє. *пек- <<смертЬ» (пор. 
гр. vєхр6<;; <<мертвиЙ>>) і *tг- <<перемага
ТИ>> (пор. дінд. ap-tur <<який проходить 
через ВОДУ>>, prtsu-tuг <<ЯКИЙ перемагає 
в боях>>). - СІС2 576; Чернь1х І 568; 
HUtti-Woгth 14; St. wуг. obcych 505; 
РЧДБЕ 485. 

НеЛ<ібшиЙ - ДИВ. лапі. 
нелинь - див. линЯти. 
[неліпа] <<невихована, гидка жінка, 

нехлюя>> Ж; - похідне утворення від 
незасвідченого * ліпий (жін. р. * ліпа) 
<<ГарниЙ•>, пов'язаного з ліпший; пор. 
р. lлепьLй] <<гарний, красивиЙ>>, ч. слц. 
!еру <<красивиЙ>> та ін. - Див. ще ліп
ший. 

[неліпка] <<корова, що вже на дру
гому році отелилася Ж; корова, що не 
повинна мати теля О; молода корова
nервістка МСБГ; ягниця, що передчас
но покрилася ДзАтл І; назва вівці Доп. 
УжДУ IV 108>>, [нелюпка] <<молода ко
рова-первістка>> МСБГ; - результати 
видазміни деетимологізованої форми 
[нелітка] «корова, яка не мала теля
ТИ>>, очевидно, зближеної з основою 

немний 

* ліпий (ліпший) <<гарниЙ>>. - Див. ще 
літь. - Пор. нелЯпка. 

нелітка - див. літь. 
[неліча] <<НезграбнИЙ>> О; - неясне. 
[нельга'] <<Не можна>> Ж, [нєльга 

ЛПол, нільга] «rC.>>; - р. [нельга] <<Не 
можна, неможливо>>, бр. нельга <<ТС.>>, 
др. не льга <<Не можна, не слід>>; -
результат злиття заперечно·! частки не 

і втраченого іменника льга <<легкість; 
можливість>>, пов'язаного з легкИй; 
пор. р. [льга] <<легкість; можливість; 
можна, легко виконати>>, бр. льга <<МО
жна, можливо, дозволено; [полегшен
ня; можливість; легко]>>. - Фасмер ІІ 
543; Преобр. І 442; 3СБМ 7, 313; 
Bern. І 753. -Див. ще легкИй, не. 

[нельга2 ] <<холодна й сира снігова 
погода>> Ж; - пов'язане з [відельга] 
<<Відлига>>; конкретний характер зв'язку 
неясний. - Див. ще відлИга. 

[нелЯпка] <<Молода корова-первіст
ка МСБГ; корова, що на другому році 
отелилася Мо, Дз>>; - запозичення з 
молдавська! мови; молд. нелЯпкз <<КО
рова, що отелилася раніше трирічного 

віку>>, як і рум. [ne!eapca] <<корова, що 
отелилася на другому році>>, виводить

ся від укр. [неліпкаj <<ТС.>>. - Заворо
тна Тези доп. УжДУ 1966, 15; СДЕЛМ 
277; DLRM 537. -Див. ще неліпка. 

немає, нема, [немать] <<НеМа>>, [ні
ма] <<ТС. >> ВеЛ, [ неманє] <<Відсутність>> 
Ж; - р. [нема], бр. няма, п. niema, 
[nima, niama], болг. нЯма, м. нема, 
схв. нема; - результат злиття виразу 
не має, що складається із заперечної 
чаСТКИ не і 3-Ї ОС. ОДН. діЄСЛОВа ма
ти. - Іст. граматика 381; Преобр. І 
269; 3СБМ 8, 67-68; Bгuckneг 331-
332; Младенов 362; Вегn. І 425. -
Див. ще мати2 , не. 

[немжИтися] <<щулитися, 1жити-
СЯ>>; - неясне. 

немза - див. нендза. 
[немний] <<-неспритний, незграб-

ниЙ>> Ж, [немно] <<Невловимо, незбаг
ненна, незрозуміло>> Ж; - не зовсім 
ясне; можливо, результат злиття неза

свідченого виразу *не им ний, що скла-
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немов 

дався із заперечної частки не і при
кметника * и.мний <<беручкий, хапкий, 
спритниЙ>>, пов'язаного з дієсловом 
[и.мсіти] <<брати, хапати, ловити•>; пор. 
р. [неи.мсіется] <<Не дається в руки, не 
можна піймати•>, [ніu.м] <<кінь або інша 
домашня тваfина, яка не дається в ру

КИ>>, [ніи.мка <<ТС.>>. - Желех. І 514. -
Див. ще імати, не. 

немов, не.м6вби, не.м6вбито -
див. ·мов1 . 

[немовільне] <<несподівано, рап-
том•> Ж; - результат видазміни форми 
.ми.мов{льно, зумовленої впливом сино
німічних прислівників з префіксом не-: 
несподівано, невільно та ін. - Див. 
ще воля, мИмо. 

немовлЯ, не.мовлЯчий, не.мовлЯ
щий - ДИВ. МОВа. 

[немола] <<мул, намул•> Ж; - оче
видно, результат видазміни незасвідче
ної форми *на.мола (жін. р.), пов'яза
ної з І нсі.міл] (род. в. [нсі.молу]) «ТС.>> 
(як [ на.мула] <<ТС. >> пов' язане з неі
мул). -Див. ще наміл. 

[немохідний] <<невідомого похо-
дження•> Ж; - неясне утворення, в 
другій частині пов'язане з ходИти (по
ходити, похіднuй). - Див. ще ходИ
ти. 

[немоща] (бот.) <<блекота чорна, 
Hyoscyamus пiger L.>> Mak, [нє.мща] 
<<ТС.>> Mak; - результат видазміни на
зви [не.миця] ([ні.мuця]) <<ТС.•>, випад
ково зближеної з ні.мощі. - Див. ще 
німИця. 

НеМОЩЇ <<НеМіЧ>>, [не.мощ) <<ТС.; не
мічна людина>> О, [не.м6щник] <<ХВО
риЙ•> Ж, не.мощен, не.мощнuй УРС, Г, 
[не.мошнuй] <<Немощниw•>, [оне.мощіти] 
<<Знесилитися, знемогти; збіднітИ>> Г, 
Куз; - р. не.мощь, др. не.мощь, болг. 
не.мощ, м. не.мош; - запозичення з 
церковнослов'янської мови; цсл. нє
мощь. <<НеМіЧ>> відповідає укр. не.міч. -
Преобр. І 563. -Див. ще могтИ, не. 

ненавидіти, [ненсівuдець) <<Ненави
СНИ!(>>, [ненсівидник] <<ТС.>>, ненавис
ник, ненавИсництво, ненависть, не
навидний, [ненависливий) <<Недобрози-
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нендзорі 

ЧЛИВИЙ>>, ненависний; - р. ненавu
деть, бр. ненавідзець, др. ненавидt
ти, п. nienawidzic, nienawidziec, ч. ne
navidet, СЛЦ. nenavidiet', НЛ. СТ. njena
wistny <<НеНаВИСНИЙ>>, болг. ненавu
жда.м <<ненавиджу•>, м. ненавист <<Не
навистЬ•>, схв. ненавидети <<Ненавиді
ТИ•>, СТСЛ. Н€НАRНД-і>ТН «ТС.>>; - ПСЛ. 
nenavideti <<Не любити; не хотіти бачи
ТИ>>, утворене за допомогою префікса 

ne- <<Не>> від navideti <<ревнувати; охоче 
дивитися•>, похідного від videti <<бачи
ТИ>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 63; Чер
НЬІХ І 569; ЦьІганенко 291-292; 
3СБМ 8, 5; Brilckner 361; Bezlaj ESSJ 
ІІ 219-220; Mikl. EW 390.- Див. 
ще навидіти, вид, не. - Пор. завИ
діти. 

[ненасИтець] (бот.) <<астрагал со
лодколистий, Astraga!us glycyphyllus 
L.•> Г, Пі; - похідне утворення від на
ситИти; назва зумовлена тим, що ба
гато видів астрагалу є добрим кормом 
для худоби. - БС3 З, 277-278. -
Див. ще на1 , не, сИтий. 

ненатлий, ненатля - див. тлИти. 
ненаЦЬКа, неначек - ДИВ. ЗНе

нацька. 
неначе - див. наче. 
[нендза] <<воші ВеБ; гусінь та інші 

шкідники сільського господарства МСБГ; 
бідність, злидні, клопіт, хвороба Пі, 
МСБГ; домашня птиця і тварини вза
галі МСБГ; дріб'язкова, набридлива, 
нав'язлива, непорядна людина МСБГ, 
Досл. і мат. IV•>, [ненза] <<ТС.•> МСБГ, 
[нендзь] <<сум; нужда•> Бі, [не.мза] 
<<Шкідливі комахи, паразити•> Ж, [неза] 
<<ТС.•> Ж, [нендзник] <<бідний, жалюгід
ниЙ•> Пі, [нендзний] <<ТС. Пі; нещасний, 
оІ\аянний Бі•>; - бр. ст. нендза <<Нуж
да, злидні•>; - заnозичення з польської 
мови; п. n~dza <<нужда, злидні•> відпові
дає укр. нужа. - Німчук 227; Банд
рівський Досл. і мат. IV 11; БульІКа 
216; BrUckner 358-359. - Див. ще 
нужа.- По]:J. нужда. 

[нендзорі} <<Осінні ягнята•>; - оче
видно, пов'язане з [.мензіря] <<дійна 
вівця» (див.). 



ненмла 

[ненйла] <<Висока, непаворотка лю
дина•>; - р. [ненuла] <<неохайна жін
ка•>; - неясне; пов'язується (Мерку
лова Очерки 184) з жіночим ім'ям Не
оніла (р. Ненuла). 

[нентер] <<нутряк, самець, у якого 
одне ядро або обидва ядра містяться 
всередині, а не в мошонці•> Куриленко, 
[нентор, нем.те[J, нем.тур, нdм.тур, 
мсінтер, ментир] «ТС.•> тж; - запози
чення з- польської мови; п. wп~tег «ТС.>> 
пов'язане з wn~tгzny <<внутрішніЙ•> і 
відповідає укр. [щjтер], нутрЯк.. -
Див. ще нутро. 

[ненуж] <<Ніж (спол.), аніж; не мен
ше Ж•>; - неясне; очевидно, в якийсь 
спосіб пов'язане з сполучником ніж. 

Ненці (одН. ненечь) <<ОДНа З Народ
НОСТеЙ самодійської мовної групи•>, 
НеНК.а, ненечьк.ий; - р. бр. HeH4bl, Не
неч, ч. Nепсі, слц. Nепес, болг. нен
чи; - запозичення з ненецької мови; 
ненецьке нензчь, букв. <<чоловік, муж
чина>> є самоназвою ненців. - Фасмер 
ІІІ 63-64; Терещенко Яз. нар. СССР 
ІІІ 376. 

неня <<МаТИ, МаМа>>, ненька <<ТС.>>, 
HfHbO <<баТЬКО, ТаТО>>, ненин, [ненін], 
ненів, неньчин; - п. [паnа] <<мати, ма
ма•>, [nепа, nепіа, nіепіа] «ТС.>>, [nап] 
<<баТЬКО>>, СЛЦ. nano <<баТЬКО, ТаТО>>, na
na <<Тітка; ТаТО>>, пепіkа <<ТіТКа>>, БЛ. НЛ. 
ПаП <<баТЬКО>>, бОЛГ. неня <<ТіТКа, сестра 
матері•>, ніни (звертання молодшого до 
старШОГО, ОСОбЛИВО ДО брата), HeH'lO 

<<ТС.•>, ·м. нена <<Мати, мама,>, схв. нdна, 
nena <<ТС.•>; - псл. nanь, nапа, nena, 
nenja; - дитячі за походженням слова 
(від дитячого лепету), що виникали в 
різних мовах, як правило, незалежно 

одне від одного; - очевидно, існували 
вж<; в індоєвропейській прамові; пор. 
дінд. nапа <<Мама, НеНЯ>>, Гр. vЄvva <<ТіТ
ка, бабка,>, vaVV1l ~<ТС.>>, VEVVO<;; <<ДЯДЬКО, 
дід•>, vawa<;; <<ТС.>>, алб. nапе <<МаТИ, ГО
діВНИЦЯ>>, лат. nonnus, nonna <<Монах, 

монахиня; вихователь дитини, вихова

телька дитини•>, кімр. nain <<бабка•>; 
помилково виводилися (Mikl. EW 211) 
З ТЮрК. nene <<МаТИ, старша Сестра>>. -

неологізм 

Бурячок 20-22, 31-32; Фасмер ІІІ 
94; Преобр. І 623-624; (оряев 232; 
BгUckneг 354; Machek ESJC 389; Тру
бачев Терм. родства 28; Matzenaueг 
62; Uhlenbeck 142; Fгisk ІІ 304; Меуег 
EW 297; Wa!de-Hofm. ІІ 142. - Пор. 
дЯдя, мама, нЯня', шіпа3 , тато. 

необзир, необз6рний' неозорий' 
неоз6рний - див. зріти'. 

неозой· <<найновіша ера в геологіч
ній історії Землі (розпочалася 67 млн. 
років тому)•>, неоз6йськ.ий; - р. нео
зой, бр. неаз6й, п. neozoik, ч. слц. neo
zoikum, вл. neocoikum, болг. неоз6йск.и 
<<НеОЗОЙ СЬКИЙ•>, СХВ. неозоик. <<НеО
ЗОЙ»; - через nосередництво західно
європейських мов (нім. Neozoikum, фр. 
neozoїque <<НеозойсЬКИЙ>>, англ. Neozoic 
<<ТС.>>) запозичене з новолатинської на
укової термінології; нлат. neozoicum 
утворене за допомогою суфікса -іс- від 
гр. vЄщ <<НОВИЙ•>, спорідненого з дінд. 
navab, лат. novus, псл. novь «ТС.>>, укр. 
новИй, і гр. (w~ <<ЖИТТЯ>>, пов'язаного з 
(<{)ov <<жива істота, тварина•>. - СІС 
462; Kopaliriski 663, 664, 1054; К!еіn 
1039, 1770. - Див. ще зоологія, не
он, новИй. - Пор. неоліт, неоло
гізм, неофіт. 

[неокймшаний] <<невідшліфований, 
неотесаниЙ•> Ж; - неясне. 

неоковИрний, неоковерний - див. 
оковйрний. 

неоліт <<новий кам'яний вік, заклю
чний період кам'яної доби>>, неолітИч
ний; - р. болг. м. неолuт, бр. не
аліт, п. ч. слц. neo!it, вл. neo!itikum, 
схв. неолит, неолит, неолuтик., слн. 
neo!itik; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Neolithikum <<Нео
ліТ», фр. neo]ithique <<НеОЛіТИЧНИЙ>>, 
англ. neo!ithic <<ТС.•> утворені від основ 
гр. vЄщ; <<НОВИЙ>> і Лі&о<;; <<камінь•>, по
ходження якого неясне. - СІС2 577; 
Kopaliriski 577, 663; РЧДБЕ 486; КІеіп 
897, 1038. - Див. ще літій, неон. -
Пор. літографія, неозой, неологізм, 
неофіт, палеоліт. 

неологізм <<Нове слово або вислів•>, 
неолог{чний; - р. неологuзм., бр. неа-
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неон 

лаг{зм, п. пeologizгn, ч. пeologisгnus, 
слц. пeologizгnus, болг. неологИзам, м. 
неологИзам, схв. неологuзам, слн. 
пeologizeгn; - очевидно, запозичення 
з французької мови; фр. пeologisгne 
<<НеОЛОГіЗМ, НОВе . СЛОВО>>, пeoJogique 
<<НеологічниЙ>> утворені з основ гр. 
vtoc; <<НОВИЙ>> і Л6уос; <<Слово, розпо
відЬ>>. - СІС2 577; Черньrх І 569; 
К3СРЯ 290; Kopalir\ski 581, 663; 
РЧДБЕ 486; КІеіп 903, 1 038; Dauzat 
498. - Див. ще логіка, неон. - Пор. 
неозой, неоліт, неофіт. 

неон (хімічний елемент, газ); - р. 
бр. болг. неон, П. Ч. БЛ. пеоп, Ч. СЛЦ. 
пеоп, М. неон, СХВ. неон, СЛН. пеоп; -
назва, утворена 1898 р. В. Рамзаєм, 
який відкрив цей елемент (нлат. пеоп), 
на основі гр. vЄщ (с. р. одн. vЄov) <<НО
виЙ>>, спорідненого з дінд. паvаЬ, лат. 
пovus, псл. поvь «ТС.>>, укр. новИй. -
СІС2 578; Волков 82; Фигуровский 
94-95; Черньrх І 569; Kopalir\ski 663; 
Holub-Lyer 333; РЧДБЕ 487; КІеіп 
1038. - Див. ще новИй. 

Неоніла (жіноче ім'я), Неля, [НИл
ка], Н{ла, Ніля, ОнИлка, ОнИля; - р. 
НеонИл(л)а, бр. Неан{ла; - очевид
но, утворене від чоловічого імені Неон, 
що походить від гр. NЄwv, пов'язаного 
З VEO(,; <<МОЛОДИЙ, ЮНИЙ; НОВИЙ>>, СПОрід
неНИМ з псл. novь, укр. новИй. - Вл. 
імена 147; Спр. лич. имен 438, 513. -
Див. ще неон новИй. 

[неонімки] <<Зненацька, несподіва
но, непомітно>> Ж, [неомінки] «ТС.>> 
Ж; - як і [зненемка] «ТС.>> Ж, пов'я
зане з не зовсім ясним [знезнімки, 
знезнімка] «ТС.>> (див.). 

неофіт <<Новий прихильник якоїсь 
релjгії або якого-небудь учення, суспі
льного руху; новак у чому-небудЬ>>; -
р. болг. неофИт, бр. неаф{т, ст. нео
фита (1722), п. neofita, ч. слц. пeofyt, 
ч. пeofyta, слн. пeofit; - запозичення з 
латинської мови; лат. пeophytus <<ново
навернений у ХрИСТИЯНСТВО» ПОХОДИТЬ 
від гр. vє6срuтщ «ТС.; (букв.) новонаса
джениЙ>>, що складається з основ слів 
vЄос; <<НОВИЙ>> і срuт6с; <<рослина: парос-
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ток; творіння>>, пов'язаного з дієсловом 
cpuw <<вирощую, росту, нараджую, ви
никаю>>, спорідненим з дінд. bhavati 
<<буває>>, лат. fui <<Я був>>, лит. buti <<бу
ТИ>>, псл. byti, укр. бути. - СІС2 579; 
Kopaliгiski 663; РЧДБЕ 487; К!еіп 1039, 
1180, 1181.- Див. ще бути\ неон, 
новИй. - Пор. фізика. 

[неохамраний] <<неохайний, бруд
ний, огидний; неуважниЙ>> Ж, [необ
хсімраний] <<неохайний, нечепурниЙ>> 
МСБГ; - очевидно, результат конта
мінації слів [неохсірний] <<неохайний, 
брудний, огидний; неуважниЙ>> і [хам
рИло, хамрій] <<неохайна людина; сви
НЯ>>. -Див. ще ХаМрНЛО, Харити. 

[неохрЯстанець] <<Незастібнутий, 
неохайно одягненИЙ>> Ж; - очевидно, 
результат контамінації слів неохайний 
і [розхр{станий] <<НеохайниЙ>>. - Див. 
ще розхрИстати, хаяти. 

lнеошетеленний] <<необачний, не
обережний, нерозумний, легковажний, 
безтурботниЙ>> Ж; - неясне; можливо, 
пов'язане з п. [пieoszataпy, пiedosza
ta±y] <<дурний, нетямущиЙ>>, похідними 
від [пieoszatac si~] <<З глузду з'їхати, 
здуріТИ>>. 

неошкульний- див. шкулити. 
неп, непівський; - р. бр. нзп, п. 

пер, ч. слц. Nep, болг. Неп, слн. пер; -
складноскорочене слово, утворене в 

радянський час з початкових букв слів 
нова економічна політика за зразком 
р. нзп (з новая зкономическая поли
тика). - S±. wуг. obtych 507; КІігnеs 
472. 

непереливки <<Важко, скрутно; не 
жартИ>>; - бр. [неперал{укіJ, п. піе 
przelewki <<ТС.>>; - результат злиття 
заперечно·[ частки не з іменником * пе
реливки, пов'язаним з дієсловом пере
ливсіти (перелИти, від лИти) в зна
ченні <<наливати _зайве, через краЙ>> або 
<<Поливати поперею> (дорогу); первісне 
значення виразу не зовсім ясне; він міг 

означати <<Сутужно з якоюсь потрібною 
рідиною, не можна щедро наливати, 
переливаючи через крайо або «Йдеться 
не про переливання дороги з добрими 



непіт 

побажаннями, а про ворожі наміри•>; 
менш імовірно, що малося на увазі пу
сте заняття, як у виразі <<Переливання 
з пустого в порожнє•>. - 3СБМ 8, 
9. - Див. ще лИти, не. 

[непіт] <<племінник; вную> Ж, МСБГ, 
[неп6т] «ТС.•> Ж, МСБГ, [нещjт] <<пле
мінник•> НЗ УжДУ 26/2, [неп6та] <<пле
мінниця тж, МСБГ; внучка; племінник 
МСБГ•>; - запозичення з молдавської 
мови; молд. неп6т <<Племінник; внук•>, 
як і рум. nepot «ТС.•>, п. nepot <<Проте
же•>, схв. [nepilt] <<племінник, внук•>, по
ходить від лат. nepos (зн. в. nepotem) 
<<внук; нащадок; племінник•>, спорідне
ного З дінд. napat <<ВНуК, нащадОК>>, ЛИТ. 
ст. nepotis <<Внук, племінник•>, укр. [не
ти, нетuй] <<ПЛеМіННИК>>. - Дзендзе
ЛіВСЬКИЙ НЗ УжДУ 26/2, 21; Schelud
ko 139; Vrabie Romanoslavica 14, 164; 
Skok ІІ 511; СДЕЛМ 278; DLRM 539; 
Pu~cariu 101; Walde-Hofm. ІІ 161. -
Див. ще нети. 

непман <<nриватний підприємець, 
торговець періоду непу•>, непманка, 
непманша; - р. бр. нЗпман, п. ч. слц. 
nepman, болr. непман, СХВ. непман, 
слн. nepman; - складне слово, утворе

не з неп (р. нзп) і нім. Mann <<люди
на•>, СПОрідНеНОГО З дінд. man UQ <<ЛЮ
ДИНа, чоловік•>, ав. manus-, псл. ШQZЬ 
«ТС.•>, укр. муж. - ССРЛЯ 17, 1460; 
Кluge-Mitzka 459-460. - Див. ще 
муж, неп. - Пор. гетьман. 

непотИзм <<Заміщення посад за 
протекцією, влаштування родичів на 
прибуткові nосади, кумівство•>; - р. 
непотИзм, бр. непать'tзм, п. nepotyzm, 
ч. nepotismus, слц. nepotizmus, болг. 
непотuзаJ<t, схв. непотuзам, слн. ne
potizem; - запозичення з французької 
мови; . фр. nepotisme походить від іт. 
nepotismo (nipotismo) «ТС.•>, утвореного 
від nepote (nipote) <<племінник; внук; 
нащадок•>, що виникло з лат. nepos (зн. 
в. nepotem) <<внук; нащадок; племін
НИК>>. - СІС2 579; Kopalir\ski 664; 
Holub-Lyer 333; РЧДБЕ 488; Dauzat 
498; КІеіn 1040; Mestica 1018. - Див. 
ще непіт. 

непремінна 

[непотИр] <<Нетопир•> Ж; - др. не
патьtрь, нопотьtрь, стсл. нєп'ЬтьІрь, 

нєпть1рь, нопоть1рь; - результат дав

ньої метатези в слові нетопИр, збли
женому з основою псл. р'Ьt- <<птах•>; де
які дослідники вважають тут корінь 
р'Ьt- первісним (Music JФ 6, 98-101; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 245); зіста
вляється також (Абаев И3СОЯ І 283) 
з ос. *byttyr /bittir <<Нетопир, кажан•> і 
пояснюється комплекс pdtdr, bdtdr як 
звуконаслідування шуму, що створює

ться кажаном при польоті, а початкове 
не- в слов'янських мовах розглядаєть
ся як підсилювальна частка; недостат

ньо обrруJІтованим є виведення (Ma
chek ESJC 397; Holub-Kop. 244; Ho
lub-Lyer 334) з *lepetyrь від *lepetati 
<<уривиста пурхатИ•>. - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 68-69; Преобр. І 603; Mikl. 
EW 214. -Див. ще нетопИр. 

[непотор6чий] енедотепний, дурн~ 
ватий, незграбниЙ•> Ж; - неясне; мож
ливо, пов'язане з торочити <<повторя
ти одне й те саме, говорити дурниці, 
плести•>. - Пор. тор6чити1 • 

непотребний <<дуже поганий, нік
чемний, мерзенниЙ•>, непотребство; -
р. непотребньи'L <<Непотрібний; негід
ний, непристойниЙ•>, бр. непатрЗбньt 
<<непотрібний; [негідний, непристой
ний]•>, др. непотрtбьньtU (непотребь
ньLU) <<Негідний, поганиЙ•>; - очевидно, 
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. нєпотрішьн'Ь <<Непотрібний; негі
дниЙ•> відповідає укр. непотрІбний. -
Див. ще треба. 

[непремінно] <<неодмінно•> Ж, [без
премІнно, небезпремінно] «ТС.•>, [без
премІнний] <<неодмінниЙ•>; - р. непре
менно <<НеОДМіННО>>, непремеННЬtй <<Не
ОДМіННИЙ>>, др. непрtмtньно (непремt
ньно) <<Незмінно, постійно•>, непрtмt
ньньtи <<незмінниЙ•>; ~ запозичено в 
давньоруську мову зі старослов 'ян

ської; стсл. нєпрі.мі.ньн'Ь <<незмінниЙ•>, 
паралельне п. nieprzemienny «ТС.•>, слц. 

перrеmеппу <<ПостійниЙ•>, утворене від 
прі.мі.ньн'Ь <<ЗМінний, перемінниЙ•>, по
хідного від прі.мі.нА <<Переміна, зміна•>, 
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неприюіяний 

якому відповідає укр. переміна. -
Фасмер ІІІ 64; К3СРЯ 290. - Див. ще 
мінЯти, не, пере-. 

неприюіяний <<який не знаходить 
собі місця або заняттЯ>>; - р. непри
каЯнньиї, бр. непрьtкаяньt «ТС.>>; -
результат розвитку давнішого значення 

<<ЯКИЙ покаявся (на сповіді), але не ді
став прощення гріхів; незаспокоєниЙ>>, 
пов'язаного з др. каятися <<каятися, 
сповідатися>>, ст сл. кАm'Т'н СА\ <<Каяти
СЯ>> . .:...._ СРНГ 21, 126-127. - Див. 
ще каятися. 

[неприпітий] <<дивний, незвичай
НИЙ>> Ж; - неясне. 

неприторенний <<несосвітенний; 
[не вишколений, не витончений, нехит
рий, nростий; невиправний, неприбор
каний; величезний Ж; справжній, чис
токровний Г],>, [неприторонний] <<ду
же великий; дуже милиЙ>> Ж, [не
приторний] <<байдужиЙ>> Ж, непрото
ренний <<неприторенниЙ>>, [непроторе
ний] <<дуже великиЙ>> Ж; - очевидно, 
похідні утворення від незасвідченого 
*приторити <<притерти, припасувати>>, 
пов'язаного з торувати, утори <<пази 
на краю бочки, в які вставляється дНО>> 
і, далі, з терти. - Див. ще терти, 
тор, утори. 

[непрйчком] <<немов, наче, ніби, 
сказати б Г, Ж; приміром, наприклад; 
часом, бува; випадково, ненароком 
МСБГ>>, [непрИчкома] <<немов, наче, ні
би, сказати б>>, [непрuщіп] «ТС.>> Ж, 
[не прuчком (сказати) j <<Не кажучи 
лихого слова>>; - неясне. 

[непрйщіп] <<Нероба; гультЯЙ>> О; 
- неясне; можливо, в початковому 

значенні <<непотріб; непридатний для 
прищеплення живець, чубук>> nов'яза
не з прищепИти . 

.нерв, нервація, нервізм, [нерв{вка) 
<<нервова гарячка>>. Ж, [нервус] <<Нерво
ва людина О; сердита людина Корз>>, 
[нервий] <<нервовиЙ>> Ж, [нервИстий] 
<<який має нерви>> Ж, нервовий, нер
возний, [нерв6сий] <<нервовиЙ>> МСБГ, 
нервувати; - р. бр. болг. м. нерв, п. 
вл. нл. nerw, ч. слц. nerv, схв. нерв, 
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нере'іда 

слн. заст. nerv; - запозичення з німе
цької або французької мови; нім. Nerv, 
фр. nerf походять від лат. nervus <<ЖИ
ла, сухожилля, нерв>>, спорідненого з 
Гр. VEUpOV <<СУХОЖИЛЛЯ, ВОЛОКНО>>, діНД. 
snavan- <<зв' яз ка, сухожилля>>, а в. sna
vard <<сухожилля>>, тах. В ~fiaura <<сухо
жилля, нерви>>, вірм. neard <<сухожил
ля, волокно, фібра>>; виведення лат. 
nervus, як запозичення, з гр. vєupov 
(К3СРЯ 290; Ho!ub-Lyer 333) помил
кове. - СІС 2 579; Rudn. ІІ 855-856; 
Чернь1х І 569; Фасмер ІІІ 64; Преобр. І 
600; 3СБМ 8, 12; S-t. wyr. obcych 508; 
РЧДБЕ 488; Кluge-Mitzka 507; КІеіn 
1041; Walde-Hofm. ІІ 165; Frisk ІІ 308. 

[нервеник] (бот.) <<Коров'як скіпе
тровидний, Verbascum thapsifoгme 
Schrad.>> ЛексПол; - похідне утворен
ня від нерв; назва зумовлена якимсь 
впливом коров'яку- на нервову систему; 
пор. бр. [шальнік] <<Коров'як>>. - Див. 
ще нерв. 

[неревина] (бот.) <<бруслина євро
пейська, Evonymus europaea L.>> Mak; -
неясне. 

ю~резень (орн.) <<качка сіра, Anas 
strepera L.>>, [нерозень] (вид дикої кач
ки), [нерожень] «ТС.>>; - р. [нерозень] 
<<Нерезень, Anas strepera L.>>, [нера
знак, нерьtжень) «ТС.>>; - ПОХідне ут
ворення від різний, різнИтися (пор. р. 
[нерозень] <<рівня, у всьому подібний 
до іншого, який не різниться від іншо
го чи іншиХ>>); назва зумовлена тим, 
що своїм оперенням (особливо літнім) 
самець цього виду майже не відрізняє
ться від самки. - Даль ІІ 1385-
1386. -,Див. ще не, різний. 

нереїда (міф., зоол.) <<Морська нім
фа; кільчастий морський черв'як>>; -
р. болг. нереИда, бр. нерзіда, п. nerei
da, ч. слц. nereida (міф:), ч. nereidky 
(зоол.), слц. nereidy (зоол.), схв. нере
иде (міф., зоол.),_ слн. nere(da (міф.); -
запозичення з грецької мови; гр. 
Nnpєlc;, род. N11рє!ощ (Nnpnloщ), букв. 
<<дочка Нерея>> походить від N11pєuc; 
<<НереЙ>> (віщий морський старець), по
в'язаного З vap6c; <<текуЧИЙ>>, vaw <<Те-



нер ес 

чу, струмую•>, спорідненого з дінд. sn.'i
uti <<капає•>, лат. no, nare <<Плавати; тек
ТИ•>, тох. В пaskem <<купаються•>; чер
в'яки названі так тому, що живуть у 
морі. - СІС2 580; Kopalirisky 665; Ho
lub-Lyer 333; РЧДБЕ 489; КІеіn 1026, 
1040, 1041; Frisk ІІ 294~295. - Пор. 
наЯда. 

нерес, нереснuца, нерест, не-
ресть, нерісниця - див. мерест1 • 

нерест1 .<<ВИКИДаННЯ рибою ікри і 
запліднення ·u», [нерес] <<Жаб'яча ікра•> 
ВеНЗн, [нересть] «rc. Ж; парування у 
риб, зміЙ•>, [нерязд] <<ікра, жаби?•> Ж, 
нерестuлище, нереститися; - р. не
рест <<НересТ•>, [нёрс] <<час метання ік
ри у риб•>, [н6рость] <<Жаб'яча ікра; 
час метання ікри у риб•>, [ н6рос] <<Жа
б'яча ікра; риб'яча ікра>>, бр. нераст 
<<нерест•>, др. нереста <<час метання 

ікри у риб•>, п. lnerest] <<Статевий ін
стинкт і час його прояву у риб, нерест, 
місце нересту; ікра•> (з укр.), [пierost, 
mrzost) <<ТС.>>, Ч. СТ. nefest <<НереСТ», 
сJщ. nerest' «ТС.>>, вл. njerk <<риб'яча ік
ра•>, нл. nerk <<ікра•>, njerk, njerch «ТС.>>, 
схв. мрест. <<ікра (дрібної риби); не
рест•>, слн. drest <<Час метання ікри•>, 
mr~st <<Нерест; жаб'яча ікра•>; - псл. 
*nerstь <<ікріння, нересТ», *norstь <<ік
ра•> (з пізнішим переплетенням зна
чень), *пersti <<Метати ікру, класти яй
ЦЯ•> (пор. п. [naroscic] <<паруватися•>, 
[naroscic si~] <<почати нести яйця•>); -
сnоріднені з лит. nersti <<Метати іКРУ•> 
(про риб), narsas <<риб'яча ікра•>, nar
stas «ТС.>>, ЛТС. nёrst <<Метати ікру>> (про 
риб), narsts <<Hepecr»; заміна початко
вого n на m (схв. мрест, слн. mr~st, 
п. mrzost) зумовлена незручністю ви
мови звуків nr, які опинилися поруч; 

слн. dr~st виникло з пdrest (тут d 
Вставлено також через незручність ви

мови пr, пор. р. [ндрав] з нрав <<НО
роВ•>). - Черньтх І 569-570; Фасмер 
ІІІ 65; Преобр. І 600-601; 3СБМ 8J 
11; BJilckner 347, 355; Machek ESJC 
396; Saur Sbornfk FFBrU 1976, 34-35; 
Skok ІІ 465; Bezlaj ESSJ І 113; Варбот 
ОЛА 1975, 132-136; Zubaty AfS!Ph 

не ростроп 

16, 401-402; Mikl. EW 396; Toгbiorns
son LM ІІ 44; Buga RR ІІ 504-505; 
Trautmanп 197; Milhi.-Endz. ІІ 701, 
742. - Пор. несп1:2 . 

[нерест2 ] (бот.) <<Стокротки бага
торічні, Bellis perennis L.>> ВеНЗн (луч
на трава), [нересть] <<ТС.•> Mak; - ре
зультат видазміни назви [мерест] <<НИ
зькі болотяні трави•> (див.). 

[нересть] <<сімейні чвари, незгоди•>, 
[неристь] <<ВОрОЖНеЧа>>; - Ч. nefest 
<<Порок, розпуста•>, слц. nerest' «ТС.>>; -
очевидно, псл. *ne-r~stь < *ne-r~d-tь, 
похідне від r~dь <<ряд, порядоК•> (пор, 
[неряд] <<непорядок•>). - Machek ESJC 
396. - Див. ще ряд. 

нерет <<риболовна сітка>>; - р. [не
рет] <<риболовний пристрій, верша; не
від•>, [нерёт, нерёто, нер6т6] <<ТС.•>, 
бр. нерат <<ЯТір, ВерШа>>, П. [пeret) <<рід 
сітки•> (з укр.); - очевидно, пов'язане 
з [нерти] <<ниряти•> (пор. р.-цсл. понрі.
'Т'Н <<Занурюватися•>, слн. pondreti «rC.•>); 
не виключений також зв'язок з лит. 
пerti <<В'язати, плеСТИ>> (Bilga RR ІІ 
505); менш переконливим здається по
в'язання (Попов Ист. лекс. 19; Преобр. 
І 525; Горяев 206, 228; Грот Фил. раз. 
І 461; Matzenauer 262; Torbiornssoп 
LM ІІ 42; Kalima 165) з р. [мерда] 
<<Верша•>, [мерёда, мерёта] «ТС.•>, що 
походять від фін. merta або шв. mjarde 
«ТС.•>. - Фасмер ІІІ 65; 3СБМ 8, 11-
12; Mikl. EW 213. -Див. ще нирЯти. 

неретИвий - див. ретИтися. 
[неробак] <<неборак•> Ж; - резуль

тат видазміни форми неборак, збли
женої з не робИти, нероба. - Див. 
ще неборак. 

Нерожень, нерозень - ДИВ. Нере
зень. 

нерозл)fчник (орн.) <<ВИД папуги, 
Agapornis Selby•>; - р. неразлучник, lне
разлучка], бр. неразлучнік <<ТС.•>; -
похідне утворення від нерозлучний; 
назва зумовлена тим; що пари папуг 

цього виду постійні. - БС3 29, 469. -
Див. ще лучИти\ не. 

[неростроп] <<необачність, нераз
важливість, необдуманість, безумство•> 
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нерпа 

Ж; - очевидно, запозичення з польсь
кої мови; пор. п. nieroztropпosc <<нероз
судливість, нерозважливісТЬ>>, якому 
відповідає укр. нерозторопність. -
Див. ще не, розторопний. 

нерпа (зоол.) <<ЛаСТОНОГИЙ ссавець 
родини тюленевих, Pusa Scopo!i>>, нер
пуха <<вухатий тюленЬ>>; - р. бр. болг. 
юfрпа, П. СЛЦ. nerpa, Ч. nerpa, СХВ. 
нерпа; - через російську мову за
позичено з прибалтійсько-фінських 
мов; пор. фін. norppa <<ТюленЬ>>, карел. 
n'orppa, саам. noarvve «ТС.>>. - СІС 2 

580; Черньrх І 570; Фасмер ІІІ 65-66; 
Баскакав та ін. Взаимод. и взаимо
обог. 56; Преобр. І 601; S!. wyr. ob
cych 508; РЧДБЕ 415; Skok ІІ 511; 
Mikl. EW 213; Ka!ima 172: Льпкин
Гуляев 187. 

[нертиця] (зоол.) <<Морська чере
пашка, Scyl!aea>> Ж; - не зовсім ясне; 
можливо, тотожне з болг. нерИт «ТС.>> 
(?), яке походить від гр. vnpiтnc; «ТС.>>, 
пов'язаного, очевидно, з Nf]pєuc; <<Не
реЙ•> (віщий морський старець). - СІС 
1951, 449; РЧДБЕ 489; Frisk ІІ 316.
Див. ще неrеfда. 

[нерунє <<Лахміття, дрантя; брудна 
білизна>> Ж; - р. [рун6] <<Знятий з 
плечей благенький одяг, лахміття>>, 
[рунка] <<Обноски, лахміТТЯ>>, [рунь] 
<<руб'я, благенький одяг, лахміттЯ>>; -
пов'язане з руно <<Вовна>>, руна <<Зелені 
сходИ•> і, далі, з рвати; початковий 
елемент не-, можливо, є підсилюваль

ною часткою (пор. нестеменний <<до
стеменниЙ>>, [ несиленна сИла] <<сила
силенна>> Ж). -Див. ще руно1 • 

[неруш] (бот.) <<Вид рослини Ж; 
розрив-трава звичайна, Impatiens noli
tangere L. ВеНЗн•>, [нepyut мене] <<роз
рив-трава звичайна>> Пі; - результат 
злиття виразу не pyut <<Не займай, не 
чіпаЙ•>; назва зумовлена тим, що стиглі 
плоди рослини від дотику раптово роз

тріскуються і з силою викидають на

сіння. - Нейштадт 380-381. - Див. 
ще не, рух. - Пор. нетик. 
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неряд - ДИВ. ряд. 
несамовИтий - див. сам. 

нестеменний 

lнесворний] <<неприборканиЙ>> Ж, 
[несув{рний] «ТС.>> Ж; - п. niesworny 
<<неслухняний; розпущений, недисцип
лінований; упертий; непокірниЙ>>, ч. 
слц. nesvorny <<не згуртований, не єди
ниЙ•>; - похідне утворення від *свора 
<<швора, шворка>> (первісне значен
ня - <<Не зв'язаний шворою•>, насампе
ред про псів). - Фасмер ІІІ 583; Bri.ick
ner 486; SW ІІІ 343-344, VI 530. -
Див. ще не, свірка 1 , швора. 

несесер <<СКрИНЬКа, футляр З реча
МИ для туалету, шиття та іН.•>; - р. 
несессер, бр. несзсЗр, п. пeseser, пese
serka, ч. слц. neceser, болг. несесер, 
схв. несесёр, слн. neseser; - запози
чення з французької мови; фр. neces
saire <<Необхідний, потрібний; необхід
не, потрібне; готовальня, дорожній чи 
дамський несесер•> походить від лат. 
пecessarius <<Необхідний, потрібниЙ•>, 
що виникло з пecesse (est) <<необхідно, 
треба», букв. «неминуче», утвореного 
із заперечної частки ne-, спорідненої з 
укр. не, і дієслова cёdere <<іти, ступати, 
ходити; уступати•> з попереднього *ce
zdere, що складається з емфатичної 
частки ее- <<Тут, там>>, спорідненої з гр. 
E-XEl <<ТаМ>>, лит. s[s <<ЦеЙ>>, псл. sь 
<<ТС.>>, укр. сей, та дієслова іє. *sеd
<<іти, ходити>> (пор. дінд. a-sad «ТС.>>, гр. 
606с; <<дорога>>, псл. xoditi, укр. ходИ
ти). - СІС 2 580; Kopalirisky 665; 
Holub-Lyer 332; РЧДБЕ 489; Dauzat 
497; Wa!de-Hofm. І 192-193.- Див. 
ще не, сей, ходИти. - Пор. конце
сія, процедура, процес. 

несосвітенний, несусвітний 
див. світ. 

неспрИмий - див. приміти. 
[нестелепа] <<неповоротка, непро

ворна людина; незграбна людина Ж, 
Си>>; - очевидно, результат контаміна
ції форм розтелепа і недотепа «ТС.>>. 
- Див. ще дотеп, телепати. 

НестемеННИЙ <<СПраВЖНіЙ, іСТИН
НИЙ, дійсний, такий самиЙ•>, нестемен
но <<Точно, точнісінько, достоту•>, [нес
темно Ж, нестемнісінько Ж, неста
місінько Си, нестемкИ] «ТС.•>; - по-



нестИ 

в'язане З стеменний <<ДОСТеМеННИЙ>>; 
не- тут вжите як підсилювальна част

ка, синонімічна префіксові до-; пор. 
достеменний. - Див. ще достемен
ний. - Пор. нерунє. 

нестИ', носИти, [носИтися] <<одя
гатисЯ>> О, [несець] <<носіЙ>>, [носак] 
<<НОСИЛЬНИК>>, [носИли] <<НОСИЛКИ>>, [но
силенки] «ТС.>> Ж, носИлки, [носилян
ка] <<Одна з двох великих жердин для 
перенесення сіна>>, носИльник, [нос{ль
ник], [насИльниці] <<ноші для носіння 
ГНОЮ>> О, носuльщик, носuтель, [но
сuтельність] <<Місткість, вантажопід
йомністЬ>> Ж, [носича] <<дівчинка, яка 
няньчить дітей>> О, носій, носкість, 
н6ша, [ношайка] щіпок, до якого при
в'язують і на якому носять вантаж>> О, 
[ношак] <<Носильник, підручний>> Ж, 
[ношийкє] (мн.) <<Сітка, у якій носять 
траву з поЛЯ>> О, [ноиtійкЄ] <<ТС.>> О, 
ноші <<НОСИЛКИ>>, [ноиtи Ж, ноиtаки Ж, 
ношата Ж, ношіі' Ж, ноицjлі ВеУг] 
<<ТС.>>, нощик, насИльний, внесок, [взнес
лий, взнесений] <<ПіднесениЙ>> Ж, вИ
нос, вuноска, вИносок (іст.) <<КОЗаК, 
вихований на Січі з раннього дитинст
ва>> Ж, [винісний] <<дорогий, збитко
виЙ>> Ж, виносливий, виноснИй, відно
ситися, відносини, відношення, від
носний, донос, доносИтель, доносИ
тельство, донощик, зноситися <<СПіл
куватися; здійматися, підноситися>>, 
[зніс] <<знос, зношеннЯ>>, знос, зноси
ни, заноситися <<ЧВаНИТИСЯ; (харчува
ТИСЯ, підкріплятися]>>, [заніс] <<Тіснота, 
скупчення народу>> Ж, [занос] <<занесе
ний бджолами ВіСК>> Ча б, [ занісно] <<За
візНО>> Г, Куз, [заносистий] <<Зарозумі
лий, гордовитиЙ>> Куз, [запроношений) 
<<трохи поношениЙ>> (про одяг) Дз, 
[наніс] <<НаНОС>>, нанос СУМ, Ж, на
н6снuй СУМ, Ж, [недонос] <<Передчас
ні пологи; частина н.епогашених торгов

цю боргів (при зведенні торгових ра
хунків)>>, недоносок, [недоношениця] 
<<Недоносок жіночої статі>>, [незнослИ
вий] <<ЯКИЙ не може зносити, терпітИ>> 
Куз, обносити <<обгороджувати; гань
бити; обривати, обкрадати (плоди),>, 

нестИ 

обносок, перенос, [переносини] <<Пере
несення>> Нед, переноска, переноеник 
<<Перенощик СУМ; [знак підвищення 
або пониження тону Нед]>>, переносок, 
перенощик, переноснИй, підноситися, 
[піднІс] <<Піднос>> Нед, піднос, [підно
сник] <<Ліфт>> Куз, підношувач <<Підно
ЩИК>> СУМ, піднощик, піднесений, по
носити <<лаяти, судити,>, [понаиtати] 
<<Переслідувати когось насмішкаМИ>> 
Нед, [поношатися (з чогось)] <<на
сміхатися>> Нед, понос, [поноса] <<Заро
зумілість, гордовитісТЬ>> Нед, поноска, 
[понесла] <<вагітна>>, поносний, принос, 
приносини <<дарунок>>, приношення, 
[прИнісне] «ТС.>>, приношений <<який 
втратив новий вигляд від носіння (про 
одяг, взуття),>, пронос, [проноса] <<ва
жливість, значення>> Нед, проносити, 
проносне СУМ, Нед, проноснИй, [роз
ношати] <<рОЗНОСИТИ>>, [рознІс) <<рОЗ
НОС>> Куз, рознос, [розносець] <<розно
ЩИК>> Нед, [розносИтель] «ТС.>> Нед, 
розносник, рознощик; - р. нестИ, бр. 
несці, др. нести, П. niesc, Ч. nest, СЛЦ. 
niest', вл. njesc, нл. njasc, болг. нося 
<<НОСИТИ, НеСТИ>>, М. НОСи <<ТС.>>, СХВ. 

нести, СЛН. nesti, СТСЛ. NЕС'Т'Н; - ПСЛ. 
пesti; - СПОріднене З ЛИТ. пesti <<НеС
ТИ>>, ЛТС. пest «ТС.>>, дінд. nasati <<дістає, 
ДОСЯГаЄ>>, asпoti, ав. nasaiti, asпaoiti 
«ТС.>>, гр. Єvєухєіv <<Нести>>, лат. папсїs
соr <<Випадково одержую, стаю волода

реМ>>, ГОТ. ga-nah <<ДОСИТЬ>>, ТОХ. В еrіk
<<браТИ>>, хет. ninikzi <<Піднімає>>, вірм. 
hasanem <<приходжу>>; іє. *епек-, *пек-, 
*nк- <<діставати, досягати, нести>>. -
Rudn. ІІ 856; Фасмер ІІІ 67, 85; Чер
ньrх І 570; Преобр. І 601-602; 3СБJ\1 
8, 16-17; Bri.ickner 361; Machek ESJC 
396; Ho!ub-Kop. 243; Младенов 360; 
Skok ІІ 512; Bez!aj ESSJ П 220, 228; 
Mikl. EW 213; Trautmaпn 198; Mi.ihi.
Endz. ІІ 733, 742; Uhlenbeck 16, 145; 
Frisk І 512-513; Walde-Hofm. ІІ 141; 
Pokorny 316-318 .. 

нестИ2 <<ВідкладаТИ>> (ЯЙЦЯ, про 
птахів) СУМ, Ж, нестИся, несучка, 
[несЮчка] <<несучка>> Ж, [зн{сокl <<ОС
таннє, найменше яйце, знесене куркою 
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неспідник 

Г, Ж; остання дитина у матері•>, зно
сок, [знусок ЛексПол, сноз6к Шух] 
«ТС.>>; - р. нестИ, бр. несці, п. nesc, 
ч. nest, слц. niest', вл. njesc, нл. njasc, 
болr. НОСЯ, М. несе, СХВ. нести, СЛН. 
nesti; - очеВИДНО, ПСЛ. *nersti <<Метати 
ікру, класти яйця>> > *nesti <<КЛасти 
яЙЦЯ>> (r могло зникнути внаслідок се
мантичного зближення з nesti <<Нес
ТИ•>), пов'язане з *пerst-ь <<НересТ>>; -
споріднене з лит. пei'sti <<Метати ікру•> 
(про ·риб), лтс. пarsts <<нерест (про 
риб), пару~ання (про птахів)>>. - Ma
chek ESJC 396; Holub-Lyer 334; 
Bezlaj ESSJ ІІ 220. - Пор. нерест1 • 

[нестИдник] (бот.) <<аЙстра степо
ва, Aster amellus L.>> Ж, Mak; - неяс
не; можливо, пов'язане зі студИти, 
студінь <<Сильний холод•> як назва ро
слини, що цвіте пізно восени (пор. ін
ші назви айстри степової: [.мороз, зім
ник, осінчак]). 

Нестір, Нестор, ст. Нестюра 
(1378), Нестшро (1627); р. болг. м. 
Нестор, бр. Несцер, др. Нестора, Не
стера, п. ч. слц. Nestor, слн. Nestor, 
ст сл. Нєс'Т'Ор'Ь; - через церковносло
в'янське посередництво запозичено в 
давньоруську мову з грецької; гр. 
NЄспwр, букв. <<той, хто (щасливо ку
ди-небудь) прибуває•> пов'язане з 
v6спщ <<поверненнЯ>>. - Вл. імена 72; 
Rudn. ІІ 856; Фасмер ІІІ 67; Петровс
кий 165; Илчев 358. - Див. ще нос
тальгія. 

. [несторатися] <<(про курей) не
спокійно сидіти у гнізді; (про людину) 
неспокійно лежати; перевертатися з 
боку на бік•> О; - неясне; можливо, 
пов'язане з [суторсітися] <<невтомно 
працювати>>. 

НеСТОТНО - ДИВ. СТОТа. 
· [нестрімно] <<надто, надзвичайно>> 

Ж; - неясне; можливо, результат ви
дозміни форми нестрИмно, зближеної 
зі стрімко. 

несувірний -див. несворний. 
несуменна- див. сума1 . 
[несчазник] <<кущі бузини•> Ж, [не-

щазник] (бот.) <<бузина трав'яниста, 
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Sambucus ebulus L.•> Mak; - похідне 
утворення від [счсізнути] <<зникнути, 
щезнути•>; назва зумовлена, очевидно, 

тим, що бузина є дикоростучою росли
ною, яку важко вивести. - Див. ще 
з 1 , не, чезнути. 

[несь] <<СЬОГОДНі>> О, [неська, нИсь
ка, нИськава, ннись, ннИськu] «ТС.>> 
О; - фонетичні і словотворчі варіанти 
прислівника [днесь] «ТС.>>; звукові фор
ми з кореневим и, можливо, виникли в 

результаті взаємодії з синонімічним 
нИні, [нИньки]. -Див. ще днесь. 

нетала- див. тал. 

нетвар, нетвір - див. творИти. 
нетварь - ДИВ. леквар. 
[нетець] <<в'язень, заарештований, 

полонениЙ•> Пі; - неясне; можливо, 
варіант незасвідченого *нятець <<ТС.•>, 
пов'язаного з [нЯтство] <<ув'язнення, 
полоН>>, похідним від [нЯти] <<брати•>. 

[нети] <<СИН брата або сестри, пле
мінник•> Ж, [нетЯк] «ТС.>> Ж; - р. ст. 
нетий <<ПЛеМіННИК>>, др. нетии <<ТС.>>, 
п. ст. niec <<двоюрідний браТ», ч. пeter 
<<ПЛеМіННИЦЯ>>, .net', СЛЦ. neter <<ТС.>>, 
схв. нё"hак <<племінник (син сестри)•>, 
неflака <<ПЛеМіННИЦЯ (дочка сестри)>>, 
СЛН. necak <<ПЛеМіННИК>>, пecakinja <<ПЛе
МіННИЦЯ>>, СТСЛ. NЄ'Т'НН <<ПЛеМіННИК>>; -
псл. netijь < *neptijь <<племінник•>; -
споріднене з лит. ст. nepuotis <<Внук, 
племінник•>, nepte <<внучка•>, лат. nepos, 
-otis <<ВНУК>>, пізніше <<Племінник•>, nep
tis <<Внучка•>, пізніше <<племінниця•>, 
дінд. napat <<НащадОК, СИН, ВНУК>>, nap
tar- «ТС.>>, naptф <<дочка, внучка•>, гр. 
CxVEtj)lO(,; <<ДВОюрідНИЙ браТ>>, CxVEtj)!Cx <<ДВО
юрідна сестра•>, дірл. nia (род. в. niath) 
<<Племінник (син сестри)•>, двн. пеvо 
<<Племінник•>; іє. *nepot <<Внук•> (почат
кова <<неповнолітній,. несамостійниЙ>>), 
що складається з *ne-. <<Не•> і *pot(i)s 
<<пан, володар•>, наявного також у скла

ді слова господь. - Фас мер-Труба
чев ІІІ 67-68;-Трубачев Терм. родства 
76-78; Преобр. 1~602-603; Bruckner 
427; Macl1ek ESJC 397; Skok ІІ 513; 
Bezlaj ESSJ ІІ 217-218; Mei!let Etudes 
393; Бенвенист 160; Trautmann 196; 



нетик 

Fraenkel ZfS!Ph 20, 65; Wa!de-Hofm. 
ІІ 161-162; К!uge-Mitzka 506; Pokor
ny 764. - Див. ще господь, не. 

[нетик] (бот., у сполуці [н. слаби
нога] <<розрив-трава звичайна, Impa
tiens пoli-tangere L.•>) Ж, [нетикалка 
Mak, нетиканка Mak, недотИка] 
~тс.•>; - р. [недоть'tка], п. nietyka!ek, 
ч. слц. netykavka, ч. nedotykavka 
<<ТС.•>; - nохідне утворення від тИка
ти із заперечною часткою не; назва 

зумовлена тим, що при дотиканні до 
стиглих плодів розрив-трави вони рап
тово розтріскуються і з силою викида
ють насіння; пор. назви цієї рослини в 
інших мовах: р. недотр6га, англ. 
touch-me-not (букв. <<Не торкай мене.>), 
лат. пoli-tangere (букв. <<Не торкаЙ•>). -
Див. ще не, тИкати. - Пор. неруш. 

[нетИтірний] <<Не допитливий, са
мовдоволениЙ•> Ж, [нетИтурний] <<Не
здібниЙ•> О; - неясне; можливо, пов'я
зане з [втирксітися] <<самовільно втру
чатися•>, [втиркун] <<Надмірно цікавий, 
ДОПИТЛИВИЙ>>, ПОХіДНИМИ Від m upuтu 
<<ТИКаТИ•>. 

нет1паха ~неохайна, неакуратна 
жінка•>, нетІпанка, [нетІпа Ж, не
тьопуха] «ТС.>>; - р. [нетЮпа] <<Не
охайна людина•>; - похідне утворення 
від тіпати <<трясти, бити, ударяти•>; 
nервісно могло означати <<такий (така), 
що не вміє як слід ударити (в роботі, 
на полюванні, в бою)•>; інший давній 
варіант цього кореня зберігся у формах 
недотепа, дотеп (див.). 

НеТЛЯ (ент.) <<НеВеЛИКИЙ НіЧНИЙ 
метелик; [Lithoco!!etis frite!le!la; міль 
Ж]•>, [нетле'нниця] <<Нічний метелик, 
Pha!aena•> ВеНЗн; - результат семан
тичного звуження назви [нетля] <<не
наситна, завжди голодна істота•>, пов'я
заної ·з тлИти <<швидко і жадібно їсти; 
точити, гризти (про комах і т. ін.)•> 
(пор. ненатлий <<НеНаСИТНИЙ>>). -
Див. ще не, тліти. - Пор. нітка. 

нетопИр (зоол.) <<Кажан родини 
гладконосих, Pipistrellus Kaup•>, [літо
пuр] «ТС.>> ВеНЗн; - р. нетопь'tрь, др. 
нетопьtрь, п. nietoperz, niedoperz, [nie-

нетота 

dopyrz], ч. netopyr, слц. netopier, вл. 
njetopyr, нл. njedopy{, [njedopur], по
лаб. netilpar <<Метелик•>, болг. [нето
пИр] <<КажаН>>, СХВ. нетопир, (пetopjer, 
nadopir] «rc.; метелик•>, слн. netopir 
<<кажан•>, [natopir, nadoper], стсл. нє'Т'о
пьІрь «ТС.•>; - псл. пеtоруrь, поясню
ване здебільшого як складне утворення 
з основ *neto- (< *nekto-), що пов'я
зується з *nokt- <<НіЧ•>, і -руrь від коре
ня *per- <<Літати•> (Mikl. EW 214; Пре
обр. І 603; Иванов ВСЯ ІІ 19; Ильинс
кий РФВ 65, 226; Погодин Следьr 216; 
Младенов 355; Vaillaпt Slavia 10, 678; 
Варбот 59); такому поясненню супере
чать деякі факти фонетичного і сло
вотворчого характеру (Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 286); заслуговує на увагу 
припущення (E,ri.ickner 361; Slavia 13, 
279; Schuster-Sewc 1014-1015), що 
псл. netopyrь складається з ne <<Не•>, to 
<<ТО•> і ру~ь <<ПТаХ•> (пор .. схв. [pirac] 
<<кажан•>) 1 означало первtсно <<ТО не 
птаХ•> (пор. у зв'язку з цим назви рос
лин [нет6та] <<Плаун баранецЬ•>, lне
т6я] <<аконіТ»); припускається також, 
що первісною була основа з псл. рьt
<<пrаХ•>, збережена в укр. [непотИр] 
<<кажан•>; викликає заперечення думка 

про запозичення цього загальносло

в'янського слова з грецької мови (гр. 
vuхт6ктс;рщ, Malinowski PF 1, 154), як 
і пов'язання його з р. топь'tрить <<На
стовбурчувати (пера)•> (Berneker IF 1 О, 
166). - Фасмер-Трубачен ІІІ 68-69; 
ЧернЬІх І 570-571; Uteseny JP 
1959/9, 388; Bezlaj ESSJ ІІ 221. -
По]). непотИр. 

[нетота] (бот.) <<Плаун баранець, Ly
copodium se!ago L.•> Ко, [нит6та] 
«ТС.•>; - п. пietota <<Тс.; яловець коза

цький, Juniperus sabina L.•>, ч. [netata] 
<<Яловець козацькиЙ•>, [netota] «ТС.•>, 
слц. netata «rc.; плаун•>, netota «ТС.•>; -
результат злиття частки не і займен
ників то, та; назва зумовлена, очеви
дно, тим, що плауну баранцю як от

ру~шій рослині приписувались чарівни
чі властивості, а. через це його назва 
підлягала табу і замінювалась вираза-
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нетоя 

МИ ТИПУ <<ТО Є>>, <<ТО не Є>> (пор. П. mat
ki bozej to je <<Вербозілля, Lysimachia 
L.•>, toje, to jesc, tojesc «ТС.•>, to jest 
<<ластовень, Viпcetoxicuш Моепсh.•>, 
Ьіа!а tojesc «Те. •>, modra tojesc <<орлики, 
Aquilegia L.>>) 0 - Brilckпer 361-362; 
Machek ESJC 397. - Див. ще не, 
той. - Поf. нетоя. 

[нетоя (бот.) <<аконіт, Acoпitum L. 
ВеНЗн; вид рослини Ж•>, [нет6ля] 
<<аконіт; синяк звичайний, Echium vul
gare L.>> О, [нит6я] «ТС.>> О; - слц. 
пet6ja <<Ластовень, Viпcetoxicum Мо
епсh.•>; - результат злиття частки 
не, займенника то і дієслова є; назва 
зумовлена, очевидно, тим, що аконі
тові (отруйній рослині) приписувались 
чарівничі властивості, а через це ~~ого 
назва зазнавала табу і замінювалась 
займенниковими позначеннями. 
Bri.ickпer 361-362; Machek ESJC 
397. - Див. ще €, не, нетота, той, 
тоя. 

нетреба (бот.) <<Xaпthium L.•>; -
очевидно, результат субстантивації др. 
нетрtбьtи <<НегодящиЙ•>, пов'язаного з 
трtбьtи <<ПотрібниЙ•>; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що нетреба є бур'яном, 
з яким слід боротися; пор. інші назви 
нетреби (колючої): [дурнииtник, хо
лерна трава, неждан-трава]. -Див. 
ще не, треба. 

нетрі, [нетро] <<Нетрі>> Пі, [нетра) 
«Те.; лісова ущелина, провалля•> Ж, 
[нетря] «ТС.>>, нетрища <<Нетрі•>, [над
ро] «ТС.>> Пі, нетряний; - р. (нетря] 
<<ділянка лісу, заповідний ліс, заповід
ник•>, бр. нетрьt <<Надfа; нетрі>>; -
очевидно, псл. [ *пеtьrа , утворене з 
частки пе <<Не>> і основи дієслова *terti 
(tьrQ) <<терти.>; первісно означало <<Не
проторована (непрохідна) лісова гуща
вина•>; необгрунтоване припущення 
(Соболевский Bull. Acad. des Sc. de St. 
Ptbourg 1911, 1 054) про запозичення з 
литовської мови (лит. пепdrе (бот.) 
<<очерет•>), як і гіпотеза ( Ильинский 
Изв. по рус. яз. и л-ре ІІ 366) про зв'я
зок з гр. v~тpov <<прядка>>. - Фасмер 
ІІІ 69; Толстой Сл. геогр. терм. 180; 
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не уткнуть 

3СБМ 8, 17-18. - Див. ще не, 
терти. 

нетто «без тари і упаковки» (про 
вагу товару); - р. нетто, бр. нета, 
П. Ч. СЛЦ. пetto, болг. нето, СХВ. нето, 
слн. пеtо; - запозичення з італійської 
мови; іт. пetto <<ЧИСТИЙ•> походить від 
лат. пitidus <<блискучий; чистиЙ•>, пов'я
заного з піtео, -ёrе <<блищатИ•>, спорід
неним з дірл. поіЬ <<СвященниЙ•>, вал. 
пwyfiaпt <<Відблиск, блиск•>, можливо, 
також з дінд. пї'-ІаЬ <<Темний, чорниЙ•>, 
дперс. паіЬа- <<Гарний, красивиЙ>>. -
Акуленко 141; СІС2 580; Kopaliг1ski 
666; Holub-Lyer 334; РЧДБЕ 415; Ву
jаклиjа 616; Кluge-Mitzka 508; КІеіп 
1033, 1042; Mestica 1014; Walde
Hofm. ІІ 171. 

[нетунтавий] <<Негодящий, нікчем
НИЙ•> Ж; - запозичення з молдавської 
і румунської мов; молд. нзтьtнт6к 
(рум. пatlпtoc) <<дурниЙ; дуреНЬ>> утво
рене від нзть'tнг (паt!пg) <<дурний, без
глуздий; незграбний; упертий, затя
тиЙ», очевидно, запозиченого зі сло
в'янських мов (цсл. N€'1'11\Г'h <<Леда
чиЙ•>). - Scheludko 139; DLRM 531; 
СДЕЛМ 284.- Див. ще нетЯга. 

нетЯга <<бідна, неімуща людина; 
[безтурботна людина; ледар; негідник 
Пі]•>, [нетЯг] <<бідолаха; нещасливиЙ•> 
Бі, [нетЯзсь~ий]; - р. заст. нетЯг 
<<Ледар, дармощ•>, др. нетяга <<Ледачий, 
бездіЯЛЬНИЙ>>, СТСЛ. NЕ'Т'ІІ\Г'Ь. «ТС.>>; -
очевидно, псл. пеt~gь «Ледачий, кво
лий, слабиЙ•> (пор. р. [нетЯга] <<брак 
сил, слабість, кволістЬ•> ), утворене на 
основі виразу *пе t~gti <<Не тягти, не 
могти•>. -Див. ще не, тягтИ. 

неустойка <<Стягнення за невико
нання зобов'язання•>; - бр. ня!Jст6й
ка, болг. неустойка <<ТС.•>; - запози
чення з російської мови; р. неустойка 
утворене на осноні виразу не устоЯть 
(в своем СЛОве) <<Не ДОТрИМаТИСЯ (сло
ва)>>. -Див. ще не, стоЯти, у2 . 

[неуткнуть] <<Недорозуміти•> Ва; -
результат видазміни виразу не утщj
ти <<Не зрозуміти•>, зближеного з 
ткнути.- Див. ще не, тЯти. 



неф 

неф <<Витягнуте у довжину примі
щення (або частина приміщення), відо
кремлене рядом колон чи стовпіВ>>; -
р. бр. болг. неф; - запозичення з 
французької мови; фр. пеf <<Середньові
чне судно; корабель (у храмах)•> похо
дить від лат. пavis (зн. в. navem) <<КО
рабель, судно•>. - СІС2 580; РЧДБЕ 
416; Dauzat 497. -Див. ще нав2 . 

нефрйт1 (мед.) <<Запалення ни
рок•>; ~ р. болг. нефрИт, бр. нефрь'tт, 
n. nefryt, ч. nefritis, слц. пefritlda, схв. 
нефрйт, нефрИтис, слн. nefritis; - ін
тернаціональний медичний термін, за
своєний з латинської наукової мови; 
пізньолат. nephrїtis походить від гр. 
vєсрр1тн; <<ТС.•>, пов'язаного з vc;cpp6c; 
<<Нирка•>, спорідненим з лат. ст. nefro
пёs, дісл. пуrа, дат. nyre, шв. njure 
<<ТС.>>, ДВН. ПіОГО <<НИрКа, ЯЄЧКО>>, НВН. 

Niere <<Нирка>>. - СІС2 580; Вуjаклиjа 
618; К!uge-Mitzka 511; Кlein 1040; 
Frisk ІІ 310. -Див. ще нИрка. 

нефрйт2 <<Мінерал із класу силіка
тів з різними відтінками забарвлен
НЯ•>; - р. болг. нефрИт, бр. нефрьtт, 
п. nefryt, ч. слц. nefrit, схв. нефрит, 
слн. nefrlt; - очевидно, запозичення з 
німецької мови; нім. Nephrit «ТС.>> ут
ворене німецьким геологом А. Г. Вер
нером (1794 р.) від гр. vєсрр6с; <<Нир
ка•>, оскільки вважалося, що він може 
бути корисним при лікуванні хвороб 
нирок. - СІС 2 580; Kopalir\ski 660; 
КІеіn 1040; Gr. Fwb. 510. - Див. ще 
нефрИ.т1 

нефта, нехта, нехтЯнка - див. 
нафта. 

нехай, нех <<НеХаЙ>>, [них ЛЧерк, 
нЯгсій Г, Ж, няхай О] «ТС.>>; - р. [не
хай] <<НеХаЙ; не ЗаЙМаЙ, Не ЧіПаЙ>>, бр. 
няхсій <<нехаЙ>>, п. пiechaj, niech, ч. ne
chat', necht', слц. nech, вл. njech, нл. 
njechaj, njech <<ТС.>>, полаб. nech <<За
ЛИШ>>; - результат злиття виразу *не 
хай, букв. <<Не займай, не чіпай, за
ЛИШ•>, що є формою 2 ос. одн. наказо
вого способу від *не хати, [нехсіти] 
<<Не займати, не чіпати•>; виведення 
форми наказового способу *nexaji від 

нехати 

··"пexovaji, *nexovati (Macl1ek Stucj)e 
108; Holub-Kop. 242; Machek ESJCS 
322) помилкове. - Мельничук Структ. 
слов. реч. 75-76; 3тимология 1966, 
218; ІУ М Морфологія 491; Фасмер ІІІ 
70; Преобр. І 603-604; 3СБМ 8, 78; 
Bruckпer V 359-360; Младенов 350; 
Schuster-Sewc 1010; ESSJ Sl. gr. П 
466-467; Bern. І 382. - Див. ще не
хати. - Пор. най\ хай. 

[нехар1 ] <<вовк; великий звір•> Г, Ж, 
[нехар] <<Хижі звірі, зокрема вовки•> Г, 
Ж, [нехсіра] <<Вовк, великий звір>>, 
[нехсіринець] <<ВОВК>>; - п. пiekara <<ХИ
жий звір, вовк•> (з укр.?); - не зовсім 
ясне; можливо, результат видазміни 
або варіант давнішого *негар <<непри
датне для данини (як хутро)•>, пов'яза
ного З гарний, [безгар] <<Занадто вели
ка ціна•>, [гсір.ма-дсір.ма] <<даремно•> і 
зближеного з [нехар] <<Замазура•>, [не
хсірний] <<неохайний, брудниЙ•>, пов'яза
ними з [харити] <<чистити•>. - Мель
ничук Мовозн. 1969/ 1, 33. - Пор. 
гарний, харити. 

нехар2 , нехсіра, нехсіринець 
ДИВ. Харити. 

[нехати] <<Не займати, не чіпати Г; 
не хотіти робити, не робити, утриму
ватися Ж>>, нехаяти <<Не дбати, зане
дбувати, нехтувати•>, [нягсіти] <<Не хо
тіти робити, не робити, утуимуватися•> 
Ж, [неха] <<нероба>> Ж, lнехсія] <<Не
охайна людина•> Куз, [захсіяти] <<Зане
хаятИ•>, [обнехаяти] <<Не чіпати, еко
номити, відкладати (гроші)>> Ж, [обне
хсійкати] «ТС.>> Ж, [понехсіти] <<Не 
зробити, залишити невиконаниМ•> Ж, 
[поняхати] «ТС.•> Ж; - бр. [няхсііць] 
<<Відкладати справу через лінощі або 
недбалістЬ•>, п. niechac <<нехаяти•>, ч. 
nechat <<Залишити; забути; дозволити, 
дати•>, слц. пechat' <<Залишити; дати•>, 
вл. njechac <<залишити, не хотітИ•>, нл. 
njechas (se) <<Не хотіти•>, полаб. nechat 
<<залишити•>, болг. ·нехая <<нехтую•>, схв. 
нехаjан <<Недбалий; безтурбОТНИЙ>>, 
слн. nehati <<Перестати; залишитИ•>; -
псл. ne xati <<Не займати, не чіпатИ•>, 
що складається із заперечної частки ne 
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нехвал:Ит 

<<Не>> і дієслова xati (xajati) <<займати; 
чистити; ганити, ганьбити>>. - Мель
ничук 3тимология 1966, 218; Мартьr
нов Сл. и ие. аккомод. 139-140; Фас
мер ІІІ 70; Преобр. І 603-604; 3СБМ 
8, 78; Bгuckner 359-360; Младенов 
350; Bezlaj ESSJ П 219; Bern. І 382. -
Див. ще хаяти. - Пор. нехай. 

[нехвал:Ит] <<інвалід>> Ж; - очевид
но, видозмінене заnозичення з молдав
ської чи румунської мови; молд. нева
лuд (рум. neva!ld) <<нездоровий, неnра
цездатний» складається із заnеречної 
частки не- (ne-) <<Не>>, заnозичено·] зі 
слов'янських мов, і nрикметника валuд 
( valld) <<здоровий, nрацездатний>>, заnо
зиченого з французької мови; фр. vali
de <<ТС.>> зводиться до лат. validus <<силь
ний, міцний>>. - СДЕЛМ 70; DLRM 
532, 916.- Див. ще інвалід, не. 

нехворощ (бот.) <<nолин, чорно
биль, Aгtemisia L.>>, нехвороща <<ТС.>>, 
[нефорощ] <<ПОЛИН ПОЛЬОВИЙ>> Ж; - р. 
[нехвор6щь] <<полин>>, [нефорощь, не
хвороща] <<ТС.>>, ч. [nechrasc] <<полин 
звичайниЙ>>, пechгast <<полин понтійсь
КИЙ>>; ---:- очевидно, псл. *nexvorst(j)ь, 
утворене з частки ne <<не>> і осrюви 
хvог- <<хвориЙ>>, оскільки вважалося, 
що нехворощ допомагає від багатьох 
недуг; менш обrрунтованою є думка 
(Меркулова Очерки 122; Потебня Из 
зап. ІІІ 47) про походження від хво
рост, як і пов'язання (Ho!ub-Kop. 
144; Machek Jm. rostl. 249, 250, 269) з 
ч. chrastiti <<хрустіти>>, chrestiti <<бряз
кати, торохтіТИ>> (з огляду на припису
вану полинові здатність оберігати від 
удару грому). - Коваль 74-75. -
Див. ще не, хворий. 

[нехірий] <<погано настроєний, у 
поганому настроЇ>> Ж; - очевидно, 
утворене Від ХUрий <<ОСЛабЛИЙ, ВИСНа
жениЙ хворобою, кволий, немічнИЙ>> 
(пор. [хfрлий] <<хворий, хворобливий; 
млявий, соннИЙ>>) за допомогою частки 
не-, що виконує тут підсилювальну 
функцію, як у [неглуп] <<великий ду
рень>> та ін. - Див. ще не, хИрий. -
Пор. глупий. 
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нехтол:Иця 

[нехланний] <<ненажерливий; жор
стокиЙ>> Ж; - похідне утворення від 
[хлсінути] <<бути жадібним>> (пор. 
[хлань] <<Ненажера>>); не- виконує тут 
підсилювальну функцію або додане під 
впливом синонімічних ненажерливий, 
ненасuтний. -Див. ще не, хлань. 

нехлЮй <<неохайна людина СУМ, 
МСБГ; незібрана, недбала в своїх діях 
людина>>, [нехлЮйник] <<Неохайний, не
чепурний чоловік>> МСБГ, нехлЮя нrе
охайна, ледача людина>>, [нехлЮйниця] 
Ж, нехлЮйство <<незграбність, недба
лість>>, [нехлЮйний] <<неохайний, бруд
ний, непорядниЙ>> Ж, [нехлЮїти] <<За
бруднюватИ>> Ж, нехлЮйствувати, 
[занехлЮїти] <<забруднити>>; - р. [не
хлЮй] <<незгfабний чоловік•> (з укр.), 
бр. [нехлЮя <<нечепура>>, [нехлюйньиї] 
<<НеохайниЙ>>; - запозичення з польсь
кої мови; п. niechJuj <<Нечепура•>, niecll
luja «ТС.>> утворені від niech!ujпy <<Не
охайний, нечепурниЙ>>, що виникло, 
очевидно, з *niech!udiny, паралельного 
укр. [нихлЮжий] <<ПОганий, нікудиш
ніЙ>> (Нар. лексіка, Мінск), р. [нехлЮ
да] <<нечепура>>, [нехлЮза] <<ТС.>> і утво
реного за допомогою заперечної частки 
nie <<Не>> від дієслова [chludziC] <<ЧИсти
ти; наводити порядок>> (пор. [ch!udпy] 
<<Охайний, порядний, чистИЙ>>), похо
дження якого неясне. - 3СБМ 8, 79; 
SW ІІІ 263. 

нехрист <<Не ХрИСТИЯНИН>>, [не
хрест] <<Тс., невіруючий; євреЙ>> Ж; -
р. нехристь <<Не ХрИСТИЯНИН; безсовіс
на, несправедлива людина>>, [нехрист] 
<<Не християнин, нехрещений, бусур
ман•>, [нехрест] «ТС.>>, бр. нехрЬLСЦЬ 
<<нехрист>>; - результат злиття виразу 

не христиЯнин з усіченням другого 
компонента; у частині форм відбулося 
зближення з хрестLіти .. - 3СБМ 8, 
21.- Див. ще не, христиЯнИн. 

НеХТОЛМЦЯ <<Недбайлива, ледача 
жінка; [підла, негідна жінка Ж]»; -
очевидно, результат видо:?міни форми 
[ніхтонuця] <<Підла, негідна жінка>>, 
зближеної зі словами лице і нехтува
ти. - Див. ще ніхтон:Иця. 



нехтувати 

нехтувати СУМ, Ж, [знехтати] 
<<знехтувати•>; - очевидно, пов'язане з 
не хтіти, пор. ст. нехтивость <<Не
прихильність•>. - Shevelov Hist. pho
nol. 249. - Див. ще не, хотіти. 

[нехуть] <<Відраза•> Пі; - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. nіе
сІн~с <<неохота; нехіть, неприхильність, 
відраза>>, паралельне укр. нехіть, як і 
ч. слц. nechut' <<ТС.>>, утворене з частки 
nie <<Не•> і іменника ch\c (chut') <<охота, 
бажання•>, що походить від псл. [*xQtь] 
(з носавим інфіксом), варіанта форми 
хоtь, до якого зводиться укр. хіть. -
Siawski І 64. - Див. ще не, хотіти. 
-Пор. хуть. 

НеЦЬКИ <<НОЧВИ>>, нецки, [нецята 
ВеБ] <<ТС.•>; - запозичення з польсько·і 
мови; п. niecki «ТС.>> відповідає укр. 
ночви (див.). 

[нецю-бірка] (вигук, яким підкли
кають овець) Мо; - складне утворен
ня з компонентів [нецю], пов'язаного з 
вигуком [ нuцько], яким підкликають 
ягнят (пор. [нецька] <<вівця•>), і [бірка], 
фонетичного варіанта до бuрка <<вів
ця•>.- Див. ще бир1 , нИцка. 

нецЯт, неціт - див. цЯта. 
нечаЯ - див. яча. 
[нечіпай-зілля] (бот.) <<пересту

nень білий, Bryonia аІЬа L.•>; - склад
не утворення з дієслова (не) чіпати та 
іменника зілля; назва зумовлена от
руйністю переступня (особливо ягід і 
коріння). - БС3 32, 460. - Див. ще 
зело, не, чіпати. 

[нечопити] <<хворіти, нездужатИ•>; 
-неясне. 

[нечта] <<повія; сором, ганьба•> Ж, 
[нешта] <<ТС.•> Ж; - очевидно, пов'я
зане з чтuти ([штuти]) <<шанувати•> 
(див.). 

неЧуйвітер (бот.) <<Hieгacium L.; 
[котячі лапки дводомні, Aпtennaria di
oica (L.) Gaertn. Mak; сухоцвіт, Gna
phalium L. Ж; цмин піщаний, Helichry
sum aгenaгium DC. Mak; стокротки ба
гаторічні, Bellis peгennis L. Mak; заліз
няк бульбистий, Ph!omis tu berosa L. 
Mak]•>, [нечуєвик] <<котячі лапки дво-

нешпір 

домні•> Mak, [нечуєвика, нечуївка] 
<<ТС.•> Mak; - р. [нечуй-ветер] нrечуй
вітер волохатиЙ•>, бр. [нячуйвецер] 
<<нечуйвітер•>, п. [nieczujwiecieг], ст. 
nieczuj wiatг <<ТС.>>; - складне утворен
ня із заперечної частки не, дієслова 
чути та іменника вітер; назва зумов
лена тим, що нечуйвітер волохатий че
рез свій невисокий ріст недоступний 
для дії вітрів; назва перенесена за різ
ними ознаками схожості на інші рос
лини. - Анненков 167; 3СБМ 8, 80; 
Machek Jm. rostl. 232. - Див. ще ві
тер1, не, чУти. 

[нечумазний] <<негарний, непоказ
ний, незграбниЙ•> Ж, Куз, Пі; - пов'я
зане з чумдзий <<брудний, замурза
ниЙ•>, р. чумазмй <<ТС.•>; не- виконує 
тут роль nідсилювальної частки; мож
ливо, додане під впливом синонімічних 
негарний, непоказнuй ТОЩО. - Див. 
ще не, чумазий. 

нечупара, нечупсійда, нечупар
ний - див. чупарний. 

[нешпергач] <<кажан•> Ж; - ре
зультат контамінації слів [нешпір] <<су
тінок, присмерк•> Ж і [пергdч] <<кажан•> 
Ж. - Див. ще нешпір, пиргач. -
Поj). миш-пиргач. 

[нешпір] <<сутінок, присмеfк•> Ж, 
[не шпор] <<вечір•> Пі, [нешп6ри <<вече
рнЯ•> Ж, Бі, [нйшпора] «ТС.•> Бі, [не
шп{рний] <<ВечірніЙ•> Бі, [нtішпорний, 
нtічпорний] <<ТС.•> Бі, [нишпорити] 
<<дзвонити на вечерню, правити вечер

НЮ>> Бі, [нuчпорити] <<ТС.•> Бі; - бр. 
[нешп6р] <<вечірній час; вечерня•>, [не
шпар] <<вечерня•>, п. nieszpoг <<вечерня; 
вечір•>, nieszpor «rc. •>, пieszpory <<вече
р нЯ•>; - через польtьке Посередництво 

запозичене з чеської мови; ч. nespoг 
<<вечерНЯ>>, ЯК і ВЛ. nespor, nyspoг <<ТС.>>, 
СЛЦ. nespor <<ТС.; підвечірОК>>, ВИНИКЛО З 
нвн. Vesper <<ТС.•>, що походить від лат. 
vespeг(a) <<вечір•>, спорідненого з гр. 
Єспгс:рщ;, лит. vakaгas <<ТС.>>, псл. vе
сегь, укр. вечір. - Гордивський РМ 
1935/7, 312; Richhardt 82; 3СБМ 8, 
23; gульrка 217; Bruckner 361; Machek 
ESJC 396; Matzenauer 263; К!uge-Mit-
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zka 820; Walde-Hofm. ІІ 770-771. 
Див. ще вечір. 

[нешрептана] (про картоплю) <<У 
лушпайках•> О; - очевидно, пов'язане 
із запозиченням, що походить від нім. 

schгappen <<скребти, скоблитИ>>, спорід
неного з англ. sсгаре <<скребти•>, лит. 
skгebёti <<Шарудіти, шелестіТИ•>, укр. 
скребти. - Кluge-Mitzka 678. -
Див. ще не, скребтИ. 

нещадИм - див. щадИти. 
[неЯкий] <<Якийсь•> Бі, [неяк] <<нічо

го; колись, давніше•> О; - бр. нейкі, п. 
niejaki, ч. m?jaky, слц. nejaky; - ре
зультат ускладнення неозначеного в 

минулому займенника який часткою 
не- із семантикою неозначеності (як і 
в [неколи] <<іноді•>). - Див. ще неко
ли, якИй. 

[неЯсИть] (орн.) <<пелікан, Pelecanus 
Ж; сипуха, Tyto alba Scop. Шаfл•>; - р. 
неЯсьtть <<рід великих сов; пелікан?; 
вид пугача; казковий ненажерливий 
птах]•>, бр. няЯсьщь <<рід великих сов•>, 
др. неясьtть <<Пелікан; шуліка•>, не
ясьtт'Ь, СТСЛ. HEJ-.1\Cbl'rb <<ТС.>>; - ПСЛ. 

*ne-j~-sytь, букв. <<НенаситниЙ•> (пор. 
стсл. сь1ть <<насищеюrЯ•> ), де -j~-. як і в 
слові пе-j~-vегь <<Який не йме віри•> (др. 
неявtр'Ь <<ЯКИЙ Не ВірИТЬ>>, СТСЛ. НЕJ-.1\
к<kр'Ь <<ТС.•> ), пов'язане з *j~ti <<ЙНЯТИ•> 
(букв. <<ЯКИЙ не йме (не відчуває) наси
щеюІЯ•> ); мен,ш переконливе припущен
ня (Meillet Etudes 168-169; Pedersen 
Kelt. Gг. І 45), за яким j~- зводиться до 
іє. *!J. <<Не>> (гр. а-, av-, ЛаТ. in-, НВН. UП
<<Не•>), а не- вважається доданим пізніше 
внаслідок затемнення семантики j~-. -
Німчук 215; Фасмер ІІІ 71; Горяев 228; 
.\?улаховський Вибр. пр. ІІІ 282-283; 
Sauг Sborп(k FFBгU 1976, 35; Вегn. І 
429. - Див. ще не, сИтий, Яти. 

'[нєз] <<Ядро горіха•> МСБГ; - запо
зичення з молдав.ської мови; молд. мез 
([нез]) <<серцевина, ядро (горіха)•>, як і 
рум. miez <<ТС.>>, походить від лат. me
dius <<середніЙ>>, спорідненого з дінд. 
rnadhyaQ, ГОТ. midjis <<ТС.>>, ПСЛ. *medja 
<<МеЖа>>, укр. межа. - СДЕЛМ 253; 
DLRM 498; Pu~caгiu 93; Walde-Hofm. 
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ІІ 57. - Див. ще межа. Пор. ме-
діана, медіум. 

[петушка] (у виразі [пироги з не
тушкою] <<ПИроги без начинки•>) До; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви, в якій відповідне слово пов'язане з 
нет <<нема•>, що відповідає укр. [ніт] 
<<нема; ні•>; пор. р. [нет] <<все те, чого 
немає•>, [пирог с нетом] <<пиріг без 
начинкИ>>, [нетушка] <<нікчема•>. -
Фасмер ІІІ 67; Преобр. І 218, 596; Со
болевский Лекции 249; Todoгov Slavia 
14, 519.- Див. ще ніт1 . 

[нєхарема] <<несJ<ладна, неструнка 
людина•> ЛексПол, [нєхаремни] <<нест
рункий, нескладний, негщ~ниЙ•> тж; -
очевидно, утворене від [нехар] <<Не
охайна людина, нечепура•>, [не хара] 
<<ТС.•>; щодо кінцевого -ма пор. [ліх6ма] 
<<Лихо, важке становище•>, [нєхсіма] 
<<Неохайна людина, нечепура•>. - Див. 
ще харити, не. 

[ни1 ] (спол.) <<Ні•> Ж, [ни-] (в утво
реннях [нич6го] <<нічого•> Ж, [ниЯкJ <<Ні
ЯК•> Ж, [ниякий] <<ніякиЙ•> Ж тощо); -
р. др. болг. м. схв. ни, ни-, бр. ні, ні-, 
п. ч. слц. нл. слн. ni, ni-, вл. ni-, полаб. 
ni- (nit'ed//nit'ede <<Ніде•> ), стсл. нн, нн-; 
- псл. ni; - споріднене з лит. пеТ <<Ні•>, 
nie-kas <<Ніхто, ніщо•>, лтс. nei <<Ні, навіть 
не•>, гот. nei <<Не•>, двн. nї <<ТС.•>, лат. nї 
<<Не, щоб не•>, ст. nei «Тс. •>, а в. пае-сіs 
<<Ні один, жодеН•>; іє. *nei; в українській 
мові, за винятком окремих говорів, ви
тіснене звуковою формою ні ( < нt). -
ІУМ Морфологія 474-475; Черньrх І 
571; Фасмер ІІІ 71; Преобр. І 605; 
3СБ[У\ 8, 24; Bгuckпer 359; Machek 
ESJC 398; Младенов 356; Tгautmann 
195; Muhl.-Endz. ІІ 715; Zubaty IF 4, 
471; Walde-Hofm. Il 166; Torp 288. -
По2. ні3 . . 

[ни2 ] (вказівна частка) Доп. УжДУ 
ІІ; - очевидно, запозичення з угорсь
кої мови; уг. ni <<Ось, дивись•> етимоло
гічно не зовсім. ясне. - Німчук Доп. 
УжДУ ІІ 90; MNTESz ІІ 1017; Вагсzі 
215. 

нИва, [нивина] <<сіно з ниви Ж; па
рове поле ВеУг•>, нив'Я (зб.), [занив] 



нив'Янка 

<<толока за нивами>> Ж, [піднивок] <<ма
ленька лука в нижчерозташованому 

кінці ниви>> Ж; - р. болг. м. щіва, бр. 
н{ва, др. нива, п. вл. нл. піwа, ч. слц. 
niva, nолаб. naiva, схв. І-Ьіlва, слн. njfva, 
стсл. ннв.А; - псл. niva, віддалено по

в'язане з niz-ь <<НИЗ>>; ~ споріднене з гр. 
vєtoc; <<поле під паром, нива>>, vєto&t <<до 
глибини>>, vЄІо&єv <<знизу, з глибини>>, 
діНД. Пі- <<ВНИЗ>>, Пivat- <<НИЗИНа>>, ДВН. 
nidar <<внизу>>; недостатньо обгрунтовані 
зіставлення з лтс. nieva <<глум, презирс
тво>>, лит. neiva <<Важка хвороба, трива
ла ХВОроба>>, naivyti <<ЗаНаПаСТИТИ себе>> 
(Muhi.-Endz. ІІ 751-752), з схв. іlва 
<<край, пруг>>, болг. ива <<ТС.>> з пояснен
ням початкового n як привнесеного, з 

приИменників *sьn-, *v-ьn- (Vai!lant RES 
22, 191-192)v або З ПСЛ. ПОV'Ь <<НОВИЙ>> 
(Machek ESJC 400). - Чер1шх І 571; 
Фасмер ІІІ 72; Преобр. І 605; 3СБМ 8, 
24-25; ~гuckner 364; Ho!ub-Kop. 246; 
Schusteг-Sewc 1005; Младенов 356; 
Skok П 530-531; Bez!aj ESSJ ІІ 225; 
Trautmann 196; Fгisk ІІ 297-298; 
Uhlenbeck 149; Fick І 500, ІІІ 296-297; 
Гамкрелидзе-Иванов 781; Pokoгny 313. 
- Див. ще низ. 

[нив'Янка] (бот.) <<Шерардія польо
ва, Sheгardia arvensis L.>> Ж; - похідне 
утворення від щіва; назва зумовлена 
тим, що ця трава росте переважно на 

полях (пор. "1і видову назву). - Див. 
ще нИва. 

[нйгда] <<Ніколи>> Ж, [щігди Ж, щіf
да ВеЗа, О, ниfди ЛексПол, О, ніJда 
ЛексПол, нігди Ж, н[fди О, н{кде Корз] 
«ТС.>>;- др. никсьгда, никсьгдьt, п. nigdy, 
[nigda], ч. слц. nikdy, вл. пihdy, нл. 
nigda, nigdy, ст. nikda, nikdy, схв. ніlгда, 
СТСЛ. ННК'ЬДА; - ПСЛ. nikьda <<НіКОЛИ>>, 
що складається з ni <<Ні>> (пор. укр. [ни] 
<<Ні>>) і kьda <<КОЛИ>> (пор. Ч. СТ. kda <<КО
ЛИ>>, схв. gda, слн.· [gda], стсл. к'ЬД" 
<<ТС.>>), яке у формі гда збереглося в укр. 
[гдась] <<КОЛИСЬ>>; збереження форм в 
українських говорах могло бути підтри
мане впливом польської мови. - ОньІш
кевич Иссл. п. яз. 232; Фасмер ІІ 27 4; 
Sfawski І 270. -Див. ще гдась, ни 1 . 

низ 

[нигкий] <<Непомітнии 1 спритний, 
мов кіТ>> О; - неясне. 

[ниграмотйшний] <<НевдалиЙ>> Кур; 
- афективне утворення, очевидно, по
в'язане з неграмотний. - Див. ще 
грамота, не. 

[ниrедлий] <<нікчемний, негідний, 
поганиЙ>> ЛексПол; - неясне; звукова 
форма вказує на запозичення з польсь
кої мови, але відповідне польське сло
во невідоме. 

ниrлемба - див. неклеба. 
нИдіти СУМ, Бі, [ниджа] <<недолу

га, хвороблива людина>> Ж; - пов'я
зане з НLіти; пор. р. [зньtдеть] <<Відчу
вати ниючий біль>>. - Преобр. І 620; 
Фасмер ІІ 102. -Див. ще н:Ити 1 • 

низ, [низень] «низовина, долина» 
Ж, [низЄбух] <<Людина низького росту>> 
Корз, низина, [низмина] <<БОлоге, ни
зьке місце>> Бі, низовець (заст.) <<Запо
різький козак>>, низовик, низ6винсі, ни
з6вка <<вітер з моря, гирла річки, що 
дме низОМ>>, низ6в' Я, [низ6та] <<(зб.) 
нижчі; низовина, долина Ж>>, низь 
<<спосіб вишивання; [низ ЛексПол; ни
зина; напрям, в якому тече вода Ж]>>, 
[НLізьок] <<Яма, нора; отвір>> Ж, [ни
зь6та] <<дуже низьке місце>> ЛексПол, 
[НLізя] <<Спосіб вишивання (знизу)>> ЛБ 
VII, [низ.Янин] <<ТОЙ, хто живе в ниж
ній частині села; той, хто живе в ба
сейні нижньої течії річки>>, нижник 
<<валет; робітник, який при розпилю
ванні дерева на дошки стоїть внизу>>, 
нижниця <<нижній поверх>>, [нижня] 
(зб.) <<нижчі службовці>> Ж, [нижнЯк] 
<<робітник, який при розпилюванні де
рева на дошки стоїть внизу; південний 
Вітер, Вітер З НИЗУ ·rіЧКИ>>, низом, [ни
Жей] <<НИЖЧе>> Пі, низменний] <<ЯКИЙ 
має низьке положення>> Бі, низовий 
СУМ, Пі, низький, нижній, щіжчий, 
[низитu] <<ПОНИЖуВаТИ>>, нижчати <<СТа
ВаТИ НИЖЧИМ>>, дощізу, знижка, знизу, 
знизати (плечима), зщізити, знижа
ти, знижувати, ізнизу, наниз, нани
зу, [надниз6вийj <<ЯКИЙ знаходиться 
вище>> Ж, [6бниЖка] <<знижка>> Куз, 
[обнuжник] <<знак пониженНЯ>> Ж, [ne-
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ренизина] <<розташована впоперек до
лина>> Ж, [перенизити] <<дуже понизи
ТИ>>, пониззя, пониз6в'я, понижувач, 
[понизу] Нед, [понизше] <<понижче>> Ж, 
[пониж О, пониже Ж, п6нис О] <<ТС.>>, 
[понижено] <<nокірно>> Ж, птиіжче, [по
низький] <<Занадто низькиЙ>> Ж, по
нижувальний, поНLізити, понижсіти, 
[понижити] <<знизити, понизити>> Ж, 
понижувати, понижчати, прищіз
ливий, приНLізити, пр_инижсіти, при
НLіжувати, [пронизий] <<нижчий>> Ж, 
спіднизу, униз, унизу; - р. низ <<НИЗ>>, 
бр. ніз <<ТС.>>, др. низсь <<місце, що зна
ходиться нижче від інших>>, п. [niz] <<НИ
зьке місце, низовина, пониззя, долина>>, 

Ч. niz <<НИЗИНа>>, СЛЦ. nfzky <<НИЗЬКИЙ>>, 
вл. нл. niski, полаб. naist'e, болг. низ 
<<ПО>>, м. низ <<униз по; по; через>>, схв. 

нйз <<НИЗИНа>>, низ <<УНИЗ З, УНИЗ ПО>>, 
СЛН. n)z <<УНИЗ ПО>>, СТСЛ. ННЗ'Ь <<УНИЗ>>; 
- псл. niz-ь <<УНИЗ>>; - споріднене з 
дінд. nf <<униз>>, nitaгam <<донизу>>, ав. nT 
<<УНИЗ>>, дперс. niy «ТС.>>, Вірм. Пі <<НИЗЬ
КИЙ>>, гр. VЄlO&єv <<ЗНИЗУ>>, VЄlOC: <<ПОЛе, 
нива>> (власне <<низька місцевість, доли
на>>), дісл. nior <<УНИЗ>>, двн. nidar <<ТС.>>; 
іє. *nl- <<униз, унизу>>; кінцеве -z-ь виво
дять з форманта -gho (Skok ІІ 520) або 
пояснюють його виникнення впливом 
v-ьz- (Tгautmann 198-199; Machek 
ESJCS 327), Ьеz-ь <<беЗ>> і *perz-ь <<КрізЬ>> 
(Holub-Kop. 246) чи злиттям іє. *nі
<<униз>> і *піs (пор. дінд. ni~-, nfb ~<гетЬ>>) 
з переходом s в z (Machek ESJC 400); 
раніше -z-ь виводилося з zi, якому від
повідає дінд. -gha (Mikl. EW 69). 
Rudn. ІІ 857; Фасмер ІІІ 73; Черньrх І 
572; Преобр. І 605-606; ~СБМ 8, 27; 
Bгuckneг 364; Schusteг-Sewc 1004; 
Младенов 357; Bezlaj ESSJ )І 224; То
поров ВСЯ ІІІ 118; Mei!let Etudes 160; 
Uhlenbeck 147; Маугhоfег ІІ 157; Frisk ІІ 
297 .:...._298; Гамкрелидзе-Иванов 781; 
Fick ІІІ 296-297; Pokoгny 312. - Пор. 
нИва, нИкнути. 

[низанка] (бот.) <<мелозіра, Melo
sira Ag.>> Mak; - результат перене
сення назви [низанка] «низка»; назва 
зумовлена тим, що ці водорості мають 
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форму ниток різної довжини. - Див. 
ще низати. 

НИЗаТИ, (низяmи) <<ЗаСИЛЯТИ; НаНИ
зуваТИ>> О, [щізанкаІ <<НИЗКа>> Ж, низ
ка, низсільний, [знезсіти] <<Нанизати, 
знизатИ>> Ж, [знежLіти] <<ТС.>> Ж, пе
ренизка, пронизсіти, проНLізливий; -
р. низсіть, бр. нізсіць, др. низати, п. 
nizac, нл. nizas, болг. НLіжа, м. ниже, 
СХВ. низати, СЛН. nfzati, СТСЛ. Ht13d

'Гt1; - псл. nizati <<ПроколюватИ>>, по
в'язане чергуванням голосних з nьziti 
(пор. р. вонзить <<устромити>>, прон
зить << ПрОСТрОМИТИ, ПрО КОЛОТИ>>), ПОZЬ 
( < *nozios) <<НіЖ>>; - споріднене з ав. 
naёza <<вістрЯ>>, сі рл. ness <<рана>>; і є. 
*negh- <<просвердлювати, колоти>>. -
Черrшх І 572-573; Фасмер ІІІ 73; 
Преобр. І 604; v3СБМ 8, 27; Bruckneг 
364; Schusteг-Sewc 1005; Младенов 
357; Skok ІІ 521; Bezlaj ESSJ ІІ 224; 
Куркина 3тимология 1964, 47; Зализ
няк ВСЯ VI 35; Pokoгny 760. - Пор. 
заноза, ніж1 ' проноза. 

низійтИ (заст.) <<зійти (вниз), спус
титисЯ>>; - р. низойти, др. низсьити 
<<ТС.>>; - запозичення зі старослов'ян
сько·і мови; стсл. ннз'Ьнтн <<зійти вниз, 
спуститися>> утворене з приеліюшка 
ННЗ'Ь <<УНИЗ>> і ДіЄСЛОВа Н'ГН <<ЙТИ>>. -
Див. ще ітИ, низ. - Пор. низпо
слати. 

НИЗПОСЛати (заст.) <<ПОСЛати; ПОДа
ТИ>> Ж; - р. ниспослdть, др. низсь
поссьлати «ТС.>>; - запозичення зі 
старослов'янської мови; стсл. ннсnос'Ь
АdТН спослати вниз» утворене з при

слівника ннз'Ь <<УНИЗ>> і дієслова no
C'ЬAdTH <<ПОСЛаТИ>>. - Див. ще НИЗ, ПО, 
сшіти1 . - Пор. низійтИ. 

низькИй - див. ЮІЗ. 
низькоокий (заст.) <<короткозо-

рИЙ>>; - складне слово, утворене з ос
нов прикметника низькИй і іменника 
око; паралельне виразам [низький на 
гочи] <<короткозориЙ>> ЛексПол, [низь
ки на очи, низькоглdзи] <<ТС.>> Л, низь
козорий <<ТС.>>, р. [низкий на глазьt] <<З 
поганим зором, з червоними очима, що 

загноїлися>>; щІзва зумовлена тим, що 



ник 

при короткозорості людина змушена 
щось розглядати зблизька, низько на

хилившись. - ДИВ. ще НИЗ, ОКО1 . 
[ник] <<НіХТО>> ВеЗа; - не зовсім яс

не; може бути, як і р.-цсл. ннк'Ь(же) 
«ТС.>>, залишком давньої форми наз. в. 
одн. займенника псл. kьto без компо
нента -to (як і kogo, komu, komь) або 
запозиченням з польської чи словаць
кої мов, у яких [nik] <<НіХТО>> вважаєть
ся результатом скорочення форми nik
t(o) (Bгuckneг 363-364). - Див. ще 

·з 
Н1' хто. 

Ниюіндр, ст. Ніксіндрсь <<ПОбіщньш 
муж>> (1627); - р. Никсіндр, бр. Ні
ксіндр, др. Никандрсь, п. Nikandeг, ч. 
Nikandг, болг. Никсіндсьр, м. Никан
дар, Никандре, схв. Никандар, слн. 
Nikandeг, цсл. Пнкdндр'Ь; - через це
рковнослов'янське посередництво зап?.
зичено в давньоруську мову з грецькоt; 

гр. Nixcxv5poc; (букв. <<переможець му
жів>> або <<Муж-переможець>>) утворене 
з основ іменників VLXf] <<Перемога>> і avf]p 
(род. в. <'xv5p6c;) <<чоловік, людина>>. -
Бл. імена 72; БерИІща 224; Фасмер ІІІ 
74; Петровский 165; Спр. личн. имен 
439; Илчев 359. - Див. ще Андрій, 
МикИта. - Пор. Микола, Никанор, 
НикИфор, НИкін, НикодИм. 

Никанор, ст. Ніксіншрсь <<звитяж
ца, ил(и) побіща мужем-ь, поб'tждаа>> 
(1627); - р. болг. Никанор, бр. Ні
канар, ч. слц. Nikaпor; - запозичення 
з грецької мови; гр. Nщavwp загально
прийнятої етимологlі не має; виводить
ся від vixf] <<перемога>> і 6paw <<бачу>> 
(Сл. вл. імен 72; Петровский 165; Ил
чев 359), від vixf] і <'xv~p (род. в. <'xvt
pщ) <<ЧОЛОВіК>> (Спр. ЛИЧН. имен 439) 
або від VLXf] і avwpoc; <<ПередчаснИЙ>> 
(Constartinescu 116). - Беринда 224; 
Фасмер ІІІ 74.- Див. ще МикИта. -
Пор. Микола, Ниюі:ндр, НикИфор, 
НИкін, НикодИм. 

нИкати - див. нИкнути. 
НикИфор, Нич~іпір, [Кифір (Ме), 

Микихвор, Нетиф6р Ж, Чіпка], ст. 
Никифор (1467), Нікіфорсь <<поб'tдо
нось>> (1627); - р. Никифор, бр. Ні-

нИкнути 

чь'тар, др. Никифорсь, п. Nicefor, ч. Ni
kifoг, слц. Nikefor, болг. Никифор, м. 
Никифор, схв. Ниhифор, Никифор, 
цсл. Пнкнфор'Ь; - через церковносло
в'янське посередництво запозич~но в 
давньоруську мову з грецькоt; гр. 

N tx ~ср о рос; (букв. <<побідоносецЬ>>) скла
дається з осІІОВ vixf] <<перемога>> і еро
рос; <<Який несе>>, пов'язаного з cptpw 
<<несу>>, спорідненим з дінд. bhaгati <<Не
се, приносить>>, лат. fего <<несу>>, вірм. 
berem «ТС.>>, псл. bьrati, укр. брати. -
Сл. вл. імен 72; БерИІща 224; Фасмер 
ІІІ 74; Петровский 166; Спр. личн. 
имен 439; Илчев 359. - Див. ще бра
ти, МикИта. - Пор. амфора, мета
фора, Микола, Никандр, Никанор, 
НИкін, НикодИм. 

НИкін, Нuкон, ст. Никонсь (1392), 
Нікшнсь <<ПОб'tдНИК'Ь» (1627); - р. ни
кон, бр. Нікан, др. Никона, ч. Nikon, 
стсл. Пнкон'Ь; - через церковносло
в'янське посередництво запозичено в 
давньоруську мову з грецько'і; гр. Ni
xwv (букв. <<Який перемагає, перемо
жець>>), Nixwvoc; пов'язане з vїxaw 
<<перемагаю>>, vixf] <<перемога>>. - Сл. 
вл. імен 72; Rudп. ІІ 857; БерИІща 224; 
Фасмер ІІІ 75; Петровский 166; Спр. 
личн. имен 439. - Див. ще МикИ
та. - Пор. Микола, Никандр, Ни
канор, НикИфор, НикодИм. 

[никлЮшка] (ент.) <<Micгogaster>> 
Ж; - неясне; можливо, похідне утво
рення від [никлий] <<слабкий, ніжний>>. 

нИкнути <<Нахилятися, нагинатися, 
припадати до землі; зникати>>, щіксіти 
<<Ходити без діла, без мети, тинятися; 
заглядати; [дивитися; нахилятися Ж, 
ВеУг; нюхати, нишпорити, шукати 0]>>, 
ник (виг.) <<ЗИрк, ГЛЯДЬ; ШаСТЬ>>, НUК
лий <<похилений; сумний; [слабкий, ніж
ний Ж]>>, [юікший] <<НИЖЧИЙ» До, вни
кати, зникати, зюікнути, зюікти, 
[зниксівий] <<МИНущИЙ>> Ж, зниклий; -
р. никнуть <<схилятися, нахилятися; 
СЛабнуТИ>>, бр. НlКНУЦЬ <<СХИЛЯТИСЯ, на
ХИЛЯТИСЯ>>, [нікаць] <<Шукаючи загляда
ти всюди; нахиляти Голову; ховатисЯ>>, 

др. никнути <<СХИЛЯТИСЯ, припадаТИ>>, 
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п. niknq_c <<зникати>>, схв. нuк.11.ути <<ПО
никнути; упасти на коліна>>, слн. [ n(kni
ti] <<зникнути,>, стсл. nоннкнжтн <<нахи
литися>>; - ПСЛ. nikПQti <<СХИЛЯТИСЯ, 
нахилятися, зникатИ>>, очевидно, гене

тично тотожне з niknQti <<з'являтися, 
проростатИ>>; - споріднене з лит. nykti 
<<Зникати; хирітИ>>, лтс. nїkt <<хирітИ>>, 
хет. ninink- <<Підіймати, брати; збира
ТИ>>. - Чер1шх І 573; Цьrганенко 
293-294; Фасмер ІІІ 75; 3СБМ 8, 
28-29; Machek ESJC 399; Bezlaj ESSJ 
ІІ 223; Аникин 47-51; Топоров LP 8, 
206; Стоююв 40; Benveniste BSL 50, 
40-41.- Пор. виникати, низ. 

[нико] (вигук для підкликання сви
ней) ВеЗа, [никусь] ВеЗа; - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [nyku 
nysiu] <<ТС.>> пов'язане з [nydki, nydusz
ki, niudy, niudyszki, nyt, nyta nytus, 
nyc, niudzia, nida nid, nuci, пуі nyika] 
<<ТС.>> (SW ІІІ 428). 

НикодИм, Мик.одuм, ст. Нік.одім·ь 
<<ЗВНТЯЗСТВО люду>> (1627); - р. болг. 
Никодuм, бр. Нікадзім, п. ч. Nikodem, 
ч. Nikodim, слц. Nikodem, м. Никодим, 
схв. Никодим, слн. Nikodem, стсл. Пн
кодншь; - через церковнослов'янське 
посередництво запозичено з грецької 
мови; гр. Ntx65rн.ю~ (букв. <<який пе
ремагає народИ>>) утворене з основ 
іменників vlxrt <<перемога>> і 5~1JO~ <<На
род>>. - Сл. вл. імен 72; БерИІ-ща 224; 
Фасмер ІІІ 75; Спр. личн. имен 439; 
Кореспу 106-107; Илчев 360. -Див. 
ще демагог, МикИта. - Пор. демо
кратія, Микола, Никандр, Ника
ное, НикИфор, НИкін. 

[нИкони] <<третій день після свят>>, 
[н. ловити] <<НИкати>>; - бр. [нікаN.ьt] 
<<ледарювання, бездіяльність>>; - оче
видно, ПОВ'язане З нuкdти <<ХОДИТИ без 
діла, ТИНЯТИСЯ>> (ДИВ.). 

[никословити] · <<лаятися, матюка
тисЯ>> О; - очевидно, результат видо
зміни лихословити. - Див. ще ли
хИй, слово. 

[никуратий] <<нечиста сила, нечис
тий, чорТ» МСБГ; - запозичення з 
молдавської мови; молд. 11.ек.урdт <<не-
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чистиЙ>>, як і рум. песш<:іt «ТС.>>, скла
дається із заперечної частки N.e- (рум. 
ne-) нrе>>, запозиченої зі слов'янських 
мов, і cuгat <<чистиЙ>>, пов' я за ного з cu
ra <<обчищати; обдирати шкірку>>, що 
зводиться до лат. curo «nіклуюся; очи
щаЮ>> неясного походження. - СДЕЛМ 
218; DLRM 207, 532, 534; Walde
Hofm. І 314. - Пор. акуратний, ку
ратор, курувати. 

Нил (чоловіче ім'я); - р. болг. 
Нил, бр. Ніл, стсл. ПНІ\'!.; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено з грецько"] мови; гр. Nс:ІЛщ 
(ім'я єгипетського мученика) походить, 
очевидно, від назви єгипетської річ
ки Nс:1Лщ <<Ніл>>. - Сл. вл. імен 73; 
Фасмер ІІІ 75; Спр. личн. имен 439. 

ним (ор. в. одн. займенника 3-ї 
ос.), юіми, них, N.ім, нього, ньому, неї, 
нею, 11.ій, [ню] Она; - р. ним, него, 
нему, нём, нuми, них, неё, ней, бр. ст. 
ним1>, него, др. нимь, него, нелщ, 

ІШХ'Ь, неt, І-tеи, 1-tею, п. піm, піеgо, ч. 
llim, пеhо, СЛЦ. Пll11, neho, ВЛ. Піm, 
njeho, нл. пjogo, болг. него (зн. в.), 
нему, м. него (зн. в.), ним (дав. в. 
мн.), схв. 1-ьйм, ~-ьега, слн. njim, njega, 
стсл. него, нь.; - псл. nimь, njego, 
njemu, njeje, njeji, njejQ як результат 
приєднання до форм jimь, jego і т. д. 
кінцевого n з приймешшків *v-ьn, 
*k-ьn, *s-ьn (*s-ьп jimь > s-ь njimь, *k-ьn 
jemu > k-ь njemu і т. д.). - Іст. грама
тика 264; Багмут Вступ 284; Bezlaj 
ESSJ ІІ 225; ESSJ S!. gг. ІІ 298-299. 
- Див. ще його. 

[нимавідь] <<неймовірно, страх, ди
ВО>> ЛексПол; - складне утворення з 
немd і незафіксованого *відь <<знання>>; 
пор. [вfда] <<ЗВістка, повідомленНЯ>>, др. 
вtдь <<ЗНання, знатТЯ>>, без1> вtди <<без 
числа, без мірИ>>. - Див. ще відати, 
немає. 

Нимидора - див. Мщюдора. 
[нинаджаний] <<Нежданий, неспо

діваниЙ>> ЛексПол, [нинdджіно] <<Не
сподівано>> Корз; - очевидно, давніше 
*не11.dджений від незафtксованої фор
ми *не надітися <<Не надіятисЯ>> (пор. 



нИні 

ПСЛ. nadeti S~ <<НадіЯТИСЯ>>), ЯК гла
джений від гладити, саджений від 
садuти, насиджений від насuдіти. -
Див. ще надія. 

нИні, [нuнечка] <<НИНі•>, [нuнечки, 
нuніка, нuнікалі Ж, нuнікаль Ж, НLl
ночки Ж, нuнька, нйньки, нені О, 
неньки Ме] <<ТС.>>, [нuний] <<НИНішніЙ>> 
Ж, нuнішній, віднйні, донйні, [однині], 
понйні; - р. нь'tне <<нині, тепер•>, бр. 
[нінешній] <<Нинішній, теперішніЙ•>, др. 
ньtн'Б <<Нині, тепер•>, ньtня, ньtн'Бча, 

HblH1JЧIO, НЬlН'БЧе, НЬlН'БЧи, НЬlН'БЧЬ, ни

нечи, п. [ninie, ninia, nупіе, nynia], ст. 
ninie, ч. nynl, ст. nynie <<ТС.>>, слц. 
nynejsl <<Нинішній, теперішній•>, пола б. 
nena, nina, болr. HUHe, СТСЛ. NЬ.ІN<k, NЬ.I
Hm, НЬ.ІН<kЧО\(, НЬ.ІНfі\ЧО\( «ТС.>>; - ПСЛ. 
nyne <<Нині, тепер•>; - споріднене з лит. 
nu <<НИНі, тепер>>, ПUП, nQna[, ЛТС. ПU, 
дінд. nO, nu, nunam, ав. пП, дперс. 
nOгam, тох. nu, хет. пuwa <<Ще>>, гр. w 
<<теnер•>, vvv, лат. nunc, гот. nu, двн. 

свн. nO, nu, нвн. nun, дангл. nO, англ. 

now «ТС.•>; іє. *пu-, *nu-n- <<ТС.•>, пов'яза
не з *nецо- <<НОВИЙ>>. - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 91; Черньrх І 581; Преобр. І 
619;v3СБМ 8, ЗО; Bгuckner 364; Machek 
ESJC 403; Holub-Kop. 248; Младенов 
358; Bezlaj ESSJ ІІ 224; Ильинский 
РФВ 62, 243-244; Mikl. EW 218; 
Trautmann 201; Muhi.-Endz. ІІ 754; 
3ндзелин СБ3 199; Uhlenbeck 144, 150; 
Маугhоfег ІІ 176; Fгisk ІІ 325; Walde
Hofm. ІІ 188; Кluge-Mitzka 516. 
Див. ще новИй. 

[нИняти] (дит.) <<спати•> Ж; - за
nозичення з польськоі мови; п. пуnа~ 
(дит.) <<Лежати, спати, дрімати; колиса
ти, гойдати, няньчити, плекатИ>>, nena~ 
«ТС.>>, луnу (дит.) <<Люлі, колисати, спа
ТИ>>, nynu «ТС.>>, як і ч. nynat (дит.) 
<<Сшітки, спатоньки•>, болг. нункам 
(дит.) <<СПаТИ•>, схв.. нLZнати <<колисати, 
заколисувати; спати•> (про дитину), по
ходить, очевидно, з приспіву при зако
лисуванні дитини ny-ny, na-na тощо; 

пор. болг. нсіни <<Люлі, люлі-люлі, люлі
люлечкИ>>, нане, нани на, нуни <<ТС.>>. -
Пор. нЯняІ 

нИрище 

[нИла] <<щільний натОВП>> Ж, [нип] 
<<народ>> Лизанец; - запозичення з 
угорськоі МОВИ; уг. nep <<Народ, ЛЮД>> 
не зовсім ясного походження; можли

во, складається з двох компонентів: ne-, 
зіставлюваного з nб <<жінка•>, і -р, по
в'язуваного з fi <<хлопчик; СИН>>. - Ли
занец 612; MNTESz П 1013-1014; 
Вагсzі 80, 214, 215-216; Льrткин-Гу
ляев 192, 221. 

нИпати <<ходити туди й сюди, ви
шукуючи що-небудь; [злегка торкатися 
Ж]». [нипун] <<ТОЙ, хто ходить, шукаю
чи щось•> МСБГ, [нйпавий] <<ЯКИЙ лю
бить ласощі•> Ж, [нанепавці] <<отут, 
перед очима>> Корз; - п. [пура~] <<Шу
кати, нишпорити; куштуватИ•>, [nipa~, 
пера~ <<ТС.>> ]; - запозичене з німецько·] 
мови в основному через польську; нвн. 

nірреп <<ПИТИ маленькими ковтками; 
злегка торкатисЯ•> походить від нн. 

nірреп <<пити маленькими ковткаМИ•>, 
спорідненого з гол. пірреn, норв. nippe, 
англ. nip <<ТС.>>. - Онь1шкевич Иссл. п. 
яз. 245; Шелудько 40; Кluge-Mitzka 
512; Vries NEW 473; К!еіп 1049. 

[нИриця] <<рана після того, як про
рве нарив•>; - р. [ньtрец] <<Нарив•>, бр. 
[ньtрLZца] <<хвороба у коней, що супро
воджується наривами і ранами>>; -
очевидно, пов'язане з норuця <<фістула, 
СВИЩ>> (див.). 

[нИрище] <<нора, яма>> Ж; - р. 
[нь'tрище] <<темний і задушливий буди
нок під склепінням; підземні ходи, ла

зи; лігвище звіра; яруга, крутояр; 
(заст.) руїни башти•>, др. ньtрище <<руї
ни баштИ>>, болг. нирище <<ЯМа, запа
дина, підземелЛЯ>>, стс л. нь.1рнште <<руї
ни башти, сторожовий посТ»; - похід
не утворення від нирЯти з утраченим 
значенням <<опускатися, ховатисЯ>>; 

пор. р. [ньtрЯть, ньtрнуть] <<опустити
ся, сховатися .швидко в яму, підвал; 
пройти зігнувшись або проповзти під 
чимось низьким•>; [ньtрь] <<башта в ук
ріпленні, куди ховаються•>. - Фасмер 
ІІІ 91; Преобр. І 619-620; Младенов 
358; Mikl. EW. 212-213. - Див. ще 
нирЯти. 
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нИрка (анат.), [нірка] <<нирка>>, 
[ниркfвка] <<печеня з нирок>> Куз, нир
куватий <<НИркоподібниЙ>> Куз, наднир
к6в~ій, переднuрка; - р. [ньtрка] <<нир
ка (у тварини)>>, бр. ньtрка <<Нирка>>, п. 
nyra, [nyгka], nerka, [nега], ст. nyгka, 
нл. njera «ТС.>>, njerka <<мала нирка>>; -
через польське посередництво запози

чене з німецької мови; свн. нвн. Nfeгe 
<<НИрка>> споріднене з дісл. nуга, норв. 
nуге, шв. njure, гр. vc:<pp6c; <<ТС.>>. -
Шелудько 40; Huttl-Woгth 18; Zаг~Ьа 
JP 41/1, 5; Фасмер ІІІ 91; Преобр. І 
619; Горяев 232; ЗСБМ 8, 53; Бульrка 
219; Bruckneг 358; Кluge-Mitzka 511; 
Vries AEW 413; Falk-Torp І 775; Fгisk 
ІІ 310. 

нирок (орн.) <<Aythya Воіе>>, нирець 
<<нирок; [пірникоза, Podiceps L.]>>, [нір
ка] <<НИрок>> Шарл, норець, [рінець]; -
р. нь~р6к, бр. нь~р6к, ньtрац, схв. норац 
«ТС.>>, слн. ponfгek <<Нирок; пірнико
за>>; - псл. nугьkь, nуrьсь пов'язане з 
nyrjati <<ПірнатИ>>; - споріднене з лтс. 
nira <<НИрОК>>; назва зумовлена тим, що 
нирок і пірниказа добре пірнають, добу
ваючи собі їжу. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 221, 259; ЗСБМ 8, 53. - Див. 
ще нирЯти. - Пор. нурець. 

[нирочник] (бот.) <<анакардове дере
во, Anacardium occidentale L.>> Mak; -
п. nerkowiec, neгkodгzew, neгkowe dгze
wo <<ТС.»; - похідне утворення від 
юірка; назва зумовлена тим, що Плід 
цього дерева має ниркоподібну форму; 
пор. ч. !edvinovnfk <<анакардове деревО>> 
від ledviпa <<НИрка>>, нім. Nierenbaum 
<<анакардіЙ>> (Niere <<нирка>>), а також 
наукову назву anacardium, що складає
ться З грецЬКИХ СЛіВ ava <<ПОДібНО>> 
і хсхрОісх <<серце>>. - Див. ще нИрка. 

[нИрський] <<МО{КЬКИЙ>> ВеУг, [нір
ський] (у сполуці [н. кріль] <<МОрська 
свинка>>) ВеЛ; -· очевидно, результат 
видазміни звукової форми м6рсьюій 
під впливом нирЯти <<пірнати>>; пор. 
[нuрська ворона] <<сиворакша>> ВеУг 
при галицькому [моfська ворона] <<ТС.>> 
тж, [нирське паця <<МОрська свинка>> 
ВеЛ.- Див. ще море1 • 
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[нирцувати] <<Працювати навколіш
ках, зігнувшись>> МСБГ, [нурцувсіти] 
«ТС.>> МСБГ; - неясне; можливо, пов'я
зане з [нuрці] <<нирцем>>, [нурці] <<ТС.>> з 
вторинним значенням <<зігнувшисЬ>>. 

[нирювати] <<гостювати>> Ж; - не
ясне. 

нирЯти, нирнути, [нерти] <<ниря
ТИ>> Ж, нuрець <<ТОЙ, хто ниряє, зай
мається нирянням; водолаз>> СУМ, Ж, 
[нuрка] <<водолаз Ж, пройда, проно
за Л>>, нирцем, [нuрці] <<нирцем>> Ж, 
[ нирчаксі] <<сторч, униз головою>> Па, 
[знерти, знерdти] <<виринути, вирина
ТИ>> Ж, проюіра, [проюірство] Чаб, 
[проюіря] <<пронира>> Ж, проюірли
вий; - р. нмрЯть <<пірнати; [опускати
ся, ховатися швидко в яму, підвал; іти 

зігнувшись або повзти під чимось ни
зьким]>>, бр. ньtрсіць <<Пірнати>>, др. нь~
ряти <<занурюватися>>, ньtрити «ТС.>>, 

нирати <<ниряти, пірнати, плавати>>, 
понрtти <<зануритися; опуститися; за

лити, покрити>>, понерети <<ТС.>>, п. nu
rzac <<занурювати>>, ч. norit, ст. nfieti 
<<ТС.>>, слц. norit' <<опускати, занурюва
ТИ>>, ВЛ. nuriC <<ЗанурюваТИ>>, ПОГЇС, 
НЛ. ПUГіS <<ТС.>>, бОЛГ. нuрна <<НИрЯТИ, 
пірнати>>, нурам ее, м. нурка( ее), нор
ка(се), СХВ. нарити <<ТС.>>, nонирати 
<<іти в землю (про воду); зникати; про
сочуватися>>, nонор <<Місце, де річка 
йде під землю>>, слн. [pondreti] <<зану
рювати, опускати>>, стсл. нь.tрmтн <<Опу

скатися, занурюватисЯ>>, нь.tр.-&тн, нь.t
рdтн, ннрdтН «ТС. >>, нзнр.-&тн <<Вирину
ТИ>>; - псл. *nуг-, *nur-, *пьr-, *ner-, 
*nor- <<опускаТИ>>, пов'язане з пога <<НО
ра>>; - СПОріднене З ЛИТ. nerti <<Пірна
ти; опускати>>, naras <<Водолаз; гагара•>, 
лтс. nirt <<Пірнати•>, можливо, також 
діНД. naгaka- <<ПідземНИЙ СВіТ, пеКЛО>>, 
гр. vtpтoc; <<Яструб>> ( < <<нирок>>). -
Rudn. ІІ 858; Фасмер ІІІ 91-92; Чер
ньrх І 581-582; Преобр. І 620; ЗСБМ 8" 
52-53; Bruckn·er 365; Machek ESJC 
401; Holub-Kop. 246-247; Plevacova 
Slavia 1974/4, 357-361; Trautmann 
196-197; Fraenkel 495.- Пор. нора 1 , 
нурити1 • 
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[нист] <<НОсок взуттЯ>> Л, [наст, 
нуосц] <<ТС.>> Л, [нуосце.м В[ітять] <<уда
рити передньою частиною ноги, носком 

взуття>> Л; - неясне; можливо, зводи
ться до др. * носьць <<НОСИК>>, похідного 
Від HOC7J <<НіС>>. 

[нИта] <<Відокремлювана смужка на 
лезі; саме лезО>> Ж; - неясне. 

нитеча - див. тектИ. 
нИти1 «rупо боліти; набридливо 

скаржитись, виражати неЗадоволення; 

видавати протяжні, набридливі звукИ>>, 
нuтик, [внувсіти] <<скучати>> Ж; - р. 
ньtть, бl. ньщь, др. нмти <<сумува
ТИ>>, п. пус] <<сохнути, марніти, худ
нути з туги, журбИ>>, ч. nyti <<Нудити
СЯ>>, СЛЦ. nyt' «ТС.>>, СТСЛ. 0\(НЬ.І'ГН <<бу
ТИ бездіяльним, млявим>>; - псл. nyti 
<<ХИріти, нидіти>>, пов'язане з navь 
<<Мрець; смерть>>; - споріднене з лит. 

nбvyti <<мучити>>, лтс. nave <<смерть>>, 
прус. nowis «rулуб>>, гот. naus «rруп, 
мреЦЬ>>, nawis <<МерТВИЙ>>, ірл. nuna 
<<ГОЛОД>>. - Черньrх І 582; Фасмер ІІІ 
92; Преобр. І 620; Брандт РФВ 23, 88; 
3СБМ 8, 53-54; Machek ESJC 404; 
Holub-Kop: 248; Варбот 3тимология 
1973, 31; Trautmann 201-202; Mtihl.
Endz. ІІ 703-704; Stang 39. - Див. 
ще нав1 • 

[нИтИ2 ] <<пристрій у ткацькому вер
статі, за допомогою якого піднімаються 
нитки основи>> Г, Ж, [нuчельниці] «rc.; 
основа (тканини) Ж>>, [щіченuці] «ТС.>> 
Г, Ж, [нuтяльниці] <<основа (ткани
ни)>> Ж, [нuчалниця] <<нитяна петля в 
ткацькому верстаті для підняття ниток 
основи>> Ме, [щічилниці] <<пристрій у 
ткацькому верстаті>> Доп. УжДУ І, [ні
чилниці] <<ТС.>> тж, [нuчільниці] (у тка
цькому верстаті) <<круглі дрючки з рів
цями ПG обох кінцях, на яких є петлі 
(нитки)>> О, [ничuйниці, нuчиниці, щі
чильниці, NUЧаниці, НіlЧЄЛНUtjЇ, нuчuй
НИЦЇ, начільниці, начийницяj <<ТС.>> О, 
[ніт] <<Начиння у ткацькому верстаті>> 
ЛЖит; - р. [нuтм] <<пристрій у тка
цькому верстаті, за допомогою якого 

nіднімаються нитки основи>>, [нит, щі
та, нuтченки, щітяницьt, нuченицьt, 

нИтка 

нuченки], бр. ніт, п. [nit, nica, niceni
ca], nicienica, nicielnica, [niczelnica, ni
cionka], СЛЦ. nite)'nica, болг. НLlЩи, НU
щ,елки, схв. нuти, [nicanice], слн. [ni
tij, nicalnice <<ТС.>>; - псл. *nit-ь (мн. 
*nity), *nitjenici, *nitjeп-ьky, пов'язані з 
nitь, укр. щітка; споріднені з лит. ny
tis <<реміза (у ткацькому верстаті),>, 
лтс. nits <<Частина ткацького верста
та>>. - Фасмер ІІІ 76; Преобр. І 606-
607; 3СБМ 8, 31, 34-35; Трубачев Рем. 
терминол. 132; Младенов 358; Mikl. EW 
215-216.- Див. ще н:Итка1 • 

[нитинка] (у сполуці [н. терниль
ка] (бот.) <<селягінела плауновидна, Se
lagiпella selaginoides (L.) Link.>>) Mak, 
[нитковаті] <<селягінелові>> Mak; -
похідне утворення від нить, нuтка; -
назва зумовлена, очевидно, тим, що ця 

рослина прикріпляється до грунту тон
кими (ниткоподібними) коренями, у т. ч. 
й придатковими. - БС3 38, 403. -
Див. ще нИтка1 • 

юі:тка 1 , нить, ниткdр, [нитчdк] 
(зоол.) <<Нитчастий черв'як>> Ж, [нuт
чина] <<Нитка>> Ж, І:Uітянка, [ниць] 
<<НИТКИ>>, [нuця] <<НИТОЧКа>> Ж, нитчас
тий, 1-uітяний, [нитковсітий] <<Нитко
подібниЙ>> Ж, [нитчdтий] «ТС.>> Ж, 
[нuтитися] <<Обтріпуватися>>, [понuт
чина] <<КОрпіЯ>> Нед; - р. нить, щіт
ка, бр. ніць, н{тка, др. нить, нит?Jка, 
п. вл. nic, nitka, ч. nit, nitka, слц. піt', 
nitka, нл. nis, nitka, полаб. nait, 
болг. нuта, щішка, м. нишка, [нит
ка], схв. ніlт, слн. nlt, п(tka, стсл. 
ннть.; - псл. nitь; - с!1оріднене з 
лит. nytis <<реміза (у ткацькому верста
ті)>>, лтс. пits <<Частина ткацького верс
тата>>, дінд. niv(- <<пов'язка на стегнах, 
фартух>>, nTvT- «ТС.>>, з чергуванням го
лосних: гр. vtw <<пряду>>, v~&w <<ТС.>>, 
V~IJCX <<НИтка, пряжа>>, лат. neo, nёге 
<<прясти, ткати>>, nёmen <<пряжа>>, nёtus 

<<ТС.>>, двн. najan <<ШИТИ>>, naan, nawan 
<<тс.>>, гот. nёрІа <<rолка>>, дірл. sna
the <<нитка>>, лтс. snat <<слабо скручува
ТИ>>, snate <<полотняне покривало>>, 
дінд. sn~yati <<закутує, одягає>>; іє. 
*(s)пё-, *(s)по-, *(s)пеі-, *sпeu- <<зв'язу-
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вати, зсукувати, шити, прясти>>. - Чер
ньІх І 57 4; Фасмер ІІІ 76; Преобр. І 
606-607; Machek ESJC 399; Holub
Kop. 245-246; Младенов 358; Skok ІІ 
520; Bez]aj ESSJ ІІ 224; Трубачев Рем. 
терминол. 101; Trautmann 199; 3ндзе
лин СБ3 196; Muhl.-Eпdz. ІІ 7 48; 
Friskll 311-312; Walde-Hofm. ІІ 
159-160; Кluge-Mitzka 501-502; 
Persson Beitr. 817; Pokorпy 973. 
Пор. сцувати. 

[нИтка2 ] <<Палка, що вертикально 
стоїть у витушці (приладі для змоту
вання ниток у клубки)>>; - неясне; 
можливо, результат семантичної видо
зміни слова нИтка <<тонко зсукана 
пряжа>>. 

НИТОТа - ДИВ. нетота. 
[нитчатка] (бот.) <<немалій, Nema

lioп Dub.>> Mak, [нитчатка водняна] 
<<баговиння, Conferva rivularis Fr.>> 
Mak, [нИтиці] <<конферва, Confervae 
Ag.>> Ж; - р. нитчатка <<Конферва>>, 
бр. нітчатка <<ТС.>>; - похідне утво
рення від нИтка, [нитчатий] <<НИТКо
подібниЙ>>; назва зумовлена схожістю 
цих водоростей з нитками; пор. нвн. 
Wasserfaden <<конферва>> (букв. <<Водяна 
нитка>>). -Див. ще нИтка1 • 

НИфонт (чоловіче ім'я), [Н~іхвон], 
ст. Нифонт'Ь ( 1398); - р. НИфонт, 
бр. Ніфант, [Ніхван], др. Нифонт'Ь, 
стсл. Пнфонт'Ь; - через церковносло
в'янське посередництво запозичено в 
давньоруську мову з грецької; гр. 
N~cpwv (род. в. NІ1сроvтщ), букв. <<ТВе
резиЙ>>, пов'язане з v~<pw <<бути твере
ЗИМ>>, спорідненим, можливо, з вірм. 
nawt'i <<тверезиЙ>>. - Вл. імена 73; Пе
тровский 167; Спр. личн. имен 439; 
Frisk ІІ 318-319; Boisacq 670. 

[ницелоз] (бот.) <<верба розмари
нол'иста, SaUx rosmaгinifo]ia L. Mak; 
верба сланка, Salix repens L.>>, [ніце
лоз] <<верба сланка>> Mak, [ніцалоза] 
<<Зніт вузьколистий, Epilobium angusti
foUum L.>> Mak; - р. ницел6з <<верба 
розмаринолиста; [верба сланка]>>, бр. 
[Ні?fалаза] <<верба розмаринолиста>>, 
п. [пicloza] <<ВИд лісового куща>>; -
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складне утворення з основ нИций «НИ
зькиЙ>> і лоза; пор. р. [нИцьtе л6зьt] 
<<верба сланка>>, бр. ніцая лаза <<Шелю
га>>; назва зумовлена тим, що верба 
розмаринолиста, як і верба сланка, є 
невисоким кущем ( Федченко-Флеров 
303-304).- 3СБМ 8, 33.- Див. ще 
лоза, ниць. 

[нИцка] <<овечка>> Мо, [нецька] 
<<вівця>> О, [ніцька] «ТС.>> О, [нИцько] 
(вигук для підкликання ягнят) Ж, [нИ
цю-нИцю, ниць-нИць, нИl{ьо-нИцьо, 
нИчьку-нИчьку, нічку-нічку] (вигуки 
для підкликання овець) МСБГ, [нuць
ку-нИцьку] (вигук для підкликання кіз 
і овець) МСБГ, [недзька] (вигук для 
підкликання овець); - очевидно, ре
зультат видазміни назви [мИцька] 
<<ВОВНа З МОЛОДИХ ЯГНЯТ>>, [міцка) <<ТС.>> 
(див.). 

ниць, [ниц] <<НИЦЬ>> Бі, [ніць] «ТС.>> 
Пі, [нИцьки] <<схилившись, поникнув
ШИ>> Ж, нИцьма, [ницак] <<НИЗЬКа ду
шею людина; низькопоклонний підлес
НИК>>, [нИцість], нИций, [ницювати] 
<<вивертати нави.воріт, перелицьовува
ТИ>>, lніцувати] <<ТС.>> Куз (з п.); -
р. ниц <<НИЦЬ», бр. ніц <<Тс.; [виворіт]>>, 
др. ниць <<ЯКИЙ падає обличчям униз, 
розпростертий на землі>>, на ни це <<на
виворіТ>>, п. [пус] <<НИЦЬ>> (з укр.), [nic
mo, nicma, nicma] <<ТС.>>, nice <<виворіт, 
спід>>, ч. ст. nfc <<схилений до землі, 
обернений обличчям униз>>, nfci, nісІ 
<<ТС.>>, слн. (v)nfc <<навзнак>>, стсл. ннць. 
<<ЯКИЙ падає (або лежить) обличчям 
УНИЗ>>, NНЦ€ <<НИЦЬ>>, NtЩЬ. <<ТС.>>; - ПСЛ. 

nісь <<обернений униз>>, з давнішого 
*nikь <<НИЗ>>; - споріднене з лтс. nTca 
<<мkцевість униз по річці>>, дінд. nTcal) 
<<низький>>, nyan, nyafic- <<обернений 
униз>>, nTpal) <<який лежить глибоко вни
зу>>, ДВН. nidaг <<УНИЗ>>, СнН. nugel, n!ge] 
<<(головою) вперед, ниць (упасти),>. -
Фасмер ІІІ 76; К3СРЯ 292; 3СБМ 8" 
32-33; Bruckner 359; Machek ESJC 
399; Holub-Kop. 245; Bezlaj ESSJ ІІ 
222; Аникин 4 7-51; Топоров ВСЯ ІІІ 
118-119; Trautmann 199; Fгaenke] 
503-504; Mul1l.-Endz. ІІ 745-746; 
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Mayrhoferii 182; UhJenbeck 151. 
Див. ще нИкнути. 

[нич] <<Нічого; ніщО>>, [ніч] <<ТС.>> Пі, 
[занич мати] <<мати за ніщо, не пова
жати>> Ж, [нанич] <<У ніщо>> Ж, [на
нініч] <<ТС.>> Ж; - др. ничь <<Ніщо>>, ни
че, слц. nic <<ТС.>>, полаб. nic, слн. nlc, 
СТСЛ. ННЧЬ. <<ТС.>>; - ПСЛ. ПіСЬ <<НіЩО>>, 
утворене із заперечної частки ni <<Ні>> і 
питально-неозна ченого займенника сь 
<<ЩО>>.---: Німчукv Мовозн. 1971 /З, 13-
16; Machek ESJC 398-399; BezJaj ESSJ 
І! 222; ESSJ S!. gr. ІІ 488-490. - Див. 
ще ни1 , що. 

[ничавіти] <<НИдіти, марніти>> О; -
неясне; можливо, похідне утворення 
від [нич] <<нічого, ніщо>>. 

[ничведа] <<Нікчемна, негідна лю
дина>> ЛексПол; - складне утворення 
із займенника [нич] <<Нічого>> і відати 
у вимові .поліщуків (п~р. бр. ведаць 
<<знати, вщати>>); первtсно означало 
<<ТОЙ, що нічого не знає, невіглас>>. -
Див. ще відати, нич. - Пор. нИчгід, 
нічвИдний. 

[нИчгід] <<нікчемна людина>> Ж; -
складне утворення з [нич] <<Нічого>> і 
гідний ·<<ВартиЙ>>. - Див. ще год, 
нич.- Пор. ничведа. 

[ничемний] <<Нікчемний>> Ж; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. ст. niczemny <<НікчемниЙ>>, як і ч. ni
cemny <<НіКЧеМНИЙ; ПіДЛИЙ>>, НЛ. Пicem
ny, nicomny <<ТС.>>, утворене від nicze
mu <<Нічому>> (ч. nicemu, нл. nicomu), 
форми .дав. в. від nic <<ніщо, нічого>>, 
якому відповідає укр. [ниІJ] «ТС.>>. -
Bri.lckner 359; Machek ESJC 399; Ho
!ub-Kop. 245. - Див. ще нич. 
Пор. нікчемний. 
НичИпіf- див. НикИфор. 
[нИчка1 <<казкова істота, що пряде 

вночі">> Ж;- п. [nyczka] <<ТС.>> (з укр. ?); 
- неясне; можливо, пов'язане з ніч, 
нічка. 

[нИчка2 ] (у сполуці [н. неприміт
ка] (бот.) <<Недоросток маленький, 
CentuncuJus minimus L.>>) Ж; - очеви
дно, похідне утворення від нИкнути 
<<припадати до землі>>; назва зумовлена 

нИшпорити 

тим, що ця маленька рослина має вит

ке, простягнуте стебло; пор. р. низ
мАнка (бот.) <<недоросток>>. -Див. ще 
нИкнути. 

нИчка3 
- див. нИшкати. 

нИчком <<НИЦЬ>> СУМ, Бі; - р. нич
к6м, болг. нuчком, м. ничкум, [нич
ком, ничко], схв. нuчкё, нuчицё; -
псл. nicьkomь <<униз обличчям>> від 
*nісьkь, пов'язаного з *nikь <<НИЗ>>. -
Фасмер ІІІ 76; Желтов ФЗ 1876/4, 43; 
Младенов 358; Mik!. EW 215. - Див. 
ще нИкнути. -Пор. ниць. 

[ничоман] <<бідняк>> Ж; - складне 
утворення із займенника [нич6] <<Нічо
ГО>> і ОСНОВИ діЄСЛОВа мати (букв. 
<<той, хто нічого не має>>); можливо, 
калька нім. Habenichts <<бідняк>> (haben 
<<МаТИ>>, Пісh ts <<НіЧОГО>>). - Див. ще 
мати2 , нич. 

[нИшка] <<Невеликий мішок>> Лекс
Пол; - неясне. 

[нИшкати] <<ШмигаТИ>>, [нИшкавка] 
<<пролаза>>, [нuчка] (орн.) <<волове око, 
Trog!odytes parvu!US>> ВеНЗн; - неяс
не; можливо, пов'язане з никати <<ТИ
нятися>>. 

нИшкнути <<Замовкати>>, нИшком, 
[нИщечки] <<НИЩеЧКОМ>> Пі, нuщечком, 
[нИчейка] <<НИШКОМ>> О, [нuчейком, нИ
чийка] <<ТС.>> О, знИшка <<НИШКОМ>>, [из
нuшка] <<ТС.>>, приНUШКЛий; - r· НиШ
КЩ)ть <<замовкнути>>, [нИшком <<НИШ
ком>>, бр. нішкам <<НИШКОМ>>; - очеви
дно, результат злиття виразу ні (ни) 
шикнути (тобто <<Не вимовити ні зву
КУ>>). - Фасмер ІІІ 77; 3СБМ 8, 36. -
Див. ще ни1 , ні 3 , шИкати. 

нИшпорити СУМ, Ж, [нИчпорити] 
<<НИШПОрИТИ>> Бі, шнuІіорити <<ТС.>>, 
[нuшпірка] <<людина, яка вміє добре 
шукати>> Си, [нИшпорка] <<схованка>>; -
очевидно, пов'язане з [нИшпори] <<Ве
чірня пора>>, [нешпори] <<ТС.>>, [нешпор] 
<<вечір>>, [нешпір] <<сутінки>>; первісне 
значення - <<щос"ь шукати у вечірню 
пору (у сутінках, у потемках)»; сумнів
не зіставлення (SheveJov Hist. pho
no!. 744) з р. шньtрЯть <<Шастати>>. -
Див. ще нешпір. 
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нИ.щий 

нй.щий, [нищета] <<бідність>> Ж, 
[нищотсі] <<ТС.>>, [нищук] <<старець, 
жебрак>> Ж, [нищун] <<ТС.>>, [нищунст
во] <<старцювання, жебрацтво>>, нищі
ти <<розорятися>>, [занИщ] <<злидні, над
звичайна біднісТЬ>> Пі, [обнищсіти] 
<<ЗбіднітИ>> Ж; - р. нИщий <<бідний; 
старець, жебрак>>, бр. [нішчьt] <<ста
рець, жебрак>>, др. нищь ( нищии) <<бі
дниЙ>>, п. niszczotny <<ТС.>>, нл. ст. nisco
ta <<скупістЬ>>, болг. нищ <<бідниЙ>>, схв. 
НUШт, СТСЛ. ННШТЬ. <<ТС.>>; - ПСЛ. 
*nїstj-; - споріднене з дінд. nf~tyab 
<<чужий, нетутешні Й>>, nib <<назовні>>; 
ряд дослідників (Zubaty KZ 31, 58; 
LF 30, 84; Endzelin ZfSIPh 13, 78; Мла
денов 358) реконструює псл. *nїsklo-, 
що менш вірогідно. - Фасмер ІІІ 77; 
3СБМ 8, 37; Львqв Лексика ПВЛ 
250-252; Meillet Etudes 160, 380-
381; Mikl. EW 430; Schulze KZ 40, 413; 
Mayrhofer ІІ 169. 

нИщити, нищівнИй, нищИльник 
<<літак-винищувач>>, нищИтель, винИ
щувач, незнищенний; - бр. н{шчьщь 
<<НИЩИТИ>>, П. niszczyc <<ТС.; руЙнуваТИ>> 
(з укр. ?); - очевидно, похідне утво
рення Від КОЛИШНЬОГО НиЩО <<НіЩО>> 
(пор. [нич6го] <<Нічого>> Ж); первісно 
означало <<перетворювати в ніщо>>; пор. 

р. ничт6жить <<НИЩИТИ>>, ч. nicit <<НИ
щити, руйнувати; псувати>>, слц. nicit' 
«ТС.>>, БЛ. Пісіс <<НИЩИТИ, руЙнуваТИ>>, 
НЛ. nicys <<ТС.>>, М. ништи <<НИЩИТИ>>, 
СХВ. нuштити, СЛН. nfciti <<ТС.>>; ПОМИ
ЛКОВИМ було пов'язання (Bruckner 
364; Львов Лексика ПВЛ 250-251) 
п. niszczyc зv нИщий. - 3СБМ 8, 37; 
Machek ESJC 398-399; Holub-Kop. 
245; Bezlaj ESSJ ІІ 222. - Див. ще 
ни1 , що. 

[ні 1 ] <<мене>> Ж; - результат діале
ктна! видазміни давньої форми знахід
ного відмінка мя (мйа ~ мня ~ ня ~ 
нє ~ ні). - Самійленко Нариси ІІ 89, 
97. -Див. ще мя. 

ні 2 (частка у заперечній відповіді), 
[одн{куватисяj <<Відмовлятися, проти
витися>> Ж; - р. бр. [не] <<Ні>>, др. нt, 
П. СЛЦ. nie, БЛ. НЛ. ne, болг. М. Не, 
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ні в 

СТСЛ. н<f> <<ТС.>>; - ПСЛ. ne, ЩО ВИНИКЛО, 
очевидно, шляхом стягнення з ne 
je(stь) <<Не Є>>. - Rudn. ІІ 858; 3~БМ 
7, 294; Bruckner 359; Schuster-Sewc 
997; Младенов 361.- Див. ще є, не. 

ні3 (заперечно-єднальний сполуч
ник, напр., ні я, ні ти; відокремлена 
частина заперечного займенника, напр., 
ні до кого), ні- (напр., ніде, ніколи, 
ніхт6); - результат заміни частки др. 
ни <<Ні>> (псл. ni) часткою ні (псл. ne), 
зумовленої втратою розрізнІОвальних 
якостей успадкованого ни (через злит
тя на грунті української мови давніх ЬІ 
та и і зближення нового и з ненаго
лошеним е). - Самійленко Нариси 
ІІ 29-30. -Див. ще ни1 , ні-. 

ні- (напр., у словах нізвідки, ніко
ли, нікуди); - р. бр. м. не-, др. нt-, п. 
СЛЦ. nie-, Ч. БЛ. НЛ. ne-, болг. НЯ-, СХВ. 
не-, слн. ne-, стсл. ні>-; - псл. ne- не 
зовсім ясного походження; найімовір
ніше, результат стягнення виразу ne ve 
<<Не знає>> (Mikl. EW 214; Fraenkel 
JF 41, 411; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 19); 
вважається також ступенем подов

ження заперечної частки ne- (Brug
mann Grundriss І! З, 976; Trautmann 
194; Vondrak ІІ 345). - Фасмер ІІІ 59-
60; Преобр. І 620-621; ESSJ Sl. gr. !І 
475-476. 

[нібезда] <<несподівано, раптово>> 
Ж;- неясне. 

нібИ СУМ, Бі, [небі] <<ніби>> Ж, 
[ніб] <<ТС.>>, [н{бо] <<тобто>> МСБГ; -
р. [нибьt] <<ніби>> (з укр.), бр. нібьt 
<<ТС.>>; - псл. [ni Ьу], що складається з 
заперечної частки ni в порівняльній 
функції (<<Немов, ЯК>>) і Ьу - первісно 
форми 2-3 ос. одн. аориста від дієсло
ва byti <<бути>>. - !УМ Морфологія 
479; 3СБМ 8, 24; Bruckner 359; SW ІІІ 
249; ESSJ Sl. gr. ІІ 487---,-488. - Див. 
ще бути1 , ни1 • 

(нів] <<МОЛОДИК, НОВИЙ МіСЯЦЬ», 
[нив] <<ТС.>> Ж; ~ др. новь, п. ncSw, ч. 
СЛЦ. ПОV <<ТС.>>; - ПСЛ. ПОVЬ <<МОЛОДИК, 

новий місяць>>, утворене від прикмет
ни ка ПОV'Ь <<!-\ОВИЙ>> у виразі ПОV'Ь 
mes~CЬ <<НОВИЙ МіСЯЦЬ>>; пор. др. НОв'Ь 



нівелювати 

( новьtи) мtсяць, п. ст. now miesiq_c, 
ч. ст. nov mesiec <<ТС.>>. -V Німчук 29; 
BrUckneг 366; Machek ESJC 402; Ho
!ub-Kop. 247. -Див. ще новИй. 

нівелювати, нівелювальник, ні
велір; - р. нивелИровать, бр. нівелі
раваць, п. niwe!owac, ч. nive!izovat, 
СЛЦ. niveiizovat', болг. нивелИрам, М. 
нuвел~іра, СХВ. нuвелисати, нивелИра
mu, слн. nivelfгati; - запозичене з 
французької мови, можливо, через ні
мецьку (н. nive!!feren <<НівелюваТИ>>); 
фр. nive!er <<Нівелювати, вирівнювати 
за ватерпасоМ•> утворене від ст. nive! 
<<рівень, ватерпас•>, що виникло з нар.
лат. *!їbe!!us, лат. !ІЬе!!а «ТС.•>, зменш. 
від !Ibra <<римський фунт; вага; рівень, 
ватерпас>>.- СІС2 581; Чернь1х І 571; 
Фасмер ІІІ 72; SJ:. wyr. obcych 512; 
Kopa!iriski 670-671; Ho!ub-Lyer 336; 
РЧДБЕ 416; Вуjаклиjа 619; Dauzat 
500-501; К!еіn 883, 886; Wa!de-Hofm. 
І 795-796. - Див. ще лібра. 

[ніверити] <<Нівечити•> ВеЛ, [зніве
ріти] <<знікчемніТИ•> Ж; - очевидно, 
пов'язане з п. [niwera] <<велика ганчір
ка, онуча•>, [niweJja, niweryja] <<ТС.>> не
ясного походження; пор. п. [wyszedJ: па 
niwere, па пiwery] <<згубив себе, зруй
нувався•>. - SW ІІІ 395. - Пор. по
невірЯ.ти. 

нівечити СУМ, Ж, [нівечіти] <<псу
ватися•> Ж, [перенівець] <<знівечення•> 
Пі; - бр. [нівеЧЬtЦЬ] <<НіВеЧИТИ>>, няве
ЧЬLЦЬ; - запозичення з польської мо
ви; п. riiweczyc <<Нівечити, руйнувати•> 
(букв. <<обертати в ніщо>>), паралельне 
слц. nivocit' <<нищити; псувати; руйну
вати•>, утворене від ст. niwecz <<В ні
ЩО•>, яке складається з частки ni <<Ні•>, 
nрийменника we <<В>> і займенника cz з 
псл. сь <<ЩО•>. - 3СБМ 8, 60; Wit
kowski SOr J9/2, 210; BrUckner 364; 
Machek ESJC 399. ~ Див. ще ни1 , у1 , 
що. - Пор. внівець. 

нівор, нів6ра, нівораш, нівор-
чук - див. невора. 

[ніворот] (у виразі [ніворотом 
ити] <<занепадати; тинятися, блука
ТИ>>) Ж, [ніворотом] <<Шкереберть О; 

ніг а 

безладно, безплідно, марно; безцільно, 
даремно МСБГ,>, [ніворот] (у виразах 
[йти невоfотом] <<ЙТИ без ОПіКИ, без 
нагляду•>, неворотом піти] <<пропас
ТИ>>) О, [нИворот] (у виразі [нИворо
том ходити] <<тинятися, блукати•>) О, 
[знівертувати] <<дуже сильно розі
рвати, розрити•> Ж; - очевидно, пов'я
зане з [нев6ртний] <<неповоротниЙ>> 
(див.). 

нівроку, [нівр6чейку] <<Нівро-
ку•> О; - п. [niwroku] <<нівроку•> (з 
укр.); - результат злиття заперечної 
частки ні та іменника уроки (вр6ки) 
(у формі род. в. одн.) <<Наслання хво
роби ПОГЛЯДОМ>>. - Див. ще нР, 
ректИ. 

нівхи (одн. нівх, нівух) (народ
ність на Далекому Сході в Росі"і); - р. 
болг. нивх, бр. ні[Jх, ч. слц. Nivch; -
через російське посередництво запози
чене з нівхської мови, в якій є самона
звою народу і буквально означає <<ЛЮ
дина•> (первісно <<тутешній, з мого се
ла•>). - УРЕ 10, 95; Панфилов Яз. 
нар. СССР V 408; 3тнонимьІ 119-126. 

[ніга] <<розніженість, пестощі Ж; 
достаток, розкіш Бі•>, [ніза] <<пестун, 
пестуха; білоручка>> Ж, ніжнИй СУМ, 
Ж, ніжИти СУМ, Ж, виніжіночка 
<< виніжена дівчина•>, [знігатися] <<уто
митися, знесилитися•>, зніжити, пре
ніжний, розніжений; - р. ніга <<до
статок, розкіш; насолода; ніжність, 
пестощі>>, др. нtга <<радість; ласка•>, ч. 
пеhа <<НіЖНіСТЬ>> (з рос.), СЛЦ. neha, ВЛ. 
neha <<ТС.>>, болг. нега <<СОЛОДКа ЗНеМО
Га>> (з рос.), м. нега <<догляд, турбота•>, 
схв. нёга <<догляд, піклуванНЯ•>. слн. 
nega <<ТС.>>, СТСЛ. Н<f>ГА <<радіСТЬ>>; -
псл. nega; - споріднене з лтс. naigat 
<<відчувати потребу, жадати•>; ненадій
ними є дальші зіставлення (Потебня 
РФВ4, 209; Mik!. EW215) з дінд. 
snlhyati <<робиться вологим, клейким•>, 
snehaQ <<ЖИр, гладКіСТЬ>>, ПСЛ. snego 
<<СНіГ>>; ще більший сумнів викликають 
зближення з лат. nugae <<дрібниці, ні
сенітниця•> (Брандт РФВ 23, 90) або з 
Гр. VJ~W <<МИЮ>>, дінд. nenekti <<МИЄ, ЧИС-
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нfгди 

ТИТЬ>> (Matzenaueг LF 11, 331). - Чер
ньІх І 565; Фасмер ІІІ 56; Преобр. І 
621; Skok ІІ 529-530; Mi.lhl.-Endz. ІІ 
689; Be,zzenbeгgeг-Fick ВВ 6, 238; 
Meillet Etudes 255. 

нfгди, нігди, нікди - див. нИ-
гда. 

нігй.ч - див. гич. 
нігілізм, нrгrлrст, нігілістИч-

ний; - р. нигилuзм, бр. нігілізм, п. 
вл. nihilizm, ч. nihilismus, слц. nihiliz
mus, болг. нихилuз--ьм, м. нихилuзам, 
СХВ. нихилuзам, СЛН. Пihilfzem; - Че
рез російське посередництво запозиче
не з німецької або французької мови 
(нігіліст - з фр. nil1iliste); нім. Nihi
llsmus (фр. пihilisme) <<НігілізМ>> утворе
но німецьким філософом Ф. Г. Якобі 
(1743-1819) від лат. nihil <<Ніщо, нічо
ГО>>, що виникло з nihilum (*nehilum), 
яке утворилося із заперечної частки ne 
<<Не>> і іменника hilum <<дрібниця, крих
та, малість>>, етимологічно не зовсім 

ясного, можливо, пов'язаного з fїlum 
<<нитка>>, спорідненим з лит. gysla <<ЖИ
ла>>, псл. zila «ТС.>>, укр. жuла. - СІС2 

581; Алексеев Сб. ОРЯС 1928, 10113, 
413-417; Козьмин ИАН ОЛЯ 1951 І 4, 
378-385; Чернь1х І 571-572; Фас
мер ІІІ 73; Kopaliriski 668-669; РЧДБЕ 
418; Вуjаклиjа 621; Кluge-Mitzka 512; 
Dauzat 500; Кlein 591, 731, 1047; Wal
de-Hofm. І 646-647. 

[ніголов] <<стрімголов>> МСБГ; -
неясне. 

ніготь, [нfхоть] <<ніготь>> Ж, [но
геть Л, щ5готь Ж, н6хать Л, н6хоть 
Л, ньогот, ньоготь Л, ньохоть Л, 
гнuхість] <<ТС.>>, нігтuстий, [занігти
ЦЯ] <<нігтьовий нарив>> Ж, [зан6гтиця] 
<<Задирка>>, піднігтьовuй; - р. ноготь, 
бр. ногаць, др. ног--ьть <<ніготь; кіготь>>, 
но·готь <<ТС.>>, п. nogiec <<ніготь>>, ст. no
kiec, ч. nehet, ст. nohet, слц. necht, вл. 
nochc, нл. noks, полаб. ni.ld'et <<ТС.>>, 
болг. н6к--ьт <<Тс.; кіготь>>, м. нокот, 
СХВ. накат <<ТС.>>, СЛН. noht <<НіГОТЬ», 
стсл. ноrьть. <<Ніготь; кіготЬ»; - псл. 
поgоtь І nokotь <<ніготь, кіготь>>, пов'я
зане з поgа <<НОГа>>; - споріднене з 
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лит. nagutis <<Ніготь, кіготь>>, прус. na
gutis <<ніготь (на пальцях руки)>>, двн. 
nagal <<НіготЬ», гот. ganagljan <<приби
вати цвяхами>>, дісл. nagl <<ніготь>>, 
дірл. ingen <<Ніготь, кіготь>>, кімр. ewin, 
брет. iwin, лат. unguis, гр. OVU~ <<ТС.>>; 
і є. *onogh- І ongh- І ggh- <<Ніготь, кіготь>>. 
- Rudn. !І 859; Фасмер ІІІ 79-80; Чер
ньІХ І 575; Преобр. І 610; ~СБМ 8, 39; 
Bгi.l~kneг 365; Machek ESJC 394; Schus
teг-Sewc 1019; Младенов 359; Skok ІІ 
522-523; Bezlaj ESSJ ІІ 226; Трубачев 
ВСЯ li 33; Критенко Вступ 542; Tгaut
mann 192; Fгaenkel 4 78-4 79; Mi.lhl.
Endz. ІІ 688; Кluge-Mitzka 501; Vгies 
AEW 403-404; Walde-Hofm. ІІ 818-
819; Pokorny 780. -Див. ще нога. 

[ні-гу] (вигук, яким підганяють ко
ней) Ж; - результат поєднання вигу
ків [ні], пов'язаного з [ньо] <<НО>>, і гу 
(оклик). -Див. ще гу, но2 . 

[нfдра] (у виразі [пійтu по нідрах] 
<<Піти по нишпоркаХ>>); - неясне. 

нідро, нfдриця -ДИВ. надро. 
ніж1 <<знаряддя, інструмент для рі

занНЯ>>, [ниж]. <<чересло>> Л, [ніжна] 
<<Ніж та інструмент на зразок шила в 

шкіряних піхвах, що чіпляються гуцу
лом до пояса Г; піхви, піхви для шаб
лі Ж>>, ножар, ножарство <<ремесло 
ножаря>> Куз, [ножен] <<ПіХВИ>> Ж, [но
женЯ] <<ножик>> О, ножиці, [ножі] 
<<Шатківниця>> ДзАтл І, [ножо] <<ТС.>> 
тж, ножівка, [ножівнuк] <<піхви; но
жар>> Ж, [ножні] <<ножиці для різання 
заліза>>, ножовИще, [нож6вка] <<ножів
ка>> О; - р. бр. болг. м. нож, др. 
НОЖЬ, П. ПОі, Ч. ПUZ, СЛЦ. ПОZ, ВЛ. ПОZ, 
нл. поz, полаб. ni.lz, схв. ю5ж, слн. noz, 
СТСЛ. НОжь.; - ПСЛ. ПОZЬ <<НіЖ>>, пов'яза
не чергуванням голосних з nizati <<НИ· 

зати, проколюваТИ>>, nьziti (пор. р. 
вонзuть <<устромити>>); зіставляється 
також (Трубачев ВСЯ ІІ 33) з псл. 
nogotb <<НіГОТЬ», ЛИТ. naga <<КОПИТО>>, 
нвн. Nagel <<Ніготь; цвях>>. - Rudn. ІІ 
859; Фасмер ІІІ 80; Чернь1х І 575-576; 
Преобр. І 610-611; 3СБМ 8, 39-40; 
Трубачев Ре.м. терминол. 155-156; 
Holub-Kop. 248; Bezlaj ESSJ ІІ 229; 



ніж 

Fortunatov AfSJPh 11, 569; Trautmann 
200; МеШеt MSL 14, 339-340. -
Див. ще низати. - Пор. заноза, про
воза. 

[ніж2] (бот.) <<Півники, Iris L.>> 
МСБГ; - результат перенесення на
зви ніж <<Знаряддя, інструмент для рі
зання>>, зумовленого мечоподібною 
формою листя ірису. -Див. ще ніж1 • 

ніж3 (спол.), [неж, неже, ніжже 
О, н{жи] «ТС.>>, [ниже] <<ПОКИ>> О, [ніж] 
<<ТС.>> Ь; - р. [неже] <<Ніж, як, замість 
того щоб>>, бр. ніж <<НіЖ>>, др. неже, 
П. niz, СТ. nize, Ч. СЛЦ. nez, НЛ. njez, 
Піz, СХВ. него <<ТС.>>, СЛН. nego <<НіЖ; 
аЛе>>, СТСЛ. НЕЖ€ <<НіЖ>>; - ПСЛ. пеzе 
<<НіЖ>> (укр. ніже > неж > ніж), утво
рене з ne <<ЯК, ніж>> (очевидно, тотож
ного із заперечною часткою пе), спорі
дненого З дінд. Па <<ЯК, НаЧе>>, ЛИТ. ne 
<<НіЖ>>, negu, negl, пеі, лтс. ne <<ТС.>>, та 
підсилювальної частки ze <<Же>>. - Фа
емер ІІІ 52-53, 59; Преобр. І 896-
597; 3CJ?M 8, 26; Machek ESJC 398; 
Schuster-Sewc 1017; Bezlaj ESSJ ІІ 
218; ESSJ SJ. gr. ІІ 455-462; FraenkeJ 
489.- Див. ще не, же1 • 

[ніЖаден] <<жоден>> Ж; - очевид
но, запозичення з польської мови; 
п. [nizaden] <<Жоден, ні один, ніхто>>, 
ст. nizaden, nizadny <<ТС.>>, як і ч. nizad
ny <<Ніякий, жоден, ні одИН>>, виникло, 
напевне, з *nizedny ( < псл. піzе jеdьп"Ь) 
<<ТС.>>. - Richhardt 115; BrUckner 660. 
- Див. ще жоден. 

ніже (спол., частка) <<Ні, ані>>; - р. 
тіже <<ТС.>>; - запозичення зі старо
слов'янської мови; стсл. ннжє <<ТС.>> 
складається з нн <<Ні>>, якому відповідає 
укр. [ни] <<Ні>>, і підсилювальної частки 
же <<Же>>. - Преобр. І 605. - Див. ще 
же1 , ни!. -Пор. ні3 • 

· [ніже-ні] <<аЖ ніяю>; - результат 
поєднання синонімічних часток н{же 

<<Ні>> і ні. - Див. ще ні3 , ніже. 
[ніжли] <<НіЖ>>; - р. болг. ніжели, 

бр. [нuжли], др. нежели, п. nizeli <<Ніж, 
ЯК>>, niZJi <<ТС.>>, Ч. пezJi <<Ніж; перш ніж, 
ДО ТОГО ЯК>>, БЛ. НЛ. njezJi <<НіЖ>>, СТСЛ. 
N€Ж€ 1\Н «ТС.>>; - ПСЛ. пеzе Ji <<НіЖ>>, ЩО 

4 2---460 

ніздря 

складається з neze <<НіЖ>> і Іі, якому 
відповідає укр. [ли] <<ЧИ>>. - Фасмер IIJ 
52-53; 3СБ[v\ 8, 26; Machek ESJC 
398; Schuster-Sewc 1016-1017. - Див. 
ще ли, ніж3 . 

[ніжник] (бот.) <<сонцецвіт ладан
никовий, Heliaпthemum chamaecistus 
МШ.>> Mak; - р. [ніжник] <<ТС.>>; - не 
зовсім ясне; очевидно, результат видо
зміни назви [н{тник] <<ТС.>> (див.). 

ніза - див. ніга. 
[нізац] <<За ніщо>> Ж; - запозичен

ня з польської мови; п. ст. nizac <<За 
ніщо>> є результатом злиття ni <<Ні>>, za 
<<За>> і со <<ЩО>>. - SW ІІІ 396. - Див. 
ще за1 , ні 3 , що. - Пор. нінац. 

ніздра, ніздрЯ - див. міздрЯ. 
ніздря, [гніздрЯ] <<НіздрЯ>> Г 1927, 

ніздрИна <<Пустота в цеглі>>, [н{здро] 
<<ніздрЯ>> ВеБ, [ноздри] <<Ніздрі>> ВеЛ, 
[нуздрС] <<ТС.>> ВеУг, lноздрач] <<камінь
черепашник>> Дз, [ноздрій] <<Чоловік з 
великими ніздрями>> ЛексПол, [ніздра
тий] <<Ніздрюватий, пористий; з вели
кими І-ііздряМИ>> Она, [ніздруватий] 
<<ніздрюватий, пористиЙ>>, ніздрюва
тий, ніздрянuй, ніздрЯстий, lнозд
ровuй] <<носовиЙ>> Ж, [ноздрюватий] 
<<ПористиЙ>> Ж, [ноздрЯтий] <<ніздрюва
тий, пористиЙ>>; - р. ноздрЯ, бр. болг. 
м. н6здра, др. ноздря, п. nozdrze 
(мн.), Ч. СЛЦ. nozdra, БЛ. nozdra, СХВ. 
ноздра, ноздрва, слн. nozdrv, стсл. 
ноздрm; - псл. nozdr(j)a (*nozdьrja?) 
<<Ніздря>>, пов'язане в не зовсім ясний 
спосіб з nos"Ь <<НіС>>; - припускається 
давнє утворення з суфіксом іє. -dhrо
(Шахматов ИОРЯС 17/ 1, 282; Brug
mann IF 18, 437-438) або іє. -r-, як і в 
лит. nasrai <<Паща>>, снн. noster <<нізд
ря>>, нн. nUster «ТС.>> (Преобр. І 613; 
BrUckner 367; HoJub-Kop. 247; Мла
денов 359; Skok ІІ 524~525; Stang 39; 
Trautmann 193-194; Pedersen IF 5, 69; 
Bezzenberger ВВ 1, 341; Zupitza KZ 37, 
397; HoJthauseп KZ 69, 167; Кluge
Mitzka 517); тлумачиться ще (Труба
чев 3тиl\jология 1970, 14-17; Ma
chek ESJC 402) як складне утворення 
іє. *пos-srї або *пos-ri(n)-, у якому дру-
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нізіне 

гий компонент відповідає гр. рі<;;, p1v6~ 
<<Ніздрі>>; виводиться , також ( Фасмер 
ІІІ 80-81; Vai!!ant RES 12, 89; Мейе 
ОЯ 111) з основ псл. nos-ь і dьrati_ <<дер
ТИ>>; припущення (Vai!!ant RES 15, 
237) про запозичення з литовської мо
ви необгрунтоване. - Фасмер-Труба
чев ІІІ 80-81; Чернь1х І 576; 3СБМ 8, 
40; Bez!aj ESSJ ІІ 228-229. - Див. 
ще ніс. 

[нізіне] <<вид гуцульської вишив
КИ>>; - неясне; можливо, пов'язане з 
низ (пор. низь <<спосіб вишивання 
(спіднизу)>>, [нuзя] <<ТС.>>). 

[нізка] <<м'якуш у гарбузі; шар, що 
мkтиться безпосередньо під корою де
рева•>; - результат фонетичної видо
зміни назви [мізксі] <<м'якуш усередині 
гарбуза>>, м' язгd <<Подрібнена плода
овочева маса>> (див.). 

нізчИмний <<Зварений без припра
ви, пісний>>, [нищuмни] <<Пісний, не 
м'ясниЙ>> Л, [нізчемний] <<пустиЙ>> Бі, 
[нізчuмниця] <<нестача харчів>> Бі; -
р. [нисчuмница] <<обід без усякого при
варку; нужда, голод; погана їжа, пога
но приправлена їжа>>, бр. нішчьІмньt 
<<піснйй; пустиЙ•>, нішчьІмнЩа <<пісна 
їжа; пісні дні>>, п. [niszczymnyj <<Пісний, 
не приправлениЙ>>, [niszczemпy] <<ТС.>>; -
похідне утворення від виразу ні з 
чим. - 3СБМ 8, 37. - Див. ще з1 , 
ні 3 , що. 

ній - див. ним. 
Ніка (жіноче ім'я); - р. болг. НИ

ка, бр. Ніка, ч. слц. Nike; - запози
чення з грецької мови; гр. NixГJ (жіно
че ім'я; Ніка, богиня перемоги) похо
дить від vixГJ [vixcx] <<Перемога>>, що не 
має надійної етимології; можливо, по
в'язане з vє1хо~ <<суперечка, сварка; 
ненависть, ворожнеча; битва, біЙ>>, 
VE(XEW, VEIXEJW <<СВарю, сварюся; обви
нувачуЮ>> і споріднене з лит. ap-ninku, 
apnlkti <<оточити; напасти з усіх боків>>, 
лтс. пikns <<Злий, лютиЙ>>. - Вл. іме
на 147; Петровский 165; Спр. личн. 
имен 513; Frisk ІІ 320-321.- Пор. 
МикИта, Микола, Никандр, НикИ
фор, НИкін, НикодИм. 

98 

нікчемний 

нікандра (бот.) <<Nicandra AdanS.>>; -
р. никсіндра, бр. ніксіндра, п. nikand
ra; - назва за ім'ям грецького поета, 
граматиста і лікаря Никандра (гр. Ni
xcxvopщ, ІІ ст. ДО Н. е.). - sw ІІІ 390; 
Симоновиh 317; NSD 1672. - Див. ще 
Никандр. 

нікель, нікелін, нікелювсільник, 
нікелювальний, нікелювати; - р. нu
кель, бр. нікель, п. nikie!, ч. nik!, слц. 
nikeJ, болr. М. НUКеЛ, СХВ. нйкал, НUКЛ, 
слн. nfkelj; - запозичення з німецької 
мови; нім. Nickel <<нікель>> походить від 
шв. пickel, що є скороченою формою, 
введеною в ужиток шведським мінера
логом А. Кронштедтом, від kopparnickel 
<<ТС.>>, кальки нім. Kupfernickel <<черво
ний нікелевий колчедан>>, букв. <<мід
ний (гном) Нікель>>, у якому компонент 
-nickel є зменшувальною формою від 
Nikolaus, імені одного з гномів, підзем
них <<духів-карлю<іВ>>. - СІС2 582; Ко
валь 168; Волков 24; Rudn. ІІ 859; Фи
гуровский 95-96; Чернь1х І 573; Фас
мер ІІІ 74; 3СБМ 8, 28; Kopaliг1ski 669; 
РЧДБЕ 417; Bezlaj ESSJ ІІ 223; Кlu
ge-Mitzka 510; Hellqvist 696; Falk
Torp 766, 767; Кlein 1045. 

[нікИм] <<ПОКИ>> ВеБ, [нічИм] <<ТС.>> 
О; - п. [nikim] <<ТС.>>; - результат 
злиття частки ni <<Ні>> і займенникової 
форми ким (ор. в. одн. від ст. кьш 
<<ЯКИЙ>>). - sw ІІІ 391. - Див. ще за-

·3 
КИ, Hl , ХТО. 

нікотИн; - р. болг. м. никотuн, 
бр. нікацін, п. nikotyna, ч. вл. nikotin, 
слц. слн. пikotln, схв. никотйн; - за
позичення з французької мови; фр. ni
cotine <<Нікотин>> утворене від nicotiane 
(бот.) <<ТЮТЮН>>, нлат. (herba) NicoШina 
<<ТС.>> (букв. <<трава Нікота>> ); рослина 
названа так за прізвищем французько
го посла в Лісабоні Нікота (Nicot), 
який завіз тютюн з Індії до Франції 
(1560). - СІС2 582; Коваль 62; Чер
ньІх І 573; Фасмер ІІІ 75; Kopaliг1ski 
669; Кluge-Mitzka 512; Кlein 1045; 
Dauzat 500; GamШscheg 647. 

нікчемний, [некчемний Ж, нікче
мен Ж], нікчема, нікчемник, [нікчем-



Ніла 

ниця] <<Непридатна річ, дрібниця; ні до 
чого не здатна жінка•>, нікчемство, 
[нікчемнити] <<Принижувати, псува
ТИ•> Ж, [нікчемнИчити] <<ТС.•> Ж, нік
чемніти; - р. никчёМНЬlЙ <<Нікчем
НИЙ>>, бр. нікчЗмньt <<Нікчемний, непот
рібниЙ•>; - запозиЧення з польської 
мови; п. nikczemny <<Негідний, низький, 
підлий; [не придатний ні до чого],> ви
никло на грунті виразу ni k(u) czemu 
(godny) ·<<Ні до чого (не придатний)•>, 
що складається з частки ni <<Ні>>, при
йменника k(u) <<дО•> і форми дав. в. 
одн. займенника со <<ЩО•>. - Кобилян
ський УМЛШ 1978/9, 79-80; 3СБМ 
8, 29; Witkowski SOr ХІ.((/2, 209; 
Bruckпer 359; Machek ESJC 399. 
Див. ще к, ни 1 , ні3 , що. 

Ніла (жіноче ім'я); - р. НИла, бр. 
Ніла; - очевидно, результат скоро
чення імен Неон{ла, Леоніла; у росій
ській мові пов'язується також (Петро
вский 167) з чоловічим ім'ям Нил. -
Вл. імена 147; Спр. личн. имен 518. 
Див. ще Неоніла. 

нільга - ДИВ. нельга1 . 
[нім1J <<ПОJШ>>; - бр. [нім] <<перш 

ніЖ>>; - запозичення з польської мови; 
n. nim <<Поки, перш ніж, перед тим ЯК•> 
виникло з ст. im <<ТС.•>, що за походжен
ням є формою місц. в. одн. від зай
менника оп <<ВіН•>. - Richhardt 83; 
ЗСБМ 8, 29-30; Бульша 218; Bruckner 
204-205, 364. -Див. ще його, ним. 

нім2 - див. ним. 
німб <<СЯЙво над зображенням голо

ви СВЯТОГО>>, н{мбус; - р. нимб, бр. 
німб, п. пimb(us), ч. слц. вл. пimbus, 
болг. тімб(ус), схв. нuмб(ус), слн. 
nimb(us); - запозичення з латинської 
мови; лат. nimbus ( < *nembhos) <<ХМа
ра, :гуман; дощова хмара•> пов'язане з 

nebula <<туман•> і споріднене з пехл. 
namb <<роса, туман•>, пат «ТС.•>, перс. 
nem <<ВОЛОГИЙ> ВОЛОГіСТЬ>>, дінд. nabhaQ 
«Туман, хмара, небо•>, псл. пеЬо, укр. 
небо. - СІС2 582; Черньrх І 573; Kopa
liriski 669-670; РЧДБЕ 492; Вуjаклиjа 
620; Walde-Hofm. ІІ 168-169; Юеіл 
1048.- Див. ще небо. 

4* 

німець 

німець1 <<людина німецької націо
нальності; [будь-який іноземець із За
хідної Європи, який не знає слов'янсь
ких мов Бі]•>, німак <<німець•>, Німеч
чина, [Німещина] <<Німеччина•>, німка, 
німкеня, [німкИня] <<німкеня•> Ж, ні
мота <<НіМЦі>> (зб.), [німча] <<МаЛеНЬКИЙ 
німець•>, німчура СУМ, Ж. німчай 
<<німецЬ», німчак, німчИн <<ТС.•>, [нім
ченЯ] <<німецька дитина•>, [німчити] 
<<ОНімечувати•>, [нед6німок] <<напівні
мецЬ» Ж, онімечити, [перенімечити
ся] <<Онімечитися•>, понімечити; - р. 
бр. болг. немец <<Німець•>, др. нtмьць 
<<Людина, що говорить невиразно, не

зрозуміло; іноземець; німецЬ», п. Nie
miec <<німець•>, ч. Nemec, слц. Nemec, 
вл. Nemc, нл. Nimc, Nemc, схв. Немац, 
слн. Nemec, стсл. ні>мь.ць. <<ТС.•>; - псл. 
neffibCb <<ЧУЖОЗеМеЦЬ>> (букв. <<ТОЙ, ХТО 
говорить незрозумілою мовою•> ), утво
рене Від nemo <<ЯКИЙ ЗаЇКаЄТЬСЯ, ЯКИЙ 
говорить невиразно, незрозуміло, ні
МИЙ•>; помилковим з фонетичних і з 
гr;ографічних міркувань є виведення 
(Sachmatov AfSlPh 33, 82-83; Белич 
ИОРЯС 8/2, 388; Миккола РФВ 48, 
270-271) від Nemetes, назви одного 
германського племені; не можна при

йняти також гіпотезу (Ильинский 
ИОРЯС 24/1, 148-149) про первісне 
значення слова <<Кочівник, пастух•> і 

спорідненість його з гр. VEJ-IW <<пасти 
худобу, займатися скотарством•>, VOJ-Іa<;; 
<<скотар, пастух, кочівник•>, VEJ-10<;; <<Па
совисько; ліс•>, лат. nemus <<ЛіС•>. -
Фасмер ІІІ 62; Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 361; Преобр. І 622-623; 3СБМ 8J 
4; Bruckner 3~0, 681; Machek ESJC 
395; Schuster-Sewc 998-999; Младе
нов 362; Skok ІІ 516-517; Bezlaj ESSJ 
ІІ 219; Mikl. EW 215; UJ:aszyn 
ZfSlPh 6, 368-372. - Див. ще ні
мИй. 

[німець2 ] <<ВИд дитячої грИ•>; -
п. [niemiec] <<ВИд ·гри в м'яча•>; - оче
видно, результат перенесення назви 

німець як етноніма; мотивація перене
сення неясна. ~ SW ІІІ 291. -Див. 
ще німець•. 
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німИй 

німии, [німенький] нрохи німий, 
заїкуватиЙ>> Ж, німотний, [німува
тий] <<заїкуватий; мовчазниЙ>>, [німак] 
<<німиЙ>> Ж, [німан] <<ТС.•> Ж, [німаня] 
<<німа•> Пі, [німень] <<Німий•> Пі, німина 
«безсловесна істота, тварина; [худоба 
Досл. і мат. IV]•>, [німіна] <<худоба•> 
ВеЛ, німота, [німтур] <<німа людина•>, 
німтура <<ТС.•>, [нЄмтур] <<німа люди
на, мовчун Ме; недорікуватий Па•>, 
німчак <<німа людина•>, німіти, [ні
мотіти] <<німувати•> Ж, нім6тствува
ти, німувати, [німко] <<Мовчки•> ВеУг, 
[німно робиться комусь] <<хтось стає 
соромливим, розстроєним•> Ж, [онімИ
ти] <<зробити німим•> Ж, оніміти, [по
німо] <<потай•> Нед, [унімати] <<німіти•> 
Нед; - р. нем6й <<німиЙ•>, бр. нямьІ 
<<ТС.>>, др. нtмьtи <<Німий; який говорить 
невиразно, незрозуміло•>, п. nіету <<Ні
миЙ•>, Ч. Пету, слц. nету, БЛ. nету, 
нл. nіту, nету, болг. ням, м. нем, схв. 
нем, СЛН. nет, СТСЛ. Ні>М'Ь <<ТС.>>; -
ПСЛ. nето <<ЯКИЙ ЗаЇКаЄТЬСЯ, ЯКИЙ ГО
ВОрИТЬ невиразно, незрозуміло; німиЙ•> 
з давнішого *тето <<який заїкається, 
який говорить невиразно•>, очевидно, 
спорідненОГО З ЛТС. тетs <<НіМИЙ•>, те
теrіs <<заїка•>, т~mulis <<ТС.>>, хет. те
та- <<Говорити•>; очевидно, іє. *тет-, 
звуконаслідувальне, як нвн. тuтте!n 
<<невиразно говорити, мимрити•>, англ. 

тuтЬ!е <<ТС.>>, укр. мИмрити, р. мЯм
лить <<мимрити•>, п. [тотоtас] <<незро
зуміло говорити, белькотати•>, [тато
tас] <<ТС.•>, ч. тuтJat <<бурчати•>, схв. 
мумлати, мум;ьати <<бурмотатИ>>, слн. 
moт!jati <<бурмотати, бурчати•>; припу
скається також (Гамкрелидзе-Иванов 
472-473) іє. *nё-тn-, букв. <<Не гово
рячиЙ>>, утворене з частки ne <<Не•> і 
основи *теn-/тg- <<думати, говорити>>; 
помилковими є зіставлення з двн. nei
тan <<говорити>> (Wiedeтann ВВ 28, 
54-55) або з дангл. Ьеnоетап <<обіб
рати•> (припускається первісне значен
ня <<позбавлений (мови)>> (Neisser ВВ 
30, 303), ЯК і ВИВедеННЯ З ne- і -ьто 
(Миккола РФВ 48, 270). - ЧерньІХ І 
568-569; Фасмер ІІІ 63; Горяев 232; 
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3СІ;?М 8, 69; Machek ESJC 395; Schus
ter-Sewc 999; Skok ІІ 516; Bez!aj ESSJ 
ІІ 219; MikJ. EW 215; Muh!.-Endz. ІІ 
615; Grunentha! AfS!Ph 39, 290-291; 
Petersson Vg!. s!. Wortst. 50; К!uge
Mitzka 492; К!еіn 1014. 

[німина] (бот.) <<Вороняче око зви
чайне, Paris quadrifo!ia L. ВеНЗн; жос
тір ламкий, Rhaтnus frangula L. ВеЛ,>, 
[німіна] <<Жостір ламкиЙ>> ВеЛ; - по
хідне утворення від німИй; назва зумо
влена отруйними властивостями воро
нячого ока; на жостір ламкий назва 
перенесена з воронячого ока за спіль
ною ознакою обох рослин - чорними 
ягодами. - Див. ще німИй. - Пор. 
німИця. 

[німИця] (бот.) <<дурман звичайний, 
Datura straтonium L.; беладона лікар
сьІЩ Atropa beJ!adonna L. Mak; блеко
та, Hyoscyaтus L. Mak; скополія кар
ніолійська, Scopo!ia carnio!ica Jacq. 
Mak•>, [німиця лісна] <<льонок звичай
ний, Linaria vu!garis Мі!!.>> Mak; - ч. 
[nетпіса] <<беладона•>, [пітnіса] <<ТС.>>; 
- похідне утворення від німtій; назва 
зумовлена отруйними властивостями 
рослин (деякі з них, зокрема, викли
кають розлад мови); пор. назву бле
кота (бот.), пов'язану з блекотати 
<<белькотіти, невиразно говорити•>. 
Німчук 286; Machek Jт. rost!. 205. -
Див. ще німИй. - Пор. німина. 

[німра] <<Який говорить невиразно, 
незрозуміло; який не дивиться у вічі, з 
опущеними очима>> Ж, [н{мравий] <<ТС.>> 
Ж, [німрати] «Говорити невиразно, не
зрозуміло, мимрити>> Ж; - очевидно, 
утворене за зразком іменників типу 

[мuмра] <<ТОЙ, що говорить невиразно, 
незрозуміло>> від німИй з уже втраче
ним значенням «ЯК~Й говорить невира
зно, незрозуміЛО>>; МОЖе бути Й rезуль
ТаТОМ контамінації слів [мИмра <<той, 
що говорить невиразно, незрозуміло>> і 

німИй; у формальному відношенні бли
зьке до п. [nieтra] <<німка; бридка, не
зграбна, нерозторопна жінка>>, nieтra
wa <<розтелепа, мамула>>, nieтrawy <<Не
зграбний, повільний, нерозторопниЙ>>, 



німфа 

ч. nimra <<повільна людина, копун>>, nim
ravy <<повільний, марудниЙ>>, nimrat se 
<<повільно робити, копатися, возитися>>. 

німфа <<у грецькій міфології - бо
жество у вигляді жінки, яке уособлює 
явища і сили природи>>; - р. болг. м. 
нuмфа, бр. німфа, П. nimfa, Ч. СЛЦ. 
вл. nymfa, схв. нймфа, слн. nfmfa; -
заnозичення з грецької мови; гр. VU/lЧJІl 
<<наречена; молода дружина; молода 

жінка; німфа>> споріднене з лат. nubo, 
-ere <<закутуватися в покривало (про 
наречену в день весілля), виходити за
міЖ>>, др. снубити <<ЗВідникувати>>, слн. 
snubiti <<СВатаТИСЯ>>, укр. [дівосщіб] 
<<СВат; назва обряду сватання в деяких 
місцевостях>>. - СІС2 582; Черньrх І 
573; Kopaliriski 670; Holub-Lyer 338; 
Младенов 358; Вуjаклиjа 620; Frisk ІІ 
325-326; Walde-Hofm. ІІ 183-184; 
Кlein 1064. -Див. ще дівоснуб. 

Німфодора (жіноче ім'я), Німфа, 
Дора, ст. Нvмфодwра <<нев'Ьстньrй дар>> 
(1627); - р. Нимфод6ра, бр. Німфа
дора, болг. Нимфод6ра, Нимфид6ра; 
- запозичення з грецької мови; гр. 
Nщ.trpoбwpcx утворене від VU/lЧJІl <<наре
чена; молода дружина; молода жінка; 

НіМфа>> та OWpOV <<ПОдарунок, дар>>, СПО
ріднеНОГО з вірм. tur <<дар>>, псл. dагь, 
укр. дар. - Вл. імена 147; Берин
да 224; Петровский 167; Спр. личн. 
имен 513; Илчев 360; Frisk І 430. -
Див. ще дати, німфа. 

німфоманія <<хворобливо підвище
ний статевий потяг у жінок>>, німфо
манка; - р. болг. нимфомания, бр. 
німфаманія, п. nimfomania, ч. nymfo
manie, слц. nymfomania, м. нимфома
нujа, схв. нимфоманиjа, слн. nimfoma
nfja; - через західноєвропейські мови 
(нil\j. Nimphomanie, фр. nymphomanie, 
англ. nymphomania) запозичено з но
волатинськоІ наукової мови; нлат. nym
phomania утворене з VU/lЧJІl <<наречена; 
молода дружина; молода жінка; німфа>> 

та J.юvicx <<божевілля, безумство>>. -
СІС 1951, 451; Kopaliriski 670; РЧДБЕ 
492; Вуjаклиjа 620; Кlein 1064. - Див. 
Ще МаНія 1 , німфа. 

ніпель 

Ніна (жіноче ім'я); - р. болг. НИ
на, бр. Ніна, ч. слц. Nina (з р.); -
загальноприйнятого пояснення не має; 
вважається грузинським іменем, утво
реним від гр. Nivщ <<Нін>> (ім'я заснов
ника Ассирійської держави і назва сто
лиці Ассирії) (Вл. імена 147; Петровс
кий 167; Constantinescu 119); виводи
ться також від гр. Nivcx, яке могло бу
ти пов'язане з Nivщ або з'явилось як 
демінутив до жіночого імені 'Iwcxvvivcx 
(Спр. личн. имен 513; Илчев 360). 

lнінац] <<Ледащо>> Ж; - запозичен
ня з польської мови; п. [ninac] <<Ні на 
що, ні до чоГО>> утворене з ni <<Ні>>, па 

<<На>> і со <<ЩО>>. - SW ІІІ 392. - Див. 
ще на1 , ні3 , що. - Пор. нізац, ніна
що. 

[нінащо] <<ледащо>> Ж; - результат 
злиття виразу ні на що, власне <<Ні на 
що не здатний, ні до чого не придат
НИЙ>>. -Див. ще на1 , ні2 , що. 

Нінель (жіноче ім'я), Неля; - р. 
Нинель, бр. Нінель, болг. Нинел; -
результат зворотного читання прізви
ща Ленін. - Вл, імена 147; Петровс
кий 167; Спр. личн. имен 513; Ил
чев 361. - Див. ще Леніна. 

ніобій <<метал сіра-білого кольо
ру>>; - р. болг. ни6бий, бр. ніобій, п. 
Ч. niob, СЛЦ. niob, СХВ. нuf56иjум, СЛН. 
niobij; - запозичення з новолатинської 
наукової мови; нлат. niobium утворено 
в 1844 р. німецьким хіміком Г. Розе 
(Н. Rose) від імені міфічної дочки Тан
тала Ніоби (гр. Nt6B11); назва була зу
мовлена тим, що за своїми властивос
тями ніобій має багато спільного з ме
талом танталом. - СІС 2 582; Вол
ков 41-42; Фигуровский 96-97; Ko
paliriski 6 70; Кlein 1049. 

ніор, ні6ра, ні6рц, ні6рк.а - див. 
невора. 

ніпель <<Металева трубка для гер
метичного з'єднання трубопроводів, 
шлангів та іН.>>; .:.___ р. нuппель, бр. ні
пель, ч. niple, слц. nipel, болг. нuпел; -
запозичення з англійської мови; англ. 
nipple <<НіПеЛЬ>> ВИНИКЛО З КОЛИШНЬОГО 
ne ble (букв. <<маленький виступ>>), 
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ніпрох 

зменш. від пеЬ (сангл. пеЬЬе < дангл. 
пеЬЬ) <<дзьоб, ніс; кінчИК>>, споріднено
го з дісл. пеf <<дзьоб, ніс>>, двн. sпabul, 
нвн. Schпabel <<ТС.>>, дфриз. sпaveJ 
<<рот>>. - СІС2 582; РЧДБЕ 492; Кlеіп 
10ЗЗ, 1049; Кluge-Mitzka 667. 

[ніпрох] <<щось жалюгідне, нікчем
не>> Ж; - неясне. 

[нір] <<НИЗ, рівнина, болотиста рівни
на; трясовина>> ВеУг; - запозичення з 
угорсько·і мови; уг. пуіr <<рівнина; бере
зовий ліс, березняК>> споріднене з мане. 
пjir <<Паросток, гілка>>, хант. пjer «ТС.>>. -
ВеУг 239; Чопей 219; MNTESz ІІ 1047; 
Barczi 218. 

[ніраз] <<ЧорТ>> Ж, [ніразенник, ні
разчук] «ТС.>> Ж; - неясне; можливо, 
утворене як табуїстична назва від раз. 

нірвана <<За уявленнями буддис
тів - блаженний стан спокою людсь
кої душі>>; - р. болг. нирвсіна, бр. нір
вана, п. nirwana, ч. слц. слн. nirvana, 
схв. нирвста, нирвсіна; - запозичен
ня з давньоіндійської мови; дінд. nir
vanab, букв. <<Згасання, затухання, 
зникнення>> утворене з префікса ni~-, 
nir- <<назовні, геть>>, спорідненого з ав. 
nis- <<ТС.>> (можливо, пов'язаного з укр. 
нuщий) і дієслова vMi <<ВіЄ>>, спорідне
ного з ав. vaiti «ТС.>>, гот. waian <<Вія
ТИ>>, ПСЛ. vejati, укр. в{яти. - СІС2 

582; Kopa!inski 670; Ho!ub-Lyer 335; 
Кlein 1049. - Див. ще віяти. 

нірка1 
- див. нирок. 

нірка2 
- див. норка. 

нірка3 
- див. невора. 

[ніровати] <<пеfемогти, подужати>> 
ЕЗб 25, [нярувсіти <<ВИгратИ>> ВеУг; -
запозичення з угорської мови; уг. nyer 
<<Виграти; одержати перемогу, взяти 

гору>>, очевидно, споріднене з мане. njіr
<<рвати>>, хант. njer- <<ТС.>>. - ЕЗб 25, 
242; MNTESz ІІ 1042; Barczi 218. 

ніс, [ніскu] <<носки взуття; носки 
ніг>> Ж, [ное] <<Загнута частина полотна 
косИ>> Лекс:Пол, [носавкu] <<Ніздрі>> 
ВеНЗн, [носсій] <<жук довгоносИК>>, [но
сdк] <<носок чобота; удар по носі>>, [на
саль] <<ЖУК ДОВГОНОСИК; МОЛОТОК З ДОВ
ГИМ кінцем>>, [насаль ки] <<Ніздрі>> ВеЛ, 
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[носатuзна] <<сап>>, [носатuна] <<ТС.>> 
Куз, ноесітка (заст.) <<Посудина з дов
гим носиком; міра ємкості в З і більше 
відра; чаЙНИК>>, ноесіч <<чоловік з вели
ким носом; (зоол.) носата мавпа>>, но
сик <<Виступ у посудині, через який 
виливається рідина; вужчий кінець яй
ця Ж>>, [нос{вка] <<хусточка до носа>>, 
[носкИ] (вид гfи), носовИк, [носульки] 
<<Ніздрі>> ВеЛ, носута] <<чорна вівця з 
білим носом>> ВеНЗн, [носЮра] 
(збільш.), [носЮта] (назва вівці) Доп. 
УжДУ 4, [нося] (дит.) <<НіС>>, [носЯка] 
(збільш.), [носЯра] (збільш.) (Ме), но
сатий <<З великим І-юсом; [хворий на 
сап]>>, [безносько] <<безноса людина>>, 
безносий, [зноссітіти] <<Захворіти са
пом>>, [зан{скуватий] «ГостроносиЙ>> Г 
( 1927), [нанuсник] <<ремінь кінської 
вуздечки, що проходить над ніздрями 

коНЯ>> КоJ?З, надперенІсся, перен{сся, 
[переносєj <<nеренісся>> Нед, [переноси
ця, перен6зє] <<ТС.>> Нед; - р. бр. болг. 
М. НОС, др. НОС'Ь, П. Ч. СЛЦ. НЛ. ПОS, 

вл. nos, полаб. nos, схв. ное, слн. nos, 
стсл. нос'Ь; - псл. nosь; - споріднене 

З прус. поzу <<НіС>>, ЛИТ. nosis <<ТС.>>, 
лтс. nass <<ніздря>>, дінд. n~sa (дв.) 
<<НіС>>, дперс. ав. nah- <<ТС.>>, лат. naris 
( < *nasis) <<ніздря>>, nasus <<Ніс>>, двн. 
паsа, дісл. ПQS, дангл. nosu <<ТС.>>, дшв. 
норв. nos <<морда, рило>>; іє. *nas
<<HiC>>. - Rudn. ІІ 860; Фасмер ІІІ 84-
85; Черньrх І 578; Пр~обр. І 61 З; 
3СБМ 8, 42; Machek ESJC 401; Schus
ter-Sewc 1022; Младенов 360; Skok ІІ 
524-525; Bez!aj ESSJ ІІ 228; Критен
ко Вступ 507, 542; Mik!. EW 217; 
Trautmann 193; Muhl.-Endz. ІІ 701; 
МеШеt Etudes 206; Mayrhofer ІІ 146; 
Wa!de-Hofm. ІІ 143-144; Кluge
Mitzka 50З___.:504; Гамкрелидзе-Ива· 
нов 814; Pokorny 755. - Пор. носак, 
носар, посуха. . 

нісенітниця, [нісенітениця] <<нісе
нітниця>> Бі, [нітенісениця] <<ТС.>> Бі, ні
сенітний; - р. [нисенuтница] <<Нісеніт
ницЯ>>; - похідне утворення від виразу 
ні ее ні те (ні те ні ее). - Див. ще 
ні2, сей, той. - Пор. абИщиця. 



Ністрат 

Ністfат- див. Євстрат. · 
[ніт1 <<нема; ні>>, [ніту] <<ТС.>> Пі, 

[нітuти] <<зрікатися, відмовлятися>> Пі, 
[нітуватu] «ТС.>> Пі, [н{ткатu] «Гово
рити ніт, заперечувати, відмовля

ТИ>> Ж; - р. нет <<немає; ні>>, бр. [нет] 
<<НемаЄ>>, др. нtт'Ь, нtту, п. ст. niet, 
слц. niet «ТС.>>; - результат злиття ви
разу *не є ту ( < псл. ne je(stь) tu). -
Sheve!ov ZfS!Ph 27, 62; Фасмер ІІІ 67; 
Черньrх. І 570; Преобр. І 218, 596; Со
болевский Лекции 249; 3СБМ 8, 17; 
Bruckner 359; Тодоров S!avia 14, 519. -
Див. ще є, не, ту. 

[ніт2 ] <<Заклепка МСБГ; металевий 
цвях, що з'єднує два шматки металу>>, 
[нют] <<Заклепка Ж; гвіздок, за допо
могою якого скріплюється шина в ко

лесі ЛЖит>>, [нЮта] <<заклепка, спай
ка>>, [ніт6ваний] <<СКріплений заклеп
ками>> МСБГ, [нітувати] <<запаювати 
дірку в посудині МСБГ; з'єднувати 
приклепаним цвяхом; заковувати; спа

ювати>> Пі, [нютувати] <<Заклепувати, 
сnаювати>>; - бр. ніт <<болТ», п. слц. 
nit <<заклепка>>, ч. nyt, вл. nyt, nita 
<<ТС.>>; - запозичення з німецько"і мови; 
н. Niet <<Заклепка>> споріднене з гол. 
niet «ТС.>>, двн. (bi)hniotan <<прикріплю
вати>>, дісл. hnjooa <<бити, ударяти, кле
nати>>, Гр. :кvu&щ; <<МаЛеНЬКа КОЛЮЧКа>>. 
- 3СБМ 8, 31; Sl. wyr. q,bcych 511; 
Ho!ub-Lyer 338; Schuster-Sewc 1 030; 
К!uge-Mitzka 511-512. 

ніт3 
- див. нИт:И2 . 

пітИтися <<Ніяковіти; непокоїтися 
СУМ; [щулитися, кулитися Г; таїтися, 
підстерігати Ж],>, [нітuться (сніг)] 
<<Тане>> Ж, [нититися] <<ПідстерігатИ>> О, 
знітитися; - р. [нuтитьсяj <<знищу
ватися, зникати>> (з укр.); - похідне 
утворення від [ніт] <<Немає>> (див.). 

[нітка] (ент.) <<Нічний метелик 
(Pha!aena); мілЬ>> Ж; - очевидно, по
в'язане З нетля «ТС.>> (див.). 

[нітник] (бот.) <<Сонцецвіт ладанни
ковий, He!ianthemum chamaecistus 
Мі!!. (He!ianthemum vu!gare Gaer.)>>, 
[нитник] <<ТС.>> Mak; - неясне. -
Пор. ніжник. 

ніхтонИця 

нітрагін <<бактеріальне добриво, 
виготовлене з культури бульбочкових 
бактеріЙ>>, нітрагінізація; - р. болг. 
нuтрагuн, бр. нітрагін, ч. nitragin, 
слц. nitragfn; - очевидно, утворене з 
нлат. nitro(genium) <<аЗоТ», що має в 
своєму складі основу лат. nitrum <<лу
жна сіль, натрій, сода>>, і неясного дру
гого компонента, який виділяється у 
вигляді gin- і пов'язується з гр. уЄvщ 
<<рід>> (Sl. wуг. obcych 511) або у ви
гляді agin- і виводиться від гр. ayw 
<<притягую, засвоюю>> (СІС 2 583). -
Див. ще нітрат. 

нітрат <<Сіль азотно"r· кислоти>>, ніт
рація, нітрИт <<сіль азотистої кисло
ТИ>>; - р. болг. нитрат, бр. нітрат, 
Ч. СЛЦ. СЛН. nitrat, ВЛ. nitrat, СХВ. нuт
рат; - заnозичення з французько·і 
мови; фр. nitrate <<нітрат>> (з 1787 р.) 
утворено від nitre (нлат. nitrum) <<ее
літра>>, яке зводиться до лат. nitrum 
<<Природна лужна сіль, сода>>, що по

ходить від гр. viтpov <<ТС.>>. - СІС2 

583; Kopa!inski 670; Ho!ub-Lyer 336; 
К!еіn 1 049; ODEE 611; Dauzat 500; 
Wa!de-Hofm. ІІ 171-172.- Див. ще 
натр ій. 

нітрогліцерИн <<отруйна рідина, 
яку використовують nри виробництві 
вибухових речовин і в медицині>>; - р. 
болг. нитроглицерuн, бр. нітрагліцз
рь'tна, п. nitrog!iceryna, ч. вл. nitrog!y
cerin, слц. nitrog!ycerfn, схв. нитро
глицерйн, слн. nftrog!icerfn; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
Nitгog!yzerfn, фр. nitгog!ycerine, англ. 
nitrog!ycerin(e) утворено з основ нлат. 
nitrum <<селітра>> і G!yzerfn (g!ycerine, 
g!ycerin) <<гліцерин>>. - СІС2 583; Чер
ньrх І 573-574; Sl. wyr. obcych 511; 
Ho!ub-Lyer 336; К!еіn 1050. - Див. 
ще гліцерИн, нітрат. · 

[ніхтонИця] <<Підла, негідна жін
ка>> Ж, [ніхтолuця] <<Нікчема, ледащо; 
повія>> МСБГ, [ни·хтолиця] <<негідниця; 
нахабнісТЬ>> О, [нехт6лиця] <<ТС.>> О, 
[нихт6лний] <<плюгавий, поганИЙ>> О; -
похідні утвореннЯ від ніхто ([нuхто, 
нехто]). -Див. ще ні-, хто. 
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ніц 

[ніц] <<Нічого Г; ніщо МСБГ; зовсім, 
абсолютно МСБГ•>, [ніцувати] <<ЗНИ
щувати•>, [ніцовати] <<Зневажати, на
сміхатися•> Пі; - бр. [ніц] <<Нічого•>, ст. 
ниц'Ь <<ТС.•>; - запозичення з польської 
мови; п. nic <<Ніщо,· нічого•>, ст. nico 
<<ТС.•> утворене з ni <<Ні•> і со <<ЩО•>. -
Richhardt 83; 3СБМ 8, 33; Бульrка 218; 
Bruckner 359; Bern. І 164. - Див. ще 
нич, пР, що. - Пор. нізац, нінац. 

[ніци] <<КороткозориЙ•> Л; - фоне
тичний варіаНТ ДО HllЦUй <<НИЗЬКИЙ •> 
(можливо, з бр. ніцьt <<понуриЙ•> ); щодо 
семантики пор. низькозорий <<Коротко
зориЙ•>, низькоокий, [низькИй на очі] 
«ТС.•>. -Див. ще ниць. - Пор. низь
коокий. 

[ніцитися] <<Нітитися; удавати з се
бе бідного•>; - похідне утворення від 
[ніц] <<Нічого•>, паралельне до н{титися 
від [ніт] <<Немає•>. - Див. ще ніц. -
Пор. нітИтися. 

ніцувати - див. ниць. 
ніч, [нічuни] <<сутінКИ•> Пі, [нічка] 

<<біс, що набирає вигляду жінки; ка
жан•> Ж, нічнИк <<джерело світла, що 
засвічується на ніч; той, хто діє вночі; 
[нічний сторож Ж; нічний горщик Куз; 
(зоол.) жаба джерелянка, Bombina 
(Bombinator igneus Rosel.) ВеНЗн]•>, 
[нічники] <<Нічні метелики•> Ж, н{чнuці 
<<безсоння СУМ; [нічні метелики Ж; 
вудочки, що ставляться на ніч ВеЗн; 
дівчата, що по смерті з'являються чо
ловікам Ко, Шух]•>, нічнИця <<(ент.) 
совка, Noctua L. СУМ; [сова, Strix; 
складна вудочка, яка ставиться на 

ніч Ж; один із злих духів (за віруван
ням гуцулів)]•>, [ночини] <<СутінкИ•> Пі, 
ночівлЯ СУМ, Ж, [ноч{вок] <<Нічліг•> Ж, 
[ночнuк] <<місяць; біс; нічний сторож 
біля табуна•>, [ночнuці] <<безсоння•>, 
[ношнuці, нашнuци] <<ТС.•> Л, [н6чнu
ця] <<Кажан; казковий сліпий птах, яко
го водить мала пташка Г; сова Ж; не
чиста сила, яка вночі винищує пташе

нят у гніздах і яєчка; людина, що не 
спить уночі; квіти, що розпускаються 
вночі ЛексПол•>, [ночувака] <<Коханка; 
блудна жінка ЛЧерк; нічліжник Куз•>, 
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ніч 

ночувальник <<Нічліжник•>, [ношніца] 
(ент.) <<рогатий жук, Lucanus ceгvus 
L.•> (активний і вночі) ЛЖит, [нощиця] 
<<сова•> Ж, [ніч.ма] <<уночі•> Куз, ніччю, 
[ніцька] (у виразі [ніч ніцьку] <<ВСЮ 
ніч•>), нічнИй, [нічнянuй] <<НічниЙ•> Ж, 
[нічитися] <<темнітИ•> Пі, [нічкувати] 
<<Ночувати Ж; працювати вночі МСБГ,>, 
ночіти, ночувати, вночі, [зночі] <<ЗВе
чора•>, [паничі] <<Нічні квіти (маріоли),> 
Ва, [поноченький] <<темниЙ•>, п6ночі, 
поночіти <<темніти ввечері•>, [п6вночі] 
<<темно, поночі•> ЛЖит, [позазночі] 
<<Позавчора•>, [позасн6чи] <<Минулої но
чі; позавчора•> Нед, ВеУг, [позанічний] 
<<позавчорашніЙ•> Нед, [позаснічний] 
<<ТС.•> ВеЗн, [прuпоноч] <<На світанку, в 
присмерку•> ЛексПол, [сн6чи] <<учора 
ввечері•>, [сночі] <<ТС.•>, [снfчний] <<учо
рашній, з учорашнього вечора•> Нед, 
[снішний] «ТС.•> Нед, уніч, уночі, ун6-
чішній <<НічниЙ•>; - р. др. ночь, бр. нач, 
П. Ч. СЛЦ. НЛ. ПОС, ВЛ. ПОС, полаб. ПUС, 
болг. НОЩ, М. НОК, СХВ. ндf1, СЛН. ПОС, 
стсл. ношть; - псл. *noktь <<Ніч•>; -
споріднене з лит. naktls, лтс. nakts, 
прус. naktin (зн. в. одн.), дінд. nak 
<<ТС.>>, naktф (зн. В. МН.) <<НОЧі>>, naktam 
<<УНОЧі•>, гр. VU~ <<НіЧ•>, VUXTWp <<уНОЧі•>, 
лат. nox <<НіЧ•>, алб. natё, гот. nahts, 
двн. naht, нвн. Nacht, дангл. neaht, 
niht, англ. night, дісл. natt, n(?tt «ТС.•>, 
дірл. in-nocht щієї ночі•>, кімр. he-noid 
<<ТС.•>, peu-noeth <<Кожної ночі•>, тох. А 
n(a)ktim <<проти ночі•>, В nekciye <<уве
чері•>, хет. nekut <<Вечір•>; іє. *nekЧ-, 
*nok~-t- <<Ніч•>; зіставляється також 
(Ondrus SJ. Wortst. 121) з лит. niaukti 
<<затягати хмарами, затемнюватИ•>. -
Rudn. ІІ 860; Фасмер ІІІ 86-87; Чер
ньrх І 579-580; Преобр. І 614-615; 
3СБМ 8, 44-45; Славский ВЯ 1967/4, 
56; V Slawski JP 42/2, 86; Machek 
ESJVC 400-401; Holub-Kop. 246; Schus
ter-Sewc 1017---.:1018; Младенов 360; 
Skok ІІ 522; Bezlaj ESSJ ІІ 226; Кри
тенко Вступ 516, 550; Trautmann 193; 
Mйhi.-Endz. П 690; Uhlenbeck 140; 
Mayrhofer ІІ 122; Pedersen Kelt. Gr. І 
123; Frisk ІІ 327-328; Walde-Hofm. ІІ 



нічвИд 

181-182; К!uge-Mitzka 500; Гамкре
лидзе-Иванов 791-792; Иванов ВСЯ 
2, 19; Pokorny 762-763. 

[нічв:Ид] <<(зоол.) кажан, Vesperti
!io; (орн.) дрімлюга, Caprimu!gus euro
paeus L. Ж; сова; людина, що волочи
ться ночами 0>>, [нічвuдок] <<кажан; 
дрімлюга>> Ж, [нічновuд] <<дрімлюга>> 
ВеНЗн, [ничвuд] <<кажаН>> НЗ УжДУ 
26/2, [ничвіть] <<кажан; сова; людина, 
що волочиться ночамИ>> О, [нічвіт, не
чвіт] <<ТС.>> О, [ночвuд] <<Кажан; дрім
люга>> Ж, [ночовuд] «ТС.>> Ж, [.мечве
док] <<Кажан>>, [.мечвuд, .мичвuд] <<ТС.>> 
ВеБ; - складне утворення з основ ніч 
і вИдіти (букв. <<ТОЙ, що бачить уночі>>; 
пор. [нічновИдний] <<ЯКИЙ бачить уно
чі>> Ж, п. nocowidz <<ТОЙ, що краще ба
чить у темряві, ніж при світлі>>). -
Німчук 202. -Див. ще вид, ніч. 

[нічв:Идний] <<Непривабливий, не
гарнИЙ>>, [нечвИдний] <<ТС.>>; - очевид
но, складне утворення з [ніч] <<Ніщо, 
нічого>> і в~ідіти. - Див. ще вид, 
нич. - Пор. ничведа. 

нічев'я <<нікчемність; бездіяль-
ність>>, ·[нечuвье] <<Несподіваність, рап
товісТЬ>> Бі, [з нечев' я] <<З НіЧОГО>>, [з 
нечевля) «ТС.>>, [знечев' я) <<Несподіва
НО>>, [знечИвья] <<Несподівано, раптоВО>> 
Б і, з нічев'я <<Від нічого робити; здуру; 
несnодівано; ні з того, ні з сього>>; -
р. [н~чевли] <<Непритомніс;ь, забуття> 
lнечивиль, нецьLВиль, нецевелье, нечи
вели] .<<ТС.>>, бр. [нячь'tвіль] <<Несподіва
на біда>>, [нічевіль] <<бідність, убогість>>, 
др. нецевелие <<непритомність, забут
ТЯ>>, нецевение <<ТС.>>; - не зовсім яс

не; реконструюється псл. *necevenьje, 
necevelь (<безпам'ятність, непритом
НіСТЬ>> і пов'язується з дієсловом чути 
(Меркулова 3тимология 1977, 88-92; 
Бі 244; Даль ІІ 542); очевидно, помил
кове пов'язання (Німчук Мовозн. 
1971/3, 16) із займенником [нич] (др. 
ничь) <<НіЩО>>. - 3СБМ 8, 80. 

нічліг <<Зупинка на ніч; пасіння ху
доби вночі; місце для сну і відпочинку 
вночі>>, нічлігИ <<пасіння худоби вночі>>, 
[нічніг] <<Нічліг>> Ж, [нічлігант] <<Ніч-

ніша 

ліжанин; людина, прислана на нічліг>> 
О, нічліжанИн, нічліжка, нічліжник, 
[нічліжня] <<Нічліжка>> Куз, [нічляган] 
<<Нічліжанин>> МСБГ, [ночліг] <<НічліГ>>, 
[ночл{ги] <<Пасіння худоби вночі; обряд 
смаження сала у чернігівському весіль
ному ритуалі>>, [ночліжан] <<ТОЙ, хто 
ноч1;є; ночувальнИК>> Корз, [ ночліжа
нин] <<Нічліжанин>>, [ночліжник] <<Ніч
ліжник; нічний пастух коней КорЗ>>, 
[ночляженик] <<Нічліжник>> Ж, нічліж
ний, нічлігувати, нічліжити, [ночлі
гувати], [поночліжник] <<Пастух, який 
нічлігує>>, [поночлежник] <<ТС.>> Пі; -
р. ночлег, бр. начлег, др. ночьлег~, 
ночьлtг~, п. noc!eg, [nocnig], ч. nocleh, 
слц. nocl'ah, вл. n6c!ehwo; - складне 
утворення з основ ніч (ст. ночь) і ле
жати; можливо, калька нім. Nacht
!ager <<НічліГ>> (SW ІІІ 400; Ho!ub-Kop. 
246); викликає сумнів спроба пояснити 
др. ночьлtг~ як результат видазміни 
наслtг~ <<Нічліг>> (від с~лtгати) під 
впливом ночевати (Шмелев 3ИРЯ ІІІ 
80-82). - Фасмер ІІІ 86; Черньrх І 
579; 3СБМ 7, 285; Bruckner 365; Ma
chek ESJC 400. - Див. ще лежати, 
ніч. 

[нічогий] <<Поганенький; непога
НИЙ>>, нічогенький, [занечогfлий] 
<<такий, що прийшов до занепаду>> 
Чаб; - бр. [нічогі] <<поганиЙ>>; -
похідне утворення від нічого <<Непо
гано; так собі>> (пор. р. ничего <<ТС.>>, 
п. niczego <<Непогано>>, niczegowaty 
<<НічогенькиЙ>>). - 3СБМ 8, 36. 
Див. ще ніЗ, чого. 

(нічогіч) <<(ЗОВСім) НіЧОГО>> Ж· 
результат контамі!-Іацїі 1-ичого і [нlгuч] 
<<зовсім, нічого, ніскільКИ>>. - Див. ще 
гич, ні3 , чого. 

ніша, [нuжа] <<ніша>> Куз; - р. 
болг. м. нuша, бр. н{ша, п. nisza, схв. 
НUШа, СЛН. пfsa; - запозичене З фран
цузькоЇ мови, можливо, через німецьку 
(нім. Nfsche); фр. niche <<Ніша; виїмка>> 
пов'язане з дієсловом nicher <<Гніздити
ся, вити гніздо>>, що розвинулося з 
нар.-лат. *nїdicare <<ТС.>>, похідного від 
лат. nїdus <<Гніздо>>, сnорідненого з дінд. 
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ніЯко 

nїфіЬ, nїф:іm <<Місце відпочинку, стоян
ка, сітка>>, вірм. nist <<становище, си
дінНЯ>>, ірл. пеt <<Гніздо>>, двн. nest 
<<ТС.•>, псл. gnezdo, укр. гніздо; фр. 
niche <<Ніша>> виводиться також (Dauzat 
499) від іт. nicchia «ТС.>> як запозичен
ня. - СІС2 584; Чернь1х І 57 4; Фасмер 
ІІІ 77; ЗСБМ 8, 36; S±. wyr. obcych 
511; РЧДБЕ 493; Gami!Jscheg 636; Юu
ge-Mitzka 512-513; Wa!de-Hofm. П 
167. -Див. ще гніздо. 

ніЯко <<Ніяково>>, ніЯково, [неЯко
во] <<Ніяково>> Ж, [ніЯкий] <<Нікчемний, 
непотрібний Ж; невихований, нерозум
ний, вайлуватий Ме>>, ніЯковий, ніяко
віти, [ніЯчити] <<дуже лаяти•> Ж, [по
ніЯчитися] <<занепасти, погіршити
СЯ>>; - бр. НLЯкавата <<НіЯКОВО>>, П. 
nijako <<ТС.>>; - складне утворення з ні 
і Яко <<ЯК>>, яков6 <<ТС.>>. - Див. ще 
пР, як2 . 

[ніЯкось] <<ЯКоюсь мірою, особли
ВО•> Ж; - складне утворення з ні (ко
лишньоі· неозначеної частки нt) 
Якось. -Див. ще ні-, як2 , Якось. 

[ншіrи] <<Не знати•> Ж; - результат 
стягнення виразу не знати. - Див. 
ще знати, не. 

но1 <<але (сп ол.), лишень (обмежу
вальна, видільна і спонукальна част
ка)», -но (спонукальна частка), [-ну] 
<<ТС.>>; - р. бр. діал. НО <<аЛе>>, др. НО 
<<але; тільКИ>>, н'ь <<ТС.•>, п. вл. по (част
ка), слц. nо <<аЛе>>, болг. м. но, схв. но, 
СЛН. ПО, СТСЛ. Н'Ь «ТС.>>; - ПСЛ. П'Ь, ПО, 
пов'язане з поvь <<новиЙ>>, пупе <<нині, 
тепер>>, i-no <<тільки, лише>>; - спорід
нене З ЛИТ. ЛТС. ПU <<НИНі, тепер>>, ГОТ. 
тох. 11u, дінд. двн. свн. пО, пu, нвн. 

nuп, ав. дангл. пО, англ. now, лат. 

пuпс, гр. · vu, vuv, хет. пuwa; іє. *пu 
«ТС.>>; вважається також первісним )ндо
європейським вигуком (Schuster-Sewc 
1 О 1 7); менш обrрунтованим є виве
дення (MeiJJet BSL 20, 91) з *поm і 
пов'язання з лат. num <<(ще) тепер>>. -
ІУМ Морфологія 453; Фасмер ІІІ 77; 
Чернь1х І 574; Преобр. І 608; ЗСБМ 8, 
38; Младенов 358; ESSJ SJ. gr. ІІ 
510-512; Vondrak ІІ 470-471; Traut-
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новела 

maпn 201; MUh!.-Eпdz. ІІ 752-753; 
Mayrhofer ІІ 175; Pokorny 770. - Див. 
ще нИні, новИй. - Пор. іно. 

но2 (вигук для підганяння коней; [ви
гук для підганяння корів Корз]), [ньо] 
(вигук для підганяння коней), нокати, 
[нь6кати] <<НОКаТИ>>; - р. бр. но (вигук 
для підганяння коней); - очевидно, 
пов'язане з вигуком ну. - Преобр. І 
617; ЗСБМ 8, 38.- Див. ще ну1 . 

новатор, новаторство СУМ, Ж; -
р. болг. м. новсітор, бр. навсітар, п. 
ВЛ. nowator, Ч. СЛЦ. novator, СХВ. 
новатор, СЛН. пovator; - ЗаПОЗИЧеННЯ 
з латинської мови; лат. поvаtог <<онов
лювач>> пов'язане з дієсловом поvо, -are 
<<оновлятИ>>, похідним від novus <<Но
виЙ>>, спорідненого з дінд. navab, па
vуаЬ, ав. nava-, гр. vЄщ, гот. пiujis, 
лит. пaCijas <<ТС.•>, псл. поvь, укр. но
вИй. - СІС2 584; Черньrх І 574-575; 
Kopa!inski 678; Ho!ub-Lyer 337; 
РЧДБЕ 494; Wa!de-Hofm. ІІ 181. -
Див. ще новИй. - Пор. новація, 
новела, новИця. 

новація <<НОВОВВедеННЯ>>; р. 
болг. новсіция, бр. навсіцьtя, п. пowa
cja, ч. поvасе, слц. novacia, схв. новсі
цujа; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Novation, фр. англ. по
vаtіоп походять від пізньолат. novatio 
<<оновлення>>, пов'язаного з дієсловом 
лат. поvо, -are <<ОНОВЛЯТИ>>, похідним 

від пovus <<НОВИЙ>>. - СІС2 584; St. 
wyr. obcych 516; РЧДБЕ 494; Wa!de
Hofm. ІІ 181; Dauzat 504; Юеіn 1058.
Див. ще новатор, новИй. - Пор. но
вела, новИця. 

новела <<невелике оповідання з не
сподіваним фіналом>>, новеліст, нове
лістика, новелістuчний; - р. новел
ла, бр. навела, п. вл. nowe!a, ч. слц. 
ПOveJa, болг. М. новела, СХВ. новела, 
слн. поvе!а; - запозичення з італійсь
кої мови; іт. nove!Ja <<Новела, коротке 
оповідання•> походить від лат. nove!Ja, 
наз. в. мн. с. р. прш<метника noveJJus 
<<НОВИЙ>>, зменш·. до novus <<ТС.>>. -
СІС2 584; Черньrх І 575; Фасмер IIJ 
77 -78; Kopa!iriski 678; Machek ESJC 



новИй 

402; Ho!ub-Lyer 337; Младенов 359; 
Lamp! Wien. s!. Jb. 20, 86, 95; Dauzat 
504; К!еіn 1 058; Mestica 1030. - Див. 
ще новИй. - Пор. новатор, новація, 
новИця. 

новИй, [новuнний] (у сполученні 
[н-не поле] <<уперШе зоране поле>>), 
[новінний] <<ТС.>> Ж, [нов[ський] <<Нові
сінькиЙ•> МСБГ, новітній, [новотний] 
<<НОВовведений, НОВИЙ>> О, новак, [но
ватинь] <<паросток на старому дубово
му дереві•> Ж, новачок, новИзна СУМ, 
Ж, [новuк] <<новий місяць, молодик Г; 
новачок, послушник Ж>>, новuнсі <<нова 
звістка; нововведення; урожай ниніш
нього року; цілина; [недавня подія; 
новий одяг Г; поле, вперше засіяне піс
ля розкорчування лісу Корз; нове по
селення Ж]•>, новИнка, [новuнкар] 
<<охочий до розповсюдження новин Ж; 
газетяр 0•>, [новинкИ] <<газета•> ВеУг, 
[новuтель] <<новатор•> Ж, [новіна] 
<<уперше засіяне поле>> ЛексПол, [не
вuнєj <<Земля, не орана 5-6 рокіВ>> О, 
[навота] <<Новина>> ВеЛ, [навИти] <<Об
новлятИ>>, новіти, новішати, віднова, 
відновИти, ізнов, ізнову, [изнів] <<зно
ву•>, [знів] Ж, знов, [зновель Ж, зно
воньку Ж], знову, [зновусь ВеЗа] 
<<ТС.>>, наново, [наnереднuвці) <<Перед 
новим врожаЄМ>> Корз, онова, оновИ
ти, обнова, [обновець] <<Перший сніг•>, 
обновuтель, обновленство, обновник, 
обновИти, [отнова] <<Обнова, обнов
лення•> Бі, [піднова] <<поновлення, під
новлення, частковий ремонТ» Нед, під
навИти, [панов] <<новий місяць» Нед, 
понова <<Нова .вощина у вулику; [по
роша Нед; сл.ід на свіжому снігу!», {пD
новини] <<ОбНОВЛеННЯ; храмове СВЯТО 
Нед>>, пон.овка <<Нова вощина у вули
ку•>, rzoнoвumи; - р. новьtй, бр. н6вьt, · 
др. нов?J, новьtи, П. ВЛ. НЛ. nowy, Ч. 

слц. novy, полаб. пuw€, болг. м. нов, 
схв. нов, слн. лоv, стсл. ноо.~; - псл. 
novь <<новиЙ•>; - споріднене з лит. 
naCijas, прус. neuwenen, дінд. шіvаЬ, 
шіvуаЬ, ав. nava-, перс. nau, тох. А fiu, 
В fiuwe, хет. newa-, гр. vtщ; ·щ1т. no
vus, вірм. nor, гал. novio-, nevio-, дірл. 

новокаfн 

пйе, брет. newez, гот. ПІUJІS, двн. днн. 
пiuwi, нвн. neu, дангл. niwe, пеоwе, 

англ. new, дфриз. nie, дат. шв. норв. 
пу; іє. *neцos <<ТС.>>, пов'язане з *пб, 
*nu-n <<Нині, тепер•>. - Rudn. ІІ 861; 
Фасмер ІІІ 78; Черньrх І 575; Преобр. І 
609; 3СБМ 8, 38::;-39; Bruckпer 3_96-
367; Machek ESJC 402; Schuster-Sewc 
1023; Младенов 358-359; Skok ІІ 525-
526; Bez!aj ESSJ ІІ 228; Trautmaпn 
194; MUh!.-Endz. ІІ 696; Uh!enbeck 
144; Mayrhofer ІІ 144; Frisk ІІ 306; 
Wa!de-Hofm. П 181; Pederseп Ke!t. 
Gr. І 55; К!uge-Mitzka 509; К!еіn 
1 044; Гамкрелидзе-Иванов 783; Po
korпy 769. -Див. ще нИні. 

[новинЯ] <<новонароджений, малЯ>> 
Ж, [новинЯтко] <<ТС.•> Ж; - результат 
видазміни п. niewini~ <<дитя, немовля•>, 
niewiniq_tko <<ТС.•>, зближеного з новuй 
(пор. новонароджений); п. niewini~, 
ст. niewinni~ походить від niewinny 
<<НевинниЙ>>, утвореного з nie <<Не>> і 
winny <<ВИННИЙ>>. - SW ІІІ 363. 
Див. ще вина, не. 

[новИця] <<пос:Пушниця•> Ж; - р. 
[новuца] <<ТС.•>, п. nowicjusz <<послуш
НИК•>, ст. nowic, ч. слц. novic <<ТС.•>, no
vicka <<ПОСЛУШНИЦЯ>>, СХВ. новица <<МО
ЛОДа монахиня (яка щойно вступила до 
монастиря)•>, слн. novfc <<ПослушнИК•>; -
запозичення з латинської мови; лат. 
novicius <<новий; нещодавно прибулий, 
новачоК•> утворене від novus <<НОВИЙ•>, 
спорідненого з псл. novь, укр.v новuй. -
Kopa!iriski 678; Machek ESJC 402; Ho
!11b-Lyer 337; Wa!de-Hofm. ІІ 181; 
К!еіn 1058-1059. -Див. ще новИй.
Пор. новатор, новація, новела. 

новока1н <<преnарат, який застосо
вується як знеболюючий і лікувальний 
засіб•>; - р. болг. новокаuн, бр. нова
каін, п. nowokaina, ч. с.тіц. novokaiп, 
"СХВ. новокайн, СЛН. novokafn; - тор
ГОВа назва (англ. Novocain), утворена з 
основ novQ- від лат. novus <<НОВИЙ•> і 
(со )саіп ( е) <<кока'іН>>, похідного від сос а 
<<КОКа>>. - СІС2 584; Sf. wyr. obcych 
516; РЧДБЕ 494; Вуjаклиjа 622; К!еіn 
306, 1059. -Див. ще кока, но-вИй.· 
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новомлИнка 

[новомлИнка] <<рід горілкИ>> (пор. 
<<Новомлинка - води половинка, а ко
ропська - суща>> - Номис); - похід
не утворення від назви села Нові Мли
ни (Чернігівська обл.), недалеко від 
якого розташоване село Короп. 

[новотар] <<Новатор>> Ж; - очевид
но, запозичення з чеської і словацької 
мов; ч. novotar <<любитель нововве
деНЬ>>, слц. novotar <<тс.; новатор>>, як і 
вл. пowotar <<Новатор>>, нл. nowotafstwo 
<<пристрасть до нововведень>>, схв. но

вотар <<НОВатор>>, утворені ВіДПОВіДНО 
від іменників ч. слц. novota <<Нововве
дення; новизна>>, вл. нл. nowota, схв. 
Новота <<ТС.>>. - Див. ще НОВатор, 
новИй. 

нога, ніжка, [ніжата] <<НіЖКИ>> О, 
[ніжчата] «ТС.>> Ж, [н6зя] (дит.) <<НО
га, ніжка>>, ногавИці <<суконні штани; 
[нижні штани Ж; nанчохи МСБГ]>>, 
[ганавuці] <<ШКі.РЯНі штаНИ>> Я, ногавr[
ця <<Холоша>>, [ногавичинЯта] <<Штан
ці>> Пр. ХІ діал. н., [ногавкu] <<полотня
ні штани Г; верхні штани Ж>>, [на
гавки] <<суконні штанИ>>, [ноженЄ] (зб.) 
<<Пальці· ноги>> Ж, ножИсько, [ніжнr.ій] 
<<НОЖНИЙ>> Ж, [нажатій] <<І-южний, 
який стосується ніг, який знаходиться 
на ногаХ>>, [ноженuй, ножінuй] <<ТС.>>, 
[ножковuй] (у сполученні [ножкове 
щjщення] <<Пущення перед масницею, 
коли їдять холодець із свинячих ніг>>), 
ножнИй, [ніжкувати] <<збиратися і 
топтати ногами землю>> (про овець) Ж, 
віднога <<Відгалуження (гори, стовбура, 
дороги)>>, [заніжка] <<задня нога твари
НИ>> Ж, збезн6жити, збезн6жіти, об
ніж <<Квітковий пилок, який бджоли на 
задніх ніжках переносять у вулик для 
виготовлення перги; [підніжжя Ж],>, 
обніжжя, [обніжка] <<обніЖ>> Ж, об
ніжки <<вовна низької якості, яку наст
ригають з ніг, морди та хвоста вівці>>, 
[обнuжки] <<вовна гіршої якості>> Лекс
Пол, обніжок <<поперечка між ніжками 
стола, стільця>>, [обн6га] «Гірський від
ріг, підніжжя гори>> Ж, [6бнож] <<Об
ніж>> Ник, підніжжя, [підн6же] <<Під
ніжжя>> Нед, підніжка, підніжок, [під-
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ногайці 

ножай] <<педаЛЬ>> Куз, [підн6жі] <<Під
ніжки в ткацькому верстаті>> Ник, [під
н6жичий] <<ПідніжнИЙ>> Пі, [п6ніж] 
<<Частина колисКИ>> О, [поножаі'] <<Під
ніжки в ткацькому верстаті>> Ник, [по
ножі] «ТС.>> Г, Нед, Л, [попідніж] <<Під 
ноги>> Нед, розніжка, [с_уніж] (у спо
лученнях [с. лячи, с. спати] <<ЛЯГТИ, 
спати так, що двоє і більше лежачих 
торкаються ногами>>) Нед; - р. болг. 
Нога, бр. нага, др. нога, П. НЛ. noga, 
ч. слц. вл. noha, полаб. пі.іgа, м. нога, 
СХВ. нога, CJJI-!. noga, СТСЛ. НОГА; -

псл. noga <<НОГа>>; - споріднене з лит. 
naga <<КОПИТО>>, nagas <<НіГОТЬ; КіГОТЬ>>, 
лтс. пagas <<обидві руки; руки й ноГИ>>, 
nags <<Ніготь; кіготЬ>>, прус. nage <<ступ
ня (ноги)>>, дінд. aJighriQ, amhriQ «ТС.>>, 
nakhaQ <<НіГОТЬ; 1\іГОТЬ>>, перс. ПаХUП 
<<ТС.>>, гр. OVU~ <<НіГОТЬ; КіГОТЬ; КОПИТО>>, 
лат. unguis <<ТС.>>, дірл. ingen <<Ніготь; 
І\іГоТЬ>>, дкімр. eguin, кімр. корн. еwіп, 
брет. iwin <<ТС.>>, двн. днн. naga! <<Ні
готь>>, нвн. Nage!, дфриз. nei!, дангл. 
n<Pg!, n<Pge! <<ТС. >>, англ. nai! <<Ніготь; 
КіГОТЬ>>, ДіСЛ. паg! <<НіГОТЬ>>, ГОТ. ganag
!jan <<Прибивати цвяхаМИ>>; іє. *onogh-, 
'"ggh-, *ongh- <<Ніготь; кіготь>>. - Rudn. 
ІІ 861; Фасмер ІІІ 78-79; Черньrх І 
575; Преобр. І 609-610; 3СБМ 7, 
181; Bri.i~kner 365; Ho!ub-Kop. 246; 
Schuster-Sewc 1018; O!es І 661-663; 
Младенов 359; Skok П 522-523; Be
z!aj ESSJ ІІ 226; Критенко Вступ 542; 
Fraenke! 478-479; Trautmann 192; 
Mi.ih!.-Endz. ІІ 686-687; Bezzenber
ger ВВ 16, 257; Mei!!et Etudes 208; 
Uh!enbeck 4, 141; Mayrhofer І 22, П 
124; Frisk ІІ 398-399; Wa!de-Hofm. 
ІІ 818-819; Pedersen Ke!t. Gr. І 107, 
186; К!uge-Mitzka 501; К!еіn 1 026; 
Pokorny 780. - Пор. ніготь. 

ногайці <<народність тюркської мов
ної групи, що живе на Кавказі>>, одн. 
ногаєць, ногайка; - р. болг. ногаец, 
бр. нагаец, п. пohajec (з укр.), nogajec, 
ч. Nogajci <<Ногайці>>, слц. Nogajec, No
gaj; - запозичення з тюркських мов; 
крим.-тат. но5аі <<Ногайці (в Криму і на 
Кавказі)>>, кирг. каз. но5аі <<татарин, 



ногата 

що живе в Росії, казанський татарИН•> 
(Радлов ІІІ 693) походять від монг. no
qai <<СОб<Jка•> (також ім' я одного хана); 
пор. калм. noya, noya <<Ногаєць•>. - Ма
карушка 11; Фасмер ІІІ 79; Еремеев 
Зтнонимьr 138; Basaj PJ 1961/1, 35; 
Rasanen Versuch 354; Ramstedt 278. -
Пор. нагайка. 

ногата <<дрібна монета в давній Ру
сі•>; - р. ногата, др. ногата; - за
позичення з тюркських мов; кипч. тур. 

nakt <<Гроші, ГОТіВКа>>, КрИМ.-ТаТ. naxt 
«ТС.•> походить від ар. nakd <<дрібні гро
ші•>; менш обrрунтоване виведення (Ки
парский ВЯ 1956/5, 135) від нога. -
Чернов НЗ Запорізьк. пед. ін-ту IV 
151; Фасмер ІІІ 79; Шипова 246; Мен
гес 118-120. 

[ногтик1 ] (іхт.) <<Йорж, Acerina cer
nua (vu!garis)•> Ж; - р. [ногтик] 
<<ТС. •>; - результат перенесення назви 

[н6гтик] <<Ніrтик•>, зменш. від ст. но
гать <<Ніготь•>; назва зумовлена, очевид
но, колючістю йоржа. - Leder 146. -
Див. ще ніготь. 

[ногтик2 ] (бот.) <<Змієголовник мол
давський, Dracocepha!um mo!davicum 
L.•> Mak; - fезультат перенесення на
зви [ногтик <<ніrтИК>>, зменш. від ст. 
ноготь <<Ніготь•>; назва зумовлена тим, 
що одна з пелюсток двогубого віночка 
цієї рослини нагадує ніготь. - Див. 
ще ніготь. 

[поді] <<іноді•>; - бр. [нодьt, нойдьt] 
«ТС.>>; - результат спрощення форми 
іноді (див.). 

[нозrравий] <<Хворий на сап; сопли
виЙ•> Ж; - результат видазміни п. 
[wozgrzywy (*wozgгawy?)] <<СапатиЙ•>, 
паралельного укр. lвіскрuвий] <<Сопли
ВИЙ•> і зближеного з [ноздри] <<Ніздрі•>, 
[ноздровuй] <<НосовиЙ•>. Див. ще 
віскрйвий, ніздря. 

[нозrрйця] <<трикутний шматок по
ля між двома струмкамИ•> Ж; - не
ясне; можливо, пов' язане з [ ноздри] 
<<Ніздрі•> (за подібністю до форми но
са). 

[ной] <<ТОЙ•> Ж, [ноя] <<Та•> Ж, [ноє] 
«Те•> Ж; - результат видазміни форми 

номад 

[нон] <<ТОЙ•> Ж, зумовленої впливом 
займенників з кінцевим й ([оний] 
<<ТОЙ>>, той тощо). - Див. ще онон. 

НОКаут <<СТаН боксера, КОЛИ ВіН ПіС
ЛЯ удару суnротивника падає і вважає
ться переможеним•>, нокаутувати; -
р. нокаут, бр. накаут, П. nokaut, Ч. 
nokaut, knokaut, слц. knockout, болг. 
НОкаут, СХВ. н(жаут, СЛН. nokaut; -
запозичення з англійської мови; англ. 
knock-out <<удар, що валить з ніг•> утво
рене з основи дієслова knock <<удари
ТИ•> звуконаслідувального походження і 
прийменника out <<З, гетЬ•> (дангл. ot), 
спорідненого з днн. дфриз. гот. ot, двн. 
03 «ТС.>>, НВН. aus <<З, іЗ>>, ДіНД. ut <<ВГО
ру, геть•>, лат. Osque <<аж до, до самого, 
безперервно•>. - СІС2 585; Черньrх І 
576; Kopa!iriski 672; Ho!ub-Lyer 245; 
РЧДБЕ 494; Вуjаклиjа 623; К!еіn 850, 
1104. 

ноктЮрн <<музичний твір наспівно
го, мрійливого характеру•>; - р. нок
тЮрн, бр. накцЮрн, п. nokturn, ч. слц. 
nokturno, вл. nokturna, болг. ноктЮр
на, м. ноктурно, схв. ноктурно, нок
тgрно, слн. nokturno; - запозичення 
з французької мови; фр. nocturne <<Ніч
ний; ноктюрн•> (із сполучення chanson 
noctuгne <<Нічна пісНЯ•>) походить від 
лат. nocturnus <<нічниЙ•>, утвореного від 
пох (род. в. noctis) <<НіЧ•>, спорідненого 
З дінд. nak, гр. VU~, ЛИТ. пaktls, ПСЛ. 
*noktь <<ТС.>>, укр. ніч. - СІС2 585; 
Черньrх І 576; КЗСРЯ 293; Kopa!iriski 
672; Ho!ub-Lyer 336; Gami!!scheg 648; 
Wa!de-Hofm. ІІ 181-183. - Див. ще 
ніч. 

[поле] <<ану лиш•> Ж, ДзУЗЛП; -
слц. no!en <<НУ-НУ•>, [no!'e] <<ану ЛИШ•>, 
[no!'em] «ТС.•>; - складне утворення з 
часток [но] <<Ну, ану•>, що є варіантом 
ну, і [ле] <<лише, тільки; же•>. - Дзен
дзелівський УЗЛП 161. -Див. ще ле, 
но1 , ну1 . - Пор. оле2 , холем. 

НОМад <<ПредстаВНИК НародіВ, ЯКі 
кочують; кочіВНИК>>, номадuзм, номад
ний <<КОЧОВИЙ•>; - р. болг. номад, бр. 
намад, П. 110111ada, Ч. СЛЦ. СЛН. nomad, 
ВЛ. nomad, М. НОМад, СХВ. НОмаД; -
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номенклатура 

через посередництво німецької або 
французької мови (нім. Nomade <<кочів
ник, номад•>, фр. nomade «ТС.>>) запози
чене з латинської; лат. nomas, -adis 
<<Кочівник, номад•> походить від гр. vo
J.HX<;;, -аощ <<СКотар, пастух, кочівник•>, 
пов'язаного з vo)..16<;; ·<<Пасовисько, ви
гіН•>, YEJ..lW <<розподіляю; пасу худобу, 
займаюся скотарством•>, спорідненими 
з ав. n;:Jmah- <<позика•>, лат. numerus 
<<число, кількість•>, гот. niman <<брати, 
взяти•>, двн. neman, нвн. nehmen <<ТС.>>, 
лит. nuoma <<Орендна плата>>. - СІС2 

585; Фасмер ІІІ 82; Преобр. І 611; Ko
pa!iriski 672; Ho!ub-Lyer 336; РЧДБЕ 
494; Dauzat 502; Wa!de-Hofm. ІІ 186-
187; Frisk ІІ 302-304. - Пор. номер. 

номенклатура <<сукупність назв, 
термінів у певній галузі знання; пра
цівники, затверджені вищими органами 
на якісь посадИ>>, номенклатор; - р. 
болг. м. схв. номенклатура, бр. на
менклатура, п. ч. вл. nomenklatura, 
слц. cm-1. nomenklatura; - запозичення 
з латинської мови; лат. nomenclatcira 
оnерелік, списоко утворене, очевидно, 

на основі словосполучення nomen ca
!are <<оголошувати ім'я•>; лат. nomen 
<<ім'я, назва>> споріднене з дінд. nama, 
гр. ovo).la, вірм. anun, гот. namo, псл. 
*jьm~ <<ТС.>>, укр. ім' Я; лат. са!о, -are 
<<Викрикувати, оповіщати, скликати•> 

споріднене з дінд. ka!akalab <<безладні 
крики, шум•>, гр. :каЛЄw <<Називаю, За
кликаю, скликаю•>, двн. he!!an <<звуча
ТИ>>, лИт. kalba <<мова•>, псл. *kolkolь 
<<дзвіН>>, укр. [колокіл] <<ТС.>>. - СІС2 

585; Kopaliriski 673; Holub-Lyer 336; 
РЧДБЕ 494; Вуjаклиjа 623; Wa!de
Hofm. І 141-142, П 174. - Див. ще 
ім'Я, колокіл. - Пор. номінальний. 

номер; номерок, нумер, [лумер] 
<<нумер>> ·О, [лумеро] <<Те.; буква•> 
МСБГ, нумератор, нумерація, нуме
рувсільник, нумераційний, нумерува
ти; - р. болг. м. номер, бр. нумар, п. 
numer, ч. слц. numero, вл. numerus, 
СХВ. н!)мера, CJ!H. numera, ПUmara; -
запозичено з латинської мови через ні
мецьку (коротке u в нім. Nummer <<НО-
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пона 

мер•> передане через о); лат. numerus 
<<число, кількість>> споріднене з лит. 

nuoma <<Орендна ПЛаТа>>, ав. n;:Jmah
<<ПOЗИKa>>, гр. vЄpw <<розподіляю•>; не ви
ключена можливість запозичення через 
голландську мову, у якій паралельно 
вживаються nommer і nummer з тим 

самим значенням (Кипарский ВЯ 
1956/5, 135; Тарабасова ВКР ІІ 181; 
Акуленко 140; КЗСРЯ 294; Цьrганенко 
296); менш імовірним є припущення 
(Младенов 359) про виникнення фор
ми номер унаслідок схрещення фр. 
nombre <<число, кількість>> і лат. nume
rus <<ТС.>>. - СІС 2 585; ЧерньІх І 577; 
Фасмер ІІІ 82; Преобр. І 611; Сандлер 
3ИРЯ ІІІ 24-26; Смирнов 206; 3СБМ 
8, 49; Sl. wyr. obcych 517; РЧДБЕ 495; 
К!uge-Mitzka 516; Walde-Hofm. ІІ 
186-187. - Пор. номад. 

номінальний <<ЯКИЙ виражається 
грошовою вартістю; який тільки має 
яку-небудь назву, але не виконує своїх 
функціЙ>>, номінал; - р. номиналь
ньtй, бр. намінальньt, п. вл. nominalny, 
ч. nominalnf, слц. · nomina!ny, болr. м. 
номuнален, схв. номиналан, слн. no
miшilen; - запозичення із західноєв
ропейських мов; фр. нім. англ. nomina! 
<<НомінальнИЙ>> походять від лат. nomi
nalis <<ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ імені; імеННИЙ>>, 
утвореного від nomen (род. в. ni5minis) 
<<ім'я, назва>>, спорідненого з дінд. na
ma, гр. ovo).la, гот. nami5, псл. *jьm~ 
«ТС.•>, укр. ім' Я. - СІС2 586; Черньrх І 
577; Kopa!iriski 673; Ho!ub-Lyer 336; 
РЧДБЕ 495; Вуjаклиjа 624; Dauzat 502; 
К!еіn 1053; Walde-Hofm. ІІ 173. -
Див. ще ім'Я. - Пор. номенклатура. 

нон 1 , нона, нон6 -див. онон. 
нон2 - див. он1 . 
пона (муз., літ.) <<дев'ятий ступінь 

у гамі; строфа з дев'яти рядкіВ•>; - р. 
бр. болг. нона, п. ч. вл. поnа, слц. слн. 
попа, схв. нона; - запозичення з ла
тинської мови; лін. nопа <<дев'ята•> є 
формою жін. р. до ni5nus ( < *novenos) 
<<дев'ятиЙ•>, похідного від novem <<де
в'ять•>, спорідненого з дінд. nava, тр. 
Єvvta, двн. гот. niun, лит. devyn), псл. 



Нонна 

*clev\tь(< *nev-) «ТС.>>, укр. дев'ять.
СІС2 586; Kopaliriski 673-67 4; Holub
Lyeг 336; РЧДБЕ 495; Вуjаклиjа 624; 
Walde-Hofm. ІІ 179. - Див. ще де
в'ять. - Пор. Нонна. 

Нонна (жіноче ім'я); - бр. болг. 
Н6на, ч. Nonna; - запозичення з ро
сійської мови; р. Нонна є, очевидно, 
жіночим відповідником до чоловічого 
імені Нонн, що походить від лат. пі5пus 
<<дев'ятиЙ•>; виводиться також безпосе
редньо від лат. пі5пus, ж. р. nопа (Вл. 
імена 148) або від болг. Нона (Спр. 
личн. имен 514). - Петровский 168; 
Илчев 362. -Див. ще дев'ять, пона. 

НОНСеНС <<безглуздя, НіСеНіТНИЦЯ>>; -
р. бр. нонсенс, п. ч. слц. вл. попsепs, 
болг. нонсанс, схв. нонсенс, нонсанс, 
слн. nonsens; - запозичення з англій
сько! мови; англ. пoпsense <<дурниця, 

нісенітниця, безглуздя>> утворене за 
зразком фр. nonseпs <<ТС.>> з іменника 
sense <<сенс, смисл, значення>>, що по

ходить від лат. sensus <<ТС.•>, і запереч
ного префікса nоп- <<Не->>, що зводиться 
до лат. non <<Не>> з ст. noeпum <<ТС.>>, 

яке виникло з *п'oinom <<Ні один, жо
ден>>, утвореного із заперечної частки 
ne <<Не>>, спорідненої з псл. ne, укр. не, 
і числівника oinom ( > лат. Onum) 
<<ОДИН>>, сnорідненого з прус. гот. ains 
<<ТС.•>, nсл. іnь, укр. [uний] <<іншиЙ•>, 
одuн. - СІС2 587; РЧДБЕ 496; Ву
jаклиjа 625; К!еіп 1053, 1054; ODEE 
614; Walde-Hofm. ІІ 174-175, 821-
822. - Див. ще Иний, не, одИн, сенс. 

нора1 <<заглиблення в землі, вирите 
тваринами як житло; [джерело]>>, [но
ро] <<джерело•> МСБГ, [нщJuчка] <<тва
рина, що живе в норі•> О, [нория] <<ОТ
вір у млиновому камені, в який сип
леться зерно•> Ник, [нороха] (збільш. 
від нора), [нюра] <<джерело•> ДзАтл ІІ, 
[нopucmuй] <<багатий джерелами>> Ж, 
[нopumu] <<рити норИ>>, [нop{mu] <<бити 
джерелом•> Ж, [винорЯтися] <<бити 
джерелом, витікати>> Ж, [понористий] 
<<поритий, нерівниЙ•>, [повинорювати] 
«повиривати (з землі)•>, [пронора] <<НО
ра>> Нед; - р. нора, бр. нара, др. но-

норИця 

ра, норя, п. nora, nura, ч. слц. поrа, 

слн. [nora], стсл. нор.л; - псл. nora, 
пов'язане з пoriti <<занурювати, топи
ТИ>>, nuriti <<ТС.>>, *nerti <<Поринати, то
питисЯ•>, nyrjati <<НИряти>>. - Фасмер 
ІІІ 82-83; Черньrх І 577; Преобр. І 
612; 3СБМ 7, 240-Z41; Bruckner 
365-366; Machek ESJC 401; Младе
нов 360; Bezlaj ESSJ ІІ 227. - Див. 
ще нирЯти. 

нора2 (ент.) <<нічний метелик, Pha
laeпa>> ВеЛ, ВеНЗн; - неясне. 

норд <<Північ, північний напрямок; 
північний вітер>>; - р. бр. болг. норд, 
п. пordowy <<північниЙ•>, ч. слц. nordicky 
<<ПіВНіЧНОЄВропеЙСЬКИЙ>>, СХВ. нордйjскй, 
СЛН. nordijski <<ТС.>>; - через росіЙСЬКе 
посередництво запозичене з голланд

ської мови; гол. noord <<Північ>> спорід
нене з двн. nord, нвн. Nord, дісл. noror 
<<ТС.•>, дінд. пarakab <<ПеКЛО•>, гр. vЄp&c:(v) 
<<унизу, знизу•>, vЄртєро~ <<нижніЙ•>. -
СІС2 587; Фасмер ІІІ 83; Meulen 107-
108; КJuge-Mitzka 513-514. - Пор. 
нормани. 

норець <<Водолаз; (орн.) пірникоза, 
Podiceps; [білоока чернь, Nyroca nyroca 
Gi.ild. Шарл]>>, [нар] (орн.) <<Пірникоза 
велика>> Шарл; - др. норьць <<Водо
лаз•>, п. [norek], ст. пorek, поr, ч. norec, 
nofec <<ТС.>>, СЛЦ. ПОГеС (орн.) <<КаЙра, 
Uгіа BrisS.>>, схв. норац <<ВОДОЛаЗ>>, 
СТСЛ. NОрЬЦЬ <<ТС.>>; - ПСЛ. ПОГЬСЬ <<ЛЮ

ДИНа, що пірнає у воду, водолаз; птах, 

що пірнаЄ•>, пов'язане з noriti <<Занурю
вати•>, nyгj ati <<ниряти•>; пор. лит. naras 
<<Водолаз; (орн.) гагара>>. - Преобр. І 
611; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 221. -
Див. ще нирЯти. - Пор. нора1 . 

норИця1 (зоол.) <<полівка, польова 
миша, Hypudaeus arvalis•> УРС, Г, [нора] 
<<Hypudaeus glareolus•>, . [норuчка] <<Зем
лерийка, SoreX>> ВеУг, [норик] <<Земля
ний павук, Cteniza cemeпtaria>> Ж; -
похідне утворення від нора; назви зумо
влені тим, що ці тварини живуть у но
рах (паВJ;К у невеликих нірках); пор. 
[норuчка] <<ТВарина, що живе в норі•> 
О. - Преобр. І 611; М.ikl. EW 212. -
Див. ще нора1.- Пор. нренора. 
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норИця 

норИця2 (мед.) <<фістула, свищ•>, 
норицевий, [норuчавий] <<гидкий, від
штовхуючий, паршивиЙ•> Па, [норuчу
ватий] <<хворий норицею; гидкий, від
штовхуючий, паршивий Па•>; - р. [но
рuца] <<Глибока рана на загривку (кін
ська хвороба)•>, бр. [нарь'ща] <<ТС.>>, п. 
пorzyca <<нориця•>, слн. поrісе <<Вітряна 
вісnа•>; - похідне утворення від нора; 
назва зумовлена тим, що при цій хво
робі виникає ямка, заглибина. - Фас
мер ІІІ 83; Преобр. І 6J2; 3СБМ 7, 
249-250; Machek ESJC 296; Bezlaj 
ESSJ ІІ 227. -Див. ще нора1 • 

[норИчник] (бот.) <<ранник, Scro
phularia L. Бі; ластовень, Vincetoxicum 
officinale Moench. Mak•>, [норишник] 
<<ранник вузлуватий, Scrophularia no
dosa L.; золототисячник, Erythraea cen
taurium PerS.>> Mak; - р. норuчник 
<<ранник; [ластовень; тирлич, Gentiana 
L.J•>, [норuца] <<тирлич; ранник•>, [но
рuчка, норь'tшник, норuчная трава] 
<<ТС.•>; - похідне утворення від норuця 
(мед.) <<фістула, свищ•>; назва зумовле
на тим, що в народній медицині ранник 
вживається від ран, наривів, свищів. -
Фасмер ІІІ 83; Преобр. І 612. - Див. 
ще норИця2 . 

ноека (зоол.) <<Mustela lutreola•>, 
[нірка] <<ТС., маленька видра•> Ж; - р. 
норка, ст. норица, бр. болr. норка, п. 
norka, ч. norek, слц. norka, norok, вл. 
norc <<ТС.•>; - очевидно, псл. nогьkа, 
nогьkь <<ТС.•>, пов'язане з nora, nьreti 
<<Ниряти•>; норки ведуть напівводний 
спосіб життя, селяться в норах, дуплах 
(БС3 ЗО, 165); припущення (Трубачев 
3ИРЯ ІІІ 46-48; Фас мер-Трубачев 
ІІІ 83) про запозичення з прибалтійсь
ко-фінських мов (пор. фін. діал. nirkka 
<<Ласиuя•>, пirkko, пirkku, пirkki «ТС.•>, 
ест. пirk <<горностай, ласиця•>) викли
кає сумнів. - Фасмер ІІІ 83; Преобр. І 
612; 3СБМ 8, 41; Mikl. EW 216. -
Див. ще нора1 . - Пор. нурка. 

норма, нормалізація, нормаль, 
норматuв, нормативізм, нормуваль
ник, нормальний, норматuвний, нор
мувальний, нормалізувати, нормува-
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ти, понаднорматuвний, понаднормо
вий; - р. бр. болг. м. норма, п. ч. слц. 
вл. пorma, схв. норма, слн. пorma; -
через західноєвропейські мови (нім. 
Norm, фр. norme <<ТС.•>) запозичене з 
латинської; лат. пorma <<норма, правило; 
зраЗОК>> ЗВОДИТЬСЯ ДО гр. yYW/JOVC<, 
форми зн. в. від yvw/JWV <<знавець; 
норма, правило•>, пов'язаного з yYW/Jfl 
<<розум, свідомість, дух; думка•>, ytyvwa
xw <<Пізнаю•>, спорідненими з дінд. jапМі 
<<знає•>, тох. А kпа- <<знати•>, лат. поsсо, 
-еге <<дізнаватиСЯ•>, гот. kапп <<знаю•>, 
псл. znati, укр. знати. - СІС2 587; 
Фасмер-Трубачев ІІІ 83; Чернь1х І 
578; ЗСБМ 8, 42; Kopalinski 676; Ho
lub__:__Lyer 337; РЧДБЕ 497; Skok ІІ 
524; Walde-Hofm. ІІ 175; Кlеіп 1055. -
Див. ще знати. 

нормани (одн. норман) <<північно
германські племена, які в VIII-XI ст. 
робили напади на країни Європи•>; -
р. норманн, бр. нарман, п. Normaпo
wie (мн.), ч. слц. Normaп, болr. норма
нин, схв. Нормани (мн.); - очевидно, 
запозичене зі скандинавських мов че

рез посередництво німецької (нім. Nor
maппe «ТС.•>); шв. пorrmaп <<норвежець, 
НОрМаН>>, дісл. ПОГоmаоr «ТС.>> утворені 
відповідно від шв. пorr <<Північ•>, дісл. 
noro, споріднених з НВН. Nord, гол. no
ord <<ТС.>>, і шв. mап <<Людина•>, дісл. 
maor <<ТС.>>, СПОріднених З ДВН. man 
<<людина, чоловік•>, нвн. Ма пп <<чоло
віК>>, ПСЛ. ШQZЬ «ТС.>>, укр. муж. -
Фасмер ІІІ 84; Falk-Torp 772; Vries 
AEW 411. - Див. ще муж, норд. 

норов, [норів] <<НОрОВ>> Бі, lноровЯ] 
«ТС.•> Ж, [норія] <<вдача•> О, [норовuй] 
<<МоральниЙ•> Ж, норовuсtпий, норовли
вий, [норовственний] <<моральниЙ•> Ж, 
норовuти, норов~ітися, [понорови] 
<<Привчання•> Нед, [поноровuтися] <<СПО
добатися•> Нед, приноров~ітися, [уно
ров~іти] <<Приручити; привчити•> Нед; 
- р. норов, бр. н6рау, др. НОрОв'Ь, П. 
пarow, ч. mrav, ст. пrav, слц. mrav, 
болr. нрав, схв. нdрав, слн. пrav, пa
rav, Пarava, СТ.СЛ. НрАЕ.'Ь; ПСЛ. 
*поrvь; - споріднене з лит. пoras 



нороква 

<<бажання, ОХОТа, ВОЛЯ>>, noreti <<бажа
ТИ, ХОТіТИ>>, narvytis <<уnираТИСЯ>>, ner
teti <<шаленіти>>, isnerteti <<упиратися>>, 
nartlnti <<сердиТИ>>, narsas <<Відвага, хо
робрість; сильний гнів, лють>>, прус. 
nertien (зн. в. одн.) «rніВ>>, ernertimai 
<<ГНіВаЄМОСЯ>>, дінд. SU!larab <<дружніЙ>>, 
П[tLф <<ГерОЙ>>, naryaQ <<МУЖНіЙ>>, nаr
<<ЧОЛОВіК, ЛЮДИНа>>, ав. hunara- <<уМіН
НЯ>>, nar- <<ЧОЛОВіК>>, Гр. av~p <<ЧОЛОВіК, 
людина>>,. вірм. ayr (род. в. atn), алб. 
njer «ТС.>>, кімр. ner <<ГероЙ>>, nerth 
<<мужність>>, дірл. nert <<ТС.>>, ірл. nerta
im <<укріплюю>>; помилковим є виведен
ня *norv'Ь з *norm'Ь і пов'язання його з 
дінд. narmab <<ЖарТ» (Pedersen KZ 38, 
372; Mayrhofer ІІ 140). - Чернь1х І 
578; Фасмер ІІІ 84; Преобр. І 615-
616; 3СБМ 8, 41; Bruckner 355-356; 
Младенов 361; Skok ІІ 503; Bezlaj 
ESSJ ІІ ,229; Otr~bski LP І 129-130; 
Meillet Etudes 373; Trautmann 197-
198; Trautmann Apr. Sprachd. 384; 
Fraenkel 484, 504, 507; Endzelin KZ 44, 
67; Тоnоров Е-Н 82-83; Fick І 98, 
502-503; Frisk І 107-108; Walde
Hofm. ІІ 164; Pokorny 765. - Пор. на
ров. 

нороква - див. мороква. 
[норцевий] <<погрібний?>> (про пи

во) Пі, [нороцовuй, норцовuй] (у спо
лученні [нор(о)цове пиво] <<березневе 
пиво,>) Г, Ж; - результат видазміни 
форми марцевий, [марцьовий] <<берез
невиЙ>>, очевидно, зближеної з основою 
нора <<яма, заглибина в землі>>, оскіль
ки nиво зберігається в льохах (пор. 
ПUВНUЧЯ <<ПОГріб, ЛЬОХ, підВаЛ>>). -
Грінч. ІІ 570. - Див. ще марець. 

[носак] «Гасильник (для гасіння 
свічок),> Ж; - похідне утворення від 
ніс; назва зумовлена зовнішньою по

дібністю гасильника (ковпачка) до но
са. - Див. ще ніс. 

носар (іхт.) <<йорж, бубир, Acerina 
acerina GU!d.>>, [носсірик Ж, носuр Ж, 
носурик Л-Г] «ТС.>>; - р. носсірь, бр. 
насар, п. [nosacz]; - похідне утворен
ня від ніс; назва зумовлена тим, що 
цей вид йоржа має видовжене рило. -

ностальгія 

Коломиец Происх. назв. рьrб. 23; Саба
неев 56; 3СБМ 7, 251. -Див. ще ніс. 

носИти, носак, носuли, носuлки, 
носилянка, носuльний, носuльник, но
аільниці, носLітель, носій, нос{льник, 
носкість - див. нестИ. 

носоріг1 (зоол.) <<Rhinoceros L.>>, но
сорог, [носорогач, носорожець] <<ТС.>> 
Ж; - р. болг. носорог, бр. насарог, п. 
nosorog, nosoroiec, ч. слц. nosorozec, 
вл. nosoroh, nosoroha6, nosorohak, нл. 
nosorogak, м. носорог, схв. носорог, 
слн. nosorog; - калька нім. Nashorn 
«ТС.>>, утвореного з Nase <<НіС>> і Horn 
<<ріг>>, яке у свою чергу є калькою лат. 
rhinoceros < гр. r'нvoxtpw<;; «ТС.>> (гр. 
рі<;;, род. В. рї'v6<;; <<НіС>>, хЄрщ <<ріГ>>); 
назва зумовлена тим, що ця тварина 

має на носі ріг. - Фасмер ІІІ 85; 
Кluge-Mitzka 504. - Див. ще ніс, 
ріг. - Пор. носоріг2 • 

носоріг2 (ент.) <<Oryctes nasicor
niS>>, носорог, [носоріжка Куз, ноео
рожок ЖJ <<ТС.>>; - р. носорог, бр. 
насарог, п. nosoroiec, ч. nosorozik, 
слц. nosoroZtek, болг. бр"ьмбар носа
рог, схв. носорожац, слн. nosorozec; -
очевидно, калька наукової назви нлат. 
nasicornis «ТС.>>, утвореної з лат. nasus 
<<НіС>> і cornO <<ріГ»; пор. також нім. 
Nashornkafer (Nase <<НіС>>, Horn <<ріГ>>, 
Юifer <<ЖУК>>); назва жука зумовлена 
тим, що на голові у нього є ріг. -
Див. ще ніс, ріг. - Пор. носоріг1 • 

ностальгія <<болісна туга за батькі
вщиною>>, ностальгійний, ностальгіч
ний; - р. ностальгuя, бр. насталь
гія, п. слц. nostalgia, ч. nostalgie, болг. 
ностсілгия, м. носталгиjа, схв. нос
талгиjа, слн. nostalgija; - через посе
редництво західноєвропейських мов 
(нім. Nostalgie, фр. nostalgie, англ. nos
talgia) запозичене з новолатинської; 
нлат. nos)algia утворене швейцарським 
лікарем И. Гофєром (1678) з основ гр. 
v6спо<;; <<ПоверненНЯ>>, пов'язаного з 
vEOІJcxt ( < *vECYOІJcxt) <<Відправляюся, іду, 
Їду>>, СПОріднеНОГО З дінд. nasate <<На
ближається, приєднується>>, тох. А nas 
<<бути,>, В nes <<ТС.>>, гот. ganisan <<Виду-
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жувати>>, днн. двн. ginesan <<лишитися 

живим, бути здоровим•>, нвн. genesen 
<<видужувати•>, і -схЛуісх від аЛущ <<біль, 
страждання, мука•>, можливо, пов'яза
ного з &..ЛЄуw <<турбуюся•> неясного по
ходження. - СІС2 588; Федосеева РР 
1975/3, 105-107; Зсанов РР 1986/4, 
129-131; Kopa!iriski 676; Ho!ub-Lyeг 
337; РЧДБЕ 497; Вуjаклиjа 627; Frisk І 
65, 66-67, ІІ 304-305; GamШscheg 
650; К!еіn 48, 1056. - Пор. Нестір. 

ноеуха (зоол.) <<Ссавець родини 
єнотових, Nasua L.>>; - р. носуха, бр. 
насуха, Ч. nosaJ, СЛЦ. ПOSan <<ТС.>>; -
ПОХідне утвореННЯ ВіД НіС (род. В. НО
са); назва зумовлена тим, що ця тва
рина має довгого носа, витягнутого в 

хобот; пор. наукову назву пasua від 
лат. nasus <<НіС•>. - Див. ще ніс. 

нота (муз., дипл.), нотатка, но
татник <<ЗаПИСНа КНИЖКа•>, нотація, 
нотниця, [нута] <<НОТа>> (муз., з п.), 
нотифікувати, нотувати; - р. бр. 
болг. М. СХВ. нота (муз., ДИПЛ.), П. nota 
(дипл.), nuta (муз.), ч. слц. nota (муз.), 
nota (дипл.), вл. поtа (муз., дипл.), слн. 
поtа (муз., дипл.); - можливо, через 
західноєвропейські мови (нім. Note, фр. 
англ. note, іт. nota) запозичено з латин
ської; лат. nota <<Знак; зауваження•>, оче
видно, пов'язане з notus <<відомий, зна
йомиЙ>>, дієприкм. мин. ч. від nosco, -еге 
(длат. gnosco, -еге) <<Знати, пізнавати>>, 
спорідненого з дінд. janati <<знає•>, гр. 
ytyYWCJXW <<ПіЗНаЮ>>, ЛИТ. zinoti <<ЗНаТИ>>, 
псл. zпati, укр. знати. - СІС2 588; 
Черньrх І 578; Фасмер ІІІ 85; К3СРЯ 
294; 3СБМ 8, 43; Бульrка 218; SJ. wyr. 
obcych 515, 517; Machek ESJC 401; 
Ho!ub-Lyer 337; РЧДБЕ 497; Вуjаклиjа 
627; WaJde-Hofm. ІІ 176-178; Dauzat 
503; К!еіn 1057. - Див. ще знати. -
Пор. нотаріус. . 

нотаріус, нотар <<НОтаріус; [секре
тар сільської, волосної управи, зрідка 
секретар сільради МСБГ].>, нотаріат, 
нотаріальний; - р. болг. м. нотари
ус, бр. натарьtус, др. нотарь <<ПрИ
СЛУЖНИК, НОСИЛЬНИК>>, П. notariUSZ <<НО
таріуС>>, ч. notar, слц. слн. notar не.•>, 
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вл. notarstwo <<НОтаріальна контора•>, 
СХВ. нотар «ТС.>>, СТСЛ. НО'Т'АрЬ <<ПИСар.'. 
секретар>>; - запозичення з латинськоt 

(або середньолатинської) мови; лат. 
елат. notaгius <<Писар, секретар>> пов'я
зане з noto, -are <<ПОзначати, відзнача
ти, записувати, писати•>, похідним від 
nota <<знак; літера>>. - СІС 2 588; Чер
НЬІХ І 578-579; Фасмер ІІІ 85; КЗСРЯ 
294; Kopa!iriski 677; Machek ESJC 401; 
Ho!ub-Kop. 247; HoJub-Lyer 337; 
РЧДБЕ 497; Вуjаклиjа 627; WaJde
Hofm. І1 177-178. -Див. ще нота. 

потація <<осудливе повчання, на
станова•>; - р. нотация, бр. натацьtя 
«ТС.>>, п. ст. notacja <<зауваженнЯ>>; -
через російське і польське посередниц
тво запозичено з латинської мови; лат. 
пotatio <<зауваження, осуд>> пов'язане з 
notaгe <<позначати, вказувати, осуджу

вати, лаяти>>, nota <<знак, зауваження, 
таврО>>. - Черньrх І 579; HUttJ-Woгth 
16; 3СБМ 7, 264; Бульrка 219.- Див. 
ще нота. 

[нотинка] <<ягня від однорічної вівці 
Ж; молода однорічна вівця-первістка 
МСБГ>>, [нотанка] <<молода однорічна 
вівця-первістка>> МСБГ, [нотка, ноточ
ка] <<ТС.>> Гриц, [н6тенина, нотелина] 
(назва вовни) Доп. УжДУ 4; - запози
чення з молдавської і румунської мов; 
МОЛД. ноатен (рум. noaten, noatin) <<ОД
норічне ягня; вовна однорічного ягняти•> 

виникло з лат. annotinus <<однорічний; 
торішніЙ>>, що походить від annus <<рію> 
(з *at-nos), спорідненого з дінд. atati 
<<іде, мандрує>>, гот. apnam (дав. в. мн.) 
<<рокам>>; пор. оск.-умбр. akno <<рік, час 
свяТ>>; менш обrрунтоване виведення 
(Гриц. 11 0-lll) від др. нут а <<рогата 
худоба>>. - Дзендзелівський Доп. УжДУ 
4, 110; VгаЬіе Romanos!avica 14, 164; 
СДЕЛМ 279; DLRМ 544; Puscariu 103; 
Wa!de-Hofm. І 51. ' 

ночви <<корито (для прання білизни, 
купання тощо) СУМ; [віялка Ж]>>, [но
чави] <<ТС.>> Ж, ноч6вки <<коритце; [віял
ка Ж; вид узору на вишивці]>>; - р. бр. 
н6чвЬІ <<НОЧВИ•>, др. нощви <<вид посуди
ни (для борошна),>, п. піесkі <<НОЧВИ•>, ч. 



ночиоздоба 

necky, вл. mjecki, нл. njacki «ТС.>>, полаб. 
nact'ai <<Віялка (для правіювання зерна)>>, 
болг. н6щви <<діжа>>, м. нокви, [ношви], 
СХВ. HQ}lBe «ТС.>>, СЛН. necke <<НОЧВИ>>, 
[necve, nacve, nacke), СТСЛ. Н'ЬШ'Т'Е.ЬІ 
«ТС.>>; - псл. *nьktjy, род. в. *nьktj-ьve з 
первісним значенням, очевидно, <<корито 
для миття, обмивання>>; - споріднене з 
гр. vi~w <<МИЮ, умиваю>>, vіктw «ТС.>>, 
vіктроv <<ВОда для обмивання>>, xtpvнv 
<<Корито для обмивання рук>>, дінд. n~
nekti <<ЗМИВаЄ>>, niktaQ <<МИТИЙ>>, ірл. nigid 
<<МИЄ>>, tonach <<Обмивання мертвих>>; 
припущення (Mikl. EW 218) про гер
манське nоходження слова (двн. nuosk 
<<Корито>>, свн. nuosch, нім. бавар. nuesch 
«ТС.>>) необrрунтоване. - Фасмер ІІІ 86; 
Трубачев Рем. терJv1инол. 168; 3СБМ 8, 
45; Machek ESJC 393; Skok ІІ 496; 
Bezlaj ESSJ ІІ 218; Berneker JagiC
Festschr. 692-603; Кiparsky GLG 51-
52; Hujer CMF З, 357; RSl 5, 233; Lang 
LF 45, 333. 

[ночноздоба] (бот.) <<Нічна красу
ня, царська борідка, Mirabilis jalapa L.>> 
Мо, [.моцнозд6ба] «ТС.>> Мо; - склад
не утворення з основ прикметника 

[ночнuй] <<НічниЙ>> та іменника оздоба; 
друга форма є результатом деетимоло
гізації; назва зумовлена тим, що ця ро
слина з родини ночецвітих має великі, 

дуже гарні квітки. -:- Див. ще ніч, оз
добити. 

нощно (у виразі денно і н.); ~ р. 
нощно (денно и н.); - запозичення з 
церковнослов'янської мови; цсл. (дєнь
но ~І) НОШ'Т'ЬНО, СТСЛ. НОШ'Т'ЬНО пов'яза
не з прикметником ноштьн'Ь <<нічниЙ>>, 
похідним від ношть <<НіЧ>>, якому відпо
відає укр. ніч (див.). 

[нренора] (зоол.) <<Польова миша, 
Hypudaeus glareolus>> Ко; - складне 
утворення з основ дієслова [не'рти] 
<<ниряти>> ([нре] <<НИрЯЄ>> Ж) та іменни
ка нора. - Див. ще нирЯти, нора'. -
Пор. норИця'. 

ну' (виг., частка), ну.м, нумо, нум
те, нуте, нукати, [понука] <<заохо
чування, підбурювання Г; спонука; зго
да Нед>>, [понукdч] <<Підбурювач>> Нед, 

нуворИш 

[понукати] <<Підганяти>> Нед, [понук
нути] <<Кивнути головою, через силу 
поступитися, згодитися Нед; заохоти
ти, підбурити Г>>, [понуктu] <<кивнути 
головою, через силу поступитися, зго

дитися>> Нед, понукувати, принука, 
спонука, спонукати, спонукач, спо
нукальний, спонукливий; - р. бр. ну, 
др. нукнути <<крикнути (підганяючи)>>, 
П. ПU, nuze, ПUZ, Ч. ПU, ПUZe, СЛЦ. ПUZ, 
вл. no, 110, нл. no, [nu], схв. ну, слн. no 
<<НУ>>, ПU <<ГараЗД>>, СТСЛ. НО\(КА'Т'~І <<СПО
нукаТИ>>; - псл. nu, no, очевидно, того 
самого походження, що й по <<але; 
тільки>> (іє. *nu); припущення (Berneker 
IF 10, 153; Hofmann 216; Walde
Hofm. ІІ 189; Кlein 1063) про спорідне
ність стсл. НО\(КА'Т'~І <<Спонукати>> з гр. 
vєuw <<Киваю>>, лат. nuo <<ТС.>>, дінд. 
navate <<ОбертаЄТЬСЯ>>, nauti «ТС.>> Є ПО
МИЛКОВИМ, як і пов'язання (Rudn. ІІ 
863) з іє. *neu-o- <<НОВИЙ>>. - Фасмер 
ІІІ 88, 89; Преобр. І 617; 3СБМV8, 46; 
Holub-K9p. 248; Machek ESJC 402; 
Schuster-Sewc 1017; Skok ІІ 527-528; 
Bezlaj ESSJ ІІ 229; ESSJ Sl. gr. ІІ 505-
507. -Див. ще но 1 • 

-ну2 - див. но'. 
нуворИш <<Людина, що швидко роз

багатіла шляхом торговельних спеку
ляцій; багатій-вискочка>>; - р. нуво
рuш, п. nuworysz; - запозичення з 
французької мови; фр. nouveau riche 
«ТС.>> (букв. <<новий багач>>) складаєть
ся з прикметника nouv~au <<НОВИЙ>>, що 
походить від лат. novellus, демінутива 
до novus, спорідненого з дінд. navab, 
гр. УЕО<;;, ПСЛ. ПОV"Ь «ТС.>>, укр. НОВlій, та 
іменника riche <<багатіЙ>>, що походить 
від франкського *riki <<МогутніЙ>>, спо
рідненого з днн. rїki <<Правитель; мо
гутній, багатиЙ>>, дісл. rїkr, двн. rїhhi, 
тот. reiks <<ТС.>>, далі з лат. rex (regis) 
<<цар>>, пов'язаним з rego <<спрямовую, 
керую, паную>>, дінд. rajab «Цар>>. -
СІС2 589; Kopaliriski 680-681; Dauzat 
504, 632; Walde-Hofm. ІІ 181, 432; 
Кluge-Mitzka 591-592; Кlein 1346. 
- Див. ще цовИй, регент. Пор. 
диригувати, коректура. 
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ну га 

нуrа <<кондитерські вироби, ласощі 
з солодкої горіхової маси>>, [ щj1ат] 
<<мигдальний пиріг>> Куз; - р. бр. ну
га, п. nugat, ч. слц. nugat, болг. нrjга, 
схв. нугат, слн. nugat; - запозичене 
з французької мови (форма [нrj1ат] 
через польське посередництво); фр. 
nougat <<Мигдальне тістечко; горіхова 
макуха>> виникло з пров. ст. nogat 
<<Горіхове тістечко>>, що походить від 
нар.-лат. *nucatum <<ТС.>>, утвореного 
від лат. nux ( < *cnucs) <<горіх>>. -
СІС2 589; Фасмер ІІІ 88; Sl. wyr. ob
cych 517; HoJub-Lyer 337; РЧДБЕ 
497; Вуjаклиjа 628; Dauzat 504; WaJ
de-Hofm. ІІ 191-192; КJеіп 1058, 
1063; Кluge-Mitzkc; 516. - Див. ще 
нук. - Пор. нуклеїн. 

нуюі1 <<Нудьга; нудьгар; [нудота]>>, 
нуд <<Нудьга>>, нуди «ТС.>>, lнr}джа] <<НУ
дота>> ЛексПол, [нrjдниця] <<яка набри
дає, яка наводить нудьгу•> Ж, нудота, 
[нудЯчка] <<нудота>> Ж, lнудь] <<Нудьга; 
нудота; пристрасть 0•>, [нr}дьба] <<Нудь
га•> Чаб, нудьга, нудкuй <<НудниЙ•>, 
[нудлuвий] <<ТС.•> Ж, нrjднuй СУМ, Бі, 
нуднуватий, нудотний, [нудянuй] 
<<НудниЙ•> Ж, нrjдuти, [нудьгати] <<му
читИ>> Ж, нудьгувати, занf]да, [изнrj
да] <<Нудьга•> Ж, [онудн[тиj <<занудьгу
вати, сидячи без роботи>>, [принrjда] 
<<примус, вимушеність, неприродна по
ведінка, манірність>> Нед, [прuнуткий] 
(у виразі заст. лайл. [хрuбра прuтяш
ка та прuнутка]) Ме; - р. нуда <<СИ
лування, примушування; нудота; [не
стерпні для худоби rедзі, мухи та інші 
комахи; набридлива, настирлива люди
на]>>, бр. нуда <<нудьга, скука; [нечисто
та на тілі і на голові; воші; злидні, го
лод; пщІч, туга; неспокійна, надокучли
ва· людина],>, др. нудити <<Примушува
ти, спонукати>>, п. nuda <<нудота, скука; 
(воші]>>, ч. слц. nuda <<нудьга, нудота, 
скука>>, болг. нrjдя <<Примушувати>>, м. 
нуди <<пропонуваТИ>>, схв. нудити нс.; 
частуваТИ>>, СЛН. ПUditi <<ПрОПОНуВаТИ, 
даватИ>>, стсл. НО'(N•т~• <<Примушувати>>, 

НЖNІ'Г~І «ТС.>> (назалізація вторинна); 
- псл. nuda <<набридливе умовляння, 
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нуди 

сnовука (словами),>; - споріднене з 
дінд. nudati <<відштовхує, проганяє>>, 
nodayati <<ПідГаНЯЄ>>, даНГЛ. nїed <<ПО
треба, примус>>, англ. need <<потреба; 
нужда, злидні>>, днн. nod, дісл. nauo(r), 
двн. not, нвн. Not <<ТС.>>, гот. naups <<ПО
треба, примус; нужда, злидні>>, naupjan 
<<примушувати>>, двн. niot <<Сильне ба
жання, прагненнЯ>>, niet «ТС.•>, лит. pa
nusti <<Відчути бажаННЯ, ЗаХОТіТИ>>, 
прус. nautis <<nотреба; нужда, злидні>>, 
іє. *пац-, *n<JЦ-, *nQ- <<Стомлювати(ся)>>. 
- Чернь1х І 580; Фасмер ІІІ 88; 3СБМ 
8, 4(2, 47; Bri.ickner 358-359; Machek 
ESJC 402; Младенов 360; Skok ІІ 527; 
BezJaj ESSJ ІІ 229; Hanusch AfSJPh 10, 
653; Vondrak І 152; Zubaty St. а cJ. І 
312-313; 3ндзелин РФВ 68, 370; 
Mayrhofer li 176; КJuge-Mitzka 515; 
КJein 1035; Fick ІІІ 299. - Пор. ну
жа. 

[нуда2 ] (бот.) <<бруслина європейсь
ка, Evonymus europaea L.; бруслина бо
родавчаста, Evonymus verrucosa Scop.>> 
Mak, [попова нуда] «ТС.>> Mak, [попо
ва нудь] <<бруслИна>> Ме, [собача нуда] 
<<бруслина бородавчаста>> Mak; - ре
зультат видазміни назв [мjда] <<брус
лина бородавчаста>>, [мудь] <<бруслина 
євроnейська» (пор. сполучення [мrjда 
попова] <<бруслина європейська>>). 
Янь1шкова 3тимология 1985, 41-42.
Див. ще мудь1 • 

[нуди] <<ОТаМ>> ВеЗа, [нудий] <<ТС.>> 
тж; - п. [nq_d] <<ТаМ>>, [z nq_d] <<Звід
ТИ>>; - результат спрощення давні

шого *онудьt, пов'язаного з др. онудt 
нам•>, онуду нуди•>, спорідненими з 
п. (onq_d] <<там•>, [ол~dу] нуди>>, ч. 
слц. [onudy], схв. онуд, онуда, ст. 
onude, onudt.i, слн. заст. onod нам>>, 
СТСЛ. ОНЖДО\( <<З ТОГО боку>>; - ПСЛ. 
onQde, onQdy нам, туди, з того боку•> 
є похідним від вказівної основи оn
<<ТОЙ, те>>, усклрдненої тим самим ком
понентом -(Q)d-, що і в kQdy <<куди>>. 
- J:?еЗа 199; Bri.ickner 379; Machek 
ESJC 414; Skok ІІ 556-558; ESSJ SJ. 
gr. ІІ 528-529. - Див. ще він, он 1 • 
-Пор. кудИ. 



ну дик 

[нудик] <<земляний горіХ•> Мо; -
неясне. 

нудйти -див. нуда1 . 
[нудлі] <<Галушки з салом Мо; їжа, 

подібна до галушок з картоплею дз•>; -
п. nudle <<Локшина; вермішель•>, ч. слц. 
вл. nudle <<Локшина•>, схв. [нудл] «Га
лушка з муки і картоплі•>, [нудла] 
«ТС.>>, СЛН. nude\j <<ЛОКШИНа•>; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ з німецької мови; нім. Nudel 
<<ЛОкшина, вермішель•> пов'язане з Kno
del <<Галушка•> і, далі, з Knoten <<вузол•> 
(< свн. knote, kпode < двн. knoto, kno
do), спорідненим з дангл. cnotta, англ. 
knot, дісл. knotr, шв. knut, дат. !<nude 
<<ТС.>>.- SW ІІІ 423; Machekv ESJC 402; 
Holub-Kop. 248; Schuster-Sewc 1024; 
Вуjаклиjа 628; Bezlaj ESSJ ІІ 229; Кlu
ge-Mitzka 384, 385, 516. - Пор. 
кнель, кнйдлі, кнут. 

нужа <<Воші; мухи, [злидні Л]•>, 
[нужник] <<Відхоже місце, помийна 
яма•> Ж, [нужний] <<виснажений, стом
лений; дуже бідний Г; необхідний, nо
трібний Ж; страшний, важкий, небез
печний Пі•>, [знужа] <<Скрутний стан, 
нужда•> Ж, [понужсітельl <<деспот•> 
Нед, [tіонужсіти] <<Підганяти, допікати•> 
Нед; - р. нужа <<нужда, нестаток, 
злидні; потреба•>, бр. [нужа] «ТС.•>, др. 
нужа <<потреба; примус, насильство; 
утиск; біда•>, п. n~dza <<Нужда, злидні>>, 
Ч. ПOUZe, СЛЦ. nudza, ВЛ. НЛ. nuza «ТС.>>, 
болг. м. нужда <<потреба; нужда, злид
ні•>, СХВ. н.ужда, СЛН. nuja «ТС.>>, СТСЛ. 
НО\(Жд~ <<Потреба; нужда, бідність; на
сильство, ПрИМУС•>, НЖЖДА <<ПОтреба; 
нужда, бідність•>; - псл. *nudja <<СПО
нука, потреба, бідність•> (назалізація в 
деяких слов'янських мовах вторинна, 
зумовлена впливом початкового n-), 
пов'язане з nuda <<набридливе умовлян
ня,· спонука (словами)•>. - Німчук 227; 
Фасмер ІІІ 88; Преобр. І 616-617; 
ЗСБМ 8, 47v-48; Brilckner 358-359; 
Machek EVSJC 402; Holub-Kop. 247; 
Schuster-Sewc 1028-1029; Младенов 
360; Bezlaj ESSJ ІІ 229-230; Hanusch 
AfSIPh 10, 653; Fick ІІІ 299. - Див. 
ще нуда'. 

ну здати 

нужда <<нестатки, злидні; потреба, 
необхідність•>, [нуждар] <<Старець, же
брак•> Куз, [нужд6та] <<нужда, нестат
ки, потреба, необхідність; хвороба•>, 
[нуждочка] <<родимець у дітеЙ•>, нуж
ден ( н) ий СУМ, Г, [нуждний] <<необ
хідний, потрібний; бідниЙ•> Ж, нуждсі
ти <<Нуждатися; [примушувати зізнати
ся, добиватися зізнання]•>, нуждатися 
<<Відчувати гострі нестатки, жити в 
злиднях; відчувати гостру потребу, не
обхідність; [тужити; невтомно працю
вати, мучитися; ображати один одно
го Ж].>, [нуждuти] <<примушувати•> Г, 
Пі, [нуждитuся] <<бідувати, жити в 
злиднях•> О, [нуждувати] <<тужити; 
невтомно працювати, мучитися, терпі
ти нужду і злидні•>, [нуждуватися] 
«ТС.•> Ж, [нуджувсіти] <<ЖИти в злид
нях та нужді•> Ж, [незнужден] <<невто
мниЙ•> Ж, [обнуждсіти] <<ЖОрстоко по
водитися (з ким)•> Ж; - р. нужда 
<<нужда, нестаток, злидні; потреба, не
обхідність•>, др. нужда <<необхідність; 
насильство, примус•>, п. nuida <<Втома; 
зусилля, тяжкий труд, біда, недоля•>, 
болг. м. нужда <<потреба, необхідність; 
нужда, злидні•>, схв. нужда «ТС.>>; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. НО\(ЖДА <<потреба, необхідність; 
нужда, бідність; насильство, примус•> 
відповідає укр. нужа. - Черньrх І 
580-581; Преобр. І 616; КЗСРЯ 295; 
3СБМ 8, 48. - Див. ще нужа. 

[нужкати] <<Підганяти, квапити•> Ж, 
[н.rJжкатися (ким)] <<користуватися 
послугами (когось)•> Ж, [понужкува
тися (кимось)] <<ТС.•> Нед; - похідне 
утворення від вигуку ну ж, ну же 
(п. nuz <<ану, ану лиш•>, nuie <<ну-бо, 
НУМО, нумо Ж>>, Ч. ПUZ <<ану, ану ЛИШ>>, 
nuze «ТС.>>, СЛЦ. nuz <<НУ>>); пор. нука
ти <<ПідганятИ>> від вигуку ну. - Див. 
ще же1 , ну1 • 

[нуздати] <<гнуздати, надівати вуз
дечку•>, [нуздсі] <<вуздечка•>, [нуздечка] 
«ТС.•> Г, Ж, [занузда] <<вуздечка, вуди
ла•> Ж, [зсінузд] не.•>; - р. [нуздсіть] 
•гнуздати», бр. [нуздсіць] «те.; суворо 
тримати•>; - результат перерозкладу 
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нук 

др. *в'Ьн-уздати, утвореного з префік
са В'ЬН- та іменника узда, що почало 
сприйматися як *в'Ь-нуздати. - Див. 
ще гнуздати. 

[нук] (бот.) <<ліщина звичайна, Co
rylus avellana L.>> Пі, Mak; - схв. нукс 
<<Волоський горіх; лісний горіХ>>; - за
позичення з молдавської або румунсь
кої МОВИ; МОЛД. нук <<ВОЛОСЬКИЙ ГОріХ 
(дерево)>>, рум. nuc «ТС.>> nоходять від 
лат. nux (< *cnu-c-s), род. в. nucis <<ГО
ріХ>>, спорідненого з сірл. спо, кімр. 
cneuen, дісл. hnot, дангл. hnutu, англ. 
nut, двн. (h)nu3, нвн. Nu~ <<ТС.>>. - Ву
jаклиjа 628; СДЕЛМ 281; DLRМ 547; 
Walde-Hc;fm. ІІ 191-192.- Пор. ну
га, нуклеїн. 

нук.ле1н <<Складна органічна сполу
ка, що входить до складу клітинного 
ядра•>; - р. болг. нуклеuн, бр. нукле
{н, п. nukleina, ч. nuklein, слц. nukleln, 
схв. нукл~йнскй «нуклеїновий», слн. 
лuklelnski «ТС.>>; - запозичення з ні
мецької мови; нім. Nukleln утворене в 
1869 р. шведським хіміком Ф. Міше
ром (F. Miescher) від лат. nucleus <<Яд
ро•>, пов'язаного з nux <<Горіх>>. - СІС2 

589; Kopaliriski 679; Holub-Lyer 338; 
РЧДБЕ 498; Walde-Hofm. ІІ 191-
192; КІеіn 1060. - Див. ще нук. -
Пор. нуга. 

нуль, [нуля] <<нуль>> Ж, нульовuй; -
р. нуль, ноль, бр. нуль, п. nul, nula, 
ч. слц. вл. nula, болг. м. нула, схв. нула, 
слн. nula; - через німецьку мову (нім. 
Null) запозичено з італійської; іт. nulla 
<<НіщО>> походить від лат. nйllus <<Ніякий, 
жодниЙ>>, що виникло з *n(e) oin(o)los 
<<Ні один, жодниЙ•>, яке складалося із 
заперечної частки ne <<Не>>, спорідненої з 
діНд. na, ав. na, ЛИТ. ne, ПСЛ. ne «ТС.>>, 
укр. не, і форми *oin(o)los, зменш. до 
длат. оіпоs (> лат. Onus) <<ОДИН>>, спорід
неного з дірл. oin, гот. прус. ains «ТС.>>, 
псл. іп-ь <<іншиЙ>>, укр. {нший. - СІС2 

589; Фасмер ІІ 81; 3СБМ 8, 48; Holub
Kop. 248; Holub-Lyer 338; Младенов 
361; Bezlaj ESSJ ІІ 230; Кluge-Mitz
ka 516; Walde-Hofm. П 186, 821-822. 
- Див. ще інший, не. 
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нурець 

нум, нумо, нумте -див. ну 1 • 
нумер, нумератор, нумерація, ну

мерувальник, нумераційний, нумеру
всіти - ДИВ. НОМер. 

нумізматика <<наука, що вивчає 
старовинні монети та медалі>>, нуміз

мат, нумізматuчний; - р. болr. М. ну
мизмсітика, бр. нумізматьtка, п. nu
mizmatyka, ч. numizmatika, numismati
ka, слц. numizmatika, схв. нумизмати
ка, слн. numizmatika; - очевидно, за
позичення з французької мови; фр. nu
mismatique <<нумізматика•> утворене від 
лат. numisma <<монета•>, що походить 
від гр. v6ІJtCJI..lCX <<усталений звичай, за
гальноприйнятий порядок; монета>>, по
в'язаного з v6ІJO<;; <<звичай, закон>>. -
СІС2 590; Черньrх І 581; Kopaliriski 680; 
РЧДБЕ 498; Вуjаклиjа 629; КІеіn 1061; 
Dauzat 505; Frisk ІІ 303. - Див. ще 
номад, номер. 

[нунавка] нрубочка з осоки•> Ж, 
[нrjнка] «ТС.>> Ж; - очевидно, слова 
звуконаслідувального походження. 

нунцій <<представник Римського Па
пи при уряді якої-небудь держави.>; -
р. болг. нунций, бр. нунцьиї, п. nun
cjusz, ч. слц. nuncius, схв. нr]нциjе, 
слн. nuncij; - заnозичення з латинсь
кої мови; лат. nuлtius <<вісник, гонець, 
nосОЛ>> походить, очевидно, з *noventi
us, що виникло шляхом стягнення з 

*novi-ventius (букв. <<новоnрибулиЙ>>), 
утвореного з основи прикметника no
vus <<НОВИЙ>> і дієnрикм. ventum від ve
nio <<nриходжу, nрибуваю>>. - СІС2 

590; Kopaliriski 680; Holub-Lyer 338; 
РЧДБЕ 498; Вуjаклиjа 630; КІеіn 1062; 
Walde-Hofm. ІІ 188:-189. - Див. ще 
авантЮра, новатор, новИй. 

нурець (орн.) <<нирок; [пірникоза 
велика, Podiceps cristatus Ж],>, [нур] 
<<Червоношиїй норець, Colymbus auri
tus L. (Colymbus septemtrionalis)•> Ж, 
[нурик] <<кайра звичайна, Uria troile L.•> 
Шарл, 1нурк6] <<рінник, Cinclus cin
clus L. (Cinclus aquaticus L.)>> Шарл, 
ВеНЗн, [нурчук] <<білоока чернь, Nyro
ca nyroca Guld.>> Шарл, [нюрчак] <<НО
рець, Colymbus griseigena Bodd.>> Корз, 



нур€тиси 

[пощjр] <<пірникоза велика Шарл; но
рець ВеНЗн>>, [понурок] <<НОрець>>, [про
нурець] <<червоношиїй норець; пірнико
за велика Нед; рінник Шарл>>, [пр6нур
ка] <<рінник>> Шарл, ВеНЗн, [пр6нурок] 
<<рінник тж; норець Г>>, [пн6рунок] 
<<ріннИК>> ВеНЗн; - · п. nur <<НОрець>>, 
nurek <<нурець, нирОК>>, nurzyk, вл. nu
rjak, м. нурец «ТС.>>; - похідні утво
рення від [нурити] <<занурюваТИ>> Ж 
(пор. [нирець] <<Пірникоза велика>> від 
нирЯти); назви зумовлені тим, що всі 
ці птахи добре плавають і пірнають. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 221; Bruck
ner 365-366. - Див. ще нурити1 • -

Пор. нирок. 
[нур€тиси] <<поневірятися>> МСБГ; -

неясне; можливо, результат спрощення 

незасвідченого *понурЯтися з поне
вірЯтися. 

[нr'рити1 ] <<занурювати>> Ж, [нури
тися <<дутисЯ>> Ж, lнурЯти] <<nірнати, 
ниряти, занурюватиСЯ>> Она, [нурцю
вати] «ТС.>> ВеЛ, [нурець] <<Водолаз>> 
Она, [щjрці] <<нирцем>> Ж, [нюрчак] 
<<Пірнання під воду•> Корз, [внуритися] 
<<Зануритися (в книгу, в роботу)>> Ме, 
занурити, панурити <<опустити (голо
ву)•>, пануритися «ТС.>>, панура <<ПО
хмура, мовчазна людина; той, хто ди
виться додолу; (у загадці) свиня>>, по
нурий, [понурuвий] <<ПонуриЙ>> Нед, [по
нуристий] «ТС.>>, понуркуватий нро
хи nонуриЙ•>, понуруватиіі «ТС.•>, уну
рити <<опустити, потупити•>; - р. [ну
рить (голову)] <<Вішати, опускати, хи
лити•>, [нуриться] <<нагинатися•>, бр. 
панурьщь <<понурити, опустити•>, п. nu
rzac, nurzyc <<зануряти, занурювати•>, 
ponury <<понурий, похмуриЙ>>, ч. ponury 
«ТС.•>, вл. nuric <<Пірнати, ниряти•>, нл. 
nuris, м. нура (ее), нуfка (ее) «ТС.•>; 
- псJІ. nuriti ( < *nour- <<Занурювати•>, 
пов'язане чергуванням голосних з ny
rjati <<ниряти•>, *nerti не.•>; викликає 
сумнів припущення (Варбот 125; Uh
lenbeck KZ 39, 261; Hofmann 216; Po
korny 767) про спорідненість з гр. vєuw 
<<КИВаЮ•>, лат. ПUО <<ТС.>>, дінд. navatё 
<<ОбертаЄТЬСЯ>>, nauti «ТС.>>. - Фасмер 

нут 

ІІІ 90; 3СБМV8, 49; Bruckner 365-
366; Schuster-Sewc 1021-1022; Traut
mann 197. -Див. ще нирЯти. 

нурйти2 <<рИТИ•> ВеБ, Ж; - резуль
тат видазміни форми [норuти] <<рити 
нори•>, очевидно. зближеної з [нурити] 
<<занурюватИ•> або з п. nura <<нора•>. -
Див. ще нора1 • 

[ну_{жа] (зоол.) <<норка, Mustela lut
reoia•>, [нурuця] <<ТС.•> Ж; - п. пurka; -
результат видазміни форми норка, 
зближеної з [нурити] <<занурювати•> 
(норки добре плавають і hірнають). -
Див. ще норка. 

[нурок] <<Водолаз•> Ж, Куз, також у 
виразі [дати (піти) н_zjрка] <<дати ни
рка, пірнути•> Ж, Куз, [нЮра давати] 
<<Пірнати•> Корз, [нурковuй дзвін] <<ВО
долазний дзвін•> Ж; - п. nurek <<Водо
лаз; нирок, пірнання•>, dac nurka <<Пір
нути•>, вл. nurjak <<водолаз•>, м. нуркач 
<<ТС.•>; - очевидно, похідне утвоJ.Jення 
від [нурити] <<занурювати•>; пор. [нuр
ка] <<водолаз•>, нирок, дати нирка від 
нирЯти <<ПірнатИ•>; можливо, запозиче
не з польської мови (або утворене під 
впливом відповідного польського сло
ва). - Bruckner 365-366. - Див. ще 
нурити1 • 

нурт <<Вир; натовп•>, нурта <<ВИр•>, 
нуртувати <<Вирувати•>; - запозичен
ня з польської мови; п. nurt <<Течія, 
нурТ», ст. nort, nort, nora <<ТС.•>, nurta 
нлибінь, глибина•> пов'язується з пura 
<<НОра>>, ПОГа, ПО Га <<ТС. >>, ПUГZаС (n U
rzyc) <<занурювати•>, укр. нора, [нури
ти] <<занурювати•>. - Brilckner 365-
366. -Див. ще нора1 , нурити1 • 

нут (бот.) <<Cicer L.•>, [навут, нагут, 
наут] «ТС.>> Ме, Mak; - р. бр. нут, 
болг. нахут, нухут, СХВ. наут «ТС.•>; -
запозичене з тюркських мов, частково 

через російську і східнороманські мови 
(молд. нзут, нзхут, рум. naut, nahut); 
тат. нохут <<Нут звичайний, або бараня
чий, Cicer arietiпurn L.•>, тур. nohut, 
дтюрк. nuqut походять від перс. nubOd 
не.•>. - СІС2 590; ССРЛЯ 7, 1453; Фа
емер ІІІ 86; РЧДБЕ 482; Младенов 344; 
Skok ІІ 506; Lokotsch 127. 
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нут а 

нута - див. нота. 
нуталь <<заклепувальний цвяХ>> 

Она; - очевидно, пов'язане з [нют] 
<<Заклепка; гвіздок, за допомогою якого 

скріплюється шина в колесі>>. - Див. 
ще ніт2 . 

[нутерка] <<гайка на кінці возової 
осі, яка притримує колеСО>> ЛЖит, 
[нутра] «rайка>> О; - результат видо
зм[ни форм [мутерка] <<Гайка>>, [мут
ра] <<ТС.>>, очевидно, зближеної з нут
ро. -Див. ще мутра. 

[нутренник] (бот.) <<льонок звичай
ний, Linaria vu!garis Мі!!.>> Mak, [внут
ренних:] «ТС.>> Mak; - похідне утво
рення від нутро; назва зумовлена ши
роким застосуванням цієї рослини в 
народній медицині при лікуванні внут
рішніх хвороб. - Носаль 71-72. -
Див. ще нутро. 

нутрія (зоол.) <<Myocastor Kerr.>>; 
- р. болг. нутрия, бр. нутрьtя, п. 
слц. nutr[a, ч. nutrie, вл. nutrija, схв. 
нутриjа, слн. nutrija; - запозичення з 
іспанської мови; ісп. nutгia, !utria <<нут
рtя, видра>> походить від лат. !utra 
( < *utra < *udra) <<Видра>>, спорtднено
го з дінд. udrab <<водяна тварина>>, ав. 
udra- <<ВИдра>>, Гр. UOpCX «Гtдра>>, ЛИТ. 
Udra <<ВИдра>>, ПСЛ. vydra «ТС.>>, укр. 
вuдра. - СІС2 590; 3СБМ 8, 51; Ko
pa!iriski 680; Ho!ub-Lyer 338; К!еіn 
1063, 1103; Wa!de-Hofm. І 840. -Див. 
ще вИдра. 

нутро, [нутер] <<жеребець з одним 
ядром Ж, ЛЖит; нутряк МСБГ,>, нут
речь <<самець, у якого ядра містяться 
всередині, а не в мошонці; хворобли
вий стан такого самцЯ>>, [нутрuна] 
<<порожнина, черевна порожнина,> 

Она, [щjтриця] <<глист>> Ж, [нутро
вина] <<Порожнина>> Она, [нутрості] 
<<нутрощі>>, нутрощі, нутрЯк <<Самець 
(особливо жеребець), у якого ядра 
містяться всередині, а не в мошонці; 

[здір, внутрtшнє сало]». [нЮтер] <<Ну
трЯК>> МСБГ, [н_l;{трішній] <<внутріш
нtЙ>>, [нутровuйj <<нутряниЙ>> Она, 
нутрЯнuй СУМ, Ж, [внутр6] <<нутро, 
нутрощі; (у замку) внутрішня будо-
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ньоркати 

ва>> Ж, внутр{, внутрішній, [унутр] 
<<усередину>> Куз, [унутрі] <<усерединt>> 
Куз, [унутрішній] <<внутрішніЙ>> Куз; -
р. бр. нутро, др. в'Ьнутрь <<всереди
ну>>, в'Ьнутрьнии <<внутрішніЙ>>, п. [nut
ro] <<нутрО>>, wn~trze <<середина, нутро>>, 
ч. nitro, vniti'ek, слц. nutro, vnutro, 
вл. nutriny (мн.) «ТС.>>, nuti' <<усереди
ну>>, нл. nuts <<ТС.>>, болг. в'Ьтре <<усе
редині, усередину>>, м. внатре «ТС.>>, 

схв. нутріи-ьа <<нутрО>>, нутарІ-Ьй 
<<ВНутрішніЙ>>, СЛН. notranjost <<Середи
на, нутрО>>, noter <<усередИНУ>>, notri 
<<усередИНі>>, notraпj <<ВНутрішніЙ>>, СТСЛ. 
нжтрь <<усередині>>, нжтрьнь <<ВНут
рішніЙ>>; - результат перерозподілу 
псл. *v-ьn-Qtrь <<усередину>>, що утвори
лося з прийменника *v-ьn <<В>> і основи 
*Qtr- <<внутрішнє, надра, утроба>>, але 
вже на праслов'янському rрунті почало 
сnрийматися як *v"Ь-ПQtrь. - Фасмер ІІІ 
90; Черньrх І 581; Преобр. І 618-619; 
Булаховський Нариси 223; 3СБМ 8, 
50-51; BrUckner 627 -628; Machek 
ESJJ: 695-696; Ho!ub-Kop. 420; Schus
teг-Sewc 1026-1027; Младенов 94; 
Bez!aj ESSJ ІІ 228; Mei!!et MSL 8, 
236. -Див. ще у', утроба. 

нутторитися - див. нюстріти
ся. 

[нц-нц-нц (прицмокування кінчи
ком язика)] (вигук, яким підкликають 
свиней, поросят) ЛексПол; - р. [нца
нца, нцо-нцо], п. nyc, nuci «ТС.>>; -
звуконаслідувальне утворення (наслtду
вання звуків, які виникають, коли сви
ня їсть). 

нього, ньому - див. його, ним. 
[ньоня] (дит.) <<Молоко>> Л; - ре

зультат видозміни форми моня <<ТС.>> з 
уподібненням приголосних, зумовле

ним схильністю дитячої. мови до реду
плікації складів. - Див. ще молоко. 

[ньоркати] <<бубоніти, бурчати, 
кволо і невиразно говорити Ме; по
стійно скиглити, набридливо просити 
про щось; нечемно відповідати МСБГ>>, 
[ньор1ати, нЯркати] «ТС.>> МСБГ, 
[нярчuти] <<нявчати>> ВеБ, [ньоркало] 
<<дитина, зрідка доросла людина, яка 



ньюфаундленд 

поспино плаче, скаржиться, нарікає на 
все; скигліЙ•> МСБГ; - очевидно, зву
конаслідувальне утворення; пор. нвн. 

norgeln <<ЧіПЛЯТИСЯ, бурчати, буркоті
ТИ>>, nerge!n «ТС.•> (звідки nоходить слн. 
nergati «ТС.>> ), санг л. nur(g)nen <<бур
чати, буркотіти•>, лтс. r;ш~et «ТС.•>, що 
зводяться до звуконаслідувального ко
реня *ner-: *nur- <<бурчати, буркотітИ•> 
(К!uge-Mitzka 514-515). 

ньюфаундленд (порода собак); -
р. ньюфаундленд, бр. ньюфаундленд, 
ч. newfound!andsky pes, слц. novofoun
d!aпdsky pes, схв. І-Ьу-фаундлер; -
запозичення з англійської мови; англ. 
newfound!and <<ТС.>> походить від назви 
острова Newfound!and (Ньюфаундленд) 
у Північній Америці, де була виведена 
ця порода собак. - ССРЛЯ 7, 1460; 
Вуjаклиjа 631; NSD 1671. 

ню - див. ним. 

нюанс <<ТОНКе розрізнення; ледве 
помітний відтінок•>, нюансувати; -
р. бр. болг. нюанс, п. niuans, ч. nuan
ce, слц. nuansa, м. ниjанса, схв. ниjан
са, нианса, слн. niansa; - запозичен
ня з французької мови; фр. nuance 
<<відтінок, нюанС•> пов'язане з nuer <<від
тіняти•>, nохідним від nue <<Хмара•>, що 
виникло з лат. nubёs ( < *snoudhis) 
«ТС.>>, спорідненого з ав. snaooa- <<Хма
ри•>, гр. vu&6v <<темне•>, кімр. nudd <<ту
ман>>. - СІС 2 590; Черньrх І 582; Kopa
!iriski 670; Ho!ub-Lyer 337; РЧДБЕ 
498; Вуjаклиjа 619; К!еіn 1059; Dauzat 
505; Wa!de-Hofm. ІІ 183. 

[нЮrати] <<Мучити причіпками, за
їдати, шпигати словами з помсТИ•> Ж, 
[нЮгати] <<ТС. Ж; шпигати чим-небудь 
гострим (Закарп., М. М. Пещак ус
но)•>; - неясне; можливо, пов'язане з 
[щjжкати] <<Підганяти•>, нукати «ТС.>>, 
похідним від ну. 

[нЮнка] (бот.) <<Їжача голівка прос
та, Sparganium simp!ex Huds.; їжача 
голівка гілляста, Spaгganium ramosum 
Huds.; хвощ польовий, Equisetum ar
vense L. ВеЛ•>, [нюня] <<Їжача голівка 
проста•> Mak, [нюнька] <<хвощ польо
вий ВеЛ; комиш лісовий, Scirpus si!va-

нюстрітися 

ticus L. ВеНЗн, Mak•>, [нунука] <<рід 
трави•> О; - р. [нЮнька] <<Їжача голів
ка (гілляста)•>, бр. [нЮнькі] <<найбільш 
ранні весняні квіти (жовтенькі), що 
ростуть на болотистому місці•>; - не
ясне; можливо, звуконаслідувальне; 

пор. р. [нЮня, нЮнька] <<свисток з яво
ра•>. - 3СБМ 8, 55. 

нЮня <<безхарактерна людина; пла
кса; [млявий чоловік, непаворотка 
жінка Бі; людина з мовними вада
ми, невиразною артикуляцією звуків 
МСБГ],>, [нюнЯра] <<Ніс•> МСБГ, [нЮнь
ка] <<(зменш.) плакса Г; млява людина; 
м'яло, маруда, нероба Ж; (про дитину) 
рибка, пташка 0>>, [нЮнекаj (про ди
тину) чшбка, пташка•> О, [нЮнечка] 
«ТС.•> О, [нЮнько] <<повільна, флегмати
чна, безхарактерна людина; плаксіЙ•> 
МСБГ, [нЮньо] «ТС.>> тж, нЮні (у вира
зі розпустити н.), [нюнЯвий] <<nлак
сивий Г; млявий, неповороткий Бі•>, 
нЮнити <<плакати, скиглити•>, [нЮня
ти] «Говорити повільно, невиразно, 
мляво, як мала дитина; без причини 
постійно плакати, рюмсати•> МСБГ, 
[нЮнькати] «ТС.>> тж, нЮнькатися 
<<Панькатися•>, [занЮняний] <<заплака
ниЙ•> Чаб; - р. бр. нЮня <<плакса, рю
ма; безхарактерна людина•>, п. niunia 
<<м'яло, маруда; тишко•>, niurika «ТС.•>, 
Ч. fiurl.at <<ПЛакаТИ>>, СЛЦ. fiufio <<ПЛаК
Са•>; - псл. njunja <<плакса, млява лю

дина•>, афективне утворення звукона
слідувального походження. - Черньrх І 
582-583; Фасмер ІІІ 92; К3СРЯ 295; 
Преобр. І 623; 3СБVМ 8, 55; Brilck
ner 364; Machek ESJC 402. 

[нЮра] (дит.) <<М'ясо>> До; - неяс
не; можливо, пов'язане з [нЯня, нЯ
ньо] «ТС.>> (пор.). 

[нЮряти] <<Мудрувати, лаятися•> 
Ж; - неясне; можливо, пов'язане з 
[нь6ркати] <<нечемно відповідати•>. 

[нюстрітися] <<неспокійно шукати 
собі місце•> Ж, [нушторитися] «ТС. Ж; 
вертітися під час сну (перев. про хво
рого) Досл. і мат. IV•>, [піднустрити] 
<<Підбурити•> Нед; [піднЮстритиj <<ТС.>> 
тж; - очевидно, запозичення з німе-
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нюсьо 

цько'[ мови; нім. nusterп <<винюхувати, 
шукати по всіх кутках, совати носа•> 
походить від Nuster <<ніздря>>, спорід
неного З ДіНД. nasa (дв.) <<НіС>>, лат. 
ПаГіS <<НіЗДрЯ, НіС>>, ЛИТ. ПOSiS <<НіС>>, 
ЛТС. пass <<НіЗДрЯ>>, П<,:Л. ПОS'Ь <<НЇС>>, укр. 

ніс. - Юuge-Mitzka 517. - Див. ще 
ніс. 

[нюсьо] (вигук для підкликання 
свиней) Ж; - п. пyku пysiu <<ТС.•>; -
очевидно, звуконаслідувальне утворен
ня, можливо, пов'язане з І-Щ-І-Щ-1-Щ 
(вигук, яким підкликають свиней, по
росят ). 

нют, шота, нютувати - див. ніт2 . 
[нюха] <<млява, непаворотка люди

на>> Бі, [нюхтій] <<дармоі'д•> О; - р. 
[шоха] <<роззява, нюня•>, ч. [nuchna] 
<<тужлива жінка•>; - очевидно, пов'яза
не з нЮня <<безхарактерна людина, 
плакса; [млявий чолові~, непаворотка 
жінка]•>. - Machek ESJC 402. - Див. 
ще нЮня. 

нЮхати, [нюхрuти] <<чути нюхом 
слід звіра і йти цим слідОМ>> ДзАтл ІІ, 
[нюхріти] «ТС.•> тж, [нюхтити] <<ВИ
нюхувати•> О, [нюхтіти] <<нюхати, об
нюхувати, чути носом Ж; чути нюхом 
слід звіра і йти цим слідом ДзАтл Il•>, 
[нюхтюfuти] <<винюхувати•> О, [нюх
цювrіти <<Нюхати, обнюхувати, чути 
носом•> Ж, нЮшuти <<нюхати повітря; 
вистежувати, вишукуваТИ>> СУМ, Ж, 
[нюшкувати] <<ТС.•>, нюх, [нЮхалка] 
<<НіС•> Она, [нЮхаль] <<Ніс; НЮХ•> тж, 
нЮхальник, [нюхrір] <<нюхальнИК>>, [ню
хач] <<ТС.>>, нЮхальний, [нюхm6м] <<НЮ
ХаЮЧИ>> Ж, [нюхцем] <<ТС.>> Ж, [заню
хріти] <<виявити пристрасне бажання, 
загорітися бажанНЯМ>> ЛексПол, по
нюх, понЮшка; - р. нЮхать <<нюха
ТИ•>, бр. нЮхт1ь <<ТС.•>, п. пiuchac <<ню
хати табаку; НЮШИТИ>>, Ч. cenichat 
<<НЮШИТИ>>, СЛЦ. nuchat' <<НЮХати; чути 
НОСОМ>>, ВЛ. ПUChac <<НЮХаТИ>>, НЛ. ПU
chas, болг. нЮшкам, нЮшна, схв. І-Ьj)
шити, слн. njuhati <<ТС.•>; - остаточно 
не з'ясоване; здебільшого виводиться 
від псл. *Qxati <<пахнути•>, пов'язаного з 
vonja <<Запах•> (пор. р.-цсл. ЖХАТt1 <<пах-
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нути•>, п. wqchac <<нюхати, чути но
сОМ•>) з початковим п-, перенесеним від 
префіксів *von-, *s-ьп- V ( Фасмер ІІІ 93; 
Преобр. І 623; Schusteг-Sewc 1025; Мла
денов 94, 362; Mikl. EW 222); вважа
ється також (Rudп. ІІ 863; Ильинский 
ИОРЯС 20/3, 83, 88; Bezlaj ESSJ ІІ 
225; Ondrus Sl. Woгtst. 120; Stang 40; 
Вегпеkег IF 10, 153-154; Uhlenbeck 
PBrB ЗО, 267; Matzenaueг LF 11, 331-
332; Holthauseл AeWb 237; Pokorny 
768-769) спорідненим з гот. bi-пiuh
sjan <<висліджувати•>, дангл. пёоsап <<до
сліджувати, висліджувати, відвідува
ТИ>>, днн. niusian <<досліджувати•> або з 
двн. піоsап <<Чхати•>, нвн. пuseln <<гугня
вити•>, NUsteг <<ніздря•>, Nase <<Ніс•>, 
псл. поs-ь <<ТС.;>, укр. ніс; зіставлення 
(Machek ESJC 402) з дісл. ісл. норв. 
snugga <<Нюхати•> недостатньо обгрун
товане. - ЗСБМ 8, 55-56. - Див. 
ще вонЯти, ухати. 

ня (вигук для підкликання собак), 
н.Якати <<повторювати вигук НЯ>> КІМ; -
результат видазміни частки н.а <<ось, ві
зьми•> (див.). 

няв (вигук, що імітує кошачий 
крик), [н.явкj <<нявчання•>, н.Явкатu, 
нявчrіти; - звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до [ааа, мав, м'Яв
кати] (пор.). 

нЯвка - див. навка. 
[нЯrа] <<жаба•> Ж; - неясне; мож

ливо, походить від рум. neaga <<Зла лю
дина; лихо; тіпун (пташина хвороба)•>, 
neg (молд. нег) <<бородавка•>. 

няй, н.Яйте -див. най1 • 
[нялка] <<чепурун, франТ» Чопей, 

[н.ялкош] <<елегантний, гарний пару
бок•> Чопей, [н.ялкан.uстuй] <<елегант
ний, гарниЙ•> Чопей, [нялкастuй] <<ТС.•> 
Чопей, ЕЗб 25; - запозичення з угор
ськоі· мови; yr. nyalka <<елегантний, га
рний; чепурун, франт•>, очевидно, по
в'язане з пуаІпі <<лизатИ>>, спорідненим 
з фін. пuolla, удм. н.юльtн.ьt, морд. н.о
ламс, мане. njaleпt-, хант. пjal- <<ТС.•>. -
Лизанец 612; Чщтей 219; ЕЗб 25, 242; 
MNTESz ІІ 1033, 1034; Barczi 216; 
Льrткин-Гуляев 199. 



ням-ням 

[ням-ням) (дит.) <<'істи>> Корз, [нЯм
кати] <<і'сти щось повільно, супрово
джуючи процес мимовільним ням, 

ням>> МСБГ, [нЯмкало] <<Людина, яка 
під час 'іди плямкає губами МСБГ; 
дитяча гра в кидання палиць>>, [нЯм
ло] <<Людина, яка невиразно говорить, 
незрозуміло, плутано виражає сво'і 
думки; нерозторопна, неRоздумлива 

людина, скигліЙ>> МСБГ, [нЯмрати) 
<<неохоч.е, повільно 'істи>> МСБГ; -
р. [нЯмня) <<Людина, яка повільно го
ворить; (дит.) їсти>>, бр. [ням-ням) 
(дит.) <<ЇСТИ>>; - звуконаслідувальне 
утворення. - Фасмер ІІІ 94; ЗСБМ 8, 
67. 

[нЯнчити] <<ВИщати, скиглити, жа
лібно стогнати>> Ж; - результат кон
тамінаці'і і видазміни запозиченого з 
польської мови [єнчuти] <<тужити, по
биватися>> і його відповідника укр. 
[ячumи) <<Жалібно ГОВОрИТИ>>, ячати 
<<КВИЛИТИ; КрИЧаТИ>> (див.). 

нЯня1 <<Жінка або дівчина, що до
глядає дитину; [мати Ж; (пестл.) коро
ва],>, [нЯньо] <<ТаТО>>, [наньо ВеЛ, не
ньо ВеУг] <<ТС.>>, нЯнька, [нЯнько) <<та
ТО>>, [нЯнuзна] <<Майно, земля, що за
лишилася після смерті батька•> НЗ 
УжДУ 26/2, [нянЮзнина) «ТС.>> ВеУг, 
нянькувати, нЯньчити; - р. нЯня 
<<НЯНЯ>>, бр. нЯнька, п. niania «ТС.>>, [па
nа] <<мати, мама; нянька>>, ч. [паnа] 
~няня>>, слц. Паnа <<тітка; [татко)•>, lna
no] «ТаТО, ТаТКО>>, БЛ. І-ІЛ. nап <<ТаТО>>, 
болг. [неня] <<сестра матері>>, [нени] 
(звертання молодшого до старшого, 

нЯтство 

ОСОбЛИВО ДО брата), НеНЧО <<ТС.>>, М. Не
На <<мати, мама>>, схв. нdна <<мама; ня
НЯ>>; - дитяче за походженням слово, 

утворене шляхом подвоєння складу 

ня- (пор. мама); не виключена можли
вість виникнення з неня внаслідок 
асиміляціі' голосних (Соболевский РФВ 
64, 118; Koгsch AfSlPh 9, 658), пор. 
дЯдя з *дtдя; може бути дуже давнім, 
ПОр. дінд. nапа <<МаТіНКа, НеНЯ>>, Гр. VEV

VCX, VcXVVІl <<ТіТКа>>, VEVVOc;, VcXVVOc; <<ДЯ
ДЯ>>, лат. nonпus <<монах; вихователь 

дитини>>, noлna <<монахиня; вихователь

ка дитини>>, алб. nапё <<мати, годівни
ЦЯ>>, кімр. паіn <<бабка,>, проте, мабуть, 
виникало в різних мовах незалежно; 
припущення про походження з іт. riaria 
(Stгekelj 41-42) необrрунтоване. -
Фасмер ІІІ 94; Преобр. І 623-624; 
ЗСБМ 8, 70; BгUckn~r 354; Machek 
ESJC 389; Schusteг-Sewc 987 -988; 
Младенов 351; Matzeпaueг 62; Uhlen
beck 142; Fгisk ІІ 304; Kгetschmeг Ein!. 
341-342; Wa!de-Hofm. ІІ 175; Меуег 
EW 297; Schгadeг Rea!!exikon ІІ 86. -
ПоR. неня. · 

[нЯня2 ] (дит.) <<м'ясо>> Ва, [нЯньо 
ЛексПол, нЯмньо Куриленко] «ТС.>>; -
очевидно, результат видазміни форми 
[мнЯсо] <<м'ясО>>; пор. [мнЯмньо] (дит.) 
<<ТС.>>. -Див. ще м'Ясо. 

нярувати - див. ніровати. 
нярчнти - ДИВ. ньоркати. 
пЯти, нЯтися - див. йнЯти. 
[нЯтство) <<ув'язнення, полон>> Пі, 

Ж; - похідне утворення від [нЯти] 
(йнЯти) <<брати>> (див.). 



о1 (прийм.), об, о-, об-, обі-, обо-; -
р. о, об, обо, бр. а, а6, аба, др. о, об'Ь, 
п. о, ст. оЬ, ч. о, оЬ, слц. о, оЬ-, вл. wo, 
wob, нл. wo, wob, hob, болг. о, об, оби, 
м. об-, схв. о, ст. об, слн. о, оЬ, стсл. 
о, ОБ; - псл. о, оЬ, оЬь; первіснішим є 
оЬ, яке перед приголосними спрости
лося в о; - результат злиття двох 

(або й трьох) давніших прийменників: 
іє. *obhi, до якого зводяться дінд. abhf 
<<ДО, через, З->>, ав. аіЬТ, aivi «ТС.•>, 
дперс. аЬіу <<ДО>>, лат. оЬ <<до, перед, 
для, за>>, ор- (в орегіо <<закриваю•>, із 
ор- і основи дієслова *uегіо, спорідне
ного з лит. atveriu <<Відкриваю•>, псл. 
*vorta, укр. ворота; oportet «Треба, 
слід•> із ор- І оЬ- і основи дієслова *vor
tёre І vertere <<Обертатися•>, споріднено
го з псл. *vьrteti, укр. вертіти), та іє. 
*орі (*ері), що виступає в лит. аріе 
<<про, навколо>>, арі-, ару-, ар- <<О-, об-•>, 
лтс. ар <<біля, навкоЛО>>, дінд. арі «Та
кож, сюди, при, В•>, ав. аірі <<також, до, 

В•>, гр. tкі, Єт <<На•>, oкia(cr)w <<позаду, 
назад•>, іон. атт. окю8є(v) <<За, позаду•>; 
з огляду на давнє значення <<ПО обидва 
боки•> псл. оЬ(ь) зіставляється також з 
псл. оЬа <<Обидва•>, лат. ambi- <<Навколо->>, 
Гр. Cxt.Hpt <<ТС., біЛЯ>> (іє. *ambhi). -
Фасмер ІІІ 96; Преобр. І 624-625; 
Брандт РФВ 23, 95; Чернь1х І 583; 
ЗСБМ 1, v39; BгUckпer 368-369; Ma
che.k ESJ~ 404-405; Holub-Kop. 249; 
Schuster-Sewc 1625; Skok ІІ 534; Bezlaj 
ESSJ ІІ 231; ESSJ Sl. gr. І 132-141; 
Trautmaпп 1; Зндзелин ЛП 25; Wal
de-Hofm. ІГ 192-193; Mayгhofer І 41; 
Pokorny 287, 323-324. - Пор. оба, 
обихід. 

о2 (вигук, вказівна частка), о- (вка
зівна частка), [во] <<ОСЬ>> О; - р. др. 
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о 
болг. м. о, бр. а, о, п. слц. вл. нл. слн. 
о, ч. 6, о, схв. 8 (вигук), о (частка), 
стсл. о, w; - псл. о, очевидно, тотож

не із займенниковим елементом, збере
женим у сполучниках oze, укр. [ож] 
<<ЩО>>, oli, др. оли <<аЖ>>, укр. [оби]; -
зіставляється з вигуками гр. w, w, лат. 
6, 6h, дінд. а, дірл. а, а, гот. 6, двн. 
6we, свн. 6, нвн. oh, лит. б, які вияв
ляють відсутню в слов'янських мовах 
довготу; пор. більш відповідні до сло
в'ЯНСЬКОЇ ЗВуКОВОl форми ЛИТ. а <<аХ>>, 
лтс. а (оклична частка), гр. о (вигук). -
Мельничук Структ. слов. реч. 209-
211; СМ IV 82-83; <;Расмер ІІІ 95; Пре
обр. І 624; Schusteг-Sewc 1030; Skok ІІ 
533-534; Bezlaj ESSJ ІІ 231; Fraenkel 
519; Роkогпу 772. - Пор. обИ, ож. 

оазис, оаза; - р. оазис, (заст.) 
оаз, бр. аазіс, п. oaza, ст. oazis, ч. 
oasa, Oaza, СЛЦ. СЛН. Oaza, ВЛ. НЛ. oaza, 
болr. Оазис, М. СХВ. оаза; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ із західноєвропейських мов; н. 
Oase, фр. англ. oasis пов'язані з лат. 
Oasis, назвою місцевості в Єгипті, 
гр. "Ощ;tс; «ТС.>>, яке виводиться з копт
сько'і або єгипетсько'і мови; пор. копт. 
OUahe <<ОаЗИС>> (зВіДКИ ТаКОЖ араб. wa
hah <<ТС.•>), можливо, з первісним зна
ченням <<Місце проживанНЯ>> від ouah 
<<мешкати•>. - СІС2 590; Чернь1х І 583; 
КЗСРЯ 296; Кopalinski 681; Holub
Lyeг 338; Gг. Fwb. 523; Dauzat 506; 
КІеіп 1065. 

об, об- -див. о1 . 
[оба, 6б1] г, ж, [обе] <<обоє•> о, 

[обійко], обоє, об6йко, [об{йний] <<ДВО
ЯКИЙ>> Ж, [вобІ) <<обидві•> О; - р. болг. 
діал. 6ба, 6бе, бр. аб6е, др. оба, обt, 
п. оЬа, obaj, оЬіе, oboje, ч. оЬа, оЬе, 
oboje, obojl, слц. оЬа, obaja, оЬе, вл. 



обабок 

wobaj, wobe, нл. wobej, hobej (dwa), 
hobej (dwe), полаб. vubё, м. обаjцата 
<<обидва, обоє•>, схв. Оба, Об(j)е, слн. 
оЬа, оЬе, стсл. ОБА, ОБі>; - псл. оЬа, 
оЬе;- споріднене з лит. abu <<обидва•>, 
аЬ[ <<обидві•>, лтс. аЬі <<Обидва•>, прус. 
аЬЬаі, лат. ambi5, гр. &,_нрw, дінд. ubha, 
ubhau, ubhё, ав. uwa, uЬё, гот. Ьаі, Ьа, 
тох. А ampi, ampe, В ant-api «ТС.•>; іє. 
*ambho(u) <<обидва•>; утворилось, оче
видно, з префікса *ambh- (<*ambhi) 
<<навколо•> та *bho(u) <<Обидва•>, відби
того в гот. Ьаі <<Обидва•>, нвн. beide, 
англ. both «ТС.>>; недостатньо перекон
ливим є зведення (Machek ESJC 404) 
до форми типу іє. *ambhi-duvi5 <<Обид
ва•>. - Rudп. ІІ 865-866; Фасмер ІІІ 
96-97; Преобр. І 625-626; Черньrх І 
583; ЗСБМ 1, 55; Bruckner~ 468-469; 
Holub-Kop. 249; Schuster-Sewc 1626; 
Skok ІІ 534; Bez!aj ESSJ ІІ 231; Traut
mann 1; Fraenkel 1; Топоров 48; Er
nout-Mei!!et І 27; Юuge-Mitzka 61-
62; Кlein 189; Mayrhofer І 107; Pokorny 
34-35. - Див. ще о1 . - Пор. обИдва. 

обабок- див. бабка2 . 
[обава1 ] <<страх, побоювання, триво

га•> Ж, [обавлЯтися] <<Побоюватися•> 
Пі; - запозичення з польської мови; 
п. obawa <<неспокій у передчутті зла>>, 
obawiac si~ <<Відчувати страх; непоко·[
тися•>, споріднене з ч. obava <<Страх, по
боюваннЯ•>, слц. obava «ТС.>>, виводить
ся з *obojawa, похідного від bojac si~ 
«боятися•> (пор. Ьас si~ «ТС.•> як резуль
тат стяtнення bojac si~). - Richhardt 
83; Bruckner 369; SW ІІІ 438; Zubaty 
St. ас!. І 2, 213; Bern. І 68. -Див. ще 
боЯтися, о1 . 

обава2 , обавлЯтися - див. бави
ти. 

[обагрЯ.нок) <<бублик, крендель Г; 
бублик, підсмажений з двох боків Ж•>, 
[обагрЯне~\ь) «ТС.>> · Ж; - результат 
контамінації слів [обарuнок] <<бублик•> 
і багрЯний. - Див. ще багрИй, оба
рsіти. 

[обадати) <<оглянути•> Ж, [оббада
ти] <<вишукати•> Шух; - запозичення 
з польської мови; п. obadac <<оглянути, 

о ба пол 

видивитися, вишукати•> є префіксаль
ним утворенням від badac <<досліджу
вати, вивчати, оглядаТИ>>, яке загаль

ноприйнятої етимології не має; пов' я
зується з bosc <<бити рогами•>, спорід
неним з укр. бocmu (Вгuсkпег 10; SW 
ІІІ 435; Slawski І 25); вважається та
кож результатом фальшивої декомпо
зиції гіпотетичного *ob-adati, яке зіста
вляється З Ч. СТ. рідк. jadati <<ДОСЛіджу
ВаТИ>>, ЛИТ. UOSti (uodziu) <<НЮХаТИ>>, 
ла,т. odor <<запах•> (Bern. І 24;VVai!lant 
RES 19, 300; 22, 7; Machek ESJC 41). -
Поr. бостИ. 

[обамбурити) <<приголомшити Г; 
сильно вдарити Ж>>, [обаб!}рити] <<СИ
льно вдаритИ>> Ж, [оббамбурити] <<ТС.•> 
Ж, МСБГ; - похідне утворення від 
[бамбура] <<велика, груба річ•>; могло 
спочатку означати •вдарити бамбу
рою>>. -Див. ще бамбура, о 1 . 

обапіл <<крайня дошка з розпиляно"[ 
вздовж колоди; розпиляна вздовж на 

дві половини колода; розпиляний стов
бур дерева•>, [обапол) <<ТС.•>, [обаполок) 
<<ТС. УРС; невелИкий обапіл СУМ>>, 
обапольний; - р. обаполок <<крайня 
дошка•>; пор. бр. ап6лак «ТС.•>; -
складне утворення з основ [6ба] та пів 
( <пол'Ь) <<ПОЛОВИНа>> (дИВ.). 

[обапол] <<околиця•>, [обаполок] 
<<ТС.•>, [обаполи) <<З обох боків, навкру
ги; на обох берегах•> Г, Ж, [обопіль
н:ий] <<взаємний, двосторонніЙ•> Ж; -
р. [обапола] <<околиця•>, [обаполь] 
«ТС.•>, [обапол) <<біля, близько, навко
ЛО•>, [обапольt) <<ТС.; ОКОЛИЦЯ>>, [оба
польн:ьn'і) <<сусідній, навколишніЙ•>, бр. 
абапал <<З обох боків•>, [абап6льньt] 
<<СПіЛЬНИЙ>>, др. обапОЛ'Ь <<З обох бо
КіВ>>, п. оЬоро!пу <<ВЗаємниЙ•>, ч. oba
po!ne <<взаємно•>, ст. obapol <<З обох 
боків•>, obapolny <<двосторонній, взає
мниЙ•>, слц. obapolny «ТС.•>, схв. ст. 
obapol <<ПО обидва боки•>; - складне 
утворення, що виникло на основі сло
восполучення псл. оЬа ро!у <<ПО обидва 
боки (по обидві половини)>> (зн. в. 
дв.). - Фасмер ІІІ 97; 3СБМ 1, 43; 
Булахау Веснік БДУ 1973/3, 58-59; 
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обаранки 

Bruckner 369; Machek ESJC 404. -
Див. ще 6ба, пів. 

[обаранки] <<місце на річці, де бур
лить вода, натрапляючи на камінні ви
ступи, рябить>> О; - очевидно, пов'я
зане з баранці <<Легкі хмарки; піняві 
хвилі>>. - Див. ще баран. 

[обаранок] <<бублик,>; - очевидно, 
запозичення з білорусько[ мови; бр. 
абар6лак «ТС.>> є результатом видазмі
ни давніша[ форми *обваранок, анало
гічним до укр. [обарuнок] і под. -
ЗСБМ 1, 43. - Див. ще обарЯ.ти. -
Пор. баранок2 . 

[обаратати] <<сильно вдарити>> Ж; -
очевидно, результат видазміни форми 
[оборотати] <<обтовкти в ступі, обби
ти від лузги>> (про просо) Ж, похідна[ 
від [бор6тати] <<Оббивати в ступі (про 
просо); термосити, спантеличити• (див.). 

обарИнок, обаріне~\ь, об6рінок, 
6барки, обарЯне~\ь, обарянок - див. 
обарЯти. 

[обарЯти] <<Варити, кип'ятитИ>> Ж, 
[обарuнок] <<бублик>> Г, МСБГ, [обарі
не~\ь Ж, обсірінок СУМ, Ж, Ме] <<ТС.>>, 
[6барки] (у виразі [зварити на обар
ки], про картоплю, <<зварити, щоб чис
тилась шкірка>>) Ж, [обарЯне~\ь) <<буб
ЛИК>>, [обарянок) «ТС.>> МСБГ; - р. 
[обарuть] <<обварити>>, [обара) <<опара, 
тістО>>, [обарка] <<горохова юшка>>, бр. 
абаранак <<бублик>>, п. оЬаг (obwar) 
<<місце на сосновому дереві, облите жи
вицею>>, [ obarek] <<Пеньок, обпалений 
вогнем>>, слц. оЬагіt' <<обваритИ>>, obarat' 
<<обварювати>>, м. обари <<Ошпарить, від
варить, зварить>>, схв. обсірити <<Обва
рити, ошпарити, відварити>>, слн. оЬагіtі 
<<ТС.>>; - результат видазміни давнішого 
*об-варяти, у якому початкове коре
неве в Злилося з префіксальним б (як у 
6бід <*обвід, обора < *обвора та ін.); 
назви бубликів мотивуються тим, що 
вони перед запіканням обварюються. -
ЗСБМ l, 43.- Див. ще варИти, о1.
Пор. обаранок. 

[обатуритися] <<Опам'ятатися>>, [оба
т6ритися1 «ТС.>>, [пробшщ/ритися) <<про
чуматисЯ>>; - неясне; можливо, по-
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об був 

в'язане з [батура] <<батіГ>>; зіставляло
ся (ВеЛ 440) з уг. Ьаtог <<Сміливий, хо
робрий>>. 

lобахморити] <<Одержати, дістатИ>> 
Ж, [обсіхморитися) <<оглянутися крадь
кома навкоЛО>> Ж; - неясне; можливо, 
пов'язане з р. [бахмуриться) <<Ставати 
сумним, сердитИМ>>, яке пов' язується 
(Фасмер І 137) з [хмура) <<темрява, 
хмауа>>. 

lобашлувати] <<пообіцяти>>; - по
хідне утворення від башл6вка <<розпо
діл здобичі>> (пор. р. [башловкаl <<ПО
чесний подарунок із здобичі>>); значен
ня «пообіцяти• розвинулося через «ПО
обіцяти подарунок>> від <<ПодаруватИ>>; 
наведені Грінченком контексти свід
чать про близькість і навіть неразріз
нення цих значень. - Див. ще баш-

, І 

ловка, о. 

[обашморити] <<Намацати, знайти>>, 
[обашморитися] <<звикнути, осво·іти
СЯ>>; - неясне; можливо, результат 

контамінацїі слів [обашпоритиl <<На
мацати, знаЙТИ>> й [обахморити] <<Одер
жати, дістати>> (див.). 

[обашпорити] <<намацати, знайти>>; 
- очевидно, результат контамінаці"і 
форм [обахморити) <<Одержати, діста
ТИ>> Та Huшn6puтu (див.). 

[обаЯ.сник] <<Злий дух, що літає до 
жінки вночі>>; - похідне утворення від 

баяти <<розповідати, ворожити>>; пор. 
[обаЯти) <<обворожити, зачаруватИ>>, р. 
[обаять ( обаить)) <<обманути красно
байством>>, [ обаЯть] <<Очаровувати, за
ворожувати>>; щодо форми може бути 
результатом зближення з [балЯсник) 
<<балакуН>> або з [перелесник] <<Спокус
ник; біс, що літає до жінКИ>>, яке, мо
жливо, вплинуло і на значення сло
ва. - Див. ще баяти, о1 . - Пор. ба-
лЯс, обиЯ.сник. · 

оббИрканий - див. беркати. 
[6ббув] <<обвід, обід (колеса)>> Ж; 

результат контамінаці[ слова 6бід (об-
від) з якимсь неясним компонентом, 
можливо, пов'язаним з нвн. Bug <<ЗГИН>> 
(пор. п. biga <<частина обода>>, яке зво
диться до німецького Biege «ВИГИН>>, 



оббурдЮжитися 

належного до того самого етимологіч
ного гнізда, що й н. Bug). - Див. ще 
обід1 . 

[оббурдЮжитися] <<Впасти з висо
ТИ•>; - афективне утворення, пов'яза
не з бурдЮк; в основі лежить, очевид
но, уявлення про падіння повного, не
зграбного бурдюка. - Див. ще бур
дЮк, о1 . - Пор. обербенитися. 

[обвис] <<крутий підмитий берег•> 
Ч; - як і [звuсник] <<стрімкий берег•>, 
пов'язане з вИсіти (див.). 

[обвихнути(ся)] <<закутати(ся), за
горнути(ся) (переважно хусткою)•> 
ЛЧерк, [обвихщjтися] <<обвитися•>; -
результат контамінацїі дієслів обвину
тися і вихати <<МаХаТИ>>. - Див. Ще 
ВНТИ1 , ВИХсlТИ, 0 1. 

[обганЯти] <<стерегти; користувати
ся, володіти (землею)•> О, lобігнати] 
<<заощадити; покрити витрати•> Ж, [об
ганєнка] <<куfінь для овець на полони
ні•> О, [обгІн <<покриття щоденних ви
трат•> Ж, [6бгінок] «ТС.•> Ж; - похідне 
утворення від гнати; семантика через 
проміжне значення <<берегти, оберіга
ТИ>> розвинулася з початкового <<Відга

няти•> (гіор. обганяти мух, вовків, 
злодіїв). -Див. ще гнати. 

[обгармати] <<Обтесати•> О; - неяс
не. 

[обгинка] «дерев'яна петля у формі 
каблука на ціпилні, билку ціпа•> О, 
[обганка] <<кільце осьово[ чеки•> Ж; -
бр. [в6бгінка] <<Кісся•>; - пов'язане з 
гнути (обгинати). - ЗСБМ 2, 174. -
Див. ще гнути, о1 • 

[обгольнЯ] <<дубова колода, обрі
зана у формі дуги, на яку приганяють 
розпарене дерево для дуги•>; - оче

видно, результат видазміни деетимо
логізовано"і форми [бгальня] <<пристрій 
для вИгинання санних полозів•>, помил
ково зближено·і з основою г6л-ий. -
Див. ще бгати. 

[обrовдати] <<повністю обстригти, 
обгризти•> Ж; - неясне. 

lобдемати] <<обчищати•> Ж; - ре
зультат видазміни форми обдимати 
«обдувати•>, похідної від дути, дму; 

обезглавити 

початкова означало «Очищати обдуван
ням•>. -Див. ще дути2 , о 1 • 

[обдемок] <<людина, що об'і"лася, з 
роздутим животом•>, [обдемкуватий] 
<<повниЙ•>, [обдuмок] <<Ягня, що має два 
кендюхи•> Си, [обдимча] <<ТС.•> тж; -
результат видазміни форми обдимати 
<<дути, надувати, пучити•>, похідної від 
дути, дму. -Див. ще дути1 , о 1 . 

[обдеяти] <<забризкати, забруднити; 
обчесати, пригладити•> МСБГ, lобд~ія
ти] <<ТС.•>, [обдеятиси] <<Забризкатися, 
забруднитися•>, [обдеяний] <<занедба
ний, запущениЙ•>, [обд~іяно] <<прибра
НО•> тж; - неясне; можливо, пов'язане 
з [дейкатися] <<переводитися, пропа
дати•> (пор.). 

[обджеркати] <<обскубти•>; - оче
видно, запозичення з польсько·і мови, 
ускладнене префіксом об-; п. dziergac 
<<чесати (льон)•> відповідає укр. дерга
ти «ТС.•> (див.). 

[обдіжурити] <<ОбікрасТИ•> МСБГ, 
Ме; - очевидно, пов'язане з [дежури
ти] <<Чергувати•>; розвиток семантики 
неясний. - Див. ще дежурний. 

обез- (складний префікс у словах 
типу обезголовити, обездолити, обез
земелити, обезкрИлити, обезлЮдіти, 
обезславити); - р. др. болг. м. обез-, 
бр. абез-, п. ч. ст. слц. obez-, схв. 
обез-, обез-; - результат поєднання 
префікса о- і прийменника без, яке від
булось, очевидно, в окремих слов'ян
ських мовах уже після ·іх виділення з 
праслов'янськоі·. -Див. ще без2 , о 1 . 

обезглавити; - запозичення з ро
сійської мови; - р. обезглавить, як і 
ч. obezh!aviti, болг. обезглавЯ, м. обез
глави, схв. обезглавити, обезглави
ти, ПОХОДИТЬ ВіД ЦСЛ. ОБ€ЗГі\АЕ.t1Тt1, ЩО 

є калькою гр. акохєсрсхЛі~w <<Обезглав
люю•>, утвореного з прийменника ако 
<<Від, без•> та іменника хєсрсхЛІl <<ГОЛО
ва•>; пор. фр. decapiter від елат. decapi
tare <<обезглавити·>·, утвореного з пре
фікса de- <<З-, від-, обез-•> і основи імен
ника caput (capitis) <<голова•>. - Frisk І 
835; Dauzat 230. - Див. ще обез-, 
глава. 
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обелець 

[обелець] <<тонкий берестовий стов
бур, цілком вживаний для обводу ко
леса; верхній тонкий кінець стовбура 
дерева•>, [обелиріний] <<зроблений з 
обельців•>; - очевидно, пов'язане з р. 
[обельн6й] <<КруглиЙ>>, [обельно] <<Кру
гом•>, 66льtй <<окруїлиЙ•>, др. обьль 
щілкам, повністю•>, укр. [віблий]. -
Shevelov Hist. phoпol. 290; Фасмер ІІІ 
98. ___,... Див. ще віблий. 

обеліск; - р. болг. м. обелuск, бр. 
абел{ск, п. ч. слц. вл. obelisk, схв. 
обелиск, слн. obelisk; - запозичення з 
німецько'і або французько'і мови; н. 
Obelisk, фр. obelisque походять від лат. 
obeliscus, яке зводиться до гр. 6(3єЛіа
хос; <<невеликий рожен, клинок; обе
ліск•>, похідного від 6(3єЛ6с; <<рожен; 
обеліск•>, що певної етимологіl не має. 
- СІС2 590-591; Коваль 194; Чернь1х 
І 584; Фасмер ІІІ 98; КЗСРЯ 296; Ko
pa!inski 681; Holub-Lyer 339; Кluge
Mitzka 517; Dauzat 506; К!еіn 1066; 
Frisk ІІ 344-345. 

[обелЯ:н] (бот.) <<дев'ясил, оман, 
Iпula heleпium L.>> О, [одиJін, одолЯн] 
<<ТС.>> тж; - неясне; можливо, резуль

тат контамінації форм [66мил], омсін 
«ТС.>> і [одолJін] <<Валеріана>>. 

обемберити, обенберити, обенбе
ритися - див. обербенитися. 

обер- (перший компонент складних 
слів типу абер-кондуктор, абер-майс
тер); - р. бр. болг. схв. обер-, п. 
оЬег-, ч. obr-, 6Ьг-, оЬег-; - запозичен
ня з німецької мови; н. оЬег <<Верхній, 
старшиЙ•>, оЬег- <<ВерхньО-•>, двн. оЬаго 
<<ВерхніЙ>> пов'язане з оЬ <<Над, зверху•>, 
свн. оЬ(е), двн. оЬа <<ТС.>>, спорідненим 
з дангл. дісл. of <<над•>, дінд. йра <<туди, 
до•>, ав. upa «rуди•>, гр. uко <<Під•>, лат. 
sub .«ТС.>>; іє. *up- <<туди, (знизу вгору) 
на•>, * u p-s-, до якого зводяться також 
псл. vysь, vysokь, укр. високий, висо
та, вишина. - Фасмер ІІІ 99; Кluge
Mitzka 517; Кlein 1105, 1679-1680; 
Роkогпу 1106-1107. -Пор. вись. 

[оберак] <<Вид одягу•> ВеЛ, [6берок] 
<<Чоловіче півпальто•> МСБГ; - запо
зичення з польської мови; п. [oberok] 
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оберліхт 

<<сюртук; вид зимовqго верхнього одя

гу•> походить від н. Obeгrock «сюртук•>, 
утвореного з основ прикметника оЬег 
<<ВерхніЙ>> та іменника Rock <<Сюртую>, 
пов'язаного з свн. снідерл. гос, двн. 
roc(h), днн. гол. rok, снн. rock, дфриз. 
rokk, дангл. госс, дісл. гokkr <<ТС.>>, нвн. 
Rocken <<Прядка•>, двн. rocko <<ТС.>>, дірл. 
rucht <<Туніка•>, які зводяться до іє. 
*гuk- <<прясти, пряжа•>. - Кluge-Mitz
ka 604; Кlein 1353; Pokoгny 874. -
Див. ще обер-. 

[обербенитися] <<впасти на землю; 
важко впастИ•>, [обенберитися, обер
беритися] «ТС.>>, [обемберити] <<із си
лою кинути об землю•>, [обенберити, 
обербенути] «ТС.•>; - афективне утво
рення, пов'язане з [бербенuця] <<бочо
нок•>; в основі лежить, очевидно, уяв

лення про падіння важкого бочонка. -
Див. ще бербенИця. - Пор. оббур
дЮжитися. 

оберво, обирвu - див. брова. 
оберемок, оберім, обеременок, 

оберемнена -див. берем'я. 
[оберестИтися] <<Загорнутися, заку

татися; задушитисЯ•> Ж; - неясне; 
висловлювалась думка (Reichenkron 
ZfSlPI1 17/ l, 149) про утворення з 
об+вер(е)т-; можливе припущення 
про зв'язок з [берест] <<Верхня кора 
берези•> (з огляду на використання бе
резової кори для ізоляції речей від во
логи) або з *верз( a)mu (псл. *vьA-zti) 
<<В'язати•> (в такому разі абер- з *об
вер-). 

[оберка] <<діра Ко; мітка на вусі ві
вці Ж (у вигляді діри Г).>; - вважає
ться запозиченн~м з румунської мови; 

рум. оЬача <<отвір печери, верхів'я річ
ки, початою>, obir~ie «ТС.•> виводиться 
від схв. абршити <<завершити, закін
чити•>. - Кобилянський. Гуц. гов. 85; 
DLRM 552; Cihac 448. 

[оберліхт] <<кватирка МСБГ; вікон
це над вхідними :дверми О; віконце над 
дверима в сінях чи в сараі·; скляні две
рі МСБГ•>, [6бирліхт, 6берліфт, 6бер
люфт] «ТС.•> МСБГ; - запозичення з 
польської мови; п. obeгlicht <<фрамуга, 



о берпіти 

кватирка•> походить від нвн. Oberlicht 
<<Вікно в стелі•>, утвореного з прикмет
ника ober <<ВерхніЙ•> та іменника Licht 
<<Світло•>, спорідненого з дангл. liexan 
<<світити•>, лат. luceo <<свічу•>, псл. lucь 
<<світлО•>, укр. [луч] <<промінь•>. - О ІІ 
4. - Див. ще лучІ, обер-. 

обертати1 , оберщjти, оберт, [обо
рот] <<поворот, вивороr» Ж, [обертак] 
<<танець типу вальсу•>, [обертани~\я] 
<<Орана поперек загону смуга землі•> О, 
[обертас] <<поворот; танець•>, [абер
тель] <<рослина, що повертається за 
сонцем•> Ж, [6бертен] <<частина воза•> 
ВеЛ, О, [обертель, обертЮх Ж, абер
тень Ж, О] «ТС.•>, [обертИн] (у виразі 
(о. зробити) <<ВернуТИСЯ>> 0), обертом, 
[обертнем], обертальний, оберт
кИй; - р. обернуть, бр. аберну~\ь, др. 
обертьtвати, обертtти, п. obracac, 
оЬг6сіС, ч. obraceti, слц. obracat', болг. 
обрі>щам, М. обрне, СХВ. обртати, об
ратити, слн. obracati, стсл. оБрАтt~тt~; 
- псл. *obьrtati, *obortiti, з давніших 
форм *ob-vьrtati, *ob-vortiti, утворених 
з префікса оЬ- і основ дієслова *vьrteti 
<<ВертітИ•>, *vortiti <<Обертати•>, у яких 
ПОЧаТКОВе V ОСНОВИ ЗЛИЛОСЯ З Ь префі
кса. - Див. ще вертіти, о1 . 

[обертати2 ] <<каструвати•> МСБГ, 
[обернений) <<кастрованиЙ•> тж, [обер
т[й] <<Кастратор•> Ж; - очевидно, по
в'язане з обертати <<повертати•>; се
мантичний характер зв'язку неясний. -
Див. ще обертати . 

[ обертИнj (бот.) <<рід багаторічна·[ 
трав'яниста·[ рослини родини складно
цвітих, козелець, Тгаgороgоп L.•> МСБГ; 
- очевидно, похідне утворення від 

обертати; назва може бути мотиво
вана здатністю рослини повертати су

цвітт~ за сонцем; пор. [обертель] <Ірос
лина, що повертається за сонцем•>. -
Див. Ще обеrтати1 . · 

[обертка <<великий шматок хліба 
через усю хлібину•> ЛексПол, [оберту
ха, обертушка] «ТС.•> тж; - р. [обе
рётка, 6бертень] <<ТС.•>; - очевидно, 
похідне від обертати; первісно озна
чало <<скибка, що утворюється в ре-

5 2--460 

об'Єм 

зультаті обертання ножа навколо всІЄl 
хлібинИ•>. -Див. ще обертати1 . 

обертон; - р. болг. обертон, бр. 
абертон (муз.) <<призвук•>; - :;~апози
чення з німецької мови; н. Oberton 
<<ТС. •> утворено з основ прикметника 

оЬег <<ВерхніЙ•> та іменника Топ <<ТОН, 
ЗВУК>>.- СІС2 591; КЗСРЯ 297. -
Див. ще обер-, тон. 

об'Єкт, об'єктИв, об' єктива~\ЇЯ, 
об'єктивіза~\ія, об'єктивізм, об'єкти
віст, об'єктизація, об'єктивістИч
ний, об'єктИвний, об'Єктний, об'єк
тивізувати, об'єктивувати; - р. 
об?Jект, бр. аб'ект, п. obiekt, ч. слц. 
вл. нл. objekt, болг. обект, м. обjект, 
схв. обjекат, слн. objekt; - окремі 
форми запозичено в різний час із захід
ноєвропейських мов, похідні утворено 
на українському грунті; н. Objekt 
<<об'єкт, предмет; (грамат.) додаток•>, 
objektiv <<об'єктивниЙ•>, Objektiv <<об'єк
ТИВ•>, Objektivismus <<Об'єктивізм•>, фр. 
objet <<предмет, річ, мета, об'єкт•>, ob
jectif <<об'єктивний, предметний; об'єк
тив, мета, об'єкт•>, objectiveг <<об'єкти
вувати•>, англ. object <<предмет, річ, 
об'єкт•>, objective <<об'єктивний, дійс
ниЙ•>, objectivism <<Об'єктивізм•>, objec
tivist, objectivise <<об'єктивізувати•> по
ходять від елат. objectum <<об'єкт•>, 
букв. <<Кинуте вперед; те, що знаходи
ться попереду•>, пов'язаного з дієсло
вом objicio <<Кидаю вперед•>, утвореним 
з префікса оЬ- <<до-; перед-•> і основи 
дієслова jacio <<КИдаю, метаЮ•>, спорід
неного з гр. ttlІ..ІІ (itvш) <<Кидаю, поси
лаю•>, хет. ijami <<роблю•>, pijami <<поси
лаю•>; лат. objectum може бути каль
кою гр. кр6~ЛГJІ..ІСХ <<Захід, справа, зав
дання, питання, проблема•>, пов'язано
го з дієсловом кро-~аЛЛw <<кидаю впе
ред•>.- СІС2 591; Акуленко 140; КЗСРЯ 
302; ЗСБМ 1, 4 7; Kopaliriski 682; Ho
lub-Lyeг 339; Кluge-Mitzka 518; 
Dauzat 506; Кlein 829, 1066; Walde
Hofm. І 666-668; Роkогпу 502. -
Див. ще о1 . - Пор. проект. 

об'Єм, об'ЄмИстий СУМ, Ж; - бр. 
аб'ём; - калька р. об?Jём, утвореного, 
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обжілцувати 

як і п. objemпosc, ч. слц. objem, вл. 
wobjim, болг. обем, м. обем, схв. обим, 
з префікса об- та основи ём-, наявноі· в 
приём, наём і т. д. і пов'язано[ з псл. 
j~ti, jьmati <<брати•>; слов'янські форми 
могли бути утворені за аналогією до 
нім. Umfaпg <<Об'єм, обсяг•>, похідного 
від umfaпgeп <<Охоплювати•>, що скла
дається з префікса um- <<Об-•> та дієсло
ва fапgеп <<хватати>> і вважається каль
кою лат. circumfeгeлtia <<КОЛО•>, утво
реного за зразком гр. кєрнрЄрєю <<КО
ло, периферія, дуга, поверхня, округ
лість>>. - Фасмер ІІІ 111. - Див. ще 
імати, о 1 , Яти. -Пор. периферія. 

[ обжілцувати] <<обтесати гострі кра·і 
зрізаної деревини•> МСБГ; - неясне; 
можливо, пов'язане з [обжулuти] 
<<здерти шкіру, обдерТИ•>. 

[обжулИ:ти] <<Подряпати, обдерти; 
наголо обстригти; обікрасти, обібрати>> 
МСБГ; - р. [жулькать] <<бити, важко 
ударяти•>, болг. жуля <<здираю шкіру, 
дряпаю>>, схв. жулити <<Здирати шкіру, 
лущити•>, гулити <<тс.; грабувати, об
дирати•>, СЛН. zuliti <<ПОСИЛеНО терти; 
жувати•>, guliti <<здирати шкіру, обди
рати•>; - ПСЛ. zu!iti ( < *geul-) <<Обдира
ТИ>>, guliti ( <*gou!-) «ТС.•>, очевидно, 
пов'язані з укр. гулий <<безрогиЙ•>, алб. 
gu! <<З обрізаними рогами•>, вірм. gu! 
«rупий, обрізаниЙ•>. - БЕР І 558; 
Младено в 168; Skok І 63 1-632; Bezlaj 
ESSJ І 186. - Пор. гулий', жулик. 

[ обзел1 ] <<закраі·на дошки•>, [ обзе
лок] <<ОбаполОК•>; - р. [обз6л] <<Закра"і
на дошки•>, [обз6й, обзёл, обзёлок] 
<<ТС.•>, [обзелина] <<обаполок•>, бр. аб
з6л, [абз6й] <<край дошки з корою•>, 
[абза] «ТС.•>; - похідне утворення від 
оснрви зел-/ зол- <<Зелень, зелений,>; 
назва мотивується, очевидно, зеленим 

кольором кори або розташованих під 
корою шарів у деяких порід дерев; 
менш переконливе пов'язання (Мартьr
нау Белар. лінгв. 2, 73) із зЯяти (бр. 
ззяць). - Потебня Из зап. ІІІ 66. -
Див. ще зело, зелений, о'-

[обзел2] <<кожний з двох клинків 
ножиць•>; пов'язане з [обзелок] 
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обиватель 

<<Обапіл•>; назва зумовлена подібністю 
двох половинок складених ножиць до 

двох обаполів розпиляного стовбура, 
складених один до одного. - Див. ще 
обзел1 . 

обзерЯти, 6бзир, обзирати, 6бзір, 
обз{рник, обз6ре~\ь, обз6ри, обзорини, 
обзор6вий -див. зріти1 . 

[обзібрувати] <<обшеретувати, об
дерти лузгу із зерна•> МСБГ; - похід
не утворення від [зібрувати] <<робити 
крупу•> тж, [зюбрувати] <<крупно мо
лоти; шеретувати•> Ж, [зібр] <<круподе
рНЯ•> МСБГ. - Див. ще зюбрувати. 

[обзлачний] <<СмачниЙ•> Г, ВеУг; -
очевидно, як запозичення походить від 
ч. obzvlastпi <<особливий, незвичай
ниЙ•>, утвореного з прийменника оЬ, 
спорідненого з укр. об, і прикметника 
zv!astлi <<особливий, винятковиЙ•>, по
хідного від zv!aste <<Особливо•>, утворе
ного з прийменника z, спорідненого з 
укр. з, та прикметника v!astлi <<Влас
ниЙ•>. - Ho!ub-Lyeг 509, 521. -Див. 
ще власний, з2 , о 1 . 

[обзянути] <<Обдати духом, дихнути 
(на щось); обварювати, обдавати ки
п'ятком•> Ж, [обзінути] <<заздрісно гля
нути; охопити•> О; - схв. [обзинути] 
<<охопити відкритим ротом; взяти в рот 
і викинути•>; - очевидно, пов'язане із 
зЯяти {зЯти); первісно могло означа
ти <<дихнути, широко розкривши рота•>; 

інші значення могли розвинутися піз
ніше. -Див. ще зЯ:ти, о 1 . 

[обИ:] <<ЩОб•> О, [уби, вби] «ТС.>> О; -
П. оЬу, СЛЦ. (оЬі], р.-ЦСЛ. ОБЬ.І «ТС.>>; -
псл. оЬу, паралельне до аЬу <<аби•>, ре
зультат злиття вказівного займеннико

вого кореня о- (е·), того самого, що і в 
OZe (eze) <<ЩО>> (спол.), О)і (е!і) <<КОЛИ, 
якщо•>, з формою 3-ї ос. одн. аориста 
Ьу дієслова byti <<бути>>, яка згодом теж 
набула функціі. частки. - Мельничук 
СМ IV 82; Bгuckneг 51; ESSJ Sl. gr. ІІ 
513. -Пор. абИ, би, 6же. 

[обиватель] <<людина з міщанськи
ми поглядами й інтересами; (ст.) гро
мадянин; [син, що залишається на ха
зяйстві батька О ]•>, [ обивательство] 



обИда 

<<ГромадянстВО•> Ж, обивательщина; -
бр. абьtвацель; - запозичення з росій
сько·[ і польсько·[ мов; р. обьtватель 
походить від п. obywate! <<Громадянин•>, 
яке, в свою чергу, зводиться до ч. oby
vate! <<житель•>, спорідненого з слц. 
obyvatel' <<ТС.•> і похідного від дієслова 
byti (byvati) <<бути•>, спорідненого з 
укр. бути. - Richhardt 84; ЗСБМ 1, 
64; Zar~ba JP 41/1, 4.- Див. ще бу-
ти1, о1 . 

обИда, обИдник, обИдчик, [обід
ник, обідчик Ж], обИдливий, обидний, 
обИдчивий, [обиджати] Ж, обИдИти, 
обижати, [обідити, обіжати, обіж
дати Пі, изобиджати Ж, изобИдити 
Ж]; - р. болг. обИда, бр. [абіда] (з 
р)), др. обида, п. ст. obida, obyda, ч. 
СЛЦ. obida, СТСЛ. 0Бt1ДА; - ПСЛ. obida; -
загальноприйнято·і етимологїі не має; 
найбільш вірогідним є припущення про 
походження від дієслова *ob-videti <<ди
витися мимо•>; пор. також р. завИда 
«ЗаздріСТЬ•> (при ДіЄСЛОВі завИдовать, 
пов'язаному з р. вИдеть, укр. вИдіти), 
р. [обиз6р] <<Сором, ганьба•> (префік
сальне утворення від зреть <<бачитИ•>), 
лат. iпvidia <<Заздрість, недоброзичли
вість•> (при іпvіdёге <<Заздрити, бажати 
зла•>, похідному від vidёre <<бачити•>), р. 
ненавИдеть, укр. ненавидіти; менш 
переконливе припущення (Преобр. І 
627; Младенов 365; Mikl. EW 12; 
Schmidt KZ 23, 339; Uhleпbeck 189; 
Matzeпauer LF 11, 337 -338; Ka!ima 
Neuphilol. Mitt. 1948, 66-67, 1949, 
225-226, 1950, 38-39; ZfS!Ph 21, 
94-95) про спорідненість з біда. -
Фасмер-Трубачев ІІІ 100; Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 426; Брандт РФВ 21, 
208; Ляпунов ИОРЯС ~ 1, 33-34; 
ЗСБМ 1, 49; Machek ESJC 405; Шаур 
БЕ 1977/4, 348-352; Sadn.-Aitz. 
уwь. І 295-296; Bern. І 54; Meillet 
Etudes 256; MSL 14, 351; Pedersen 
МРКJ 1, 170.-'-- Див. ще вид, о1 . 

обИдва Г, Ж, обИдві Г, Ж, [обИ
двоє] Г, Ж, обадва Ж, [ободва Пі]; -
р. [об6два, ободве], бр. [обь'tдва], або
два, п. obadwa, obadwaj, obiedwie, оЬо-

5* 

о бийдинь 

dwoje, obydwa, obydwaj, obydwie, oby
dwoje, ч. оЬа dva, слц. obidva, obidvaja, 
obidve, obidvoje, вл. wobaj dwaj, нл. 
hobej dwa, hobej dwe, схв. Обадвёі, оба
двё (Обадвиjе), слн. obadva, оЬєИvе; -
псл. obydьva <*obuduva; - результат 
злиття двох числівникових основ оЬа 
<<обидва•> у формі непрямого відмінка 
obu та dьva <<два•>; - аналогічно утво
рені лит. abudu <<Обидва•>, abldvi <<Обид
ві•>, лтс. аЬі divi <<обидва•>, [abu duo], 
лат. ambaeduvae, іт. ambedue «ТС.•>. -
Machek ESJC 404; Skok ІІ 534; Erпo
ut-Mei!!et І 27; Walde-Hofm. І 37. -
Див. ще оба, два. 

[ обИдень] <<За день, через день•>, [оби
денкою] <<за день•>, [обиде'нний] <<Зроб
лений за день•>; - р. [обь'tдень] <<за 
день•>, обь'tденньtй, обь1дённьиї <<Одно
денний, добовиЙ•>, бр. [абь'Ідзень] <<За 
день; майже щодня•>, др. обьtденньш 
<<ОдноденниЙ•>, п. [ obdzien] <<протягом 
ОДНОГО ДНЯ, ПОСПіШНО>>, Ч. оЬdеп <<КОЖ
НИЙ другий день, через день•>, слц. ob
den «ТС.•>, СХВ. обдёін <<удень, ПрОТЯГОМ 
дня•>, слн. оЬdап <<поденна плата, добо
ві, утримання•>; - вважається наслід
ком дисимілятивної зміни словосполу
чення *обь ин·ь дьнь; можливе й виве
дення з оЬь і ( <jь <<ТОЙ») dьnь; пояс
нення з *обь1-дьнь від об- або оби
(Преобр. І 633; Журавлев Зтимология 
1981, 77-83) натрапляє на труднощі 
фонетичного характеру. - Фасмер ІІІ 
111; Черньrх І 590; Булаховський Мо
возн. 9, 1951, 75; Зеленин ЖСт 20/1, 
1-2; Грот Фил. раз. ІІ 442; Ушаков ІІ 
739; ЗСБМ 1, 65; Ильинский РФВ 66, 
280. -Див. ще день, іІ, інший, о 1 • 

[обИдлатися] <<призвича·ітися•> О, 
[одИдлатися] <<ТС.•> О; - видозмінене 
запозичення з чесько·[ мови; ч. obyd!iti 
<<зайняти (житло), заселити•> є похід
ним від byd!iti <<Жити, мешкати•>, ст. 
bydlo <<помешкання; маєток, майно•>, 
пов'язаних зv byti · <<бути•>. - О ІІ 6; 
Machek ESJC 78. - Див. ще бути1 • -

Пор. бИдло. 
[обийдинь] <<Колода; завада, яку 

всі обминають; людина, якої всі уника-
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о бИйник 

ють>> О; ~ похідне утворення від [оби
йтu] <<обійтИ>>, пов'язаного з ітu (див.). 

обнйник ~ див. обиЯсник. 
[ обИ:лє] <<достаток, багатство>> Ж, 

[обuльний] <<багатий Ж; ясний, хоро
ший (про день) ЛЧерк>>; ~ р. обuль
ньtй, др. обило <<багатиЙ>>, обильньtи 
<<ТС.>>, обилие <<багатство; хліб у зерні>>, 
п. [obile] <<збіжжя>>, [obiele, obili] (з ч.), 
Ч. obiJi, СЛЦ. obiJie «ТС.>>, obiJny <<ХЛіб
НИЙ>>, болг. обuлен <<багатиЙ>>, м. аби
лен <<ТС.>>, схв. [обил] <<багатий, розкіш
ниЙ>>, обйлан, обйлан <<ТС.>>, обйJЬе 
<<Велика кількість; багатство>>, слн. 
obilen <<багатий, повниЙ>>, ob{lje <<доста
ток, багатство>>, ст сл. ОБН.-1.'~> <<багатиЙ>>, 
ОБН.-1.НІ( <<багатство, достатоК>>; ~ псл. 
obil1> < *obvil1> (пор. стсл. нзв.нАНІ( <<ба
гатство>>, в.'Ьзв.нть <<ПрибутоК>>); ~ по
в'язується з лит. vyti <<Гнатися, пере
слідувати>>, дінд. veti <<Переслідує, пра
ГНе>>, vita]) <<переслідуваний, якого пра
гнуть,>, vїti]) <<Жертовна їжа>>, ав. vayeiti 
<<Полювати>>, лат. vїs <<хочеш>>, vїs <<Си

ла>>, via <<дорога>>, дісл. veior <<Полюван
НЯ>>, укр. воїн, війна; припускається 
також (Трубачев Езиков. изсл. Младе
нов 337~339) можливість походження 
слова від бuти з розвитком значень 
<<оббите, обмолочене>> __, <<багатство, 
численна кількість>>; пов'язується (Ва
рбот 47~49) з псл. оЬьl1> (<*оЬvь11>) 
<<Круглий, великиЙ>>, *vьlati ( valiti) <<ру
хатися у великій кількості>>; недостат
ньо обrруJ-Ітованим є припущення (Ma
chek ESJC 405) про зв'язок з гр. оЛ~ю<;; 
<<щасливий, багатий, квітучиЙ>>, похід
ним Від ОА~Щ <<ДОСТаТОК>> і З ЛИТ. Jabas 
<<добрИЙ>>, ЛТС. Прус. Jabs «ТС.>>, ЛТС. 
ІаЬїЬа <<збіжжя>>, лит. labas <<маєток>>. ~ 
Фасмер-"-Трубачев ІІІ 100~101; Пре
обр. І 627~628; Горяев 233; Брандт 
РФВ 23, 93; Младенов 365; Mikl. EW 
~18; Trautmaпn 345~346; Meiliet 
Etudes 413; Persson Beitr. 511, 649; 
Walde~Hofm. ІІ 800~801. ~ Див. ще 
воювати. ~Пор. бИ:ти1 • 

обинЯк <<натяк, недомовка,>, абинЯ
кИ СУМ, Ж, [обенЯк Бі, обенякu Бі], 
[обинуватися] «Говорити обиняками, 
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о бИ хвіст 

вдаючись до натяків, алегоріЙ>> Ж, 
[обищjтися] <<ТС.>> Ж, [наобинякu] <<З 
натяками; навманнЯ>> Ж; ~ запозичен
ня з російсько"[ мови; р. обинЯк, оби
някu, [обиноваться] <<сумніватися; за
мовчувати; говорити натяками>>, [оби
нуться] <<ТС.>>, як і др. абиновати <<Об
ходити навкоЛО>>, абинути <<обійти, 
покриТИ>>, обиноватися <<обходити, від
ходиТИ>>, абинутися <<ухилятися, боя
тися>>, походить від ст сл. ОБннов.Атн СІ?\ 

<<УНИКаТИ, СТОрОНИТИСЯ>>, ОБННЖТН СІ?\ 

<<уникнути, посторонитися, злякатися>>, 

остаточно не з'ясованого, пов'язувано
го з вuти, винути (Фасмер ІІІ 101), 
але зіставлюваного також (Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 426; Преобр. І 628) з 
вана, винuти, минути. ~ Черньrх І 
585. 

[6бирва1 ] <<вітрогонка>> О; ~ неяс
не; можливо, пов'язане з обірвати. 

[6бирва2 ] (мн.) <<Пристрій у крос
нах>> О, [оберва, обирви, обірви, 6бір
ни] «ТС.>> О; ~ неясне. 

обИтель (заст.) <<монастир, буди
нок, місце перебування, мешкання>>; ~ 
р. обИтель, др. обитель, обитtль 
<<ТС.>>, болг. обuте;ь <<монастир>>, м. 
абител «ТС.>>, схв. обuте;ь <<сім'я, ро
дина>>, слн. obitelj <<ТС.>>; ~ запозичен
ня зі старослов'янсько"і мови; стсл. 
ОБнrі.-1.ь пов'язане з дієсловом ОБНТА
тн, яке походить від псл. obitati < 
*obvitati, утвореного з префікса оЬ- і 
дієслова vitati <<Проживати,>. ~ Мель
ничук Вост.-сл. и общ. язьrкозн. 113; 
Фасмер ІІІ 101; Mikl. EW 392~393; 
Buga RR І 335; Otr~bski Idg. Forsch. 
21. ~Див. ще витати1 , о 1 . 

[обИ:хвіст] <<ПЛіткар>> (Грінченко по
дає під знаками· питання неточні зна
чення <<ШахраЙ>>, <<ПройдисвіТ>>, які су
перечать наведеній там. же ілюстрації: 
<<Там такий обихвіст, такий брехун>>); ~ 
очевидно, видозмінене запозичення з 

російської мови; р. [бuхвостник] <<Пліт
кар>>, [бухвост, бухвостень, бухвост
ник] <<ТС.>>, [бухвостить] <<дрібно і час
то дзвонити>>1 [бuхвостить] <<ТС.>>, [бу
хвостить] <<переносити плітки, бреха-



обихід 

ти, хвастати>> загальноприйнятого по
яснення не мають; можливо, пов'язані 
з др. Бухвостсь, Бухвастсь (власне 
ім'я), яке зіставляється ( Фасмер І 255) 
з дісл. *Bofastr, шв. bofast <<осілиЙ>>, 
або виводиться ( Соболєвский Лекции 
127) з * Богу-хвастсь. 

обихід <<Повсякденні витраТИ>>, обі
хід <<Тс.; [вживання, застосування Пі]>>, 
обихідка <<Повсякденні витрати; [дома
шні потреби; начиння, обстановка Ж]>>, 
[обіхідка] <<ТС. Ж; вживання, застосу
вання Пі; хата без огорожі>>, [обиходи] 
<<Належне до маєтку і його межі>> Пі, 
[обих6дини] <<зв'язок, зносини; святку
вання>> Ж, [обіх6дини] <<домашні по
треби; начиння, обстановка>> Ж, обіхід
ливий <<ВВіЧЛИВИЙ, ЧЄМНИЙ>>, обіход
ливий «ТС.>>, обіхідчастий <<необгоро
джениЙ>>, [обіходом] <<В обхід>> Ж; - р. 
обих6д <<Повсякденний звичай, спосіб 
життя; предмети побуту>>, бр. абьtх6дак 
<<ТС.>>, [обьt:с6д] <<Оборот, вживання>>, 
абьtх6длівьt <<Ввічливий>>, др. обиходсь 
<<Правило; майно; поводження>>, обихо
дити <<обходити, оточувати, захищати>>, 
п. [oby~hod] «господарство, порядки» (з 
укр.); - давньоруське утворення з ос
нови дієслова ходити і префіксально
го компонента оби-, звукова форма 
якого може розглядатися як результат 

впливу з боку початково·і частини пре
фіксальної форми суплетивного діє
слова обиrпи (обьІИrпи) <<ОбіЙТИ>> або 
як рефлекс *оЬї, давнього варіанта 
прийменника оЬ (оЬь). - Чернь1х І 
585-586; Фасмер ІІІ 101-102. -Див. 
ще о1 , ходИти. 

обИчай <<звичай, звичка>> СУМ, Ж, 
[обuклий] <<звичайниЙ>> Пі, [обuклість] 
<<звичаЙ>> Ж; - р. обьtчай, др. обьtчаи, 
п. opyczaj, ч. obycej, слц. obycaj, болr. 
обИчай, м. обичаj, схв. Обичаj, слн. 
obicaj, СТСЛ. 0БЬІ'ІА11; - ПСЛ. оЬусаjь < 
*obvykjaj-, похідне утворення від *ob
vykпQti, пов'Язаного з vykпQti, укр. 
вuкнути. - Фасмер ІІІ 111-112. -
Див. ще звикати, о . 

обичайка <<обід сита, решета, буб
на>>, [обичая Ж, обuчка ЛЖит, обічка 

обід 

Л, об'Ічко Л] <<ТС.>>, [обечайка] <<оби
чайка навколо млинових каменів>> Ник, 
[аб'Єчко] <<ТС.>> тж; - р. обечайка, 
[обечка], бр. [абічайка], абечак <<ТС.>> 
(з укр.); - загальноприйнято"! етимо
логії не має; пояснюється (Преобр. І 
626-627; Фасмер ІІІ 99) як результат 
спрощення гіпотетичного др. *обвиrпсь
чайка, утвореного з об- і виrп·ь <<Витий, 
плетениЙ>>, з яким зіставляється р. [ви
ча] <<КОрзина З пруТТЯ>>, [вичанка] <<ЧО
ВЄН з пруттЯ>>; пов'язується також 
(Кравчук УМШ 1960/6, 61-62; She
velov Hist. phonol. 435) з віко, вічко 
або виводиться (Matzenaueг LF 11, 
335) з *обсьячайка від ячейка (най
менш переконливо). - ЗСБМ 1, 47, 
49-50. 

[обиЯ:сник] <<Шибеник, зірвиголова>> 
Па, [обuйник] <<чорТ>> Ж, lубиЯсник] 
<<Чорт, обаясниК>>; - результати видо
зміни форми [обаЯсник], зближеної з 
основою дієслова бumu. - Див. ще 
обаЯ:сник. 

6бід1 <<зовнішня частина колеса; об
від>>, обіддя (зб.), обідець <<маленький 
обід; [кільце; nерстень Ж]>>, [обидець] 
<<жіноча прикраса>> Пі, обідок, [6бод] 
<<Обід, обруч, кільце>> Ж, [6бодо] <<ТС.>> 
Ж, [об6дець] <<обідець>> Пі, 6бод6к 
СУМ, Ж, [ободнЯк] <<виготовлювач 
ободіВ>>, [ободЯк] <<Колесо із суцільним 
ободоМ>>, [6буд] <<обід>> О, [обвід] <<ТС.>> 
О, [ободИстий] <<дугоподібниЙ>>, [обо
дувати] <<Вигинатись ободоМ>>; - р. 
6бод, бр. в6бад, др. ободсь, п. obod, 
obwod, схв. Обод <<обід, край,>, слн. 
obod <<обід; обичайка>>, р.-цсл. ОБОД'Ь 
<<обід; круг>>; - псл. obod1> <*obvod1>, 
пов'язане з ob-voditi <<обводити>>, ob
vesti < *ob-vedti, утвореним з префікса 
оЬ- і основи дієслова *vedti, voditi. -
Фасмер ІІІ 104; ЧернЬІх І 587; ЗСБМ 
2, 173. -Див. ще вестИ, о 1 . 

обід2 , [обідальник] Ж, [обідниця] 
<<обідня>> Ж, обідня, обіденний, обід
ній, обідіиtній, [обідняиtній], обідати 
СУМ, Пі, [обідуваrпu] Пі, [добіддя] <<до
обідній час>>, · [добідній], дообідній, 
надобіддя, передоб[ддя, передобідок 
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обід 

<<Пізюи сніданоК•>, пооб{ддя, пообід 
<<Після обіду•>, пообідній; - р. обід, 
бр. абед, др. обtдсь, п. obiad, ч. obed, 
слц. obed, вл. wobjed, нл. hob'ed, по
лаб. vib'od <<СНіданок>>, болr. 6бед, 
об.Я.д, м. обед, схв. Обед, слн. obed, 
стсл. оБ'і>д'~>; - псл. obed1>, утворене 
за допомогою префікса (прийменника) 
оЬ- від дієслівно·і основи ed- <<"ісТИ>>. -
Черньrх І 584v; Фасмер ІІІ 98; 3СБМ, 1, 
46; Schuster-Sewc 1628. - Див. ще їс
ти, о1 . 

обід3 - ДИВ. обод. 
обійми, обіймати, обіймuти, обі

ймище, обнімати, обнімка - див. іма
ти. 

[ обійник] <<хуліган, убивця•> МСБГ; 
- очевидно, результат контамінацїі 
форм [обuйник] <<чорт•> ([оби.Я.сник] 
<<Шибеник•>) і убійник <<убивцЯ>>. -
Див. ще бИти 1 , обиЯсник. 

[обійстЯ] <<садиба, двір; околиця Ж•>, 
[обuйстя] <<садиба, двір•>, [обuста О, 
обfст.Я. До, МСБГ] «ТС.•>, [обuстя] <<Се
лянська садиба; хата з господарськими 
будівлями без городу•> Дз УЗЛП, [обuс
f1Я, об{сцє, вбuсця, убісця] «ТС.•> тж, 
[обuсце] <<оселя, житло•> Пі, [гобист.Я.] 
<<місце, на якому знаходиться хата з гос

подарськими будівлями>> ЛЧерк, [гобіс
т.Я.] <<ТС.•> тж, ст. обойстье, обейстье, 
обьtстье, обистье (XVII ст.); - п. obej
scie <<будинок, подвір'я, місце, на якому 
знаходяться господарські будівлі•>, obyjs
cie «ТС.>>, ст. obescie, obeszcie, оЬпіsсіе 
<<ТС.; обхід, патруль; обвід, межа, грани
ця•>, слц. [obiscoj <<Садиба, двір•>; - ви
водиться від обійтИ (ст. обойти), при
чому припускається первісне значення 
<<Те, що обійдено, обведено на знак при
власнеНІ:ІЯ•> (пор. [обихідка] <<Хата без 
огорожі>>, [обиходи] <<Належне до маєтку 
і його межі•> ); зіставляється також з 
[бИти] <<бути•> {*обьtrптя > обьtстя, 
подібно до ч. obydli <<ЖИТЛО•>). - Дзен
дзелівський УЗЛП 96; Shevelov Hist. 
phorюl. 435. 

[обіклажа] <<огорожа•> МСБГ; -
пов'язане з обікласти <<обставити кру
гом•>, похідним від класти (див.). 
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обіцЯти(ся) 

обірка, обірнИк - див. обора2 . 
[обірнИк] <<ГНіЙ•>; - п. oborпik 

<<ГНій; місце, де збирають гніЙ•>; - оче
видно, похідне утворення від обора 
<<Відгороджена частина подвір'я для ху
добИ>>. - ВеЗн 42. -Див. ще обора. 

обірчина- див. обора1 . 
обіт (кн.) <<урочиста обіцянка, зо

бов'язання, клятва•>, обітнuи.я <<обіця
нка, обіТ>> СУМ, Пі, [обітне) <<жертва 
Ж; поминальний обід 0>>, обітний 
(кн.) <<обіцяниЙ•>, [обітній] <<ТС.>> Ж, 
обітований (кн.) <<обіцяний, заповіт
ниЙ•>, [обітувати] <<Обіцяти, давати 
обіт, клятву•> Ж; - р. болг. обіт, др. 
обtтсь, п. ст. obiata, obieta, obiet <<обі
тниця; жертва•>, ч. obet' <<жертва•>, слц. 
obet' <<ТС.•>, м. обетован <<обіцяниЙ•>, 
СХВ. обетован <<ТС.>>, обетовати <<Обіця
ТИ>>, СТСЛ. ОБ'і>Т'Ь; - ПСЛ. obet1> < *ob
vet1> тлумачиться (Фасмер ІІІ 99; Пре
обр. І 634; Mikl. EW 388) як утворене 
з префікса оЬ- і іменникової основи 
*vet1> <<вислів•> (пор. др. вtтсь <<угода; 
порада•> ); очевидно, первісне *obvet1> 
<<ОГороджена гілками ділянка>>, пов'яза
не з *obvetiti <<обставити (позначити) 
ГіЛКаМИ>>, ПОХіДНИМ Від vetь ( veta) «ГіЛ
ка, пруТ•>. - Мельничук Вост.-сл. 
язьrкозн. 104-1 09; Черньrх І 584-
585. -Див. ще відвічати, о 1 . -Пор. 
завіт, завічати. 

[ обітріти] <<Зійти (про сонце), роз
виднитисЯ•> Ж, [обитріти] <<ТС.>> Ж; 
- очевидно, пов'язане з [обутріти] 
«ТС.•>, р. [обутреть] <<Настати ранку•>, 
бр. [обутріваць ( обутріць)] <<прово
дити ранок» як утворення з префікса 
об- і фонетич~о видозміненої основи 
іменника *утро, зближено"і зі словом 
вітер; і на місці у нагадує випадки 
типу огірок, діброва, заміж. - Поте
бня РФВ 1, 255-256. - Див. ще о 1 , 
Ютро. 

обіцЯти(ся), [обіцювати] <<обіця
ТИ•>, [обии.ювапіи] <<ТС.•> Пі, обіцЯнка, 
[обіц,анка) Бі; - бр. абяцаць, [обецо
вацьJ; - запозичення з польської мо
ви; п. оЬіесас, як і ч. obecati, слц. obe
cat', походить з псл. *ob-vet-jati, пре-



обіщати(ся) 

фіксального утворення від основи діє
слова *vetiti <<казати, говорити>>, наяв
ної в укр. відвічати і, очевидно, пов'я
заної з vetь (veta) <<Гілка>>. - Кравчук 
УМШ 1957/4, 79-81; Москаленко 
УІЛ 31; Фасмер-Трубачев ІІІ 99; 
Richhardt 83; 3СБМ 1, 67; Мельничук 
Вост.-сл. язьrкозн. 1 09; Bri.lckпer 370, 
614. - Див. ще відвічати. - Пор. 
обіт, обіщати( ся). 

обіщати( ся), [обіщанка] <<обіцян
ка>> Пі; - р. обещсіть, бр. [обешч.і
вачь], др. обtщати, обtштати, болг. 
обещавам; - запозичення зі старосло
в'янської мови; стсл. о~>і>штАтн, як і 
др. обtчати, м. обекава, схв. об?Лш
ти, слн. obecati, походить від псл. 
*obetjati <*obvetjati, утвореного з пре
фікса оЬ- і основи дієслова *vetiti <<Ка
зати>>, очевидно, пов'язано·! з vetь (ve
ta) <<гілка>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 
99; Мельничук Вост.-сл. язьrкозн. 109. 
- Див. ще відвічати. - Пор. обіт, 
обіцЯти(ся). 

обком, обкомівець, обкомівський; 
- р. болг. обком, бр. абком; - скла
дова абревіатура, утворена шляхом 
скорочення і злиття двох лексичних 

компонентів словосполучення облас
нИй комітет. - Див. ще комітет, 
область. 

[обконати] <<обстригти (вівцю)>>; -
очевидно, результат видазміни деети

мологізованої форми обкарнати <<обрі
зати, обстригти>>, зближеної з основою 
дієслова (до) КОнати <<ЗаКіНЧИТИ>>. -
Див. ще карнавухий, карнати, кор
нЯти. 

[обкурнути] <<обкрутити>> Ж; - не
ясне; можливо, пов'язане з крутИти 
(обкрутнути). 

[обла] (с.-г.) <<Толока>> Л; - неяс
не; можливо, пов'язане з обл{г <<Протя
гом кількох років не оброблюване по
Ле>>, [облог] <<ТС.>> або з бр. [облона] 
<<поле, не зайнЯте посівоМ>>. 

облава <<полювання з оточенням 
звіра; оточення місця, де перебувають 
переслідувані особи; люди, що беруть 
участь у такому оточенні; [натовп нав-

обл ак 

коло чогось]>>, [облав] <<облава>>, облсів
ник <<учасник облави>>, [облов] <<обла
ва>> Ж, [облавом] <<суцільною масою,>; 
- р. облава, ст. облава <<військо>>, бр. 
аблава, п. ob{awa <<облава>>; - очеви
дно, пов'язане чергуванням голосних з 
лов, ловИти; припущення про запози
чення з німецько"] мови (свн. abelouf 
<<Місце, куди збігається дичина під час 
полюваннЯ>>, нвн. ablaufeп <<оббігатИ>> 
(Mikl. EW 218; Matzeпauer 399; Пре
обр. І 628) або з тюркських мов 
(3СБМ 1, 50) у фонетичному відно
шенні сумнівні. - Фасмер ІІІ 102; 
Черньrх І 586; Потебня ФЗ 1875/4, 
198; Брандт РФВ 23, 94; Bri.lckпer 371; 
Варбот 41, 43; Веrп. І 736. - Див. ще 
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ЛОВИТИ, О. 

облада, обладжувати, обладнан
ня, обладнати, обладувати, обладу
нок - див. лад. 

обладати <<володіТИ>>, обладувати 
(заст.) «ТС.>>, облсіда (заст.) <<Володін
ня, влада, майно>>, [обладсір] <<Володар, 
хазяЇН>> Ж, [обладсітель] «ТС.>> Ж; - р. 
обладать, бр. аблсіда <<влада, володін
НЯ>>, др. обладати, болг. обладсівам, 
схв. обладсівати; - запозичено зі ста
рослов'янсько"і мови, очевидно, через 
російську; СТСЛ. 01>1\АДАТН ПОХОДИТЬ ВіД 
псл. *oboldati < *obvoldati, утвореного з 
префікса оЬ- і дієслівна·] основи *vоld
<<володітИ>>. - Фасмер ІІІ 102; 3СБМ 
1, 51.- Див. ще володіти, о 1 . 

облаз - див. лазити. 
[облак1 ] <<Хмара УРС; небесна бла

кить Г•>, [в6блаки] <<хмари•> ВеБ, [6б
лач.ний] <<хмарниЙ>> Ж, lнадоблач.ний] 
<<НадхмарниЙ>> Ж; - р. облако, облак, 
бр. в66лака, др. облаксь <<Хмара•>; -
запозичення зі старослов' янсько"і мови 

(у західноукраїнські говори, можливо, 
з чеської); стсл. ОІ>І\АКО (ч. oblak) <<ХМа
ра•> відповідає др. оболоксь, укр. заст. 
оболок <<ТС.>>. - Черньrх І 586; Фасмер 
ІІІ 102; 3СБМ 2: 17 4. - Див. ще 
оболок1 . 

[облак2 ] <<ВіКНО>>; - очевидно, за
позичення з угорської мови; уг. ablak 
<<ТС.>> походить від схв. [oblok], слн. [6Ь-
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lok] або слц. oblok <<ТС.•>. 
90. - Див. ще 6блок2 . 
лок2 . 

MNTESz І 
Пор. обо-

[обламан] <<Незграбний здоровило•> 
Чаб, [обламей] <<Здоровило•> тж; - р. 
[облом] <<Груба і незграбна людина•>, 
[обламай] <<ТС.•>; ~ пов'язане з обла
мати, похідним від ламати (див.). 

[обланцf] <<умеблювання кімнати•> 
Ж; - неясне; можливо, пов'язане з 
[гоблати] <<стругати•> Ж (* гобланці, 
пор. слн. оЬ!апсі <<СТружка•>, oblaпje 
<<ТС. •>). 

область, обласнйк, обласнИцтво, 
обласнИй; - бр. в6бласць, п. obtasc; 
- запозичення з російської мови; р. 
область <<Край, частина території, сфе
ра•>, ст. <<велика влада•> походить від 

др. область <<край, військо, велика 
влада, панування•>, запозиченого зі ста
рослов'янсько·і мови; стсл. ОБЛАСТь 
<<ВЛада, краЙ•>, як і болг. м. 6бласт 
<<область•>, схв. дбласт, слн. oblast, ч. 
oblast, слц. oblast' «ТС.•>, походить від 
псл. *obolstь <*obvo]dtь, пов'язаного з 
дієсловом *obvoJdati <<володіти•>. 
Фасмер ІІІ 102; Чернь1х І 586; 3СБМ 
2, 174. - Див. ще обладати. 

облатка <<оболонка на таблетках; 
(заст.) клейке кружальце для запеча
тування листів; коржик з прісного тіс
та для причастя у католикіВ•>; - р. 
облатка, бр. аплатка, п. oblata, ob
Jatka, optatek, ч. oblatka, opJatka, слц. 
oblatka, вл. wob±atk, нл. hobtatk, болr. 
облата, облатка, схв. Облата, дбла
та, слн. oblat; - через польську мову 
запозичено з німецької; н. ObJate <<ТС.>> 
походить від елат. oblata (hostia) <<Про
ефора, хліб для причастя•>, форми жін. 
р. від дієприкметника oblatus <<Піднесе
ний, запропонованиЙ•>, утвореного з 
префікса оЬ- <<Перед-•> і основи дієприк
метника latus ( < *tlatus) <<Піднятий, 
принесениЙ•>, пов'язаного з дієсловом 
to]]o <<Піднімаю; несу•>, спорідненим з 
гр. таЛснюш <<Переносити, терпіТИ•>, 
гот. puJaп <<ТС.•>, дінд. tuJayati <<Підій
має, важить•>. - Фасмер ІІІ 102; Чер
НЬІХ І 586-587; Преобр. І 629; Кluge-
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Mitzka 518; Schuster-Sewc 1628-1629; 
Кlеіп 1067, 1625; Walde-Hofm. І 772, 
ІІ 688. - Пор. оплаток. 

облачати <<одягати•>, облачйти, об
лачення; - р. облачать, бр. аблачfт
не, др. облачити; - запозичення зі 
старослов'янської мови; стсл. ОБлАчнтн 
пов'язане з ОБлі>штн <<ОДЯГТИ•>, яке по
ходить від псл. *obeJkti < *obveJkti <<ТС.•>. 
- Фасмер ІІІ 103; Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 435. - Див. ще волоктИ, о1 , 
облечИ. 

[ облейда] <<безсоромна плітка рка•> 
Ж; - неясне; можливо, афективне 
утворення. 

облесливий, облесний, облесник, 
облестИти, облещувати - див. лесть. 

[облечИ] <<одягти•>, [оболечu] <<ТС.•> 
Ж, [облекdти], [облеченя] <<ОДЯГ•> Бе
За, [облеч{ня] <<ТС.•> ЕЗб; - запози
чення з церковнослов'янсько·і (як і р. 
облечь, облекать) або із західносло
в'янських мов; пор. стсл. ОБлі>кж, 
ОБлі>штн, п. obJec, obJekac, ч. оЬ]есі, 
obJekati, вл. wobJec, нл. woblac <<ТС.•>, 
що походять від псл. *obeJkti ( < *ob
ve!kti), *obe!kati ( < *obve!kati), утворе
них з префікса оЬ- і основи дієслова 
*ve]k- <<ТЯГТИ•>, ДО ЯКОГО З§ОДИТЬСЯ Й 
укр. волоктИ. - Schuster-Sewc 1629. 
- Див. ще волоктИ, о 1 . - Пор. об
лачати. 

[облЄт] (іхт.) <<Верховодка, уклія, 
A!buгпus a!burпus•> Мо, Берл.; - р. 
[облец] <<дунайська шемая, Chalca!bur
пus chalcoides danubicus (Antipa)•>, 
болг. [облез] <<ТС.•>; --,- запозичення з 
молдавської мови; молд. облец, облете 
<<уклія•>, очевидно, пов'язане з укр. 
[6блиця] «Плотва», р. [6блuца, обла] 
<<ТС.•>. - Коломиец Происх. назв. рь1б 
13-14. - Див. ще облиця. - Пор. 
бfбла, вобла. 

[облиз] <<схил гори, що зсувається; 
зсув, поганенька стежка навколо 

скелЬ•> Ж; - очевидно, результат ви
дозміни форми [6блаз] <<ТС.•> під впли
вом лизати чи л{зти. - Див. ще ла
зити. 

обЛИК - ДИВ. ЛИЦе. 
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[облиця] (іхт.) <<плітка, Rutilus ruti
lus L. Л-Г (Leuciscus гutiJus Ж)»; -
р. [обла] <<ПЛіТКа>>, [облuца] <<ТС.>>, 
[облуха] <<Тс.; червоноперка, Scardiпius 
erythrophtha]mus L.>>, [облячёк] <<Голо
вань, Leuciscus cephalus L.>>, бр. [воб
ліца] <<Плітка>>, п. ст: оЬ]іса; - очевид
но, похідне утворення від [облий] 
<<Круг лиЙ>>; назва зумовлена круг лою 
формою тіла ціє·і риби. - Коломиец 
Происх. назв. рьrб 13; 3СБМ 2, 175. -
Див. ще віблий. - Пор. бібла, вобла. 

обличИтель; - р. обличurпель; -
запозичено зі старослов'янсько·і мови, 
можливо, через російську; стсл. ОБлн
чнтель утворено від дієслова ОБлнчАтн 
<<ВикриватИ>>, яке складається з префі
кса ОБ- і основи іменника лнце, що від

повідає укр. лице (див.). 
облИччя, облич, 6блички - див. 

лице. 
обліг, обліжний -див. лежати. 
облігація; - р. болr. облигdция, 

бр. аблігdцьtя, п. obligacja, ч. obligace, 
слц. obligacia, м. схв. облигdциjа, слн. 
obJigacija; - через російську і польсь
ку мови запозичено з латинської; лат. 
obligatio" <<зобов'язання, поручительст
во, зв'язанісТЬ>> утворене від дієслова 
obligo <<зв'язую, зобов'язую>>, яке скла
дається з префікса оЬ- <<об->> і дієслова 
Jigo <<В'яжу>>, спорідненого з алб. l'i~ 
<<в'яжу, зв'язую>>, укр. налигdrпи, по
лигати. - СІС2 591; Черньrх І 587; 
Фасмер ІІІ 103; Смирнов 108; Kopa
Jir\ski 682; HoJub-Lyer 339; WaJde
Hofm. І 800. - Див. ще лигати•. 

[облізок] <<обаполоК>>; - очевидно, 
результат контамінації деетимологізо
ваних форм обзелок, [оплис] <<ТС.>>, 
зближених з дієсловом л[зrпи, облізти 
(можливо, як позначення обаполів з 
обліЗлою корою). - Див. ще обзел 1 , 
офлис. . 

[облін] <<жалюзі, гардина>> Ж; -
болr. [обл6н-ьj <<віконницЯ>>; - очевид
но, запозичення зі східнороманських 
мов; молд. облон <<віконницЯ>>, рум. 
oblon, оЬJоапе <<ТС.>> виводиться від укр. 
оболона <<оболонка; [шибка]>> (пор. 

облуда 

[оболони] <<Віконні рами>>). - СДЕЛМ 
286. - Див. ще болона. 

обліпИха (бот.) <<Hippophae rham
пoides L.>>; - бр. абляп{ха, п. obJepi
cha; - запозичення з російської мови; 
р. облепuха пов'язане з дієсловом об
лепurпь; назва зумовлена тим, що пло
ди рослини густо обліплюють гілки. -
3СБМ 1, 53; Нейштадт 395-396; Ан
ненков 168. - Див. ще лИпнути, о 1 . 

облобизати <<поцілувати>>, облоби
зdrпися; - р. лобзdrпь <<цілуваТИ>>, ло
бьtзdrпь <<ТС. >>, бр. [лабжЗнне] щілуван
НЯ>>, ст. лобьtзаrпи (XVII ст.), др. обло
бьtзаrпи, лоб-ьзаrпи, лобьtзаrпи, схв. 
[Jobizat, ]ozbat], СТСЛ. І\ОБ'ЬЗА'ГН, І\ОБЬІ
ЗА'ГН; - псл. lobьz-, lobyz-, пов'язані 
чергуванням голосних з *Jabьz-, Jabuz-, 
до яких зводиться укр. лабузнитися 
<<ЛеститисЯ>>. - Фасмер-Трубачев ІІ 
507-508; Преобр. І 461-462; 3СБМ 
5, 185; 3ССЯ 15, 241-243, 243-
244. - Див. ще лабузнитися. -
Пор. лебезувати 1 . 

облога, облоги, обложе, обложе
нець, обложuсько, обл6жнuй, облож
ник - див. лежати. 

[облок1 ] <<хмара; обрис, контур>> Ж, 
[обл6ки] <<небесна блакиТЬ>>, [облочко
вdrпий] <<хмарниЙ>> Ж; - бр. аблокі 
<<хмари>>; - очевидно, запозичення з 

польсько"і мови; п. ob.J:ok <<хмара>> від
повідає др. оболок-ь, укр. заст. оболок 
<<ТС.>>. - Див. ще оболок•. - Пор. 
облак1 . 

[облок2 ] <<ВіКНО>> Ж; - запозичення 
зі словацько"і мови; слц. oblok, як і ч. 
ЗаСТ. obJok «ТС.>>, СХВ. ОбЛОК <<Кругле 
вікно; віКНО>>, походить від псл. оЬьlь 
<<КруглиЙ>>. - Skok Il 538; MikJ. EW 
219; Tamas 572-573.- Див. ще 
віблий. - Пор. облак2, оболок2 . 

[о блуд] <<Злий дух, що збиває лю
дей з дороги; блукання, блуд>> Г, Ж; -
пов'язане з блуд (див.). 

облуда <<удавання, лицемірство, 
фальш, лицемір; примара; мана; [зов
нішній вигляд; оболонка]>>, [облудка] 
<<оболонка, верхня шкірка>>, облудник 
<<ЛИцемфна людина>>, облудливий, об-
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лудний; - бр. аблуда <<омана•>, п. ob-
1uda <<Лицемірство•>, ч. ст. oblud <<Об
ман, брехня; примара•>, obluda <<ТС.>>, 
слц. obluda <<страховисько•>; - префік
сальне утворення від [лудИти] <<При
ваблювати, заманюваТИ>>; у значенні 
<<зовнішній вигляд, оболонка•>, можли
во, зазнало впливу [лудuна] <<верхній 
ОДЯГ>> (р. [луда] <<ТС.>> ); ПОМИЛКОВО ПО
в'язуваЛОСЯ (Vaillaпt у Махека) з 
псл. blQd1>v <<блуд•>. - 3СБМ 1, 52; Ma
chek ESJC 341. -Див. ще луда\ о 1 • 

[облук] <<зігнутий прут, дуга; лука 
сідла•>; - р. [6блук] <<Край воза, са
неЙ•>, бр. [аблук] <<Лубок для ящика і 
стінок воза•>, др. облуксь <<лука, звід•>, 
п. ob1q_k <<лук, дуга•>, obi~k, [obtq_cz] 
<<ТС.>>, ч. oblouk <<дуга; звід; вигин; лу
ка•>, СЛЦ. obJuk <<ТС.>>, БЛ. НЛ. wobiuk 
<<лук, дуга, заокруглення, склепіння•>, 
нл. hobJ:uk <<дуга>>, болг. облік <<Перед
ня лука сідЛа>>, СХВ. облук <<ТС.>>, 
слн. oblok <<дуга•>; - псл. oblQk1>, утво
рене з префікса оЬ- і віддієслівної 
іменно"і основи lQk- <<ЛУК>>. - Фасмер 

ІІІ 103; 3СБМ 1, 52; Schuster-Sewc 
1629; Mikl. EW 165; Trautmarш 159. -
Див. ще лук1 , о 1 • 

[облучко] <<Яблуко>> Ж; - р.-цсл. 
ОІ>і\АКО <<яблуня•>, ОІ>і\АНь. <<ТС.>>; - пов'п
зане з Яблуко, псл. * abl1>ko; конкрет
ний характер зв'язку неясний; можли
во, йдеться про давній варіант з корот
ким ПОLjаТКОВИМ а, ЯК у ДЕН. apfuJ <<Яб
ЛУКО>>, гот. apel <<ТС.>>. - Див. ще Яб
луко. 

[облЯк] (ент.) <<скрипун, Saperda 
F.>> Ж; - неясне; можливо, пов'язане 
з вfблий; пор. п. oblak <<колода, жерди
на, кий; камінь•> (скрипун має пряме 
видовжене тіло до З см - Горноста-
єв 171). . 

[облясовати] (кравецьке) <<обляму
вати•> О; - запозичення з польської 
мови, ускладнене префіксом об-; п. Ja
sowac <<обшивати край халяви випуще
ною назовні частиною внутрішньо"і шкі
рИ>> походить, очевидно, від н. lasseп 
<<залишати•>, спорідненого з двн. lа33ап, 

138 

об мил 

дангл. lёtап, англ. let, дісл. lata, гот. 
letaп <<ТС.•> і далі з лат. lassus ( < *lad
tos) <<слабий, втомлений, виснажениЙ•>, 
лит. leisti <<пускати, дозволяти», leпas 
<<Повільний, спокійниЙ•>, можливо, укр. 
лінИвий. - Оньrшкевич Исслед. п. яз. 
250; SW ІІ 689; Кluge-Mitzka 424; 
Юеіп 881; Walde-Hofm. І 767-768; Er
пout-Meillet І 342-343. - Пор. лі
нИвий. 

[обмаж] <<Квітковий пилок на ніж
ках бджіл•> Л; - очевидно, результат 
ВИДОЗМіНИ СЛОВа обніж <<ТС.>>, зближе
НОГО З мазати, мажу (через варіаНТИ 
[6бнож > 6бнаж] <<ТС.•>). - Див. ще 
обніж. 

[ обмаруцкати] <<обваляти•> ВеЗн; -
очевидно, результат контамінацїі слів 
[обваруцкаrпи] <<Забруднити•> і марсіти 
<<бруднИТИ>>. - Див. ще варуцкати, 
маJ?ати. 

[обмасьорений] <<замазаний, бруд
ний, заяложений; знеславлениЙ•> Ва; -
афективне утворення, очевидно, пов'я
зане з мазати, замазурений; можли
во, зазнало впливу семантично близь
кої форми [обпаць6рений]. 

[обмела] (бот.) <<омела, Viscum aJ
bum L.•> Ко; - результат видазміни 
деетимологізованої назви омела, збли
женої з дієсловом мecrn!i, про що свід
чать інші діалектні назви цієї рослини: 
[вимела, замело, мітла, помел6]. -
Див. ще омела. 

[обмерестИтися (малим)] <<звіль
нитися; відбутися малим•> Ж; - неяс
не. 

обметиця -ДИВ. местИ. 
[обмил1 ] (бот.) <<оман, Iпula hele

пium L.>> Mak, ВеБ; - очевидно, пов'я
зане з мurnи, мИло; назва зумовлена 
тим, що в народній медицині відваром і 
мазями, виготовленИми з цієї рослини, 
лікують (обмивають, змазують) місця, 
вражені шкірнимИ хворобами. - Див. 
ще мИти. 

[обмил2] (бот.) <<омела, Viscum al
bum L.>> Mak, [обмИла] «ТС.>> Г, Mak; -
результат видазміни деетимологізова
но·і форми омела, зближено"і, очевидно, 
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з [обмил] <<ОМаН>>; підставою для збли
ження могло бути використання обох 
рослин у народній медицині для ліку
вання шкірних хвороб. - Див. ще 
омела. -Пор. обмил 1 • 

обмил3 , обмИла, обмилИтися, об
милка, обмuлний, . 6бмилок - див. 
милИти. 

[обминяюіми (казати)] <<(говори
ти) ухильно, обинякаМИ>> Ж; - резуль
тат контамінації форм обиняками <<ТС.>> 
і обминати. - Див. ще минати, оби
нЯк. 

[обмиснутися] <<Помилитися•> Ж; -
очевидно, пов'язане з мисль, мИслити; 
початкова могло означати «Помилитися 

в думках, розрахункаХ>>; щодо фонетики 
пор. навмИсне. - Див. ще мисль, о1• 

[обміть] <<бистрина, вир, швидка 
течія; крутий береГ>>; - не зовсім яс
не; очевидно, пов'язане з меrпсіти; 
пор. р. [обмёт] <<застава для затри
мання водяної течії, дров і т. П.>>. -
Дзендзелівський Onomastica 17, 127-
128. -Див. ще метати, о 1 • 

[ обморочник] (бот.) << агалик-трава, 
Jasione montana L.>> Mak; - бр. [обма
рак] <<ТС.>>; - очевидно, запозичення з 
російської мови; пор. р. [обмороч.ник] 
<<зніт гірський, Epilobium moпtaпum L.>>; 
назва зумовлена використанням відва

ру агалик-трави при головному болі й 
непритомності. - 3СБМ 2, 175. -
Див. ще морок. 

обмут - ДИВ. омут. 
[обнаж] <<Квітковий пилок на ніж

ках бджіл•> Ж, Л; - очевидно, резуль
тат фонетичної видазміни давньої фор
ми *обножь <<обніж>>, [обнож] <<ТС.•>. -
Див. ще обніж. 

обніж <<КВіТКОВИЙ ПИЛОК, ЯКИЙ 
бджоли на задніх ніжках переносять у 
вулИк для виготовлення перги >>, об
ніжжя, [обніжка. Ж] <<ТС.>>; - р. [об
нога, обн6жа, обножка, 6бножь], бр. 
[обнаж], ч. obrюzka, obnuzka, слц. ob
пozka, вл. wobnozka, схв. [обнож, 06-
ножаrь], слн. obпozina <<ТС.>>; - псл. 
obnozь <<ТС.>>, утворене з прийменника 
оЬ <<Навколо>> та іменника noga <<НО-

обоїско 

га>>. - 3СБМ 8, 81; Machek ESJC 
406; Nemec LF 1960/1, 93-94; Bezlaj 
ESSJ ІІ 235. -Див. ще нога, о 1 • 

[обніжок] <<вузька неорана смуга 
землі між ланами, городами; межа Г, 
Пі, Ва, Гриц; доріжка, протоптана пі
шоходам Ж>>, [обн[жжє] <<вузькі порос
лі травою смужки землі навколо НИЕ>> 
Пі, [обнога] <<ТС.>> Ж; - результат ви
дозміни деетимологізовано"і форми об
м{жок «ТС.>>, зближеної з фонетично 
схожим обніжок <<ПідніжЖЯ>>. - Див. 
ще межа, о 1 • 

[ обножитися] <<Привикнути, прив'я
затися•> Ж; - неясне; можливо, пер
вісно означало <<звикнути до ніг>> (зо
крема, про собак). 

[обод] (ент.) <<Гедзь, овід, Hypoder
ma bovis L.>> Дейн, [обід тж, ободень 
тж, ободнЯк Л] «ТС.>>; - очевидно, ре
зультат контамінацїі форм [овад] «ТС.>> 
і [бодати] <<бити, колоти>> - Див. ще 
овад1 , бостИ. 

обоз <<валка; транспортні засоби у 
військах; (заст.) табір; артилерія Пі>>, 
[обвоз] <<ОбОЗ>> Дз, [об[з] <<ТС.>> Г, Ж, 
[об6зиско] <<Місце, де стоїть обоЗ>> Ж, 
[обозовиско, обоз6вище] <<ТС.>> Ж, [обо
зна] <<дружина начальника артилеріЇ•> 
Бі, [обозненко] <<СИН обозного>>, обоз
ний <<Обозник; виборна службова особа 
в Укра·іні в XVII-XVIII ст. СУМ; на
чальник артилерїі Бі>>, обозник <<сол
дат, який служить в обозі>>, [обозн[в
на] <<дочка обозного>> Бі; - р. болг. 
обоз, бр. аб6з, др. обозсь <<табір>>, 
п. oboz <<ТС.•>, ч. oboz (з рос.), м. 
(військ.) обоз; - очевидно, псл. або 
східно-псл. оЬоzь < *ob-vozь, утворене 
з префікса оЬ- і іменної основи voz'Ь, 
пов'язано·і з дієсловом voziti, vezti. -
Черньrх І 587; Фасмер ІІІ 104; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 426; Преобр. 
І 69; 3С~М 1, 55; Bruckпer 371; Ma
chek ESJC 406; Rudпicki Pгas.J:. ІІ !06. 
-Див. ще везтИ, о 1 • 

[обоїско] <<Садиба>> Ж; - очевидно, 
пов'язане з [б6їсько] <<ТіК>>; початкове 
о могло виникнути під впливом форми 
[об[йстя]. -Див. ще бИти1 • 
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обойма 

обойма; - бр. абойма; - запози
чення з російської мови; р. обойма 
пов'язане з др. *обоимаrпи <<збираТИ•> 
(пор. обоимаrпися <<бути збираним•> ), 
утвореним з префікса об- (обо-) і діє
слова uмarnu <<брати•>. - Див. ще 
імати, о1 • 

[обойчик] <<КЛючиця (анат.); комір 
католицького священика•> Ж; - запо
зичення . з польської мови; п. obojczyk 
<<Ключиця; комірець, комір>>, [obojek] 
<<Комір, комірець•>, [obojek, obujek] «ТС.•>, 
ЯК і Ч. obojek <<НаШИЙНИК>>, СЛЦ. obojcek 
<<КОМіреЦЬ>>, obojok <<НаШИЙНИК>>, СХВ. 
обоjак <<онуча>>, СЛН. оЬоjеп <<Придатний 
для обмотування, обкладання•>, похо
дить від псл. oboj- < *obvoj-, пов'яза
ного з дієсловом obviti, утвореним з 
префікса оЬ- і дієслова viti <<вити, нави: 
вати•>.- Brtickner 371; Machek ESJC 
406.- Див. ще вИти1 , о1 • 

[оболок1 ] <<хмара; обрис, контур•> 
Ж, [оболоки] <<небесна блакить•>, [обо
локо] <<хмара•> УРС, Ві, [оболоком] 
<<Масою, натовпоМ>> Ж; - р. [оболоко] 
<<ХМара•>, [оболок], бр. [вобалака, ВО
балак], ·др. оболоксь, п. ob.J:ok, ч. 
слц. oblak <<ТС.>>, нл. hob.J:oka <<Легка 
хмарина; хмари•>, болг. м. облак <<ХМа
ра•>, СХВ. облак, СЛН. obJak, СТСЛ. ОБ-
1\АК'Ь <<ТС.>>; - псл. *oboJkь < *ob-volkь 
пов'язане з дієсловом *obelkti < *ob
velkti <<Обволокти•>, утвореним з префі
кса оЬ- <<Об->> і дієслова *velkti <<волок
ТИ>>. - Німчук 147; Фасмер ІІІ 105; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 426; Пре
обр. І 628-629; 3СБМ 2, 174; Bruck
пer 371. - Див. ще волоктИ, о 1.
Пор. облак1 , облок1 • 

[ оболок2 ] <<Вікно•> Г, Ж; - резуль
тат J?Идозміни форми облок <<ТС.>> за 
помилковою аналогією до співвідно

шення форм облок <<хмара; вікно•> -
6бол6к <<Хмара•>; насправді ж, якщо 
запозиченому облок <<хмара•> (псл. *ob
volkь) закономірно відповідає укр. обо
лок, то формі облок <<Вікно•> (псл. 
*оЬьl-оkь) мало б відповідати неісную
че укр. *віблок. - Див. ще облок2. -

Пор. облок1 , оболок•. 
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обора 

[оболоюіти] <<Одягати; закривати; 
хмарити•> Бі, [оболокdrпися] <<одягати
ся; хмаритисЯ>> Бі, [оболоч.ина] <<наво
лочка, пошивка•> Ж, [зоболоч.u] <<роз
дягти, зняТИ>> Ж; - р. [оболокdrпь] 
<<Покривати, одягати•>, др. оболоч.аrпи 
<<ОДЯГаТИ>>, П. obJec <<ОбЛаЧИТИ, ОДЯГТИ>>, 
заст. obJ:Oczyc <<ТС.•>, oblekac, ч. obleci 
<<одягти•>, oblekati, слц. obJiect', oblie
kat' «ТС.•>, болг. облuч.ам <<одягаЮ•>, м. 
облекува, облеч.ува, облеч.е, схв. об
лсіч.иrпи <<ОДЯГаТИ>>, oбyfzu <<ОДЯГТИ>>, 
СЛН. obJaciti <<ОДЯГаТИ>>, obJeci <<ОДЯГ
ТИ>>; - псл. *obolkati, пов'язане з 
*obelkti < *obveJkti <<обтягти, одягти•>, 
утвореним з префікса оЬ- і основи діє
слова *velkti <<ВОЛОКТИ>>. - Див. ще 
волоктИ, о 1 • - Пор. облачати, об
лечИ, оболок•. 

оболона, оболонка, оболони, оболо
ники, оболонник, оболонщик - див. 
болона. 

[оболонка] <<ополонка•> Ж; - ре
зультат видазміни форми ополонка, 
очевидно, зближено"! з [оболона] <<ШИб
ка•>. - Див. ще полонка1 • 

оболонь, оболонич.і, оболоння, обо
лоня - див. болоння. 

обора1 <<відгороджена частина по
двір'я для худоби; загорода, загін; [ве
ликий сарай, хлів, засік ЛексПол; ху
доба Ж; жолобок у вигляді круга, зроб
лений на дереві]•>, [об{рч.ина] <<неве
лика обора•> Ж, [обориско] <<місце, де 
була обора•> Ж, [оборище] <<ТС.•> Ж, 
[оборовсіrпий] <<КругоподібниЙ•>; - р. 
[обора] <<загорода, загіН•>, бр. абора 
<<ХЛіВ, КОріВНИК>>, П. obora <<ХЛіВ>>, Ч. 
слц. obora <<заповідник•>, вл. wobora 
<<загін•>, болг. обор <<хлів•>, м. обор <<за
горожа ДЛЯ худоби, СТаЙНЯ>>, СХВ. обор 
<<Загорожа для худоби, двір•>, слн. obor 
<<огорожа, огороджена земля•>, obora 
<<загороджене поле; зоопарК>>; - псл. 

оЬога < *оЬvога, утворене з префікса 
оЬ- <<об-•> і віддієслівної іменної основи 
vor-, пов'язаної чергуванням голосних 
з псл. ver- <<Замикати, розмикати•>. -
Клепикова 180-188; Сл. и балк. язьr
козн. 181-182; Фасмер ІІІ 105-106; 



обора 

Преобр. І 630; Толстой ЛексПол 14; 
3CБ[vl 1, 56; Bri.lckпer 371; Machek 
ESJC 406; Младенов 367; Skok ІІ 538; 
Bezlaj ESSJ ІІ 235; Perssoп Beitr. І 
500. -Див. ще вір1 , о 1 • 

[об6ра2 ] <<Кругла дірка у взутті, 
крізь яку протягують волоки>>, [обори] 
<<шнурки, ремінці для прив'язування 
постоліВ>> Ж, [обірка] <<Вірьовка, протя
гнута в крайні петлі нижнього ряду ри
бальської сітки Г; вірьовка біля сподів 
волока БерЛ>>, [обірнИк] <<долото з віст
рям трубочкою для вибивання круж
ків>>, [обірник] <<пристрій, яким роб
лять дірки в пастолах для шнуріВ>> 

МСБГ; - р. [об6,()а] <<Вірьовка коло 
личаків>>, [об6рник], [об6рень] <<дірочка 
в личаку для протягання волоКИ>>, бр. 
аб6ра <<Вірьовка коло личакіВ>>, п. [obor
ka] <<сітка з тонких шну1жів; вірьовки 
коло постоліВ>>, [oborпik] <<Вірьовка>>, 
ЦСЛ. ОБОрА <<ПрЯЖКа>>; - ПСЛ. obor- < 
*obvor-, утворене з префікса оЬ- <<Об->> і 
іменної основи vor- <<Вірьовка>>, пов'яза
ної з *vьrvь <<ТС.>>; - споріднене з 
лит. apyvara <<Вірьовка для прив'язу
вання личакіВ», apyvaras <<ТС.>>, apvara 
<<Вірьов-ка,>, pervara <<вірьовка, на якій 
тримається сіть>>, pavara «Те.>>; припус
кається й можливість балтійського похо
дження східнослов'янських слів (3СБМ 
1, 55-56). - Фасмер ІІІ 105; Преобр. І 
630; Даль ІІ 1571; Fraeпkel 1197-1198; 
Mi.lhl.-Eпdz. ІІІ 780-781, IV 475; Тга
utmапп 351; Perssoп Beitr. І 500. - Див. 
ще вірьовка. 

оборіг <<Повітка на чотирьох стов
пах для зберігання сіна, необмолочено
го збіжЖЯ>>, [боріг, оборів] <<ТС.>> Ж, 
[6борожень] <<СТовп в обоQоЗі>>, оборо
жина «ТС.>>, [обор6жиско] <<Місце, де 
був оборіГ>> Ж, [оборожuще] <<великий 
обо"ріГ>> Ж; - р. [обор6г] <<СТіГ>>, п. brog 
<<СКирта, стіг; купа>>, ч. [obrah], ст. brh, 
brah <<ТС.>>, вл. br6Zer1 (brozпje) <<повіт
ка,>, нл. brozпja <<ТС.>>; - псл. *borg1>, 
*оЬогg1>, пов'язані чергуванням голос
них з *(o)bergti <<(о)береГТИ>>; тверджен
ня віщюсно протетичного характеру о 
(Кравчук УМШ 1957/4, 79) безпід-

о бр 

ставне. - Фасмер ІІІ 106; Варбот 3ти
мология 1965, 132; Jоряев 234; Bri.lck
пer 41; Machek ESJC 63; Schuster-Sewc 
71-72; Sadп.-Aitz. VWb. І 271; Buga 
RR ІІ 260; Persson Beitr. ІІ 927; EkbJom 
ZfS!Ph 24, 7. - Див. ще берегтИ, о 1 • 

оборка <<смужка матерії, зібрана в 
складки чи зборки і пришита для оздо
блення одягу>>; - бр. аб6рка; - запо
зичення з російсько·! мови; р. оборка 
<<обшивка складками>>, очевидно, похо
дить від псл. *obvorka, утвореного з 
префікса оЬ- <<об->> та іменної основи 
vor- <<Вірьовка•>. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 426; Преобр. І 630. - Див. ще 
обора2• 

обоЮду <<З обох бокіВ>>, обоЮдний 
<<Обопільний, взаємниЙ>>; - р. обоЮду, 
др. обоюду; - запозичення зі старо
слов'янсько·! мови; стсл. ОБОІЖДОІ(, як і 
слн. oboj6d, утворене з псл. оЬа, oboje 
за допомогою суфікса -Qdu, подібно до 
стсл. в.ьсждоІ( від vьsь <<увесь>>. - Фа
емер-Трубачев ІІІ 106; Черньrх І 588; 
Трубачев Ез.-етн. изсл. 142-143; Пре
обр. І 625. - Див. ще оба. 

[обоЯ:тний] <<байдужиЙ•>, [обуяд-
ний] <<звичайниЙ>> Пі; - запозичення з 
польської мови; п. oboj~tпy <<нечулий, 
байдужиЙ>>, як і ч. obojetпy <<Подвійний, 
лицемірниЙ>>, раніше означало <<двозна
чний, двосторонній, двоякий; такий, 
якого можна взяти з двох бокіВ>>; утво
рилося з основ числівника оЬа «обид
ва>> L дієслова j~ti <<брати•>. - Machek 
ESJC 231. - Див. ще оба, Яти. 

обпацьорений - див. запацьо
ритися. 

обпенехати - ДИВ. пелехати. 
обр <<авар•>, [обрuн] <<ТС.•> Ж, обри; 
р. обрин, др. обьринсь, обцинсь, 

П. oJbrzym <<ВеЛеТеНЬ>>, СТ. obrzym, Ч. obr, 
ст. obr, ober, слц. obor, . вл. hobr, слн. 
ober <<ТС.>>; - загальноприйнято"! етимо
лог!і не має; пов'язується з тюрк. apar 
(назва одного з тюркських племен), пер
вісно <<ПовстанецЬ>>, похідним від аЬа
<<Чинити опір>>; менш ім9вірна гіпотеза 
(Uhleпbeck 11; Schuster-Sewc 302-303) 
про зв'язок з Гот. abrs <<сильниЙ>> і при-
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образ 

пущення (Machek ESJC 406-407) про 
походження слова від оЬгьmеtі (п. obгz
miec <<набрякати, збільшуватися, пухну
ТИ>>) та ЙОГО споріднеНіСТЬ З Гр. о(3рЦ.10<;; 
<<велетенськиЙ>>. - Фасмер-Трубачев 
ІІІ 107-108; Преобр. І 631; Мен
гес 120-122; Bгi.ickner 378; Vondrak І 
83; Mikl. EW 2 І 9; Laziczius ZfS!Ph 8, 
289. - Пор. авари. 

образ [образець] <<малий образ; 
зразоК>>, [образкаf] <<Продавець образ
кіВ>> Ж, [об[Jазюік <<божник>>, образок, 
образний, [образовий] <<образнИЙ>> Ж, 
[образов~ітий] <<ТС.>> Ж, [образкувати] 
«ілюструвати>> Ж, відображення, відо
бражувач, відобразйти, відобража
ти, зображення, зображувач, зобра
жальний, зображувальний, зобраз~і
ти, зображати, преобраз~іти, прооб
раз <<Образ майбутНЬОГО>>; - р. образ, 
бр. вобраз <<образ>>, абраз <<ікона,>, др. 
образ'Ь, п. ч. слц. obraz <<Зображення, 
картина; образ, ікона>>, вл. нл. wobraz 
<<образ, картина, фотознімок>>, нл. hob
raz <<Картина, портреТ>>, боЛГ. М. образ 
<<ОбЛИЧЧЯ, ЩОКа>>, СХВ. образ <<ТС.>>, 
слн. obraz <<обличчя, образ>>, стсл. ОБ
рАз'Ь <<ВИд, образ,>; - псл. obrazь, ут
ворене з префікса оЬ- і основи іменни
ка razь, пов'язаного чергуванням голо
сних з rezati <<різатИ>>. - Фасмер ІІІ 
1 Об; Преобр. І 631; Горяев 234; 3СБМ. 
2, І 76; Bri.ickщr 371; Machek ESJC 
407; Schuster-Sewc 1632; Младенов 
367; Skok ІІІ 115-116; Bezlaj ESSJ ІІ 
236; Buga RR І 273. - Див. ще оІ, 
раз1 • 

образа, образливий, ображати; -
р. ст. образа <<Сором, ганьба, образа,>, 
бр. абраза, п. оЬгаzа <<образа; відраза>>, 
вл. wobrazyc <<завдати тілесного ушко
дженнЯ>>; - префіксальне утворення 

від гісл. razь, гaziti, пов'язане з др. об
разити, ображу .<<Вдарити>>, обража
ти, ображаю <<розбивати>>. V- 3СБМ 
1, 56; Bri.ickner 372; Scl1uster-Sewc 1632. 
-ДИВ. Ще оІ, образ, раз1 • 

образкИ (бот.) <<білокрильник, Cal
la L., Calla palustгis L. Mak, Словн. 
бот.; арум Бессера, Aгum besserianum 
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обренці 

Schott. Mak>>; - р. образюі <<арум пля
мистий, Aгum maculatum L.; воло
вик лікарський, Anchusa officinalis L.>>, 
п. obrazki <<арум плямистиЙ>>, obгazko
wiec <<ТС.>>, схв. образно зе;ье <<арум>>; -
очевидно, пов'язане з образок <<ікона>>; 
назва могла стосуватися насамперед 

рослини арум, суцвіття якої на фоні 
білого покривала, що його обрамляє, 
нагадує зображувану на іконах голову 
Івана Хрестителя, покладєну на миску 
(пор. назви арума в інших мовах: ч. 
ст. tvar sv. Jana, п. g1:owa sw. Jana, 
twaгz sw. Jana, нім. S. Johannshaupt, 
букв. «Голова святого Івана>>); білокриль
ник належить до однієї родини з ару
мом і має подібне до нього суцвіття; 
висловлювалась думка (Вгі.ісknег 372), 
що укр. р. образкu запозичено з поль
ської мови. - Machek Jm. rostl. 301. 
Див. ще образ. 

обранка - ДИВ. брам. 
обрат «Перегнане через сепаратор 

молоко>> Мо, (Ме); - запозичення з 
російської мови; р. обрат, очевидно, 
пов'язане з прислівником обратно 
<<назад>> як назва частини молока, що 

повертається назад із сепаратора піс
ля відокремлення вершків; р. обратно 
пов'язане з обратньtй <<ЗворотниЙ>>, 
яке зводиться до стсл. оБрАтІ1ТІ1 <<ПО

вернути>>, спорідненого з укр. оберта
ти (див.). 

[обрейдати] <<забруднити, забриз
кати гряззю, брудною водою>> (про ді
тей та їхній одяг) Па; - афективне ут
ворення, можливо, пов'язане з п. [braj
dyga, bгejtuga] <<калюжа на дорозі, бо
лото>>, похідним від breja (Ьгаjа) <<рідо
та>>, що зводиться до нвн. Brei <<каша, 
МіСИВО>>. 

[обренці] (у млині) <<два дерев'яні, 
оббиті залізом круги, в які вставлені 
цівки>>, [обренджа] <<металічне кільце, 
що скріплює ступицю колеса>> Лекс
Пол; - бр. [абрЗнджа] <<ТС.>>; - видо
змінене запозичення з польської мови; 

п. obr~cz <<обруч, коло>>, ст. оЬг~сzа, ob
rqcz <<ТС.>> є прямим відповідником укр. 
обруч (див.). 



обрепатися 

обрепатися, обрепкатися, обреп
шитися, обрйпатися - див. нарепа
тися. 

обрИв, обр~івистий, 6бр~івок -
див. рвати. 

[обрикотИтися] <<прикидатися хво
рим>> Ж; - неясне. 

[обрим] <<велетень, гіганТ» Бі; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. olbгzym «ТС.>> (з XVI ст., давніше 
obrzym «ТС.>>) пов'язане З укр. обрин. -
Moszyr\ski PZJP 113; BпJckner 378. -
Див. ще обр. 

обрис; - очевидно, запозичення з 
nольської мови; п. оЬгуs, як і ч. obrys, 
СХВ. обрис <<СИЛует, ,контур>>, слн. оЬг{s, 
зводиться до нвн. АЬrф <<обрис, план, 
контур>>, префіксального похідного від 
Ri~ <<креслення, план, ескіз>>; зазнало 
зближення з n. obгysowac, укр. обрису
вати.- Шелудько 40; SJP V 543. -
Див. ще рИса. 

[обрихтунок] <<В!иськове навчан
НЯ>> Ж; - видозмінене запозичення з 
німецької мови; н. Abrichtung <<ТС.>> по
в'язане з дієсловом abгichten <<навчати, 
дресирувати, припасовувати», утворе

ним з префікса аЬ- <<Від-, з->>, спорідне
ного З ГОТ. af, дінд. ара «ТС.>>, Гр. СШО, 
лат. аЬ-, і дієслова гichten <<спрямову
вати; наладжувати; рихтувати>>; на ук

раїнському грунті префікс аЬ- зазнав 
зближення з об-. - Шелудько 45; Кlu
ge-Mitzka 1, 588, 598. - Див. ще 
рихтувати. 

[обрідник] (бот.) <<осот, Cirsium ri
vulare Link.>> Mak; - неясне; можливо, 
nов'язане з 6брідний <<рідкий; недорід
ниЙ>>; назва могла бути зумовлена тим, 
що осот зріджує посіви, викликає не
дорід. 

[обріж~а] <<шкіряна або мотузяна 
частина батога>>; - бр. [обр6жка] 
<<ошийник у хортів і гончих собак>>; -
запозичення з польської мови; п. ob
roz <<НаШИЙНИК; обруч на ШИЇ>>, obroz
ka, оЬгоtа, obrqz «ТС.>> утворено з пре
фікса оЬ- і основи -wгoz-, наявної в po
wroz <<Канат, ЛИНВа>> (пор. укр. [вора
за] <<Мотузка чи ремінь у батозі>>, по-

обрус 

вор6зка). - 3СБМ 1, 57; Bгuckner 
372. -Див. ще верзтИ, вороза. 

обріЙ <<ГОрИЗОНТ>>, заобрійний; - не
ЯСНе; відтворюється (Наконечний УМШ 
1951/4, 79) давніше *обмрій, пов'язане 
з мріти(ся) «виднітися вдалині>>. 

обрік (заст.) <<урочиста обіцянка; 
виділена кількість їжі для денного ут
римання; солдатське утримання; корм 

для коней; ст. повинність селянина>> Г, 
Ж, оброк <<Податок кріпака замість пан
щиНИ>>, [о бр{ чнє] <<рептух, опалка>> 
ВеБ, [оброчник] <<той, хто дає обіт>>, 
[обрачанка] <<сумка>> НЗ УжДУ 37, 
[оброчникувати] <<Виконувати обіТ»; -
р. оброк, бр. абр6к <<щорічна плата 
селянина поміщику; корм для коней>>, 
др. оброк'Ь <<Податок, зобов'язаннЯ>>, п. 
оЬгоk <<фураж; (іст.) оброк>>, ч. оЬгоk 
<<витрати за рік>>, болг. оброк <<обіт, 
обіцянка,>, м. оброк <<Час прийняття 
Їжі; ПорціЯ>>, СХВ. оброк <<СТрОК>>, СЛН. 
оЬгоk <<умова, строк>>; - псл. оЬгоkь, 
пов'язане з дієсловом *obrekti <<абрек
ТИ>>, утвореним з префікса оЬ- і дієслова 
* rekti <<говорити>>. - Фасмер ІІІ 1 08; 
3СБ[V\. 1, 57; Brilckner 372; Machek 
ESJC 407. - Див. ще ректИ, о1.
Пор. вИрок, пророк, рік, строк. 

[обромок] <<обломок>> Ж; - неяс
не. 

оброть <<вуздечка>> Г, Ж, [обріть 
Бі, обр6тина, обротЯнка Ж, оброть
ка Ж, обрутЯ Ме] «ТС.>>, [обр6дька] 
<<Мотузяна чи шкіряна вуздечка без ву

ДИЛ>> Сизько, [заобр6чувати Ж, наоб
ротати Ж]; - р. 6бр6ть <<вуздечка,>, 
бр. абр6ць, др. оброт'Ь, обр'Ьт'Ь «ТС.>>, 
обр'Ьтити <<загнуздати•>, ч. oprat', слц. 
оргаtа (обидва з др.), стсл. оБр'ЬтІ1ТІ1 
<<обв'язати морду>>; - псл. оЬ-гьt- ут
ворене з прийменника оЬ- <<навколо>> і 
основи іменника гьtь <<РОТ». - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 358; Фасмер 
ІІІ 108; Преобр.] 631; 3СБМ 1, 57-
58; Machek ESJC 416; Mikl. EW 285; 
Otг~bski LP б, 177. - Див. ще оІ, 
рот. 

обрус <<СКатерть>>, [обруса ДзАтл І, 
обрус6к Ж] «ТС.>>, [обрусок] <<скатерть 
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обрУч 

фабричного виробництва•> Па, [обрус
ча] <<СкатерТЬ>> Ж, [обрус.і] <<РУШНИК>> 
Пр. ХІ діал. н.;- р. [обрус] <<Скатерть•>, 
бр. абрус «ТС.•>, др. убрусь <<Хустка, 
рушник•>, обрусьць <<рушник•>, п. ч. 
слц. obrus <<Скатерть•>, ч. ст. brusec 
<<рушник•>, болг. обрус <<Хустка, сервет
ка•>, слн. [obгus] <<скатерть•>; - псл. 
оЬгus-ь, пов'язане чергуванням голос
них З ЦСЛ. Бр'ЬСNЖТІ1 <<СТерТИ>>, р.-ЦСЛ. 

БрІ(СІ1ТІ1 <<ГЛаДИТИ, ТОЧИТИ>>, укр. брус; 
виклJІкає сумні~? пов'язання (Machek 
ESJC 407, ESJCS 424) з слц. гusat' 
<<витріпувати краї тканини>>, що зводи
ться до гіпотетичного *гup-sati <<скуб
ТИ>>, яке могло бути спорідненим з 
нвн. raufeп, гuрfеп <<скубти•>. - Фас
мер ІІІ 108; Желтов ФЗ 1876 VI 72; 
3СБМ 1, 58; Вгі.ісkпеr 372; Bezlaj 
ESSJ ІІ 238; Sadп.-Aitz. VWb. І 218-
219.- Див. ще брусІ, о1 • 

обруч, [обручик Ж, обруче Ж], об
ручка <<Перстень•>, [обручйнка] «ТС.>> 
Ж, [обручник] <<наречениЙ>> Ж, [обруч
коватий] Ж, обручкувати <<окільцю
вати•> Ж; - р. обруч, бр. абруч, др. 
обручь, п. obr~cz, ч. слц. оЬгuс, вл. wo
bгuc, нл. hobruc (hobryc) <<зап'ястя•>, 
болr. обр'ЬЧ <<ОбруЧ>>, СХВ. обр!}Ч, СЛН. 
obroc <<ТС.>>, ЦСЛ. ОБрЖЧЬ <<КіЛЬЦе>>; -
псл. оЬгQсЬ <<зап'ястя, браслет, кільце•>, 
утворене з прийменника оЬ <<Навколо•> й 
основи іменника ГQka <<рука•>. - Тка
ченко УМЛШ 1986/12, 76; Черньrх І 
588-589; Фасмер ІІІ 1 08; Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 358; Преобр. І 631; 
3СБМ 1, 58; BrUckper 372; Machek 
ESJC 407; Schuster-Sewc 1633; Bezlaj 
ESSJ ІІ 237; Тrаutшапп 237; Buga RR 
ІІ 506. - Див. ще ot, рука. 

обрЯд Г, Ж, [обрядок] <<обряд, зви
чаЙ•> Ж, обрЯдність, обрядовість, об
рЯдний, обрядовий; - р. обрЯд, бр. 
абрdд, др. обряд'Ь <<Порядок, угода•>, 
п. obrz~d <<обряд•>, ч. obrad, слц. оЬгаd, 
болг. м. 6бред, схв. Обред, слн. оЬгеd 
«ТС.•>; - псл. оЬг~d-ь, пов'язане з діє
словом obr~diti <<влаштувати, впоряд
кувати•>, утвореним з префікса оЬ- і 
дієслова г~diti <<рядити•>, похідного від 
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обсервувати 

r~d-ь <<ряд, порядок>>. - ФасІ\:!ер ІІІ 108; 
Вгі.ісkпеr 373; Machek ESJC 407. -
Див. ще о1 , ряд. 

[обрямувати] <<облямувати•>; - ре
зультат контамінації форм обрамувати 
(обрамовувати, обрамлЯти) й обля
мувати. -Див. ще лЯма2 , оІ, рама1 • 

[обсачити] <<оточити•> Ж; - запо
зичення з польської мови; п. obsaczyc, 
osaczyc «ТС.•> пов'язується із soczyc, 
якому відповідає укр. соч~іти <<Підстері
гати, висліджувати•>. - BrUckпer 384-
385; SW ІІІ 517.- Див. ще сочИти. 

[обселепитися] <<набратися; добре 
напитисЯ>> Ж; - очевидно, афективне 
утворення неясного походження. 

[ обсельці] <<Кра'і (ребра) ДОШКИ>> Ж; 
- результат видазміни деетимологізо

ваних форм обзел <<закраїна дошки•>, 
обзелок <<обаполок•>, можливо, збли
жених з основою осла <<точильний ка
мінь, брусок•>, р. оселок «ТС.•>, п. osel
ka, oselek <<ТС.; овальний шматок мас
ла•>. - Див. ще обзел 1 • - Пор. облі
зок. 

обсерваторія; - р. болг. обсерва
тория, бр. абсерваторьtя, П. obserwato
ГiUП1, ч. observatoriuш, observatof, слц. 
obseгvatoгiuш, м. опсерваториjа, схв. 
опсерваті5рйj, опсерваті5риjа, опсерва
ті5риjум, слн. observatoгij; - запози
чення із західноєвропейських мов; фр. 
obseгvatoiгe, нім. Obseгvatoгiuш, англ. 
obseгvatoгy походять від нлат. observato
гiuш, яке зводиться до лат. observo 
<<спостерігаю•>, утвореного з префікса 
о Ь- <<до-, об->> і дієслова servo <<спосте
рігаю, бережу•>. - СІС 2 591; Чернь1х І 
589; Фасмер ІІІ 109; ССРЛЯ 8, 436; 
Kopalir\ski 683; Holub_.:..Lyer 340; РЧДБЕ 
500; Кlеіп 1069. - Див. ще облігація, 
сервант. - Пор. консерви. 

обсервувати <<СПостерігати>>, об
серватор, обсервація; - р. обсерва
ция, обсервационньи'і, бр. абсерва
цьtя; - запозичення з польської мови; 
п. obseгwowac, obseгwacja, obseгwatoг, 
як і ч. observace, слц. obseгvacia, болг. 
обсерв~ірам, м. опсервациjа, опсерва
тор, схв. опсерв~ірати, опсервациjа, 



обсіч 

слн. observacija, походять від лат. ob
servo <<спостерігаю, уважно стежу>>. -
СІС2 592; Фасмер ІІІ 1 09; 3СБМ 1, 60; 
Holub-Lyer 340; РЧДБЕ 500. - Див. 
ще обсерваторія. 

[обсіч] <<зразу, раптом>> Г (виходячи 
з ілюстрації: <<А вона до неї обсіч: хто 
зробив та й ХТО>>, - значення може 
бути сформульоване й інакше,: <<Присі
куючисЬ>>); - очевидно, пов язане з 
дієсловом с[кт~і; конкретний характер 
словотворчо-семантичного зв'язку не
ясний. - Див. ще оІ, сіктИ. 

обскурант <<Противник прогресив
них ідей, мракобіс>>, обскурант~ізм 
<<вороже ставлення до науки, освіти, 
захист реакційних ідей,>; - р. болг. 
обскурант, бр. абскурант, п. ч. сJщ. 
obskuraпt, м. опскурант, схв. опску
рант, слн. obscuraпt; - запозичення 
із західноєвропейських мов; н. Obscu
rant, фр. англ. obscurant походять від 
лат. obscйrans (-antis) <<затемнюючиЙ>>, 
пов'язаного з obscurus <<темний, неви
разний, непевний>>, первісно <<Закри
тий>>, спорідненим з двн. skйr <<Повітка, 
покрите місце, притулок>>, дінд. skun~ti 
<<ПОКрИТИЙ>>, Гр. <JXUVIO <<броВИ>>, дісл. 
sku111e <<темниЙ>>, sky <<Хмара, покрите 
небО>>, англ. sky <<небО>>. - СІС2 592; 
КЗСРЯ 300; ССРЛЯ 8, 439; Kopaliri
ski 683; Holub-Lyer 340; РЧДБЕ 500; 
Кlein 1068, 1455. - Пор. шура. 

[обсовгати] «Трохи обтовкти просо, 
ячмінь у ступі>> ЛексПол; - префік
сальне утворення від не засвідченого в 

цьому значенні с6вгати; пор. *ковга
ти, ковганка <<СТупка>>. -Див. ще оІ, 
сова ти. 

обставина <<важливий для чогось 
факт; (мн.) сукупність умов; матеріальне 
становище; (грам.) один з другорядних 
членів речення>>; - очевидно, калька р. 
обстоЯтельство <<Т.С.>>, що є калькою 
фр. circonstance або нім. Umstand, які, у 
свою чергу, калькують лат. circumstantia 
<<ТС.>>, утворене з префікса circum- <<нав
коло>> та основи дієслова stare <<стояти>> і 
гр. кєріо:rаmс; <<Обставина,>, що складає
ться з префікса кєрі- <<навколо>> та імен-

ника ол:хmс; <<стояння, стано_вище>>. -
Фасмер ІІІ 109; Unbegauп RES 12, 39; 
Пизани 70. - Див. ще оІ, стати. 

[обстій] <<стара дівка>> Ж, [ обсцfй] 
«ТС.>> Ж; - очевидно, пов'язане з діє
словом стоЯти; конкретна мотивація 
назви неясна. -Див. ще оІ, стати. 

обструкція <<демонстративна дія з 
метою зриву якихось заходів, пропо

зиціЙ>>, обструкціонізм, обструкціо
нІст, обструкт~івний, обструкцІй
ний; - р. болг. обстр!)кция, бр. аб
стр!)кцьtя, п. obstrukcja, ч. obstrukce, 
слц. oЬStrukcla, м. опструкциjа, схв. 
опструкциjа, слн. obstrukcija; - запо
зичення із західноєвропейських мов; н. 
Obstruktion, фр. англ. obstruction похо
дять від лат. obstructio <<закупорка, пе
репона, перешкода>>, пов'язаного з діє
словом obstruere <<забудувати, зробити 
недоступним>>, утвореним з префікса 
оЬ- <<проти-, до->> і дієслова struere <<бу
дувати>>.- СІС2 592; К3СРЯ 301; 
ССРЛЯ 8, 456; Kopalir\ski 683; Holub
Lyer 340; РЧДБЕ 501; Юеіn 1070. 
Див. ще облігація, структура. 
Пор. конструкція. 

[обстяжка] -див. стяг2 . 
[обтаритися] <<Вивалятися, забруд

нитисЯ>>; - неясне; зіставляється (Кур
кина 3тимология 1970, 100) з р. [то
рити] <<мучити, томити, затримувати, 
ВОЛОЧИТИ або ВОДИТИ>>, СХВ. tariti «Тер
ТИ>>, слн. tarati <<мучити, терзати, пові
льно працювати>>, [ t(!rati] <<ТЯгти, воло
чити; хворіти>>. 

[обтукувати] <<оточувати, обляга
ТИ>> Ж; - неясне. 

[обувець] (бот.) <<Calceolaria>> Ж; -
ПОХідне утвореННЯ ВіД (обув) <<ВЗУТТЯ>>; 
очевидно, калька Латинської наукової 
назви, в основі якої лежить лат. cal
ceolus <<Черевичок>> (за подібністю квіт
ки до туфельки). -Див. ще взути. 

обуза <<Те, що заважає, висить тя
гарем; [натовп],>; --'- р. об!)за, бр. абу
за, др. обуз'Ь <<Пов'язка>>, ч. obuza 
<<гніт, гноблення>>, вл. woboza <<неволя, 
обтяжливісТЬ>>, . нл. wobuza (hobuza) 
<<ТЯГар, ПрикріСТЬ>>, СТСЛ. nОД'Ь ОБЖЗОМ'Ь 
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обуртувати 

<<непривітно, з обуренням»; - псл. 
obQzь < *obvQZЬ, obQza < *obvQza, по
в'язані з дієсловом ob~zati < *obv~zati 
<<обв'язати>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 
109; Черньrх І 589; Преобр. І 631; Бу
лаховський Вибр.v пр. ІІІ 362; 3СБ[V\. 1, 
60; Machek ESJC 408; Schuster-Sewc 
1634. - Див. ще в'язати, о1 • - Пор. 
узи. . 

[обуртувати] <<напасти з усіх бо
ків>> (<<Як несла я кішку в мішку -
трохи не обуртували собаки>>) Г; -
неясне. 

обути - див. взути. 
обух «Тупа, важча частина гострого 

знаряддя або зброї, молот>>, [обушник] 
<<ковальський молот>>, [обушниця] <<За
жим; залізна скоба>> Ж, обушок <<зна
ряддя для відколювання пластів вугіл
ля; молоток; вид холодної зброЇ>>, 
[обушкувdти] <<робити мітки обухом>> 
Ж; - р. обух, бр. абух, П. obuch, Ч. 
obuch, obusek <<Палка, обух>>, слц. obuch 
<<дрючок>>, слн. [obuh] <<булава, довб
ня>>; -· псл. оЬuхь; - загальноприйня
тої етимології не має; найчастіше 
пов'язується з вухо, псл. uxo у зна
ченні <<отвір для ручки в різних інст
рументах>~; пояснюється також (Ma
chek ESJC 407-408) як <<двовухиЙ>> (з 
двома лезами), оскільки ч. [usi] має 
значення «леза сокири по обидва боки 
від топорища>>; малопереконливим зда

ється пов'язання слова з вигуком бух 
або з дієсловом набухсіти <<Набрякати>> 
(Горяев 235; Брандт РФВ 1890/ 1, 94; 
Фасмер ІІІ 109-110; Bezlaj ESSJ ІІ 
239; Sadп.-Aitz. VWb. І 76-81), як і 
з дієсловом obu ti <<взути>> (3СБМ 1, 
61): - Трубачев Рем. терминол. 157; 
Черньrх І 589; Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 358; Преобр. І 632; Bruckner 373; 
Holub-Kor. 251.- Див. ще вухо, о1 • 

[обУча нола вершина гори>> Ч; -
неясне. 

[обхаморити] <<Почистити>> Ж, [об
хd.мрати] <<ТС.>> Ж, [прихсі.мрати] «Те.; 
прибрати; доглянути, відгодувати (сви
ню)>> Нед, [обхu.мрати] <<Привести до 
порядку (одяг); помиТИ>> Ба, [обх~і.м-
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обценьки 

ратися] Ба, [прих[р.мати] <<Привести 
до ладу>> Ме, [прих[р.матися] Ме, 
[прихорний] <<ошатниЙ>>; - очевидно, 
результат контамінації дієслів [обхd
.мити] й [обхdрити] «ТС.>>, похідних 
від [ха.м~іти] і [хсірити] «ТС.>> (див.). 

обха:Ючити, обханЮчити - див. 
хаяти. 

[обхвіруватися] <<обходитися (чимсь),>; 
- неясне. 

[ обцалик] <<ВИд шевського знаряд
ДЯ>> Ж; - неясне. 

[обцас] <<Каблук, підбоr>) Г, Ж, [об
цааіна] <<ТС.>> Ж, [обчас «ТС. СУМ; 
задник у чоботі Л>>; - бр. aбu,dc; -
запозичення з польсько"і мови; п. obcas 
<<каблук, підбор>> походить від н. Absatz 
«ТС.>>, пов'язаного з дієсловом absetzeп 
<<відкладати, перериватися>>. - Шелудь
ко 41; Rudn. ІІ 867; Оньrшкевич Исслед. 
п. яз. 245; 3СБМ 1, 61; Paul DWb. І 8, 
1 О. - Див. ще абзац. 

обценьки <<щипці, кліщі>>, [обцінь
ка] <<Кліщі шевцЯ>> Бі, [обцінь.rи] <<Клі
щі; кліщі для відривання підків>> Ж, [оп
цьон.rі] <<обценьки>> О, [оцанки ДзАтл ІІ, 
6цонки тж, цьоньки О] <<ТС.>>, ст. об
цекги (1598); - р. [обц,інки], бр. аб
цугі, [абцзнгі, абцзнькіJ «ТС.>>; - за
позичення з польської мови; п. obc~gi, 
[ obcqgi], ст. hebcqgi <<Те.>> походять від 
нвн. Hebzaпge, утвореного з основ діє
слова hеЬеп <<Підіймати>>, спорідненого 
з haben <<МаТИ>>, дісл. hafa «ТС.>>, лат. 
саріо <<беру>>, та іменнИка Zange <<КЛі
щі, щипці>>, спорідненого з англ. tongs, 
гол. tang, дісл. tong «ТС.>>, дінд. dasati 
<<кусаєтьсЯ>>, гр. <:'нxxvw <<кусаю>>, алб. 
danє <<КЛіщі>>; можливий зв'язок і з нім. 
Hufzange <<ковальські кліщі для відри
вання підків>>, утвореним з основ слів 
Huf <<КОПИТО>> і Zange (Шаровольський 
ЗІНО ІІ). - Дзендзелівський RKJ LTN 
15, 145; Sheve.lov Hist. phonol. 483; 
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 245; Шелу
дько 41; Richhardt 83; Фасмер ІІІ 11 О; 
Трубачев Рем. терминол. 371, 382; По
тебня К ист. зв. ІІІ 263; 3СБМ 1, 62; 
Witkowski SОг 19/2, 208; Bгuckneг 
369; Кluge-Mitzka 873. 



обчанути 

[обчанути] <<стиснути, здавити (у 
виразі: обчануло коло горла)>> Ж; -
неясне. 

[ обчверхнути] <<обпалити навкру
ГИ>> Ж; - неясне. 

[обчерти] <<обдерти кору, шкіру>>, 
[обчерсти, обчирати Ж, обчірати] 
«ТС.>>; - префіксальне утворення від 
'"черти, *черсти, др. *чьрту, -черес
ти <<різати>>, спорідненого з р.-цсл. 

чрЬ'ГІ(, чр-tст11 <<ТС. >>, СЛН, сЛаtі <<КОрчу
вати, шкрябати>>; - псл. *ceгsti < *ceг
tti, *сьгtQ; - споріднене з лит. kertu, 
kii'sti <<рубати, сильно бити>>, лтс. c$rtu, 
clrst «ТС.>>, дінд. kartati <<ріже>>, ав. kdгdn
tai-ti «ТС.>>; іє. *(s)ker-t- <<різати>>. - Фас
мер IV 349; Вегn. І 172; Tгautmann ІЗО; 
Muhl.-Endz. І 387; Pokorny І 938-
942. - Пор. ущерть, черес, чересло, 
черсати, черта. 

обчество - див. обчий. 
[обчий] <<спільниЙ>> Пі, [обчесьюій] 

<<суспільниЙ>>, [обчеств6] <<суспільство; 
мир>> Г, Ж; - слова основи, очевидно, 
успадкованої з давньоруської мови (др. 
обьчии); збереження початкового о без 
переходу в і могло бути викликане 
впливом російської мови; фонетично 
закономірною формою в українській 
мові є [вібчий] (див.). 

[обчикрізати] <<обрізати>> Ж; - ре
зультат контамінації (об) різати й 
(об) чикр~іжити <<обрізати>>. - Див. 
ще оІ, різати, чикрИжити. 

обшар <<ПеВНИЙ простір; обсяг; Се
редовище; селяни, які обслуговували 
панський двір і жили при ньому>> СУМ, 
Ж, [обшараj <<щюстір, територіЯ>> Ж, 
[обшарє, обшаря] <<селянська садиба>> 
ДзАтл ІІ, ст. об'Ьшар (1604), обшари 
(1606); - бр. абшар <<Простір; велика 
ділянка>>; - ·· запозичення з польської 
мови; ri. obszaг <<широкий простір, від
крите місце; територ.ія>>, заст. <<ПОЛе>> 
походить від свн. oberschaг (нвн. 
Oberschaг) <<викорчуване поле>>, утво
реного з прикметника оЬег <<Вищий, 
верхніЙ>> та іменника schar (нвн. 
Schar) <<Військова частина, гурт; робота 
на панщині>>, пов'язаного з дієсловом 

о в 

scheгen <<стригти, різаТИ>>, спорідненим 
з укр. кора, шкура. - Шелудько 41; 
Richhardt 9, 83; 3СБМ І, 63; SW ІІІ 
523; Кluge-Mitzka 635, 643. - Див. 
ще кора, обер-, шкура1 • 

обшлаг <<одворот на кінці рукава>>, 
ст. обшлЯг'Ь <<колн"Ьрм ( 1627); -
р. обшлаг, бр. абшлсіг, п. obszlega; -
через російське посередництво запози
чено з німецької або голландської мо
ви; нвн. Aufschlag, гол. opslag <<ТС.>> 
пов'язані з дієсловами нвн. aufschlagen 
<<піднімати (очі); засукувати (рукава)>>, 
ГОЛ. ops\aan «ТС.>>, утвореНИМИ З префі
кса нвн. auf- <<на->>, гол. ор- <<ТС.>>, спо
рідненого З ДВН. Of, ДЇСЛ. upp «ТС.>>, 
дінд. upa <<НаПрОТИ, ДО, на, ПрИ>>, ав. 
upa, гр. \.nr6 <<Під>>, лат. sub «ТС.>>, і діє
слова нвн. schlagen <<бити>>, гол. slaan 
«ТС.>>, спорідненого з двн. гот. slahan, 
дісл. s\a «ТС.>>, сірл. slactha <<побитиЙ>>, 
slacc <<МеЧ>>. - Шелудько 40; Чернь1х І 
589; Фасмер ІІІ 11 О; Преобр. І 632; 
ТСБМ І 88; Кluge-Mitzka 36, 652. 

общИна СУМ, Ж, общ~інник, об
щ~інний; - р. община, бр. абшчьіна, 
др. обьщина, обьчина; - через ро
сійську й давньоруську мови запози
чено зі старослов'янської; стсл. ОБЬ.Ш'f'І1-
NА <<Громада, товаристВО>>, як і болг. 6б
щинсі <<община (адміністративна оди
ниця)>>, М. оnштина <<ТС.>>, СХВ. оn1zина 
«ТС.; церковна общиНа>>, оnштина, 
СЛН. obcina «ТС.>>, пов'язане З прикмет
НИКОМ ОБЬЩЬ. <<СПіЛЬНИЙ>>. - 3СБМ 
1, 64. - Див. ще вібчий. - Пор. об
чий. 

[общубрати] <<обскубти>>; - не зо
всім ясне; пов'язується з чуб ( чубер, 
чупер) (ВеЗн 43); може бути зведене 
до основи *щуб- (пс:Л. *skeub-), пов'я
заної чергуванням голосних з основою 
скуб- (псл. *skoub-). . 

об'Ява, об'яв, об'явИти, об'явИти
ся, об' Явка, об' явлЯти, об' явлЯтися, 
об'Явник - див. явИти. 

ов (вигук здивування, захоплен
ня); - очевидно, утворення інстинк
тивного походження; могло виникнути 

також у результаті подовження вигуку 
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овад 

о (о > і5 > of} > ов). - Див. ще о2 • -

Пор. гов. 
[овад1 ] (ент.) <<овід, Hypoderma bo

vis L.>>, [в6вад ВеБ, г6ват Я, 6ваден.ь 
Дейн, увdд ЛЖит] <<ТС.>>; - р. [овад], 
бр. [авdд], авадзень «ТС.>>, п. owad <<КО
маха, ГНУС>>, [howad] <<ТС.>>, Ч. ovad 
<<овід>>, [hovad, hovad, hovado], слц. 
ovad, болг. [6вад], схв: Обй.д, овй.д, 
слн. obad <<ТС.>>; - псл. ovadь < *ob
vadь; -'- СПОріднене З ЛИТ. t.'Jodas <<КО
мар>>, ЛТС. uods «ТС.>>, гр. w3Єw <<ШТОВ
хаЮ>>, Єvоан;; <<Струс>>, дінд. vadhati, vad
hayati <<б'є, вражає>>, ав. vadaya- <<Від
штовхувати>>, які, можливо, перебува
ють у зв'язку з укр. вадити (Matze
nauer LF 11, 334; Zubaty AfSIPh 16, 
407; Mi.ihi.-Endz. IV 413); існує припу
щення про походження слов'янських 
слів з *od- І *ёd- <<ЇСТИ>> (Schulze KZ 43, 
41) або з складного слова *ov-odos 
<<ТОЙ, хто їсть вівцю>>, утвореного з ос
нови іменника ovis <<вівця>> і форми 
*odos від основи *ёd- І *od- <<Їсти,> (Тру
бачев Назв. дом. жив. 71 ); неорrрун
тованою є гіпотеза (Machek ESJC 423) 
про спорідненість з лат. tabanus <<овід>>. 
- Німчук 221; Фасмер-Трубачев ІІІ 
114; Черньrх 1591; 3СБМ1, 67-68; 
Bri.ickner 387; Skok ІІ 534; Bezlaj ESSJ. ІІ 
231-232. - Пор. вадити, вівцЯ, їс
ти, овід. 

[овад2 ] (орн.) <<волове очко, Troglo
dytes troglodytes L.>>; - не зовсім· яс
не; вважається (Булаховський Вибр. 
пр. ІІГ 217) результатом перенесення 
назви овода на птаха; мотивація пере
несення неясна; може бути пов'язане і 
з такими назвами тієї самої пташки, як 
[звод{й, звод~ітель]. 

[овак] <<інакше,>, ст. овак.ій <<інший, 
інакший,>; - п. owak (у виразі і tak і 
о. <<і так і сяк>> ), owako <<ТС.>>, ч. ovak 
<<іНаКШе>>, СХВ. ОВСхК.і5 ( ОВак.) «ТаК, 
отаю>; - псл. ovako <<ОН ЯК>>, похідне 
від вказівного займенника оvь <<ТОЙ, 
такиЙ>>, подібне за формою до kako 
<<ЯК>>, takQ нак>>. - Bri.ickner 387; Ma
chek ESJC 423; Skok П 578. - Див. 
ще овИй. -Пор. інак, так. 
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овва 

овал, овальний; - р. болг. овал, 
бр. авсіл, П. ВЛ. owaJ, Ч. СЛЦ. СЛН. ovaJ, 
м. овал, схв. овал; - запозичення із 
західноєвропейських мов; фр. ovale, 
англ. oval, н. Oval походять від елат. 
6valis <<ЯЙцеподібний,>, пов'язаного з 
лат. 6vum <<ЯЙце>>, спорідненим з гр. 
(;)ov, дісл. egg, дангл. ceg, двн. еі, нвн. 
Еі, псл. *aje «ТС.>>, укр. яйце. - СІС2 

592; Черньrх І 590; Фасмер ІІІ 112; 
К3СРЯ 302; 3СБМ 1, 68; Holub-Lyer 
351; РЧДБЕ 501; Dauzat 522; Fremd
worterbuch 443; Юеіп 1104, 1106. -
Див. ще яйце. 

овація; - р. болг. овdция, бр. 
аваЦЬlЯ, П. owacja, Ч. ovace, СЛЦ. OVa
cia, ВЛ. owacija, М. овациjа, СХВ. ОВй.
циjа, овсіциjе, слн. ovacija; - запо
зичення із західноєвропейських мов; 
н. Ovation, фр. англ. ovatioп походять 
від лат. ovatio <<малий тріумф,>, пов'я
заного з ovo <<торжествую, тріумфую>>, 
спорідненим з гр. єua~w <<радісно кри
ЧУ>>, буквально <<кричу єіSа (на честь 
Вакха)>>. - СІС2 592; ЧерньІх І 590; 
Kopalir1ski 705; Holub-Lyer 351; 
РЧДБЕ 501; Dauzat 522; Fremdworter
buch 443; Юеіn 1105; Walde-Hofm. ІІ 
229-230. 

овва (вигук здивування, сумніву, 
іронії), [оввак.ало] <<ідіот, дурень, який 
часто говорить овва>> Пі; - п. owwa; 
- не зовсім ясне; можливо, результат 

поширення вигуку ов вигуковим еле

ментом а; може бути також зіставлене 
з п. ст. owa <<ЧИ, хіба; ото; отож, отже, 
адже>>, пов'язаним із займенником ow 
<<ТОЙ>>, спорідненим з укр. 6вий; не ви
ключена й можЛивість зв'язку з р. увьі, 
др. YBbl, боЛГ. YB~l, СТСЛ. ОІ(В.ЬІ, Ч. OUVe 
(вигук жалю,. болю, нарікання), ove, 
ove, слц. ou <<ТС.>>, що зіставляються з 
лат. vah, vae, двн. we, · гот. wai, свн. 
ouwe, 6wё, нвн. weh, лит. лтс. vaT, сірл. 
fae, кімр. gwae, брет. gwa, ав. vayoi, 
avoi, avoya, гр .. оа, oua, oua, ouai, іє. 
*цаі V «ТС.>> ( Фасмер IV 145; Machek 
ESJC 423; Wa!de-Hofm. ІІ 724; Юu
ge-Mitzka 545; Pokorny 1110-1111). 
-Пор. вава. 



Овдій 

Овдій (чоловіче ім'я), [ОвдіЄць Г, 
Ж], Овд{йко, [Одійко] Ж, ст. Owdeie
wicz (14 78), Авдtй ил(и) Аvд{й <<рабь 
Г(осподе)нь, або св'Ьдок Г(осподе)нь>> 
(1627);- р.,Авдей, ст. Авдий, бр. Ау
дзей, болг. Авдий, стсл. G\.в.ьд1111; - че
рез церковнослов'янську мову запози
чено з грецької; гр. 'Af>ota~ походить 
від гебр. 'obadiah- <<служитель (Бога) 
Ягве•>. - Вл. імена 73; Берюrда 171; 
Петровский 34; Спр. личн. имен 371; 
Илчев 41. 

[овелИ:цини] <<На Паску, на Велик
день•> ЛексПол; - очевидно, результат 
універбізації словосполучення др. о ве
лицt дьни (місц. в. одн. від велик'Ь 
дьнь <<ВеликденЬ»). - Див. ще велИ-

" І 
кии, день, о . 

Овен (назва сузір'я), 6вній (рідк., 
заст.) <<овечиЙ•>; - р. Овен (сузір'я), 
заст. 6вен <<баран.>, бр. Авен (сузір'я); 
- запозичення з церковнослов'янської 
МОВИ; ЦСЛ. ОВ.Ь.N'Ь <<бараН>> (у Т. Ч. ЯК 
назва сузір'я) споріднене з болг. авен 
<<бараН>>, М. авен, СХВ. ован, СЛН. oven, 
ч. oven, п. owien, можливо, також з др. 
овьн'Ь <<Те.•> (якщо це не старослов'я
нізм); - псл. оvьnь; - споріднене да
лі З npyc. awins <<бараН>>, ЛИТ. avinas, 
ЛТС. auns, avins <<ТС. >>; Є давнім аугмен
таТИВНИМ утворенням від іє. *ovis <<вів
ця•>; як назва сузір'я цсл. ов.ьн'Ь, nодіб
но до лат. aries <<баран; сузір'я Овен•>, 
є калькою гр. хрї6~ <<баран; сузір'Я 
Овен•>. - Фасмер ІІІ 113; Bгuckneг 387; 
Младенов 371; Skok ІІ579; Bezlaj 
ESSJ ІІ 263; Tгautmann 21; Топоров 
178-179; Muhl.-Endz. І 225, 232; 
Meillet Etudes 260. - Див. ще вівцЯ. 

Оверкій (чоловіче ім'я), Оверко, 
Аверкій, Овер'Ян, Авер'Ян, ст. Овер
кич'Ь . (особове ім'я 1438), Аверкій 
<<дрьзновенм (1627); - р. Аверкий, 
АверьЯн, бр. Аверкій, болг. Аверкий, 
стсл. G\.в.єрк11І1; - через церковносло
в'янську мову запозичено з грецької; 
гр. 'А~Єрхю~. можливо, nоходить від 
лат. Abeгcius, яке виводиться від діє
слова aveгto <<Відвертаю, відхиляю; же
ну•>, nрефіксального похідного від verto 

овес 

<<nовертаю, обертаю•>, сnорідненого з 
псл. *V6[teti, укр. вертіти. - Вл. іме
на 73; Беринда 171; Петровский 35-
36; Cnp. личн. имен 371; Илчев 41.
Див. ще вертіти. 

[овер'ян (лікарський)] (бот.) <<Ва
леріана, Valeriana officinalis L.>> Mak, 
[оверян, авер' ян] «ТС.•> Mak; - ре
зультат фонетичної видазміни літера
турної назви валеріана, зближеної з 
особовим ім'ям Овер' ЯІ-l, Авер' Я~-t; nop. 
інші nодібні зближення у формах [ва
леріан, .маріян] «ТС.•>. - Див. ще ва
леріана. 

овес1 (бот.) <<Avena L.•>, [вовес, го
вес] <<ТС.•> Mak, вівса (мн.) <<Вівсяне 
поле, вівсяні сходи•>, віваі «ТС.>>, 
[вівсик] <<вівсюГ•>, [віваіна] <<зернина 
вівса; стебло вівса•>, [вівсисько] <<поле, 
з якого скасили овес>> Ж, вівсище 
«ТС.>>, [вівсоватка] <<Вівсюг золотий, 
Avena flavescens L.>> Mak, вівсЮг <<ди
кий овес, Avena fatua L.•>, [вівсЮга] 
<<вівсюг•> Г, (Ме), [вівсюк] «Те.; кост
риця, вівсяниця, Festuca L.>> Mak, вів
сюнець <<Helictotгichon Bess.; [А vena 
pubescens L. Mak]•>, вівсЯник <<Хліб, 
корж з вівсяного борошна; назва коня 
в загадці•>, [вівсЯниця] <<костриця Mak; 
вівсяна солома•>, [вівсянищеj <<Поле, з 
якого скасили овес•> Mak, вівсЯнка 
<<борошно або крупа з вівса; вівсяна 
каша або юшка; вівсяна солома•>, [ів
сянка] <<вівсяна солома>> Mak, [ове
сець] <<СТоколос польовий, Bromus aг
vensis L.•> Mak, [овеашще] <<Вівсище•> 
Гриц, \овес6к] <<рід узору в вишивках•>, 
[овсец <<Вівсюг золотий•> Mak, [овсuна] 
<<Вівсина•>, [овсиц.Я] <<костриця лучна, 
Festuca pгatensis Huds.•> Mak, [овсuще] 
<<Вівсище•>, [овсЮг] <<Вівсюг Г; стоколос 
розкидистий, Bгomus patulus М. et К. 
Mak•>, [овсюга] <<Вівсюг•> Mak, [овся
нйк] <<ВіВСЯНИК>>, [овСЯ!-l[lЦЯ] <<ВіВСЯНИ
ЦЯ>>, [овсЯнище] <<вівсище>> До, [овсЯн
ка] <<Стоколос по"льовий Г; стоколос 
житній, Bгomus secalinus L. Mak; вів
сянка Г•>, [овсьниця] <<Вівсяна солома•> 
Mak, вівсюгувdтий <<зарослий вівсю
гом або змішаний з ним•>, [овсюгова-
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овес 

тий] «ТС.>> Бі, вівсЯний, [овсЯний]; -
р. овёс, бр. авёс, др. овьс'Ь, п. owies, 
ч. oves, слц. ovos, вл. wows, нл. hows, 
полаб. vijds, болг. овес, м. овес, схв. 
овас, СЛН. бves, СТСЛ. ОКЬ.С"Ь; - ПСЛ. 
оvьsь; - споріднене з лит. aviza <<овес>> 
(можливо, з *aviga), лтс. auza, прус. wy
se, лат. аvепа ( < *аvІпа < *avig-sпa) 
«ТС.>>, далі, можливо, з гр. схіуіЛwЧJ <<Вів
сюг; ячмінь на оці>>; іє. *awig-; Махек 
вважає слово праєвропейським; сумнів
ним здається пов'язання з дінд. avasam 
<<Їда, харчуваннЯ>> (Fick І 12; Потебня 
РФВ 5, 122) та з вівцЯ (Falk-Torp 
387). - Фасмер ІІІ 113; Чернь1х І 590; 
Преобр. І 635; 3СБМ ) , 69; Bruckпeг 
387-388; Machek ESJC 4~3-424; Jm. 
гostl. 286-287; Schuster-Sewc 1683; 
Младенов 371; Skok 11580; Bezlaj ESSJ 
11 263; Moszyriski PZJP 74; Walde
Hofm. І 81; Schradeг Reallexikon І 427; 
Гамкрелидзе-Иванов 659; Pokoгny І 88. 

[овес 2 ] (бот.) <<Гвоздика пишна, Di
anthus supeгbus L.>> Mak; - р. [овсЯн
ка] <<трав'янка, Dianthus deltoides L.>>; -
пов'язане з овес 1 ; перенесеІ-іня назви 
зумовлене подібністю стебла й листя 
цих видів гвоздики до вівса. - Див. 
Ще ОВес 1 • 

овечка1 , овеча, овечатина, ове
чатник, овечий, овечина, овечник, ов
ча, овчар, овчарик, овчарка, овчар
ник, овч~іна - див. вівцЯ. 

[овечка2 ] (ент.) <<стонога, мокриця, 
Oniscus muгaгius,>; - очевидно, пов'я
зане з овечка 1 <<вівця>>; перенесення 
назви мог ло бути зумовлене деякою 
подібністю форми тіла стоноги до вів
ці. - Див. ще вівцЯ. 

[овечки (польові)] (бот.) <<цмин пі
сковий, . Helichrysum aгenarium (L.) 
D. С.>> Mak; - очевидно, пов'язане з 
овечка' <<ВівцЯ>>;. перенесення назви 
могло бути зумовлене деякою подібніс
тю зібраних у китички квітів цмину до 
кучерявої шерсті ягнят. 

[овИй] <<ТОЙ>> Ж, [6ва] на>> Ж, [овая] 
<<ТС.>> Ж, [6ве] <<Те>> Ж, [ов6є] нс.>> Ж; -
р. 6вьuЇ щеЙ, ТОЙ>>, др. Ов'Ь <<ТОЙ, ЦеЙ>>, П. 
6w <<ТОЙ>>, болг. 6ви щеЙ>>, м. овоj, 

150 

овід 

[оваj], СХВ. овёіj «ТС.>>, СЛН. OV «ЦеЙ, ТОЙ>>, 
СТСЛ. ОК"Ь «ТС.>>, ОК"Ь ... ОК"Ь <<ОДИН ... дру

ГИЙ>>; - псл. оvь; - споріднене з ав. 
дперс. ava- <<ТОЙ>>, дінд. avob <<тих двоХ>> 
(род. В. ДВ.), ЛИТ. аuге <<ОТаМ>>; іє. *аца-, 
*ацо- <<ТОЙ>>.v - Фасмер ІІІ 116-117; 
Macl1ek ESJC 423; Skok 11 578-579; 
Bezlaj ESSJ 11 262; ESSJ Si. gr. 11 558-
561, 565-566; Trautmann 20; Brug
mann Demonstrativpron. 97 -99; Pokor
ny 73-75. -Пор. овак. 

[овИйка] (бот.) <<берізка польова, 
Convolvulus aгvensis L.>>; - похідне ут
ворення від ов~іти (в~іти); назва зу
мовлена тим, що берізка обвиває стеб
ла інших рослин; пор. [в'юн6к, по
вит~іця, повfйка], р. вьюн6к «ТС.>>. -
Анненков 107; Симоновиh 138. -Див. 
ще вИти1 о 1 • 

[овин] <<клуня, приміщення для су
шіння снопіВ>> Ж, [ав~ін, авв~інь] «ТС.>> 
Л; - очевидно, запозичення з біло
руської або російської мови; р. ов~ін, 
бр. [авfн] <<ТС.>> вважаються спорідне
ними з лит. javiena <<Поле з-під ярини>>, 
jauja <<КЛУНЯ>>, javaT <<ЗбіЖЖЯ>>, ЛТС. 
jauja <<клуня,>, дінд. yavab <<Хліб, зерно, 
просо, ячмінь>>, ав. yava <<Хліб (на ко
рені)>>, ydvin <<хлібне поле>>, ос. yau 
<<Просо,>, гр. ~єнх <<полба>>, ірл. еогnа 
<<ЯЧМіНЬ>> (іє. *lецо- <<ХЛіб на корені>>); 
висловлюється також думка (3СБМ 1, 
69-70) про запозичення східносло
в'янських назв з іранських мов; запо
зиченнями з литовської мови є бр. ё[j
ня <<КЛУНЯ>>, п. [jew(n)ia, jow(n)ia] «ТС.>>. 
- Чернь1х І 590-591; Фасмер ІІІ 113-
114; Преобр. І 635; Bern. І 455; Fгaen
kel 192; Trautmann 107; Абаев И3СОЯ І 
564; Frisk І 609; Гамкрелидзе -Ива
нов 655-656. 

овід (ент.) <<Гедзь, Hypoderma bo
vis L.'>, [6вод Ж, гавот Я, оводень] 
«ТС.>>, оводнЯ (зб.); - р. 6вод, др. 
овод'Ь; - ~езультат видазміни первіс
ної форми l6вад], псл. ovadь, в умовах 
акаючих говорів (як прояв гіперизму) 
або через зближення з іменником 
вода. - Фасмер-Трубачев ІІІ 114. -
Див. ще овад1 • -Пор. обод. 



ов{ще 

[ов{ще] <<молоді сходи•> Ж; - оче
видно, результат фонетичного розвит

ку на українському rрунті старосло
в'янської форми окощьє (окощ11к:) 
<<плоди, овочі>>. -Див. ще овоч. 

овоскоп <<Прилад для просвічуван
ня яєцЬ>>; - р. болг. овоскоп, бр. ава
ск6п, п. owoskop, ч. слц. ovoskop, схв. 
овоскоп; - складне утворення з основ 

лат. ovum <<ЯЙце•>, спорідненого з гр. 
атт. WOV, ПСЛ. *aje «ТС.>>, укр. яйце, і 
гр. охощ~w <<дивлюся, спостерігаю, ог
лядаю•>, спорідненого з лат. specio <<ди
влюСЯ>>, а в. spas yeiti <<дивитьСЯ>>, дінд. 
pasyati «rc.•>. - СІС2 592; Kopaliri
ski 705-706; РЧДБЕ 501. - Див. ще 
яйце. - Пор. мікроскоп, овал, скеп
сис, телескоп. 

[овоц] <<аромат фруктів Ж; (зб.) 
фрукти (Пещак).>, [ овоц~іна] <<ОВОЧ•> 
ЕЗб 25, ст. овоц'Ь <<Плід•>; - запозичен-
НЯ З ПОЛЬСЬКО! МОВИ; П. OWOC <<ПЛіД>> 
споріднене з укр. овоч (див.). 

овоч, заст. 6вощ, [6воща] <<фрукти, 
овочі•> Ж, [овічн~ік] <<торговець овоча
МИ•> Куз, [овочар] «ТС.•>, [овочарня] 
<<ОВОЧева краМНИЦЯ>>, ( овочарство] <<ОВО
ЧіВНИЦТВО>>, [овоч[вка] <<фруктове вино•> 
тж, овочівтік <<ТОЙ, хто вирощує ово
чі•>, овочівництво, овочевий; - 1?· 
6вощ, п. owoc <<плід•>, ч. ovoce (мн.), 
[оЬос, ovoc], слц. ovoc, ovocie (мн.) 
«ТС.>>, болг. ов6ще <<фрукти, плоди•>, 
ов6щия (зб.), м. овошjе, [овоште], 
СХВ. вo'fze, СЛН. OVOCje «ТС.>>, СТСЛ. 
окошть; - загальноприйнятої етимо
логії не має; найбільш переконливим 
здається виведення з псл. *ovoktь 
<<Плід, фрукт•> ( < *ovogti-, *voksti-), 
спорідненого з нвн. wachseп <<рости•>, 
свн. wahseп, двн. днн. wahsaп, гот. 
wahsjaп, дісл. vaxa «ТС.>>, дінд. vak~, 
uks ·<,сильнішати, ставати великим>>, 
vak~ayati «дає рОСТИ>>, . uk~ati <<Підрос
таЄ>>, а в. vaxsaiti <<рОСТе>>, uxsyeiti «ТС .>>, 
ТОХ. oks- <<рОСТИ>>, ЛИТ. augu <<росту>>, 
aukstas <<ВИСОКИЙ>>, гр. аЩw, au~avw 
<<Примножую, збільшую, підвищую•>, 

лат. auxilium <<допомога•>, гал. uxello-, 
ірл. Uasa) <<ВИСОКИЙ>>, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО 

овшем 

іє. *atJeg-, *atJg-, *ug- <<рости, збіль
шуватися, розмножуватися, множити•> 

(Iljiпskij IF 40, 144-145; Ильинский 
РФВ 1916/4, 248; Mikkola Ursl. Gг. ІІІ 
41 ); думка про походження слов'янсь
ких слів з двн. оЬа3 <<Плоди•>, дангл. 
ofett, снн. ovet «ТС.•> (Uhleпbeck AfSlPh 
15, 489; Mikl. EW 228; Bri.ickпer 388; 
Кluge-Mitzka 518) неприйнятна, ос
кільки джерелом германських форм 
було *ubata, яке на слов'янському грун
ті дало б *vьbot-; загальнослов'янське 
поширення слова свідчить також проти 
припущення (Кiparsky 253) про похо
дження його з давньонижньонімецької 
(пор. нн. ovet, що зазнало впливу свн. 
оЬе3). - Фасмер ІІІ 115; Черньrх І 
591; Львов ЛексикаЛВЛ 154; Преобр. 
І 636; Machek ESJC 424; Matzeпauer 
LF 12, 180; Walde-Hofm. І 82; Кluge
Mitzka 829; Walde-Pok. І 22-23. 

оврашок - див. ховрах. 
Овсій (чоловіче ім'я), Євсевій, 

Євсей, Сева, ст. Евсеи (1430), Еусевіи 
<<бл(а)гочестйвь•> (1627); - р. Евсе
вий, Евсей, бр. Яf}сей, Яf}севій, Аусей, 
п. Euzebiusz, ч. Eusebius, слц. Euse
bius, болг. Евсевий, м. Евсевие, схв. 
Jeвceвuje, Euzebije, слн. Evzebij; - за
позичення з грецької мови; гр. ЕuаЄ~ю.:;; 
пов'язане з прикметником єuає~~<;; 
<<благочестивиЙ•>, утвореним з основ 
прикметника Єu.:;; <<добрий•> та іменника 
at~a.:;; <<сором; подив; пошана•>, пов'яза
ного з дієсловом аЄ~О/-Юl <<соромлюся, 
виявляю пошану>>, можливо, спорідне

ним з дінд. tyajati <<Покидає, залишає•>. 
- Вл. імена 73; Беринда 206; Петров
ский 105; Спр. личн. имен 409; Корес
пу Pruvodce 63; Илчев 194; Fгisk ІІ 
686-687. - Див. ще євангеліє. -
По)J. СевастЯн. 

( овшем] <<ЯКраз, саме, ТИМ більше>> 
Ж, [6вші.м] «ТС.•> Ж, ст. овше.м'Ь <<біль
ше того, а навіть•> (1436); - запози
чення з польської мови; п. owszem 
<<власне, очевидно, аякже; навпаки•>, 

СТ. OWSZejq «ТС.>>, ЯК і Ч. СЛЦ. ovsem 
<<звичайно, безумовно, але•>, є резуль
татом злиття прийменника о(Ь) <<Об•> і 
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о вший 

форм місц. (орудн.) в. одн. займенни
ка *wsze <<ВСе>>, *wsza <<ВСЯ>>, спорідне
ного з укр. весь. - Richhardt 86; 
Bгuckneг 368, 635-636. - Див. ще 
весь1 , о 1 • 

[о вший] <<інший, окремий, особли
виЙ>> Ж; - похідне утворення від овий 
<<ТОЙ; (ст.) інший, другиЙ>>, аналогічне 
до {нший (пор. р. иной, псл. *іn'Ь). -
Див. ще овИй. 

(огавний] <<Великий, сильний Г; 
набридливий, обтяжливий, страхітли
вий, незграбний, величезний, огидний 
ВеЛ>>; - др. агавити <<Потривожити>>, 
огавие <<досада, неспокіЙ>>, п. [ohawny] 
<<ОГИДНИЙ, брИДКИЙ>>, Ч. ohavny «ТС.>>, 
СЛЦ. ohavny <<ТС.; ПОТВОрНИЙ>>, СХВ. ага
ван <<бридкий, огидний, ненависниЙ>>, 
слн. [ogaven] <<бридкий, огидний>>, 
[ogavni] «ТС.>>, [ogaviti] <<викликати оги
ду>>, СТСЛ. ОГАВН'Т'Н <<ПОТурбуватИ>>; -
псл. (o)gaviti, пов'язане чергуванням го
лосних з *govьno <<бруд>>.-----: ВеЛ 441; 
Фасмер І 424; Machek ESJC 410; Ho
!ub-Lyeг 342. - Див. ще гівно. -
Поr. гид. 

[огазнути] <<ПОкритись інеєм, обмерз
нути>> (про дерева); - очевидно, запо
зичення з чеської мови; ч. ohazeti, 
ohazovati <<Покривати, обкидаТИ>> є іте
ративними формами від ohoditi <<покри
ТИ>>, похідного від hoditi <<Кинути>>, спо
рідненого з укр. годИти, р. угодИть 
<<потрапити, V випадково влучити>>. -
Machek ESJC 173. -Див. ще год. 

огар1 (зоол.) <<птах родини качок; 
руда качка, Tadoгna tadoгna L.>> СУМ, 
Шарл; - р. огарь <<Tadoгna feгruginea,>; 
- очевидно, пов'язане з гор{ти (пор. 
[агар] <<Обгорілий пеньою>); назва могла 
бути зумовлена іржаво-рудуватим заба
рщrенням птаха; пор. таке саме мотиву

вання у п. ogoгza1ka, podgorza1ka «nтах 
родини качок, Fa!igula nyroca>>, похід
них від префіксальних дієслів ogoгzec, 
podgorzec <<підгоріти, засмагнути>>. -
Moszynski PZJP 135; Птицьr СССР 84. 
- Див. ще горіти•, о1 • 

[огар2 ] <<неохайна, обшарпана лю
дина>> Ва; ·- очевидно, результат ви-
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огінИця 

дозміни слова угара <<зірвиголова>> 
(див.). 

[ огар3 ] ( ент.) <<личинка овода; овід, 
Hypodeгma bovis; гуля від укусу ово
да Ж>>; - очевидно, результат видо
зміни деетимологізовано·і форми вугор 
<<ТС.>>, зближеної з основою дієслова 
горіти. - Див. ще вугор2• 

огарЯ:ка- див. угара. 
огвара - див. окар. . 
!опSнь] <<ВОГОНЬ>>; - запозичення із 

західнослов'янських мов; п. ogieri, ч. 
слц. oher1, вл. wohen, нл. wogeri відпо
відають українському вогонь (див.). 

огИр <<ЖеребеЦЬ>> СУМ, Ник, [оге,о, 
orep Ж, гоrір Корз] <<ТС.>>; - р. [огір], 
бр. вогер, п. оgіег, ogiera, [ogra], болг. 
айг'Ьр, М. СТ. аjгар, СХВ. аjгйр <<ТС.>>; -

запозичення з тюркських мов; тур. ауgіг, 
(ajkiГ, ojgl.iг] <<ЖеребецЬ>>, узб. уйг. айгир 
<<ТС.>> розглядаються як афіксальні похід
ні від кореня *ай-, *аб-, ''ad-, *аз-, ком
понентом значення яких є <<збуджува
тись похіттю, покривати>> (про тварин); 
виводиться також (S1uszkie\vicz JP 34, 
266) від тур. oguг <<Табун; невчений 
кінЬ>>. - Rudn. П 868; Фасмер ІІІ 155; 
Трубачев Назв. дом. жив. 59; Супрун 
Тюркизмьr 74-76; ЗСБМ 2, 178; SW ІІІ 
705; Bгuckner 382; БЕР І б; Skok І 17; 
Sadn.-Aitz. VWb. І 14; Bern. І 26; Се
вортян 107-108.- Пор. вір2• 

[огирошник] (бот.) <<вовче тіло бо
лотяне, Comaгum palustгe L.>> Mak, 
[огірочник:] <<ТС.>> Она; - очевидно, по
в'язане з огірок:; мотивація зв'язку не
ясна. 

Огій (чоловіче ім'я), Огей, [Егей, 
Івгей, Йовгій, Овгей], ст. Аггей <<вдЯч
ньrй, весельrЙ>> (1627); - р. Агей, Аг
гей, бр. болг. Агей, цсл. '-'.ггнн; - за
позичення з грецької мови; гр. 'Ау(у)сх-
1'щ походить від. гебр. Ijaggai, букв. 
<<СВятковий, урочистиЙ>>, пов'язаного з 
l}ag <<СВЯТО>>. - Вл. імена 74; Беринда 
172; Петровский 39; Спр. личн. имен 
372; Илчев 42. 

[огінИця] <<пісна (рідка) пшоняна 
каша, приправлена цибулею>> Ж; -
неясне. 



о-гіпа 

[о-гіпа] (вигук при спиханні човна 
у воду або витяганні його на берег) 
Мо, [о-г{са] <<ТС.•> Мо; - неясне. 

огірок (бот.) <<Cucшnis sativus L.•>, 
[вогірок, гірок, говірок, гоїрок ЛЧерк] 
<<ТС.>>, [гоїрИння] <<огудина огіркіВ•> 
ЛЧерк, [гурок] <<Огірок•>, [гуркИ] <<ОГір
КИ>> Пі, [гурк:овИннє] <<гудина огіркіВ•> 
ЛексПол, lгурковіннє] <<ТС.•> Л, [гуроч
ник] <<гудина огірків; місце, де ростуть 
огірКИ>> Л, [гурошник] <<ТС.>> Л, [оги
рок:] <<огірок•> ВеЛ, Ж, Mak, [огірочки] 
<<ВИд гаївки•> Ж, огірочник: <<юшка, зва
рена із солоними огірками•>, огірчИння 
<<Стебла огіркіВ>>, [огарок] <<ОгірОК•> Mak, 
[огуреf.{ь Пі, Mak, агурка ЕЗб 25, агу
рок ВеЛ, Mak] «ТС.•>, [огурочнік:] «rу
дина огірків; місце, де ростуть огірКИ>> 
Л, [огцрчина] <<якась рослина>> ВеЛ, 
[угірокj <<ОГірок; рід ВИШИВКИ>>, (хірок:) 
<<огірОК>> Mak, [жаб' я чі вогірочки] <<бо
бівник, Menyanthes trifo!iata L.>> Г, 
Mak, [гурочк:овий.] (про колір), огірко
вий, огірочний, ст. вгуреl.{а (XVIII ст.); 
- р. огуреl.{, [огурок:J, бр. агурок:, др. 
огуреf.{ь, п. og6rek, ст. ogurek, ogorek, 
og6гka, ч. okuгka, [okurek, oguгek, oha
гek, ohaгka, оhаг], слц. uhoгka, [ uhaгka, 
uheгka, ugorka, uhoгok], вл. korka (мож
ливо, з нім. або ч., К!uge-Mitzka 277), 
нл. guгka, схв. [вугорек, угорак, угор
ка], слн. [ogurekJ; - запозичення із 
середньогрецької мови; сгр. ауоuрщ; 
<<ОГірОК>> (нгр. ауоuрЩ, ayyoupt(OV) 
«ТС.•>) загальноприйнятої етимології не 
має; здебільшого пов'язується з гр. 
awpo~ «НеСВОЄЧаСНИЙ, передчасниЙ, 
незрілиЙ>> (оскільки огірки їдять зеле
ними, на противагу дині - кЄ.ш.uv, бук
вально <<спілиЙ>>), утвореним за допо
могою запереЧНОГО а- Від wpa <<ЧаС, рік, 
день,. пора>>, спорідненого з гот. jer 
<<рік•>, двн. jаг, нвн. Jahг «ТС.>>, укр. 
Ярий, яровИй; гр. ayyoupt(ov) вважа
ється також (Machek Jm. гost!. 227; 
К!uge-Mitzka 277; Кlein 654) запози
ченням зі східних мов (перс. angarah 
<<кавун>>, angur <<Гроно, виноград•>); ·зі 
слов'янських мов запозичено в балтійсь
кі (лит. agurkas, agurkelis, лтс. aguфs, 

о гірчак 

guf~is) і германські (нвн. Guгke, [agur
ke], гол. a(u)gurk, дат. aguгk, шв. guгka 
«ТС.>>, ангЛ. gherkin <<СОЛОНИЙ огірОК>>). 
- Дзендзелівський St. s!. 6/1-2, 
1 35; Коваль 52; Німчук 27 4; Rudn. ІІ 
868; Фасмер ІІІ 120; ГСЗ ІІ 260, ІІІ 
133; Чернь1х І 592; КЗСРЯ 304; ~СБМ 
1, 77; BгQckneг 376; Machek ESJC 413; 
Schuster-Sewc 240; Bezlaj ESSJ ІІ 244; 
Критенко Вступ 53 1; Kгetschmeг G !ot
ta 20, 239-240; Buga RR ІІІ 322; Chan
traine І 9; Frisk ІІ 1150-1151. - Пор. 
Ярий1 • 

огірочник1 (бот.) <<Огіркова трава, 
Вогаgо officinalis L.•>, [гирочник: Ж, оги
рочник Mak, огіречник: Mak, огірочна 
трава Ж, Mak, огірошна трава Mak, 
огірошник: Г, Mak, огуречна трава 
Mak, агуречник Mak, угіречник: Mak] 
«ТС.>>; - р. огуречник:, огуречная тра
ва, [огуречниl.{а, огуречньtй. дух], бр. 
агурочнік:, агурЗчнік:, п. og6recznik, 
слц. [ohaгkovy kvet] «ТС.>>; - похідне 
утворення від огірок:; назва зумовлена 
тим, що молоде листя цієї рослини має 
смак огірка і може використовуватися 
для салатів. - БСЗ 6, 294; Анненков 
68; Maly atlas !іес. гast!. 126; Симоно
виh 74. 

[огірочник2 ] (бот.) <<конюшина по
льова, котики, TгifoJium aгvense L.>>, 
[огірочки Mak, огірочна трава Mak, 
огірошна трава Mak, огірошник] 
«ТС.•>; - похідне утворення від огірок; 
назва, можливо, зумовлена тим, що ко

нюшину польову підкладають під огір

ки, щоб було менше пустоцвіту. -
Анненков 358. - Див. ще огірок. 

[огірочник3 ] (бот.) <<гадючник в'я
золистий, Filipendu!a uJmaгia (L.) Ма
хіт. (Spiraea u!maгia L.)•> Mak, [гірош
ник:, ірошник:, огірочник, огірош
ник:, огорошник Ан, огуречник:, огу
решник:] <<ТС.•> Mak; - похідне утво
рення від огірок; мотивація назви не
ясна. 

[огірчак] (бот.) <<Кнавція, свербіж
ниця, Knautia arvensis Coult.>> Mak; -
пов'язане з огірок; назва зумовлена 
тим, що стебла кнавції опушені корот-
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оглаблі 

ким пушком і жорсткими волосками, 
наче в огірків. - Заверуха 127. -
Див. ще огі~;н)к. 

[оглабліj (мн.) <<пухирі на яснах у 
конеЙ•> ВеЗн, [оглабля] (с. р.) <<ТС.•> 
ВеЗн; - очевидно, результат видазмі
ни деетимологізованої форми [оглони] 
<<ТС.•>, зближеної з іменником [оглоблі] 
«Голоблі•>. - Див. ще оглони. 

[оглав] <<вуздечка, недоуздок•> Г, Ж, 
[оглавеl{ь] <<НедоуздОК•>; - запозичення 
з чеської або словацької мови; ч. oh!av 
<<НедоузДок•>, oh!avec, oh!avka «Те. •>, слц. 
oh!av <<вудила•>, oh!avka, oh!avn!k «ТС.•>, 
як і р. [6гол6вь] <<НедоуздоК•>, [огол6-
вок], п. ogf6w, нл. wogtoj, болг. оглав
ник, М. оглав, СХВ. оглав, СЛН. og!av 
«ТС.>>, зводяться до псл. *ogo!vь, утворе
ного з прийменника о і основи іменника 
*go!va <<Голова•>; пор. р. [6главль] <<Кру
говий ремінь вуздечки>>, ст. оглавь <<вуз
дечка>>, що є церковнослов'янізмами. -
Див. ще голова, о1 . 

[ огладиця] <<ОЖеледЬ>> ВеБ, [огле
диl{Я, оглЯдиl{я] <<ТС.>> тж; - результа
ти видазміни деетимологізованої форми 
[ оледИl{Я) <<ТС. >>, ЗбЛИЖеНОЇ З ОСНОВаМИ 
гладкий, угледіти, гляд{ти; останні 
два зближення мотивовані лише фоне
тично. - Див. ще лід. 

[ огладка] <<ВИД коржа>> ЛексПол; -
результат контамінації слів оладка і 
гладкИй, можливо, зумовленої і обме
женої вживанням у виразі печи олад
ки, коб були воли гладкі. - Див. ще 
гладити, оладок. 

[ оглони] <<пухирі, пухлини на яснах 
у коней; зубний камінь; неприємний 
nрисмак голоду>> Ж, [оголони] <<ТС.•> Ж; 
- очевидно, псл. *o-gь!ony (або *o-g!o
ny); -- споріднене з *zьlna <<жовна>>, 
ze!Qdb <<ЖОЛуДЬ>>, ЛаТ. gJans <<ТС. >>, gJan
duJa <<Залоза>>; іє. *g~el-, *g''el-, *g~Іа
<<дХб; жолудь>>; пізніша форма [огола
ни] з вторинним повноголоссям виник
ла в rезультаті сприйняття форми [ ог
л6ни як полонізму. - Zubaty St. а с!. 
І 2, 128; Pokorny 472-4 73. -Див. ще 
жовно, жола, жолудь. -Пор. глан
да. 
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огнИво 

[оглух] <<дурень, йолоп>>; - бр. [6г
лух] «ТС.•>; - очевидно, результат ви
дозміни деетимологізованого [6лух] під 
впливом слова глухИй; припускається 
також (ЗСБМ 8, 81; Преобр. І 129; 
Bern. І 308) розвиток значення <<ЙО
ЛОП>> у слові 6глух на основі значення 
<<глухиЙ>>. - Фасмер ІІІ 136. - Див. 
ще олух. 

огнИво <<сталева пластинка в замку 
кремінної рушниці, об яку вдаряється 
кремінь; [кожна з чотирьох горизон
тальних жердин, що становлять основу 

даху; кільце; частина ланцюга Ж, 
ВеНЗн; велике око між сіткою і кана
том Бер л; частина токарного верста
та]». огнИво (заст., ді ал.) <<кресалО>> 
СУМ, Л, [огнИва] <<нитка, якою при
кріплюються верхня і нижня частини 
полотна сітки•> Дз, [огнИвина] <<балка 
даху оборогу>> Ж, [огнИвl{е] <<частина 
ткацького верстата>>, [о гнИло] <<Відстань 
на верхах чи сподах між двома точка

ми, в яких полотно сітки прикріплює
ться ОГНИВОЮ>> Дз, ( 6гніло) <<КресаЛО>> 
Л, [у гнИло] <<велике око між сіткою і 
верхами чи еподами>> Берл; - р. огнИ
во <<шматок каменя або сталі для висі
кання вогню з кременя; [крутий вигин 
у ребрі судна; поперечина на стовпах; 
лікоть пташиного крила].>. бр. [вогні
ва] <<КресалО>>, др. огниво <<Частина 
рукояті меча або шаблі•>, п. ogniwo 
<<кресало; ланка, кільце; вузол; пасмо, 
ряд•>, ч. ohnivo <<Кресало; l частина ла
нцюга]>>, слц. ohnivo <<частина ланцю
га>>, болг. огнИво <<Огниво у кресала•>, 
[огнИло] «ТС.>>, м. огнило <<Кресало>>, 
схв. огrьило <<ОГНИВО•>; - загальнопри
йнятої етимології не має; пов~язується 
(BrUckner 375; Machek ESJC 410) з 
вогонь з припущенням, що від почат
кового значення «кресало» розвинуло

ся значення <<кільце ланцюга>> за схо
жістю форми предметів, далі <<Ланцюг>> 
й інші значення; виводиться також 
(Вегn. І 366; Варбот 144; S!. Wortst. 
150) від псл. ogьnQti <<Обігнути>> як 
назва зігнутого предмета. Пор. 
вогонь, гнути. 



огник 

[огник1 ] (бот.) <<зозулин цвіт, Lych
nis f!os cucu!i L.; флокс Друмонда, 
Ph!ox drшnmondii Hook.>> Mak, [бузьків 
огонь] <<Зозулин цвіт>> Mak; - р. [ог
невИк:] <<Татарське мило, Lychnis chal
cedonica L.>>, схв. огrьи4а <<Зозулин 
ЦВіТ>>, огrьа4 <<Татарське МИЛО>>, СЛН. 
ogenj-peгec «rc. >>; - похідне утворення 
від lогонь] <<ВОГОНЬ>>; назва зумовлена 
яскравим кольором квітів цих рослин; 
пор. п. ptomiericzyk <<Татарське МИЛО>>, 
ч. pana Jezise krv <<зозулин цвіТ>>, pla
mencice <<Татарське МИЛО>>, СХВ. од два 
брата к:рв <<ТС.>>. - Анненков 200-
201; Machek Jm. rostl. 78; Симоновиh 
283-284. -Див. ще вогонь. - Пор. 
вогник. 

[огник2] (бот.) <<Відкасник звичай
ний, Car!ina vu!garis L.; юринея волош
ковидна, Jurinea cyanoides (L.) Rchb.>> 
Mak, [вогник:] <<Відкаснию> Mak; - по
в'язане з вогонь; назва зумовлена тим, 
що в народній медицині ці рослини ви
користовуються для лікування пу

хирчастого висипу на тілі, який зветь
ся огником (вогником). - Анненков 
182. - Див. ще вогонь. 

[огюіток (рибоморий)] (бот.) <<Sap
гolegnia ferax Nees.>> Mak, [огнитчак:и] 
<<Saprolegniaceae>> Mak; - очевидно, 
похідне утворення від гнИти як при
близна калька наукової назви Sapro!eg
nia, що складається з основ слів гр. 
сюкр6<; <<ГнилиЙ>> і Лtyvov <<кайма, 
краЙ>>; у назвах відбито, очевидно, па
разитичний спосіб існування рослини; 
пор. ще схв. риб;ьа плесан <<Sapro!eg
nia mixta De Bary>> (букв. <<риб'яча 
цвіль>>). - Симоновиh 420. -Див. ще 
гнИти, о1 . 

огнищании (іст.) <<у Давній Русі в 
Х-~ІІ ст. - головний управитель кня
зівських маєтків СУМ; вільна людина, 
що має свій дім Ж•>; - р. огнищанин 
<<один з представників вищих сфер дав
ньоруського феодального суспільства 

(до ХІІ ст.)>>, п. ogniszczanin <<багата 
знатна людина, хазяїн до_~У>>; - ус
nадковане з давньорусько! мови; др. 

огнищанина <<ТС.>> пов'язане з огнище 

ограшка 

<<Вогнище; місце від вогнища; жертов
НИК>>, похідним від огнь (огинь) <<ВО
ГОНЬ>>; припускається (Даль ІІ 1655) 
можливість походження огнищанин як 

Від огнище <<ВОГНИЩе, дім, ДИМ>>, так і 
від огнище <<зрубаний і спалений ліс 
для орання>>. - SW ІІІ 712. - Див. 
ще вогонь. 

[огноя] <<Ледар, нероба>> Ж; - не
ясне; можливо, пов'язане з гнИти; 
пор. р. [огн6й] <<ближчі до села землі, 
дуже удобрені>>, [огн6ек] «ТС.>>, укр. 
[гнилоша] <<Ледача жінка>>. 

[огнЯк] (орн.) <<сорокопуд сірий, 
Lanius excubitor L.>> Шарл, lогнянИк:] 
<<Lanius ruficeps>>; - очевидно, пов'яза
не з вогонь; назва зумовлена тим, що 
деякі види сорокопуда (червоноголовий 
сорокопуд, Lanius senator L.) мають ру
дувата-червоний відтінок забарвлення 
голови й шиї. - Воїнств.-Кіст. 292-
294; Птицьr СССР 423. - Див. ще 
вогонь. 

ого (вигук для вираження здиву
вання, захоплення, застереження та 

ін.); - р. бр. ого, п. oho, слц. oho, oho, 
болг. охо, схв. охо, слн. oho; - ре
зультат поширення інстинктивного ви
гуку о або видазміни подвоєного вигу
ку го-го. - Фасмер ІІІ 118; І1реобр. І 
624; Bruckner 368; Machek ESJC 404. -
Див. ще го-го, о2 

[огомзати] <<Забруднити нечистота
МИ>> Ж; - префіксальне утворення від 
[гомзатися] <<Вертітися, копошитисЯ>>; 
щодо зміни семантики пор. возИтися 
<<Вовтузитися>> й завозИти <<Забрудни
ти, заялозити,>. - Див. ще гомзати
ся, о1 . 

[ограба] (бот.) <<Горобина, Sorbus 
aucuparia L.>> Mak, [вограб] <<ТС.>> Корз; 
- очевидно, результат видазміни фор
ми [араба, оряба] <<ТС.>>, зближеної з 
граб. - Див. ще горобИна. 

[ограшка] <<лихоманка, пропасни
ЦЯ>> Ж; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. ogгazka <<Пропасни
ця, гарячка, дроЖ>> (власне <<ЛяканнЯ>>, 
тобто первісно . <<тремтіння, що лякає 
людину>>), [ograszka, ograzka, ogrozka] 
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огрипечитись 

<<ТС.•> походить від ograzac (ogгozic) 
<<Проймати холодом, кидати в дрОЖ>>, 
пов'язаного з groza <<ЖаХ•>, спорідненим 
з укр. гроза. - Brilckner 376; SW ІІІ 
718. - Див. ще гроза. 

[огрипечитись] <<упасти й ударити
СЯ•> ЛексПол; - афективне утворення, 
можливо, пов'язане з виразом гримну
ти з печі. 

[огрИ:ця (паск:онога)] (ент.) <<Зеле
ноочка, Ch!orops taemopus•> Ж; - не
ясне. 

[огрібка] (орн.) <<рябчик, Tetrastes 
bonasia L.>> Ж (помилково <<Tetrao bo
nasia•> ); - результат видазміни деети
мологізованої форми [орябк:а], зближе
ної з основою гребтИ (огрібати). 
Див. ще орябка. 

огріх - див. гріх. 
[огрома] <<надзвичайна величина, 

велика протяжність, велика кількість•> 
Ж, [огрімк:Ий] <<ВеличезниЙ•> Ж; - р. 
огр6мньtй, п. ogrom <<Величезний роз
мір, надзвичайна величина•>, ogromпy 
<<ВеличезниЙ•>, ч. ohromny <<ТС.•>, oh
rom, ohroma <<здивування, приголом
шеннЯ•>, слц. ohromny <<Величезний; 
[чудовий, надзвичайний]•>, болг. огро
мен <<ВеличезниЙ•>, м. огромен, схв. 
огроман, огроман, СЛН. ogr6men 
<<ТС.>>; - очевидно, пов'язане з грома
да; зіставлення з грім, грим{ти 
(Brilckner 158, 376) недостатньо об
rрунтоване. - Фасмер ІІІ 119. -
Див. ще громада. 

[огрЯ.да] <<краса•> Ж, Пі, [огрядuй] 
<<КрасивиЙ•> Пі, огрЯднИй <<дебелий. 
міцний поставою, кремезниЙ•> СУМ, Ж, 
[огридний] «ТС.•> Ж, огряднуватий; -
неясне; можливо, пов'язане з груди, 
гряда. 

. огрЯднИй - див. огрЯда. 
[ огрЯ.знути] <<змарніти, втратити 

вроду, стати некрасивим•> Ж; - неясне. 
огудина <<Стебла й листя гарбузо

ВИХ•>, [огуд], огудиння, гудИна СУМ, 
Л, гудиння <<ТС.>>, [гуддя] <<Те.; картоп
линня, морквиння•> Л, [гудuнє] <<огу
дина•> ЛЖит, [гудинtе] <<картоплиння•> 
Л, [гудинь] <<огудина•> Л, [оводuнє Л, 
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огуречник 

угудина] <<ТС.•>; - р. [огудина] <<ба
дилля•>, [огудь] <<ТС.•>; - неясне; зі
ставляється з гидкИй ( Фасмер ІІІ 
119); існує також припущення (Osten
Sacken KZ 44, 155) про зв'язок з гу
дити. - Rudn. ІІ 868. 

огуз (представник одного з давньо
тюркських племінних союзів), гуз, уз 
<<ТС.>>; - р. огуз, гуз, уз, болг. огузин, 

огузи; - запозичення з тюркських 

мов; тюрк. oyuz (тур. guz) виводиться 
від ok-uz <<Люди зі стрілами•>. - Фас
мер І 380, 472; Byhan MSFOugr. 67, 
60-61; Радлов ІІ 1631. -Пор. гага
уз, узбек. 

огулом <<гуртом, у цілому•>, огуль
ний, [вогул] <<робота на жнивах за 
кілька кіп•> Ж, [агул] «ТС.>> Ж, [вогуль
ник:] <<ТОЙ, хто пfацює на жнивах за 
кілька кіП>> Ж, огульник] <<ТС.•> Ж, 
[вогульщина] <<Плата за збирання вро
жаю на вогулі•> Ж, [навгул] <<У ціло
му•>; - р. lогул] <<Оптовий, гуртовий 
рахуноК>>, огулом, огульно, [6глом] <<огу
лом•>, [гулом, гулами, гилем] <<ТС.•>, 
[гиль] <<Натовп», [гильмо] <<ТС.>>, бр. агу
лам, п. og61 <<сукупність•>, og61em, ogo!
ny, ст. ogu1; - псл. [gu!- ~< *gou!-)/ 
*gy!- ( < *gli!-)/ *gь!- ( < *gi:i!-)]; - пе
реконливої етимології не має; зістав
лялося з голий (Преобр. І 638; Jagic 
AfS!Ph 17, 292-293; Jakobson 631), з 
гул, гулЯти (Вегn. І 361), з дінд. ga
Qab <<натовп, ряд•> (Fortunatov ВВ 6, 
218), з rуля (BO.ga RR І 441; Фасмер І 
473) та ін. - Фасмер ІІІ 119-120; 
ЗСБМ І, 75-76; Bгilckner 376. 

[огулЯ.рка] <<Легка шапочка, опушена 
дорогим хутром•> Бі; :- неясне; можли
во, пов'язане з р. [гула] «Гостроверха 
перська шапка•>, яке зводиться до перс. 
ku!ah <<шапка, шолом•>, спорідненого з 
ДВН. hu!ja (hu!!a) <<ГОЛОВНИЙ убір>>, ГОТ. 
hu!jan <<Закутувати, покривати•>, лат. 
ce!are <<Приховувати, закривати•>, occu
!ere <<Прикривати, ховати•>. - Фасмер І 
4 72; Lokotsch 99; Horn 192-193. 

[огуречник (дикий)] (бот.) <<ГОст
риця лежача; Asperugo pгocumbens L.•> 
Mak; - пов'язане з огірок:; назва зу-



огурешник 

мовлена, очевидно, тим, що гостриця, 

як І ІНШі рослини з родини шорстколи

стих, має, подібно до огірків, шорстке 
опушення стебла, а також тим, що во
на, як і огірочник, уживається в їжу; 
звукова форма назви, можливо, запо

зичена з російської мови. - Див. ще 
огірок, огірочник•. 

lогурешник (степний)] (бот.) <<льо
нок звичайний, Linaria vu!garis Мі!!.>> 
Mak, [огуречний дух] «ТС.>> Mak; -
nов'язане з огірок; назва зумовлена, 
очевидно, подібністю запаху, а також 
форми плодів ціє·і рослини до огірків; 
можливо, запозичення з російської мо
ви. - Бісюліна-Клоков 278-279; Ан
ненков 195. - Див. ще огірок. 

[огурнИй] <<упертий, непривітниЙ>>, 
[вгурнuй] <<упертий, неслухняний>> Ме, 
[огурне] <<ВИд грошового штрафу>> Ж, 
[огурство] <<огурністЬ>>, [огуритися] 
<<бути впертим, чинити опір>> Г, Ж, 
[огурЯтися] <<опиратися, противити
СЯ>>, ст. агурства (XVII ст.); - р. 
[огурь] <<упертість, ліНЬ>>, [огурньи!] 
<<упертий ледар, дармоїд>>, [огурЯться] 
<<ухилятися>>, бр. [огурньtй, огурлівьиІ] 
<<неслухняний, упертиЙ>>, [агу рань] 
<<грубіян, упертиЙ>>, lагура] <<Неслухня
ниЙ>>, [oгypil{l{a] <<бути впертим, не
слухняним, грубитИ>>, [огурнік] <<грубі
ян, уnертий>>, п. ohurstwo <<ВпертісТЬ>>, 
ч. ohyrati <<бути зухвалим>>, ohyreti <<зу
хваліти>>, слц. [ohurny] <<могутній, вели
чезний; грубиЙ>>, [huгny] <<Оглушливий, 
голосниЙ>>; - певної етимології не має; 
зіставляється (Куркина 3тимология 
1970, 92-94; Мартьшау Белар. лінгв. 
1, 16) з схв. гурити ее <<Їжитись, кор
читися>>, гура <<Горб>>, гурати <<Штов
хаТИ>>, болг. [гурам] <<Ходжу>>, слн. [gu
rati] нупи'ги; напружувати, мучиТИ>>, 
далі з лтс. gurat(ies) <<повільно рухати
ся; ледарювати, Працювати зігнув
шисЬ>>, лит. gurinti <<іти малими крока
ми, зігнувшисЬ>>; пов'язувалося також 
(Булахау зб. <<Беларуская мова>> 1965, 
46-47) з основою гур- (/jговор-); Тру
бачов припускає можливість похо
дження ВіД дісЛ. ogur-!eikr <<СТраХ>>; 

ода 

Фасмер пов'язував з гр. уаuрщ <<ГОр
диЙ>>, уаір11~ <<ХВальКО>>, спорідненими з 
yaiw <<радіЮ>>, УІl&Єw «ТС. >>, лат. gaudeo 
( < *gavideo); менш переконливе при
пущення (Потебня у Преобр. І 639) 
про спорідненість з дінд. gurub <<Важ
кий, важливиЙ>>, ав. gouru- або з гu
ря; недостатньо обrрунтована і думка 
(Львов Сб. Виноградову 172) про по
ходження слова від іє. *agh-, звідки 
гр. ахщ <<Неспокій, смутОК>>. - Rudn. 
ІІ 869; Фасмер-Трубачев ІІІ 120-
121; Преобр. І 639; ЗСБМ І, 76; Суп
рун Веснік БДУ 1969/2, 69-70; 
Brilckner 376. 

[оrін] <<ХВіСТ>> ВеЛ, [огін] <<ТС.>> Бі, 
[огонік] <<ХВОСТИК>> (Пещак), [оrонік] 
<<черешок (листка, плода)>> ВеЛ, [ого
нок] <<Чеrга>> О; - р. [огон] <<ХВіСТ>>, 
бр. [агон «ТС.>>; - запозичення з поль
ської мови; п. ogon <<ХВіСТ>>, [ogon] 
<<ТС.>>, як і ч. ohon1 вл. wohon, нл. ho
gon «ТС.>>, пов'язане з дієсловом oga
niac <<обгонити>>, похідним від gonic, 
спорідненого з укр. гонuти. - ВеЛ 
442; ОньІшкевич Исслед. п. яз. 232; 
Фасмер ІІІ 118; Преобр. І 675-676; 
Даль ІІ 646; ЗСБМ І, 7 4; Bruckneг 
376. -Див. ще гнати, о1 • 

[ оrруд] <<сад на великому масиві 
Па; густі зарослі над водою Кур>>; -
запозичення з польської мови; п. ogгod 
<<ГОрод, сад біля дому>>, відповідає укр. 
город (з давнішого огород). - Див. 
ще город. 

од, од- - див. від. 
ода, одИчний; - р. бр. болг. м. схв. 

ода, П. БЛ. oda, Ч. СЛЦ. СЛН. oda; - За
ПОЗИЧеННЯ з грецької мови; гр. фОІl 
<<ПіСНЯ>> виникло в результаті стягнен

ня з aotO~ <<ТС.>>, пов'язаного з аєіоw 
<<СПіВаЮ>>, CxflOWV <<СОЛОВеЙ>>, auO~ <<МО
ва, слова; голос>>, спорідненими з дінд. 
vadati <<розмовляє, вимовляє, співає>>, 
ЛИТ. vad/nti <<КЛИКатИ>>, укр. nовадити
СЯ, двн. far-wazaп <<ЗаперечуватИ>>. -
СІС2 592; Чернь1х І 592; Kopa!iriski 684; 
Ho!ub-Lyeг 341; РЧДБЕ 50 І; Fгisk І 
22-23; Chantraitl.e І 21-22, 137-138. 
- Пор. вадкИ:й, мелодія, пародія. 
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о дакаль 

[одакаль] <<ЗВідкись•> ЕЗб 25; -
СХВ. одіікле <<ЗВіДКИ, ЗВіДКИСЬ>>, одакле 
«ТС.>>; - очевидно, результат спрощен

ня давнішої форми *оддакаль, утворе
ної з прийменника од <<Від•> і займен
никових компонентів да- в ролі частки 
із семантикою неозначеності та -каль, 
паралельного до -кіль у словах типу 

[ одкаль] <<звідки•>, відкfль, [ д6кіль] та 
ін. - Див. ще від, відкіль, да-3 . -

Пор. одкаль. 
одаліска <<служниця або налож

ниця в гаремі•>; - р. болг. одалuска, 
бр. адал{ска, п. ч. слц. вл. odaliska, 
схв. одалиска, слн. odaliska; - запо
зичення з французької мови; фр. oda
lisque не.•> походить від тур. odalik 
<<служниця•> (букв. <<Призначена для кім
нати•>), пов'язаного з oda <<Кімната•>; 
турецький суфікс -lik був замінений 
суфіксом фр. -isque (з гр. -юх(о<;;)). -
СІС2 592; Дмитриев 541; 3СБМ 1, 77; 
Kopaliriski 685; Skok ІІ 542-543; КІеіn 
1074; Gamillscheg 654. - Див. ще 
одая. 

Одарка - див. Дарія. 
[одая] <<загін для рогатої худоби 

поза селом Г, Ж; ферма Ж; хутір, дача 
Ме; поляю<а в лісі Мо; гурт, отара 
овець МСБГ•>, [одdйник] <<фермер•> Ж, 
[одdйничка] <<дружина одайника•> Ж; -
п. ст. oda <<Кошара•>, [odaj] <<хутір•>; -
запозичення з молдавської або румун
ськоі· мови; молд. одdе <<Кімната; загін 
для худоби, вівчарня•>, рум. odaie <<ТС.>>, 
як і болг. адаЯ <<Кімната>>, м. одаjа, 
СХВ. одаjа <<ТС. >>, ПОХОДЯТЬ Від тур. oda 
<<Кімната•>, спорідненого з гаг. 6да, 
крим.-тат. кар. уйг. ода «ТС.>>, туркм. 
тур. діал. аз. уйг. отаг/ отак, <<Намет, 
вогнище, житло; кімната•>, які, можли
во, ·зводЯться до тюрк. ота-/*о:та 
<<Зігріватися, розпалювати дрова•> або 
от-/*о:т- <<розпалювати вогонЬ•>; менш 
обrрунтоване пов'язання наведених 
слів з як. ilt <<нора•>, чув. odar <<Приту
лок для овець•>, що зводились до коре

нів oj, oj, ov, ev, ot, ut, йt <<копати, за

глиблювати, яма, заглиблення•>; тюрк
ські форми зіставляються з монг. otag, 
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одежа 

otug, калм. otog <<рід, плем'я, община, на
ція, держава< а також з тунг. otok, 
otoh набір•>. - Scheludko 139; Габин
екий Вост.-сл.-молд. взаим. ІІ 137; Де
сницкая Сл. язьtкозн. 159; Vrabie Ro
manoslavica 14, 165; SW ІІІ 566; Skok 
ІІ 542-543; СДЕЛМ 288; DLRM 558; 
Lokotsch 127; Севортян 484-487. -
По\). одаліска. 

[одбоЯрити] <<сильно побитИ>> Ж; -
не зовсім ясне; можливо, афективне 
утворення на основі бИти (бій, бою; 
пор. [биЮра] <<Ломака•>), зближене з 
основою слова боЯрин. 

[одволога] <<Відрада, втіха, полег
шення, послаблення>> Ж; - пов'язане 
з [одволога (відвол6га)] <<Відлига•>; 
розвиток значення викликаний, оче
видно, впливом з боку п. odelga <<ПО
легшення; відлига (власне, полегшен
ня морозу)•>, пов'язаного з odelgna..c 
<<полегшати (про мороз); злагідніти•>, 
утвореним з префікса od(e)- <<Від>> і 
основи псл. lьg- <<ЛегкиЙ•>. -Див. ще 
волога. 

[оде] <<Ось тут, осьде•> Л, [6дека, 
6декп, 6дельки, 6дечки ЛПол] <<ТС.•>; -
результат злиття вказівної частки о 
(от) і підрядко-питального слова (при
слівника) де; частки -ка, -ки, -чки, -ль
ті самі, що і в словах тdмка, тdмки, 
тdмечки, к{лька. - Див. ще вонка, 
де 1 , кілька2 , о2 . 

одежа <<Одяг•>, одє!жu на нс.; окре
ма складова частина одягу•>, одіж, 
[од{жнuй] <<добре одягнений; з густою 
шерстю•> Г, Ж, [водежuти] <<одягти•> 
Ж, [з6діж] <<ОДЯГ>> Ж, [зод{жний] <<ба
гатий на одяг•>, [неодіжнuй] <<ПОгано 
одягнениЙ•>, [розодежuтися] <<роздяг
тися•> Ж; - р. одёжа (поруч з одіжда, 
запозиченням зі старослов'янської мо
ви), бр. адзіжа, п. odziei, заст. odzie
ia, [odziza], болг. одіжди (мн.) <<Обла
ченнЯ>>, стсл. одєждА; - псл. *odedja, 
префіксальне утворення від давньої ре
дуплікативної основи *ded-, пов'язаної 
з коренем *de-, що виступає в псл. de
ti, р. деть, укр. д{ти. - Фасмер І 
509, ІІІ 121; Цьrганенко 309-31 О; 



одеколон 

ЗСБМ 1, 82; Bгuckneг 375; Stawski І 
188-189. - Див. ще діти2 . - Пор. 
одяг. 

одеколон, одеколонити; - р. болг. 
одеколон, бр. адзкалон, слн. eau de 
Co!ogne; - запозичення з французької 
мови; фр. eau de Co!ogne <<ОдеколоН>>, 
букв. <<ВОда з Кельну, кельнська вода•>, 
утворено з іменника eau <<Вода>>, що 
зводиться до лат. aq ua, і назви міста 
Со!оgпе <<КельН•>, де у XVIII ст. було 
винайдено одеколон. - СІС2 593; Ко
валь 135-136; Чернь1х І 592-593; 
Фасмер ІІІ 121; КЗСРЯ 304; Банков БЕ 
1961/3, 202. -Див. ще аквамарИн. 

[одергати] <<Освіжати>> Ж, lодер
гнути] Ж; - очевидно, пов'язане з 
[одерзнути] <<Видужати>>. - Див. ще 
дерзати. 

[одзвінки] (бот.) <<рутвиця орлика
листа, Tha!ictгшn aqui!egifo!ium L.•>; -
неясне. 

одзовізм <<ОПортуністична течія в 
РСДРП, що вимагала відкликання со
ціал-демократичних депутатів з Дер
жавної думи•>, одзов{ст; - бр. адза
в{зм, ч. otzovismus, слц. otzovizmus, 
болг. отзовИзим; - запозичення з ро
сійської мови; р. отзовИзм утворено 
від отзьtвать <<Відкликати>>, пов'язано
го із звать, якому відповідає укр. зва
ти. - БСЗ 31, 393. - Див. ще від, 
звати. 

одИн <<ЧИсло 1; одинокий, самотній; 
ніякий інший, крім названого; окремий 
серед названих, видимих; перший се
ред названих; якийсь, котрийсь•>, [оден 
Ж, йоден Ж], одна, одне, одн{, [аден
чик] <<Одинак (єдиний син)>> ЛЧерк, 
[одuна] (у виразі одИна-самотина <<са
мотність•>) Ж, одинак, одиначка <<єди
на доч.ка; [кредитний квиток в 1 крб.]•>, 
одине(-{ь, [одинИ(-{тво] <<самотність>> Ж, 
одиНU(-{Я, [одинок] <<Однолемішний плуг>> 
Гриц, [одинота] <<самотнє життя>> Ж, 
[одино(-{тво] <<самотністЬ>>, одиночка, 
одиночник, одИнчик «Одиначок~. од
нина, (одність] <<ЄДНіСТЬ>>, одно- <<Пер
ша частина складних слів, що відпові
дає слову один>>, [одноЯк] <<Одноле-

одинадцять 

мішний плуг>> Гриц, [удИне4ь] <<дикий 
кабан•> Нед, одинарний, одинИчний, 
одинокий <<самотній, [єдиний]>>, [оди
ночий] «ТС.>> Ж, одиночний, [одинІо
сінький] <<єдиниЙ•>, однакий, [однаків] 
Ж, однаковий, однаков{сінький, од
ненький, однісінький, одніський, [од
носний] <<ОДНаКОВИЙ>> Пі, однотний <<ОД
номанітнИЙ>> Куз, [однати] <<Наймати, 
домовлятися•> Бі, [одиночити] <<Об'єд
нуваТИ>> Ж, одинаком, одинцем, [один-
1-{Ями] Ж, [однако] <<Однаково>>, заодно, 
[зодинИчити] <<звести до одноГО>> Ж, 
наодИн(-{і, поодинокий, [поодИнчий], 
поодИн(-{і, [по один4ю] Ж; - р. одИн, 
бр. адз{н, др. одини, одн-, п. jeden, 
jedyny, ч. слц. jeden, вл. jedyn, нл. 
jaden, болг. едйн, м. еден, схв. jедан, 
jедйн, СЛН. eden, en, СТСЛ. €ДНН'Ь, 
кдьн'Ь; - псл. *edinь, *еdьnь, складне 
утворення з елементів *ed- і *Іnь 
(*Іпь); - псл. *ed- походить від індо
європейської займенникової основи *е-, 
що виступає в лат. ессе <<ОН>>, ecquis 
<<Хто-небудЬ>>, нвн. etwas <<що-небудЬ•>, 
а також, можливо, в р. едва, укр. 
ледве, СТСЛ. €ДА <<Хіба, ЧИ>>; менш іМО
Вірне припущення про зв'язок з дінд. 
adfЬ <<ПОчатОК>> (Uh!enbeck 21, Van 
Wijk IF ЗО, 384); псл. *іnь виступає в 
укр. {нший, р. иной, стсл. нtt'Ь, спорід
нених з лат. Linus < oinos <<ОДИН>>, гр. 

OlV~ <<ОДНО ОЧКО>> (у грі), ЛИТ. vfenas 
<<ОДИН>>, прус. ains, дірл. oin, брет. 
корн. une, дісл. einn, гот. ains «ТС.>>, що 
зводяться до іє. *oi-nos. - Фасмер ІІ 
9, 134-135, ІІІ 122; Чернь1х І 593; 
ЗСБМ 1, 83; Stawski І 544-545; Ma
chek ESJC 219-220; Schusteг-Sewc 
441; Младенов 159; Skok І 766-768; 
BezJaj ESSJ І 124; 3ССЯ 6, 11-13; 
ESSJ S!. gr. П 255-276; Bern. І 262; 
WaJde-Hofm. І 390. - Див. ще ін
ший. - Пор. ледве, однак. 

одинадцять, [одинай(-{ять] Ж, 
одинадцятеро, одинад4ятий, [оди-
найцятий] Ж, [одинад(-{ятка] <<ПОЛОТ
но в 11 пасм•>; - р. одИннад4ать, бр. 
адзіна44а4ь, др .. одиннадесять, п. je
denascie, ст. jedeпnaccie, jedena)cie, jed-
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одинарник 

naccie, jednascie, jedynascie, Ч. jede
Шlct, ст. jedennadcet(e), слц. jedem1st', 
jedenasti, вл. jednace, нл. jadnasco, по
лаб. jadanddfst(d), болг. единадесет, м. 
единаесет, СХВ. jед{mаест, СЛН. enajst, 
СТСЛ. €ДНН'Ь Но\ Д€СІ1\'Т'€; - ПСЛ. *edin"Ь 
na des~te, *еdьnь na des~te, що склада
ється з числівника (j)edin-ь <<ОДИН>>, 
прийменника na <<На>> і форми місц. в. 
від числівника des~tь <<десять,>; анало
гічно утворені відповідні числівники в 
інших індоєвропейських мовах, пор. 
лтс. vienpadsmit (з viens <<ОдИН>>, ра 
<<понад>>, desmit <<десять>>), рум. unspre
zece (з un(u!) <<ОДИН>>, spre <<На>>, zece 
<<десять>>), лат. un-decim, гр. Єv-osxa, 
дінд. eka-dasa. - Фасмер-Трубачев 
ІІІ 122; 3СБМ 1, 83; VStawski І 545-
546, 126; Schuster-Sewc 451-452; 
3ССЯ 6, 13. - Див. ще десять, на1 , 
одИн. - Пор. дванадцять. 

одинарник (бот.) <<Tгienta!is еuго
раеа L.>>; - очевидно, похідне утворен
ня від одИн; назва могла бути зумовле
на тим, що квіти рослини ( 1-4) знахо
дяться не в суцвіттях, а на окремих 
квітконіжках в пазухах верхівкових ли

стків; пор. ч. jednokvftek <<ТС.>>. - Ma
chek Jm. rost!. 17 4. - Див. ще одИн. 

одіж, од{жнИй - ДИВ. одежа. 
одіозний <<неприйнятний, небажа

НИЙ>>; - р. оди6зньtй, бр. адьtёзньt, п. 
odium <<ненависть, нехітЬ>>, ч. odioznf 
<<Ненависний, небажаниЙ>>, слц. odi6z
ny, вл. odiozny, болг. оди6зен, схв. 
одuі5зан, СЛН. odiozen <<ТС.>>; - заПОЗИ
чеННЯ із західноєвропейських мов; фр. 
odieux, англ. odious, н. odios походять 
від лат. odiosus <<Ненависний, против
ниЙ>>, пов'язаного з odiшn <<ненависть, 
НеХіТЬ>>, odT <<НеНаВИДіТИ>>, odisse <<ТС.>>, 
сп9рідненими з вірм. ateam <<Ненави
джу>>, ateli <<Ненависний, неприємниЙ•>, 
дісл. ata!! <<страшний, жахливий, огид
НИЙ>>, дангл. atol «ТС.>>, далі, можливо, 
З ГІJ. OOtiOGOjlat <<Серджу, ГНіВЛЮ>>. -
СІС2 593; Чернь1х І 593; К3СРЯ 304-
305; Holub-Lyer 341; РЧДБЕ 502; 
Dauzat 509; Кlein 1074; Wa!de-Hofm. 
ІІ 202-203. 
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однак 

одіти, одещjти, 6дів, 6діва, оді
вання, одівати, одівачка, одівє!4ь, 
од{вка, 6діво, од{ннЯ, 6дінок, одінь, 
од{тний, од{я, одіЯло, одіЯльце, оді
Яння, од{яти -див. діти2 . 

одіЯло <<ковдра•>, одіЯльник, під
одіЯльник; - запозичення з російської 
мови; р. одеЯло є похідним від др. одt
яти <<Одягати>>, пов'язаного з дtти 
<<КЛасти, подіти>>. - Див. ще діти2 . 

[ одкаль] <<ЗВідки; з якого часу>> 
ВеЛ, [6ткаль] <<ЗвідКИ>> Ж, [одкале] <<З 
якого часу>> ВеЛ, [одкельска] <<Відкись>> 
ВеЛ, [6дникаль] <<нізвідКИ>> Ж; - склад
не прислівникове утворення з прий
менника од і займенникового компо
нента -каль сколи, де», паралельного 

до -кіль. - ESSJ Sl. gг. ІІ 546-547. -
Див. ще від, відкіль. - Пор. ода
каль, одналь. 

[одкірЯти] <<Відганяти>> ВеУг; - не
ясне; можливо, в якийсь спосіб пов'я
зане з уг. keгget <<ГОНИТИ>>. 

одкровення; - р. откровенuе; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
ст сл. О'Т''ЬКр'Ьвеннк утворене на основі 
О'Т''ЬКр'Ь&ЄН'Ь, дієприкм. від дієслова 
О'Т''ЬкрьІ'Т'Н, що складається з префікса 
О'Т''Ь-, якому відповідає укр. від-, і діє
слова крьІ'Т'Н, якому відповідає укр. 
крИти (див.). 

одлигати, одлигщjти - див. ли
піти•. 

[одлягати] <<відокремлюватися, від
падати, звільнятися>> Ж, [одлячu] Ж; -
результат видазміни деетимологізова

ної форми [одлигати] <<Відв'язати>>, 
похідної від лигати, що зазнала збли
ження з основою лягати. - Див. ще 
лигати•. 

[одміт] <<Вигин у коліні ріки, де ма
ло помітна течіЯ>> Чаб, [одміть] «Тихе 
місце в бурхливій річці; місце між ске
лями на дніпровських порогах>> тж; -
похідне утворення від метати, пара
лельне до [66міть] сбистрина або вир 
із швидкою течією>>. - Див. ще ме
тати. 

однак (сп.ол.) <<але, проте; все-таки; 
все одно>>, одначе «ТС.>>, ст. єднак (з 



одиаль 

n.); - р. однако, бр. аднак, др. єди
нако <<ОднаК>>, п. jednak <<проте, однак, 
одначе>>, jednakze «ТС.>>, цсл. кдt1НАко; -
похідне утворення від один, яке мало 
спочатку прислівникове значення <<ОД

накоВО>> і вживалося при повідомленні 

про дію, що відбудеться однаково за 
будь-якої умови. - Бевзенко ІУМ Мор
фологія 455; Булаховський Вибр. пр. ІІ 
503; Фасмер ІІІ 123; К3СРЯ 305. -
Див. ще одИн. 

[одна:Ль] <<Звідти>> Ж; - складне 
утворення з прийменника од <<Від>> і 
займенникового компонента, очевидно, 
ТОТОЖНОГО З Ч. СТ. na]i <<ОТ, ОСЬ, ОН>>, 
етимологічно не зовсім ясного, можли

во, nов'язаног9 з укр. на <<ОСЬ, берИ>>. -
Machek ESJC 388. - Див. ще від, 
на2 . - Пор. одкаль. 

[ одновілити] (про попадю: ходити 
по приходу й збирати льон та інші по
даяння); - неясне; можливо, похідне 
утворення від незафіксованої основи 
*одновільня <<Податок від нового льо
ну>>, утвореної з прийменника од і ос
нов прикметника новИй та іменника 
льон. 

одноманітний; - неясне; поясню
ється (Варченко УМШ 1957/4, 81-
82) як складне утворення з числівника 
одuн і прикметникової основи -ман{т
ний (< *маїтний), похідної від [майо
та] <<НабрИДЛИВе ЗаНЯТТЯ>>, ПОВ'ЯЗаНОГО 
з маяти (з асимілятивним переходом 
й > н', як у манЯчити - маЯчити). 
- Див. ще маяти, одИн. - Пор. різ
номанітний. 

одностайний <<однодушний; єди
ний, неподільний; весь, скрізь однако
ВИЙ>>, [одностальний Ж, одностійний 
Ж] «ТС.>>, одностайне (заст.) <<одно
стайно>>, водносталь <<В одну нитку, в 
один шар; заодНО>>; - р. [одностанка] 
<<жіноча сорочка з однієї тканини>>, бр. 
аднастайньt <<одноманітний, монотон
ний, однорідниЙ>>, п. jednostajny <<одно
манітний, рівномірниЙ>>, ч. jednostejny 
<<Одноманітний, цілком рівниЙ>>, ст. jed
nostajny <<те.; простиЙ>>, слц. jednostaj
ny <<безперервниЙ>>, болг. єдноставен 

б 2--460 

одолЯп 

<<Який складається з одюєІ частини; 
[безперервний]>>, м. едноставен <<прос
тий,>, схв. jедноставан, слн. enostaven 
«ТС.>>; - псл. *edьnostajьn-ь, утворене з 
основ числівника *еdьn-ь <<ОДИН>> і діє
слова *stajati <<СтаваТИ>>; думка (Slaw
ski І 550) про запозичення українських 
і білоруських слів з польської мови не
достатньо обrрунтована. - Ho!ub
Kop. 350-351. - Див. ще одИн, ста
ти. - Пор. сталка. 

[ однЮд] <<Ні в якому разі, зовсіМ>> 
ВеУг, [отнЮд] <<ТС.>> тж; - р. отнЮдь 
<<Ніяк, ніскільки, зовсім ні, ні в якому 
разі>>, [отнюд, отнудь] <<ТС.>>, др. отсь
нудь <<Ні в якому разі, ніяк>>, отсьнюдсь, 
отсьнудсь <<ТС.>>, атинудь <<З усіх боків; 
зовсім, взагалі>>, стсл. О'Т''Ьнждь (о'Т''Ь
нІЖдь) <<Зовсім, взагалі>>; - псл. otinQdь, 
очевидно, утворене з прийменника ot( -ь) 
<<Від>>, займенникової основи in- <<іншиЙ>> 
і кінцевого займенникового компонента 
-Qdь (-Qde), того самого, що і в прислів
нику VЬSQde <<ВСЮДИ>>; ПОМИЛКОВО ПОВ'Я
зуваЛОСЯ (Mikl. EW 217; Van Wijk IF 
ЗО, 386) з nuditi (nQditi) <<ЗмушуваТИ>>. -
Фасмер ІІІ 1,72; К3СРЯ 318; Преобр. І 
669; Meillet Etudes 158. -Див. ще від, 
всЮди, Иний. 

[одо] <,осьде>> Л; - рез)'льтат злит
тя вказівного прислівника [6де] з вка
зівкою часткою о (6де-6 > одо). -
Див. ще о2, оде. 

[ одолі] <<іноді>> Ж; - неясне; мож
ливо, СПОріднене З СХВ. одолё <<ЗВіДСИ>>. 

одолівати -див. долати. 
[одолЯн] (бот.) <<Валеріана, Va!eгi

ana officina!is L.>>, [6делень] <<ТС.>> Ко, 
[оделен, одемян, одеян, одильон(-зі
лє)] Mak, [одилЯн] МСБГ <<ТС.>>; - р. 
[одолей] <<молочай, Euphoгbia pi!osa 
L.>>, [6долень] <<латаття, Nymphaea а!Ьа 
L.>>, [6далень] <<ТС.>>, ч. [odo!en, odo!en] 
<<валеріана>>, сJщ. {odolen], болг. [делян, 
делЯнка, деленка] «ТС.>>, [делен] <<вид 
лікарської рослини>), схв. одо;ьан <<Ва
леріана>>, одо;ьен, одолен «ТС.>>, слн. 
odo!fn <<ротики, Antiггhinum majus L.>>; 
- псл. *odolen-ь, пов'язане з odoleti, 
укр. долати, р. одолеть; назва зумов-
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одомаш 

лена лікувальними властивостями ва
леріани, а також приписуваними Іи 

магічними особливостями; на інші рос
лини назву перенесено у зв'язку з по
дібністю їх застосування в народній 
медицині та чаклуванні; припускається 
можливість кальки лат. valeriana, яке 
пов'язують з valёre <<бути сильним>>; 
необгрунтованим є зведення українсь
ких назв до рум. odьlean <<Валеріана>> 
(Vincenz 8), яке вважається слов'ян
ським запозиченням (DLRM 558). -
Шамота 145; Фасмер ІІІ 123; Мерку
лова 34; Преобр. І 640; Анненков 140, 
228, 372-373; Bru~kner 375; Machek 
Jm. гostl. 224; ESJC 409; БЕР І 336; 
Skok ІІ 544; Симоновиh 489; Bern. І 
207; Mikl. EW 219. -Див. ще дола-
ти, о 1 . 

[одомаш] <<могорич>>, [алдома~и 
КІМ, галдама~и ВеЗн] «ТС.>>; - п. [hol
domas] <<ТС.>>, ч. [aldamas] <<подарунок, 
нагорода, неустойка>>, слц. oldomas 
<<неустойка, могорич>>, болг. [алдамач], 
СХВ. [aJdomas] <<МОГОрИЧ>>, СЛН. [aJ
domas] . <<могорич для робітників>>; -
запозичено з угорської мови, можливо, 
через СЛОВацьку; уг. aJdomas <<МОГОрИЧ>> 
пов'язане З aJd <<бЛаГОСЛОВЛЯТИ>>, ОЧе
ВИДНО, успадкованим з фінно-угорської 
прамови. - ВеЛ 442; ВеЗн 43; Лиза
нец 573; Sadn.-Aitz. VWb. І 17; Bern. 
І 27; MNTESz І 130-131. 

одороба, одоробало, одоробло -
див. доробало. 

одр <<ліжко, постілЬ>>, [одрuна] 
<<ТС.; спальня або кімната взагалі Ж, 
Пі; приміщення для воза, саней, сіна 
ЛексПол>>, [одрuня] <<ліжко, постіль>> 
Ж, Пі; - р. одр <<Ліжко, ложе, пос
тіль.; піл; поміст (западня) у лісі на 
ведмедЯ>>, [одёр] «ТС.>>, [одрuна] <<Хлів, 
СіННИК>>, [одрuна] <<СПаЛЬНЯ>>, бр. [ад
рь'tна] <<сінник>>, [адзёр] <<Пристосуван
ня, на якому сушать вику, горОХ>>, др. 

одра <<ліжко, постіль; лавка; спальня>>, 
одрина <<Хлів (?), сінник (?); хата>>, п. 
odryna <<Приміщення для сіна>>, ч. odr 
<<стовп, остов; альтанка>>, [vodr] «rори
ще в повітці>>, слц. vodбr <<Клуня>>, 
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болг. одар <<поміст, ложе; віконниця>>, 
м. адар <<дерев'яна лежанка>>, схв. 
адар <<ЛОЖе, ПОМісТ>>, СЛН. oder <<На
СТИЛ, СіННИК>>, СТСЛ. одрть. <<ЛОЖе, ПОС
тіль; труна>>; - псл. оdгь, можливо, 
споріднене з *dervo, drьva як форма з 
початковим значенням •настил нав

круги дерева>> (Ильинский ЖМНП 
1904, квітень, 382); може бути також 
спорідненим з данг л. eodor <<загорода, 
тин, житло>>, дісл. jaoarr, joourг 
<<краЙ>>, двн. etar, свн. etter <<паркан, 
край, обгороджене поле>>, гр. бспрl/-ІОУ 
<<стійло, хлів>>, в основі яких лежить 
іє. *edh- <<Городити; частокіл>> (Holtha
usen Ае Wb. 91; Bezzenberger ВВ 27, 
144; Uhlenbeck РВгВ 26, 295; Merin
ger IF 18, 256-257; Torp 24; Pedersen 
Kelt. Gr. І 178; Johannesson 54); існує 
думка про зв'язок слова з деру, дра
ти (Jagic AfSIPh 24, 581; Собалевс
кий ЖМНП 1904, березень, 180; 
1914, серпень, 365; Брандт РФВ 23, 
95); при цьому розвиток семантики 
слова залишається нез'ясованим; не
переконливе припущення (Machek 
Slavia 18, 73) про походження одр від 
*vodrь <<сушарня>>, нібито пов'язаного 
з Qditi, v~dnQti, vedro, спорідненими з 
укр. ведра, в' Яну ти. - Фасмер ІІІ 
123-124; Преобр. І 678-679; ЗСБМ 
1, 82-83, 90; Skok ІІ 543; Vaillant 
RES 24, 186. - Пор. подра. 

[ одстапйти] <<Відщепити>> ВеЛ; -
пов'язане з [одщапuти] «ТС.>>; харак
тер зв'язку неясний. - Див. ще ще
пИти. 

[одстор] <<осторонь, поблизу (від 
чогось)>> Ж; - не зовсім ясне утворен
ня з прийменнтса од <<від>> і скороченої 
основи іменника сторона; можливо, 
калька н. abseits <<ТС.>>, ·утвореного з 
прийменника аЬ <<Від>> і основи іменни
ка Seite <<Сторона>>. - Див. ще від, 
сторона. . 

[одтамаль] <<ЗВідтИ>> ВеЛ, [одтама
ле, оттамале] <<ТС.>> ВеЛ; - складне 
прислівникове утворення з прийменни
ка од, прислівника там і кінцевої час
тини -аль, -але, введеної, очевидно, за 



одтамтиле 

аналогією до слів типу одкаль, одналь. 
-Див. ще від, там. - Пор. одкаль, 
одналь. 

[одтамтиле] <<ЗВідтИ>> ВеЛ; - бр. 
[оттамтуль]; - складне утворення з 
прийменника од і двох синонімічних 
прислівникових основ там і тиле, то
тожної з -тіль, р. -тале, бр. -туль 
(пор. відтам і відтfль). - Див. ще 
від там. 

[одтелебенити] <<добре когось по
бити; відрубати; віднести>> Ва; - афек
тивне утворення з префікса од-, що 
надає дієслову відтінок завершеності 
дії, і основи *-телебенити, близької до 
телеnнути <<Завдати СИЛЬНОГО удару>>, 
[талабанити] <<нести (великий ван
таж)>>. 

[одуван] (назва горшка в загадці: 
<<Як жив одуван, всіх людей годував, а 
як пропав одуван - ніхто й кісток не 
сховав>>); - очевидно, первісне *году
ван пов'язане з годувсіти (див.). 

одуд (орн.) <<Upupa epops L.>>, [вfд
вуд, водвуд, вот-вот Карп. диал. и 
оном., вудвИд Куз, вудвод ЛЧерк, 
вудвуд, вудвудок ВеБ] «ТС.>>, [вудвудЯ] 
чпташеня одуда>>, [вудвут] <<одуд>> Карп. 
диал. и оном., [вудвутка Мо, вудfд 
ВеБ, вудкало, вудко Г, ВеДо, вудод, 
вудок Г, ВеДо, вудуд Карп. диал. и 
оном., вулок Шарл, вут-вут Карп. 
диал. и оном., вутва тж, вутко ВеДо, 
вутлавка Карп. диал. и оном., вуток 
ВеНЗн, годко, гудик ВеНЗн, гудка, 
гудок тж, гутутут Карп. диал. и 
оном., дудлик ВеНЗн, одвуд ЛЧерк, 
6дгуд Карп. диал. и оном., одітут 
Шарл, 6дод Карп. диал. и оном.] <<ТС.>>, 
одудИця, одудові, [удИд] <<Одуд>> Л, 
[удід, удод, удодиха КІМ, удуд Г, 
Карп. диал. и оном., футик, футко, 
футок, ходутут Ва, худик Шарл, 
худк6, худок, худотут Ва, хутко 
ВеНЗн, хуток Шарл] <<ТС.>>, [гутутут
кати] ~кричаТИ>> (про одуда) Карп. 
диал. и оном., [завудкати] ВеБ; - р. 
бр. удод, п. [wudwud, wudwudek, jud
jud], слн. vd6d, стсл. в.ть.додть.; - зву
конаслідувальні утворення, як і [гИпко] 

6* 

одухотворИти 

<<одуд>>, [гfпко, гупко], лат. upupa, гр. 
Е1ГОЧJ, сшсхср6<;;, лтс. puppukis, фр. hup
pe, англ. hoopoe (hoopoop), гол. hop, 
дат. hcerpop, нвн. Wiedehopf (друга ча
стина слова -hopf), вірм. ророр, перс. 
pupu, а також лит. dudukas, dudutis, 
ст. dukas, нвн. [Wuddwudd] <<ТС.>>, в ос
нові яких лежать вигуки, що переда
ють голос птаха (укр. вудвуд (ВеНЗн 
23), р. удодо (Шарловский ФЗ 1886/1, 
21), п. ч. du-du-du, н. wud-wud та ін.). 
- Никончук Карп. диал. и оном. 144-
146; Німчук 211; Фасмер IV 149-150; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 194, 254-
255; Buga RR 327; SJ:awski І 177-178; 
Briickпer 1 02; Machek ESJC 1 33; 
Schrader ReaJJexikon ІІ 398; КJuge
Mitzka 857; FaJk-Torp І 448-449. -
По2. гИпко, дудок, лупко. 

[одукалийJ <<Огрядний, гладкиЙ>> Ж; 
- запозичення з польської мови; п. ст. 
odukaty <<Кастрований; товстий, вгодо
ваниЙ>> загальноприйнятої етимології 
не має; виводилось (BrUckner 1 03) від 
звуконаслідувального утворення dukac 
<<читати по складах, мимрити>>; пов'язу

валось також (SW ІІІ 677) із звукона
слідувальним hukac si~ <<гратися, гала
сувати; розбещуватися>>. 

одукований (заст.) <<освічений, 
письменниЙ>>; - бр. адукавсіньt, аду
к6ваньt; - запозичення з польської 
мови; п. edukowany пов'язане з дієсло
вом edukowac <<освічувати, виховува
ТИ>>, ЩО, ЯК і Ч. edukace <<ВИХОВаННЯ>>, 
слц. edukacia <<ТС.>>, edukovany <<вихо
ваниЙ>>, походить від лат. educo <<Вихо
вую>> (educatio <<виховання>>), утворено
го з префікса ех- <<З-, ВИ->> і дієслова 
dUCO <<Веду, ВОДЖУ>> (пор. укр. виво
дити <<виховувати, вирощувати>>, про 
тварин); зміна початкового е в о ста
лася, очевидно, в результат·і зближен
ня його з о- префіксальним. - Див. 
ще дука, екс-. 

одухотворИти, одухотворЯти; -
бр. адухатварь'tць, болг. одухотворЯ
вам, м. одухотвори; - запозичення з 
російської мови; р. одухотворИть, заст. 
одушетвор.Ять складається з префікса 
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одьоrованя 

о- та основ іменника дух і дієслова 
творИть; очевидно, слово було ство
рене на основі цсл. ОДОІ(Ш€&11ТІ1, од~
шнтн <<Вкласти душу, життя>> за мо

деллю СТСЛ. Бі\АГОТ&Орt1Тt1, БОГОТ&Орt1-

Тt1. - Див. ще дух, о\ творИти. 
[одьоrованя] <<суглинок>> St. sl. 

10/1-2, [одьоГ'овuта (земля), одьо
Г'6шна, одьоГ'ошuста], ст. адяГ'ова
тий (XVIII ст.) тж; - похідні утво
рення від [6дьоГ' (адяГ')] <<глина>>, запо
зиченого з угорської мови; уг. agyag 
<<ТС.>> етимологічно неясне. - Дзендзе
лівський St. sl. 10, 36-37; Лизанец 
613; MNTESz І 107. 

одяг, [од.Яга] <<ОдЯГ>>, одягало <<одяг; 
[ковдра, покривало]>>, одяганка <<ОДЯГ>>, 
[одягання] <<КОСТЮМ>> Пі, одягати, [од.Я
глий] <<одягнений>> Бі, одягнИй <<добре 
одягнений; ошатниЙ>>, [вд.Яганка] <<ОДЯГ>> 
ЛЧерк, вдягати, вдягщjти, вдягтИ, 
[задягати Ж, задягщjти Ж], [задяг
н6] <<Одягнувшись>> Ж, [з6дяга] <<ОДЯГ>>, 
[зодягнuй] <<добре одягнениЙ>>, зодяга
ти, зодягщ)ти, зодягтИ, надягсіти, 
надягнути, надягтИ, [неод.Ягний] <<ПО
гано одягнениЙ>> Ж, [пере'вдяг] <<Пере
одягання; одяг, у який хтось переодяг
нувся>>, [перед.Яг] <<переодягання>>, пе
редягати, передягнути, передягтu, 
переодягати, переодягнути, переодяг
тu, приодягати, приодягнути, при
одягтИ, роздягалка, роздягальник, 
роздягальня, роздягальний, роздяга
ти, роздягнути, роздягтИ, [удягало] 
<<Верхній одяг з рукавами>>, [удЯганка] 
«ТС.>>, удягати, удягнути, удягтИ; -
очевидно, результат контамінації слів 
6діж, одівати і [д.Яга] <<щось велике, 
важке, роздуте>>, [дяг] <<смужка лика>>. 
- Rudn. ІІ 873; Shevelov Hist. phonol. 
353; Bezlaj Eseji 136; Bern. І 190. -
Див. ще діти2 , дЯ:га, одежа. 

[од'ядник] (бот.) <<купина, Polygona
tum multiflorum АІІ.>> Mak; - очевид
но, утворене на основі виразу од яду, 
оскільки корінь рослини використову

вали в народній медицині від укусів 
скаженого собаки; крім того, вся рос
лина дуже отруйна і викликає блюван-
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ня. - Бісюліна-Клоков 69; Нейштадт 
165; Анненков 107; Симоновиh 367-
368. - Див. ще від, яд. 

[ож] (спол.) <<що; тому ЩО>>; - др. 
ОЖе <<ЩО, ЯКЩО>>, Ч. СТ. ez <<ЩО>>, СТСЛ. 
€Ж€ <<ЩО>> (етимологічно відмінне від 
І(Ж€); - ПСЛ. eze, утворене із ЗаЙмен
НИКОВОЇ (вказівної) основи е-, паралель
ної до а, і, та підсилювальної частки ze. 
- Мельничук Структ. слов. реч. 210-
213; Фортунатов ИТ ІІ 222; Bauer 143. 
-Див. ще же1 . 

[ожанка] (бот.) <<дібровник, Teucri
um scordium L.>>; - очевидно, запози
чення із західнослов'янських мов; п. 
ozaпka, ч. ozanka <<ТС.>> задовільної ети
мології не мають; зіставляються з п. 
ст. mata osanna <<Вероніка дібровна, Ve
roпica chamaedrys L.>>, mata osaпka 
( ozenka) «ТС. >>, wielka osanka <<Підма
ренник, Galium mollugo L.>>, для яких 
припускається походження від нім. osan
пe. - Machek Jm. rostl. 193-194. -
По[). очанка. 

[ожrар] <<Підпалювач; таврованиЙ>> 
(вживається як лайливе слово) ВеЛ; -
префіксально-суфіксальне утворення від 
[жегтu] <<Палити>> з незрозумілим збе
реженням проривного r (можливо, під 
впливом польської мови' пор. п. zegad
to <<клеймо, прилад для таврування>>). -
Див. ще жегтй. 

[ождиrан] <<довбешка, дрючок; не
дотепа, бовдур>> Ж, [ождиГ'сіти] <<Силь
но ударити>> Ж; - не зовсім ясне; 
пояснюється (Кримський Тв. ІІІ 221) 
як результат протези о в слові, пов'я
заному з [джаган] <<Кирка, мотика>>, 
[джоГ'ан] <<палка із залізним наконеч
ником>> і под. -Див. ще джаrан. 

[оже] <<от; отже; адже; тому>>; -
результат злиття вкгзівної частки о 
{от) і підсилюваJJьної частки же, па
ралельний до 6тже. - Див. ще же', 
о2 . - По[J. отже. · 

[ожеж] <<авжеж>> Л; - результат 
фонетичної видазміни форми авжеж, ут
вореної з часток а 1, уже і ж(е) 1 (див.). 

ожеледь СУМ, Ж, Пі, [ожеледа] 
<<ОЖеЛеДЬ>>, ОЖеледиця <<ТС.>>, (6жо-



ожелес 

лодь] <<Сніг з дощем•> Ник, [ожеле
дець] <<лід на гілках•>, [оже;;едух ВеБ, 
ожелест, ожелець, ошелест] <<ТС.•>, 
[ожелИзь] <<Ожеледь•>, [вожелfдь] <<ТС.•> 
ВеБ, [возеледух] <<Лід на гілках•> ВеБ, 
[приожеледитися] <<Настати ожеледі•>; 
- р. [ожеледь] <<ожеледь, льодяний 
наст на снігу•>, [ожеледица], п. [Hod, 
zt6di] <<ТС.•>, полаб. zlod <<град•>, слн. 
z!ed, z!ed[ca <<Ожеледь; ДОЩ З градОМ>>, 
стсл. жл:tДІЩА <<дощ зі снігом, гра
ДОМ•>; - псл. *ze!dь < *ge!dь, пов'я
зане чергуванням голосних з *goldь, 
від якого походять р. г6лоть <<ОЖе
ледь•>, ч. ho!ot <<ТС.•>; в українських 
формах початкове о приставне; -
споріднене з гр. хаЛсх~сх ( < *хаЛсхо1сх) 
<<Град•>, Перс. za!a ( < *za[da-, *jarda-) 
<<Град, ініЙ•>, лтс. dzeldet «Тверднути•> 
(про сніг); менш переконливе пов'я
зання (Преобр. І 141) з лит. ge!menis 
<<СИЛЬНИЙ ХОЛОД•>, ge!uma <<ТС.>> (від 
ge!ti <<колоти•>) або з лат. ge!O, -Os 
<<ХОЛОД, МОрОЗ•>, ge!idus <<ХОЛОДНИЙ ЯК 
лід>>, ГОТ. ka!ds <<ХОЛОДНИЙ>>, НВН. ka!t 
<<ТС.•>; окремі українські діалектні 
форми виникли шляхом заміни кінце
вого -едь на суфікс -ець або в резуль
таті контамінації з іншими словами 
(слизькИй, шелест). - Кримський 
Тв. ІІІ 220-221; Німчук 152; Критен
ко Вступ 517; Фасмер ІІІ 124; BrUck
пer 665; Machek ESJC 175; Откупщи
ков 121; Зализняк ВСЯ 6, 36; Бурла
кова ВСЯ 6, 58; Specht 228, 294, 389; 
So!msen AfS!Ph 24, 579; Rozwadowski 
RO І 105; Trautmann 82; Hofmanп 410; 
Wa!de-Hofm. І 585-586. 

[ожелес] <<мозоль; залоза на шиЇ•> 
О; - видозмінене похідне утворення 
від давньої звукової форми др. железа 
<<залоза•>, яке з берег лося без переходу 
жел- в зал-. - Див. ще залоза. 

ожеред <<СКирта; стіг СУМ, S!avia 
1978; [жердини в клуні Пі]•>, ожеред
ник <<СКИртуваЛЬНИК•>, (ожерет] <<СТіГ>> 
S!avia 1978, [ожереда, ожИредь, ожі
рfть, очеред, очерех, вожеред, вучи
рет, черет] «ТС.•> тж, ожередити 
<<СКИртуваТИ•>; - р. (ожерет] <<ДОВГИЙ 

ожйнець 

стіг, скирта•>; - очевидно, утворене з 
прийменника о <<біля, навколо•> й осно
ви іменника жердИна; в такому разі 
первісно означало <<Складене навколо 

жердини•>; вважається також (Zubaty 
St. а сІ. І 2, 125) результатом зближен
ня з основою жерд- здавна успадкова
ного [озеред] <<ожеред•>; розглядається 
(Дзендзелівський S!avia 1978, 27 4) і як 
давній варіант звукової форми з оз-; 
менш переконливе припущення (Sche
!udko 139) про походження від рум. 
gireada «ТС.•>. - Rudn. ІІ 873. - Див. 
ще жердь. - Пор. озеред. 

ожйка (бот.) <<Luzu!a D. С.•>; - р. 
ОЖИка <<ТС.; (оСИТНЯК, СИТНИК, JUПCUS 
L.]•>, бр. ажьtка <<Lusula•>; - неясне; 
пов'язуєт~ся (Фасмер ІІ 10) з р. ёж, 
др. ОЖЬ <<lЖаК>>. 

ожйна1 (бот.) <<Rubus L.•> СУМ, О, 
[ожИни] мн. <<ожина звичайна, Rubus 
caesius L.•>, ожИнівка <<налив ка з ожи
НИ•>, ожИнник, ожИнний, ожИновий; -
р. ежевИка, [ожИна, ожевИна], бf"J. 
ажь'tна, [ажавfна], п. jezyna, [оzупа], 
Ч. jeziпfk (вид ОЖИНИ), СЛЦ. ozina <<ТС.>>, 
схв. [ежевина, ежина, jежина, jеже
вица]; - псл. ezina, пов'язане з еzь 
<<ЇЖаК•>; - назва пояснюється наявніс
тю у рослини колючок. - Шамота 
142; Sheve!ov Hist. рhопоІ. 163; Мер
кулова 218-219; Фасмер ІІ 10, 11; ІІІ 
125; Преобр. І 212; Филин Образ. яз. 
196; Шахматов Очерк 141; ЗСБМ 1, 
96; Machek Jm. rostl. 101; Симоновиh 
405; ЗССЯ 6, 36; Bern. І 266; Mik!. EW 
106. -Див. ще їж. 
'[ожйна2 ] (бот.) <<комиш, Scirpus pa

!uster L.•> Mak; - очевидно, результат 
видазміни форми ожИка <<Lusula L.•> 
(пор. р. [ожИка] <<оситняк, Juncus L.•>), 
зближеної з ожtіна <<Rubus L.•>. -
Див. ще ожйка. 

[ожйнець] (зоол.) <<мурекс, пурпу
ровий слимак, Murex braпdarius•> Ж; -
очевидно, тлумачення помилкове зам. 

<< Мурекс їжакуватий, Murex erinaceuS•>; 
У .. такому разі пов'язане з їжак, [їж] 
<<tЖаК•>, др. ожь «ТС.•>; назва зумовлена 

зовнішньою схожістю цього виду мо-
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ожИни 

люска з їжаком. - Див. ще їж. 
Пор. ожИна1 . 

ожИни (бот.) <<вовчуг, Ononis hir
cina Jacq.>> Mak; - пов'язане з ожИна; 
назва мотивується, очевидно, тим, що 

вовчуг часто має колючки; пор. семан

тично близькі болг. бодлив трон, бял 
трон, шилобод <<ТС.>>. - Бісюліна
Клоков 217; Нейштадт 342; Machek Jm. 
rostl. 119-120.- Див. ще ожИна1 . 

[ожИчник] (бот.) <<Очиток їдкий, 
Sedum acre L.•> Mak; - неясне. 

[ ожльоди] <<лід, який намерз на 
гілкаХ>>; - очевидно, результат видо
зміни форми ожеледь (ожеледа), 
зближеної з п. [Hod] (род. в. [Hodu]) 
<<ОЖеледь•> і укр. лід (льоду). - Див. 
ще ожеледь. 

ожог <<палиця, якою перемішують 
жар, паливо•>, [ожаг] <<Те.; держак у 
вилах, якими подають снопи на скир

ту; дерев'яна ручка рогача•> Л, [вожог, 
огаж, оджог] <<ТС.•> Л, [ожево] <<ОЖОГ•> 
Ж, [ожег Ж, огеж Ж, ожіг Ж, ожій 
ЛЧерк, Мо], ожуг, [ожур ЛЧерк, Дз, 
огуж ЛЧерк] <<ТС.•>, [ожег] <<дерев'яна 
кочерга>) Бі, [ожИг] <<ТС.>> Бі, lожего] 
<<держак кочерги•> Л, [о жело] <<ТС.>> Мо, 
[ожіль] <<ТС. Ме; ожог ЛЧерк•>, [ожів
но] <<ОЖОГ>> Ж, [вожала Л, гожель 
ЛЧерк, гожИль, гожfй, гожув, гожур 
тж] <<ТС.>>; - р. [ожог, ожИг] <<палка 
замість кочерги, держак•>, бр. вожаг 
<<держак рогача, кочерга>>, п. oi6g <<КО
черга>>, [oieg, oiog, oieh], ч. ozeh «ТС.>>, 
СЛЦ. ozeh <<Палка ДЛЯ пеуемішуваННЯ 
вогню; [жердина, дрюк]•>, lozechj <<ТС.•>, 
НЛ. WOzag <<КОЧерГа>>, болг. [ожег] 
<<ТС.>>, м. ожег <<Залізна кочерга•>, схв. 
ОЖег <<КОЧерга, СОВОК ДЛЯ вугіЛЛЯ>>; -
псл. *ozegь, пов'язане з дієсловом 
*ozegti <<обпалити•>; первісно означало 
обгорілу палицю. - ЗСБМ Z, 182; 
BrUckпer 388; Machek ESJC 424; 
Schuster-Sewc 1687. - Див. ще жег
тИ, о 1 . 

[ожужка] <<сплетена з лози вірьов
ка•> Ж; - результат видазміни деети
мологізованої форми [вужевка] <<ТС.>>. -
Див. ще вужва. 
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[озар] (зоол.) <<піщана черепашка, 
Psammobia vespertina•> Ж; - неясне. 

оздоба - див. оздобити. 
оздобити, оздоблювати, оздоблЯ

ти, [здобИти] <<оздоблювати•> Ж, оздо
ба <<Прикраса, [зовнішній вигляд Ж].>, 
[оздобецьJ <<Красень•> Пі, [оздобина] 
<<Прикраса•> Ж, [оздобка] Пі, оздоблен
ня «ТС.>>, оздоблювач, [здоба] <<Оздоба>> 
Ж," оздоблювальнf!й, озд?бни~ <<Краси
вин, прикрашении, розюшнии•>, lпри
оздобка] <<Прикраса>> Ж; - р. [осдо
бить] <<додати приправи (в їжу )•>, бр. 
аздобіць <<прикрасити•>, п. ozdobiC, ч. 
ozdobiti, слц. ozdobit', вл. wozdebic 
<<ТС.>>; - псл. [osьdobiti], префіксальне 
похідне від sьdoba <<прикраса, припра
ва>>. -Див. ще доба, здіб, о1 . 

[озеред] <<скирта сіна, соломи чи 
хліба; ожеред•> СУМ, S!avia 1978, [од
зеред, озарет, озеред, озереда, озе
рет Г, взерет, вазирет, возеред, 
вузирЄт, гозерет, гозерец] <<ТС.>> S!a
via 1978; - р. [озеред] <<довга скирта 
хліба; пристосуЕ?ання для сушіння 
снопів•>, lозород, зород, зародj «ТС.>>, 
бр. [азарод] <<Пристосування у вигляді 
драбини для просушування снопів•>, 
[азарода, озярод] «ТС.•>, п. [ozierod, 
ozieroda] (очевидно, з укр.); - псл. 
*ozordь ( < іє. *ghordh-), фонетичний 
варіант до *ogordь ( < іє. *ghordh-); -
СПОріднене З ЛИТ. zardas <<ПристріЙ ДЛЯ 
сушіння гороху, льону•>' лтс. zards 
<<ТС.>>, ЛИТ. zardis <<ЗаГіН>>, прус. sardis 
<<Паркан•>, псл. *gordь <<Місто•>, *zьrdь 
( < *gьrctь), укр. р. город, жердь; ви
словлювались думки про запозичення 

балтійських слів зі слов'янських мов 
(Mik!. EW 416) або, навпаки, слов'ян
ських слів з балтійських мов (Z ubaty 
St. а сІ. І 2, 125). - Дз<;ндзелівський 
S!avia 1978, 272-273; Фасмер ІІ 47, 
81, 105; ІІІ 126; Trautmann 366; Po
korny І 444. -Див. ще город. - Пор. 
жердь, ожеред. 

Озеро, [озерИна) <<Невелике озеро; 
яма з водою в полі•> Ч, [озерuско] 
<<Місце, де було озеро•> Ж, [озерИще Ж, 
Ч, озерЯвина] <<ТС.>>, [озернИця] <<Озер-



озіЯ 

на, лиманна сіль•>, [озірка] «ТС.>>, [язе
ра] <<озеро>> ВеЛ, [озерuстий] <<багатий 
на озера>> Ж, озерний, заозерний, 
приозер' я, приозер ний; - р. озеро, 
[озер], бр. возера, [азяро], др. озеро, 
п. jezioro, ч. jezero, слц. jazero, вл. je
zoг, нл. jazoг, болг. м. езера, схв. jёзе
ро, слн. jezero, jezero, стсл. кзєро, 
кзєр'Ь; - псл. *ezero; - споріднене з 
ЛИТ. ezeras, [azeras] <<ОЗеро, СТаВ>>, ЛТС. 
yzyrs, прус. assaraп нс. •>, можливо, 

також з гр. 'Axtpwv (назва річки в під
земному царстві), іллір. 'ОСУєрн'хтє<;; (ет
нонім), вірм. ezr <<межа, краЙ>> або з 
данг л. eagor <<МОре>>, ді сл. cegir <<МОрСЬ
ке боЖеСТВО>> ЧИ З ЯЗ (пор. СХВ. nакле
ни jаз-паклено (езера); іє. *eghero-. -
Rudп. ІІ 875; Фасмер-Трубачев ІІІ 
125; Черньrх І 593; Преобр. І 641; 
ЗСБМ 2, 183-184; Stawski І 57l; Mo
szyг\ski JP 37, 299; Machek ESJC 225; 
БЕР І 482; Skok І 781; Семереньи ВЯ 
1967/4, 18-19; Ильинский Slavia 2, 
250-252; Филин Образ. яз. 196; ЗССЯ 
6, 33-34; Meillet BSLP 29, 38-40; 
Rozwadowski RSI 7, 19; Prellwitz ВВ 
24, 106; Веrп. І 455; Trautmanп 73; 
Muhi.-Eridz. І 572; Fraeпkel 125; То
поров 121, 131-133; Kretschmer Glotta 
14, 98; Pokorny І 291-292. -Пор. яз. 

озіЯ1 <<щось велике, незграбне (пе
реважно про будівлю), громаддя; [об
щина Ж]>>, озіїще (збільш.), [озі.Яка] 
<<ТС.•>; - очевидно, видозмінене запо
зичення з грецької мови; гр. 6uCJicx 
(дор. (]_юісх) <<Майно, маєток>> пов'язане 
з дієприкметником жін. р. теп. ч. ou
(Ja (чол. р. wv) від дієслова Еі/-ІІ <<Я Є>>, 
спорідненого з псл. esmь нс. >>, estь 
<<Є>>. - Frisk І 463-464, ІІ 449. -
Див. ще є. 

[озіЯ2 ] <<Зла, сварлива жінка>> Чаб; -
неясне. 

[ознйця] <<дірка .в даху для диму; 
сушарня для овочів>>, [вознuця] <<су
шарня>> Ж; - · п. [ozdпica] <<сушарня 
для солоду•>, [oinica, ozd, ozdowпia] 
<<ТС.>>, ozdziC <<СУШИТИ>>, Ч. hvozd <<Су
ШарНЯ для солоду>>, hvozdnice «ТС.•>, 
hvozditi <<Сушити>>, ст. ozd, ozditi, vozd, 

ОЗІОМ 

слн. ozd{ca <<сушарНЯ>>, ozdlti <<сушити,>; 
- псл. ozd-; - очевидно, споріднене з 
Гр. а~сх <<Нагар, іржа, сухіСТЬ>>, а~О/-ІШ 
<<СОХНу, ВИСИХаЮ>>, a~W <<ПаЛЮ, сушу>>, 
Сх~СХАЕО<;; <<СУХИЙ>>, ГОТ. azgo <<ПОПіЛ>>, 
двн. asca, нвн. Asche «ТС.>>, лат. arere 
<<бути сухим•>, aridus <<сухиЙ•>, вірм. 
azazem <<сушу>>; існує думка (Bruckner 
388) про германське походження сло
в'янських слів. - ~асмер-Трубачев 
ІІІ 125; Machek ESJC 192; Mikl. EW 
229; Trautmann 22; Frisk І 25-26; 
Chantraine І 25; Boisacq 16; Walde
Hofm. І 65; Feist 72; Pokorny І 68-69. 
-Пор. лозниця. 

озокерИт нірський вісК>>, озоке
рuтник; - р. болг. озокерИт, бр. 
азакерь'tт, п. ozokeгyt, ч. слц. ozokerit, 
схв. озокерйт; - запозичення з ні
мецької мови; н. Ozokerlt <<Гірський 
віСК•> створено в 1833 р. Е. Ф. Глоке
ром з основ гр. o~w <<Пахну>> і XflpO<;; 
<<ВіСК>> за допомогою суфікса -it. -
СІС2 593; ТСБМ І 201; St. wyr. obcych 
539; Holub-Lyer 351; РЧДБЕ 502; 
Кlein 1108. -Див. ще озон, церата. 

озон, озошітор, озонізація, озо
нувати; - р. болг. озон, бр. аз6н, ч. 
СЛЦ. СЛН. ОZОП, ВЛ. ОСОП, М. ОЗОН, СХВ. 
озон; - запозичення з французької 
мови; фр. ozone зводиться до нім. 
Ozon, створеного німецьким хіміком 
Х. Ф. Шонбайном у 1840 р. на основі 
Гр. O~W <<ПаХ НУ>>, СПОріднеНОГО З лат. 
odor <<ЗаПаХ>>, ЛИТ. UOdziu, UOSti <<Пахну
ТИ>>, UOStyti <<ОбнюхуваТИ>>, ЛТС. UOZU, 

uбst <<пахнути•>, uбstlt <<обнюхувати>>, ч. 
ст. jadati <<досліджувати, обстежувати>>. 
- СІС 2 593; Черньrх І 593; Фасмер ІІІ 
126; Цьrганенко З 11; Kopalinski 706; 
Holub-Lyer 351; РЧДБЕ 502; Кlein 
1108; Кluge-Mitzka 526; Dauzat 522; 
Frisk І 353-355; Pokorпy 772-773. 

[озЮм] <<ізюм, родзинКИ>>, [6зюм] 
<<ВИд фруктів, приправи>> Ж; - давні
ший варіант запозиченої форми ізЮм; 
походить безпосередньо від крим.-тат. 
озум <<виноград>>, спорідненого з тур. 
uzum «ТС.>> і т. Д, - Шипова 141. -
Див. ще ізЮм. 
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оfдіум <<Грибкова хвороба виногра
ду, попелюха>>; - р. оuдий, п. слц. oidi
um, болг. оuдий, оuдиум, схв. Ьйдиjум, 
слн. ofdij; - засвоєна новолатинська 
назва oidium, утворена від гр. <l)ov <<ЯЙ
це>> (за формою овальної клітини, яка 
служить для розмноження цього гриб
ка), спорідненого з лат. ovum, псл. *aje 
<<ТС.>>, укр. яйце. - СІС 2 594; Sl. wyr. 
obcych 523; РЧДБЕ 502; Вуjаклиjа 636; 
КІеіn 1078. -Див. ще яйце. 

ой (вигук для вираження різнома
нітних почуттів; емоційно-експресивна 
або підсилювальна частка), ой-6й, ой
ой-ой, [оййойой] (вигук здивування й 
болю) Ж, ойкати, ойкнути, ойойка
ти, ой6йкнути, ойкання, ойойкання, 
6йкіт; - р. бр. болг. ой, п. ч. слц. oj, 
м. oj, схв. jбj, слн. j6j; - результат 
фонематичного оформлення інстинкти
вного вигуку, паралельний до ай, о2 , 
ох. - Фасм~р ІІІ 126; Преобр. І 641; 
Machek ESJC 404; Skok ІІ 533-534; 
Bez!aj ESSJ ІІ 231. - Пор. о2 , ох. 

[ой-мі] <<ОЙ, леле>> Пі; - складне 
утворення з вигуку ой і енклітичної 
форми займенника мі <<мені>>; пор. цсл. 
І(В.Ь.І мь.но-k, що є калькою гр. ОЇІ-ІОІ, 
(ої І-ІОL) <<ОЙ; ах; горе мені>>, утвореного 
з вигуку о'{ <<ОЙ>> і займенника 1-10і <<Ме
ні>>. -Див. ще мі2 , ой. 

ойрот <<Представник тюркської на
родності у верхній частині Алтаю>>; -
р. ойрот, заст. ойрсіт, бр. айрот, ч. 
ojroti (мн.); - запозичення з монголь
ської мови; монг. ojirad, мн. від ojran 
<<ОЙрот>>, споріднене з тюрк. oyuz 
<<огуз>>, булг. oywp. - Фасмер ІІІ 127. 
-Пор. огуз. 

[ ойте-ле-ойте] <<будьте ласкаві>> 
ВеЛ; - неясне. 

[оюідкуватий] <<кремезний, кряжи
стиЙ>>, [окадькуватий] «ТС.>>; - оче
видно, результат видазміни деетимоло

гізованої форми оклсідкуватий «ТС.>>, 
зближеної з основою іменника ксід
ка. - Див. ще окшідкуватий. -
Пор. юідка. 

оказія <<дивний випадок, незвичай
на подія, нагода; (заст.) випадковий 
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транспорт; [зібрання гостей з будь
якого приводу; гулянка Па, (Ме)],>; -
р. оксізия, бр. аксізьtя; - запозичення 
з польської мови; п. okazja, як і ч. 
okaze, слц. okazia, болr. оказион, схв. 
оксізиjа, оказuі5N, слн. okazija, похо
дить від лат. occasio <<Можливість>>, по
в'язаного з occido <<Падаю>>, утвореним 
з префікса оЬ- (>ос-), спорідненого з 
псл. о, оЬ, укр. о, об, і дієслова cado 
<<Падаю>>. - СІС 2 594; Richhardt 84; 
Чернь1х І 593; Фасмер ІІІ 127; HUtti
Worth 16; Sl. wyr. obcych 523; Ho!ub
Lyer 343. - Див. ще декаданс, о 1 • -

Пор. інцидент, казус, каскад, ре
цидИв, шанс. 

[окап] <<Стічна труба на даху, кар
низ над вікном Ж; спад води з даху 
0>>, [оксіпа] <<частина даху, що висту
пає за стіни (для стоку води)>> Лекс
Пол; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. okap <<ТС.>>, як і ч. okap 
<<найнижча частина стріхи, з якої ка
пає вода>>, є префіксальним похідним 
від kapac <<капати>>, спорідненого з укр. 
капати.- SW ІІІ 729; BrUckner 217. 
-Див. Ще КаПаТИ, 0 1• 

[окар] <<щось величезне>> Ж, [оксіра 
Ж, огвсіра, охвсіра] <<ТС.>>; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
okara <<високий віз; все велике й не
зграбне>>, можливо, походить від нім. 
Hochkarre, утвореного з прикметника 
hoch <<високиЙ>>, спорідненого з дангл. 
heah, гот. hauhs <<ТС.>>, тох. А koc <<ВИ
соко>>, В kauc «ТС.>>, лит. kaukara, kaй
karas «ropa>>, псл. kuca ( <*koukja), 
укр. куча, та іменника Karre <<тачка, ві
ЗОК>>, що походить від лат. carrus «ТС.>> 

(SW ІІІ 729-730); варіанти [огвсіра, 
охвсіра] могли .виникнути з німецької 
форми без польського посередництва; 
п. okara разом з ч. kara виводилось та
кож (Matzenauer 264, 399) безпосеред
ньо від лат. carrus <<ВіЗ>> або нім. Karre, 
Karren «ТС.>>. - · Кluge-Mitzka З 12, 
354. -Див. ще карета, куча1 . 

[окара] <<дегенерат О; докір Ж>>, 
[оксірити] <<дуже лаяти, ганьбити>> 
МСБГ, [окар.Ятися] <<Переживати, жу-



океан 

ритися>> О; - очевидно, похідні утво
рення від кара (карати) (див.). 

океан, [окі.Ян], океанічний, при
океанський; - р. болг. м. океан, бр. 
акі.Ян, др. окиано, п. вл. нл. ocean, ч. 
слц. слн. осеап, схв. океан, оцеёін; -
запозичення з грецької мови; гр. 
wxєcxv6c;; <<Море, океан>> певної етимоло
гії не має. - СІС2 594; Німчук 126; 
Чернь1х І 594; Фасмер ІІІ 128; Преобр. 
І 642; Frisk ІІ 1145. 

[океон] <<Підзорна труба, телескоп>> 
Ж, [окЄн] «ТС.>> Шух, [окЄни] <<Телескоп>> 
Ко, [окі.Яна] <<бінокль>> МСБГ, [от.Ян(а)] 
«ТС.>> Ж; - запозичення з румунської 
мови; рум. осhеап «ТС.>> утворено за до
помогою суфікса -an від іменника ochi 
<<ОКО>>, що зводиться до лат. oculus, спо
рідненого з псл. oko, укр. 6ко. - DLRМ 
557-558. - Див. ще око 1 . 

[окидь] <<Легкий весняний сніг піс
ля того, як зимовий уже розтав; (у 
Карпатах) сніг, іній, лід на гілках де
рев; весняний заморозок ЛексПоЛ», 
l6кид] <<СНіг на деревах>> О, [окить] 
<<сніг (іній) на гілках>> ВеНЗн, [окість] 
<<Легкий сніг на деревах>> Ник, [6кіть] 
<<весняний сніг>> ЛексПол; - р. [6кидь] 
<<іній, паморозь>>, п. okisc <<Обледенілий 
сніг на деревах; бурульки>>, схв. китИ
на <<лапатий сніг на гілках дереВ>>, оки
тити <<Прикрасити>>; - очевидно, по

хідне від псл. okytiti <<nрикрасити кити
цями>>, укр. [окитuтиj «ТС.>>, утворе
ного з префікса о- й основи іменника 
kyta <<КИТИЦЯ>>; форма [ 6кидь] зазнала 
впливу з боку дієслова кИдати. - О 
ІІ 17; Толстой ЛексПол 13; Фасмер ІІ 
240. - Див. ще кИта, о 1 . 

оків -див. око2 . 
[окіл] <<Загорожа, де перебувають 

вівці· перед доїнням Доп. УжДУ IV; 
кругла огорожа з кілків>>, [оків] <<заго
рожа для худобИ>>, [·ок6л] «ТС.>> Мо, Пр. 
Х діал. н., [ок6лище] <<Місце, де була 
загорожа для овець>> ОЛА 1965; - за
гальноприйнятої етимології не має; 
очевидно, як і п. заст. okot <<огоро
джена частина вигону або подвір'я для 
худоби; загорожа>>, ч. заст. okol <<ОГО-

окладкуватий 

рожа, загін>>, слц. [ukol] <<Хлів для те
лят; повітка•>, схв. окол (окі5л) <<Загін 
для худоби>>, слн. okol <<Те.; [місце, де 
ДОЯТЬ корів і овець)•>, okoJ <<ОГОроджене 
пасовиськО•>, стсл. окоNь. <<КРУГ•>, похо

дить від псл. okolь <<кругла загорожа, 
круг•>, пов'язаного з kolo <<колесо, 
круг•>; менш переконлива думка (Мо 
54; Vrabie Romaпos!avica 14, 165) про 
походження українських форм від рум. 
ОСО! <<Загін ДЛЯ худоби>>, яке ЗВОДИТЬСЯ 
ДО СТСЛ. ОКОNЬ. <<КруГ>>, СХВ. ОКОЛ <<Загін 
для худоби•> (СДЕЛМ 289; DLRМ 
557), що відповідають укр. ок{л, хоча 
на мовному пограниччі запозичення (у 
формі ок6л) було можливе при збере
женні успадкованої форми (окіл) на 
інших територіях. - Дзендзелевский 
ОЛА 1965, 126; Заворотна Тези доп. 
У жДУ 1966, 15; Клепикова 207. 
Див. ще коло\ о 1 . 

ОКtП, ОКіnний -ДИВ. КОПаТИ1 . 
[окіс] <<дрізд чорний, кіс, Turdus 

merula L.>> ВеНЗн, lок6с] (вид птаха) 
Ж; - результат видазміни форми кіс 
<<ТС.>> (див.). 

[окіст] (бот.) <<Шавлія ефіопська, 
ведмеже вухо, Salvia aethiopis L.>> 
Mak; - очевидно, пов'язане з кість 
(кістка); мотивація назви неясна. 

[окіт] <<достаток, багатство•> Ж, 
[ок{тний] <<багатиЙ•> Ж; - результат 
семантичної видазміни слова 6кіт <<ро
ди в овець, кіз, котячих та деяких ін

ших тварин; одноразовий приnлід твари
ни ЧИ групи тварИН>>, ПОХіДНОГО від КОтu
тися <<народжувати малят>> (див.). 

ОКЛад <<Заробітна nлата•>; - бр. 
аклад; - запозичення з. російської мо
ви; р. ОКЛад <<ТС.>>, ОЧеВИДНО, ВИНИКЛО В 
результаті видазміни давнішого зна

чення слова оклад <<обкладання подат
ком, оподаткування•>, утвореного від 
дієслова о(б)кладать <<обкладатИ•>. -
Див. ще класти, Q1

• 

[окладкуватий] <<КремезниЙ•>; - р. 
окладистьи'і «Те.; (про бороду) широ
киЙ•>; - не зовсім ясне; можливо, ви
никло з давнішого укладистий <<Міст
кий, просториЙ•> (в який можна багато 
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окладник 

укласти); р. окладистьиІ пов'язувало
ся (Даль ІІ 588) з оклад (лица) <<Об
рИС>>. -Пор. окадкуватий. 

[окладник] (бот.) «rлуха кропива 
крапчаста, Lamium maculatum L. Mak; 
буркун, Melilotus officinalis L.; Melilo
tus coeruleus Desr. Mak; вероніка лі
карська, Veronica officiпaJis L. Mak; чи
на лісова, Lathyrus silvestris L. Mak•>, 
[укладник] <<Чина лісова; вероніка зуб
часта, Veroпica deпtata Schm. Ж•>, 
[клад] <<Вероніка, Veronica officinalis L.; 
Veronica chamaedrys L. Mak•>; - п. [ok
tadzin] (назва рослини); - очевидно, 
пов'язане з [оклад] <<компрес•>, похід
ним від класти; назва може поясню
ватися лікувальними властивостями 

рослин, які використовуються в народ
ній медицині у вигляді напарів, насто
йок переважно від шкірних хвороб. -
Анненков 184, 212-213; Нейштадт 
343, 471. -Див. ще класти. 

оклецьок, оклецькуватий - див. 
клець. 

оклИгати <<Видужати•>; - не зовсім 
ясне; очевидно, результат видазміни 

деетимологізованої форми *одлигати 
<<Полегшати•> (про хворобу, пор. [від
лИг(ну)ти] <<полегшати на душі>>), по
в'язаної з одлИга, відлИга; менш імо
вірне походження від дієслова [клИга
ти] <<Ледве йти•> (про млин і под.), яке 
саме може бути результатом вторинно
го розкладу слова оклИгати з видо
зміною значення. - Див. ще відлИга. 

оклій, оклfЯ, оклійка - див. ук
лій. 

ОКО 1 <<ОрГаН зору; (петля; ОТВір 
(спец.); бездонна глибина Ж; номер у 
лото Ж; отвір у дуплянці для вильоту 
бджіл Л]>>, вfченьки, вічі, [вічжан] 
(назва барана) Доп. УжДУ IV, [вічка
ня] (назва вівці) тж, в{чко, [окайка] 
<<біла вівця з чорними плямами навко
ло очеЙ•>, [оканя] (ент.) <<метелик-ар
гус, Cypraea arguS>> Ж, окань <<ТОЙ, хто 
має великі очі•>, [вокур] <<ТС.•> Я, [оча] 
<<ОЧеНЯ>>, очата, оченЯта, оченьки, 
очиська, очuці, очИща, [очканя] (наз
ва вівці) Доп. УжДУ IV, [очкар] (зо-
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ол.) <<окулярник•> Куз, [очкu] <<окуля
ри•> Ж, очко (зменш.), очко <<одиниця 
рахунку в спортивних змаганнях та і~ 

рах; картярська гра•>, [очкове] <<податок 
на вулик•> СУМ, Ж, [очна] <<Очна став
ка•> Ж, очнuк <<окуліст>>, очнИця <<очна 
ямка; [окуляр ЖJ•>, [очнЯк] (ент.) «rі
пархія (вид метелика), Hipparchia•> Ж, 
[окаїстий] <<З білими плямами навколо 
очеЙ>>, окастий, окатий, [оковатий] 
<<ОКОПОдібниЙ>> Ж, [окуватий Куз, очас
тий Ж] <<ТС.>>, очкастий, [очкований] 
<<З нанесеними вічками (гральний камі
нець)>> Ж, [очковатий] <<СітчастиЙ>> Ж, 
очковИй СУМ, Г, очний, [очній] <<ОЧ
НИЙ>>, очкувати (сад.) <<окулірувати>>, 
віч-на-віч, [безвіч] <<наосліп•> Ж, [без
очество] <<СЛіПОТа>> Я, [взаочі] <<ПОЗа
ОЧі>> Ж, [вочу] <<В оці•> Я, [в-за-очи] 
<<позаочі>> Ж, [зв{читися] <<сказати в 
ОЧі>> Ж, [зочити] <<ПОбачИТИ>>, заочний, 
(заочuти] (у виразі З. ОЧі <<Не ЗВОДИТИ 
очеЙ•>), заочі СУМ, Ж, [завіч, завоч 
Я] <<Заочно>>, [наочники] <<окуляри•> Ж, 
[наочніки] <<кусочки шкіри, пришиті до 
оброті, щоб кінь не бачив, що робиться 
збоку>> л, наочний, наочність, [наочу
вати] <<робити наочним•> Ж, [наочне] 
<<Очевидно, явно; на власні очі•>, наоч
но, [навіч] <<перед очима•>, [навічом] 
<<назирці>> Ж, надочний, [позав[чний] 
<<ЗаОЧНИЙ>>, позаочний, позаочі, (пра
очі] <<очиська•> Нед, [прuочко] (зоол.) 
<<ОЧКО•> Нед, ув[ч, унаочнити; - р. м. 
око, бр. вока, др. око, п. ч. слц. oko, 
вл. нл. woko, нл. hoko, болг. око, схв. 
око, слн. oko, стсл. око; - псл. oko; -
споріднене з лит. ak!s <<ОКО>>, лтс. acs, 
прус. ackis, діНД. аk:;;ї <<ТС.>>, ав. asi <<ОЧі>>, 
тох. А ak <<ОКО>>; В ek <<ТС.•>, вірм. akn 
<<ОКО; ОТВір, дірКа>>, Гр. ОХХО<;; <<ОКО>>, 
лат. oculus, гот. augo, дісл: auga, нвн. 
Auge, англ. еуе <<ТС.>>, далі, очевидно, з 
гр. оооо~LСХІ <<бачу, дивлюся>>, 6к~ <<ОТ
вір, дірка•>, ОЧJО/..ІСХІ (,побачу•>, 6кт6<;; <<ВИД
ний, ВИДИМИЙ>>, Wlp (род. В. wк6<;;) <<ПО
гляд; очі; обличчя•>; іє. *okv- <<бачити; 
ОКО>>. - Черньrх І 594; Rudn. ІІ 876; 
Фасмер ІІІ 128-129; Преобр. І v642-
643; Bruckпer 377; Machek ESJC 411; 



око 

Schuster-Sewc 1645; Младенов 377; 
Skok ІІ 550-551; Bezlaj ESSJ ІІ 245-
246; Критенко Вступ 507, 542; Берн
штейн Очерк 1974, 153-155; Trautmaпп 
4; Wa!de-Hofm. ІІ 202; Frisk ІІ 387-
388, 407, 436; Гамкрелидзе-Иванов 
786; Pokorпy 775-777. 

око2 (заст., міра ваги, об'єму), [оків] 
(міра ваги) ЕЗб 21; - р. око, бр. ока 
«ТС.>>, п. oko (міра ваги в Туреччині), 
схв. ока (міра ваги й об'єму); - запо
зичення з турецькоі мови; тур. okka 
<<Міра ваГИ>> походить від ар. u~їja, 
джерелом якого є гр. ouyxicx, що зво
диться до лат. uncia <<Міра ваги, ун

ціЯ>>. - Дзендзелівський НЗ УжДУ 14, 
І 00-1 О 1; Винник 1 38; Фасмер ІІІ 129; 
Преобр. ІІ 643; Skok ІІ 550; Lokotsch 
127-128. -Див. ще унція. 

[ око3 ] <<ОДИН>> (після назв десятків 
при лічбі: двадцять з оком тощо);- п. 
oko «ТС.>>; - очевидно, пов'язане з око 
<<ОрГаН ЗОру>>, ОЧКО. -ДИВ. Ще 0КО 1 • 

оковИрний <<Гарний, приємний на 
вигляд, слух; [акуратно зроблений]>>, 
неоковИрний <<грубо зроблений; вайлу
ватий, незграбниЙ>>, [неокове'рний] <<Не
повороткИй, незграбниЙ>>, lневковИр
ний] <<НекрасивиЙ>> Чаб; - очевидно, 
пов'язане з [ковир.Яти] <<колупати>>; 
пор. р. [оковь'tрньиї] <<обколупаниЙ>>, 
[оковь'tр] <<ОбколупуваннЯ>>, [оковь'tрка] 
«ТС.>>, пов'язані з [оковьtр.Ять] <<Обколу
патИ>>, ковьtр.Ять <<колупати>>. - Див. 
ще ковирЯти. 

оковИта <<Міцна горілка високого 
гатунку>>, оковИтка «ТС.>>, ст. аквави
та, оковита (XVII ст.); - р. [око
вИтка, акавИтая], бр. акав{та, ака
в[тка, п. okowita, okowitka, ч. akvavit, 
слц. okovitka, слн. akvavita; - запози
чено із середньолатинсько·і мови, мож
ливо,· через посередництво польсько"і; 
елат. aqua vitae <<горілка>>, букв. <<Вода 
життя>> складається з лат. aqua <<вода>> 

і vїta (род. в. vїtae) <<ЖИТТЯ>>. - Мос
каленко УІЛ 48; Онь1шкевич Исслед. 
п. яз. 245; Тимч. І 13; Richhardt 84; 
Фасмер І 65; ЗСБМ 1, 98-99; Bruck
ner 377; Matzenauer 264; Kopaliriski 

около 

689; Ho!ub-Lyer 73; Sadп.-Aitz. 
VWb. І 14. - Див. ще акварель, Ві-
талій. 

окол - див. окіл. 
околиш <<ОКолиця (частина голов

ного убору)>>; - бр. акольt~иак «ТС.>>; -
очевидно, запозичення з російськоі мо
ви; р. окольtш утворене від [окол] <<ТС.; 
коло, зовнішній край, крайка>>, пов'яза
ного з около <<Навколо, кругом>>. -
Чернь1х І 595. - Див. ще около. 

околіт, околот, околотина, око
лотувати - див. колотИти. 

[около] <<Зовнішня поверхня будів
лі; зовнішність; навколишня місце
вість,>, окfл <<околиця; оточення, това
риство; округ; [постава, зовнішність; 
огорожа СУМ; обора Ж; передмістя 
Ж],>, [окfльність] <<обставина>> Ж, 
[окільн.Я] <<КОло, півколо; околиця>> Ж, 
[окол] <<Зовнішній вигляд>> Ж, [околе'
ція] <<сусідні частини села, околиця>>, 
околиця <<Віддалена від центру частина 
населеного пункту; округа; окраіна; 
частина головного убору у вигляді 
обідка; [горизонт Ж; оточення, обрам
лення ЛексПол]>>, околичка <<частина 
головного убору>>, [околИчник] <<У цир
кулі і под. той кінець, яким проводить
ся КОЛО>>, [окол{ч] <<об'їзд>> О, околія 
<<околиця, округа>>, [околя] <<ТС.>> Ж, 
[околка] <<Велика скибка на всю шири
ну хлібини>> ЛексПол, [окулка, око
лушка] <<ТС.>> ЛексПол, [окольниця] 
<<Затула>> Ж, [окольон] <<край, обшивка, 
облямівка, околиця•> Ж, окfльний, 
[околИстий] <<просториЙ>> Ж, [околИч
ний] <<Навколишній, зовнішніЙ>> Ж, 
[околИчній] <<навколишній, суміжний, 
сусідній; зовнішній>>; [омлИшній] «ТС.>>, 
[около] <<навколо>> Ж, [около] <<Всюди>> 
Ж, [околом] <<навкруги>>, [зокола] <<збо
ку>> Чаб, наокfл, наоколо, наокольний, 
надокола, надоколо; - р. около <<бі
ЛЯ>>, бр. ваКОЛ <<НаВКОЛО, КОЛО>>, вокал, 
наf}КОЛ <<ТС.>>, др: ОКОЛО <<НаВКОЛО>>, 
ОКОЛо <<КОЛО>>, П. okoJ-o <<біЛЯ>>, Ч. СЛЦ. 
okolo, вл. нл. wokolo, нл. hokolo <<ТС.>>, 
болг. окол <<НаВІ\РУГИ>>, около <<Навкру
ги, біля>>, м. околу <<навкруги; прибли-
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зно•>, схв. около <<навкруги•>, слн. okoli 
«ТС.•>, стсл. около; - псл. о kolo <<Нав
коло•>, букв. <<Кругом кола, вздовж ко
ла•>. - Мельничук СМ ІІІ 134; Фасмер 
ІІІ 129; Черньrх І 595; Преобр. І 643-
644; ЗСJ?М 2, 28; Bruckner 377; 
Schuster-Sewc 1645; Bern. І 548. -
Див. ще коло', о1.- Пор. навколо. 

околодок <<У царській Росії район 
міста, підвідомчий поліцейському на
глядачеві; (заст.) медичний пункт при 
військовій частині•>, [околодочник] <<ЖИ
тель ближньої округи•> Пі, околодоч
ний, [околотичя] <<навколишня місце
вість•>, [околоток] <<ТС.•> Ж; - р. око
лодок <<ПОЛіцеЙСЬКа ДіЛЬНИЦЯ>>, ОКОЛО
ток нс.; навколишня місцевість; око

лиця; округа•>, бр. акалодак <<ОКОЛО
ДОК>>; - загальноприйнятої етимології 
не має; здебільшого давнішою вважає
ться форма околоток, пов'язана з ко
лотИти <<бити, калатати•>; у такому 
разі первісним могло бути значення 
<<дільниця, яку охороняє (обходить) 
сторож з калаталом•>; виводиться та

кож (Веrп. І 548) від коло <<КОЛО•> як р. 
[межуток] <<проміжок•>, промежуток 
«ТС.>>, від [межу] <<МіЖ•>; недостатньо 
обгрунтованим є пов'язання околоток 
(з первісним значенням <<Перегородка•>) 
з укр. [колот] <<обмолочений сніп со
ломи•>, п. okf6t <<сніп соломи; дошки, 
якими оббивається дерев' яна хатина•>, 
okfot . нс.•>, ч. klat <<Колода, чурбак•>, 
klatek <<тс.•>, полаб. klata( <<колоди•>, 
прус. kalte <<Межовий стовп•> (Matze
naueг LF 8, 169; 11, 349; Torbiornsson 
1, 84); деякі автори (Преобр. І 644; 
Горяев 238) первісною вважають фор
му околqдок, яку зіставляють з колода 
<<Пасіка•>, пояснюючи слово як <<Посе

лення навколо колоди бджіл•>. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 129-130; Трубачев 
ЗИРЯ ІІІ 49; Шанский ЗИРЯ ІІІ 69; 
Черньrх І 595. 

околЯса <<Не прямо, в обхід; кру
гом, кружним шляхом•>, околЯсом «ТС.•>, 
[околеса] <<навколо, кругом•>, [окулЯ
сом] <<В обхід, ухиляючись•>; - пов'яза
не з колесо; пор. обколесИти <<об'їхати 
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навколо, об'їздитИ•>, р. околёсича <<Ні
сенітниці, дурниці•>. - Фасмер ІІІ 129. 
- Див. ще коло'. 

ОКОМІlН, ОКОМОН, ОКОНОМ - ДИВ. 
економія. 

[окомонок] <<Пістон, виступ у руш
ниці•> Ж; - пов'язане з [коминок] 
<<ТС.>>. -Див. ще комин. 

окоп, окописько, окопище, окоп
ник - див. кошіти. 

[окопник] (бот.) <<Живокіст лікарсь
кий, Symphytum officinale L.; живокіст 
кримський, Symphytum tauricum Willd.•> 
Mak; - р. окопник <<живокісТ•>; - по
хідне утворення від копати, окіп; на
зва зумовлена тим, що живокіст росте 
переважно на вогких, розораних rрун

тах, біля ярів, канав (Нейштадт 453). -
Див. ще копати', о 1 • 

ОКОрОК <<ОКіст; [верХНЯ ЧаСТИНа МіТ
ЛИ Ж].>; - р. окорок <<ОКіСТ», бр. [ако
рак], п. [okorek, okorek] <<ТС.•>, [okorak] 
<<Стерта мітла•> (з укр.); псл. 
*оkогkь, пов'язане з *kогkь <<Нога•>, до 
якого зводяться болг. крак <<Нога•>, 
СХВ. кріік «ТС.>>, КОрёіК <<КрОК>>, Кора
ЧИтИ <<КрокуваТИ•>, СЛН. krak <<СТеГНО•>, 
korak <<крок•>; - споріднене з лит. 
karka <<частина ноги; голінка; окісТ», 
можливо, з алб. krahё <<плече•>. - Чер
ньrх І 595; Фасмер ІІІ 130; Трубачев 
ZfSI 4, 83-84; ЗСБМ 1, 102; Skok ІІ 
177-178; Bezlaj ESSJ ІІ 66-67; 
Bern. І 571-572; Trautmann 118. -
Див. ще крок. 

[ окоротний] <<Жорстокий, лютий, 
нестерпниЙ•> Ж; - результат видазмі
ни форми [окрутний] «ТС.•>, помилково 
осмисленої як п. *okrotny і зближеної 
з п. krotki <<КороткиЙ•>. - Див. ще ок
рутний. 

окорочатися ~ див. окротИти. 
[о коча] - див. оточа. 
окошИтися <<негативно позначити

ся на кому-небудь; скінчитися, припи
нитися•>; - очевидно, результат семан

тичної видозм.іни форми окошИтися 
<<зробити зупинку, стати табором, ота
боритися•>, похідної від кіш <<козачий 
стан; табір•> (див.). 



о кра 

[окра] (бот.) <<Гібіск їстівний, Hibis
cus esculentus L.•> Mak; - очевидно, 
запозичення з німецької мови; нім. Ok
ra(pflanze) <<ТС.>> походить від англ. 
okra, яке зводиться до західноафрик. 

nkruman <<ТС.>>. - Кlein 1078. 
окравка <<ВИТКаНа смужка ПО краях 

тканини; жіночий пояс із кольорової 
пряжі СУМ, Ж; [обрізок],>, [окравина] 
<<обрізок•> Ж, [окравок] <<ТС. Ж; порва
на смуга лика ЛексПол•>; - бр. акра
вак <<обрізок, клапоть•>, п. okrawek, ob
krawek «ТС.>>; - пов'язане з край, кра
яти (див.). 

[ократИтися] <<обгородитися (?).>; -
очевидно, похідне утворення від [кра
ти] <<грати•>. -Див. ще крата. 

окремий, окремішній, [окрем-
ний] <<окремиЙ•> Ж, [6крем] <<Крім>> 
ВеУг, окремо, відокремити, зокре
ма; - похідні утворення від основи 
крем-, очевидно, здавна паралельної 
до крам- і збереженої також у ч. 
(мор.) [krema] <<Крім•>, слц. krem, kre
me, [krema, kremo], okrem, нл. [kгe
mi, kremja] «ТС.•>; - псл. о kreme <<ПО 
краю, зовні•>, паралельне до о krome 
<<ТС.>> . .:.._ Shevelov Language 4:1/4, 
861; BrUckner 269; Schuster-Sewc 
679. - Див. ще крім, крома. -
Поg. (дещо інакше) крем2 . 

[окрИда] (зоол.) <<Сарана, Acridium•> 
Ж, акрИди, ст. акрідьt, акрьtдьt <<КО
ники (комахи)•> (XVII ст.); - р. акрu
дьt <<вид сарани•>, бр. акрьtдьt, др. ак
рида; цсл. "крнд" <<ТС.>>; - запозичен
ня з грецької мови; гр. ахрі<;; (род. 
В. СхХрlОЩ;) <<КОНИК, сараНа>> еТИМОЛОГі
ЧНО не зовсім ясне; пов'язується з 
хрі4и <<кричати>>. - СІС2 34; Фасмер І 
66; Frisk І 59. 

[окриж] <<навхрест•> О, [навкриж 
о,· на6криж Ж, О] <<ТС.>>; - похідне 
утворення від криж <<хрест•>, що вини
кло, очевидно, під впливом слів округ 
<<навколо•>, навкруг, наокруг <<ТС.•>. -
Див. ще криж, на1 , нав-, о1 • 

[окриль] (зоол.) <<стромб, крилопо
дібний равлик, Strombus•> Ж; - похід
не утворення від крил6; можливо, час-

окров 

ткова калька нім. FIUgelschnecke <<ТС.>>, 
що складається з Flйgel <<крило•> та 
Schnecke <<равлик•>; назва зумовлена 
крилоподібною формою панцира цьо
го равлика. - Urania Tierr. І 371-
372. -Див. ще крил61 , о 1 • 

[окрисловатий] <<товстий, огряд
ниЙ>> Ж; - очевидно, семантично ви
дозмінене утворення від [крислова
тий] <<крислатий, розложистиЙ>>. -
Див. ще крИси. 

окрИш - див. крИха. 
[окришок] (у сполученні [мечик о.] 

(бот.) <<косарики черепичасті, Gladiolus 
imbricatus L.>>) Ж; - очевидно, пов'я
зане з [крuша] <<Покрівля, дах•>; назва 
зумовлена формою квітів цієї рослини 
(Нейштадт 169); пор. видову назву че
репичасті, лат. imbricatus, букв. <<Че
репичастиЙ>>. - Див. ще крИти. 

окріп 1 <<Кипляча або дуже гаряча 
вода, кип'яток•>, [укріп]; - р. [окр6п], 
бр. [укр6п, укрЗп], п. ukrop «ТС.•>, ч. 
ukrop <<рідка ЮШка З ЧаСНИКОМ>>, СЛЦ. 
ukrop <<ЮШКа З ОВеЧОГО сиру•>, ВЛ. krop 
<<окріп>>, нл. Jшksop <<тс. >>, болr. 6кроп 
<<Підігріте вино (на весіллі)•>, схв. [крап] 
<<ОкріП», СЛН. krop, СТСЛ. ОІ(КрОn'Ь. 
<<ТС.>>; - псл. *okropь, *ukropь, *kropь, 
пов'язане, очевидно, з kгopiti <<Кропиv
ТИ•>; деякі дослідники (Machek ESJC 
668; Slavia 16, 187; ZfSJPh 17, 260-
265; Agrell BSJ. Lautst. 5-6) зіставля
ють З дінд. srapayati <<Варить, СМа
ЖИТЬ>>. - Булаховський Вибр. пр. ІІ 
243; Фасмер JII 130-1 З 1; Brйckner 
270; Schuster-Sewc 680; Skok ІІ 209; 
Bezlaj ESSJ ІІ 99; Bern. І 623. - Див. 
ще кропИти. 

окріп2, окр6п, окропець - див. 
кріп. 

[окріЯти] <<одужати; поздоровшати•>, 
[откріЯти] <<ТС.>> Ж; - р. [окриЯть], 
бр. [акрЬL5fЦЬ], СХВ. OKc{pjamu «ТС.>>; -
пов'язане з [кріЯти] <<Ставати здоро
вим, міцним>>. -..,.- 3СБМ 1, 103; Супрун 
Веснік БДУ 1969/2, 70. - Див. ще 
кріЯти. 

окров, окр6ва, окровечь див. 
крИти. 
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[окротИти] <<обмежити; заспокоїти•> 
Ж, [окорочdтися] <<утихомирюватися, 
угамовуватисЯ•> Ж, [укротИти] <<уга
мувати, заспокоїти; приборкати, при
ручити; смирити•> Ж; - р. [кротИть] 
<<убивати палкою пійманих тюленіВ•>, 
[окротеть] (про морський приплив) 
<<зупинитися, досягнути вершини і від

стоятися•>, укрот~іть <<заспокоїти, nри
боркати, угамуватИ•>, др. кротити <<За
спокоювати•>, п. krociC <<гамуватИ•>, uk
rocic <<заспокоїти, погамувати•>, ukrocic, 
оkгосіс, okrociC <<ТС.>>, ч. krotiti <<Заспо
коювати, гамувати•>, слц. kгotit' <<ТС.>>, 
нл. krosis <<каструвати>>, skrosis <<при
боркати>>, болг. кротЯ <<Заспокоюю, 
угамовую>>, кротувам <<Сиджу тихо, 
смирно>>, м. кроти <<приборкує, вга
мовує•>, схв. кротити <<Заспокоювати, 
гамувати>>, слн. krotfti <<ТС.•>, стсл. кро
тнтн <<Приборкувати, гамуваТИ>>; -
псл. krotiti <<Приборкувати, гамувати, 
заспокоювати, приручатИ•>. пов'язане 
з krot-"Ьkь <<ЛагідниЙ>>, до якого зводи
ться укр. краткий. - Фасмер ІІ 383; 
S±awski ІІІ 150-151.- Див. ще 
кроткий. 

окрошка <<Холодна страва з квасу, 
овочів та м'яса>>; - запозичення з ро
сійської мови; р. окрошка «ТС.•> пов'я
зане з крош~іть <<кришити>>, якому 
відповідає укр. кришИти. - Див. ще 
крИха, о1 • 

окруженець <<ОТоченецЬ>>; - запо
зичення з російської мови; р. окруже
неч <<ТС.>> ПОХОДИТЬ ВіД акружение 
<<Оточення•>, пов'язаного з круг <<круг; 
коло>>, якому відповідає укр. круг 
(див.). 

окружкові (бот.) <<Зонтичні, Um
belliferae>>, [окружечок] (бот.) <<Ма
лень.кйй зонтик>> Ж, 6кружок (бот.) 
<<ЗОНТИК>> Вісюліна-Клоков, Ж; - по
хідне утворення від круг; термін утво
рено на позначення родини рослин, що 

мають кругле за формою суцвіття типу 
зонтика. - Див. ще круг, о1 • 

[ окружчик] <<окраєць хліба>> Л екс
Пол, [окрушка] <<Відрізана через всю 
хлібину велика скибка хліба>> Мо; -
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р. [6кружень] <<кругла, на всю хлібину, 
скибка>>, слц. okruiok <<шматочок (хлі
ба)•>; - похідне утворення від круг 
(див.). 

[окрут] <<корабель•> Бі, ст. [ок
рент] <<Великий човен, корабель>> Пі 
(XVIII ст.), окрут'Ь; - р. [6крут] <<ВИД 
судна>>, бр. ст. окрут'О, окрент'О <<ТС.>> 
(XVII ст.); - запозичення з польської 
МОВИ; П. okr~t <<КОрабеЛЬ•>, СХВ. окрут 
<<(плетена) посудина>>, пов'язане з kr~
cic <<крутити>>, якому відповідає укр. 
крутИти; пояснюється як <<Те, чим кру
тять, керуютЬ>> (BrUckner 377-378). 
- Фасмер ІІІ 131; Bern. І 627.- Див. 
ще крутИти. 

[окрута] <<личина (маска)•> Бі, [ак
ручання] <<Маскарад, переодягання, пе
ревтіленнЯ•> Бі, [окрущини] <<бенкет на 
кошти того, хто вперше з'явився у но
вому одязі>> Ж; - р. [окрута] <<одяг; 
жіночий святковий одяГ>>, [окрутИть] 
<<обвити, обмотати; (заст.) одягТИ>>, 
[окрутИться] <<одягнутися; переодяг
нутися; замаскуватися•>, п. okr~cic si~ 
<<загорнутися, закутатися•>; - похідне 
утворення від крутІіти (див.). 

[окрутний] <<величезний Ж; жорс
токий, лютий Ж; страшний, жахливий 
Бі>>, [окрутенний] <<величезний; жорс
токий, лютиЙ>> Ж, [окрутник] <<мучи
тель, тиран>> Бі, ст. окрутньи'і <<Жорс
токий, лютИЙ>> (1542); - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. okrut
ny <<жорстокий, лютиЙ>>, як і ч. ukrutny 
<<Жорстокий, немилосердниЙ>>, слн. ok
ruten <<ТС.•>, пов'язане З kruty <<СувориЙ, 
раптовиЙ>>, якому відповідає укр. кру: 
т1ій. - BrUckner 273; Machek ESJC 
668. - Див. ще крутИй. - Пор. око
ротний. 

окрух, окруха, окрушє, окруши
на, окрушка -див. крушИти1 . 

[окруша] (бот.) <<крушина, Frangula 
Mill.>> О; - пов'язане з [крухd] <<ТС.>> 
(див.). 

окрущини - див. окрута. 
оксамИт1 <<Тканина з густим корот

ким ворсом з натурального шовку або 
штучного волокна>>, [аксdм~іт Г, Бі, 
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оксаміт Пі] <<ТС.>>, оксамИтка <<СТрічка 
з оксамиту>>, [аксамИтка, оксамітка 
Пі] «ТС.>>, оксамИтний, [аксамИтний, 
оксамітний Пі], оксамИтовий, [акса
мtітовий Г, Бі, оксамітовий Пі], ок
самИтитися нусто розростатися, на
гадуючи оксамит (про траву),>; - р. 
аксамuт, оксамИт, бр. аксам{т, дР:. 
оксамит'Ь; - запозичення з грецько\ 

мови; гр. t~сХ/-.ІІТа<;; <<ОКсамит>>, букв. <<З 
шести ниток~ складається з основ 

Є~ <<ШісТЬ>> і ІJітщ; <<нитка основи, тка
нина>>, походження якого неясне. -
Коваль 137; Фасмер І 66; Фасмер ГСЗ 
ІІІ 27; ЗСБМ 1, 103; Sadп.-Aitz. 
VWb. І 15; Frisk І 527. 

оксамИт2 (бот.) <<орлики, Aquilegia 
L.; [чорнобривці розлогі, Tagetes patu
lus L. Mak],>, [оксамИт коштовий] 
<<ВИд рутвиці, Thalictrum strictum Led.>>, 
[оксамет] <<Орлики звичайні, Aquilegia 
vulgaris L. Пі; чорнобривці розлогі>> 
Mak, [оксамитець чорнобривець] <<ЧО
рнобривці розлогі>> Mak, [оксамитець 
купчак] ~чорнобривці прямі Tagetes 
erectus L.>> Mak, [аксамент] <<орлики 
звичайні>> Mak, [аксамітка] <<Чорно
бривці прямі>> Mak; - р. оксамИт <<ор
лики звичайні>>, бр. аксам{тка <<Чор
нобривці•>, аксам{ткі, п. aksamitek, ч. 
[aksamitnik, sametka], слц. aksamietni
ca «ТС.>>; - результат семантичної ви
дозміни назви тканини оксамИт; пор. 
р. бархатец <<Чорнобривець>>, бархат
цьt <<Чорнобривці•> (бархат <<оксамиТ»), 
н. Samtblume (Samt <<оксамиТ»), фр. 
passe-velours (velours <<оксамиТ») <<ТС.•>; 
- назва зумовлена, очевидно, кольо

ром квітів рослин, що мають матовий, 
ніби оксамитовий, блиск. - Анненков 
42, 347; Machek Jm. rostl. 244. -Див. 
ще оксамИт1 • 

Оксана (жіноче ім'я), [Аксана, Кса
на]; - р. Оксана (з укр.), бр. Аксана, 
др. Оксинья, цсл. (t)аннія; - давній 
варіант імені Ксенія (ст. Ксеніа, 1627), 
запозиченого з грецької мови. - Вл. 
імена 148; Rudn. ІІ 877; Shevelov Hist. 
phonol .. 148, 453; Беринда 225; Пет
ровский 168. -Див. ще Ксеня. 

оксИморон 

окселентувати <<Вторувати (у спі
ві); [відзначатися, відрізнятися в чо
мусь Б і]>>, ст. акселента <<вторуючи>> 
(XVIII ст.); - очевидно, видозмінене 
запозичення з латинської мови; лат. 
excello <<виділяюся, висуваюся, відріз
няюся>> (excellens, -ntis <<Відмінний, 
надзвичайниЙ>>) утворене за допомогою 
префікса ех- (означає відокремлення, 
рух догори) від -cello <<ПіднімаюСЯ•> 
(вживаноrо тільки в поєднанні з пре
фіксами), спорідненого з лит. kelti <<Під
німати•>, псл. сеІо, укр. чоло. - Wal
de-Hofm. І 197; Erпout-Meillet І 111; 
Кlein 555. - Див. ще екс-, чоло. -
Пор. колона. 

Оксен, Оксент, Оксант - див. 
Авксентій. 

оксИд <<сполука хімічного елемента 
з киснем; окисел>>, оксидація, оксиду
вання, оксидувати; - р. болг. оксИд, 
бр. акс{д, п. oksydowac <<оксидувати>>, 
ч. слц. oxid, вл. oksyd, м. оксид, схв. 
оксйд, слн. oksid; - запозичення з 
французько·і мови; фр. oxyde <<ОКСИД>> 
утворено Ж. де Мор во ( 1787) від осно
ви гр. 6~{н;; «Гострий; різкий; кислиЙ•>, 
пов'язаНОГО З OXpt<;; <<КрутиЙ, стріМКИЙ; 
гостриЙ>>, спорідненим з лат. acer <<Гос
трий, гіркиЙ•>, acidus <<КислиЙ•>, acus 
<<ГОЛКа>>, ПСЛ. оstгь, укр. гострий. -
СІС2 594; ССРЛЯ 8, 827; Kopaliriski 
689; Holub-Lyer 351; РЧДБЕ 428; 
Вуjаклиjа 637; Dauzat 522; Кlein 18, 
1107.- Див. ще гострий. - Пор. 
оксИморон. 

оксИморон <<стилістичний засіб, 
що полягає у поєднанні протилежних 

за змістом понять>>, оксЮморон <<ТС.>>; 
- р. оксюморон, бр. аксЮмаран, п. ok
symoron, ч. oxymoгon, слц. oxymoron, 
болг. оксИморон, схв. окс~морон, слн. 
oksimoгon; - запозичення з грецької 
мови; гр. 6~uІJwpov <<ТС.>>, букв. <<дотеп
но-безглузде>>, утворене з основ прик

метників 6~u<;; «ГостриЙ>> і ІJWp6<;; <<без
глуздий, дурниЙ>>. - СІС2 595; Kopa
liriski 689; Holub-Lyer 351; РЧДБЕ 
428; Вуjаклиjа 638; Кlein 1107. - Див. 
ще бре, гострий. -Пор. оксИд. 
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октава 

октава <<(муз.) восьмий тон діато
нічної гами; звуковий інтервал з вось
ми тонів; (літ.) восьмирядкова стро
фа>>; - р. боJJГ. М. СХВ. октава, бр. 
актава, П. ВЛ. oktawa, Ч. СЛЦ. СЛН. ok
tava; - запозичення з латинської мо
ви; лат. octava <<ВОсьма (частина)>> є 
формою жін. р. до octavus <<восьмиЙ>>, 
пов'язаного з octo <<ВісіМ>>, спорідненим 
з гр. 6хтw, дінд. a~t~. a~tau, гот. ahtau 
<<ТС.>>, псл. osmь, укр. вісім. - СІС2 

595; ССРЛЯ 8, 828; Kopaliriski 689; Ho
lub-Lyer 344; РЧДБЕ 428; Вуjаклиjа 
638; Walde-Hofm. І 199-200. -Див. 
ще вісім. - Пор. октаедр, октет. 

ОКтаедр <<ВОСЬМИГраННИК>>; - р. 
октаздр, бр. актаздр, П. Ч. oktaedr, 
слц. слн. oktaeder, вл. oktaeder, болг. 
октаед1.?р, схв. октаёдар; - запози
чення з грецької мови; гр. 6хлхс:ороv 
<<ТС.>> утворено з основ слів 6хтw <<Ві
сім>> і Єора <<СИдіння; основа>>, пов'яза
ного з гр. !::4o!Jat <<Сиджу, сідаю>>. -
СІС2 596; ССРЛЯ 8, 828; Kopaliriski 
689; Holub-Lyeг 344; РЧДБЕ 429; 
Вуjаклиjа 638; Frisk І 443, 446. - Див. 
ще вісім, кафедра, сидіти. - Пор. 
октава; октет. 

октет (муз.) «ТВір ДЛЯ ВОСЬМИ ГОЛО
СіВ або інструментів; ансамбль з вось
ми виконавців>>; - р. бош. октет, бр. 
актЗт, п. вл. oktet, ч. слц. oktet, ok
teto, схв. октёт, слн. oktet; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Oktett, англ. octet(te), іт. ottetto <<ТС.>> 
утворено від лат. octo (іт. otto) <<ВісіМ>> 
за аналогією до нім. Duett (англ. duet, 
іт. duetto) <<дуеТ». - СІС2 596; Kopaliri
ski 689; Holub-Lyer 344; Gr. Fwb. 
528; Кlein 1073. - Див. ще октава. 

ОктябрИна (жіноче ім'я); - бр. 
Акчябрь'tна; - запозичення з росій
сько'! мови; р. ОктябрИна утворено 
від ОктЯбрь <<Жовтень, Жовтнева ре
волюція 1917 року>>.- Вл. імена 149; 
Петровский 169. - Див. ще октяб
рИст. 

октябрИст (іст.) <<член або прибіч
ник буржуазної партії <<Союз 17-го 
ЖовтНЯ>>; - бр. акчябрьtст, ч. слц. 
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окультИзм 

okt'abгista, болг. октябрИст, схв. ок
тобрист, СЛН. oktobrist; - ЗаПОЗИЧеН
НЯ з російської мови; р. октябрИст 
«ТС.>> утворено від ·назви місяця ок
тЯбрь <<жовтень>>, яке через др. ок
тябрь зводиться до сгр. 6хтw\3р1(о)<;; 
<<ТС. >>, джерелом якого є лат. October 
(mensis) <<ТС.>>, букв. <<Восьмий (мі
сяць),>, похідне від octo <<Вісім>>. - Фа
емер ІІІ 131; РЧДБЕ 429; Вуjаклиjа 
639; Waide-Hofm. І 199-200.- Див. 
ще октава. 

окулірувати <<Прищеплювати до 
однієї рослини бруньку іншої рослини; 
очкувати>>, окуліровка, окуліруваль
ник, окулЯнт, окулірувальний; - р. 
окулИровать, бр. акул{равачь, п. oku
lizowac, вл. okulowac, бош. окулИрам, 
схв. окулИрати, слн. okulirati; - оче
видно, запозичення з німецької мови; 
н. okuHeren <<ТС.>>, Okulation <<окуліров
ка>>, походить від лат. oculus <<ОКО, віч
КО>>. - СІС2 596; ССРЛЯ 8, 830; Ko
paliriski 689; РЧДБЕ 429; Вуjаклиjа 
639; Gr. Fwb. 528. - Див. ще 6коt, 
окулЯр. - Пор. окуліст. 

окуліст <<Лікар, що лікує очні хво
роби, офтальмолоГ>>; - р. болг. оку
лtіст, бр. акуліст, п. ч. слц. okulista, 
схв. окулист(а), слн. okulist; - запо
зичення з французької мови; фр. ocu
liste <<окулісТ» утворено від основи лат. 
oculus <<ОКО>>. - ЧерньІх І 596; Фасмер 
ІІІ 131; Kopaliriski 689; Holub-Lyer 
344; РЧДБЕ 429; Вуjаклиjа 639; КІеіn 
1074; Dauzat 509. - Див. ще 6ко1 , 
окулЯр. - Пор. окулірувати. 

[окульбачити] <<обманути>> Пі; -
очевидно, результат зближення окуль
бачити <<осідлати; сісти верхи; (пе
рен.) підпорядкувати когось своїй волі>> 
з р. околпачить <<обдурити>>, пов'яза
ним З КОЛnак <<КОВПаК>>. - Див. Ще 
КОВПаК1 , кульбака:. 

окультИзм <<Містичне вчення про 
можливість безп·осередніх зносин із 
потойбічним світом,>, окультИвний, 
окультний; - р. оккультИзм, бр. 
акультьtзм, п. okultyzm, ч. okultismus, 
слц. okultizmus, вл. okultizm, боJJГ. 



окулЯр 

окултuзсьм, схв. окултuзам, слн. okul
tlzem; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Okkultlsmus <<окуль
тизМ>>, фр. occultisme, англ. occultism 
«ТС.>> походять від лат. occultus <<Таєм
ний, потайний, схованиЙ>>, пов'язаного 
з occu]o <<Покриваю; ховаю, приховую>>, 
утвореним за допомогою префікса оЬ
<<до-, за-, на->> від сёІо <<Ховаю>>, спорід
неного з дісл. hceli <<сховище>>, двн. hala 
<<Ховання, приховуванНЯ>>, дірл. celim 
<<Ховаю, приховую>>, гот. hylj an <<закри
вати, кутати>>, дісл. hylja <<ТС.>>, нвн. 
hehlen <<приховуватИ>>, hUIJen <<кутаТИ>>. 
- СІС2 596; ССРЛЯ 8, 783; Kopaliriski 
690; РЧДБЕ 429; Вуjаклиjа 639; Кlein 
1071; Walde-Hofm. І 196-197. 

окулЯр <<система JJінз для збіль
шування й розглядання зображен
НЯ>>; - р. окулЯр, бр. акулЯр, п. вл. 
okular, ч. слц. слн. okular; болг. оку
лар, схв. окулар; - запозичення із 
західноєвропейських мов; н. Okular 
<<окуJJЯР>>, фр. oculaire, ангJJ. ocular 
«ТС.>> походять від лат. ocularius <<ОЧ
ниЙ>>, утвореного від oculus <<ОКО>>, 
сnорідненого з JJИT. ak!s <<ТС.>>, псл. 
oko, укр. 6ко. - СІС2 596; Kopaliriski 
689; Holub-Lyer 344; РЧДБЕ 429; 
Вуjаклиjа 639; Gr. Fwb. 528; Dauzat 
509; КJein 1074. - ДИВ. Ще ОКО1 . -

Пор. окулірувати, окуліст. 
окулЯри <<оптичний прилад з двох 

скелець>>; - р. [окулЯрьtJ, бр. акулЯ
рьt, cJJц. okuliare, слн. okulari; - запо
зичення з польської мови; п. okulary 
походить від лат. ocularis <<ОЧНИЙ>>, ут
вореного від oculus <<ОКО>>. - Пі 167; 
Richhardt 85; 3СБМ 1, 104; St. wyr. 
obcych 474. -Див. ще окулЯр. 

lокулЯрник] (зоол.) <<Кобра, Naja 
naja. (N. tripudians)>> Ж; - п. okular
nik, слц. okuliarnik <<ТС.>>; - похідне 
утворення від окулЯри; пор. інші на
зви цієї змії: окулЯрна зміЯ УРЕ, оч
кова зміЯ, а ·також fJ· очк6вая змеЯ, 
нім. Brillenschlange (Вrille <<окуляри>>, 
Schlange <<ЗМіЯ>>); назва зумовлена тим, 
що на спинній стороні розширеної ча
стини тіла кобра має світлий малюнок 

окупація 

у вигляді перевернутих окуJJярів. -
БС3 21, 496.- Див. ще окулЯри. 

[окунИця] <<волоть очерету>> Дз, 
Мо; - результат видазміни форми 
кунИця «ТС.>>; пор. аналогічні утворен
ня: [орЯбина] <<Горобина>> і lрябина] 
«ТС.>>, lорЯбок] <<рЯбЧИК>> і [ря66к] «ТС.>> 
тощо. -Див. ще куна1 • 

окунь (іхт.) <<Perca fluviatilis L.>>, 
[6конь] <<ТС.>>, окунець, окунuсько, 
окунчик, окунЯ, окуневі; - р. окунь, 
бр. акунь, [в6кунь], п. okuri, okori, ч. 
okoun, слц. okun, болг. окун, схв. 
OK!JH, СЛН. okun, [okon]; - ПСЛ. okunь, 
очевидно, утворене від oko <<ОКО>>; на
зва зумовлена тим, що при вийманні 
окуневих з великої глибини в них ви
пинаються очі від тиску газу в пла
нальному міхурі; менш вірогідне при
пущення про походження від *ak- <<ГО
стриЙ>> і спорідненість з лит. akst\s <<КО
лючка, рожен>>, akuotas <<ОСТЮК>>, прус. 
aketes <<борона>>, гр. 6~u~ <<гостриЙ>> 
(Mikkola BerUI1r. 29); зіставляється та
кож з фін. ahven <<окунь>>, ест. ahven, 
ahun, комі-зир. окьtш, комі-перм. ёкьtш, 
ёкуш, еки, jокьtш «ТС.>>, у зв'язку з 
чим робиться припущення, що назва 
належала найдавнішому населенню Єв
ропи, від якого була успадкована сло
в'янами й фінами (Берг Сов. 3Тногра
фия 1984/2, 70). - Коваль 97; Фас
мер-Трубачев ІІІ 132; Черньrх І 596; 
Преобр. І 645; 3СБМ 1, 104; BrUckner 
378; Holub-Lyer 343; Machek I;SJC 
412; Holub-Kop. 253; Schuster-Sewc 
164 7; Skok ІІ 551; Коломиец Происх. 
назв. рьrб 68-70; Mikl. EW 220; 
Schrader Reallexikon І 82. - Див. ще 
ОКО 1 • . 

окупація, окупант, окупувати; -
р. оккупация, бр. акупацьtя, п. oku
pacja, ч. okupace, слц. okupacia, вл. 
нл. okupacija, болг. окупация, м. схв. 
окупациjа, слн .. okupacija; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
Okkupation <<окупація>>, фр. aнrJJ. occu
pation <<ТС.>> зводяться до лат. оссu
раШ> <<окупація', захопJJення>>, похідно
го від occupo <<загарбую, оволодіваю>>, 

177 



окутоватий 

утвореного за допомогою префікса оЬ
<<навколо-, протИ->> від саріо <<беру, за
хоплюю>>. - СІС2 596; Чернь1х І 594; 
ССРЛЯ 8, 783-784; Kopaliriski 690; 
Holub-Lyer 344; РЧДБЕ 429; Вуjакли
jа 640; Dauzat 508; Кlein 708, 1071. 
Див. ще концепт; о 1 • 

окутоватий - див. кутати. 
ОЛаДОК <<НеВеЛИКИЙ ТОВСТИЙ МЛИ

неЦЬ>> СУМ, Ж, оладка, [ладка, ла
дік] <\ТС.>> Л; - р. оладья, б]J. аладка, 
др. оладья, п. [ofadka, ofatka] (з укр.); 
- запозичення з давньогрецької мови; 
гр. tлаоюv «ТС.>> походить від і::Лшоv 
<<ОЛіЯ>>; помилкове виведення (Matzena
uer LF 11, 351) від рум. alшit <<ТіСТО>>. -
Фасмер ІІІ 1 33; Чернь1х І 596; 3СБМ 1, 
105; Bern. І 27; Mikl. EW 2. - Див. 
ще олія 1 • 

[ оладошник] (бот.) <<Свербіжниця 
польова, Knautia arvensis (L.) Coult.>> 
Mak; - не зовсім ясне; можливо, по
хідне утворення від [ладошка] <<доло
НЯ>> Ж (рослина вживалася від шкірних 
хвороб, зокрема корости, що з' явля
лась у першу чергу на руках). - Ан
ненков 307. -Див. ще ладка'. 

оландар, оландаренко, оландар{в
ка, оландарка, оландаровати, олан
дар - див. оренда. 

[олач] <<худобина з білими боками>> 
Ж, [олачuнаj (назва вівці) Доп. УжДУ 
IV, [олачuстий] <<З білими боками 
(про худобу)>> Ж; - запозичення з ру
мунської мови (рум. [alaciu] <<строка
тий,· пістрявий, плямистий; різномас
тиЙ>>). - Дзендзелівський Доп. У жДУ 
IV 108; Vrabie Romanoslavica 14, 
165. -Див. ще авач. 

[оле'] <<ОЙ>>; - р. [6ле] <<О, ой,>, 
болг. 6ле <<ОЙ; ура>>, 6леле <<ТС.>>, стсл. 
олє <<ОЙ>>; - псл. o-Je, утворене з ви
гу"ку о і частки Je <<Тільки>>; пов'язан
ня з гр. аЛаЛа· (бойовий клич), аЛа
Ла\ <<ТС.>>, дінд. alala (вигук при звер
танні) (Преобр. І 645) помилкове. -
Фасмер ІІІ 133; Дзендзелівський 
УЗЛП 161; Mikl. EW 221; Trautmann 
153. -Див. ще ле, о2 • - Пор. але2 , 
оли. 
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олейнИк 

[ оле2 ] (<ану ЛИШ>> ДзУЗЛП, [6ле.м] 
<<ТС.>> тж; - слц. [оІ'е] <<ТС.>>; - очеви
дно, результат лексикалізації виразу 
о(й) лем <<ТС.>>. - Дзендзелівський 
УЗЛП 161.- Див. ще лем, о2 , ой. 

олеандр (бот.) <<(nівденна вічно
зелена рослина) Nerium L.>>; - р. 
олеандр, бр. алеандр, П. СЛЦ. o]ean
der, ч. o]eandr, болг. олеанд'Ьр, схв. 
ОЛеандар, СЛН. o]eander; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ із західноєвропейських мов; н. 
Oleander, фр. oleandre, англ. oleander, 
іт. oleandro походять від елат. olean
der, яке виникло з пізньолат. lorand
rum, що являє собою результат видо
зміни лат. rhododendron <<разове де
рево>> (через проміжну ланку rodand
rum). - Фасмер ІІІ 133; Преобр. І 
646; Skok ІІ 553; Кluge-Mitzka 522; 
Кlein 1079. - Див. ще рододен-
дрон. , 

Олег (чоловіче ім'я), Ольо, Лесь; -
р. болг. Олег, бр. Алег, др. Ольг'Ь, ч. 
слц. Oleg, слн. Oleg; - запозичення з 
давньоскандинавської мови; дісл. Helgi 
(чоловіче ім'я) пов'язане з heilagr <<СВЯ
тиЙ>>, ісл. helgr, спорідненим з нвн. hei
lig «ТС.>>, псл. сЄ\'ь <<здоровий, цілиЙ>>, 
укр. цfлий. - Вл. імена 74; Rudn. ІІ 
877; Фасмер ІІІ 133; Петровский 169; 
Илчев 367; Vries ANEW 221; Johannes
s,on 176. - Див. ще цілИй. - Пор. 
Ольга. 

[оледиця] <<ожеледь>>, [огледиця, 
оглЯдиця] <<ТС.>> ВеБ; - очевидно, ре
зультат видазміни форми ожеледиця 
під впливом лід. - Див. ще лід, оже
ледь. 

[олейкар] <<дігтяр>>; - очевидно, 
запозичення зі слов~цької мови; слц. 
olejkar <<торговець (лікарськими) масла
ми і мазямИ>>, як і ч. olejkar «Торговець 
олією>>, є похідним від olej <<ОЛіЯ>>, яко
му відповідає. укр. ол{я; до 1914 р. сло
ваки - продавці олії - ходили в Ро
сію на промисел зі своїм товаром. -
Див. ще олія 1 • 

[олейнИк] <<скляр; словак, що ходить 
зі склом Шух>>; - очевидно, результат 
семантичної видазміни слц. [ olejnik] 



Олександр 

<<рознощик оліЇ>>, похідного від olej 
<<ОЛіЯ>>, якому відповідає укр. ол{я; на 
українському rрунті слово поширилась і 
на тих словаків, які торгували склом. -
Див. ще олія'.- Пор. олейкар. 

Олександр (чоловіче ім'я), Олек
сандра (жіноче ім' я), [Олександер, 
Олександро], Олесь, Олеся, [ Олесько, 
Олешка Ж, Ксандер, Лександер, Лек
сандро, Лександра], Лесь, Леся, 
[Сандра], Санько, Санька, ст. Олек
сан'Ьдро ( 1375), Александро (1433), 
Алекса(н)др'Ь (1495), Але!Jандр'Ь <<ПО
мочь муже( ст )венна, вспоможите(л) му
жо(в)>> (1627); - р. Александр, Алек
сандра, бр. Аляксандр, Аляксандар, 
Аляксандра, др. Александр'Ь, Олек
сан'Ьдр'Ь, п. Aleksander, ч. слц. Alexan
der, вл. Aleksandr, болг. Александ'Ьр, 
м. Александр, схв. Александар, Алек
сандра, слн. Aleksander, Aleksandra, 
стсл. "-лє!l~ндр'Ь; - запозичення з 
грецької мови; гр. 'Алt~аvорщ утворе
не З CxAE~W <<ЗаХИЩаЮ>>, споріднеНОГО З 
дінд. rak~ati <<ЗаХИЩаЄ>>, ДаНГЛ. ea\gian 
<<захищаТИ>>, і, ~ожливо, з гот. alhs 
<<_2(рам>>, длит. elkas <<Священний ліС», 
a]kas <<Те.>>, ЛТС. e]ks <<іДОЛ>>, і CxVEp 
(род. В. CxVOp6<;;) <<ЧОЛОВіК, МУЖ>>, ДО 
якого зводиться укр. Андр{й. - Вл. 
імена 7 4; Бе ринда 17 4; Фасмер І 70; 
Петровский 44; Илчев 46; Frisk І 68-
70; Кlein 47. - Див. ще Андрій. -
Пор. Олексій. 

Олексій (чоловіче ім'я), Олекса, 
[Олешка, Лекс{й, Лесько Пі, Лешко], 
Льоня, ст. ОлекеБи (1375), Олекса 
(1500), Але!Jій <<ПособИтелен, помощ
НИК>> (1627); - р. Алексей, бр. Аляк
сей, др. Алексt.й, Олекса, П. Aleksy, Ч. 
Alexi, Alexius, слц. Alexej, Alex, болг. 
Алекси, Ашзксей, м. Алексеj, Алекса, 
схв. Алексиjе, Алекса, слн. Aleksij, 
Ales, цсл. "-лє!lєн; ---:- через церковно
слов'янське посередництво запозичено 
в давньоруську мову з грецької; гр. 
'ЛfЦtЩ утворено ВіД CxAE~W <<ЗаХИ
ЩаЮ>>. - Вл. імена 75; Беринда 174; 
Фасмер І 70; Петровский 45; Илчев 
46. - Див. ще Олександр. 

олень 

[Олелько] <<Олександр>> Ж, Куз; -
очевидно, результат видазміни форми 
[ Олесько] <<Олександр>> під впливом 
Омелько. - Див. ще Олександр, 
ОмелЯн. 

Олена (~іноче ім'я), Оленка, Оле
ся, Лef;la, Єля, ЛЯля, Льоля, [Олька 
ВеЛ, Иля], ст. Елена (1401), Олена 
( 1466), ЄлЄна (1627); - р. болг. Еле
на, бр. Алена, Алёна, Ялена, др. Еле
на, Олена, п. ч. Helena, слц. Helena, 
Elena, вл. Lejna, м. Елена, Лена, схв. 
Елена, He!ena, слн. Helena, Jelena, 
цсл. Єлєн~; - через церковнослов'ян
ське посередництво запозичено в дав

ньоруську мову з грецько.і; гр. 'EAtvf] 
етимологічно неясне; пов'язується з 

ЄЛtv11 <<факел з тростиНИ>>, ЄЛаvf] «ТС.>>, 
виводиться також від *fєvtva (>*fc:At
va) як гіпотетично·і форми, спорідненої з 
лат. Venus <<Венера>>. - Вл. імена 150; 
Rudn. ІІ 878; Фасмер ІІ 14; Frisk І 489. 

[оленИця] (бот.) <<Колчак лускатий, 
Hydnum imbricatum L.>> Ж; - похідне 
утворення від олень; пор. назву цього 
гриба в інших мовах: схв. [срІVача] 
(від cfma <<сарна>>), слн. rjava srna, 
букв. <<Коричнева сарна>>, н. Hirsch
schwamm (Hirsch <<ОЛеНЬ>>, Schwamm 
<<Гриб>>); мотивація назви не зовсім яс
на. - Див. ще олень. - Пор. ЛО· 
суня. 

оленка (ент.) <<ЖУК Epicometis hirta 
Poda; афодій копач, Aphodius fossor L. 
Пі; сонечко, Coccinella septempunctata 
L. ВеНЗн>>, [єленка] <<сонечко•> ВеНЗн, 
[оленець] чюгач, жук-олень, Lucanus 
cervus L.>>, [оленок Г, Ж, олінець Ж] 
«ТС.>>, [олінь] (назва жука) Пі; - р. 
олёнка <<Оленка; [хрущ]•>, [алёна] <<ро
гаЧ>>, п. jelonek <<рогаЧ>>; - похідне ут
ворення від олень; назва деяких жуків 
(зокрема рогача) зумовлена тим, що їх 
верхні щелепи виступають далеко впе
ред, ніби роги (Горностаєв 116); моти
ви перенесення назви на інших жуків 
не зовсім ясні. - Фасмер ІІІ 134; Пре
обр. І 646. -Див. ще олень. 

олень (з оо л.) <<Cervus e]aphUS>>, 
[олінь, лінь Ж] <<ТС.>>, оленеві, оленИна 
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олеографія 

<<оленяче м'ясо, [оленяча шкура Ж]>>, 
оленИця СУМ, ВеУг, оленЯ СУМ, Ве
Уг, [оленЮть] <<оленя•> Ж, [оленьча] 
«ТС.>> ВеУг, оленЯр, оленЯрство, оле
нЯтко СУМ, BeYr, [оленевий] <<оленя
чий•> Ж, оленій <<ТС.>> Ж, оленЯрський, 
оленячий; - р. олень, бр. алень, др. 
олень, п. вл. нл. jelen, ч. jelen, слц. 
je]en, болr. елен, М. елен, СХВ. jелен, 
слн. jelen, стсл. н:лєнь; - псл. *elenь, 
пов'язане з *olni <<ЛаНЬ>>, *olsь <<ЛОСЬ•>; -
СПОріднене З ЛИТ. eJnis <<ОЛеНЬ, ЛО<;Ь>>, 
e]nias, a]nis, СТ. eJenis <<ТС.>>, ЛТС. a]nis 
<<ЛОСЬ>>, гр. ЁЛасрО<;; <<ОЛеНЬ>>, ЕААО<;; <<ОЛе
НЯ>>, Кімр. e]ain <<КОСУЛЯ>>, ірл. e]it «ТС.>>, 
вірм. e±n <<ланЬ>> і далі, можливо, з двн. 
ё]о <<буриЙ, ЖОВТИЙ>>, ё]awer <<ТС.>>, іє. 
*el- <<рудий, коричневиЙ•>. - Чернь1х І 
596-597; Фасмер ІІІ 134-135; 3СБМ 
1, 106; S±awski І 556-587; BrUckner 
205-206; Machek ESJC v221-222; 
Holub-Kop. 151; Schuster-Sewc 444; 
БЕР І 490; Skok І 771; Bezlaj ESSJ І 
225; Критенко Вступ 510, 544; Вегn. І 
263; Trautmann 68; Топоров 77-78; 
Mann 238; Pokoгny 302-304. - Пор. 
лань, лось. 

олеографія <<Літографічний спосіб 
відтворення картин, написаних олією; 

копія картини, зроблена цим спосо
бом•>; - р. болг. олеография, бр. але
аграфія, п. слц. oleografia, ч. oleografie, 
схв. олеографиjа, слн. oleografija; -
очевидно, запозичення з французької 
мови; фр. oleographie, як і англ. oleo
graphy <<ТС.•>, утворено з основ лат. 
oleum <<олія•> і гр. ypacpw <<Пишу•>. -
СІС2 222, 597; ССРЛЯ 8, 841; S±. wyr. 
obcych 525; РЧДБЕ 430; Кlein 1079-
1080. -Див. ще графа, олія'. 

[олесник] (бот.) <<тирлич весня
ний; Gentiana verna L.•> Mak; - неяс
не; може бути зіставлене з п. olesnik 
<<Порізник, Libanotis L.; [смовдь, Peuce
danum silvestre DC.]•> або з р. [олеш
ник] <<меум, Meum L.•>, ч. слц. olesnfk 
<<Гірча, дика морква, Selinum L.•>, п. ol
szenik «ТС.•>. 

[ олесска] (бот.) <<хрящ-молочник 
солодкий, Lactarius subdulcis (Pers.) Fr. 
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оли 

(Agaгicus subdulcis Bull.)•> Mak; - не
ясне. 

Олефір (чоловіче ім'я), [ Олихвер, 
Олихвuр Бі, Оліхвер, Олохвuр, Оло
хвір, Орефірко ЖJ, ст. Олефtрько 
(l 359), Елеv8ері'й <<Любочестен-ь, або 
нескуп-ь, т-ьщив, або во(л)ньІ, свобод
ньІЙ ... •> (1627); - р. Олефuр, Елефе
рий, ст. Елевферий, бр. Аліхвер, п. 
Eleutery, ч. Eleutherius, слц. Eleuter, 
болг. Елевтери, м. Елевтерие, схв. 
Елеутериjе, слн. Elevterij, стсл. Єлєв.
тєрнн, Єлєв..0>єрнн; - через церковно
слов'янське посередництво запозичено 
з грецько'і мови; гр. 'ЕЛєu&ЄрtЩ утво
рено від tлєu&єрщ <<вільний>>, спорід
неного з лат. ІїЬег <<ТС.•>, двн. Jiuti <<ЛЮ
ДИ>>, нвн. Leute «ТС.•>, лит. liaudis <<На
род; прості людИ>>, укр. лЮди. - Вл. 
імена 75; Беринда 203-204; Петровс
кий 108-109; Илчев 196; Frisk І 
490-491. - Див. ще люд. 

[олєк] <<верхня частина вулика-ко
лоди>> Ник, [волик, волік, волок] <<ТС.>> 
тж; - р. [6лек], бр. [в6лек] <<ТС.>>, др. 
волtк'Ь <<Верхня частина борті з медом, 
що залишається для бджіл•>, стсл. О'Т"'Ь.
л-tк"h <<ЗалишоК>>; - похідне утворення 
ВіД ОСНОВИ др. -ЛtК- <<ЗаЛИШОК>>; - ПСЛ. 
-lek-, ot( ь)Іеkь <<залишаю>; - спорідне
не З ЛИТ. at]aikas <<ЗаЛИШОК>>, Jieku, Jlkti 
<<залишати•>, лтс. likt <<класти, стави
ти•>, дінд. atir~kab <<Залишок, доста
тоК>>, гр. Лош6<;; <<ТОЙ, що залишаєть
ся•>, Лс:ітгw <<Залишаю>>, лат. Jinq uo, lїqui 
<<ТС. >>, ГОТ. ]ei/uan <<ПОЗИЧаТИ>>; і є. *]еіk~
<<ЗаЛИШаТИ>>. - Фасмер ІІІ 134; 3СБМ 
1, 192; Bern. І 710-711; Trautmann 
155; Fraenkel 331-332, 372-373; То
поров П 78-79; Mann 39, 674; Po
korny 669-670. - Пор. лихИй, ли
шИти. 

олжа, олжuвий - див. лжа. 
[оли] <<ПОКИ•> Ж, [6льни] <<ТС.•> Ж; 

- р. [6ле] <<навіть, аж, а, але>>, [6ли, 
олни, 6льно] <<ТС.>>, [6линь] <<навіть•>, 
[6лна] <<Хіба, якщо, коли•>, [6лно, 6лньt] 
<<ТС.>>, [ольнu] «Так що, аж•>, др. оли 
<<коли, поки, якщо, так що, вже, аж 

ДО>>, ольно <<якщо, так ЩО•>, ольни, оль-



олИва 

ньt «ТС.>>; - очевидно, псл. *е-Іі (*о-Іі), 
утворене з *е- (*о-) займенникового 
nоходження (о- могло виникнути з е
на східнослов'янському rрунті, пор. 
*еdіп-ь > одИн) і частки -Іі, збереженої 
в укр. [ли] <<ЧИ>>. - Мельничук СМ IV 
82; Фасмер ІІІ 133; Преобр. І 645-
646; Sfawski І 448-449. - Див. ще 
ли, о1 • 

олИва (бот.) <<Маслина, Olea L.; ни
жчий гатунок олії; мастило; [ соняшни
кова олія ЛексПол]», олИвка <<маслина; 
[маслинка вузьколиста, лох, Eleagnus 
angustifolia L. Mak],>, [олИвина] <<масли
на європейська, Olea europaea L.>> Ж, 
[олИвник] «ТС.>> Ж, олИвові, олИвковий, 
олtівний, [олИвити] <<Мастити>> Куз; -
р. олtіва <<маслина; [олія],>, бр. аліва, 
n. oliwa «ТС.>>, ч. слц. oliva (бот.), болг. 
схв. олИва, слн. oJ{va «ТС.>>; - заnози
чення з латинської мови; лат. оІїvа 
(оІеа) <<маслина (дерево і плід)>> похо
дить від гр. ЄЛа.іа ( < ЄЛаіfа) <<оливове 
дереВО>>. - СІС2 597; Німчук 261; 
HUttl-Worth 15; Фасмер ІІІ 135; ССРЛЯ 
8, 842; 3СБМ 1, 107; Holub-Lyer 344; 
РЧДБЕ 430; Белецкий 34; Пизани 65; 
Гиндин 3тимология 1963, 65; Walde
Hofm. ІІ 205-206. --:Див. ще олія 1 • 

олИвка <<сорт яблук>>; - п. [oliwki] 
<<дика яблуня (Pirus malus L.) і їі пло
ДИ>>; - неясне; можливо, результат се

мантичної видазміни назви олИвка 
<<маслина>>. 

[оливнИк] (бот.) <<Заяча капуста, 
Sedum telephium L.>> ВеНЗн; - похід
не утворення від олИва; пор. [масне 
зілля Mak, масляне зілля Mak, тучне 
зілє ВеНЗн], р. [воронье сало, воронье 
масло], слц. masna bylina, схв. тусти 
боб, туша, тушти боб, туш1і <<ТС.>>; 
назва _зумовлена тим, що рослина на

лежить до родини товстолистих, у клі
тинах яких збирається багато води. -
Див. ще олИва. 

[оливо] <<Гшізур, яка ще не застиг
ла (для глиняного посуду)>>; - очеви
дно, результат зближення назви [поли
во] <<Глазур>> з оливо <<ОЛОВО>>. - Див. 
ще лИти, олово. 

олійник 

[олинтИр] <<Здоровило>> МСБГ; -
результат видазміни форми волантИр 
(ст.) <<волонтер, доброволець у війсь
КУ>>. - Див. ще ВОЛОНтер. 

[олИфір] (орн.) <<іволга, Oriolus gal
bula L.>> ВеУг, ВеНЗн; - результат 
видазміни деетимологізованої назви 
[оліяр] <<ТС.>>, зближеної з особовим 
ім'ям Олефір. -Див. ще олійник. 

олівець, оливець <<ОЛіВеЦЬ>>, ( олів
КО Ж, оловець Ж, оловце Ж, олуфко 
МСБГ, О, луфко тж, волуфко О] 
<<ТС.>>; - р. [олов6к], бр. аловак 
<<ТС.>>; - запозичення з польської мо
ви; п. o±Owek <<ТС.>> утворено від o±6w 
<<СВИНеЦЬ>>, ЯКОМУ ВіДПОВідає укр. ОЛО
во (грифелі олівців виготовляли зі 
свинцю та ін.). - Richhardt 85; Бу
лаховський Нариси 60, 77; Коваль 
150; 3СБМ 1, 107; BгUckner 379.
Див. ще олово. 

олігархія <<Політичне й економічне 
панування невеликої групи експлуата
торів; правляча група експлуататорів>>, 
олігарх, олігархІчний; - р. болг. оли
гархия, бр. алігархія, П. СЛЦ. oJigaг
chia, ч. oligarchie, вл. oligaгchija, м. 
олигархиjа, СХВ. олигархиjа, СЛН. oJi
garh{ja; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Oligarch(e, фр. oli
gaгchie, англ. oligaгchy походять від гр. 
6Лtуа.рхіа (букв. <<ВЛада небагатьох>>), 
яке складається з основ слів 6Ліущ 
<<Невеликий, малиЙ>>, що не має певної 
етимології (можливо, пов'язане з гр. 
Лаtу6<;; <<Погибель, біда>>, спорідненим з 
алб. J'ik <<ЗЛИЙ; ТОНКИЙ, худИЙ>>, ЛИТ. 
Jiga <<ХВОроба>>), і архо<;; <<НаЧаЛЬНИК, 
керівниК>>. - СІС2 597; К3СРЯ 308; 
Kopaliriski 691; Holub-Lyeг 344; 
РЧДБЕ 430; Кlein 1080. - Див. ще 
анархія. - Пор. монарх. 

[олійник] (орн.) <<іволга, Oriolus 
galbula L.>>, [оліяр Шарл, оліЯрник 
Куз, оліЯрчик Ж] «ТС.>>; - очевидно, 
результат перенесення назви олійник 
<<ТОЙ, хто виготовляє або продає олію>>; 
мотивація перенесення неясна. - Бу
лаховський Вибр. np. ІІІ 210. - Див. 
ще олія 1 • 
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олійниця 

олшниця (ент.) <<жук ряду твердо
крилих, наривник, Mulabris Fabr.>>; -
похідне утворення від олія; назва зу
мовлена тим, що цей жук виділяє (як 
засіб захисту) яскраво-жовті крапельки 
крові, схожі на олію (БСЗ 29, 181; 
УРЕ 9, 506). -ДИв. ще олія1 • 

олімп <<місцеперебування обранців; 
(жарт., і рон.) верхівка визначних дія
чів літератури, мистецтва та іН.>>, 
олімпіада <<Олімпійські ігри>>, олім
пієць <<у давньогрецькій міфології бог, 
житель Олімпу; учасник олімпійських 
ігор>>, олімпійський, заст. олімпський; 
- р. олИмп, бр. алімп, п. Olimp, ч. 
слц. Olymp, B?J. olympiski, болг. 
ОлИмп, схв. Олимп, слн. olimp, 
Olimp; - запозичення з грецької мо
ви; гр. "ОЛщшос; <<Олімп>> (назва гір
ських хребтів, за грецькою міфологі
єю, місцеперебування богів; похідне 
від НЬОГО оЛщ.шнхс;, -абос; <<ЧОТИриріч
НИЙ проміжок між олімпійськими іг
рами>>) етимологічно неясне; походить 
з догрецького субстрату. - СІС2 598; 
Чернь1х І 597; Kopalinski 691; Holub
Lyer 344; РЧДБЕ 506-507; Frisk ІІ 
383. 

Олімп, Ол{мпій, Олімпіан (чоловічі 
імена), Олімпіада, О,лімпія (жіночі іме
на), Ліпа, Лімпа, Ада, ст. Олvмбо <<W 
н( е)б( е)с>>, Олvмбїй · <<Н( е)б( ес)ньІЙ>>, 
Олvмпїа <<тризнище еллинское>>, Олvм
пїада (1627); - р. ОлИмп, ОлИмпий, 
Олимпиdн, Олимпиада, ОлИмпия, бр. 
Алімп, АлімпіЯн, Алімпа, п. Olimpiusz, 
Olimpia, слц. Olympia, болг. ОлИмпи(й), 
Олимпиада, ОлимпиЯда, ОлимпИя, м. 
Олимп, Олимпа, схв. Олимпиjе, Олим
по, Олимпиjа, Олимпа, слн. Olimpij, 
Olimpija, стсл. ОлvмБ"Ь, Олvмп"Ь, Олvм
пнm; - через церковнослов'янсьr~.е посе
редництво запозичено з грецько! мови; 

гр. "ОЛщшос;, 'OЛUІJmoc; (чол.), 'OЛuІJm
ac; (жін.) пов'язані з назвою гори "ОЛuІJ
кос; <<Олімп>> і похідним від неї oЛuІJ
mac; <<Олімпійські ігрИ>>. - Вл. імена 75, 
150; Беринда 225; Петровский 169-170; 
Илчев 367. -Див. ще олімп. 

олінець, олінь - див. оленка. 
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олово 

[ оліткИ] <<екскременти Ж, овечі 
відходи Шух>>; - неясне. 

оліфа <<варена олія, що йде на ви
готовлення олійних фарб та іН.>>, про
оліфити; - р. олИфа «ТС.>>; - запо
зичення з грецької мови; гр. &Лєнра 
<<ОЛіЯ, мазЬ», аЛєісрw <<Мащу, фарбую>> 
етимологічно пов'язані з Лікос; <<жир, 
сало>>, спорідненим з дінд. limpati <<Ма
же>>, лит. Jlpti <<Липнути, прилипати>>, 
псл. lipnQti, укр. лИпнути. - СІС2 

598; Фасмер ІІІ 135; Черньrх І 597; 
Matzeпauer 265; Frisk І 67-68, ІІ 
126-127. -Див. ще лИпнути. 

олія1 <<рідка жирова речовина; олій
на фарба; мастило>>, [олІй] <<олія>>, 
[олЄй] «ТС.>> Л, [алЄй Л, гол{й ЛексПол] 
«ТС.>>, олійка, олійник <<ТОЙ, хто виготов
ляє або продає олію>>, олійниківна 
<<дочка олійника>>, олійництво, олійни
ця <<підприємство, де виготовляють 

олію; посуд для олії; [дружина олійни
ка Бі]>>, олійниченко <<син олійника>>, 
[олійничка] <<дружина олійника>>, олій
ня <<підприємство, де виготовляють 
олію>>, [алейня Л, оліЯрня] «ТС.>>, оліїс
тий, олійний, оліїти; - р. [алей, 
алея], бр. алей, др. олtи <<ОЛИВКОВа 
олія>>, п. ч. слц. olej, вл. wolij, нл. woJej, 
болr. елей, СХВ. OЛilj <<ЛЛЯНа ОЛіЯ>>, СЛН. 
oJje, ( oJej], СТСЛ. олі;.н <<ОЛИВКОВа ОЛіЯ>>; 
- псл. olejь; - запозичення з латин
ської або грецької мови; лат. oleum 
<<ОЛіЯ>> походить від гр. *ЄЛш- fov (звідки 
також гр. ЄЛаіа <<олива>>), що разом з 
вірм. ewl <<ОЛіЯ>> зводиться до невідомо
го середземноморського джерела. -
Коваль 117; Акуленко 132; Rudn. ІІ 878; 
Фасмер ІІІ 134; ЗСБМ 1" 105-106; Ho
lub-Lyer 344; Schuster-Sewc 1650; Bez
laj ESSJ ІІ 247; Bern. І 264; Белецкий 
34; Walde-Hofm. ІІ 205; Frisk І 480. -
Пор. олИва. · 

[олія2 ] (бот.) <<фіалка триколірна, 
братки, Viola tricolor L.>> Mak; - мож
ливо, пов'язане з олія 1 , хоча мотивація 
назви неясна. 

олово <<Метал Stanum; (заст.) сви
нець, Plumbum>>, [в6лово] «ТС.>> Ж, 
олИво <<те.; олівець>> СУМ, Ж, [оли-



олов'яник 

в'Янка] <<бабка, налита оловом>>, [олів
нuк] <<ЛИВарНИК, заЙНЯТИЙ у ВИробНИЦТ
Ві свинцю Ж; свинцева втулка, букса 
Куз>>, [олівнЯ] <<свинцеплавильний за
вод>> Ж, [олівочник] <<свинцева втулка, 
букса>> Куз, [оловuнець білий] <<СВИН
цева руда>> Ж, [оловлЯник] <<дрючок із 
свинцевим наконечником>> Ж, lоловнu
ця] <<ЛОТ, висоК>> Ж, олов'Яний, [во
лов' Яний] <<олов'яниЙ>> Ж, ол о в' ян{ ти; 
- р. олово, бр. волава <<ОЛОВО>>, др. 
олово <<свинецЬ», п. ol6w, [olowo], ч. 
слц. olovo, вл. нл. woloj, болг. олово, 
м. олово, схв. олово, слн. [olovo], ст. 
ol6v, стсл. олово «ТС.>>; - псл. olovo; -
ероріднене З ЛИ~. aJvas <<СВИНеЦЬ>>, ЛТС. 
alva <<ОЛОВО>>, alvs «ТС.>>, прус. alwis 
<<СВИНеЦЬ>> і далі, МОЖЛИВО, З ДВН. ё]о 
<<ЖОВТИЙ>>, лат. a)bus <<білИЙ>>, гр. аЛ
ерос; <<білий лишаЙ>>, двн. albiz <<лебідЬ•>, 
дісл. Qlpt, ПСЛ. *о)Ьеdь «ТС.>>, укр. Ле
бідь, дісл. Qluпn (вид риби), гол. alft, 
elft «ТС.>>; іє. *al- <<білиЙ>>; припускаєть
ся також (Німчук 138) зв'язок з псл. 
liti <<ЛИТИ>>; н~прийнятне припущення 
(Machek ESJC 413) про генетичний 
зв'язок слов'янських слів з НВН. Blei 
<<свинецЬ», лат. plumbum, гр. ІJО'Лu
~(юс; <<ТС.>>. - Чернь1х І 597; Фасмер 
ІІІ 135; ЗСБМ 2, 187; BrQckпer 379; 
Holub-Kop. 254; Schuster-Sewc 1649; 
Младенов 379-380; Skok ІІ 554; Bez
laj ESSJ ІІ 247-248; Trautmaпп 7; То
поров 81; Persson Beitr. 567; Vries 
AEW 101, 687; Frisk І 81-82; Walde
Hofm. І 26-27. - Пор. лебідь. 

[олов'яник] (у сполученні о. євро
пейський (бот.) <<Plumbago europaea 
L.>>) Mak, [оловатці] <<кермекові, Plum
bagiпaceae•> Ж; - п. otowпica <<Plumba
go>>, olowiaпka, olowпik, ч. oloveпec, 
слц. 'olovпik, схв. оловница, слн. [olovi
ca] «ТС.>>; - похідне утворення від 
олово; калька наукової назви Plum
bago, в основі якої лежить лат. plum
bum <<ОЛОВО>>; назва зумовлена наяв
ністю сірого ворсистого нальоту на 

спідньому боці листків рослини. -
Анненков 261; Machek Jm. rostl. 171; 
Симоновиh 364. - Див. ще олово. 

ольо 

олтар, олтарник; - книжний ва
ріант форми вівтар (див.). 

[олубня] (зоол.) <<ВИД поліпів, Cel
lepora>> Ж; - пов'язане з луб і являє 
собою часткову кальку нім. Krusteп
koralle «ТС.>> (нвн. Kruste <<Кора, шкара
лупа>>). -Див. ще луб. 

олуфко - див. олівець. 
[олух] <<дурень, йолоп>> Ж; - р. 

олух <<ТС.>>; - не зовсім ясне; можли
во, походить від *волух, букв. <<Воля
чий пастуХ>>, пов'язаного з віл, р. вол 
(подібно до конюх від кінь, р. конь); 
виводиться також від [оглух] <<дуреНЬ>>, 
яке пов'язують з глухИй (Bern. І 308; 
Преобр. І 129); мало обгрунтоване зі
ставлення з чаг. aluk <<Одур; отупіння; 
розгубленісТЬ>> (Корш, див. Преобр. І 
648) або з особовим іменем [ Олуфе
рий] від гр. 'Е'Лєu&Єрюс; (Ляпунов RSl 
13, 70). - Фасмер ІІІ 136-137; Чер
ньІх І 597; КЗСРЯ 308; Преобр. І 
647-648; Собалевский РФВ 66, 346. 

олуша (орн.) <<Sula bassaпa Bris.>>, 
[олух] «ТС.>> Куз, Шарл; - р. олуша 
«ТС.>>; - похідне утворення від [олух] 
<<дурень>>; пор. [глу-пій білий] <<олуша>> 
Шарл, р. [глупь'tш] «ТС.>>. - Див. ще 
олух. 

[олущ] (зоол.) <<вид поліпів, Pry
mпoa>> Ж; - похідне утворення від лу
щити, луска; можливо, часткова каль
ка нім. Schuppenkoгalle (Schuppe <<лус-
ка>>); -Див. ще луска1 • , , 

Ольга (жіноче ім'я), Оля, [Оль
дзя], JfЮся, Льоля, ст. Олга (1488); 
- р. Ольга, бр. В6льга, др. ()льга, п. 
ч. Olga, слц. Ol'ga, болг. м. Олга, схв. 
Олга, слн. Olga, цсл. Єлr"; - запози
чення з давньоскандинавської мови; 
дісл. Helga (жіноче ім'я) відповідає 
дісл. Helgi (чоловіче ім'я), яке лежить 
в основі укр. Олег. - Вл. імена 151; 
Rudп. ІІ 878; Петровский 170; Vries 
AEW 221. - Див: ще Олег. 

[ольо] (вигук, яким відганяють сви
ней) Чаб, [олЮ] <<ТС.>>, [оль6кать] <<ВИ
крикувати оль6>?, [олЮкать] <<викрику
вати ОЛІО>> тж; - пов'язане з lалЮ] 
(вигук, яким відганяють свиней) (див.). 
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ольос 

[ольос] <<гарний, рівний ліс, який 
відводиться для парубки; трясовина•> 
Л; - р. [алёс] <<мокре місце, заболоче
ний луг•>, бр. [алёс] <<Низинний заплав
ний луг; заросла чагарником або оче
ретом низина; заболочене місце•>, [га
лёс] <<грузькі болота•>, п. [alos] <<болото, 
трясовина.>; - запозичення з балтійсь
ких мов; лтс. alots <<джерело•>, очевид
но, сnоріднене З a]ksna <<ВіЛЬХОВИЙ ліс; 
багниста місцевість, особливо в лісі•>, 
лит. alksna <<Вільха; калюжа•>, псл. *оІь
ха/ *jelьxa, укр. вільха. - Лаучюте 9; 
3СБМ 1, 106; MUhl.-Endz. І 67, 69; 
Fraenkel 8. -Див. ще вільха. 

[ольха] (бот.) <<вільха, Alnus Gaertn.•>, 
[олешuна] <<вільшина•> Ж, [ольшuна] 
<<ТС.>>, [олешник] <<вільшняк•> Ж, [олищ
няк] «ТС.•>; - діалектний варіант за
кономірної форми в{льха (вільшИна), 
що поширився nід впливом форм [олеш
ник, *олешнЯк] і под., у яких о- зберег
лося в умовах відкритого складу. -
Див. ще вільха. 

[ольшанка1 ] (орн.) <<тинівка зви
чайна, Prunella modularis L.•> Шарл; -
nохідне утворення від [6льха] <<Вільха•>, 
паралельне до вільшанка (орн.) <<Ма
линівка, Erithacus rubecula L.•>; моти
вація назви неясна. - Див. ще віль
ха, ольха. 

[ольшанка2 ] (іхт.) <<гольян, Phoxi
nus pl10xinus L. (Leuciscus phoxiлus) 
Ж; гірчак, Rhodeus sericeus amarus 
Л-Г>>; - р. [ольшанка] <<Гірчак; ма
лявка, Leucaspius delineatus•>, бJ:. [оль
шанка] <<Гірчак•>, [ольховка], п. [olszan
ka, olszowka] «ТС.•>, слц. [jelsovka] <<ГО
льян; малявка•>, схв. [jei.Sovka] <<в'язь 
андруга, Leuciscus souffia,>; - похідне 
утворення від [ 6льха] <<Вільха•>; назва 
зумовлена тим, що гольяни і малявки 

часто бувають під коренями вільхи. -
Коломиец Происх. назв. рьrб 43; Уса
чева 3тимология 1974, 111-112; Feri
anc Nazv. ryb 43. 

олЯодра <<Старовинний молдавсь
кий танець; циганський танець Ж•>, ха
лЯндра (циганський танець); - запо
зичення з молдавської мови; молд. 
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олеандра (народний танець), як і рум. 
oleaпdra <<ТС.•>, пов'язується з олеандру 
(леандру) (бот.) <<Олеандр•>, яке виво
диться від іт. oleandro «ТС.•>. 
СДЕЛМ 290. - Див. ще олеандр. 

ом <<одиниця виміру електричного 

опору•>; - р. бр. болг. м. ом, п. от, 
ol1m, ч. слц. ohm, схв. ом, слн. 6hm; 

інтернаціональний термін (нім. 
Ohm, фр. англ. ohm), утворений від 
прізвища німецького фізика Г. С. Ома 
(G. S. Ohm, 1787-1854). - СІС2 598; 
ССР ЛЯ 8, 850; Kopalinski 691; Holub
Lyer 343; РЧДБЕ 431; Кlein 1078. 

[о мама] <<Засліплення, облуда, ома
на•> Пі, [о.мd.мити] <<Зачарувати, зва
бити•>; - бр. [о.ма.міць] <<ввести в 
оману•>; - очевидно, запозичення з 

польської мови; п. omam <<Омана•>, oma
mieпie «rc. •>, omamic <<ОШукати, оду
рити, звабити•>, як і ч. [omama] <<одур•>, 
omameпf «ТС.>>, omamit <<ОдурмаНИТИ>>, 
слц. omam <<дурман, одур•>, omamit' 
<<Одурманити•>, болг . .ма.мя <<Обманюва
ти, манити•>, м .. .мами <<манити, обма
нювати•>, СХВ. о.ма.ма <<ЗаМаНЮВаННЯ, 
зваблеННЯ, СПОКуса•>, ОМаМ <<Принада•>, 
о111d.мити <<Звабити, спокусити>>, слн. 
omama <<Наркоз, ПрИСИПЛЯННЯ, ПрИГО
ЛОМШеННЯ>>, omamiti <<ПрИГОЛОМШувати, 
одурманювати, присиплятИ•> є префік
сальними утвореннями від дієслова 
mamic <<Бабити, МаНИТИ>> (ч. mamiti 
<<дурмаНИТИ>>, СЛЦ. mamit' «ТС.>>, ПСЛ. 
mamiti), очевидно, пов'язаного з .мани
ти (псл. maniti). - Richhardt 85; 
3СБМ 1, 109; BrUckner 321. - Див. 
ще манИти. 

оман (бот.) <<ІпuІа L.; [дивина чор
на, Verbascum nigrum L.•>, [омана] <<ди
вина чорна•>, [о.манник] <<оман висо
кий, ІпuІа helenium L.•> Mak, [о.мен] 
«ТС.>> См; - р. о111dн <<ОМан високиЙ•>, 
п. ч. оmап, вл. woman, болг. 6.ман, 
СХВ. ОМаН, СЛН. Oman <<ТС.>>; - ПСЛ. 
oman'Ь похідне від maniti <<Манити•>; 
назва пояснюється тим, що ці рослини 
виявляють наркотизуючу дію. - Ша
мата 145; Фасмер ІІІ 138; Преобр. І 
648-649; BrUckпer 379; Machek Jm. 



оманйти 

rostl. 241; Bezlaj ESSJ ІІ 248; Mikl. EW 
221. - Див. ще манИти. 

[оманйти] <<Очистити>> О; - неясне. 
[омань] <<обмаль, мало, недостат

НЬО>> Пі; - результат видазміни форми 
[6маль] <<обмаль>>, можливо, зближеної 
З маненький <<МаЛеНЬКИЙ>>. - Див. Ще 
малИй. 

омар (зоол.) <<Astacus marinus L.>>, 
[гомар] <<ТС.>> Куз; - р. болг. омар, бр. 
амар, П. omar, homar, Ч. homar, humr, 
слц. l1omar; - запозичення з фран
цузької мови; фр. homard <<Омар>> похо
дить від дісл. humarr «ТС.>>, споріднено
го з дінд. kamatha- <<черепаха>>, гр. 
ха(ІJ)f.шра<;; <<краб, омар>>, лат. camma
rus <<ВИД краба>>. - СІС2 598; Rudn. ІІ 
879; Фасмер ІІІ 1 38; Черньrх І 598; 
КЗСРЯ 308; РЧДБЕ 431; Кluge
Mitzka 320; Vries AEW 266; J611annes
son 211. 

[омастник] (бот.) <<Caryocar nuci
ferum et butyrosum>> Ж; - похідне ут
ворення від мастИти; пор. [омаста] 
<<ЖИР>>, [омасть] «ТС.>> Ж; назва зумов
лена, очевидно, олійними властивостя
ми рослини. - Див. ще масть. 

[омах] <<початки кукурудзи із зер
НОМ>> Ж; - неясне. 

омег (бот.) <<Oenanthe L.; [болиго
лов плямистий, Conium maculatum 
L.]>>, [омежник] <<омег водяний, Oenan
tl1e aquatica L. (Poir.)>> Mak, [вомиг] 
<<цикута отруйна, Cicuta virosa L.>> См, 
Mak, [в оми га] <<болиголов плямистиЙ>> 
Mak, [омага] <<аконіт, Aconitum L.>> 
См, [омега, омека, омчега, омшега] 
«ТС.>> См, [омяк] <<(вид аконіту) Aconi
tum napellus L.>> Mak, [омаіа, оме1а] 
<<ТС.>> St. z fil. 12, [омеJ'аня] <<Отруєння 
аКОНіТОМ>> ТЖ, [омеджанка, омеджни
ЦЯ] <<ТС.>> .тж, [омеджнядь] «rурт овець, 
отруєних аконітом>> тж, Гриц; - р. 
омег <<болиголов . плямистий; гіркий 
НаnіЙ>>, ОМеЖНиК <<ОМеГ>>, [омяк] <<ЦИКу
та (віха), Cicuta L.>>, бр. омег <<болиго
лов ПЛЯМИСТИЙ>>, амеЖНЇК <<ОМеГ ВОДЯ
НИЙ>>, п. omieg <<аконіт>>, omi~g, omiek, 
omega, ч. omej, vomej, omih, слц. 
omich, omeda «ТС.>>, схв. омик <<Aconi-

омела 

tum vu!paria Rchb.>>, слн. omeJ <<ако
ніТ», цсл. ом-t.rь <<Отруйна рослина>>; -
певної етимології не має; припускаєть
ся (Фас мер-Трубачев ІІІ 138-139) 
зв'язок з мигати; зіставляється (Ma
chek Jm. rostl. 45-46) з мезга; як на
зва отруйних рослин, вживання яких 
виКJJикає запаморочення, зводиться 

(Меркулова 3ИРЯ ІІІ 18-19) до лат. 
vomica <<блювотне>>. - Дзендзелівсь
кий St. z fil. 12, 183. 

омега <<Назва останньої літери гре
цького алфавіту>>; - р. болг. омега, 
бр. амега, п. ч. слц. вл. omega, м. оме
га, СХВ. омега, СЛН. omega; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ з грецької мови; гр. w ІJЕуа оз
начає букв. <<О велике>>. - СІС2 599; 
ССРЛЯ 8, 852; S±. wyr. obcych 527; 
Ho!ub-Lyer 345; РЧДБЕ 431; Кlein 
1081. - Див. ще мегафон. 

[омега] (бот.) <<(види рододендрона) 
Rhododendron ferrugineum L.; Rl1odo
dendгon myrtifolium Schott. et Kotocl1y; 
родіола рожева, Rhodiola rosea L.>>; -
очевидно, пов'язане з омег; пор. укр. 
[n' янишник ржаволистий] <<Rhododen
dron ferrugineum L.>> Mak, р. пьяниш
ник <<Rl10dodendron L.>>, ч. peпisnik (з 
р.), схв. пjенишник <<ТС.>>, що поясню
ються п'янкими властивостями родо
дендрона (пор. ще слн. bljuvanec, plju
vanec «ТС. >>). - Анненков 296; Machek 
Jm. rostl. 176. -Див. ще омег. 

омела (бот.) <<Viscum L.,>, [омала] 
<<Омела біла, Viscum a!bum L.>> Л, 
[омельга], [амела, обмела Ко, обмил, 
обмила, омело, омелха, ом{ла Ж, Пі, 
вимела, вомена Ж, гамело ВеБ, гемел 
ВеБ, гемела ВеБ, гомел, гомеля, 
єлим, єлом, замеЛо, намелuна Ж, по
мело, умела, ямела ВеБ, ямелuна, 
ямело ВеБ] «ТС.>> Mak, [омелха] <<ду
бова омела, Loranthus europaeus L.>> 
Mak, [омила, восміл, осміл, помела] 
<<ТС.>> Mak, омелові <<Loranthaceae>>, [ос
меловаті, осміл-оваті, восмеловаті, 
восьміловаті] <<ТС.>> Mak; - р. омела 
<Niscum L.>>, бр. амела, амяла, п. je
mio!a, jemio±o,. [jemie!, jemielucha], ч. 
jmeli, [omeli, jemelo, jemola], слц. ime-
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lo, [omelo, omela, omelie], схв. Имела 
<<Омела біла; дубова омела•>, [омела] 
<<Омела біла•>, [омеJЬ, меJЬ, меJЬе, оме
JЬа, мела] «Те.; дубова омела•>, слн. 
ome!a, ohmelje не.•>; - псл. ome!a, 
*jьme!a; - СПОріднене З ЛИТ. ama!as 
<<омела•>, лтс. amu!s, amuo!s, amuls, 
amals, прус. emelпo «ТС.•>; далі зістав
ляється з дінд. am!al) <<кислиЙ•>, amblab 
<<ТС.>>, алб. ёmЬ!ё <<СОЛОДКИЙ>>, tёmblё 
<<ЖОВЧ•>, лат. amarus <<гіркиЙ•>, гр. wІJ6c; 
<<СИриЙ•>, вірм. hum <<ТС.>>, двн. ampfaro 
<<щавелЬ»; більш обrрунтовано пов'язу
ється (Bri.lckпer 206; Потебня РФВ 6, 
150) з псл. j~ti, jьmQ (укр. Яти). -
Скляренко Мовозн. 1992/5, 11-12; 
Черньrх І 598; Фасмер ІІІ 139; ЗСБМ 
1, lv09-110; Machek Jm. rost!. 89; 
ESJC 230; Siawski І 559-560; Bern. І 
425; Хзмп Зтимология 1985, 51; Traut
maпп 7; Топоров ІІ 26-28; Нерознак 
55; Matzeпauer LF 8, 11; Bezzeпbeгger 
ВВ 23, 297. - Пор. імеші. 

[омельга] (орн.) <<іволга, Oriolus 
ga!bu!a L.•> Шарл; - очевидно, резуль
тат видазміни форми [вuвільгаl <<ТС.•> 
під впливом омелЮх, [омелц}шка] 
<<Омелюх•>, [омельга] <<омела•>. - Див. 
ще вільга2 • 

омелЮх (орн.) <<Bombyci!!a garгu!us 
L.•>, [омелгушка, омелушкаl «ТС.•> 
Шарл, Куз, [омелЯнка] «ТС.>> Куз, 
дрізд <JмелЮх <<Turdus viscivorus L.•>, 
[дрізд омельнuк] «ТС.•> Шарл, [мелЮх] 
<<омелюх; дрізд чикотень (рябинник), 
Turdus pi!aris L.•> ВеНЗн, Шарл, [яме
люх] <<ОМеЛЮХ•> тж; - р. [омельник] 
<<дрізд омелюх•>, п. jemioiuszka <<оме
ЛЮХ•>; - ПОХідне утвореннЯ Від омела; 
назва зумовлена тим, що ці птахи ду
же люблять ягоди омели (Воїнств.
Кіст: 295, 318). - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 207. - Див. ще омела. 

ОмелЯн, М{лько, Омелько СУМ, 
Ж, ст. Оме(л)я(н) (1490), Омелко
вичо (1430), Емvліано <<разуме(н)•> 
(1627); - р. ЕмельЯн, бр. ЕмяльЯн, 
АмяллЯн, АмільЯш, п. Еmі!іап, ч. слц. 
Еmі!іап, болг. Емилuан, м. Емилиjан, 
схв. Емилиjан, слн. Emilijaп, стсл. 
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€мнлнmн'"Ь; - через церковнослов'ян
ське посередництво запозичено із се

редньогрецької мови; сгр. Аі1-нЛюv6с; 
походить від лат. Aemiliaпus, яке зі
ставляється з aemu!us <<суперник, учас
ник змагання•>, пов'язаним з imitor 
<<імітую, наслідую•>; грецьке ім'я виво
диться також ( Петровский 11 О) від 
етимологічно неясного гр. аіІJuЛос;, 
aiІJuЛtoc; <<ПідлесливиЙ•>. - В л. імена 
75; Беринда 204; Фасмер ІІ 19; Спр. 
личн. имен 410; Илчев 198; Wa!de
Hofm. І 17. 

( омерснутися] <<ПОМИЛИТИСЯ, про
МаХНУТИ СЯ>> Ж; - неясне; можливо, 
результат видазміни форм [омиснути
ся, омuснитися, ом' Яснутис я] «ТС.•>; 
може бути пов'язане також з [морс
кати] <<Сильно, з розмаху бити•>. -
Див. ще мерщій, морскати, ом'Яс
нутися. 

· ОМСТ1 (заст.) <<ПОЛа, краЙ (одягу)>>, 
омета (заст.) «ТС.•> Ж, [омети] <<опу
шка на кожухах, теплих покривалах 

для санеЙ•> (Умань); - р. [омёт] <<ПО
діл, поли, край (одягу)•>, др. омето 
<<обшивка, облямівка на одязі•>, о мета 
<<ТС.>>, стсл. омег" <<край, облямівка•>; -
псл. omet-ь, ometa <<Обшитий ( обмета
ний) край одягу•>, пов'язане з ometati 
<<обметати•>, metati <<Метати•>. - Фас
мер ІІІ 139. -Див. ще метати. 

омет2 
- див. местИ. 

омИз, омизати, омuзина, омИзли
вий - див. мизгатися. 

[омИлка] (бот.) <<Пажитниця п'янка, 
дурійка, Lo!ium temu!eпtum L.•> Ж, 
[омилець Mak, омuлок, ом6лок] не.•>; 
- пов'язане з [омuлка] <<помилка•>, 
помилЯтися; назва пояснюється от
руйними властивостями зернівок па
житниці п'янкої, зокрема, коли вони 
потрапляють до збіжжя, Яке змелюєть
ся на борошно (БСЗ 33, 231-232). -
Див. ще милИти. 

ОМИСНИТИСЯ, омиснутися ДИВ. 
ом' Яснутися. 

омИсьне - див. мисль. 
[омич] (боt.) <<латаття, Nymphaea 

L.•> Ж, [в6мич ВеБ, ломич ВеНЗн, м6-



оміока 

мИч Ж, ВеБ, момеч ВеЛ, момоч ВеУг, 
умич ВеБ] <<ТС.>>; - неясне; може бути 
зіставлене з основами [мИкати] <<ВИ
ривати>> і мочИти (мокнути). 

[омінка] <<виняток; різниця>> Ж; -
неясне; можливо, пов'язане з минати 
(пор. п. [omiпek] <<загін, пропущений 
під час сівби>>). 

омкно - див. омпити. 
омлет (страва з яєць); - р. болг. 

омлет, бр. амлет, П. om)et, Ч. СЛЦ. 
ome)eta, М. ОМЛет, СХВ. ОМЛет, СЛН. 
omleta; - запозичення з французької 
мови; фр. omelette походить від давні
шого amelette, що виникло шляхом ме
татези з * alemette ( < alumette), джере
лом якого є alumelle <<ТС.>>, пов'язане з 
дфр. lemelle <<Тонка пластинка металу>> 
(на основі схожості форми), що зво
диться до лат. lamella, зменш. від !аті
nа <<ТС.>> неясного походження. - Чер
ньrх І 598; КЗСРЯ 308; Holub-Lyer 
345; РЧДБЕ 431; Dauzat 512; Walde
Hofm. І 755-756. 

ОМНібус <<СТарОВИННИЙ багатоміс
НИЙ кінний екіпаж,>; - р. болг. м. ом
нибус, бр. ОМНібус, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. 
omnibus, схв. омнибус, слн. 6mnibus; -
запозичеІ-JНЯ із західноєвроnейських 
мов; н. Omnibus, англ. omnibus похо
дять від фр. omnibus «ТС.>>, що є скоро
ченням voiture omпibus, букв. <<екіпаж 
для всіХ>> і зводиться до лат. omпibus 
<<для всіХ>>, дав. в. мн. від omпis <<весь>>, 
походження якого неясне. - СІС2 599; 
Коваль 35-36; КЗСРЯ 309; Bri.lckпer 
457; Kopalinski 693; Holub-Lyer 345; 
РЧДБЕ 431; Кlеіп 1082; Dauzat 512; 
Walde-Hofm. ІІ 209-210. 

ОМОГраф, ОМОграфи <<СЛОВа або 
форми слів, різні за значенням і зву
чанням, але однакові написанням>>; -
р. омограф, бр. амограф, п. ч. вл. 
homograf, слц. homografum, болг. омо
граф, м. хомограф, схв. хомограф, 
слн. homograf; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; фр. homographe, 
англ. homograph утворені з основ гр. 
O!JO<:; <<ТОЙ самий, однаковиЙ>>, спорід
неного з дінд. samal) <<рівний, однако-

омофон 

виЙ>>, лат. similis <<ПодібниЙ>>, укр. 
сам, і гр. ypacpw <<Пишу, креслю, зо
бражую>>. - СІС2 599; РЧДБЕ 432; 
Кlеіп 739; Frisk ІІ 390. - Див. ще 
графіка, сам. 

[омок] <<Шифер, яким вистилають 
казан для варіння пива; накип на стін
ках казана; осад солі; соляний камінь, 
який дають худобі для лизання>> Ж, 
Куз, [омока] «ТС.>> тж; - п. omok 
<<Твердий камінь (із солі й гіпсу), що 
утворюється на дні котла при виварю

ванні солі; дається худобі для лизан
НЯ>>; - неясне; можливо, пов'язане з 
мокнути. 

омолок - див. омйлка. 
омонім, омон{міка, омонімІя, омо

німІчний; - р. омоним, бр. амонім, п. 
homonim, ч. слц. l1omoпymum, вл. ho
monym, болг. омонИм, м. хомоним, 
схв. хомоним, слН. homonfm; - запо
зичення із західноєвропейських мов; 
фр. homoпyme, н. Homoпym, англ. ho
monym походять від лат. homonymus 
<<Однойменний; омонім>>, яке зводиться 
до гр. OІJWVUІJЩ <<Однойменний, який 
має те саме ім'я>>, що складається з 

основ ОІJО<:; <<ОднаковиЙ>> і ovuІJa, діале
ктного варіанта до ovoІJa <<ім'я>>. -
СІС 2 599; Черньrх І 598; ССРЛЯ 8, 856; 
Kopalinski 403; РЧДБЕ 432; Кlеіп 740; 
Dauzat 391. - Див. ще анонім, омо
граф. 

[оморіг] <<моріг, цілина>> О; - по
в'язане з мор{г (див.). 

оморок, ОМОроки - ДИВ. морок. 
омофон <<Слово, яке має однакове 

звучання з іншим, але відрізняється 
від нього значенням і написанням>>; 

- р. болг. омофон, бр. амафон, п. 
homofoп, ч. слц. вл. homof6пum, м. 
хомофон, схв, хомофон, слн. homo
f6п; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Homoph6п, фр. 
англ. homophoпe «ТС.>> походять від 
гр. OІJ6cpwva<;; <<однозвучний, однотон
ниЙ>>, утвореного з основ ОІJО<;; <<Одна
ковиЙ>> і cpwv~ <<звук, голос>>. - СІС2 

599; Holub-Lyer 194; РЧДБЕ 432; 
Dauzat 391; Gr. Fwb. 303. - Див. 
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ще омограф, фонетика. - Пор. 
грамофон, магнітофон, мікрофон, 
омонім, телефон. 

омофор (церк.) <<частина вбрання 
сановної духовної особи, що накидає
ться на плечі•>; - р. болг. омофор, др. 
омофор~. амафор~. сtмфор~. п. omofur 
<<наплічник архієреЯ•>, ч. omoforion, 
схв. омофор, стсл. wмофор; - через 
церковнослов'янське посередництво за
nозичено в давньоруську мову із серед

ньогрецької; сгр. W1Jocp6pt(ov) <<напліч
ник•> утворено з основ гр. i:J11o<;; <<пле
че•>, спорідненого з дінд. amsa-, гот. 
ams, лат. umerus, вірм. us, тох. А es, 
В antse <<ТС.•> і cpwptw <<НОШУ•>, пов'яза
ного з cptpw <<несу•>, спорідненим з лат. 
fero «ТС.>>, псл. berQ, укр. беру. - Фа
емер ІІІ 140; Преобр. І 649; ССРЛЯ 8, 
857; SW ІІІ 776; РЧДБЕ 432; Skok ІІ 
556; Frisk ІІ 1148; Pokorny 128-132, 
778. - Див. ще брати. - Пор. лю
цифер, семафор, фосфор. 

lомпити] <<сумніватися•> Ж, О, 
[6мпити (собі)] <<бути скривдженим, 
ображатися•> МСБГ, [омпитиси (са)] 
«ТС.>> тж, [гомпіте] <<вболівати за ким
небудь•> Корз, [омп] <<сумнів, досада, 
прикрістЬ» Ж, [омпно] <<Негарно, не
природно; дивовижно; nрикро, неnри

ємно, досадно Ж; лячно 0•>, [омкно] 
<<nрикро, неприємно МСБГ; ніяково 
Ко•>; - результат видазміни слова 
[вомпити] <<бентежитися, вагатися, 
сумніватися•> (див.). 

[омраза] <<гидота; все, що викликає 
огиду; негідник; образа•> Ж, МСБГ, 
[омразенник] <<негіднию> МСБГ, [вом
разенник] «ТС.•> МСБГ, [омразник] 
<<бешкетник•> МСБГ, [омразний] <<огид
ний, бридкиЙ•> МСБГ, lомразно] <<не
приязно•> ·Ж, [омразuти] <<образити, 
зганьбити, знеславитИ•> Ж, МСБГ, 
[мразuти] <<Ганьбити, знеславлювати•> 
МСБГ; - запозичення з церковносло
в'янської мови; цсл. омр"з" <<мерзота, 
паскудство•>, омр"знтн <<Осквернити, 

опоганити, зробити огидним; зганьби
ТИ>> пов'язані чергуванням голосних з 
мрьзнтн <<Викликати огиду; оскверня-
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ти; робити пш<ості•>, якому відповідає 
укр. [мерзuти] <<викликати огиду; пап
люжити•> (див.). 

[омрак] <<Туман, сутінки, темінь, 
темрява, мряка•> Ж; - пов'язане з 
мрЯка (див.). 

[омрок] (у виразі омроком світ іде 
<<стає темно і страшно•>) Ж; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
omrok <<Нічна темрява; запаморочення•> 
nов'язане з omroczyc <<nокрити моро
ком•>, похідним від mrok <<морок•>. -
Richhardt 85. - Див. ще мрок. 

[омул] <<дуренЬ» МСБГ; - очевид
но, семантично видозмінене запози

чення з молдавської мови; молд. ом 
(членна форма омул) <<Людина•>, як і 
рум. от (omul) «ТС.•>, походить від 
лат. homo «ТС.•>, пов'язаного з humus 
<<земля•>. - СДЕЛМ 290-291; Wal
de-Hofm. І 654-655. - Див. ще гу
манізм. 

омуль (іхт.) <<риба родини лососе
вих, Salmo omuJ,>; - бр. омуль; -
очевидно, заnозичення з російської мо
ви; р. омуль <<ТС.>> загальноприйнятої 
етимології не має; пов'язується (Фас
мер ІІІ 140; Горяев 239) з мул, мули
ти (воду); зіставляється (Преобр. І 
650) З гр. IJUAAO(; <<ГОЛОВеНЬ•>; ВИВОДИТЬ
СЯ також (Leder 33) від р. [мулить] 
<<муляти, терти•> (у значенні нересту
вання). - Черньrх І 598-599. 

[омура] (у сполученні [омура гни
лявка] (бот.) <<мукор, Mucor (Mich.) 
Link (Aethaliшn septicum Fr., Fu!igo 
septica Gmel.)•>) Mak; ~ неясне; може 
бути пов'язане з [мурава] <<мурашня•> 
(пор. іншу назву мукора [муравіне 
масло]) або з [омурати] <<замазати, за
бруднити•>, [мурати] <<Обмазувати, бруд
нити•> чи з [мурИна] <<Невелике болітце, 
що залишається після повені•>, р. [мур] 
<<ПЛіснява•>, ч. m·our <<сажа, кіптява•>. 

[омут] <<ковбаня; вир•> УРС, Ж, Ч, 
[обмут, вомуть, омуть, 6тмуть] 
«ТС.•> Ч, [вомут, вотмут, 6тмут] 
«rc.; глибоке місце в річці; глибоке міс
це при повороті річки; невелике гниле 
озеро в лісі; заросле озеро; болотна 



омшанИк 

трясовина; яма в болоті•> Ч; - р. омут 
<<Ковбаня, вир; [яма, заповнена водою; 
заросле мохом болото; невелике озеро; 
річкова затока, тихе місце в річці]•>, бр. 
lамут, вомут] (з р.), п. odm~t <<ВИр, 
безодня; каламутна вода•>, ст. m~t 
<<ТС.>>, ЦСЛ. ОМЖ'Т''"Ь; - ПСЛ. ОШQt"Ь, ПО
в'язане з (o-)mQtiti <<(за-)мутити•>, укр. 
мутuти. - Фасмер ІІІ 140; ЗСБМ 1, 
1 О 1. - Див. ще мутИти. 

омшанИк, омшар, омшарина, ом
шИти - див. мох. 

омяк - див. омег. 
[ом'Яснутися] <<Помилитися•> Г, Ж, 

[омиснутися ВеБ, омuснитися О] 
«ТС.•>; - слн. [mesпlti] <<Обдурювати, 
спокушати, баламутити•>, [mesпiti se] 
<<помилятися•>; - етимологія не зовсім 
ясна; зводиться (Варбот Зтимология 
1982, 32-33) до псл. m~tQ (m~sti) 
<<мутити, бентежити•>; словенське сло
во зіставляється також (Bezlaj ESSJ ІІ 
179) з лит. mlsti <<змішуватися; боже
воліти•>, ЛТС. [misJt] <<ПОМИЛИТИСЯ, про
МаХНУТИСЯ>>. 

он1 (частка) <<ОТ; там; дивись; [як
раз не]•>, [онь] <<ОН там Л; аж-аж О; 
аж•>, [оне] <<ось, он•> О, [воні] <<онде•> О, 
он-он, ононо, [нон] <<ОН•> ВеЛ, он- (у 
сполученні із займенниками і прислів
никами: [онтой О, онтот О, онтут 
О]; - р. вон <<ОН>>, [он] «ТС.>>, бр. [он, 
онь, вонь, вунь] <<ТС.•>, др. оно, п. [опо, 
оп], ч. [опо], слц. [опб], слн. [оп] <<ТаМ•>, 
стсл. он'"Ь(дЕ) «ТС.>>; - псл. опо (оп-ь) 
(присл.) <<ОН там•>, пов' язане з оп-ь 
<<ТОЙ, віН•>, опа <<Та•>, опо <<Те•>. - Фас-
мер ІІІ 140-141; Преобр. І 650-651; 
ЗСБМ 2, 192-193; ESSJ Sl. gr. ІІ 
522-523. - Див. ще він, о2 . - Пор. 
ГСН2, 0НДС1 ОНО\ ОСЬ1 • 

он2 (заст., назва літери о) Ж; -
др. он'Ь <<ТС.•>; - запозичення зі старо
слов'янської мови, із якій літера о нази
валась он'Ь, букв. <<ТОЙ•>, на відміну від 
w <<О мега•>, що вживалась у словах 

грецького походження. - Фасмер ІІІ 
95. - Див. ще він. 

[она] <<вона•> Ж, [оно] <<воно•> Ж; -
діалектні варіанти займенника вона, 

онакий 

воно; збереження в говорах цих форм 
без протетичного в, можливо, підтри
мується впливом західнослов'янських 
мов. - Див. ще він. 

онагр (зоол.) <<ДИКИЙ ОСеЛ>>; - р. 
болг. ot-uiгp, бр. анагр, др. онагр'Ь, п. 
Ч. СЛЦ. oпager, СХВ. онагар, онагер, 
слн. oпager, стсл. 01-t"rp'"Ь; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено в давньоруську мову з грецької; 
гр. ovaypoc; <<ДИКИЙ ОСеЛ>> СКЛадаЄТЬСЯ З 
ОСНОВ OVOc; <<ОСеЛ>>, еТИМОЛОГіЧНО НеЯС
НОГО, можливо, запозиченого разом з 

лат. asiпus з невідомої малоазійської мо
ви, і аурюс; <<ДИКИЙ, ПОЛЬОВИЙ>>, ПОХіД
НОГО Від аурос; <<ПОЛе>>, СПОріднеНОГО З 
лат. ager «ТС.•>. - СІС 2 599; Фасмер ІІІ 
141; Преобр. І 650; ЗСБМ 1, 111; 
Kopalinski 693; Младенов 381; Walde
Hofm. І 72-73, ІІ 397 -398; Frisk І 
15-16, ІІ 397-398. Див. ще 
аграрний. 

ОПада - ДИВ. НаДИТИ2 

[онаджити] <<Никати навколо, трап
лятися•> ВеУг, [поонdджитися] <<сплу
татися (про нитки)•> тж; - неясне; 
можливо, пов'язане з [онадіти] <<щось 
робити, чимось займатися; поставати•>. 

[онадіти] <<Щось робити, чимось 
займатися; поставати, робитися ВеУг•>, 
[доонадіти] <<Щось вчинити•> ВеУг, 
[прuонdдіти] «ТС.>> тж; - ч. oпdati 
<<Щось робити•>, слц. oпadiat' (sa) «rc.; 
щось говорити•>, oпadiet' (sa), [ oпdit', 
oпdzit'] <<ТС.•>, вл. woпodzic <<робити, 
заЙМаТИСЯ>>, НЛ. WOПOZeS «ТС.>>, болг. 
онодя (онождам) <<роблю теє (щось)•>, 
схв. анодити <<робити, чинити; набри
дати (розмовами)•>, [oпiditi, oпeljati] 
«ТС.•>; - псл. опо (мн. опа) deti «Теє 
робити, говорити•> (вживалася замість 
будь-якого дієслова, коли воно не 
пригадувалось у момент мовлення). -
Machek ESJC 414; Schuster-Sewc 1654; 
Skok ІІ 556-558. - Див. ще він, дей
кати, діти2 . - Пор. оначИти. 

онакий (заст.) <<ОН який; іншИЙ>> Г, 
Ж, [онакший] <<інакшиЙ•> Ж, [онако] 
<<Не так як слід; погано•> ВеЗн, [оначе] 
<<інакше•> Бі; - др. онако «rак, он ЯК•>, 
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онахйма 

п. ст. 1 д1ал. onaki <<ТаКИЙ•>, onak <<ТаК•>, 
ч. слц. опаkу <<іншиЙ•>, опаk <<інакше•>, 
вл. wonajki <<дивниЙ•>, нл. wonaki «Та
кий; особливиЙ•>, болг. оr-шк'Ьв <<іншиЙ•>, 
така-онака «ТаК і СЯК>>, М. онаков <<ОН 
такиЙ•>, онака <<так.>, схв. онакй <<та
кий, ОН ЯКИЙ>>, ОНСІКав «ТС.>>, OHClKO 

<<ТаК>>, овако-ОНСlКО <<ТО так ТО СЯК>>, 
СЛН. onakov, ЦСЛ. ОН~К~, ОН~КО&~; -

ПСЛ. onakь <<ОН ЯКИЙ>>, onakOV"Ь <<ТС.>>, 
onako <<ОН ЯК•>, похідні від оn-ь <<ТОЙ•>, 
аналогічні до tak-ь <<ТакиЙ•>, ovak-ь <<ОН 
ЯКИЙ>>; -- паралельні ДО ЛИТ. aпoks <<ОН 
ЯКИЙ>>, ПОХіДНОГО ВіД anas (afis) <<ТОЙ•>; 
значення <<іншиЙ•> у частині слов'ян
ських мов розвинулось пізніше в ре
зультаті зближення з основою і нак-, 
похідною від ін- (псл. іn-ь) <<іншиЙ•>. -
Преобр. І р50--651; Bri.lckngr 379; Ma
chek ESJC 414; Schuster-Sewc 1653; 
Skok ІІ 556--558; ESSJ Sl. gr. ІІ 520--
521. --Див. ще він, он 1 . -- Пор. она
чйти. 

ОНаХЙМа -- ДИВ. анафема. 
[оначйти] <<робити (будь-що); гово

рити (будь про що) О; інакше робити 
Г, Ж, . Бі•>, [онdджити] «ТС.•>, [онd
читися] <<соромитися, ніяковітИ•> Ж, 
[переоначити] <<переінакшити, пере
робити•> Пі; -- п. onaczyc <<робити (що, 
будь-що)>>, Ч. zaonaciti <<Зробити, влаш
туваТИ>>, СЛЦ. ОПасіt' Sa <<СОрОМИТИСЯ>>, 
vyonacit' (koho) <<Полупцювати•>; -
псл. onaciti <<ОН ЯК робити (говорити), 
теє-то робити (говорити)•> (замінно-вка
зівне дієслово, що вживалося замість 
будь-якого іншого дієслова на означен
ня конкретної дії або говоріння), nо
хідне від onako <<ОН ЯК>>; зазнало збли
ження з [инdчити] <<змінювати, пере
робляти•>, переінdкшити; звукова фор
ма , [онdджити] з'явилась, очевидно, 
під впливом [онdдіти] <<робити (гово
рити) щось, будь-що•>. -- Bri.lckner 379; 
Machek ESJC 414. -- Див. ще оші
кий. -- Пор. оюідіти. 

ондатра (зоол.) <<Невеликий гризун 
родини полівкових, мускусний пацюк, 
Ondatra Link•>, ондатрівнuцтво, он
датрі; -- р. болг. ондатра, бр. ан-
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дdтра, П. Ч. СЛЦ. ondatra, СХВ. ондат
ра; -- через англійське посередництво 
запозичено з французької мови в Ка
наді (англ. фр. ondatra), в яку потра
nило з мови північноамериканських ін
діанців гуронів або з алгонкінських 
мов. -- СІС 2 599; Фасмер--Трубаче!? 
ІІІ 141; Чернь1х І 599; Machek ESJC 
415; Holub--Lyer 345. 

онде (присл.) <<ОН, там, отам, ось 
там•> СУМ, Г, О, [6ндека Г, Ж, 6ндєка 
Л, онделька Ж, 6ндечка Г], 6ндечки, 
[онде6 Ме, ондег6 Ме, онд6 Ме, Лекс
Пол, ондь6 ЛексПол, 6ньдо ЛексПол, 
6ндикаво О] «ТС.•>; -- бр. [6ньдзе], др. 
он'Ьде, п. ст. і діал. ondzie, ч. слц. ст. 
onde, болг. м. схв. 6нде, слн. бndi, 
стсл. он~д€; -- псл. on-ьde, on-ьde, 
складне утворення із займенникової 
основи оп- <<ТОЙ•> і частки -de, що вхо
дить також до складу псл. k-ьde, in-ьde; 
в українській мові пізніше могло бути 
переосмислене як складне утворення з 

частки укр. он і прислівника де ( < др. 
К'Ьде). -- Преобр. І 650--651; ESSJ Sl. 
gr. ІІ 534. -- Див. ще він, де1 • -- Пор. 
інде, онно, осьде. 

ондорак -- див. андарак. 
[ондулЯція] <<Завивка, укладка во

лосся•> МСБГ, Куз, ондулЯтор (тех.); 
-- R· ондулЯтор (тех.), бр. [андул.Я
цьtя] <<завивка•>, андул.Я::z,ар (тех.); -
запозичення з польсько! мови; п. on
dulacja <<завивка•>, як і ч. ondulace, слц. 
ondulacia, вл. ondulacija, болг. ондула
тор, м. схв. ондулdциjа <<Завию<а•>, 
слн. ondulacija «ТС.•>, походить від фр. 
ondulation <<Хвилювання води•>, що зво
диться до пізньолат. undula, зменш. від 
лат. uпda <<ХВИЛЯ•>, сnорідненого з псл. 
voda, укр. вода. -- ЗСБМ 1, 114; Ko
palii1ski 693; Holub--Lyer 345; Dauzat 
513; WaJde--Hofm. ІІ 817--818. -
Див. ще вода. 

[ ондьол] (тільки у лайках: 6нд' ол 
би тя побив) Лизанец, [dндял] «ТС.>> 
тж; -- запозичення з угорської мови; 
уг. angyal <<ангел•>, можливо, через по
середництво слов'янських мов, зводить
ся до лат. angelus, яке походить від гр. 



оне 

&ууєЛос; <<ТС.>>. Лизанец 614; 
MNTESz І 155. - Див. ще ангел. 

[оне] <<ЦЄ>>, [онеє] <<ТС.>>; - резуль
тат стягнення давнішої форми он6є 
«ТС.>> (як те з т6є) і пізнішого повто
рного nриєднання -є до оне за аналогі
єю до он6є, теє. ___" ESSJ Sl. gr. ІІ 
530. - Див. ще він, она, он6й. 

[онє] <<ОСЬ>> Ж; - очевидно, резуль
тат злиття виразу он є. - Див. ще 
он\ є. - Пор. отє. 

[6ниЖ1 ] <<аЖ>> Ж; -результат злит
тя вказівної частки он, lоне] з часткою 
же (ж); паралельне до аж, ан{ж. -
Див. ще же, он1 . - Пор. аж, аніж. 

ониж2 -див. аніс. 
оний (заст.) <<ТОЙ, інший; той са

миЙ>>; - р. 6ньtй, др. оно( и) <<ТОЙ>>, ч. 
ст. onej, vonej, болг. 6ня (ст. оньtй), м. 
OHOj, СХВ. OHilj «ТС.>>; - ПСЛ. ОП'Ь-jЬ, 
похідне утворення (членна форма) із 
займенниковим компонентом j(ь) від 
вказівного займенника ОП'Ь «ТС.>>, пара
лельне t"Ь-jь, укр. той. - ESSJ Sl. gr. 
І! 530. - Див. ще він, його. 

[оник] <<нуль>>; - похідне утворен
ня від он (назви літери о); зміна в се
мантиці nояснюється тим, що графічно 
літера о і цифра О збігаються. - Див. 
ще он2 . 

ОнИкій (чоловіче ім'я), АнИкій, 
!оанuкій, Йоанuкій, ст. !wанuкїй 
<<бл(а)г(ода)ти полнм (1627); - р. 
Аникей, АнИкий, бр. Анікей, Ан{кій, 
стсл. t\.ннкнн, Ио"ннкнн; - єдиної ети
мології. не має; розглядається як запо
зичення з грецької мови (пор. гр. 'Аvі
ющ, 'Аwіхюс;) і nов'язується з гр. vix11 
~перемога>> (Вл. імена 76; Петровский 
50); nрипускається також походження 
від гр. 'Iwavvixюc;, пестливої форми від 
'IwavvГ]c; (чоловіче ім'я), звідки укр. 
Іван· (Cnp. личн. имен 418; Constan
tinescu 85); можливо, що йдеться про 
два етимологічно не тотожних імені 
!оанuкій і АнИкій, які зводяться до 
двох різних грецьких імен. - Пор. 
Іван, МикИта. 

[оним] <<Жаль; співчуття>> Ж, [онИм
ливий] <<Соромливий, нерішучий; замк-

ОнИсій 

нутий; занадто скромниЙ>> Ж, [онИм но] 
<<незручно; обтяжливо; нерішуче, збен
тежено>> Ж, [ониматисяj <<Ніяковіти, 
вагатися, не наважуватися; бути нері
шучиМ>> Ж, [вниматися] <<бути сором
ливим, ніяковіти, соромитися>> Ж; -
очевидно, похідне утворення З префік
сом о- від імати <<брати>> (пор. обніма
ти), псл. imati «ТС.>>. - Див. ще 
і мати, йнЯти, о1 • 

ОнИсим (чоловіче ім'я), ОнИськ6 
Г, Ж, [Онuшк6] Г, Ж, ст. Онисима 
(1370), ОнИсімо <<ПожИточньІЙ, поле
зе(н), пользователе(н)>> (1627); - р. 
Анuсим, бр. Ан{сім, стсл. Оннснм'Ь; -
через церковнослов'янську мову запо
зичено з грецькоі'; гр. 'Оv~оч.юс;, букв. 
<<Корисний, благодійниЙ>>, пов'язане з 
6vivІll.lt <<nриношу користь, допомагаю>>, 
етимологічно неясним; виведення від 

гр. OVUCJtc; <<ВИКОНаННЯ, завершеННЯ>> 
(Вл. імена 76; Петровский 170) помил
кове. - Беринда 225; Спр. личн. имен 
441; Constantinescu 122; Dauzat Dict. 
des noms 456; Frisk ІІ 395. 

Описифор (чоловіче ім'я), ст. Они
сіфоро <<пожиток приносячіЙ>> (1627); -
р. Онисиф6р, Анисиф6р, бр. Анісіф6р, 
стсл. Оннснфор'Ь; - через церков
нослов'янську мову запозичено з гре
цької; гр. 'Ovf]CJtcp6poc;, букв. <<ЯКИЙ 
приносить користь», утворене з основ 

ovf]CJtc; <<користь, благо, вигода>>, що не 
має певної етимології, і срор6с; <<Який 
несе>>, пов'язаного з срЄрw <<Несу>>, спо
рідненим з лат. fero «ТС.>>, псл. berQ, 
Ььгаtі, укр. брати. - Вл. імена 76; Бе
ринда 225; Петровский 170; Спр. личн. 
имен 441; Frisk ІІ 395-396. - Див. 
ще брати, ОнИсим. ~ Пор. люци
фер, семафор, фосфор. 

ОнИсій (чоловіче ім'я), Онuсько, 
ОнИсія (жіноче ім'я), Онuся, ОнИська, 
ст. Анисіа ( 1494), Анvсіа <<С'ЬВр'Ь
шеніе>> (1627); - р. Анuсий, Анuсья, 
АнИсия, бр. Ан{сій, болг. АнИсия, 
стс л. t\.нOI(CHm; - через церковносло
в'янське посередництво запозичено з 
грецької мови; гр. 'Аv{ююс;, 'AvuCJia по
в'язані з &vu01c; <<ВИконання, завер-
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шеННЯ>>, ПОХіДНИМ від avuw (аvщн) <<За
вершую>>; пов'язання з гр. 6v~аю <<КО
ристь>> (Вл. імена 76) сумнівне. - Бе
ринда 177; Петровский 1 70; Frisk І 
115. -Див. ще автентИчний. 

онікс (мін.) <<різновид агату>>; - р. 
болr. М. OHUKC, бр. ОНіКС, др. OHUKCo, 

п. oпyks, опісh, ч. слц. опух, схв. 
OHUKC, слн. oniks, стсл. ONHK'hC'h; -

через церковнослов'янське посередниц
тво запозичено в давньоруську мову з 

грецькоЇ; Гр. OVU~ <<НаПіВДОрОГОЦіННИЙ 
камінь онікс>> є результатом перене
сення на мінерал назви ovu~ <<НігоТЬ>> 
(за подібністю кольору), спорідненої з 
лат. uпguis <<ТС.>>, лит. nagutis <<Ніготь, 
кіготь>>, псл. nogьtь, noga, укр. ніготь, 
нога; виведення з латинської ,мови 
(лат. опух) через німецьку (н. Опух) 
( Фасмер ІІІ 141) відбиває лише вто
ринний пізніший процес. - СІС2 599; 
Kopa!iriski 695; Holub-Lyer 345; Mat
zenauer 265; К!еіn 1085; Frisk ІІ 398-
399. -Див. ще ніготь, нога. 

[онікусь] <<недавно; днями; поза
вчора>> Ж; - очевидно, результат діа
лектної видазміни вимови виразу он 
якось <<ОТ одного разу>> (> *он єкось > 
*он їкусь). - Див. ще он 1 , якось. 

оніт, онітувr.ітu - див. вомітува
ти. 

онкологія (мед.) <<галузь медици
ни, що займається пухлинами>>, онко
лог, онкологічний; - р. болг. онко
логuя, бр. анкалогія, п. onko!ogia, ч. 
onko!ogie, слц. onklogia, схв. онко
логujа, слн. onkologija; - запозичення 
із західноєвропейських мов; нім. Onko
logie, фр. oпcologie, англ. опсоІоgу ут
ворено з основ гр. оухо~ <<куnа, маса, 
ноша, тягар», пов'язаного з tv-c;yxєїv 
<<Нести>>, спорідненого з псл. пesti, укр. 

нестИ, і Л6уо~ <<Слово, вчення>>. -
СІС2 599; Kopaliriski 694; Holub-Lyer 
345; К!еіп 1083; Frisk І 512-513, ІІ 
347. -Див. ще логіка, нестИ1 • 

онно <<ось там>>; - очевидно, ре
зультат фонетичної видазміни (злиття і 
редукції з асиміляцією приголосних) 
складного прислівникового утворення 
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онде-о, з онде і вказівної частки о 
(онде-о > ондо > онно). - Див. ще 
онде, о2 . 

[оно1 ] (вказівна частка) <<ОН>>; - р. 
[оно] <<ОТ, адже>>, бр. [онё] <<ОН>>, [онёо] 
«ТС.>>; - очевидно, результат злиття 

вказівних часток он і о. - Див. ще о2 , 
он 1 . - Пор. онно. 

[оно2 ] (видільна частка) <<лише, 
ТіЛЬКИ>>; - бр. (оно) (ПfИСЛ.) <<ТіЛЬКИ>>, 
п. [опо, jопо, епо, jапо <<ТС.>>; - оче
видно, псл. [опо] <<тільки>>, утворене з 
вказівного компонента о і частки -по, 
подібно до іпо ( < і + по) «Тільки>>, укр. 
[іно] «ТС.>>. - Див. ще ноt, о2 . - Пор. 
іно. 

оно3 
- див. она. 

[оногди] <<недавно, нещодавно, ци
ми днями; позавчора Ж>>, [онагдu] 
<<ТС.>> Ж, [6ногдсі] <<ТС. Ж; нещодавно 
0>>, [оногді] <<Нещодавно 0>>, [оногдсіш
ний] <<ПОзавчорашніЙ>> Ж; - р. [6н6г
дсі] <<Недавно; іноді; колись; учора; 
тиждень тому; через тиждень; протя

гом минулого місяця, тижня>>, [6ногдь'"J 
<<недавно; колись, давно; раніше; од

ного разу; іноді>>, [оновдrі] <<недавно>>, 
бр. [аногдь"] <<Позавчора, цими дняМИ>>, 
[анагдьtсь, анагдай] <<ТС.>>, п. [oпegdy] 
<<іноді; недавно>>, [onegdys, oпegda, 
onegdaj], ч. oпehda, oпehdy, [oпekda, 
voпehda, voпehdy] <<ТС. >>, слц. [ oпehdy, 
oпehda, ohehda, vohahd~, ohahdy, vo
hahdy] <<недавно, якось>>, схв. ст. oпag
da <<Тоді>>; - псл. *опоgьdа, *опоgьdу, 
складні прислівникові утворення із за
йменникового елемента оп- (укр. он, 
оно) та формального елемента -g(ь)dy, 
-g( ь)dа. - ЗСБМ 1, J 11; BrUckпer 
379-380; Machek ESJC 414; Skok ІІ 
556-558; ESSJ Si. gr. ІІ 525-527. 
Див. ще він, гдась, іноді, он 1 . -

Поr~. оноді. 
[оногдивай] <<Недавно; позавчо

ра>>; - р. [оногд6ва] <<днями, недав-
НО>>, бр. [анагдовень, анагдовінь] 
<<ТС.>>, ч. oпohdyva, oпehdiva; - ре-
зультат розширення складного прислів

никавого утворення [6ногдu] елеме~ 
тами займенникового походження -va-, 
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nов'язаного з о-v-ь <<ТОЙ•>, 1 JЬ <<ТОЙ•>. 
3СБМ 1, 111; ESSJ Sl. gг. ІІ 525-
527. -Див. ще оногди. 

[оноді] <<Недавно•>; - р. [оноде] (?), 
[онодь't] <<днями, недавно•>, [онадь't], бр. 
[анадьtсь, ан6дьtсь, анадась] <<ТС.•>, 
сJщ. [vonadi], схв. ст. onadi; - пара
лельне до іноді і до [оногди] складне 
утворення із займенникового вказівно
го компонента оно (псл. оп-) і займен
никової частки -ді (nсл. -de). - ЗСБМ 
1, 111; ESSJ Sl. gr. П 525-527. -
Див. ще іноді, он 1 , оногди. 

[оноє1 ] (стверджувальна частка) 
<<Правда•> О; - результат стягнення і 
злиття в усній мові сполучення [*оно 
є] <<Таю>. 

ОНО€2 - див. оной. 
[оной] <<ТОЙ•> О, [онойой] «ТС.•> О, 

[оноє] <<Те•>; - результат розширення 
вказівного займенника *оно <<ТОЙ•> 
(псл. оп-ь) займенниковим елементом 
-j(ь) (процес, аналогічний утворенню 

") Д u ' • І тои . - ив. ще иого, вtн, он . 
[онольчик] <<Пагін для щеплення, 

nрищепа•> Ж; - неясне. 
ономастика <<розділ мовознавства, 

що вивчає власні імена•>, ономастuч
ний; - р. болr. М. ОНОМастика, бр. 
анамастьtка, п. onomastyka, ч. слц. 
oпomastika, схв. ономастика, слн. 
oпomastika; - запозичення із західно
євроnейських мов; нім. Onomastik, фр. 
onomastique, англ. onomastics походять 
від гр. ovoj.н:xanx{J <<Мистецтво давати 
імена•>, 6vоj.н::ютш6~ <<ЯКИЙ служить 
ДЛЯ НаЙменуваННЯ>>, ПОВ'язаНИХ З 
ovoj.нx~єtv <<Називати•>, похідним від 
ovoj.lcx <<ім'я•>, спорідненого з псл. *jьm~. 
укр. ім' Я. - СІС2 599; Kopaliriski 694; 
Holub-Lyer 345; Кlеіп 1084; Dauzat 
513; Frisk ІІ 396-397. - Див. ще 
анонім, ім'Я. - Пор. омонім. 

ОНОМаТОЛеЯ <<ЗВуконаслідуванНЯ>>; -
р. ономатопея, бр. анаматапея, ч. 
onomatopoie, слц. onomatopoja, м. схв. 
ономатопеjа, слн. oпomatopeja; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
нім. Onomatopoie, фр. onomatopee, 
англ. пізньолат. onomatopoeia походять 
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від гр. ovoj.lcxтoкoicx <<Словотворчість, 
звуконаслідування•>, утвореного з ос
нов ovoj.lcx (род. в. ov6j.laтщ) <<ім'я•> і 
коІєіv <<робити•>. - СІС2 600; Holub
Lyer 345; КІеіn 1084; Dauzat 513; Frisk 
ІІ 396-397. -Див. ще анонім, ім'Я, 
поезія. 

[онон] <<ТОЙ Ж; той, що далі 0•>, 
[анона] <<Та•> Ж, [аноно] <<Те•> Ж, [нон] 
<<ТОЙ•> Ж, [нона] <<Та•> Ж, [нано] <<Те•> 
Ж, (у сnолученні з прислівником) 
[ононраз] <<Минулого разу•> О; - зі
ставляється з ч. слц. слн. діал. onen 
<<ТОЙ>>, Ч. СТ. onenno, ЦСЛ. ON'hN'h <<ТС.>> і 
разом з ними зводиться до псл. *оn-ьn-ь 
<<ОТОЙ•> як підсилювального похідного 
від оn-ь <<ТОЙ•>. - ESSJ Sl. gr. ІІ 530. -
Див. ще він. 

Онопрій (чоловіче ім'я), [Нуфрей] 
(Ме), От·ц)прій, Ощjфрій, [Онuшко 
ВеБ, Оніфер О, Оніфрій О, Оніфро 
Ж, Оніхро Ж, Онойко, Онофер О, 
Онофрий ВеБ, Онофро О, Онофцьо О, 
Оношка, Онуф[Jей (Ме), Ощjхрій, 
Ощ/хро] <<ТС.•>, [онуфрейка] (у спо
лученні [гречка-о.] <<гречка, посіяна 
близько дня св. Онуфрія•>) Ж, ст. Оно
жко (1475), Оношка (1490), От·ц)фрій 
(1627); - F· Ощjфрий, Ащjфрий, бр. 
Ан!}фрьtй, lАнухр9й, Анопрьtй, Ануп
р9й, Нупр9й, Нухр9й], п. Onufry, слц. 
Onufer, болг. Он!}фри, Он!}фрий, м. 
Онуфрие, схв. Онуфриjе, стсл. ОноІ(ф
рнн, Онофрнн; - через церковносло
в'янську мову запозичено з грецької; 
гр. 'Ovoucppю~ ('Ovv6cppю~, 'Ovvwcppюa, 
'Ouvv6cppєo~) походить від єг. *Onnoph
ris, епітета бога Озіріса; виведення від 
гр. OVO~ <<ОСеЛ>> і срЄрw <<Маю, володіЮ>> 
(Вл. імена 76; Спр. личн. имен 441; 
Илчев 368) помилкове. - Constanti
nescu 123. 

[онтар] <<рівчачок, зроблений но
жичком внизу на глиняному посуді•> 

Мо, [вонт6ри] <<утори (паз для дна у 
бочці)•> Ж; - запозичення з польської 
мови; п. wq_tor <<утори•> відповідає укр. 
утори (див.). 

онтогенез ~<індивідуальний розви
ток організму від моменту зародження 
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до кінця життя>>, онтогенезис, онто
генетичний; - р. онтогенез, бр. ан
тагенез, п. вл. ontogeneza, ч. onto
geпese, слц. oпtogeпeza, болг. схв. он
тогенеза, слн. ontogeпeza; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Oпtogeпese, фр. oпtogeпese, англ. onto
geпesis утворено з основ гр. ov (род. в. 
оvтщ) <<існуюче>>, дієпрИКМ. від. Єlj.ll 
(clvш) <<бути>>, спорідненого з псл. 
esmь, estь, укр. є, і уЄvєсп~ <<Виникнен
ня, народження>>. - СІС2 600; Holub
Lyer 345; КІеіп 1084; Frisk І 463-
464. - Див. ще генеза, є. - Пор. 
озіЯ1 , філогенез. 

он~к, он~ка, онучd, он~чка 
ДИВ. внук. 

онуфрейка - див. Онопрій. 
он~ча <<шматок тканини, яким об

мотують ноги перед взуванням; (fозм.) 
ганчірка>>, он~чка «ТС. >>, [ он~тя (зб.) 
<<онучі>> Ж, [онучu] ВеЗн, он~ччя (зб.), 
[онучdр] <<ганчірниК>> Она, [онучкdр, 
он~чник, он~шник, гон~шник ЛJ <<ТС.>>; 
- р. он~ча, бр. ан~ча, п. слц. опuса, 
ч. опuсе, ст. опuсе, схв. [опuса], слн. 
ОПUСа <<ТС.>>, СТСЛ. ОНОІ(Ш'"Гd <<ВЗУТТЯ, сан
даліЯ>>; - псл. *oпutja, очевидно, пре
фіксальне похідне від дієслівної основи 
*-outei, що збереглася у поєднанні з ін
шими префіксамн (псл. ob-uti, укр. [об~
ти], вз~ти) і зводиться до іє. *еu-/оu
<<Надягати>>; префікс оп-, можливо, по
ходить від іє. *ап- <<На>>, звідки також 
лат. ап-, Гр. ava.-, ГОТ. апа «ТС.>>, або, 
що менш імовірно, від іє. *оп- <<В>>, 
звідки гр. Єv, лат. іп; припускається 
можливість походження псл. оп- з пре

фікса о- і вставного -п-. - Rudn. ІІ 
880; Фасмер ІІІ 142; Чернь1х І 599; 
Преобр. І 650; КЗСРЯ 223; ЗСБМ 1~ 
116-117; Bruckпer 380; Machek ESJC 
41S; Holub-Lyer 345; Bez!aj ESSJ ІІ 
249. -Див. ще вз~ти. 

[ онцИ.христ] <<антихрисТ», [анцu
христ] «ТС.>> Ж; - очевидно, як і [ан
циЯш] <<ТС.>>, запозичення з чеської або 
словацької мови, в яких діалектна фо
нетична форма [aпcikrist] є результа
том афективної видазміни нормативної 
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форми aпtikrist <<антихрист>>. - Ma
chek ESJC 37. - Див. ще анти-, 
крест. - Пор. анциЯш. 

онь - див. он 1 . 
ошівка - див. опалка. 
[опад1 ] (у виразі на два опади 

<<двічі, за двома заходами>>) О, [опади] 
(мн.) <<окремі проміжки часу, окремі 
моменти, протягом яких щось відбу
вається>> МСБГ, [6падь] <<раз; захід>> (у 
виразі на другу о. <<удруге>>) О; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [opad] <<раз, повернення>> є похід
ним від дієслова padac <<Падати>>, спо
рідненого з укр. падати. - Див. ще 
пасти2 . 

опад2 , опади, опадистий, 6падка, 
опад6нько, отідчина, 6падь, опалий -
ДИВ. ПаСТИ2 . 

опазолИтися -ДИВ. зола1 • 
[опаїц] (заст., рідк.) <<каганець>> 

МСБГ; - неясне. 
[опак1 ] <<Назад; навпаки; навиворіТ>> 

Г, Ж, Куз, [опакИ] <<ТС.>> Бі, [опачний] 
<<вивернутий, невдалий Пі; особливий 
Бі>>, [з6пdк] (у сполученні на з6пак <<У 
зворотному напрямі>>); - р. [опак] 
<<назад; задом; ниць; навиворіт; навпа
КИ>>, [6пак6] <<Тс.; невміло; невчасно; 
без толку; ніяково, совісно; небезпеч

НО>>, др. опако <<Назад, навпакИ>>, опа

кьt <<ТС.>>, п. ч. слц. opak <<Назад, нави
воріТ», вл. нл. wopak <<неправильно, на
впаКИ>>, болг. 6пак <<Назад, навпаки>>, 
м. опако <<Навиворіт, навпаки>>, схв. 

опако <<Навпаки, назад>>, СЛН. [na 6pa
k(o)) <<Навпаки>>, стсл. оnА-кьІ <<навпаки; 
назад; інакше>>; - псл. ораkь <<зворот
НИЙ>>, opako <<назад; навпаки; у зво
ротному напрямі>>; --'-- споріднене з 
дінд. apakab <<.Збоку; який знаходиться 
ПОЗаду>>, apaf\c- <<ПОВернуТИЙ назад>>, 
лат. opacus <<тінистиЙ>> ( < * <<Протипо
ставленИЙ>>), лит. арасіа <<НИЗ>>, лтс. 
apaksa <<ТС.>>, дісл. Qfugr <<Повернутий в 
інший бік; зворотний; ворожИЙ>>, двн. 
abuh <<ТС.>>, вірм. haka- <<Проти->>, які 
зводяться до іє. *аро- неть>>. - Фас
мер ІІІ 142,v 292-293; Bruckпer 380; 
Machek ESJC 415, 465; Младенов 382; 
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Bezlaj ESSJ ІІ 249; ESSJ S!. gг. ІІ 
536-541; Pokorny 53-55. - Пор. 
навпакИ, ошічИна1 , пак1 , по. 

ошік2 <<Сорт білої глини; гончарні 
ВИроби З ГЛИНИ•>; - р. опак <<ТС.; ВИД 
скельної nороди•>, бр. апак <<ОПаК•>, ч. 
opakni ( техн.) << непрозориЙ•> (папір, 
скло та ін.); - очевидно, запозичен
ня з французьксі мови; фр. opaque 
<<неnрозориЙ•> походить від лат. opa
cus <<темний, непрозориЙ•> ( < <<Відвер
нений від сонця•> ), сnорідненого з 
nсл. ораkь <<Назад, навпаки•>, укр. 
[опак] <<ТС.•>. - СІС2 600; Фасмер ІІІ 
142-143; ССРЛЯ 8, 875; Dauzat 513; 
Walde-Hofm. ІІ 210-211. - Див. ще 
ошік1 . 

[ошіка] <<Жадібний ненажера•> Ж; -
неясне. 

ошіл (мін.) <<прозорий камінь різно
го забарвлення•> (деякі різновиди його 
вважаються коштовними), [опаль] «ТС.•> 
Куз, опаловий, [опале'вий, опальовий] 
Куз; - р. болг. опал, бр. апал, п. opal, 
opat, ч. слц. ораІ, вл. ораІ, м. опал, 
схв. опал; - запозичення із західно
євроnейських мов; нім. ОраІ, фр. ораІе 
походять від лат. opalus, яке через гр. 
07ПХМLЩ зводиться до дінд. upalaQ (ч. 
р.) <<КаМіНЬ>>, upa]a (ж. р.) <<ВерхНіЙ 
камjнь у млині•>, що може бути фоне
тичним варіаНТОМ UparaQ <<НИЖЧИЙ, ПіЗ
НіШИЙ•>, nов'язаНОГО З upa <<біля, під, 
на•>. - СІС2 600; Фасмер ІІІ 143; St. 
wуг. obcych 528; Ho!ub-Lyer 345; 
Dauzat 513; К!еіп 1086; Walde-Hofm. 
ІІ211. 

опала <<Немилість, неласка СУМ; 
[гнів] Ба•>, опальник <<ТОЙ, що зазнав 
опаЛИ>>, опальний, опально Бі; - бр. 
апала <<оnала•>, п. ора1:а <<неласка•>; -
заПОЗ)'!ЧеННЯ З росіЙСЬКОЇ МОВИ; р. опа
Ла (іст.) <<царський гнів, немилість•>, як 
і др. опалока <<ГНіВ•>·, укр. 6пал <<Запал, 
збудження•>, nов' язане з палИть <<Па
лити•>. - Фасмер ІІІ 143; КЗСРЯ 309. 
- Див. ще палИти. 

[опалата] (у сполученні пустити
ся на всі опалати <<зникнути, втек

ТИ•>) Ж; - неясне. 

7* 

опалосік 

опалати, опалачка, опалини, опал
ка- див. палати•. 

[опалка] <<Мішок або торба для го
дівлі коней, у краї якого зашиті дві па
лиці, рептух; мотузяна сітка або торба 
для сіна, з якої годують коней Л; кор
зина; кошик різної величини і форми 
на картоплю О; ночви; посуд, у якому 
провіюють зерно•>, [опавка, упаука] 
<<кошик різної величини і форми на 
картоплю•> О, [упалка] <<Мішок для го
дівлі коней у дорозі•> Корз, [опалкі] 
<<велика торба, зшита з двох мішків, 
для годівлі конеЙ•> Л, [упалки] <<мішок 
для годівлі коней у дорозі, що вішаєть
ся на шию коню; в отвори по краях 

зашиті дві палиці•> Л; - бр. [апалуш
кі] <<Коритце для очищення зерна в до
машніх умоваХ•>, [опалкьt] <<ночви для 
віяння збіжжя•>, п. opa1:ka <<Начиння 
для віяння збіжжя; кошик, коробка; 
кошик з рогожі, з лика, на дерев'яних, 
ліщинових прутах, для подавання ву

гілля до печі•>, ч. opalka <<решето для 
просіювання зерна•>, слц. opalka «nле
тений кошик без ручки•>, нл. hopa1:ka 
<<Віялка•>; - пов'язане з [опалати] <<Ві
яти зерно•>, похідним від [палати] <<ТС.•>; 
первісним, очевидно, було значення 
<<Посудина для віяння зерна•>; nерехід 
до значення <<Торба для годування, реп
тух•> зумовлений зближенням назви 
опалка з щілка і наявністю палиць у 
конструкції рептуха. - Фасмер IIJ 
307, 317; Bruclшer 392; Machek ESJC 
429; Schusteг-Sewc З 19. - Див. ще 
палИти. 

[опалкі] <<дрібні обрізки, що зали
шаються після розпилювання дерева•> 
Л; - не зовсім ясне; можливо, резуль
тат контамінації слів отZлки і палка 
або опuлки й 6пал, паливо, палИти; 
може бути також похідним· від дієслова 
падати (тобто Те, ЩО ВПаЛО, Відпало, 
опало при розnилюванні). 

[опалосік] (зоол.) <<личинка жаби•> 
Дейн, [апал6сік] «ТС.•> тж; - очевид
но, результат видазміни форми ополо
ник ([апал6ник,. апал6нік]) «ТС.•>. -
Див. ще ополоник•. 
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[опалубити] <<ударити палицею•>; -
очевидно, результат жартівливого пе
реносного вживання дієслова опалу
бити <<ПОІ<рити настилом, оббити чим
небудь зовні (будівлю, споруду)•>, збли
женого з основами слів палиця і бИ
ти. -Див. ще палуба. 

Опанас - див. Афанасій. 
опанча <<СТарОВИННИЙ верхніЙ ОДЯГ 

у вигляді широкого плаща; [чоловічий 
вовняний одяг Ж]•>, [опаньча] (заст.) 
<<Якийсь верхній чоловічий одяг; старо
винний одяг у вигляді широкого пла
ща•> О, [опанчЄ] <<Верхня сіра одежина•> 
ВеБ, [опанчИна] <<Опанча; погана опан
ча.>, [панчrі] <<ОПанча•>; - р. [опанча] 
<<опанча•>, епанчrі <<накидка, капюшоН•>, 
[япанча, япончrі] <<верхній одяг, плащ•>, 
бр. апанча <<Опанча•>, др. япончица <<На
кидка•>, п. oporicza, ст. japoricza «ТС.•>, 
болг. [япанджrік] (іст.) <<Плащ без ру
кавів з капюшоном•>, м. jапаю;ак 
(заст.) <<Накидка, плащ•>; - запозичен
ня з турецької або кримськотатарської 
мови; тур. yapunca (yapinca) <<Накидка 
з каnюшоном•>, крим.-тат. jапьtю,Jьt 
<<Те.; плащ, попона•> є похідними від 
тюрк. jap- <<ПокриватИ>>. - Rudn. П 
880; Фасмер П 20, IV 558-559; Ши
nова 133; Козь1рев Тюркизмь1 21; 
ЗСБМ 1, 121; Супрун та ін. Кримський 
укр. і ор. 124; Менгес 186-188; S1. 
wyr. obcych 530; Mikl. EW 100, ТЕ! І 
315; Bern. І 445; Радлов ІІІ 261; Lo
kotsch 74; Севортян "/І\, Ж, Й 127-
129 . ..:.._ Пор. опонча. 

[опар] (ент.) <<нічний метелик, Pha
laena•>, [опариця ВеНЗн, ВеЛ, опаре
лиця ВеНЗн, опеfИця Ж, опирИця Ж] 
<<ТС.•>; [опирИчка <<Тс.; совка, Noctua 
L.•> Ж, [в6пар] <<(вид мурашки) Myr
mic.a flava•> ВеНЗн, ВеБ, [пИриця] <<ме
телик•>; - пов'язане з упИр <<Вампір•>, 
[опuр] <<упир, привид, кровопивця•>, 
[опирuцяj <<Привид•>; назви зумовлені 
народними уявленнями про зв'язок ніч
них метеликів з душами померлих, ду

хами; пор. інші назви нічного мете
лика: [смерть, смертка, смертний 
мотиль]; форми з початковим опар-
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відбивають вторинний зв'язок з пари
ти, опарити (вважається, що коли 
метелик сяде на обличчя, то опарить: 
<<ОПарила опарицЯ•>). - Лукінова Сл. 
мовозн. 104; ВеЛ 444. - Див. ще 
упИр1 • 

[опара] (бот.) <<кріn nахучий, Ane
thum graveolens L.•> Mak; - очевидно, 
пов'язане З опарити <<ОбварИТИ, ОШПа
рИТИ кип'ятком•>; назва могла виникну
ти в результаті сплутання омонімів ок

ріп <<кріn•> і окрfл <<кип'ятою> з наступ
ною заміною другого омоніма близько
значним [опара]. - Німчук 271. -
ДИВ. ще Парити1 • 

[опарантати] <<ввійти, вселитися в 
кого (про чоfта); когось оплутати•> Ж, 
[опарантЮк <<чорт•> Ж; - неясне; 
можливо, результат видазміни [опен
тrіти] <<оплутати; вселитися•> (про чор
та), зумовлено"і вnливом п. арагас <<ото
чувати•>. 

[опарицца] <<утриматися•> Лекс-
Пол; - неясне. 

[опариш] (ент.) <<личинка мухи 
зеленої падальної, Lucilia caesar L.•> 
Дейн, [апариш] <<ТС.•> тж; - неясне. 

[опарнИк] (бот.) <<вид рослини Ж; 
рдесник блискучий, Potamogeton lu
ceпs L. Mak; рдесник плавучий, Pota
mogeton nataпs L. Mak•>, [парник] 
<<рдесник блискучиЙ•> Mak; - очевид
но, похідне утворення від пrірити, 
опарити; мотивація назви не зовсім 
ясна; припускається можливість зв'язку 
з властивістю рослини допомагати при 

опіках (опарах) (ВеНЗн 52); назва мо
же бути зумовлена також уявленням 
про подразливу дію водяних рослин на 
шкіру (пор. назву одного з видів рдес
ника [кропИвка водяна] <<Potamogetoп 
crispus L.•>. - Вісюліна.-Клоков 116; 
Нейштадт 78. -Див. ще парити1 . 

[опас] <<варта, вартівник, охорона 
Ж, Пі; побоювання, острах•>, [опаска] 
<<небезпека Ж; острах, побоювання•>, 
[опасність] <<небезпека•> О (з рос.?), 
[ опасатися] <<ПОбОЮВаТИСЯ, бОЯТИСЯ>>, 
[опrісуватися] <<ТС.•>; - р. [6пас] <<ПО
боювання; охорона•>, [опаска] <<Перед-



ошіска 

бачливість; страх; охорона, захист; не
безпека>>, отісньtй <<НебезпечниЙ>>, опа
саться <<ПОбОЮВаТИСЯ>>, бр. [апаска) 
<<Побоювання>>, др. о пас( ь) на я грамо
та <<охоронна грамота>>, опасна <<уваж

НО>>; - похідне утворення з префіксом 
о- від пасти, пасу. - Чернь1х І 599; 
Фасмер ІІІ 143; КЗСРЯ 309. - Див. 
ще о1 , шісти1 . 

[опаска] (заст.) <<бандероль; смуж
ка паперу, тканини, якою перев'язують 
або обкладають що-небудь; обв'язка, 
обклейка>>, [опаска] <<скоба, яка три
має чересло на гряділі>> О; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
opaska <<обв'язка; паперова смужка, 
якою обв'язують бандероль на пошті>> 
є nохідним від opasac <<Перев'язати, об
ВИТИ>>, nов'язаним з pas <<ПОЯС>>. 
Див. ще пас 1 . 

опасть, 6пат -див. пасти2 . 
[опат] <<абат, католицький свяще

ник>> Г, СЧС, [опатський] <<абатсь
киЙ>>; -заnозичення з польсько"! мови; 
п. opat <<абаТ» походить від ч. opat, що, 
ЯК і СJЩ. opat, СХВ. опат, укр. бр. 
абат., р. аббат, зводиться до свн. 
abbat, яке, у свою чергу, походить від 
лат. abbas (зн. в. abbatem) <<ТС.>> і, далі, 
від Гр. а~~С<~ <<ТС.>>, Сх~~а <<баТЬКО>>, 
арам. аЬЬа <<ТС.>>. - Rudп. ІІ 880; Rich: 
hardt 85; Bгuckner 380; Machek ESJC 
415; Holub-Lyer 346; Skok ІІ 559-
560; Кluge-Mitzka 4-5. 

[опатерний] <<обережний, обачниЙ>> 
Ж, [опатерність] <<обережність>> Ж; -
запозичення з польської мови; п. [opa
terпy] <<Обережний, передбачливий, 
уважниЙ>> є фонетичним варіантом 
форми opatrzny <<ТС.>>, пов'язаної з pa
trz:tc <<дивитися>>; пор. укр. [опатрива
т.и] <<Турбуватися, оглядатисЯ>> Пі. 
Richhardt 85; SW ІІІ 783. - Див. ще 
ot, патрити. 

опахало <<Віяло; пластинчаста час
тина пера птахів>>, опахувати, опах
щ)ти; - очевидно, запозичення з ро
сійської МОВИ; - р. опахало <<Віяло; 
[ковдра, покривало]>>, опахнуть <<ОПах
нути>> є похідними від пахнуть <<Війну-

опаш 

ти, пахнути>>, [пахать] <<мести, підмі
тати>>, споріднених з укр. пахнути. -
Фасмер ІІІ 143; Преобр. І 652. - Див. 
ще о 1 , пахнути2 . 

[опаца) <<черниця, монахиня>> Ли
занец, [гопаца] <<ТС.>> тж; - запози
чення з угорська"! мови, уг. араса <<ТС.>> 
походить від схв. opatica (<абатиса>> 
або слн. opatica <<ТС.>>, пов'язаних з 
СХВ. опат <<абаТ>>, СЛН. opat <<ТС.>>. -
Лизанец 614; MNTESz І 162. - Див. 
ще опат. 

[опач] (зоол.) <<Черепашка Veneru
pis>> Ж; - неясне; можливо, пов'язане 
з [опока] <<скеля>> і є калькою німець
кої назви Felseп-Veпusmuschel, букв. 
<<СКеЛЬНа венеrина черепашка>>. 

[опачИна• <<весло СУМ; правильне 
весло Л, Ж; весло на гребному судні Г; 
кермо на плотах О; велике весло Пі, 
Ж>>; - бр. [апачь'tна] <<Пристосування 
для керування плотом>>, [пачь'rна] <<Ве
СЛО>>, п. ст. paczyna <<Кермове весЛО>>, 

ч. ст., слц. opacina <<заднє весло; дов
гий брус у задній частині воза; проти
вага>>, болг. оnачИна <<упертісТЬ>>, м. 
опачина <<зворотний бік>>, схв. опачина 
<<грубість, жорстокісТЬ>>, слн. [opacina] 
<<Помилка>>; - псл. opacina, похідне від 
ораkь, opako <<Назад, навпаки, у зворот
ному напрямі>>, оскільки веслом гре
буть у напрямі, протилежному напря
му руху; на думку Махека, спочатку 
опачина уможливлювала зворотний хід 
причіпного судна; менш імовірна мож
ливість зв'язку з укр. [пачити] <<ПО
вертаТИ>> (? - очевидно, [пdчитися] 
«Коробитися») з розвитком значень 
<<кермове весло» > <<Весло>>, або з др. 
опашь <<ХВіСТ>>, болг. опашка <<ТС.>> 
(ЗСБМ 1, 1~2-123).- Bruckner 390; 
Machek ESJC 415. -Див. ще 6шік1 . 

опачйна2 
- див. пачйна. 

опачний -дИв. опак1 . 
[опаш] (присл.) <<накинувши на 

плечі; не засовуючи руки в рукави>> Ж, 
6пашки, у сполученнях [на 6паш, на 
6пашки] <<ТС.>> Ж, 6пашень <<старовин
ний просторий довгополий каптан з 
короткими широкими рукавами>>, на-
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6пашки; - р. [6псішень] <<просторий 
верхній чоловічий одяГ•>, [опсішкой] 
<<Внакидку•>, [6пашь] <<наопашки•>, 
[6пашь] <<хвіст корови, коня•>, др. опа
шень <<ОДЯГ>>, п. [opaszka] (у сполученні 
na opaszki <<На плечах•> ), болг. опашка 
<<Хвіст; черешок (листка); охвістя•>, схв. 
opas <<Хвіст; якась рослина•>, стсл. 
ОПdШЬ <<ХВіСТ»; - ПСЛ. ораsь <<ХВіст; 
(присл.) наопашки•>, похідні утворення 
від paxnQti <<Війнути, nахнути•>. - Фа
емер ІІІ 14З; Skok ІІ 559. - Див. ще 
о1 ' пахнути2 . 

[опентати] <<обплутати, затуманити 
голову Г, Ж, Пі; вселитися в когось 
(про чорта) Ж>>; - бр. апантаньt <<Ша
лениЙ•>, [апентсіньt] <<ТС.•>; - запози
чення з польської мови; п. op~tac 
<<оволодіти кимось, обплутати, довести 
до нестями•> є похідним від p~tac <<Плу
тати•>, яке відповідає укр. щjтати. -
Richhardt 85; ЗСБМ 1, 121. -Див. ще 

І ' 
о' путо. 

[опеньгати] (жарт.) <<одружити, ви
дати заміж•>, [опеньгатися] <<одружи
тися•>;. - префіксальне nохідне від 
[пеньгати] <<запрягати; натягувати, на
пружувати; обтяжувати роботою•>, 
[пеньгатися] <<напружуватися, робити 
зусилля, старатися•; значення оодру

жити(ся)•> розвинулось, очевидно, на 
основі жартівливого переосмислення 

значення <<Запрягати, обтяжувати ро
ботою•>. -Див. ще о 1 , пеньгати. 

ОПеНЬОК (бот.) <<ОПеНЬОК СПравж
НіЙ, Armillarie!la mellea (Fr. et Vahl.) 
Karsten. (Armillaria mellea Fr. et Vahl.; 
Agaricus melleus Vahl.); [Agaricus 
fragilis L. Mak]•>, [опенек] <<опеньок 
справжніЙ•> Mak, [опенька] <<ТС. Ж; 
Ag~ricus sulphureus Bull. Mak; Agaricus 
virescens Sch. Mak•>, опеньки, [воп6-
ньок] <<опеньок справжніЙ•> ВеБ, Mak, 
[гопенька] <<Agaricus al!iaceus Jacq.; 
Agaricus esculeпtus Wulf.•> ВеБ, Mak, 
[підпенька] <<ОПеньок справжніЙ•> ВеБ, 
Mak, (Ме), [підпеньок, подпінка Mak] 
«ТС.•>; - р. опёнок, [опёнка, опёньtш], 
(мн.) опёнки, [опеньки], опЯта <<ТС.•>, 
бр. апенька, п. opierika, ч. openka, 
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ореІ1kа, [vopinka], слц. opienok; - по
хідне утворення від пень, можливо, ще 
праслов'янs:ьке (псл. *оЬ-рьnьkа - Ma
chek ESJC 415); назва пояснюється 
тим, що ці гриби ростуть переважно на 
старих пеньках або на нижній частині 
стовбурів хворих дерев чи навколо 
них. - Фа емер-Трубачев ІІІ 14З-
144; Преобр. І 690-691; КЗСРЯ З 1 О; 
Ць1ганенко 275; Меркулова Очерки 
160; Holub-Lyer З46. - Див. ще о1 , 
пень. 

[опер] (бот.) <<Пахучка звичайна, 
Ciinopodium vulgare L. (Calamintha Cli
nopodium Moris)•> Ж, Mak; - неясне. 

опера (вид музичного мистецтва); -
р. бр. болr. М. опера, П. Ч. СЛЦ. opera, 
схв. опера, слн. opera; - запозичення 
з італійської мови; іт. opera <<ТС.•> похо
дить від лат. opera <<Праця, твір•>, мн. 
від opus (род. в. operis), пов'язаного з 
ops (род. в. opis) <<СИла, влада, могут
ність, здоров'я, багатство•>, спорідне
ним з дінд. араЬ <<робота•>, apas- <<Те.; 
релігійний акТ», двн. uoben <<Починати 
роботу, практикувати•>, нвн. i.iben <<Прак
тикуваТИ>>. - СІС2 600; Чернь1х І 
599-600; КЗСРЯ З 10; ЗСБМ 8, 82; 
Si. wyr. obcych 529; Ho!ub-Lyer З46; 
РЧДБЕ 445; Skok ІІ 560; К!еіп 1090. -
Див. ще опус. - Пор. операція. 

операція, оператИвка, оператИв
ник, оператор, операторна, опера
ційна, операціоніст, оператИвний, 
операційний, оперувати; - р. болг. 
операция, бр. аперсіцьtя, п. operacja, 
ч. operace, слц. operacia, м. схв. опера
циjа, слн. operacija; - запозичення з 
латинської мови; лат. operatio <<дія, 
вплив•> пов'язане з operari <<Працювати, 
трудитися, діяти•>, похідним від opus 
(operis) <<Праця, труд•>. - СІС2 601; 
Чернь1х І 600; КЗСРЯ З 1 О; РЧДБЕ 445; 
S1. wyr. obcych 529; Holub-Lyer З46; 
КІеіп 1088. - Див. ще опус. - Пор. 
опера. 

[оперенчі] <<Перила; поручні•> Л; -
результат видазміни деетимологізова
ного запозичення з польської мови 
[поренча, поренчі, перенджі] не.•>, 



оперета 

можливо, зближеного з опертися. 
Див. ще поренча. 

оперета <<музично-драматичний ко
медійний твір>>, оперетка <<ТС.>>; - р. 
оперетта, бр. аперЗта, п. operetka, ч. 
слц. opereta, болг. м. оперета, схв. 
оперета, слн. opereta; - запозичення 
з італійської мови; іт. operetta, букв. 
<<Маленька опера>>, є демінутивом від 
opera <<опера>>. - КЗСРЯ З 1 О; SJ:. wyr. 
obcych 520; Holub-Lyer 346; РЧДБЕ 
( 1964) 445. - Див. ще опера, опус. -
Пор. операція. 

оперИця, опир{щя, опирuчка -
ДИВ. опар. 

[оперстник (у сполученні о. си
зак)] (бот.) <<Гикавка сіра, Berteroa іп
сапа (L.) DC.>> Ж, Mak, [оперстик (у 
сполученні о. сизак)] «ТС.>> Mak; - не
ясне. 

опецок - ДИВ. П€Ц. 
опецьок <<ТОВСТа, незграбна ДИТИ

на; невисока на зріст, товста, незграб
на людина; [будь-яка мала жирна тва
рина Бі],>, [опецок] <<опецьок>> Ж, [опе
шок] «ТС.>> Ва, опецькуватий, [опеш
куватий] Ва; - очевидно, результат 
перенесення назви [опецок] <<Припічок>> 
О, [опецьок] <<ТС.>>. -Див. ще пєц. 

опилісатися - див. пелЮскати
ся. 

[опинИжитися] <<запізнитися>> Ж; -
не зовсім ясне; можливо, результат 

контамінації і дальшої фонетичної ви
дозміни дієслів [опізнИтися] <<Запізни
ТИСЯ>> Й опинuти <<ЗуПИНИТИ>>. 

опИр, опер, опирuця, опuрь, оп{рь -
див. упИр1 . 

l опИтуватися] <<вітатися Ж; брика
тися ЛексПол>>; - похідне утворення 
від питати; значення <<ВітатисЯ>> роз
винулось на основі значення «запиту

ва'Ги один одного про здоров'я, про 
справи (при зустрічі)>> (напр., <<ЯК ся 
маєте?,>); значення <<брикатися>>, оче
видно, виникло в результаті жартівли

вого вживання слова, можливо, збли
женого з копИто. - Див. ще питати. 

опйус, опИЮс, опиЯка - див. пИти. 
опишки - див. пйшкИ. 

опінія 

[ошевнях] <<ОПівночі>> Л; - резуль
тат лексикалізації прийменникового 
сполучення *о п[внях; пов'язане з тра
дицією визначати час за співом пів
ня. -Див. ще о1 , піти1 . 

[опід1 ] <<тулуб, торс; корпус>> Ж; -
очевидно, похідне утворення від імен
ника під <<низ, основа, фундамеНТ>>. -
Див. ще о1 , під1 . 

[опід2 ] <<опудало; страх, переляк>> 
Ж; - результат фонетично·і видазміни 
форми [опуд] (*opQdь) <<ТС.>>; кореневе 
і замість у відповідно до давнього Q-, 
як у заміж ( <za mQzь), діброва ( <dQb
гava) та ін. - Див. ще пудити. 

ОПіЙ <<ВИСуШеНИЙ сік З макіВОК, 
сильний нарКОТИК>> СУМ, Ж, опіум., 
опшний, опіумний; - р. опий, опиум., 
бр. опій, опіум., П. Ч. ВЛ. opium, СЛЦ. 
opium, болr. М. опиум., СХВ. опиjум., 
слн. 6pij; - запозичення з латинської 
мови; лат. opium походить від гр. oпtov 
<<опіум>>, пов'язаного з 6к6~ <<бродиль
ний сік з рослин>>, спорідненого з лит. 
sakaT <<СМОЛа, ЖИВИЦЯ>>, ПСЛ. sok'Ь, укр. 
сік.- СІС2 601; Фасмер ІІІ 144; Пре
обр. І 653; ЗСБМ 8, 82; SJ:. wyr. ob
cych 529; Kopaliriski 696; Holub-Lyer 
346; Frisk ІІ 405-406. - Див. ще 
сік1 . 

опіка <<піклування, догляд; нагляд>>, 
[опекальник, опекун] Ж, опікун СУМ, 
Ж, Куз, опікунство, опікунський, опі
кати(ся), опікуватися СУМ, Ж; -
р. болг. опека, бр. апека, п. opieka, ст. 
opiek, ч. opeka, ст. ресе, слц. opeka (з 
р.); - генетично пов'язане з др. пеку 
ся (печи ся) <<ТурбуюсЯ>>, стсл. nєкж 
сп. (nєштн сп.) «ТС.>> і, далі, з псл. pekQ 
( *pekti) <<печу (пекти),>; в українській 
мові, можливо, запозичене з польської 
або з російської. - Фасмер ІІІ 143; 
КЗСРЯ 309; Ць1ганенко 275; ЗСБМ 1, 
123. - Див. ще пектИ. - Пор. пе
чаль, піклrватися. 

[опілка <<фартух>> Ж, Куз; - оче
видно, утворене з прийменника о та 
іменника пола (поли) (див.). 

опінія «Громадська думка,>; - бр. 
ап{нія <<репутаціЯ>>; - очевидно, запо-
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опір 

зичення з польської мови; п. оріпіа 
<<думка, погляд; репутація>> походить 
від лат. ор1піо <<думка, репутація>>, по
в' я за ного з ор1поr ( ортпаrт) <<Припуска
ТИ>>, можливо, спорідненим з псл. *(j)a
pati <<ДИВИТИСЯ>>, р. внезапньtЙ <<рапто
ВИЙ>>. - 3СБМ 1, 124; Kopaliriski 696; 
Si. wyr. obcych 529; Walde-Hofm. ІІ 
212-213. 

опір, 6пірці - див. ш~рти2 . 
оплав, оплава, оплав6м - див. 

плИстИ. 
[оплава] <<облава,>; - результат ви

дозміни форми облава, зближеної з ос
новою плавати. - Див. ще облава. 

[оплаток] <<облатка>> Ж, Куз; - р. 
оплаток <<Проскура в католицькій це
ркві>>, др. оплатоко <<ТС.>>, бр. аплат
ка <<(мед.) облатка>>, п. optatek <<ВИД 
прісного тіста; кружок з того тіста>>, 
ч. oplata <<вафля; (мед.) облатка>>, opla
tek <<ТС.>>, ЦСЛ. OПM\'l"h <<Проскура>>; -
через західнослов'янське і німецьке 
посередництво (бав. *oplata <<Праску
ра>>) зводиться до лат. oblata «ТС.>>, 
звідки також пізніше запозичене об
латка. - ФасмеR ІІІ 145; Bгuckпer 
380; Machek ESJC 416. - Див. ще 
облатка. 

[оплафовати] <<зносити, затаскаТИ>> 
Пі; - неясне. 

ОПЛеН, оплена, оплені - ДИВ. ОП
лін. 

[оплентати] <<обплутати; зжерти,>; 
- очевидно, видозмінене запозичення 
з польсько·!· мови; п. oplq_tac <<обплута
ти, обвити; обманути, приголомшиТИ>> 
є похідним від plq_tac <<плутаТИ>>, з яким 
пов'язане укр. плутати; значення 
<<жерти>> виникло, очевидно, на ук

ра·інському грунті під впливом [ оплі
татц] <(ісТИ>>. - Див. ще плутати. -
По]:>. оплітати, плентати. 

[оплецок] <<оклецок; неповоротка, 
надмірно товста дитина>> Па; - rе
зультат контамінацїі слів [оклецок і 
[опецок] <<ТС.>>. - Див. ще клець, 
опецьок. 

опливсінка - див. плИстИ. 
ОПЛИС - ДИВ. офлис. 
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l оплін] <<дерев'яна подушка на осі 
воза; перекладина в санях для з'єднан
ня полозів Г; подушка на дивані, лаві 
Ж, Пі>>, опл{нь <<Частина воза; частина 
санеЙ>>, [6плен] <<дерев'яна підкладка 
на осі воза>> Л, [оплен] <<частина са
неЙ>> Па, МСБГ, [оплени, оплЯни] 
(мн.) <<ТС.>> МСБГ, [оплена] <<Подушка 
на осі воза>> Ж, Куз, [оплені] <<дерев'я
ні подушки між ящиком і віссю воза 
До; два бруски поперек саней, що 
скріплюють полозки>> Ва, [оплончакu) 
<<полозки саней з перекладкаМИ>> До; -
р. [оплень) <<верхня перекладина, що 
з'єднує полозки саней>>, бр. [аплень] 
<<Частина воза>>, [опленка, оплін, плень, 
воплень], ч. oplln <<ТС.>>, слц. орІеп <<Час
тина воза (і вагона)>>, болг. [оплен) 
<<Частина ВОЗа>>, схв. оплен, оп;ьен, 
слн. орІеп <<ТС.>>; - псл. орІеп-ь; - зі
ставляється з [р. кЛ~j.lVfl <<частина воза>> 
(Machek ESJC 416); реконструюється 
також псл. *ореlп-ь, яке виводиться з 
іє. *(s)p(h)el-, наявного також в укр. 
поліно, полИця, палиця та ін. (Pecssoп 
Beitr. 174; Skok П 561; Schuster-Sewc 
1656-1657); запозиченнями зі слов'ян
ських мов є уг. ерІепу, рум. орІеап. -
3СБМ 1, 126; Bezlaj ESSJ ІІ 251; Mikl. 
EW 249. 

опліт, опліток - див. плестИ. 
[оплітати] <<Їсти з апетитом Г; швид

ко щось робити, жадібно "істи Ж>>, 
уплітати <<ТС.>> Она; - р. [оплетать) 
<<швидко, жадібно й багато "ісТИ>>, упле
теіть <<ТС.>>, бр. [аплятаць) <<Жадібно 
їсти>>; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат метафоризацїі оплітати <<Об
плітати>>; припускається зв' язок із 
плоть, бр. плоць <<ТіЛО>>· і порівнюється 
з р. [плетево) <<стан, талія>> (3СБМ 1, 
128). 

[оплітка] (бот.) <<берізка польова, 
Coпvolvulus arveпsis L.>> Г, ВеЛ, Mak, 
[оплітач] <<ТС.>> Mak; - ч. [opletпik) 
<<ТС.>>; - похідне утворення від о(б)
плітати, префіксального похідного від 
плестu; назва пояснюється властивіс
тю берізки витися, плестися навколо 
стебел інших рослин; пор. [овuйка, п6-



оплончакИ 

вій, повитuця] <<ТС.>>. - Нейштадт 
447; Machek Jm. rostl. 184. - Див. ще 
о1 , плестИ. 

оплончакИ -див. оплін. 
оплот <<Надійна опора>>; - запози

чення з російської мови; р. оплот 
<<ТС.>> походить від др. оплато <<огоро
жа, стіна, загорожа; захисТ>> (ст сл. 
оnлот'h <<ТС.>>), пов'язаного з оплести 
(стсл. оnлєстн), плести. - Фасмер ІІІ 
145; Ць1ганенко 276; Преобр. І 653, ІІ 
73. - Див. ще плестИ. 

[оплоча] <<Одяг нареченоЇ>> Ж; - не 
зовсім ясне; можливо, результат фоне
тично"! видазміни [опліче] <<Жіночий 
одяг>>, [опл[ча] <<сорочка; коротка жіно
ча сорочка з пазухою, розрізаною від 
шиї в напрямі пахви; вишивка на ру
кавах сорочКИ>>, пов'язаних з плече 
(див.). 

оповзела - див. півзен. 
оповідати, оповіданка, оповідан

ня, оповідач, оповідка, оповідь, опо
вісник, оповістка, оповість - див. 
відати. 

[оповсть] (бот.) <<Грудна трава, Fi
lago arveпsis L.>> Куз, Ж, [оповст по
левий] <<ТС.>> Mak; - похідне утворен
ня від повсть; назва пояснюється зов
нішнім виглядом рослини - опушеної, 
білошерстої; пор. семантично подібні 
назви грудної трави в інших мовах: 
лат. Filago від filum <<Нитка>>, нім. Filz
kraut (букв. <<Повстяна трава>>). - Ві
сюліна-Клоков З 15; Нейштадт 548; 
Machek Jm. rostl. 239. - Див. ще 
повсть. 

опозИція, опозиціонер, опозиціо
нерство, опозиціонІст, опозиційний; -
р. оппозuция, бр. апазfцьtя, п. opozy
cja, ч. oposice, слц. opozicia, вл. нл. opo
zicij?, болг. опозuция, м. схв. опозu
циjа, слн. opoz(cija; - запозичення із 
західноєвропейських мов; нім. Opposi
ti6п, фр. англ. oppositioп походять від 
лат. oppositio <<ПротиставленНЯ>>, пов'я
заного з орропеrе <<Протиставити>>. -
СІС2 601; Kopaliriski 696-697; Holub
Lyer 346; КІеіп 1088. - Див. ще по
зИція. - Пор. опонент. 

ополи 

опока <<тверда, легка гірська порода, 
багата на кремнезем; рама для ливар
них форм; форма для лиття металу Бі; 
[скеля Бі, Ж; фундамент будівлі Бі]>>, 
[опука] <<скеля; вапняк; річкова галька>> 
Ж, опоковий, [опокуватий] <<кам'яний, 
скелястиЙ>> Куз, [опоковатий Ж, опо
чuстий Бі, Ж] <<ТС.>>; - р. опока <<Мер
гель, сіра-біла глина; форма для лиття 
металу•>, бр. апока <<ТС.>>, др. опока 
<<Скеля, уламок скелі>>, п. opoka <<скеля, 
камінь, кам'янистий rрунт; фундаменТ•>, 
ч. сл~ opuka «Вапняко, ч. ст. opoka 
<<СКеЛЯ>>,. слн. op6ka <<Вапняк, кам'янис
тий rрунТ», стсл. оnокА- <<скеля, уламок 
скелі>>; - псл. opoka; - не зовсім ясне; 
пов'язується з псл. *pekti, укр. пектИ 
( Фасмер ІІІ 145; Skok ІІ 628; Mikl. EW 
235; Berпeker IF 13, 214), при цьому се
мантика слова викликає сумніви (Пре
обр. І 653); чеська форма opuka розгля
дається як результат контамінації з ко
ренем puk- <<Тріскатись>>, оскільки ця 
гірська порода крихк9; сумнівне припу
щення (Machek ESJC 416) про первин
ність чеської форми з -u-; припускаєть
ся також зв'язок з бр. покацца <<тріска
тися, розколюватися>> (Супрун Веснік 
БДУ, 1970/2, 83-84); останнім часом 
висунуто думку (Варбот 164-167) про 
зв'язок псл. opoka, як і (v)арьпо <<вап
НО>>, з іє. *ар- <<вода>> як назви осадової 
породи, що виявляється в басейнах 
морів і озер (пор. каш.-словінц. [opoka] 
<<болото, торфовище>>). - 3СБМ 1, 
128-129; Куркина 3тимология 1985, 
13-16; Мартьшов ЯзьІК 55. - Пор. 
опука1 . 

ополеток - див. полоть. 
[ополи] <<обаполИ>>, [оп{лок] <<Край 

колоди, обапіл>> Ж, [ополок] <<Обаполок 
Л; шкіQа з живота тварини>>; - р. 
[опалок] <<крайня дошка з колоди; краї 
оброблюваної шкіри; поли шуби; окраї
на держави>>, бр. ап6л <<Крайня дошка 
з колоди•>, аполак «ТС.>>, п. opo1:ek <<оба
піл>>; - похідне утворення від др. поло 
<<бік, краЙ>>, подібне до окрайок. -
3СБМ 1, 129. - Див. ще пів, по
ла1. -Пор. обапіл. 
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ополистий 

[ополистий1 ] <<дуплавиЙ>> Ж; - оче
видно, споріднене з [ополошuти] <<опо
рожнитИ>>, р. польи1 <<ПорожніЙ>>, яке 
загальноприйнятої етимології не має. 

[ополистий2] <<товстий, гладкий; 
широкий, розлогий; гіллястий; дебе
лий, великий (про тварин) Л; повний, 
широкий Пі>>; - неясне; можливо, по
в'язане з [ополистий] <<дуплавиЙ>>. 

( ОПОЛОНИК1 ) (зоол.) <<ПУГОЛОВОК жа
бИ>> Ж, Л, Дейн, [пол6ник, полонік Л] 
«ТС.>>, [опол6НUЦЯ, ополонік, ополонка] 
<<личинка жаби>> Дейн; - р. [опол6-
венки] <<пуголовки>>, [пол6ник] <<пуголо
ВОК>>, бр. апалонік, палонік <<тС.>>; -
результат перенесення назви розливно·і 
ложки з довгою ручкою на пуголовка 

за зовнішньою схожістю. - 3СБМ 1, 
120. - Див. ще полоник1 . - Пор. 
лИжка2 . 

[ ополоник2] <<КОрЖ>> ЛексПол, [пуд
пол6ник] «ТС.>> тж; - не зовсім ясне; 
очевидно, результат фонетичної видо
зміни запозиченого п. [apaloпek, араІо
піес] mечений хліб>>, пов'язаного з ра
ІіС <<ПалитИ>>; здається непереконливим 
припущення (3СБМ 1, 120) про пе
ренесення на корж назви розливно"і 
ложки, за допомогою яко·і наливають 
тісто. - Див. ще палИти. 

ополоник3 -див. полоник1 . 
[ополоничок] <<Вид дитячої гри>>; -

неясне; зіставляється з бр. [апалант] 
«rpa, учасники якої змагаються в умін
ні далі послати палку>>, [палант] «ТС.>>, 
джерелом якого є п. palant <<гилка>>, що 
походить від іт. paJla <<КУЛЯ>>, раІJаге 
<<Грати в м'яЧ>>.- 3СБМ 1, 119; 
Вrйсkпег 391. 

ОПОЛОНКа- ДИВ. ПОЛОНКа1 . 
[ опол;ошИти] <<ОпорожнитИ>> Л екс

Пол; - очевидно, споріднене з [оп6-
листий] <<дуплавий>>, р. п6льtй <<Поро
жніЙ>>, яке загальноприйнятої етимоло
гії не має. 

опона <<завіса; попона; покривало, 
ковдра; давня сукняна тканина>>, оп6н
ник (іст.) <<робітник, який виробляв 
ОПОНИ>>; - р. опона <<ЗаВіСа>>, бр. ап6-
на <<ТС., покривало>>, др. опона, п. оро-
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па, СХВ. опона <<Перепонка, ШКірКа>>, 
слн. ор6па <<шпалери>>; - псл. оропа, 
пов' язане чергуванням звуків з p~ti 
<<НаПИНаТИ>>, pQtO <<ПУТО>>, рЬПQtі <<ПНу
ТИ>>; - зіставляється з вірм. l1eпum 
<<тчу, зшиваю>>, лит. plnti <<плестИ>>, 
лат. репdео, репdёге <<ВисітИ>>, далі з 
гот. двн. sріппап «nрясти>>, двн. sрап
пап <<натягувати>>; виведення від гот. 
fапа <<шматок тканини, полотна; руш
НИК>> (Нігt РВгВ 23, 336) безпідстав
не. - Фасмер ІІІ 145-146; Преобр. І 
654; 3СБМ 1, 130; Супрун Белар. 
лінгв. 1972/ 1, 70-71; Вгйсknег 380-
381; Skok ІІ 561; Trautmanп 219.
Див. ще п'ЯстИ. - Пор. запона, 
плутати, попона, путо, спИна. 

опонент, опонувати; - р. оппо
нент, бр. аnанент, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. оро
пепt, болr. м. опонент, схв. опонент, 
слн. opoпent; - запозичення з німець
кої мови; нім. Орропепt, як і англ. op
poneпt, походить від лат. орропёпs 
(род. в. орропепtіs) <<той, що проти
ставляє, заперечує>>, похідного від ор
роnеге <<Протиставити>>, пов'язаного з 
ропеге <<КЛасти>>. - СІС2 601; Чернь1х І 
600; ССР ЛЯ 8, 941; Kopalit1ski 696-
697; Holub-Lyer 346; КІеіп 1088. -
Див. ще позИція. - Пор. опозИція. 

[опонець] (бот.) <<берізка польова, 
Coпvolvulus arveпsis L.>>, [прип6нець] 
«ТС.>> Нед; - р. [попенек], ч. оропес, 
рuрепес, СХВ. попонац, [попанац, по
пунац] <<ТС.>>; - похідне утворення від 
дієслова пнути( ся); назва зумовлена 
тим, що берізка оплітає інші рослини, 
пнеться на них. - Machek Jm. rostl. 
184; Симоновиh 138.- Див. ще о1 , 
п'ЯстИ. -Пор. опона. 

[ опонник] (бот.) у сполученнях [о. 
яєчник] <<Мухомор цезарів, Agaгicus 
caesareus Scop. (Amaпita саеsагеа)>> 
Mak, [о. маримуха, о. моримух(а)] 
<<мухомор червон·ий, Agaгicus muscarius 
L. (Amaпita muscaгia),> Mak; - утво
рене від опона <<Покривало>>; назва 
може пояснюватись тим, що молоде ті

ло багатьох видів пластинчастих гри
бів, зокрема мухоморів, спочатку роз-
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винається замкнутим у загальне покри

вало, плівку, яка ніби обпинає гриб. -
УРЕ 9, 445. -Див. ще опона, п'ЯстИ:. 

[опонча] <<довгий сіряк з грубого 
сукна; верхній чоловічий одяг, який 
носила шляхта; довгий сукняний сіряк 
від талії зі зборками; плащ із сірого 
сукна внизу зі зборками і пелериною, 
який носили заможні селяни•> О, 
[оп6ньча] <<верхюи чоловічий одяг 
ЛЧерк; верхній каптан Пі•>, [опоньчd] 
(назва старовинного одягу або мате
рії) Ва; - бр. ст. апонча, опанча, п. 
oporicza (ст. japoricza) <<Верхній одяг, 
яким загортаються від негоди; чоло
вічий верхній одяг; погано зроблений 
одяГ•>; - вважається результатом фо
нетичної видазміни запозиченого з 
тюркських мов [о пан ча] <<Верхюи 
ОДЯГ>>, збЛИЖеНОГО З опона <<ПОПОНа; 
nокривало, ковдра; завіса; сукняна 
тканина•> (3СБМ 1, 121; SW ІІІ 808).; 
може бути залишком первісної звуко
вої форми запозичення; пор. др. япон
чица <<опанча•>, тур. yapunca <<Накидка, 
попона•>. - Пор. опанча. 

опонь (зоол.) <<ВИд слимака, Am
phipep·Іea•> Ж; - не зовсім ясне; оче
видно, похідне утворення від опона як 
часткова калька наукової назви лат. 
Ampl1ipeplea, що складається з гр. 
СхІ..ІСРІ- <<Подвійний; навколО>> та основи 
лат. peplum <<розкішний одяг, мантіЯ•>; 
пор. назву цього слимака нім. Mantel
schпecke, утворену з Mantel- «Пальто; 
одяГ>> і Sclшecke <<слимаК>>. - Див. ще 
опона.- Пор. опонник. 

опоричка - див. порічка. 
опортунізм, опортун{ст, опор

туністИчний; - р. оппортунuзм, бр. 
апартун{зм, п. opoгtunizm, ч. opoг
tuпismus, слц. opoгtuпizmus, вл. нл. 
oportunizm, болг. опортюнuз-ьм, м. 
опортунuзам, сх.в. опортунuзам, слн. 
opoгtunizem; - запозичення із західно
європейських мов; нім. Oppoгtunismus, 
фр. opportunisme, англ. oppoгtuпism 
походять від лат. opportпnus <<зручний, 
корисниЙ•>, утвореного з оЬ portum 
<<(вітер, що віє) в напрямі порту•> або з 

6прашки 

оЬ portum (situs) <<(розташований) пе
ред портоМ>>. - СІС2 602; Чернь1х І 
600-601; ССРЛЯ 8, 942; Kopaliriski 
697; Holub-Lyer 346; КІеіn 1088; Дво
рецкий 707.- Див. ще порт2 . 

опостін <<Стіна в стіну, по другий 
бік стіни, поруч; біля стіни, під сті
НОЮ>>, опост[нь <<ТС.•>; - утворене з 
прийменників о і по та іменника стіюі 
(див.). 

опосум (зоол.) <<Didelphis L. (аме
риканська сумчаста тварина)>>; - р. 
опоссум, бр. апосум, п. opos, opossum, 
ч. opossum, слц. opossum, oposum, 
болг. опосум, схв. опосум, слн. opo
sum; - через західноєвропейські мови 
(англ. opossum, фр. opossum, н. Opos
sum) запозичено з індіанських мов 
Америки, пор. ашонкінське apasum 
<<біла тварина>>. - Kopaliгiski 697; Ho
lub-Lyer 346; К!еіп 1088. 

[ опоясник] (бот.) <<Плаун булаво
видний, плаун звичайний, Lycopodium 
clavatum L.•> Mak, [поясник] <<ТС.>> 
Mak; - похідне утворення від опоЯсу
вати (ся), пояс; назва пояснюється 
тим, що в Україні жінки з лікуваль
ною метою обв'язували навколо тіла 
пояси, сплетені з плауна; крім того, у 
різних народів з плауна плелись вінки і 

пояси, які розвішувалися навколо ві
кон, дзеркал для оберігання від злих 
духів, що відбивається і в таких назвах 
плауна, як схв. vilin vinac, слн. tгako
vje (зб. до tгak <<стрічка, смуга>>), povoj
cki, povoji device Marije, нвн. GLirtel
kraut (букв. <<Поясне зілля•>), Hexengur
tel, Jol1annisgurtel. - Havlova Slavia 
1982/2, 188-189; Macl1ek Jm. rostl. 
27 -28; Симоновиh 286. - Див. ще 
пояс. 

[опранутися] <<Перейти від відступу 
до наступу на противника>> ЛЧерк; -
бр. [апрануцІ:J] <<Сильно ударити, уда
ритиСЯ>>; - очевидно, похідне утворен
ня від [прЯнути] <<Кинути, жбурну
ТИ>>.- 3СБМ 1, 133.- Див. ще о1 , 
пр .Яда ти. 

6прашки, апрошкувати - див. 
навпрошкИ. 

203 



опрена 

опрена, оприка, опрLіни, оприня -
див. вепрИна. 

оприск, опрИскливий - див. прИ
скати. 

опрИчнина (іст.) <<система надзви
чайних заходів, запроваджена Іваном 
Грозним; частина держави, підпоряд
кована безпосередньо Івану Грозному•>, 
опрИчина «ТС.>>, опрИчник <<дворянин, 
що служив в опричнині•>; - бр. ап
рь!чніна; - запозичення з російської 
мови; р. опрИчина, оnрLічнина, ст. оп
ричьнина пов'язане зі ст. опрИчьньtи 
<<окремий, особливиЙ•>, похідним від 
опрИчь <<Крім•>. - Фасмер ІІІ 146; 
К3СРЯ 311.- Див. ще опріч.
Поf). опрИшок. 

[опрИшкуватий] <<запальний, нест
римниЙ•>, [напрИшкуватий] <<зарозумі
лий, зухвалий, буйниЙ>>, [нарИшкува
тий Куз] <<ТС.>>; - результат видазміни 
деетимологізованої форми опрИскли
вий «ТС.>>, зближеної з oпpLiutoк. -
Див. ще прИскати. 

опрИшок (іст.) <<повстанець; [роз
бійник, злодій; бешкетник]•>, [опрИш
ко] «ТС.•>, опрLіutківство (іст.), [опрИ
щина ( оrzрИшчина)] <<Час опришків•> 
Ж, Куз, опришкувати (іст.) <<бути оп
ришком•>; - п. opгyszek <<розбійник, 
бандит, злодіЙ•> (з укр.); - неясне; мо
же бути зіставлене З опріч <<ОКремо, 
осторонь•> як назва незалежного від па
на чоловіка (теж не зовсім ясним) або 
З (оприск) <<СКаЛа, улаМОК>>, опрИск
ливий <<нестриманий; дошкульниЙ•>, по
в'язаними з прLіскати. - Москаленко 
УІЛ 40; 3СБМ 1, 134-135; BrUckпer 
437. 

[опрілух] <<Плід латаття білого 
(Nympl1aea alba L.)•> Mak; - очевидно, 
пов'язане з пріти <<гнити, тліти•>; моти
вація Н?ЗВИ неясна. - Див. ще пріти. 

опріснок (заст.) <<Корж, спечений з 
прісного тіста•> СУМ, Ж, опрісник 
<<ТС.>>, опрuснячок <<ритуальний хлібець 
на похороні•> ЛексПол; - р. опріснок, 
бр. апрЗснік, др. опрtснака, опрtс
нок·ь <<опріснок, маца, католицька про
скурао, п. opгzasnek, ргzа~піk, ч. pfes-
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піk, слц. [opresek], слн. opresпik; -
очевидно, запозичене в давньоруську 

мову зі старослов'янської; стсл. оnрі>с
N'ЬК'Ь пов' язане з npi>CN'Ь, якому від
повідає укр. пріснИй. - Фасмер ІІІ 
146; 3СБМ 1, 137. - Див. ще пріс
нИй1. 

опріч <<Крім; ОКреМО, ОСТОрОНЬ>> 
СУМ, Г, Ж, [опріче, опроч Бі, опроче] 
«ТС.>>, [опрічний] <<окремий, особли
виЙ•>, [опр6чий] <<іншиЙ•> Ж, [опрічник] 
<<Чоловічий індивідуум•> Пі, [опрічниця] 
<<Жіночий індивідуум•> Пі; - р. [оп
рLічь] <<Крім•>, [опричИ, опрочLі, оп
рочь], бр. апрачсі <<ТС.•>, апроч <<окре
МО>>, [апрьtч] <<Крім•>, [апріч] <<Крім, 
окремо•>, др. опрочь, опроче <<Крім, ок

ремо•>, п. оргосz <<крім•>, procz <<ТС.•>, ст. 
оргосz <<без; крім•>, ч. pryc <<геть•>; -
переконливо·і етимології не має; р. оп
рtічь пов'язувалося з прок, прочий 
(Преобр. І 654), з лат. privus (<*prei
vos) <<Сам по собі, одинокий, особли
виЙ•> (Фасмер ІІІ 146), з опрИшок 
<<розбійниК>> і3СБМ 1, 134-135). -
Macl1ek ESJC 489; Holub-Kop. 298; 
ESSJ S!. gr. І 220-221.- Пор. прік, 
пріч. 

[ опронувати] <<Провіювати зерно•> 
ЛексПол; - неясне. 

опруг- див. пруг. 
[опруч] <<КріМ•> О, Корз; - очевид

но, запозичення з польської мови; п. 
oprocz <<КріМ>> ВіДПОВідає укр. опріч 
(див.). 

[опрягтИся] <<померти, сконати•>, [оп
ригщjтися] <<померти в мукаХ•> Ж, 
lопрЯга] <<СМертЬ•>; - р. [опрЯчься] <<ПО
мерти, сконати•>, бр. апрЗгчьtся <<здох
нути; померти від чогось надмірногО•>; -
неясне; зіставляєтьсЯ з бр. lапрагчьt
ся] <<набрякнути від надміру спожито
ГО•>, [апрагсіцца] <<робити щось із жа
добою (спати, їсти, пити)•>, [опрегаць] 
<<палити, мучити•>, [опрегацьца, (оп
рёгся)] <<знесилюватися, згорати від 
спраги; згорати від горілки•>, укр. [пру
жати] <<лучити•>, р. [опрягсіть] <<жари
ТИ•>, [опружеть] <~стати твердим•>, др. 
опрягнути <<налягти, наперти з усіх бо-



опр.Ятний 

кіВ>>; різноманітність семантики білору
ських слів пояснюється контамінацією 
ряду коренів: праг( нути) <<бажатИ>>, 
пряг- І пряж- <<смажити>> і пруг- І пряж
<<Ставати пружним, твердим>>. - 3СБМ 
1' 136. 

опр.Ятний - див. пр.Ятати. 
ОПТИКа <<рОздіЛ .фіЗИКИ, ЩО ВИВЧаЄ 

світло; прилади й інструменти, вигото
влені з урахуванням законів відбиван
ня і заломлення світла>>, оптик, оп
тИчний; - р. болг. м. оптика, бр. 
6птьtка, п. optyka, ч. слц. вл. нл. opti
ka, схв. оптика, слн. optika; - _запо
зичеІ;JНЯ з німецької мови; нвн. Optik, 
ст. Optika, можливо, через посеред
ництво латинської (елат. optica, мн. с. 
р.) зводиться до гр. 6ктtх~ <<наука про 
зір>>, Та 01ТТ1Ка <<ОПТИКа>>, ПОХіДНИХ ут
ВОреНЬ від 6кт6с; <<бачений, видимиЙ>>, 
пов'язаного з OЧJO!JCXt <<бачитиму>>, 04J 
<<ОКО, облИЧЧЯ>>, 01Т~ <<ОТВір, дірКа>> і 
спорідненого з псл. oko, укр. око. -
СІС2 602; Фасмер ІІІ 147; ССРЛЯ 8, 
972; 3СБМ 8, 82; Kopaliriski 697; 
Holub-Lyer 346; Gr. Fwb. 534; Кlein 
1089. - Див. ще око1 . - Пор. офталь
мологія. 

оптимальний <<Найкращий (з мож
ливих варіантів); найбільш відповід
НИЙ>>; - р. оптимальньtй, бр. аптьt
мсільньt, п. optymalпy, ч. optimalпi, 
слц. optimalпy, вл. optimalпy, болг. м. 
оптимсілен, слн. optimalen; - запози
чення із західноєвропейських мов; н. 
optimal, англ. optimal утворено від лат. 
optimus <<НайкращИЙ>>. - СІС2 602; SJ:. 
wyr. obcych 479; Kopaliriski 697-698; 
Holub-Lyer 346; Gг. Fwb. 524. -
Див. ще оптимізм. 

оптимізм <<Світосприймання, прой
няте життєрадісністю, вірою в краще 
майбутнє,>; оптиміст, оптимістИч
ний;- р. оптимuзм, бр. аптьtмізм, 
п. optymizщ ч. optimismus, слц. opti
mizпшs, вл. нл. optimizm, болг. опти
мuз'Ьм, М. оптимuзам, СХВ. оптuмu
зам, слн. optimizem; - запозичення з 
французької мови; фр. optimisme ство
рене єзуїтами в 1737-1752 рр. на ос-

опука 

нові лат. optimus <<найкращий>>, що ви
никло, можливо, з *opitumos ( < іє. *орі-, 
яке виступає в ops <<багатство>>); opti
mus початкова могло означати <<НаЙ
багатшиЙ>>. - СІС2 602; ЧерньІХ І 601; 
ССРЛЯ 8, 972; Kopaliriski 697-698; 
Holub-Lyer 346; Dauzat 514; Кlein 
1089-1090; Walde-Hofm. ІІ 216-
217.- Пор. оптимальний. 

оптом <<Великими партіями, усе ра
ЗОМ>>, оптовИк, оптовИй СУМ, Ж; -
р. оптом, бр. оптам, аптовьt; - не зо
всім ясне; можливо, походить з *обьт-, 
спорідненого з р. общий, общество 
(Грот Фил. раз. ІІ 442; Шахматов 
Очерк совр. р. лит. яз. 76); з фонетич
ного боку сумнівне зіставлення з лит. 
apstas <<ЗаПаС, ДОСТаТОК>>, apstus <<бага
ТИЙ>>, дінд. арпа]J <<Виручка, майно, во
лодіННЯ>>, лат. ops, opis <<Сила, багатст
ВО>> (Matzeпaueг LF 12, 163; Преобр. І 
654) або з цсл. ОЕ:ьдо <<СКарб>> (Горяев 
240); зовсім неприйнятне зіставлення з 
тур. top <<куля, ядро>> (Mikl. ТЕ\ 
Nacl1tг. І 57). - Фасмер ІІІ 147; Чер
ньrх І 601; 3СБМ 8, 82. 

[ опугатися] <<тепло вдягнути ся, ба
гато натягти на себе>>; - пов' язане з 
[впугувати] <<затушковувати, надягати 
багато важкого одягу>>; безпосереднє 
пов'язання з бр. [пугі] <<розширення 
веН>>, р. [пуга] <<тупий кінець яйця>> 
(Петлева 3тимология 1985, 17) здаєть
ся занадто прямолінійним. - Див. ще 
впугувати. 

опуд, опуда, опудало, опудь, опу
жувати - див. пудити. 

[ опук] <<особливий вид кримської 
білої солі,>; - неясне; можливо, пов'я
зане з опука <<скеля>>. 

опука (заст.) <<м'яч; [гра в м'яч Ж; 
випукла частина (у бочки); стебло зла
кових Л]>>, опукою (у значенні присл.) 
<<дуже швидко, відразу>>, [опукий] <<опук
ЛИЙ>> Ж, опукли.й, ощjкуватий «rрохи 
опуклиЙ•>; - р. [опука] <<м'яч>>, бр. апу
ка, [апока] <<ТС.>>; - похідне утворення 
від *опукати <<Ставати опуклим, надува
тиСЯ>>.- 3СБМ 1, 138; Супрун Веснік 
БДУ 1970 І 1, 82_..:_83. - Див. ще пук1 . 
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опука2 -ДИВ. ОПОКа. 
опунція (бот.) <<рослина родини как

тусових, Opuпtia Tourп.>>; - р. болг. 
ощ)нция, бр. ап!)нцьtя, п. opuпcja, ч. 
opuncie, слц. орuпсіа, схв. опунцаjа, 
слн. opuпcija; - запозичення з латин
ської наукової номенклатури; нлат. 
орuп tia походить від лат. Орuп tia (lleг
ba), букв. <<рослина з Опунта•>, від наз
ви давньогрецького міста 'Окоu~ (-ouv
тo~) <<Опунт•>. - СІС2 603; S±. wуг. ob
cych 53і; Holub-Lyeг 346. 

опус <<ТВір; музичний твір>>; - р. 
бр. болr. М. СХВ. опус, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. 
opus, с~.н. opus; - запозичення з ла
тинсько\ мови; лат. opus <<праця; 

ТВір>> СПОріднене З ДіНД. apas- <<Пра
ЦЯ>>, ~pas- <<праця, релігійний акт•>, 
двн. uоЬеп ( < *objan) <<розпочати ро
боту, практикувати•>, свн. U.еЬеп, нвн. 
U.Ьеп «практикувати, робити вправи», 
двн. uoba <<СВяткування•>, uobo <<фер
мер•>, свн. uop <<Сільське господарст
во; ужиток; звичка•>, днн. оЬіап <<свя
ткувати•>, гол. oefenen, дат. вvе <<ро
бити вправи, практикуватИ>>, дангл. 
<Еfпап, efnaп <<Виконувати>>. - СІС2 

603; ССРЛЯ 8, 975; Kopaliгiski 696; 
Holub-Lyer 346; КІеіn 1090. - Пор. 
опера, операція. 

[опух] (бот., у сполученні [о. гір
кий] <<Лопух, Arctium (Lappa) L.; лопух 
малий, А. miпus Вегп\1.») Mak, [вопух 
гіркий] <<ЛОПУХ•> Mak, [оп!)ша] <<ТС.>>, 
[вопуша] <<ЛоnушиннЯ•>; - результат 
видазміни назви лопух, зближеної з ос
новою пух у зв'язку з наявністю дріб
ного пуху на лопухах. - Див. ще ло
пух. - Пор. пух. 

[оп'ятерИчитися] <<впертися в зе
МЛЮ•>; - неясне. 

[оп'Ять} <<ЗНОВ>>, [6пЯт ВеУг, впят 
ВеУг, ·упЯт ВеУг, вп'ять Ж, уп'Ять 
Нед] <<ТС.>>; - р. опЯть, бр. апЯць, др. 
опять, п. ст. орі~с. оріес, ч. ofet, слц. 
opat <<ТС.>>, СХВ. опёт <<ТС.; назад)•>, 
СЛН. zopet <<ЗНОВУ>>, СТСЛ. R'ЬСП..:..'rь; -

псл. ор~tь, прислівник, утворений за 
допомогою префікса о(Ь)- від кореня 
p~t- у прикметниковій формі, наявного 
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також у псл. p~ta <<п'ята•>; пор. анало
гічні утворення в лит. ст. atpeпt <<ЗНО
ву•>, жем. [арепt] <<ТС.•> і лит. peпtis 
<<обух; (розм.) п'ята>>, хет. аррапdа <<ПО
заду, знову, потіМ>> від appan <<ззаду, 
позаду, потім, пізніше>>; розвиток зна
чень ішов від <<Назад•> (ніби <<П'ята ми 
назад•>) до <<ще раз, знову•>. - Німчук 
Терит. діал. 76; Фасмер ІІІ 147; Чер
ньrх І 601; Цьrганенко 276-277; 
К3СРЯ 312; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
396; Преобр. І 654; 3СБ]Іб 1, 141; BrU.
ckпer 380; Machek ESJC 415; Tгaut
maпn 214; Buga RR І 472. - Див. ще 
о1 , п'ята. 

[ор] <<ЖеребецЬ>> Ж, [орь] «ТС.>> Ж; -
запозичений з російської мови (р. [орь] 
<<ТС.•>) або збережений в українських 
говорах давніший варіант звукової 
форми [вір] <<ТС.•> (див.). 

орава <<юрба, натовп; [гамір Ж]•>; -
р. орава <<Велика кількість людей; [ве
лика і багатодітна сім'я; скупчення 
якихось тварин, комах; артіль; кри

кун]•>, бр. арава <<багато людей (тва
рин)•>; - єдиної етимології не має; зі
ставлялося з р. орать <<кричати•>, укр. 
[орати] <<ТС.>>, схв. 6рити ее <<Відлуню
ватися•> (про звук), лат. огаге <<говори
ти•>, дінд. aryati <<Вихваляє•> ( Фасмер ІІІ 
147; К3СРЯ 312; Uпbegauп BSI 52, 
173; Mikl. EW 225); пов'язувалося з 
ревіть (Горяев 240; Потебня у Горне
ва); припускалась можливість запози
чення без уточнення джерела (Преобр. 
І 654-655), комі-зирянське походжен
ня (Кононов ИАН ОЛЯ 1966/3, 228); 
заслуговує на увагу гіпотеза (Варбот 
РР 1974/3, 100-103) про зв'язок з 
каш. orava <<толока під час орання•> і далі 
з псл. orati <<орати, обробляти землю•>. 
- Фасмер-Трубачев ІІІ 147; К3СРЯ 
312; Преобр. І 654-655; 3СБМ 1, 142. 
- Див. ще орати1 · 2

. 

оракул <<Пророцтво; жрець, який 
витлумачував пророцтво; особа, висло
влювання якої визнаються незапереч
ною істиною; ворожильна книга•>; - р. 
болг. м. оракул, бр. аракул, ч. orakl, 
oгaku\, СЛЦ. oгakuJum, ВЛ. oгakJ, СХВ. 



орангутанг 

оракул(ум), слн. oгakelj; - запози
чення з латинської мови; лат. oraculum 
<<Прорікання, пророцтВО>> є похідним ут
воренням від ого <•кажу, прошу>>. -
СІС2 603; К3СРЯ 312; ССРЛЯ 8, 993; 
Skok ІІ 562; Кlein ІІ 1091.- Див. ще 
оратор. · 

орангутанг (зоол.) <•рід людинопо
дібних мавп, Ропgо Lacep.>>, орангу
тан «ТС.>>; - р. орангутанг, бр. 
арангутанг, п. ч. слц. oraпgutaп, вл. 
orang-utaп, болг. м. орангутан, схв. 
орангj;тан, слн. oraпgutaп; - запози
чення ~з західноєвропейських мов; н. 
Огапg-Utап, фр. oraпg-outaпg, англ. 
oraпg-outaпg, orang-utaп «ТС.>> походять 
від мал. oraпg-utaп (назва одного з лі
сових племен, букв. <<дика (лісова) лю
дина>>) складається з oraпg <<Людина,> і 
l1utan <<Ліс, пуща; дикиЙ>>. - СІС 2 603; 
Коваль 90; Чернь1х І 601-602; Фасмер 
ІІІ 148; К3СРЯ 3l2; SJ:. wyr. obcycl1 
531; Macl1ek ESJC 416; Dauzat 515; 
Кlein 1091. 

оранда, орандар, орандаренко, 
орандарівна, орандарювати - див. 
оренда. 

оранжад <<апельсиновий прохолод
ний напіЙ>>; - р. оранжад, п. oraпza
da, Ч. СЛЦ. СЛН. oraпzada, ВЛ. oraпzada, 
болr. м. схв. оранжада; - запозичен
ня з французької мови; фр. огапgеаdе 
«ТС.>> утворене від orange <<аnельсин>> 
за аналогією до lemoпade <•Лимонад>> 
від lemoп. - СІС2 603; Holub-Lyer 
347; РЧДБЕ 512; КІеіп 1091.- Див. 
ще оранжевий. 

оранжевий <<ЖовтогарячиЙ>>; - р. 
оранжевьиї, бр. аранжавьt, п. oraпz 
<<Оранжевий колір>>, oraпzowy, ч. oraпz, 
oraпzovy, СЛЦ. oraпz <<ОранжевиЙ КО
лір>>, болr. оранжев, м. оранж <•оран
жевИй колір>>, схв. оранжаст, слн. 
oranzen; - запозичення 3 французької 
мови; фр. orange <<апельсин; оранже
ВИЙ>> через іт: аrапсіа (ст. melaraпcia, 
букв. <•апельсинове яблуко>>) зводиться 
ДО ар. naraпj, джереЛОМ ЯКОГО Є перс. 
narang, що походить від дінд. naraflgalJ 
<<апельсинове дереВО>>, яке не має даль-

орати 

шої етимології; фонетична зміна, що 
відбулася на rрунті французької мови, 
може бути пояснена впливом назви 
міста Оранж, яке було важливим пе
ревальним пунктом при перевезенні 

апельсинів. - Булаховський Нариси 
55; Чернь1х І 602; Фасмер ІІІ 148; 
К3СРЯ 312; 3СБJІ1 1, 142; Kopalinski 
698; Macl1ek ESJC 416; Dauzat 515; 
Кlеіп 1091; Пизани 103-104. 

оранжерея <•теплиця>>; - р. оран
жерея, бр. аранжарЗя, п. oraпzeria, ч. 
oraпzerie, СЛЦ. oraпzeria, ВЛ. oraпzerija, 
болг. оранжерия, м. оранжериjа, схв. 
оранжериjа, слн. oгaпzerija; - запози
чене з французької мови, можливо, че
рез посередництво російської; фр. oraп
gerie є похідним від oraпge <<апельсиН>>; 
для російської мови припускається ні
мецьке посередництво. - СІС2 603; 
Чернь1х І 602; Фасмер ІІІ 148; К3СРЯ 
312; 3СБМ 1, 142; Kopaliг'Jski 698; Ho
lub--Lyer 347; Dauzat 515. - Див. ще 
оранжевий. 

орати1 <<обробляти землю плугом, 
сохою>>, [оракj <•орна земля на узбіч
чях гір>> О, орало <•знаряддя для оран
ки, рало>>, [оральник] <<ораЧ>> Ж, [ора
нина] <•орання; ріллЯ>> Ж, Куз, О, ора
ниця <<рілля; [земля, не орана кілька 
років; поле, яке треба орати; зоране по
ле; оранка] 0>>, оранка <<Орання; рілля; 
[час орання],>, [оранник] <<ОраЧ>> Ж, ора
тай, [оратель Ж] «ТС.>>, орач, [орачка] 
<•оранка,>, [орба] <<оfання>> ж, о, [уор
каJ ВеЗа, [орений <•зораниЙ>> Ж, О, 
орний, [відор] <<Відплата ораННЯМ>>, 
[зірки] <<край ниви, де закінчуються 
борозНИ>> Ж, [зорки] <•ТС.>> Ж, lзорок, 
зорак Я] <<стертий леміШ>>, [заори] 
<•краї поля, які з трудом заорюються 
через утрамбованість землі>>, [заорини] 
«ТС.>>, пере6р <<переорювання>>, пере
орок <<Переоране місце на дорозі>>, [під
орати] <•зорати трохи>>, [приорати] 
<<При оранні захопити частину чужої 
землі>>, [приоратися] «nри оранні дій
ти до якогось місця>>, [розор] <•загли
бина, яка утвqрюється плугом після 
певного прийому орання>> (у сполучен-
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ні орати в розор), розора <<розор; ме
жа між двома зораними полями, про

ведена плугом, або між грядками, зроб
лена заступом•>; - р. орать, бр. араць, 
Др. орати, П. ОГаС, Ч. orati, СЛЦ. orat', 
ВЛ. WОГаС, НЛ. woгas, болг. ора, М. ора, 
СХВ. орати, СЛН. огаtі, СТСЛ. Ор"'Гt1; -
псл. orati, oгjq; - споріднене з лит. 
агtі, ariu <<ОраТИ>>, ЛТС. aft, aru, ЛаТ. аго, 
агаrе, Гр. apOW <<ОрЮ>>, сірл. аігіm «ТС.>>, 
гот. arjan <<орати•>, тах. А В аге <<ПЛУГ•>, 
вірм. aгaur <<ТС.•>, двн. агt <<зоране по
ле>>, а також, можливо, з лит. lrti <<роз
ходитись у різні бОКИ>>, СТСЛ. Opt1'Гt1 
<<розв'язувати, пускати (на воду)•>, укр. 
розорИти; іє. *ar- <<орати>>. - Rudп. ІІ 
881; Фасмер ІІІ 148-149; К3СРЯ 312; 
Преобр. І 6v55-656; 3СБМ 1, )44; 
Macl1ek ESJC 416-417; Sclшsteг-Sewc 
1658-1659; Skok ІІ 563-564; Bezlaj 
ESSJ ІІ 252-253; Trautmaпп 13; Ива
нов Балто-сл. иссл. 1986, 52; Ernout
Meillet І 48; Walde-Hofm. І 69; Specl1t 
KZ 66, 29; KZ 68, 42; Pokorny 62-
63. -Пор. от6ра2 , рало, розорИти. 

[орати2 ] <<кричати>> Ж; - р. орать, 
м. ори ее <<розлягається, відлунюєть
СЯ>>, СХВ. орити ее, орим Се <<Відлуню
ВаТИСЯ>>, слн. 6riti <<звучати, луна
ТИ•>; - псл. огіtі «пунаТИ>>; - очевид
но, СПОріднене З дінд. вед. aryati <<ВИ
ХВаЛЯЄ>>, Гр. apll (атт. apd) <<МОJ1ИТ
Ва>>, араЩ.Ю1 <<МОЛЮСЯ, благаЮ>>, apUW 
<<кричу, говорю•>, лат. ого, orare «rово

рити, просити•>, лтс. urdet <<шуміти, 
бурмотіти•>, вірм. uraпam <<Заперечую•>, 
хет. агііа <<запитувати, подібно ораку
лу•>, aruv..•a(i)- <<Шанувати•>; імовірно, в 
основі лежить іє. *or- / ог- <<Говорити, 
звати•>. ::._ Фасмер ІІІ 149; К3СРЯ 312; 
Преобр. І 656; Skok ІІ 565-566; Bezlaj 
ESSJ ІІ 253; Pokorпy 781. - Пор. 
оратор. 

оратор, ораторство, ораторству
вати, ст. оратор (1642); - р. бош. 
м. оратор, п. ч. oratoг, слц. слн. ora
tor, схв. оратор; - запозичення з ла
тинської мови; лат. oгator <<промовець•> 
є похідним від ого <<говорю, благаю, мо
люсь•>, можливо, спорідненого з дінд. 
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aryanti <<ХВаЛЯТЬ>>, Гр. ГОМер. ар~ (атт. 
ард) <<молитва>>, вірм. uraпam <<Я запе
речую•>, псл. oriti <<лунати>>, укр. [ора
ти] <<КричатИ>>. - СІС 2 603; Черньtх І 
602; Фасмер ІІІ 148; 3СБМ 1, 143-
144; Kopaliг1ski 698; Walde-Hofm. ІІ 
224. - Див. ще орати2 . 

ораторія <<Великий музичний твір 
для хору, співаків-солістів і симфоніч
ного оркестру•>, ораторний, орато
ріальний; - р. болr. орат6рия, бр. 
арат6рьtя, п. oratorium, ч. oratoгium, 
oratoria, слц. oratorium, вл. oratorij, м. 
ораториум, схв. ораториjум, слн. oгa
t6rij; - запозичення з італійської мо
ви; іт. oratoгio походить від пізньолат. 
oratoгium <<Місце молитви>>, пов'язаного 
з лат. ого <<Говорю, благаю, молюсь>>; 
перейшло на назву музичного твору 
під впливом назви каплиці нар.-лат. 

Oratoгio di San Fi!ippo Nегі в Римі, де 
вперше почали виконуватись такі тво
ри. - СІС2 603; Филиппов РР 1975/1, 
82-83; Kopaliг1ski 698; Mestica 1062; 
Кlein 1091. -Див. ще оратор. 

орація <<урочиста промова з якого
небудь приводу>>, [ораця] <<ТС.>> Бі; -
р. орация <<довга промова•>, рацея, бр. 
арацЬLя, п. oracja, ч. огасе, слц. oracia, 
СХВ. Орйциjа <<ТС.>>; - запозичене З ла
ТИНСЬКОЇ мови, можливо, через посере
дництво польської; лат. oratio <<Промо
ва•> є nохідним від ого <<Говорю, бла
гаю, молюсЬ>>. - Фасмер ІІІ 145; 
3СБМ 1, 143-144; SW ІІІ 821; Kopa
liriski 698; Holub-Lyer 347; Walde
Hofm. ІІ 224. - Див. ще оратор. -
Поj). орати2 . 

[орач] (орн.) <<Жайворонок звичай
ний, Alauda arveпsis L.>>; - результат 
перенесення назви орач «nлугатар•>, 
зумовленого, очевидно, тим, що жай
воронок звичайний живе в полях, лу
ках, степах (пор. його назви р. жаво
ронок полевой, нім. Feldlerche), і рано 
навесні його пісня супроводжує працю 
орачів. - Птиць1 СССР 390. - Див. 
ще орати 1 . · 

орбіта <<траєкторія руху небесного 
тіла або космічного корабля; очна ям-



орган 

ка>>, орбітальний, орбітний; - р. 
болг. м. орбuта, бр. арбіта, п. ч. слц. 
orbita, схв. орбита, слн. orbita; - за
позиче,ння із західноєвропейських, мов; 
нім. Orbit «Траєкторія руху>>, Orbita 
<<очна ямка>>, фр. orbite <<траєкторія; 
очна ямка>>, англ. огЬіt <<ТС.>> походять 
від лат. orbita <<колія, шлях>>, пов'яза
ного з orbis <<КОЛО>>, яке певно'і етимо
логії не має. - СІС2 603; Черньrх І 
602; Фасмер ІІІ 149; 3СБМ 1, 145; Ko
paliг1ski 698; Dauzat 515; Кlеіп 1091; 
Walde-Hofm. П 219. 

орган 1 <<СКЛаДОВа ЧаСТИНа організ
му, механізму; знаряддя, засіб; устано
ва; періодичне виданНЯ>>, організатор, 
організація, організм, органік, орга
нізац!йний, організуючий, орган{ч
ний, організувати, переорганізація, 
ст. wргана (1642); - р. бр. болг. м. 
орган, др. ор(а)ган'Ь, П. БЛ. НЛ. orgaп, 
Ч. СЛЦ. СЛН. orgaп, СХВ. орган; - ЗаПО
ЗИЧеННЯ З греЦЬКОЇ МОВИ; гр. opycxvov 
<<знаряддя, інструмент; орган тіла>> по
в'язане чергуванням голосних з fpyov 
<<діло, робота>>, спорідненим з двн. 
werc, дісл. verk, вірм. gorc <<ТС.>>. -
СІС2 603-604; Rudп. ІІ 882; Черньrх І 
602; Фасмер ІІІ 145; Преобр. І 656-
657; 3СБМ 8, 82; Kopaliг1ski 700; Ho
lub-Lyer 347; КІеіп 1093; Fгisk І 
548-549, П 410-411.- Пор. ор
пі.н2, оргія. 

орган2 (музичний інструмент), [ор
rани Ж, вурrан ВеБ) «ТС.>>, органіст, 
органчик, органний; - р. орган, бр. 
арган, др. ор (а) гана, аргана, п. слц. 
orgaп, Ч. organum, болг. М. орган, СХВ. 
орган, Оргу;ье, СЛН. orgJe; - ЯК і ор
ган, ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. opycxvov <<ЗНаряд
ДЯ, інструмент, орган тіла>>, запозиче
ного в давньоруський період. - СІС2 

604; Rudп. li 881; Черньrх І 602-603; 
Фасмер ІІІ 145; Преобр. І 656-657; 
Назарова РР 1977/4, 86-89; 3СБМ 
1, 146; Kopalirl.ski 700; Holub-Lyer 
347; Кlein 1093. -Див. ще орган1 . 

організація, організатор, органі
заційний, організувати, організую
чий -ДИВ. орган 1 . 

орrони 

органка <<Старовинна вогнепальна 
зброя, схожа на рушницю; пищаЛЬ>>; -
р. ст. органка <<пищальна батареЯ>>, 
органки ( арганки) <<припасовані один 
до одного мушкети для стрільби од
ним запалом>> (1641), п. заст. organki 
«ТС.>>; - похідне утворення від орган 
(муз.); назва зумовлена подібністю 
з'єднаних мушкетних стволів до ряду 
труб в органі. - Див. ще орган2 . 

органчик (зоол.) <<рід коралових 
поліпів, ТuЬірога L.>>, [орrанки ( чер
воні)] <<Tubipora musica>> Ж; - р. 
органчик, слц. orgaпokoral «ТС.>>; -
похідне утворення від орган; назва зу
мовлена подібністю розташованих па
ралельно одна до одної трубчастих ко
лоній цих поліпів до труб органа. -
Див. ще орган2 . 

оргИ:нія, орrінія, орmнія - див. 
георгінія. 

оргія <<В античних народів - свят
кування й обряди на честь богів вина і 
веселощів; бучний, нестримний бен
кет>>; - р. болг. 6ргия, бр. оргія, п. 
orgia, ч. слц. orgie (мн.), вл. orgija, м. 
оргиjа, схв. opгuja, слн. orgija; - за
позич~ння із західноєвропейських мов; 
нім. Orgie, фр. orgie, англ. orgy похо
дять від лат. orgia (наз. в. мн.), яке 
ЗВОДИТЬСЯ ДО Гр. opytCX ( < * fорую) <<Та
ЄМНИЙ обряд>>, спорідненого з бpycxvov 
<<інструмент, орган тіла, музичний ін
струмент>>. - СІС2 605; Черньrх І 603; 
Фасмер ІІІ 149; Kopalirl.ski 700-701; 
КІеіп 1094; Frisk ІІ 412. - Див. ще 
6рган1 . 

[орrел] <<орден>> Ж; - не зовсім яс
не; очевидно, результат фонетичної ви
дозміни слова орден (див.). 

[орrони] (бот.) <<бузок, Syriпga vul
garis L.>> Mak, [ворrона, варrони, 
варкони, горrона] Лизанец; - слц. or
govaп; - запозичення з угорської мо
ви; уг. orgoпa «ТС.·>> є результатом пе

ренесення на бузок назви orgoпa «ор
ган>> (муз.), що походить від лат. orga
num; перенесен?- назва мотивується 

тим, що з бузку роблять сопілки; пор. 
нлат. syringa <<бузоК>>, утворене від гр. 
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орд 

avp1y~ <<дудка, свисток•>, нім. Pfeifeпba
um <<бузок•> (букв. <<дудкове дереВО>>), 
англ. pipe-tree «ТС.>>; перенесення назви 
було стимульоване фонетичною близ~ 
кістю слова уг. orgona <<орган•> до дав

нішої назви бузку уг. orgovaпy, яка че
рез слов'янське посередництво (болг. 
tаргавdн] «бузоко, м. jоргован, схв. 
jоргован, [jаргован, jергован, ерга
ван, хергован]) зводиться до тур. er
guvan, що походить від перс. arguwaп 
«ТС.>>, очевидно, пов'язаного з гебр. аг
gатап, ассір. argamaпп <<червона тка

нина>>.- Лизанец 614; MNTESz ІІ 
1090, 1091; Macl1ek Jm. rostl. 180; Си
моновиh 457; БЕР І 14. - Див. ще 
орrан2 . 

[орд] <<бочка>> Ж, [ордів Ж, гордів 
Лизанец, гордув тж], ст. гордова 
(XVIII ст.) <<ТС.•>; - запозичення з 
угорської мови; уг. hord6, [hordov] 
<<ТС.•> пов'язане з l1ordaпi <<носити, вози
ТИ>>, успадкованим з праугорського 

періоду. - Лизанец 590; MNTESz ІІ 
145, 146. 

орда <<об'єднання кількох кочових 
племен у тюркських і монгольських на

родів; безладний, неорганізований на
ТОВП>>, ордИнець <<член орди>>, [ордuн
чик] «ТС.>> Ж, ордuнщина, [ордuще] 
<<місце стояння ордИ>> Ж, ордИнський; -
р. болг. ордd, бр. ардd, др. орда <<Та
бір, КОЧОВИСЬКО>>, П. orda, horda, Ч. СЛЦ. 
llorda, м. орда, схв. хорда, ordija, слн. 
horda; - запозичення з тюркських 
мов; чаг. аз. каз. orda «nалац, шатро 
султана, хана•> (з монг.), тур. ordu 
<<Військовий табір•>, як і монг. ordu, or
da <<двір, табір, стоянка, орда•> (з про
тотюрк.) зводяться до тюрк. орут
«Стояти або розташовуватися табором; 
зупин.ятиСЯ•>. - СІС2 605; Халимонен
ко УМЛШ 1977/9, 24; Rudп. ІІ 882; 
Чернь1х І 603; Фасмер ІІІ 150; Шипо
ва 250; 3СБМ 1, 146-147; Супрун 
Криfv1ський укр. і ор. 126-127; Machek 
ESJC 176; Младенов 386; Skok ІІ 564; 
Mikl. EW 225; ТЕ\ ІІ 137; Lokotscl1 
1594; Korscl1 AfSlPI1 9, 660; Севортян І 
471-472. 
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ординарець 

[ордаля] <<гаївки, хороводи з пісня
ми після ВеликоднЯ•> О, [вородdль, во
родdй] <<ТС.>> О; - не зовсім ясне; мо
жливо, пов'язане з п. ordalia <<Серед
ньовічні методи визначення вини підо

зрюваного у злочині шляхом застосу

вання вогню, води або розжареного за
ліза•>, ч. слц. orda!ie, які зводяться до 
елат .. ordalia (мн. від ordalium <<ТС.•> ), 
запозиченого з германських мов; може 

бути зіставлене також з [орданя] <<Во
дохрещі>> (коли запалювались вогнища 
і коло них влаштовувались ігри), пов'я
заним з назвою річки Іордан. - Ониш
кевич І 144; Kopalitiski 699. 

орден <<Відзнака; чернеча або ЛИЦар
СЬКа-чернеча католицька громада; вид 

архітектурної композиціЇ•>; - р. болг. м. 
СХВ. орден, бр. ордзн, П. order, Ч. ordeп, 
слн. orden; - запозичення з німецької 
мови; нвн. Ordeп, свн. orden <<ТС.; суспі
льний стан•> зводиться до лат. ordo, 
5rdiпis <<ряд, порядоК>>, пов'язаного з ог
dїrі <<Починати ткання; починати•>, спо
рідненим з гр. 6роєїv <<ТС.>>. - СІС2 605; 
Чернь1х І 603; Фасмер ІІІ 150; Skok П 
564; Кlеіп l 092-1 093; Кluge-Mitzka 
524; Walde-Hofm. ІІ 221. 

ордер <<ПИСЬМОВе розпоряджеННЯ>>; 
- р. болr. ордер, бр. ордзр, П. ВЛ. OГ
der, Ч. СЛЦ. ordre <<НакаЗ>>, СЛН. ordra 
«ТС.>>; - очевидно, через ,nосередницт

во німецької мови (нім. Order <<розпо
рядженНЯ>>) запозичено з французької; 
фр. ordre <<Порядок, накаЗ>> походить 
від лат. ordo <<ряд, порядок•>, до якого 
зводиться й укр. орден. - СІС2 605; 
Чернь1х І 603-604; Фасмер ІІІ 150; 
Dauzat 516. -Див. ще орден. 

[ордиrач] (бот.) <<бук, Fagus L.•> О; 
- неясне; можЛиво, видозмінене за
позичення з тюркських мов; пор. тур. 

крим.-тат. ardi<:; <<ялівець; Ялина; гірсь
ка рослина•>, aga<:; <<дереВО>>. 

ор дина - див .. rорд. 
ординарець <<Військовослужбовець, 

що виконує різні доручення командира 

або штабу•>; - р. болг. м. ординарец, 
ст. ординанц, ордонанц, бр. ардьtнd
рац, п. ordynaпs, ч. ordoпance, ordo-



ординарний 

папе, слц. оrdопапс, вл. ordoпanca, схв. 
ордонанс, ордонанц, слн. огdопапс, ог
dопапспіk; - через посередництво ро
сійської й німецької мов (н. Ordonпaпz) 
запозичено з французької; фр. oгdoп
nance <<Ординарець>> є похідним від ог
dоппег <<НаказуватИ>>,. джерелом якого є 
лат. ordinare <<ТС.>>, пов'язане з огdо 
<<ряд; порядоК>>. - СІС2 605; Фасмер 
ІІІ 150; Kopaliriski 699; Holub-Lyer 
347; Dauzat 516. -Див. ще орден. -
Пор. орДинарний. 

ординарний <<ЗВичайний, рядовий; 
(заст.) штатниЙ>>; -- р. ординарньtй, 
ст. ординарuйньиt, бр. ардьtюірньt, п. 
ordyпarny, оrdупагуjпу, ч. ordiпarпi «rру
бий>>, слц. огdіпагnу «ТС.>>, м. ординd
рен, схв. ординаран, слн. огdіпаrеп; -
очевидно, через nольське посередницт

во запозичено з латинської мови; лат. 
огdіпагіus <<звичайниЙ>> є похідним від 
огdо <<ряд; порядок>>. - СІС2 605; Фас
мер ІІІ 156; 3СБМ 1, 14 7; Kopalitiski 
699; Holub-Lyer 347; Skok ІІ 564. -
Див. ще орден. 

[оребИнови] (у сполученнях [оре
бuнова нуоч] <<Горобина ніч; ніч, пере
важно в червні, коли буває сильна зли
ва з громом і блискавкою>> Л, [рабrІ
нова нуоч, ребuнова нуоч] Л, горо
бИна ніч <<ТС.>> ); - р. [воробьrіная 
ночь] <<душна літня ніч з частими бли
скавицями; осіння грозова ніч з безпе
рервним гуркотом грому>>, [рябuновая 
ночь] <<душна ніч з блискавицею під 
час цвітіння горобини>>, бр. раб{навая 
ноч <<Темна літня ніч з громом, блис
кавкою, зливою>>, вераб'іная ноч <<те.; 
найкоротша літня ніЧ>>, др. рябиная 
ночь <<горобина ніЧ>>; - похідне утво
рення від др. *орябь <<куріпка>>; назва 
зумовлена тим, що в таку літню грозо

ву ніч у гніздах, влаштовуваних куріп
ками на поверхні землі, гине багато 
куріп'ячих пташенят; пов'язання з наз
вою горобець є результатом пізнішої 
деетимологізації давнього виразу. -
Німчук Булахавский и совр. язь1козн. 
236-245. - Див. ще орябка. - Пор. 
рsібчик1 . 

оренда 

орел (орн.) <<Aquila L.>>, [вірло] 
<<Opem Ж, орлан <<морський орел, Halia 
eetus SaV.>>, орленЯ, орлик, орщІця, вір
лrіця, орлЯ, [вірлЯ] <<Орлю>, орлЯнка ор
лИний, орлій, орловий, орлЯчий, tвір
лЯчий] <<орлиниЙ>>; - р. орёл, бр. арол, 
др. орьл'Ь, п. orzel, ч. orel, слц. ого!, вл. 
woгjol, нл. jeгjel, болг. орел, м. орел, 
СХВ. орао, СЛН. ore\, СТСЛ. ОрЬЛ'Ь.; - ПСЛ. 
огьlь; - споrіднене з лит. erelis, [arelis] 
<<Орел>>, лтс. erglis ( <*eгdlis), erelis, прус. 
агеlіе, гот. ага, двн. аго, нвн. Aar, сбрет. 
еrег, корн. брет. er, хет. \}агаs, род. в. \Ja
raпas «ТС.>>, Гр. Opvl~ <<ПТаХ>>, ПОВ'ЯЗаНИМИ 
з гр. opvщ1t <<піднімаюСЯ>>, лат. огіог 
«ТС.>>; іє. *ег-/ or-.- Rudn. ІІ 882; Фас
мер ІІІ 150-151; Чернь1х І 604; Преобр. 
І 657; 3СБМ), 150; Bгucknec 382-383; 
Machek ESJC 417; Schusteг-Sewc 1661; 
Младенов 386; Skok ІІ 563; Bezlaj ESSJ 
ІІ 253; Eckeгt ZfSl 8/6, 882, 888-889; 
Trautmanп 13; Топоров 101-102; Po
korпy 325-326. - Пор. орієнталь
ний, орієнтувати, орнітологія. 

орелі, ореля, орель -див. релі. 
оренда «Тимчасове користування бу

дівлями, земельною ділянкою та ін. на 
договірних засадах; плата за таке ко
ристування; (іст.) шинок, корчма>>, арен
да <<ТС.>>, оранда (заст.) <<Шинок; річний 
чинш>>, [ранда] <<Шинок>>, орандар <<орен
дар; шинкар>>, [оландар] <<орендар>> Ж, 
[олондар] <<ТС.>> Ж, Пі, орандаренко 
<<СИН шинкарЯ>>, [оландаренко] <<СИн 
орендаjJЯ>> Бі, орандар{вна <<дочка шин
каря>>, [оландар{вна] <<дочка орендаря>> 
Бі, [оландарка] <<дружина орендаря>> 
Бі, орендар, орендарство, оренда
тор, орендарювати, орандарювати, 
[оландаровdти], орендувати, ст. арен
да (1586), оренда <<ШИНОК>> (1683), 
арендар'Ь (1583), арендавати (1593); 
- р. болг. м. аренда, бр. арЗнда, п. ч. 
arenda, слц. areпda (з уг.), схв. арёнда; 
- через польську мову запозичено із 

середньолатинської; · елат. arreпda <<річ
ний чинш>>, aгreпdare <<орендувати, на
ймати>>, зводяться до префікса лат. 
ad- (аг-) <<ДО->> і дієслова reddeгe, утво
реного з префікса re- <<знову, назад>> і 
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дієслова dаге <<даватИ>>, спорідненого 
з псл. dati, укр. дати. СІС 2 606; 
ІУМ Лекс. і фраз. 487; Rudn. ІІ 882; 
Фасмер І 85; Преобр. І 8; 3СБМ 1, 
159; Bгuckner 6; Kopalinski 80; Ho
lub-Lyeг 83; Sadn.-Aitz. VWb. І 25. 
-Див. ще дати. - Пор. рента. 

ореол <<Німб; світлове коло, яке 
оточує що-небудь на темному фоні; 
(перен.) атмосфера слави, пошани нав
коло кого-небудь>>; - р. болг. м. оре
ол, бр. арз6л, п. ч. слц. aureola, вл. 
awreola, схв. ореол, ореола; - запози
чення з французької мови; фр. aureole 
<<СЯЯННЯ>> зводиться до лат. aureolus 
<<золотий, позолочениЙ>> ( < *aureus 
«ТС.>>), похідного від aurum (< *ausom) 
<<ЗОЛОТО>>, очевидно, спорідненого з 
ЛИТ. auksas <<ЗОЛОТО>>, прус. ausis, ТОХ. 
А was «ТС.>>. - СІС2 606; Черньrх І 
604; ССРЛЯ 8, 1018, 1019; Kopaliriski 
98; Holub-Lyeг 88; Dauzat 60; Wal
de-Hofm. І 86. 

Орест, (чоловіче ім'я), [Ярест, 
Орuсьо, Орко], ст. Орест'Ь <<оугодникь 
Б(ог)у>> (1627); р. Орест, бр. 
АрЗст, Ч. слц. Orest, болr. Орести, 
слн. Oгest, стсл. ~рєст'Ь; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено з грецької мови; гр. 'ОрЄатr]с; 
виводиться від іменника о рос; «ropa>>' 
ОЧеВИДНО, СПоріднеНОГО З OpVVj.ll <<ПідіЙ
маЮСЬ>>, орvїс; <<ПТаХ>>, ПСЛ. ОГЬІ'Ь, укр. 
орел. - Вл. імена 76; Петровский 171; 
Спр. личн. имен 441; Леков 369; Кlein 
1093; Frisk ІІ 426. - Пор. орел. 

оригінал <<Первинний, вихідний до
кумент; (перен.) дивак>>, оригіндльtшй, 
оригіNсільничати; - р. болг. м. ори
гинсіл, бр. арьtгіNсіл, п. oryginaJ:, ч. 
слц. слн. original, вл. нл. original, схв. 
оригu/іал; - запозичене з німецької 
мови, можливо, через польську; нім. 

Original походить від лат. orїginalis <<пер
вісний, природний, самобутніЙ>>, похід
ного від orїgo (род. в. oгїginis) <<поча
ток, джерело, походженНЯ>>, пов'язано
го з огіоr, огїгї <<Підніматися, з'являти
ся, ставати видимИМ>>, спорідненим з 
діНД. p)Oti, ГQVcJti <<ПідНіМаЄТЬСЯ, рухає-
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ться>>, §rta <<Він рушав>>, ав. ar- <<рухати, 
рухатися>>, дперс. rasatiy <<приходить>>, 
вірм. y-arnem <<піднімаюся, встаю>>, гр. 
OpVVj.ll «ТС.>>, ГОТ. rinnan <<ТеКТИ, біГТИ>>, 
дангл. irnan, rinnan «ТС.>>. - СІС2 606; 
Черньrх І 604; Фасмер ІІІ 152; 3СБМ 
1, 156; Kopaliriski 702; Holub-Lyeг 
347-348; Skok ІІ 565; Кluge-Mitzka 
524; Walde-Hofm. ІІ 222-223. -
По]J. орел орієнтальний. 

[орИда] (назва барана) Доп. УжДУ 
4, [орuло] «ТС.>> тж; - неясне. 

[оризвіти] <<очунятИ>> Ба, [оризьві
ти] <<Прийти до пам'яті; відсвіжитися>> 
О; - очевидно, запозичення з польсь
кої МОВИ; П. orzezwiec <<ОСВіЖИТИСЯ, 
оживитися>> є похідним від гzezwy 
<<жвавий, бадьориЙ>>, якому відповідає 
укр. [різвий]. - О ІІ 24; Ба 9. - Див. 
ще різвИй. 

ОрИна, ОрИся, ОрИшка - див. 
ІрИна. 

орів, ор6в - див. рів. 
орієнтальний <<східний>>, [оріЄNт] 

<<СХід>> Куз, орієNтал[з.м, орієнталіст, 
орієNтал[стика; - р. ориеNтсільNьtй, 
бр. арьtеNтсільньt, п. oгientalny, Oгient, 
ч. oгientalnf, Orient, слц. orientalny, 
Oгient, вл. oгientaliski, orient, болг. м. 
ОрИеІітсlЛСКИ, ориент, СХВ. ориjеNтіі
ЛаІі, ориjеІіт, СЛН. OГienta]en, orient; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
нім. oгientalisch, Огfепt, фр. англ. orien
tal, orient походять від лат. огіепtаІіs 
<<СХідниЙ>>, огіёns, -entis <<Сонце, що схо
дить; схід>>, пов'язаних з orior, оrїrї 
<<Підніматися, ставати видимим, з'явля
тися>>. - СІС2 606; Черньrх І 603-
604; Фасмер ІІІ 152; Kopaliriski 701; 
Dauzat 517; Кlein 1094. - Див. ще 
оригінал. - Пор. орел. 

орієнтувати, орієNтсітор, орієІі
тсіція, орієNтuр, орієнт6вNий; - р. 
ориеNтuровать, бр. арьtентавсіць, п. 
oгientowac, ч. orielitovati, слц. oriento
vat', вл. oгientowac, болr. ориеNтuрам, 
м. ориеNтИра, схв. ориjеNтuрати, ори
jеNтисати, слн .. orientfгati; - запози
чення з французької мови; фр. orienteг 
<<орієнтувати>> утворено від огіеn t <<СХід>>, 



о ріж 

що походить від лат. oгiens (-ntis) 
«ТС.>>. - СІС 2 607; Чернь1х І 605; 
ССР ЛЯ 8, 1026; Kopalinski 701; Dauzat 
517; КІеіп 1095. - Див. ще орієн
тальний. 

оріж, ор[же - див. оружжя. 
[оріх 1 ] <<nропуск в. оранці>> Си; -

бр. [арЗх] «ТС.>>; - результат фоне
тичної видазміни (випадіння г) у слові 
огр[х «ТС.>>, зближеному з гор{х або, 
можливо, з основою слова орати. -
3СБМ 1, 159.- Див. ще гріх. 

оріх2 , ор[хове, ор{шеrтя, ор[ишrш, 
ор{итик, ор{иишця, орішочrшк 
див. горіх. 

оріхар, оріхарка, орtхtвка, орі
шанка, орішар, орішарка - див. го
ріхівка. 

(ор і я] <<ВИД рибаЛЬСЬКОЇ СіТКИ, яку 
закидають з човна і в нього ж витяга

ють>> Г, НЗ УжДУ 26/2; - запозичен
ня з молдавської мови; молд. орие 
(рум. 6rie) <<ВИД рибальської сітки>> ети
мологічно неясне. - СДЕЛМ 294. 

оркан (заст.) <<урагаН>>; - р. орксиі 
«ТС.>>, п. вл. oгkan, ч. слц. слн. oгkan, 
М. оркан, СХВ. орКііІі; - через ЗаХіДНО
СЛОВ'ЯНСЬКі мови запозичено з німець
кої; нім. Orkan <<ураган>> через гол. or
kaan зводиться до назви huгacan «ТС.>> 
в карибській мові таіно, звідки похо
дить і форма урагаІі. - СІС2 607; 
ССР ЛЯ 8, 1 Q29; Sf. wyr. obcych 534; 
Machek ESJC 417; Holub-Lyeг 348.; 
Bezlaj ESSJ ІІ 253; Кluge-Mitzka 
524. - Пор. ураган. 

оркестр, оркестраііт, оркестріон, 
оркестровка, оркестральІіий, ор
кестровий, оркеструвати, переор
кестровка; - р. оркестр, бр. ар
кестр, П. orkiestra, Ч. orchestr, СЛЦ. ВЛ. 
orchester, болг. оркіст'Ьр, м. оркес
тар, схв. оркестар, слн. orkester; -
запозичення з французької мови; фр. 
orchestre походить від гр. орх~сrтра 
<<місце для співу і танців у театрі>>, по
хідного від 6рхtо11ш <<танцюю>>, можли
во, спорідненого з дінд. rghayati «Трем
тить>>. - СІС2 607; Паномарів Мовозн. 
1974/2, 44; Коваль 164; Чернь1х І 605; 

орлИна 

Фасмер ІІІ 153; Преобр. І 658; 3СБМ 
1, 148; Sf. wуг. obcych 534; Holub
Lyeг 347; КІеіп 1092; Dauzat 515; Frisk 
ІІ 433. 

[оркис] (бот.) <<Полба, пшениця 
спельта, Triticum spelta L.>>, [аркіш 
Mak, воркіш Mak, оркіс Ж, оркиш 
Mak, оркіш Ж] «ТС.>>; - р. [оркuш] 
<<Полба>>, бр. [оркіш] <<Сорт ячмеНЮ>>, 
[воркіш] «ТС.>>, п. oгkisz «Тс.; полба>>, ч. 
okryz <<Полба>>; - виводиться з тур. 
або тат. uгkus <<Просо, ячміНЬ>>, етимо
логічно неясного. - Німчук 268; Ма
карушка 14; Фасмер ІІІ 153; Преобр. І 
658; ШипQва 251; Bгi.lckner 381; Ma
chek ESJC 412; Mikl. EW 226; ТЕ! 
Nachtг. І 62. 

оркіш, оркиш - див. оркис. . 
оrлики1 (бот.) <<Aquilegia L.>>, [вор

ліки <<орлики звичайні>> Mak; - р. 
ОрЛИК <<ОрЛИКИ>>, (орлики} <<Герань луч
На, Geranium pratense L.>>, бр. ворлікі 
<<орлики>>, [горлікі], п. oгlik, lorlica], ч. 
слц. orllcek, слн. orlfca, [orlicek, vorlica] 
«ТС.>>; - похідне утворення від орел; 
назва пояснюється будовою квітки ор
ликів, пелюстки якої із загнутими вниз 
шпорцями нагадують кігті хижого пта
ха або голову хижого птаха із загну
тим дзьобом; пор. [голубкИ, яструбец] 
«ТС.>>; не виключена можливість каль
кування етимологічно неясної наукової 
назви лат. Aquilegia, яка інколи роз
глядається як похідна від aquila <<орел>>, 
хоча припускається також, що вона 

може складатися з основ aqua <<Вода>> і 

lego <<Збираю>> (пор. р. водосбор <<Aqui
legia>>). - Бісюліна-Клоков 204; Тра
вянистьІе растения СССР І 384-385; 
3СБМ 2, 196; Machek Jm. rostl. 44; 
Симоновиh 42. - Див. ще орел. 

[орлики2] (бот.) <<розхідник плюща
видний, розхідник звичайний, Glecho
ma hederacea L.>> Mak, Ан; - можли
во, похідне від орел; мотивація назви 
неясна. 

[орлИна] <<жердина, кілок>> Ж; -
результат фонетичної видазміни форми 
lвopuiia] <<ТС.>>; пор. [вірлuііє] <<кілля>>. -
Див. ще вір1 . · 
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[орлиця] (орн.) <<Горлиця, Strepto
pelia turtuг>>, [орлик, орличка Шарл, 
Дейн, орліца Дейн] «ТС.>>; - р_езультат 
видазміни деетимологізованоІ назви 

горлиця, помилково зближеної з орел, 
орлИця. - Див. ще горлиця. 

орлЯк (бот.) <<ВИд папороті, Pteгidi
um aquilinum (L.) Kuhn.>>; - р. орлЯк, 
бр. арлЯк; - похідне утворення від 
орел; можливо, неповна калька латин
ської наукової назви, в якій компонент 
aquilїnum (букв. <<орлине>>) є похідним 
від aquila <<ореЛ>>; назва пояснюється 
формою листя рослини, яка нагадує 
крило птаха; пор. слц. kapгad' ог!іС! 
<<орляк>>, ч. kfidlatenec, слн. oгlova pгa
prot «ТС.>>. - ЗСБМ 1, 148-149; Ma
chek Jm. rostl. 33; Симоновиh 384. -
Див. ще орел. 

оршімент <<Візерунок>>, орнамен
тація, орнаментика, орнаментИст, 
орнаментальний, орнаментувати; -
р. орнамент, бр. арнамент, п. ч. слц. 
вл. нл. ornament, болг. м. орнамент, 
схв. орнамен(а)т, слн. oгnament; -
через польське посередництво запози

чено з латинської мови; лат. oгnamen
tum <<озДоба, прикраса>> є похідним від 
ornare <<прикрашатИ>>, яке виникло в 

результаті стягнення форми *ord(i)nare 
<<упорядковувати>>, пов'язаної з 6гd6 
<<порядоК>>. - СІС2 607; Чернь1х І 605; 
Фасмер ІІІ 153; ЗСБМ 1, 149-150; 
Kopalir1ski 701; Holub-Lyer 347; Кlein 
1095; Walde-Hofm. ІІ 223. - Див. ще 
орден. - Пор. ордер. 

орнітологія <<розділ зоології, що ви
вчає птахіВ>>, орнітолог, орнітолог{ч
ний; - р. болг. орнитология, бр. ар
ніталогія, п. ornitologia, ч. oгnitologie, 
слц. oгnitol6gia, схв. орнитологиjа, 
слн. ornitologfja; - запозичення із за
хідноЄвропейських мов; нім. Ornitholo
gfe, фр. ornithologie, <!НГЛ. ornithology 
походять від нлат. ornithologia, утворе
ного з основ гр. орvїс; (род. в. орvї&щ) 
<<ПТаХ>>, спорідненого з гот. ага, дангл. 
earn <<ореЛ», ук~. орел, і Л6уос; <<Слово, 
розум>>. - СІС 607; ССРЛЯ 8, 1037; 
Kopalinski 701; Но! ub-Lуег 348; РЧДБЕ 
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516; Dauzat 518; КІеіп 1096. - Див. 
ще орел, логіка. 

[оробимець] (бот.) <<рогіз широко
листий, Typha latifolia L.>> Mak; - р. 
[ оробинецJ <<рогіз>>, ч. огоЬіnес <<ТС. >> (з 
рос.); - неясне; можливо, результат 
фонетичної видазміни назви [горобu
нець] <<рогіз вузьколисти й, Typha an
gustifolia L.>> (пор. також [горобинник] 
<<рогіз широколистиЙ>> Mak). - Ma
chek Jm. гostl. 303; Holub-Lyer 348. -
Пор. горобИ.нець. 

оробИ.на - див. горобИна. 
орон - див. ворон. 
[ ороний] <<жовтий, жовто-коричне

виЙ>> Ж, Куз, [ороньовий] <<золотиЙ>> 
Лизанец, [орань6вий] (сорт кукурудзи) 
Доп. УжДУ 2; - пов'язане з уг. агаnу 
<<золото>>, яке разом з відповідними 

словами інших фінно-угорських мов 
(комі удм. зарни <<ЗОЛОТО>>, ер з. сьtрнз 
<<ТС. >>) походить з іранських мов (дперс. 
hyrю)ya-, ав. zaгanya- «ТС.>>). - Лиза
нец 458; MNTESz І 170; Льпкин-Гу
ляев 104. 

[оропія] <<орава, купа>>; - неясне. 
[орсак] <<Сторона, країна; шосе, ви

мощений ШЛЯХ>> Г, Ж, [apcar] <<бруко
вана чи шосейна дорога>> ДзАтл ІІ, 
[гарсаr, горсаr, opcar, opocar] «ТС.>> 
тж, [оЕсукj <<ТС.>> Ж, ст. арсаг'Ь, ор
саг'Ь (XVII ст.); - п. orszak <<Почет; 
(ст.) натовп>>, схв. русаг <<Країна>>, 
слн. [oгsag] «ТС.>>; - запозичення з 
угорСЬКОЇ МОВИ; уг. oгszagut <<ШЛЯХ>> 
утворене З іМеННИКіВ OГSZag <<КраЙ>>, 
варіанта даВНіШОГО uraszag <<ПаНСТВО, 
становище пана, поміщика>>, похідно

го від uг <<ПаН>>, етимологічно неясно
го, та Ut <<ДОрОГ3>>. - ДзендзеЛіВСЬ
КИЙ УЛГ 51; Лизанец 614; Bezlaj 
ESSJ ІІ 254; MNTESz ІІ 1095, ІІІ 
1035; Barczi 225. 

[орсуля] <<Червона кулька, що набі
гає після укусу комахи>> ВеБ, [орсуль
ка] <<ТС.>> тж; - неясне. 

ортодокс <<той, що неухильно до
тримується певних переконань, напря

мів, учень; правовірниЙ>>, ортодоксія, 
ортодоксальний; - р. ортодокс, бр. 



ортопедія 

артад6кс, п. oгtodoks, oгtodoksa, ч. слц. 
oгtodox, вл. ortodoksija, болr. ортод6к
сия, ортодоксалеІі, м. ортод6ксеІі, 
схв. ортодоксиjа, слн. oгtodoks(ja; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; нім. oгthodox <<ортодоксальний; 
правовірниЙ>>, фр. orthodoxe, англ. or
thodox «ТС.>> походять від пізньолат. 
oгthodoxus, що зводиться до гр. 6р{16-
оо~щ <<правовірний, який має правиль
ну думку>>, утвореного з основ прик

метника 6р{16с; <<правильний, прямий, 
справжніЙ>>, яке пов'язуєтьсЯ з дінд. 
urdhva- <<ВИСОКИЙ>>, vaгdhati <<ПідНіМаЄ>>, 
та іменника о6~сх <<думка>>, пов'язаного 
З OOXEW <<ЗДаЮСЯ добрим; думаю, Ві
рЮ>>. - СІС2 608; ССРЛЯ 8, 1041; Ko
palir\ski 391-392, 701-702; Holub
Lyer 348; Dauzat 518; Кlein 1097; Fгisk 
ІІ 415-416. - Див. ще доктор. -
Пор. парадокс. 

ортопедія <<Галузь медицини, що за
ймається деформаціями скелета>>, ор
топед, ортопедИст, ортопедurтий; -
р. болг. ортопедия, бр. артапедьtя, п. 
oгtopedia, ч. oгtopedie, слц. oгtopedia, 
вл. нл. oгtopediski, м. ортопедиjа, схв. 
ортопедujа, слн. ortoped(ja; - запози
чення з французької мови; фр. oгthope
die утворено лікарем Н. Андрі (N. And
ry, 1658-1742) з основ гр. 6р&6с; <<Пря
мий, правильниЙ>> і кшоєісх <<ВИхован
ня, навчання, освіта, культура>>. -
Кlein 1098; Dauzat 518. -Див. ще ор
тодокс, педагог. 

оруда <<керівництво; [робота, кло
поти Г, СУМ; діло, справа, випадок, 
подія; заняття, дія, вчинок, підприємс
тво; використання Ж]», орудар <<вер
ховода, керівник>>, [орудеtіuця] <<оруда>> 
Ж, [орудєj «ТС. Ж; зустріч сватача з 
батьком дівчини 0>>, [орудя] <<ТС.>> О, 
[opyдutia] <<прилад, знаряддя Ж>>, [ору
дuнка] <<сапа; лопата; вила для .картоп
лі>> О, [орудка] <<діло, справа>>, оруд
ІіИК <<орудар; виконавець чужої волі; 
[керівник]>>, [орудованя] <<справа, діло; 
покупка>> О, [орудоваІіє] <<робота, дія, 
заняття, nідприємство; використання» 
Ж, [орудовNuцтво] «ТС.>> Ж, [орудок] 

оружжя 

<<знаряддя, прилад>> Ж, орудNий (у спо
лученні о. відміNок), [орудущийj <<КО
мандуючиЙ>>, орудувати <<вправно дія
ти; розпоряджатися; керувати; діяти; 
[мати діло; працювати, старатися; бра
тися до кого О]>>, [поорудовати] <<до
відатися; роздобути>> О; - р. орудие 
<<ЗНаряддя, гармата; [справа, діло],>, 
орудавать <<діяти; [торгувати; витво
ряти],>, (порудиІіа} <<ТОВСТе ПОЛОТНО>>, 
[обрудить] <<обшити>>, бр. арудаваць 
<<орудувати>>, др. орудие <<справа; судо
ва справа; робота; зброЯ>>, арудовати 
<<діяти>>, п. oг~dzie <<повідомлення, до
ручення•>, or~dowac <<клопотатися; ви
Ішнувати доручеННЯ>>, ч. oгud( <<ЗНаряд
дЯ•>, болг. орі>дие <<знаряддя, оргаН>>, м. 
орудие, СХВ. opylJe <<іНструмент, спра
Ва>>, СЛН. oгodje, СТСЛ. ОрЖДНН: <<СПрава, 
дія>>; - псл. oгQdьje, пов'язане чергу
ванням голосних з r~dь <<рЯд>>, r~diti 
<<рядити•> ;V припускається також (Ma
chek ESJC 417) походження від OГQZЬje 
<<знаряддЯ>> з пізнішим наближенням до 
г~dь; менш переконливе виведення 
(Вайян Пробл. ист. и диал. 85-86; 
Uhlenbeck AfS!Ph 15, 492; Hirt РВгВ 
23, 336; Matzenauer 63; Falk-Torp 
141 З) з ді сл. eгinde ( eгendi) <<доручен
ня, справа>>, двн. arunti «ТС.>>. - Фас
мер ІІІ 154; Чернь1х І 605-606; Пре
обр. І 658-659; Петлева 3тимология 
1980, 36-41; 3СБМ 1, 152; Младенов 
387; Skok П 567; Bezlaj ESSJ ІІ 254; 
Pedersen KZ 38, 310; Peгsson Веіtг. 
857. - Див. ще ряд. - Пор. напо
рудйти, оружжя, спорудИти. 

оружжя (заст.) <<зброЯ>>, [6ріж, ор[
же, оруже, оружиє] «ТС.>> Ж, [ору
жейtія] <<ЗброярНЯ>> Ж, оружu/іа <<руш
ниця; [зброя Ж]•>, оружNий (заст.) 
<<озброєнИЙ>>, оружNо <<із зброєю в ру
каХ>>, [ор ужити (ся)] <<озброїти( ся)>> Г, 
Ж; - р. оружие <<зброя>>, ружьё <<ру
шниця>>, бр. ружжо «ТС.>>, др. оружие, 
п. ог~z <<зброя>>, ч: [oruzf] <<знаряддя; 
зброя>>, болг. ор'Ьжие <<Зброя>>, м. ора
жjе, схв. орт]жjе, слн. oгozje, стсл. 
оржжнє <<ТС.>>; - псл. OГQzьje; - спорі
днене з лит. гefigtis, гengiuos <<споря-
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орфографія 

джатисЯ>>, aprefigti <<споряджати, одяга
ТИ>>, apranga <<спорядженНЯ>>, isгefigti 
<<здіймати, роздягати>>; менш перекон
ливе пов'язання (Преобр. І 659) з р. ру
гать і реконструкція первісного зна
чення як <<лайка, знущання>>, яке зазна
ло впливу orQdьje <<ЗНаряддЯ>> і стало 
сприйматися як <<засіб ворожої діЇ>>. -
Фасмер ІІІ 154, 512-513; ЧерJ-ІЬ!Х І 
606; Bruckner 381; Machek ESJC 418; 
Младенов 387; Skok ІІ 567; Bezlaj 
ESSJ ІІ 254; Bern. IF З 1, 41 О; Matze
nauer LF 18, 269-270. 

орфографія <<правопис>>, орфогра
фfчrшй; - р. орфография, бр. арфа
графія, n. слц. oгtografia, ч. oгtogгafie, 
вл. oгtogгafija, болг. ортография, м. 
ортографиjа, схв. ортографиjа, слн. 
oгtograffja; - запозичення із західно
європейських мов; нім. Orthogгaphie, 
фр. oгthogгaphe, англ. orthogгaphy по
ходять від лат. orthogгaphia, яке зво
диться ДО гр. op{Joypex<pJCX <<ПраВОПИС>>, 
утвореНОГО З ОСНОВ СЛіВ ор&ос; <<ПрЯ
МИЙ, ПраВИЛЬНИЙ>> і ypa<pW <<ПИШУ>>. -
СІС2 609; Черньrх І 606; ССРЛЯ 8, 
1048; Kopalir\ski 368, 701-702; Ho
Jub-Lyer 348; РЧДБЕ 517; Dauzat 
518; КІеіn 1098. - Див. ще графа, 
ортодокс. 

орфоепія <<система правил вимо
ВИ>>, орфоеп{чнuй; - р. орфоЗпuя, бр. 
арфаЗпія, п. слц. ortoepia, ч. ortoepia, 
ortoepika, вл. ortoepija, болг. орто
епия, м. opmoenuja, схв. opmoenuja, 
слн. oгtoep!ja; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; нім. Orthoep!e, 
фр. oгthoepie, англ. orthoepy походять 
Від Гр. ор8ОЕ1ГЄЮ <<ПраВИЛЬНіСТЬ ВИМО
ВИ>>, утвореного з основ прикмет

ника 6р&6с; <<прямий, правильниЙ>> і 
іменника.Єкос; <<мова, слово>>. - СІС2 

609;' ССРЛЯ 8, 1049; Kopalir\ski 284, 
701-702; Holub~Lyer 348; РЧДБЕ 
517; КІеіn 1097. - Див. ще епос, ор
тодокс. 

орхідея (бот.) <<Південна трав'яниста 
рослина>>, орх{дні <<Orchidaceae>>; - р. 
болг. орхидея, бр. архідЗя, п. ч. слц. 
orchidea, вл. oгchideja, м. схв. opxu-
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деjа, слн. oгhideja; - запозичення з 
латинської наукової номенклатури; 
нлат. Orchideae (пізніше Oгchidaceae) 
утворено від oгchis <<орхідея>>, що похо
дить Від Гр. ОрХІС: <<Ядро, ЯЄЧКО; орхі
деЯ>>, спорідненого з вірм. oгjik' <<ЯЄЧ
ка>>, ав. drdzi «ТС.>>, алб. herdhё <<ЯЄЧ
КО>>, ЛИТ. erzi]as <<ЖеребеЦЬ>>; назва рос
ЛИНИ пояснюється формою й бульб. -
СІС2 609; Черньrх І 606; Kopalir1ski 699; 
Holub-Lyer 347; КІеіn 1092; Fгisk ІІ 
433-434. 

орЧИК <<ВаЛОК, ДО ЯКОГО ПрИКріПЛЮ
ЮТЬ посторанки в упряжці; барок>>; -
р. орчик, бр. ворчьtк, п. orczyk, вл. 
worcik; - через польське посередницт
во запозичено з німецької мови; свн. 
oгtsch!t (нвн. Ortscheit <<ТС. >>) складає
ться з основ іменників ort <<Гострий 
кінецЬ>> і sch!t <<Поліно>>; менш переко
нлива думка (Преобр. І 659) про зв'я
зок з р. [арчак] <<дерев'яний каркас 
сідла>> і зворотний вплив п. orczyk на 
німецьке слово. - Дзендзелівський St. 
s!. 22/3-4, 292; Фасмер ІІІ 155; Пре
()бр. І 659; 3СБМ 2, 197; Schuster
Sewc 1659; Mik!. EW 225; Matzenaueг 
265. 

оршад <<Прохолодний напій з мигда
левого молока з цукроМ>>; - р. оржад, 
оршад, п. orszada <<ТС.>>; - запозичен
ня з французької мови; фр. orgeat <<Ор
шад, мигдалеве молоко>>, походить від 

пров. orjat <<Напій з ячменю>>, пов'яза
ного з ordi (orge) <<ЯЧМіНЬ>>, що зводить
ся до лат. hordeum «ТС.>>, спорідненого 
з двн. geгsta, гр. )ері, хр!&~, алб. 
dгith(ё) «ТС.>>. - Фасмер ІІІ 152; S±. 
wуг. obcych 535; Dauzat 516; Gamil!
scheg 661; Wa!de-Hofm. І 656-657; 
Pokoгny 446. 

оряба, оТЯбина - див. горобИна. 
[орябка (орн.) <<рябчик лісовий, 

Tetrastes (Tetrao) bonasia L.>>, [ворЯбка 
Ж, орябець Шарл, орЯбок Г, Ж, О, 
оробка Шарл, рябок] <<ТС.>>; - р. ст. 
орябь <<Куріпка>>, бр. [арабок] <<ряб
чик>>, др. рябь <<куріпка>>, ерябь <<ТС.>>, 
п. jaгzq_bek <<рябчиК>>, [jaгzq_b], ч. jera
bek «ТС.>>, слц. jarabica <<куріпка>>, болг. 



орЯбок 

Яребица, [е'ребаца] «ТС.•>, схв. jареб 
«Гірська куріпка, Perdix saxatilis•>, 
jаребица <<куріпка•>, jеребица «ТС.•>, 
слн. jereb (jareb) <<куріпка (самець)•>, 
р.-цсл. mр~Бь. <<куріпка•>; - псл. *аr~Ь'Ь, 
*аr~Ьь, *аг~Ььk'Ь <<рябчик, куріпка•>, по
в'язане з *аг~Ьіnа <<горобина•>, г~Ь'Ь 
<<рябиЙ•>; - споріднене з лит. jeгube 
<<рябчик•>, lгЬе, [jaгube, jeгumbe], дісл. 
iarpe «ТС.•>, нвн. Reb-huhn <<куріпка•>; 
пов'язання з п,сл. jaro <<Весна•> (Meil
let-Vaillant RES 13, 101-102) недо
статньо обгрунтоване. - Німчук 206-
207, 214-215; Фасмер ІІІ 155-156; 
Преобр. ІІ 239-240; Slawski І v506-
507; Bгilckner 200; Machek ESJC 223; 
Skok І 758; Bezlaj ESSJ І 227; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 261; Трубачев 
Пробл. ист. и диал. 269-270; 3ССЯ 1, 
73-76; Bern. І 274-275. - Див. ще 
горобИна. - Пор. рябИй, рЯбчик. 

орЯбок - див. орябка. 
[орядивИна] <<жирна, родюча зем

ЛЯ•>; - неясне; можливо, пов'язане з 
рядйти <<[поліпшувати; заправляти жи
ром (наприклад, їжу); вносити добри
ва]•>. - Пор. ряд. 

оса (ент.) <<Yespa•>, [ос великий] 
<<Шершень, Vespa сгаЬго L.•> Дейн; -
р. болг. оса, бр. ассі, др. оса, п. слц. 
osa, ч. vosa, [osa, vos], вл. wosa, нл. 
esa, w6sa, полаб. vasa, м. оса, схв. оса, 
СЛН. OSa, СТСЛ. ОСА, Е.ОСА; - ПСЛ. osa ( < 
*opsa); - споріднене з лит. vapsa, 
vapsva, лтс. wapseпe, прус. wobse, нвн. 
Wespe, лат. vespa; іє. *цobhsa «ТС.•>, 
очевидно, пов'язане з *uebh- <<ткати•> 
(двн. weban <<ткати•>, алб. veпj <<ТЧУ•>, 
Гр. Vcp~ <<ТКаНИНа>>, uqiOIVW <<ТЧУ>>, дінд. 
ubhпati <<затягує зав'язки•>, LiгQavabhis 
<<павук•>, дісл. kQnguгvafa «ТС.•>); почат
кове v- у сл.ов'янських мовах зникло, 
можливо, під впливом псл. оstгь <<гост
риЙ•>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 156; 
Чернь1х І 606-607; Преобр. І 660; 
3СБМ 1, !60-161; Brilckп~г 383; Ma
chek ESJC 697; Schuster-Sewc 1663; 
Skok ІІ 568-569; Bezlaj ESSJ ІІ 255; 
Mosz:ynski PZJP 217; Pederseп KZ 
38(18), 312; Pokorny 1179. 

освинути 

осавул (іст.) <<виборна службова 
особа; офіцерський чин у козачих вій
ськах дореволюційної Росії; осавула•>, 
оса в у ла (іст.) <<Прикажчик у панському 
маєтку; виборна службова особа•>, [аса
вула, асаул Пі, Ж, есаул Ж, есаулен
ко Ж, осаул, осаула, савул, савула, 
осауленко Ж, осаулець, есаулиха Ж], 
ст. асаул'Ь <<ад'ютант; той, хто відав 
стройовою службою•> (XVII ст.); - р. 
есаул <<козачий чин, перший після ота
мана•>, ст. ясаул'Ь, бр. есаул, ст. еса
ул'Ь, ясаул'Ь (1590), асаул'Ь (1652); -
запозичення з тюркських мов; чаг. тур. 

кумик. уйг. діал. jasaul <<розпорядник, 
виконавець наказів•>, аз. уйг. йасав 0ул 
<<ад'ютант•>, каз. ккалп. жасав0ьtл <<роз
сильний, кур'єр•> походять від монг. 
йасаrул < 3asayul <<розпорядник, поміч
ник командира загону•> і разом з ним 

зводяться до дієслова тюрк. йаса

<<nриводити до ладу, влаштовувати•>. -
Халимоненко УМЛШ 1977/9, 29; 
Rudn. П 883; Макарушка 8; Фасмер ІІ 
27-28; Преобр. І 218; Шипова 135; 
Дмитриев 533-534; Mikl. EW 414; 
3СТЯ 1989, 152-153; Ra.saпen Ver
such 191. 

осана- див. осИна. 
осанна; - р. осrінrш, бр. асrінна, 

др. осана, СТСЛ. ОСАНА, ОСАННА; - через 

церковнослов'янську мову запозичено 
в давньоруську з грецької, гр. wcюvva 
<<врятуй, допоможи; слава•> походить 
від rебр. hosa'пa <<О, допоможи Ж•>, ут
вореного з форми наказового способу 
hosi'a від дієслова lasa' <<допомагати•>, 
спорідненого з ар. цаsі'а <<був здат
ний•>, і прахальної частки па. - Rudп. 
ІІ 883; Фасмер ІІІ 156; Преобр. І 660; 
Горяев 241; 3СБМ 1, 163; Кluge
Mitzka 317. 

[осапИтова (ніч)] <<горобина ніч, 
яка буває перед Петром•> ЛЖит; - не
ясне; можливо, пов'язане з народно

рvозмовним варіантом власного імені 
Носафат (Осафат > *Осапат > 
*Ocanuт). 

[освинути] «розвиднитися; встати 
рано, вдосвіта•> Ж, [освИти] «ТС.•> Ж, 
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освірнЯ 

[освінути] <<розвиднитися; видужати Г; 
освітити; стати світлим; розвеселитися; 

прояснитися Ж>>; - р. [освенуть] 
<<рОЗВИДНИТИСЯ>>, др. ОСВЬНутu <<рано 

встати, зустріти раною>, освитатu 

«СВітати, зустрічати світанок>>, свьну
тu <<рОЗВИДНИТИСЯ>>, П. SWitac <<СВіта
ТИ>>, ч. svltati, сш(. svitat', вл. switac 
<<ТС.>>, болг. сімва <<світає>>, сімна <<роз
світе>>, М. Самне <<СВіТаЄ>>, СХВ. еванути 
<<рОЗВИДНИТИСЯ>>, СВЙтати <<СВіТаТИ>>, СЛН. 
svftati se «ТС. >>, СТСЛ. ОСЕ.Н'Т'А'Т'Н <<СВітатИ>>, 

СЕШ'Т'А'Т'Н «ТС. >>, СЕ.Ь.НЖ 'Т'Н <<рОЗВИДНИТИ

СЯ>>, СЕ.Ь.'Т'і>'Т'Н С~ <<СВіТИТИСЯ>>; - ПСЛ. 
svitati, osvitati < *sveitati, *obsveitati 
<<СВітати>>, svьnQti < *svltnQti <<розвид
нитиСЯ>>, svьteti < *svlteti <<світити>>, 
пов'язані чергуванням голосних із 
svet'Ь < *svoit- <<СВЇТ>>; - СПоріднене З 
ЛИТ. SViesti <<СВіТИТИ>>, sviteti <<бЛища
ТИ>>, дінд. SVetaQ <<СВіТЛИЙ, біЛИЙ>>, SVit
ГaQ <<білиЙ>>, дперс. spittгa, двн. hwї3 
«ТС.>>, лат. vitгum <<СКЛО•>; іє. *кuеіt
<<світити•>; можливо, пов'язане також з 
псл. kvetь <<цвіТ>>. - Фасмер ІІІ 575-
576; Преобр. ІІ 264-265; 3СБМ 1, 
164; Супрун Веснік БДУ 1972/3~ 50-
52; Bruckner 538; Machek ESJC 597; 
Skok ІіІ 968-369; Tгautmann З 1 О; 
Vaillant RES 13, 110-111; Pokorny 
628-629. - Пор. світ, цвіт. 

освірнЯ, осмірнЯ - див. вісім. 
[освіЯти] <<Ставати занедбаним, за

нехаяним; томитися, знемагаТИ>> Ж; -
неясне; можливо, пов'язане з др. освt.
няти (ся) <<усуватися, відмовлятиСЯ>>, 
свt.нити ся «ТС.>>, яке може походити 

від двн. swinan, sweinan <<Зменшувати
СЯ>>, етимологічно неясного. - Срезн. 
ІІІ 290. 

осел 1 , віслЮк, ослИха, ослИця, ос
лЮк, ослЯ, [ослЯк] <<ОСЛЮК>> Ж, [ослЯр] 
<<Погонич осліВ>> Ж, ослЯтина, ослИ
ний, Тослій] Ж, ослЯчий, ослuти; - р. 
осёл, бр. асёл, др. осьл'Ь, п. osiof, osieJ:, 
ч. osel, слц. osol, вл. нл. wosof, полаб. 
asal, болг. осеЛ, схв. осао, [osal, osel], 
СЛН. ose], СТСЛ. ОСЬ.NЬ., ОС'Ь.NЬ.; - ПСЛ. 
оsьlь; - запозичення з готської або 
латинсько! мови; гот. asilus <<ОСЄЛ>> по-

218 

оселка 

ходить від лат. asellus, зменш. до asi
nus, яке разом з гр. ovoc; ( < *osonos) 
через фрако-іллірійське посередництво 
прийшло з якоїсь малоазіатської (мож
ливо, іранської) мови; думка про балто
слов'янський вік слова (Trautmaпn 14) 
викликає сумнів, оскільки лит. asilas, 
прус. asilis могли бути запозичені не
залежно від слов'янських мов, про що 
свідчить наголос на першому складі. -
Фасмер ІІІ 157; Черньtх І 607; Преобр. 
І 661; Соболєвский ЖМНП 1911 тра
вень 163; Булаховський Нариси 117; 
3CБ[vl 1, 165; BгucJner 383; Machek 
ESJC 418; Schuster-Sewc 1666; Skok ІІ 
569; Bezlaj ESSJ ІІ 255-256; Критен
ко Вступ 532; Мартьrнов Сл.-герм. 
взаимод. 98--;-99; Белецкий Принципьr 
1 ОО; Meillet Etudes 186; Кluge-Mitzka 
175; Feist 59; Walde-Hofm. І 72-73. 

[осел2] <<ЗаЛ>> Пі; - не зовсім ясне, 
очевидно, пов'язане з оселя. - Див. 
ще село. 

оселедець• (іхт.) <<Clupea L.>>, осе
ледцеві, [селедець, селедцеві Ж, селед
ка Ж], [силdдявка] <<діжка з-під осе
ледціВ>> Корз; - р. сельдь, селёдка, 
[оселедец], ст. сельдь (1497), бр. селя
дзец, [оселенец], П. s]edz, Ч. СЛЦ. s]ed', 
полаб. slid, болг. селда (з рос.), схв. 
сле~, сле~ (з ч., п.); - запозичено в 
давньоруську мову, очевидно, з давньо

ісландської; дісл. sild, s(ld, дшв. sild, 
шв. sill, норв. sil <<ТС.>> могли бути за· 
позичені з якоїсь неіндоєвропейської 
мови східного узбережжя Балтійського 
моря; на українському rрунті слово за
знало формальної видозміни, зокрема, 
дістало приставне о. - Кримський Тв. 
ІІІ 221; Фасмер ІІІ 597; Лреобр. ІІ 274; 
3CБ[vl 1, 190; Bгuckner 530; Machek 
ESJC 553; Skok ІІІ 283; Mikl. EW 290; 
Buga RR І 482; Vгies AEW475. 

оселедець2 <\Чуб>>, [оселедько) «ТС.>> 
Ж; - р. оселедец (з укр.); - резуль
тат перенесення назви риби за зовніш
ньою схожістю. - Фасмер ІІІ 157. -
Див. ще оселедець•. 

[оселка] <<веселка>> ВеБ, [осла, 
ось6лка Л] <<ТС.>); - бр. [ас~лка] <<ве-
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селка>>; - результат фонетичної видо
зміни слова веселка, зближеного з 
[оселок] <<брусок, точило>>, [оселка] 
«ТС.>>. - 3СБМ 1, 166. - Див. ще ве
селий. - Пор. осла. 

осельня -див. гусениця. 
осердак - див. сердак. 
[осет] (бот.) <<осот сірий, Cirsium 

canum М.В.; жовтий осот, Sonchus L.; 
будяк акантовидний, Caгduus acanthoi
des L.>>, [восет] <<ОСОТ>> Mak, [осетеІіь 
Mak, осетий ВеНЗн, асетій Ж, Mak, 
осетюlк Mak, ВеУг, осятюік ВеУг] 
«ТС.>>, [осетка] (ент.) <<будяковий мете
лик, реп'яхівка, Vanessa cardui L.>> Ж, 
[осетшік] <<ТС.>> Ж; - запозичення з 
польської мови; п. oset походить від 
псл. оsьt'Ь, яке на східнослов'янському 
грунті розвинулося в осот. - Німчук 
288; Онь1шкевич Исслед. п. яз. 231; 
Bri.ickneг 386. - Див. ще осот. 

[осетар] (орн.) <<щиглик, Cardue!is 
carduelis L. Шарл. (Fгingilla caгduelis 
Г),>; - пов'язане з [осетj <<ОСоТ»; наз
ва зумовлена тим, що щиглик селиться 

коло осоту й живиться його насінням; 
пор. іншу назву щиглика [будяшІіик], 
rюв'язану з будЯк. - Воїнств.-Кіст. 
242. - Див. ще осет. 

осетер (іхт.) <<Acipenser L.>>, [осетр 
Ж, осятер] <<ТС.>>, осетр(та СУМ, Ж, 
[осятрИііа], осетрові, [ясетр]; - р. 
осётр, бр. асётр, др. осетр'Ь, п. je
siotr, ч. слц. jeseteг, вл. jasotг, нл. je
sotг, болг. есетра, м. есетра, схв. jе
сетра, слн. jeseter; - псл. esetrь, je
setгь < *аsеtгь < *акеtго-, *океtго-; -
споріднене з лит. ersketas (eгsketras, 
aгsketas) <<ОСеТр>>, ЛТС. esketгas, прус. 
esketгes «ТС.>>; дальші зв'язки неясні; 
спорідненість із гострий, псл. оstг'Ь 
(Горяев Доп. І 31; БЕР І 510; Loewen
thal PBrB 55, З 17) здається сумнівною; 
заслуговує на увагу· припущення (Le
deг 11-14) про зв'язок з кельт. esox 
<<Вид великої рИби>>; пов'язання з двн. 
stuгio, sturo <<осетр>>, свн. stoгe, stuгe 
«ТС.>> (Mikl. EW 105, Bern. І 265) недо
статньо обгрунтоване; виведення сло
в'янської, балтійської і германської 
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назв з якогось праєвропейського суб
страту (Machek ESJC 223) залишає
ться гіпотетичним; непе реконливе й 
пов'язання з лат. ехсеtга <<ЗМіЯ>> (Wei
se ВВ 6, 234) або з гр. їхтсхр <<якась 
риба>> (Bezzenberger ВВ 27, 163) та ін
ші припущення. - Фасмер ІІІ 158-
159; Чернь1х І 607; Преобр. І 662; 
3СБМ 1, 167; SJ:awski І 565-566; Ho
Jub-Kop. 152; Skok І 776; Bezlaj 
ESSJ І 228; Коломиец Происх. назв. 
рь1б 97 -98; Критенко Вступ 544; 
Bern. І 265; Tгautmann 72; Fгaenkel 
122; Топоров ІІ 88-91; Хзмп 3тимо
логия 1985, 51. 

осетИн, Осетія; - р. осетИІі, бр. 
aceuJн, п. Osetyr1cy, ч. Osetinci; - за
позичення з грузинської мови; груз. os, 
oset'i походить з іранського джерела; 
очевидно, пов'язане з др. ясИ/і, яси 
(назва предків сучасних осетинів, зга
дуваних у літописах), яке разом із чаг. 
ас (назва давніх алланів, предків суча
сних осетинів) зводиться до дперс. asu 
<<ШВИДКИЙ>> (перс. ahQ <<ГазеЛЬ>>, дінд. 
asub <<ШВИДКИЙ>>). _:_ Фасмер ІІІ 158, 
IV 564-565; Никонов 313-314. 

[осИrа] (бот.) «стоколос, Bгomus 
L.>> Mak, ВеНЗн; - неясне; можливо, 
пов'язане з [овсюг] «ТС.>>, [овся/іка] 
<<стоколос житній, Bгomus secalinus 
L.>>. 

осИка, осИІіа, осИчиІіа, осИчник, 
[осічка] <<Осика>> Л, [осіка, гусика, ву
сіка] «ТС.>> Mak, осИковий, [осИча
ІіИй, осовИй Ж, Л], підоСUЧ/іИК, [под
осИІіовка] «rриб Boletus auгantiacus 
Schiff.>> Пі; - р. осИІіа, бр. ас{на, п. 
osina, osika, ч. слц. osika, вл. wosa, wo
syna, нл. wosa, w6sa, полаб. vi.i'osё, 
vi.ioseine, болг. ясИка, м. jасика, схв. 
j(иuка, слн. jas!ka, jes!ka; - псл. osi
na, osika, *osa < *opsa; - споріднене з 
ЛИТ. apuse, apUSJS, epuse <<ОСИКа>>, ЛТС. 
apse, прус. abse, двн. днн. aspa, свн. 
aspe, нвн. Espe, дангл. ~sp, дісл. QSp, 
англ. дат. шв. asp «ТС.>>; слово потра

пило також і в деякі тюркські мови: 
алт. apsak, тат. [awsak] <<ТОПОЛЯ>>, чув. 
ёvёs <<осика>> як дуже давнє запозичен-
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ня з якоїсь східноіндоєвропейської мо
ви (найімовірніше, вірменської або 
іранської). - Rudn. ІІ 883; Фасмер ІІІ 
159; Черньrх І 607; Преобр. І 662; 
3СБМ 1, 169-170; Bruckner 383---:: 
384; Machek Jm. rostl. 132, 144; ESJC 
418; Holub-Kop. 257; Младенов 704; 
Skok І 759; Критенко Вступ 512; 3ССЯ 
1, 80-81; Sadn.-Aitz. VWb. І 32; 
Вегn. І 31-32; Trautmanп 11; Fraeпkel 
14; Топоров І 51; Кluge-Mitzka 175; 
Pedersen IF 5, 57. - Пор. осИна, 
осокір. 

[ осиленець] <<ОСеледеЦЬ>> ЛексПол, 
[оселеііец ЛексПол, осілЄІіеl) Л, селе
Ііеть ЛексПол] <<ТС.•>; - бр. tоселеііец] 
<<ТС.>>; - очевидно, результат контамі

нації слів оселіде~ь та сол6ІіИЙ. -
Див. ще оселедець ' сіль. 

[оСИМЬ} <<Крім, за ВИНЯТКОМ>> Пі; -
очевидно, випадковий сербізм; схв. 
осим, [osvim, osviпj, osvjeпj] <<ТС.•> пов'я
зується з цсл. св.ішь. ( св.іші>) <<без•> 
св.і>ннтн с~ <<утриматися>> (Skok ІІ 570). 

[осИна] (у виразі осиііа кому щур, 
пек кому•>) Г, Ж, [осаюі] «ТС.>> Ж, 
[осеюівець] <<чорт, біс>> Ж, [осиІіавець] 
«ТС.>> тж; - очевидно, результат се

мантичної видазміни слова осИІіа <<ОСИ
ка•>, назви дерева, що в християнських 

народів вважається проклятим (за пе
реказами, на осиці повісився апостол 

Іуда, який віддав на розп'яття Ісуса 
Христа); осиновий кіл забивали в мо
гилу мерця, якого вважали упирем 

(щоб він не піднявся вночі); пор.: <<Не
хай йому осина>> (Номис); <<Тьфу, оси
на тобі, маро!>> (Франко). - Див. ще 
осИка. 

[осИпець] (зоол.) <<Морськ_ий жо
лудь .. CoroпuJa,> Ж; - не зовсtм ясне; 
очевидно, пов'язане з осипати, [осип
ка] <<висип на шкірі, кір>>, віспа (псл. 
оs-ьра); пор. німецьку назву цих молюс
ків Seepocke, букв. <<морська віспа•>. -
Див. ще сИпати. - Пор. віспа. 

[осИпник] (ент.) <<мармуровий хрущ 
лиnневий, Melolontha fullo (Polyphylla 
fullo),> Ж; - похідне утворення від 
осипати; назва зумовлена, очевидно, 
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забарвленням цього хруща, обсипаного 
темними цятками. - Див. ще о1 , сИ
пати. 

[осИтий] <<трохи підгнилиЙ•> (про де
ревину, дерево) ЛексПол; - неясне. 

оситнЯг (бот.) <<СИтняг, Heleocharis 
R. Вг.; ситник, оситняк, Juncus L.; [су
сак зонтичний, Butomus umbellatus L.]>>, 
оситІіЯк <<Ситник, Juncus L.; [сусак 
зонтичний Mak]>>, [осітшіг, осітшік] 
«ТС.•>, [осетнuк] <<ситник розлогий, 
Juпcus effusus L.>>, [оситІіяжок] «ТС.>> 
Mak, [оситІіик] <<куга Табернемонтана, 
Schoenoplectus tabernaemontaпi Gmel.>> 
Mak; результат видазміни слова 
ситнЯг; початкове о- з'явилося, мабуть, 
під впливом слів осот, осока та інших 
подібних назв рослин. - Див. ще 
сить1 . - Пор. осот. 

[осить1 ] <<сушарня для снопів•>, 
[6сеть] «ТС.>> Л; - р. [осеть, асеть], 
бр. асець <<ТС.>>, П. osiec <<СушарНЯ 
для хмелю>>; - неясне; зіставляється 
(3СБМ 1, 167-168) з лтс. seгt <<СТа
вити збіжжя на сушінНЯ>>, s~ta <<Селян
ський будинок; двір>>; зводиться також 
(Варбот 182-184) ДО іє. *as- <<ПеКТИ>>, 
яке зберігається в п. ст. ч. ст. ozd <<су
шарня•> і гр. &(w <<пекти, сушитИ•>; ре
конструюється ще (Меркулова 3тимо
логия 1980, 87-89) псл. *obsetь <<заго
рожа•> і зіставляється з лтс. sёta <<Пар
кан, огорожа; двір>>; зіставлення з лат. 
sitis <<сn ра га•>, siccus <<сухиЙ•> або з 
дінд. k~ayati <<Спалює, обпалює•>, гр. 
~11р6с; <<сухиЙ>> (Petersson BSJ. Woгtst. 
64-65), ЯК і З болг. сетеІі <<ОСТаННіЙ>>, 
посетЯ <<Відвідаю•> (Bruckпeг 383), не
обгрунтовані. - Фасмер ІІІ 159. 

lосить2 ] <<досить давно•>, [6ситній] 
<<досить давній< [осетІія (пора)] <<ЧИ
малий час•> ЛексПол; - не зовсім яс
не; можливо, пов'язане з болг. ceme/i 
<<ОстанніЙ>>, ст. сетьна <<ТС .•>, яке зіста
вляється з лат. seгus «ТС.>>, sёго <<Піз

НО•>, гот. seфus <<пізніЙ>>, рапа-sефs <<На
ступний після того•>, дангл. sїd <<ПіЗНО>>, 
що зводяться доїє. *se-/sё- (< *sё(і)-) 
<<Пізній; той, що був потім>> (Младенов 
579). 
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[осичинЯк] (ент.) <<Скрипун, вусач 
осиковий, Sapeгda populnea L.>> Ж; -
похідне утворення від осИка, осИчш-ш; 
назва зумовлена тим, що личинки цьо

го жука живуть у деревині осик та то

поль (Горностаєв 171 ). - Див. ще 
осИка. 

осінИти <<Зробити рукою знак хрес
та над кимсь, чимсь; похрестити; бла
гословити; освітлити, осяяти>>, ocit-ui
тu; - р .. осеІіИть, бр. асяІііць, др. 
oct/iuтu, болг. осешівам; - запози
чення з церковнослов'янської мови; 
ЦСЛ. СТСЛ. ОСі>НН'Т'Н <<ПОХреСТИТИ>>, ЯК і 
М. ЗаСеІіИ <<ЗаТіНИТЬ>>, СХВ. ОСеІіИтИ 
<<ЗаТіНИТИ>>, СЛН. osenciti «ТС. >>, утворе
Не Від іМеННИКа сі>нь. (ПСЛ. senь) <<ТіНЬ, 
захисток, пристановище>>, спорідненого 
з укр. c(/iu. - Див. ще о1 , сіни, сінь. 

[ осінка] (бот.) <<очанка лікарська, 
Euphrasia officinalis L.; вид грибіВ>> Ж; -
похідне утворення від 6сіІіь; назва зу
мовлена тим, що ці рослини ростуть 

восени (зокрема, деякі види очанки 
цвітуть на луках після косіння -
Нейштадт 501 ). - Див. ще осінь. 

осінь, [6сеІіь] <<ОСіНЬ>> Ж, [осеІіИця, 
вісеІіь] <<ТС .. >>, [осеІіІіик] (бот.) <<Пізньо
цвіт осінній, Colchicum autumnale L.>>, 
[осіІіІіИк] <<ТС.>> Mak, [осеІіівка] (назва 
кошари) Доп. УжДУ 4, [осеІіЯрка, осе
/іовuще] «ТС.>> тж, [ос[Ііка] <<деякі рос
лини, квіти, що сіються восени; корот

кий жіночий одяг на ваті Ва; овочі, 
фрукти, що дозрівають пізньої осені 
Мо; сорт грибів Ж; тепле пальто Чаб; 
кошара Доп. УжДУ 4>>, [осіІіки] «rру
ша, Pirus communis L.>> ВеНЗн, [осі/і
чак, осіІічук] (бот.) <<айстра степова, 
Asteг amellus L.>> Mak, [ос[нчuк] <<Літ
ній жіночий жакет>> Мо, осіІіЩИІіа <<ПО· 
даток, який селяни сплачували восени 
поміщикові, церкві тощо>>, [осіІіька] 
<<Піджак; жіночий одяг для осені>> Чаб, 
осеІіітu <<Починатися, наставати (про 
осінь); ставати осінніМ>>, [осеІіуватu] 
<<утримувати худобу на осінніх пасо
виськах; провести десь осіНЬ>> Ж, 
восеІіИ, [заосеІіИтuся] Ба, [Ііадг6сеІіь] 
ВеБ, [під6сіІіь, Г, Она, увосеІіИ]; - р. 

осі Янка 

6сеІіь, [ісеІіь], бр. в6сеІіь, др. осеІіь, п. 
jes1en, ч. слц. jesen, болг. м. ісен, схв. 
jесёІі, слн. jesen, стсл. н:сєнь.; - псл. 
osenь > [*esenь > jesenь]; е (je) вини
кло внаслідок асимілятивної дії насту
пного голосного переднього ряду; -
споріднене з прус. assanis <<ОСіНЬ>>, гот. 
asans <<Пора жнив, літо>>, двн. aran, агn 
<<ЖНива>>, нвн. Eгnte «ТС.>>, дісл. QПП <<ПО· 
льові роботИ>>, а також із гр. 6кwра <<ПО· 
ра збору овочів, осіНЬ>> (з *ок+wсюра); 
іє. *es-en, *os-en; думка про запозичен
ня зі слов'янських мов у германські 
(Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 132-
136) викликає сумнів. - Кочерган Мо
вози. 1970/6, 47; Rudn. ІІ 883; Чернь1х 
І 607; Фасмер-Трубачев ІІІ 158; Пре
обр. І 661-662; Саболевский РФВ 8, 
177; S±awvski І 563; Bгuckneг 206; Ma
chek ESJC 223; БЕР І 509; Skok І 775; 
Milewski RSI 26/ 132; Eckeгt ZfSI 8/6, 
884; Bern. І 265; Trautmaпr 71; Топо
ров І 130-131; Meillet Etudes 432; 
Кluge-Mitzka 173; Pedersen V 44; Po
korny 343. 

[осіч] (бот.) (у сполученні [о. альое
сова] <<Водяний різак алоевидний, Stra
tiotes aloides L.>>) Ж, Mak; - похідне 
утворення від сіктИ; назва зумовлена 
колючим по краях листям рослини, ·зда

тним паранити тіло людини; пор. інші 

назви цієї рослини: різак, тілоріз. -
Нейштадт 84. - Див. ще сіктИ. 

Осія (чоловіче ім'я), ст. Wcua <<СПа· 
ситель, спасеніе>> (1627); - р. болг. 
ОсИя, бр. Асія, др. (И)осиа, ч. Oseas, 
слц. Ozias, стсл. ~снн, ~сша; - через 
церковнослов'янську мову запозичено 
в давньоруську з грецької; гр. 'ОаГ]Є 
походить від ге бр. Нбsе 'а <<Порятунок>>, 
пов'язаного з hosї'a <<рятувати>>. - Вл. 
імена 76; Беринда 242; Петровский 
171; КІеіn 7 45; Gesenius 21 О. - Див. 
ще осанна. 

[осіЯнка] <<Матка у бджіЛ>>, [осіЯ/і
ський] <<СіонськиЙ>>, [осеянська (гора)] 
<<фантастична (гора),> Ж; - пов'язане 
з народною назвою гори Сіон [ОсіяІісь
ка гора]; поширилась у заклинаннях 
на відвернення лиха від бджіл з про-
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Оскар 

ханням заступництва божественних 
сил з гори Сіон. - Див. ще сіонізм. 

Оскар (чоловіче ім'я); - р. Оскар, 
бр. Аскар, п. Oskar, слц. Oskar; - за
позичення з якоІсь скандинавської або 
з англійсьІ<ОЇ мови; англ. Оsсаг похо
дить від дангл. Osgar, що складається 
з компонентів os <<бОГ>>, спорідненого з 
дісл. as-, os-, двн. ans- (у власних іме
нах) <<ТС.>>, гот. anses, ansis <<боги>>, і 
gar <<спис, дротиІ<>>, спорідненого з днн. 
двн. свн. gег (нвн. Gег) <<спис, піка>>. -
Кlein 640, 1099. 

[оскарб] <<гострОІ<Онечний молот, 
молот-пробійник (для І<олеса у млині)>> 
Ж; - результат контамінації слів ос
кард і карб(увати) (див.). 

ОСКард <<І<ИрКа, ЯІ<ОЮ НаСіІ<аЮТЬ ка
МіНЬ у МЛИНі>> СУМ, Ж, [оскарда, ос
кард Ж] <<ТС.•>; - р. [оскорд, оскарда], 
П. oskard, Ч. oskrt, СТ. oskгd, БЛ. WOSk
rot, слн. oskrd, стсл. оскр'Ьд'Ь <<ТС.•>; -
псл. *osk"rd-ь, утворене з префікса 
о- (<оЬ-) та І<Ореня *sk"rd-, пов'язаного 
чергуванням голосних із *skoгd-iti <<СКО
родитИ>>; - споріднене з лит. skersti 
<<І<Олоти, різати•>, skerdeti <<тріскатися>>, 
skardyti <<різати, бити, рИТИ>>, ЛТС. S~~гst 
<<розрізатИ>>, двн. scarti <<розріз, надріз•>; 
звукові форми з -ар- зумовлені впливом 
польсько·і мови. - Фасмер ІІІ 160-
161; ПреобQ. І 663; Bгilckneг 384; 
Machek ESJC 421; Bezlaj ESSJ ІІ 256-
257; Tгautmann 265-266; Fгaeпkel 803; 
Perssoп Веіtг. 863. - Пор. скородити. 

оскип, [оскuпище] -див. скіпа. 
оскіЛок <<Відбитий, відколотий шма

ток; скалка, трісІ<а>>, осколок нс. >>, 
оск{лками дивИтися <<[дивитися, ви
щиривши зуби]; дивитися на кого-не
будь неприязно, вороже>>; - р. оско
лок, бр. аск6лак, слн. oskalek; - по
в'язане зі [скалИти] <<розбивати на 
СІ<іШШ, розщеплюваТИ>>, скала, ЩЇЛU
на; вираз оск{лками дивІітися спо
чатку мав пряме значення «дивитися, 

аскаливши зуби>> (про собаІ< та хижа
І<ів). - Фасмер ІІІ 160; КЗСРЯ 315; 
3СБМ 1, 173; Откупщиков 114. -
Див. ще скала1 , скалка1 , скеля, щіль. 
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осла 

оскільки (спол. і присл.) но~у 
що, через те що; якою мірою, в яюи 

мірі, наскільки>>; - р. поскольку, бр. 
паколькі; - результат злиття при
йменника о і прислівниІ<а скільки; мо
жливо, зумовлене впливом р. посколь
ку і П. О і\е <<ОСКіЛЬІШ>>. - Див. Ще 0 1, 

скілька. 
[оскірок] <<оскілОК>>; - р. [6скор

ка] <<лучина, скіпка для розпалювання 
вогню>>; - не зовсім ясне; можливо, 
давній варіант форми оск{лок. 

осковИк - див. віск. 
[осколоватий] (у виразі [осколова

те зИмно] <<Пронизливий холод•>) Ж; -
неясне. 

оскома, оскомина, оскомистий, 
оскомити - див. скомина. 

[ оскомелок] <<уламок сухо·і гілки; 
дрючок; товста людина Па>>; - р. [ос
комёлок] <<ощипане на лучину поліно>>, 
очевидно, контаміноване утворення із 
слів осколок та [комель] <<товстий 
кінець зрубаного стовбура дерева>>. -
Див. ще комель, оскілок. 

[осла] <<точильний камінЬ•>, [осев
ка] <<ШматоІ< масла у вигляді точильно
го І<аменя•> Ж, [оселка] <<ТС.•> Ж, [осе
лок] <<брусок, точило>> Бі, [осьол6к] 
<<брусоІ< гострити бритву>> До; - р. 
оселок, осёлок, бр. асялок, др. осла, 
п. osfa, osefka, [osofka, oseiek], слц. 
osla, os!icka, нл. w6slica, полаб. vasla, 
СЛН. osJa, СТСЛ. ОСЛА; - ПСЛ. osJa, СПО
ріднене з ostr-ь ( < *оsг-) <<ГОстриЙ•>; -
відповідає вірм. ase{n (род. в. asian) 
«ГОЛКа, ШПИЛЬІ(а>>, ДНН .. eggia <<ЛеЗО, 

меч>>, дангл. egle <<Костриця, вусик, 
щетина>>, нн. agel, achel, двн. ahil <<КО
стриця•>, дкімр. ocoluin <<Осла>>, лат. 
acuJeus <<жало, І<ОЛЮЧІ<а•>, а тю<Ож гр. 
ax6vf) <<осла>>, дінд. аsапіЬ <<белемніт; 
вістря стріли>>; припускається таІ<ОЖ 
(3СБМ 1, 17 4-175) вихідне значення 
<<КаМіНЬ>> і зістаВЛЯЄТЬСЯ З дінд: asma 
<<І<амінь; небо>>. __:_ Фасмер ІІІ 157; 
ПреQбр. І 661; Bгilc,kneг 386; Machek 
f;:SJC 419; Schusteг-Sewc 1665; Meillet 
Etudes 419; Tгautmann 15. - Пор. 
гострий. 



ослемени 

[ослемени] <<Підпори, на яких дер
житься колиба•> О; - бр. [ашлан] 
<<колода в останньому вінку зруба•>; -
очевидно, запозичення з польсько"! 
МОВИ; П. sJemi~ (szJemi~) <<ГОрИЗОНТаЛЬ
НИЙ брус у вершині даху•> споріднене з 
ч. sleme (slemeno) <<брус; гребінь, ко
ник на даху>>, слц. s!ema, s!emeno, 
бОJJГ. СЛеМ.е, СХБ. ШJЬеме, род. Б. 
ШJЬем.ен,а, СЛН. sJeme, род. Б. sJemena, 
цсл. сл-tмА\ <<ТС.>>, які зводяться до псл. 
*se!m~, *selmeпe <<ТС.>>, спорідненого з 
ЛИТ. seJmui5, род. Б. seJmefis <<ПОКрівель
НИЙ коник, фронтон; довгий брус>>. -
Фасмер ІІІ 668-669; Сре;}н. ІІІ 441; 
Bгuckneг 531; Machek ESJC 553; Мла
денов 590. 

ослИнник (бот.) <<енотера, Oeno
theгa L. (Onagra bienпis Scop.)•>, [ос
лЯнка] <<лілійник, Hemerocallis L.•> 
Mak; - р. ослuннuк <<енотера•>, бр. ас
ліннік «ТС.>>; - похідні утворення від 
осел; назви зумовлені схожістю листя 
рослин з вухами осла (пор. наукову 
назву енотери Onagгa від гр. оvаурщ 
<<дикий осел, онагр>>. - Нейштадт 401; 
Бісюліна-Клоков 226. - Див. ще 
осел1 . 

ослинsі.тися - див. слйти. 
ослін <<Лава для сидіння•>, [вослfн 

ВеБ, слонь Л]; - р. [ослон], бр. ус
лан, (аслан] <<ТС.>>, М. ОСЛОНИ <<Приту
ЛИТИ, обперТИ>>, СХБ. ОS!ОП <<ОПОра, ПіД
трИМКа•>; - псл. os!on-ь, пов'язане з 
(o)sloпiti <<Притулити, обперти•>; назва 
зумовлена, очевидно, тим, що цю лаву 

приставлЯли (прислоняли) до стіни; 
тлумачиться також (3СБМ 1, 175) як 
назва того, <<до чого можна прихилити

СЯ•>. - Див. ще о\ слонsі.тися. 
османи, одн. осман (давня назва 

ту_р~ів ~ нас~лення Осм,ансько·І імпе
рrr), -.р. осман, бр. асм.ан, ч. слц. вл. 
osmaп, болг. осм.анец, м. осм.анлujа, 
схв. Осм.(щлиjа, слн. · Osman; - запо
зичення з турецької мови; тур. Osmanlr 
походить від засвоєного з арабської 
мови імені турецького султана, заснов
ника Оттоманської імперії Османа 
(1259-1326); ар. uthm~п, що є також 

осн ач 

власним ім'ям, етимологічно неясне. -
КІеіп 1100, 1103. -Пор. отоманка, 
оттомани. 

османутися - див. ошманутися. 
[ осмИчи] <<Бісім разів•> Ж; - похід

не утворення від *осм. ( ь), давньої зву
кової форми числівника BLCLМ., за зраз
ком прислівників двічі, тричі; пор. 
[осмачка] <<ВОсьма частина•> Пі. 
Див. ще вісім, двічі. 

[осмів] <<трухлий всередині пень•>; 
-неясне. 

осмій (хім.) <<твердий метал синю
ватого кольору•>; - р. болг. 6см.ий, 
бр. 6см.ій, п. osm, ч. слц. вл. osmium, 
СХБ. осмujум., ОСМ.йj; - назва, ЗаСВОЄ
на з новолатинської наукової номенк
латури; нлат. osmium утворив у 1803 р. 
англійський хімік См. Теннант від гр. 
O<J!l~ ( < *оО<JІ-І~) <<запах•>, спорідненого 
з лат. оdог <<запах, аромат•>, вірм. hot 
<<ТС.>>, ЛИТ. UOdzia, UOSti <<НЮХаТИ>>, ЛТС. 
uбzu, uбst <<Пахнути•>; - назва зумов
лена тим, що при розчиненні лужного 

сплаву осмію з іридієм у воді або кис
лоті виділяється зааах, схожий на за
пах хлору або редьки. - СІС2 609; 
Волков 44; Фигуровский 99; Sl. wуг. 
obcych 537; Kopa!iг1ski 703; Ho!ub
Lyeг 349; Fгisk ІІ 353-354; Кlein 1075, 
11 ОО. 

[осміл] (бот.) <<омела, Loranthus eu
гopaeus L.•> Mak, [восм.іл] <<ТС.>> Mak; -
очевидно, результат контамінації слів 
омела і см.олсі; контамінація могла бу
ти зумовлена липким вісцином у пло
дах омели, що використовувався як 

клей для ловлі дрібних птахів (Вісюлі
на-Клоr<Ов 163-164; Словн. бот. 
382). -Див. ще омела, смола. 

[ оснач] <<ПЛотар•>, ст. о сна чь «rc. •> 
(XVI ст.); - бр. аснач <<Плотар•>; -
очевидно, запозичення з російсько·! мо
ви; р. [оснач] <<бурлака; річr<овий мат
рос•> може бути похідним від [осн] < 
др. остьни <<гак, багор•>, спорідненого з 
6стрьLй <<ГОстриЙ•>, як <<ТОЙ, хто орудує 
багром•>; виведення (Фасмер ІІІ 162; 
Matzenauer 12, 173; Вегn. І 32; Mik!. 
EW 4) від гот. asneis <<різноробітник, 
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оснїдок 

поденнИК•>, двн. asni «ТС.•>, а також по
в'язання (Даль ІІ 1814) з р. оснащи
вать <<Оснащувати•>, оснастка помил
кові. - 3СБМ 1, 177; Супрун Булаха
вский И СОВр. ЯЗЬІКОЗН. 216-217. 
Див. ще гострий. 

оснїдок - див. сніть. 
основа, оснівний, оснівниця, ос

нована, основнLій, осн6вниця, осну
вати -ДИВ. снуваТИ. 

особа, особ <<Особина>>, особень 
нс.•>, особана СУМ, Ж, особLістість, 
[особLітель] <<ізолятор•> Ж, [особність] 
<<самостійність; особливісТЬ>> Ж, особ
нЯк, осібний, [особінний] <<ОсобливиЙ•> 
Ж, [особітний, ос6бніаї] <<ТС.•>, [осо
бий] нс., ОІ<ремиЙ•>, особИстий, особ
лLівий, [ос6бшаний] <<ОсобливиЙ•>, осіб
но, [ос{бне, ос6бе, особLітно ЕЗб 25], 
особлИве (заст.), особлИво, [особне, 
ос6бно, особняком Ж], [особше] <<Особ
ливо•>, безособовий, відособити, [зо
сібна] <<зокрема•> Пі, зосібна, знеос{б
ка, знеособити, [на-особі] <<ОІ<ремо•> 
Ж, [надособний] <<ОсобливиЙ•> Ж, [одо
собитися] ВеЛ, [по-особі] <<окремо•> 
Нед, [по-особне] <<одинична>> Нед, по
особлИвому, уособити; - р. болг. осо
ба, бр. асоба, др. особь (особи) «ОК
ремо•>, п. ч. слц. osoba, вл. нл. wosoba, 
М. Особен <<ОСОбЛИВИЙ>>, СХБ. Особа, 
СЛН. oseba, СТСЛ. ОСОБЬ <<ОКреМО>>, ОСОБ-t 
<<ТС.•>; - псл. оsоЬь <<Осібно, ОІ<ремО•>, 
що виникло з прислівникового звороту 

о sobe, о sebe <<окремо, сам собі•>; на 
rрунті окремих слов'янських мов дало 
численні похідні; пор. і лат. регsопа 

<<Персона•> з рег se <<Про себе>>. - Нім
чук 309-310; Rudп. ІІ 884; Черньrх І 
608; Фасмер ІІІ 162; Преобр. І 663-
664; Виноградов Очерки 32; 3СБМ 1, 
177-178; Bri.is:kпer 384; Holub-Lyer 
349; Schuster-Sewc 1665-1666; Мла
денов 390; Mikl. EW 331. - Див. ще 
о\ себе. - Пор. засіб. 

[осовИще] <<Хвороба худоби: ствер
діння й опухання вим'я•>; - р. [усовь, 
ус6вье] <<Колька; внутрішнє запален
НЯ>>, болг. [усов] <<Хвороба, пов'язана з 
опуханням грудей (у жінок)•>, схв. 
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осокір 

[usov] <<rуля>>; - очевидно, результат 
семантичного розвитку якогось пра

слов'янського дієслова, похідного від 
~ovati <<совати•>. - Фасмер IV 172; 
Skaric ZfS!Ph 13, 349-351. - Див. 
ще совати. 

осока (бот.) <<Сагех L.•> СУМ, Ж, 
осокові, [осоча] <<ОСОКа житня, Сагех 
secaliпa Wahl.•> Mak, [ос6чина] <<ОСО
І<а>> Ж, [осочнuця] <<Осока, Сагех аге
пагіа L.>> Mak, осочнЯк <<зарості осо
І<И>>, [осок[сний] (у виразі осок{сне 
болото <<рівне, сухе місце на болоті, 
де росте осока•>) Л, осочистий <<Заро
слий ОСО!(ОЮ; ЗМіШаНИЙ З ОСОІ(ОЮ>>; -
р. осока, бр. асака, п. osoka; - псл. 
[osoka], очевидно, пов'язане чергуван
ням голосних із *sekti <<сікти, різати•> 
(пор. діалектні назви осоки: різчина, 
різій, різійка, різуха та ін.); не ви
І<лючений, проте, й зв'язок з r<оренем 
os- <<гостриЙ>> (Mikl. EW 227, 290), др. 
остри, укр. oc6m (пор. діалектні на
зви осоки: укр. остриця, ч. ostrice, 
СЛЦ. ostrica, болг. ocmp[l(\a, СХБ. ошm
рица <<ТС.>>, а таКОЖ ЛИТ. asaka <<(ри
б'яча) кістка; гостря», лтс. asaka <<рИ
б'яча кістка>>). - Фасмер ІІІ 163; Че
рньrх І 608; Преобр. І 664; 3СБМ 1, 
162-163; Бурлакова ВСЯ VI 56; 
Брандт РФВ 23, 100; Fraeпkel 18; 
Mi.ihl.-Eпdz. І 142; Walde-Hofm. ІІ 
504; Otг~bski LP ІІ 259. 

осокір (бот.) <<Чорна тополя, Popu
lus піgга L.•>, [осакора Mak, оскар 
Mak, осокор Ж] «ТС.>>, осок{рник <<ОСО
І<Орові насадження>>,· [осокора] Mak, 
осокор~іна, сокір, [с6кор Нед, Л, сока
ра Нед], сокорLіна, [сакари Кур, 
Ясакар Л, Ясєкар Л, Ясєкор Л, ясикір 
Mak, ясокір, Ясокор Л]; - р. 6сок6рь, 
бр. ясакар, п. sokoгa, [jasiokoг]; 
складне утворення з компонентів *осо-, 
можливо, пов'язаного з осИка, і кор( а) 
в значенні <<дерево з такою корою, як в 

осиІ<И>>; форми ·з початковим я виник
ли, очевидно, за народною етимологією 

від яс( о)- < псл. jаsьп-ь <<ЯСНИЙ>> і ко
р(а) (сприймалося як <<яснокориЙ>>, 
<<дерево з ясною короЮ>>). - Фасмер-



осоруга 

Трубачен ІІІ 163; Преобр. І 664; Sadn.
Aitz. VWb. І 32; Moszyriski PZJP 299; 
Mikl. EW 101. 

осоруга <<Прикрощі, неприємність; 
почуття відрази, огиди•>, [осуруга] 
«ТС.>>, осоружний <<ОСТОГИДЛИЙ, брИД
КИЙ, ненависниЙ•>, [осуружний] <<ТС.•>, 
[осоружити] <<зганьбити, осоромити•>, 
осоружитися <<ДО краю обриднути•>, 
[осуружитися] <<ТС.>>, [насоруга] <<за
дерю<уватість? нав'язливість? причіп
ки?•>, [насоружний] <<осоружний•> Кур, 
[насоружати] <<настренчувати, підбу
рювати•>; - схв. осоран <<різкий, гру
бий, дражливий, запальний; зарозумі
лиЙ•>, осорюив «ТС. >>, СЛН. OSOГen <<різ
КИЙ, грубий, ЖОрСТКИЙ>>, OSOriti se <<СТа
ТИ проти, чинити опір•>, болг. [осорліtв] 
<<ХВОрИЙ, ЯКИЙ ЧаСТО МОЧИТЬСЯ>>, ЦСЛ. 
В.'ЬСОр'Ь <<ЖОрСТКИЙ>>, К'ЬС0р11К'Ь <<ТС. >>; -
nсл. оsог-, nрефіксальне утворення від 

кореня sor-, який зіставляється з 
р. ссора <<сварка•> або з псл. serQ, sьга
tі; компонент -уг- (-уж-) є, очевидно, 
суфіксом з презирливо-збільшувальною 
функцією, як у дідуга, хапуга, яруга, 
катЮга, хитрЮга. :- Skok ІІ 571; 
Bezlaj ESSJ ІІ 258; Skaric ZfSlPh 13, 
346-349. 

осот (бот.) <<Ciгsium L.; [цирцея па
ризька, Сігсаеа lutetiana L.; жовтий 
осот польовий, Sonchus arvensis L.]>>, 
[ос6тий] <<будяк пониклий, Carduus nu
tans L.; кнік, Cnicus L.>>, [осотій] <<бу
дяк акантовидниЙ•> Ж, [ості] <<осот•>, 
осотовий; - р. осот, бр. ас6т, п. ч. 
oset, СЛЦ. ostie <<будЯК», ВЛ. WOSt, НЛ. 
woset, полаб. vastac (*оs-ьtьсь), болг. 
(осіто], СХВ. осат, СЛН. osat, СТСЛ. 
ОС'ЬТ'Ь, ОСОТ'Ь; - ПСЛ. ОS'Ьt'Ь; КОрінь OS-, 
наявний таІ<ОЖ у слові ( г) острий < 
іє. *ак- <<ТС.>>; - СПОріднене З ЛИТ. aSU
tas, asutaT <<ВОЛОСіНЬ, КіНСЬКИЙ ВОЛОС•>, 
лат. acus <<гостряк, голка•>, acuo <<гост

рю, загострюю•>, гр. &xavo<;; <<будяк•>. 
- Фасмер-Трубачен ІІІ 163-164; 
Преобр. І 664; Меркулова Очерки 93; 
3СБМ 1, 178; Bruckner 386; Machek 
t:SJC 418; Jm. rostl. 256; Schuster
Sewc 1667 -1668; Младено в 391; Skok 

8 2-460 

Остап 

ІІ 568; Bezlaj ESSJ ІІ 255; Trautm~шn 
15; Walde-Hofm. І 11; МеШеt Etu
des 299. - Пор. гострий, осет, осит
нЯг. 

[оспробі] <<байдуже•> Ж; - неясне; 
можливо, результат злиття давнішого 
*ось (якось) про Біг <<(якось) дякуючи 
Богові•>. 

ост1 <<СХідна сторона світу; східний 
вітер•>; - р. бр. ост; - через російсь
ке посередництво запозичено з голланд

сько·І мови; гол. oost <<схід•> споріднене 
з нвн. Ost, Osten, двн. ostan, дангл. 
ёast, англ. east <<ТС.>>, далі з дінд. us~b 
<<ранкова зоря•>, лат. auгora, гр. ІlW<;;, 
лит. ausгa <<ТС.>>. - СІС2 609; Фасмер 
ІІІ 164; Meulen 142; Юuge-Mitzka 
525. - Пор. Ютро. 

ост2 , остатий, остеrа, остень, 
dстє, остuвно, остuна, остИстий, 
ості, остЮк, остЯк - див. ость. 

Остап, Євстафій, Євстахій, [ Ос
тафій Ж, Остах, Осташ, Стафій 
(Ме)], Стах, Стахій, Стасьо, Сташ
ко, ст. Еустатїи (1455), Стахіе (1464), 
Еvстафій <<истинен-ь, тверд'Ь•> (1627), 
Стахvй <<Колос•> (1627); - р. Евс
тафий, Остап, бр. Астап, др. Еоус
тафии, п. Eustachy, ч. слц. Eustach, 
болг. Евстати(й), Евстаки, м. Евс
татие, Евстахие, схв. Еустахиjе, 
слн. Evstahij, стс л. Єк'ЬСТА.е.І111, GтА
ХІ111; - результат злиття на українсь
кому rрунті трьох імен, запозичених 
через церковнослов'янське посередни
цтво з грецької мови; два з цих імен -
Єк'ЬСТА.е.І111 і Єк'ЬСТАХІ111 - змішались, 
очевидно, вже в церковнослов'янській 
мові; гр. Еuапх&ю<;; утворено від 
ЄU<JTa&~<;; <<СТіЙКИЙ, МіЦНИЙ, уріВНОВа
ЖеНИЙ>>, що складається з компонентів 
єu- <<добре•> та ата&єі<;; <<ТОЙ, що сто
"Іть•>, пов'язаного з їатrнл <<ставити, 
споруджувати, будувати; стояти, спи
ратися•>, спорідненим з псл. stati, 
укр. стати; гр. Еuапхющ (Еuатахщ) 
складається з того ж компонента єu- та 
ОСНОВИ <JТ<XXU<;; <<КОЛОС, ПЛіД>>, МОЖЛИВО, 
споріднено·! з свн. stunge <<Колючка•>, 
лит. stangus <<затверділий•>; гр. ~пххщ 
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остацювати 

утворено на основі загальної назви 
алххщ <<КОЛОС>>. - Вл. імена 77; Бери
нда 206, 234; Петровский 105, 204-
205; Спр. личн. имен 409, 459; Ил
чев 194; Frisk ІІ 779. - Див. ще єва.н
геліє, стати. 

[остацювати] <<Отаксувати>> Ж; -
неясне; можливо, результат контаміна
цїі слів остаток і такса, зумовленої 
народним осмисленням терміна отак
сувати ЯІ< <<залишити якусь суму гро
шей (остаток) після взяття певно·і пла
ТИ>>. 

[остеп] <<пустеля, глушина>> Ж; -
запозичення з польсько·і мови; п. ost~p 
<<Лісові нетрі; частина лісу, оточена бо
лотом або річкою>> складається з пре
фікса о- та кореня st~p-, наявного в 
словах st~pac, stq_piC <<ступати, ступи
ТИ>>, з якими споріднене укр. ступати. 
- Bгuckner 515; SW ІІІ 866-867. -
Див. ще о 1 , ступати. 

[остербати] <<зміцніти після хворо
би, одужати>> СУМ, Бі, [остербщjти] 
<<ТС.>> СУМ, Ж; - р. [остербнуть] 
«ТС.>>, [устраблЯти] <<Лікувати>>, [стерб
нуть] <<ТВердіти, дубіти, черствіти>>, др. 
усторобитися <<одужати>>, п. заст. po
stгobic <<зміцніти>>, ч. stгabiti, ст. ostгa
biti <<ТС.>>, слц. stгabit' (sa) но"ітися, за
живати>>, vystrabit'sa <<вилікуватися, 
одуЖаТИ>>, СТСЛ. оустрАБІ1ТІ1; - ПСЛ. 

*stoгbiti но·іти, лікувати>>; - лит. starpti 
<<Підкріплятися, міцніти; одужуватИ>>, 
stirpti <<Підростати, розвиватися, міцні
ТИ>>, tarpti <<розквітати, підростати, оду
жувати>>, дінд. tt'pyati <<насичується, за
довольняєтьсЯ>>, гр. тєр1Гєіv <<Нагодову

вати, задовольняти>>. - Фасмер ПJ 
756; ЗСБМ 1, 188-189; Machek ESJC 
580; FгаепkеІ 897, 1062-1063; Топо
ров ІІ 55-:-57. - Пор. осторобитися. 

остержінь -див. стрИжень1 • 
[остец] (бот.) <<.смілка поню<ла, Sі

Іепе пutaпs L.>> Mak; - похідне утво
рення від кореня ос(т)-, того самого, 
що і в (г)ост(рий); назва зумовлена 
гострими зубцями на чашечці і коро
бочці плоду (Нейштадт 238-239). 
Див. ще гострий, осот, ость. 
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остракізм 

[остець] <<сип на тілі людини Си; 
речовина, яка заповнює кісткові поро

жнини КуриленКО>>; - очевидно, ре
зультат видазміни деетимологізовано"і 
форми [гостець] <<ТС. Си; ревматизм 
суглобів>>, зближеної з ость; разом з 
тим не виключено, що первісною є зву

І<ова форма без початкового г. 
[остИнки] <<стоптані посталИ>>; -

не зовсім ясне; очевидно, в юшйсь 
спосіб пов'язане з патИнки <<туфлі без 
закаблуків>>. -Див. ще патИнок. 

остир - див. острева. 
ості - див. осот. 
остібка - див. стібати. 
[остігатися] <<Відмовлятися, вага-

тися, гаятися, баритися>> Ж; - очеви
дно, результат видазміни слова [отя
гатися] «ТС.>> Ж, утвореного з префіІ<
са о- та І<ореня тяг-, наявного таІ<ож 

у тягт[t. - Див. ще тягтИ. 
остогИдіти <<до краю обриднути; 

стати гидким, нестерпнИМ>>, остогИд
нути, остогИджений, [остогИдливий], 
остогИдлий, настогuднути; - скла
дне утворення з компонентів о-, сто і 

( о)гиднуmи; ЧИСЛіБНИІ( сто, ЩО Під
КреСЛЮЄ високий ступінь ознаки ( <<ОГИ
днути сто разів>>), трапляється і в ін
ших подібних утвореннях (остобісіти, 
р. осточертеть тощо). - Фасмер ІІІ 
164. -Див. ще гид, о\ сто. 

[ осторкнути] <<зупинитися, оселити
ся, осістИ>> ЛексПол; - не зовсім яс
не; можливо, походить від торкнути, 
торкати(ся) (< псл. *sPrk-/Prk-) з 
наступним розвитком семантики: <<ДО чо

гось доторкнутисЯ>> __., <<зачепитися>> -7 
__., <<зупинитисЯ>> __., <<Осісти, оселити

СЯ>>. -Див. ще TOfKclTИ. 
[ осторобитися <<Злякатися, розбіг

тися з переляку>>; - етимологічно по

в'язане з торопіти <<боятися>> (див.). 
остракізм <<У Стародавній Грецїі -

вигнання за межі міста, держави без 
права поверненнЯ>>; - р. острак[Zзм, 
заст. острацйзм, бр. астрак{зм, n. ost
racyzm, ч. ostracismus, ostrakismus, 
слц. ostrakizmus, вл. ostгacizm, болг. 
остракйзим, схв. остракuзам, слн. 



острева 

ostгak{zem; - запозичення з грецької 
мови; гр. 6атрсо{ЮJ..1О<;; походить від 
оатрахоv <<ЧерепОК>> (у стародавніх Афі
нах прізвища звинувачених писали на 
глиняних черепках), очевидно, пов'яза
ного з 6aтtov <<І<істка•>, спорідненим з 
дінд. asthi, asthnal), · ЛаТ. OS «ТС.>>. -
СІС2 610; Kopalinski 704; Holub-Lyeг 
349; Frisk ІІ 437. 

[острева] <<закріплена вертиr<ально 
на поверхні землі верхня частина сто

вбура дерева, на яку складають сіно 
або СНОПИ>>, [острива ВеЗн, острів, 
острівка] <<ТС.•>, [остерва] <<Гостра па
ля, жердина для утримування сіна та 

снопів; кілок для хмелю•> Ж, [острова, 
островuна, острівянuця] <<Те.>> Ж, [ос
тuрва] <<ОСТерва; ТОНКО ПОКОЛОТЄ дере
БО для парканіВ>> Ж, [остир] <<кілок 
парr<ану•> Ж, [остров] <<сукувата дере
вина для вилізання на дерево•> Л, [ост
рова, остр6в' я] «ТС.•> Л, [остров'Яни
ця] <<Острева; копиця з горсток коно
пель, які ставлять для просушуван

ня•>; - р. [островье] <<зрубані нетовсті 
дерева з об]:Jубаним гіллям, з гост
ряками•>, бр. [астр6ва] <<Щ:>абина при 
стійлі; яЛина із сучr<ами•>, [астр6tjка] 
<<Піраміда із сукуватих гіллт< для су
шіння сіна•>, п. ostrew <<Жердина із су
ками•>, ч. ostrev (ostrve) <<стовбур із су
r<ами для просушування сіна•>, слц. ostг
va <<ТС.•>, схв. lострва] <<І<ілок перед бу
динком, на який вішають зброю•>, слн. 
osttv <<жердина для просушування зерно
вих культур•>; - псл. ostгьv- ( < *оsгьv-) 
<<стовбур із суками•>, пов'язане з оstгь 
( *оsгь) <<ГОстриЙ•>. - 3СБМ 1, 184; 
Bruckneг 386; Machek ESJC 420. -
Див. ще гострий. 

острижИнок- див. стрИжень1 • 
[острИш] (іхт.) <<Йорж, Асегіnа cer

nua L". ВеНЗн; окунь, Perca fluviatilis 
Шарл-Тат•>, [остріш] <<ТС.•> ВеУг, 
[острик] <<Колючка триголкова, Gasteг
osteus aculeatus L.>> ВеНЗн, [острЯк] 
«ТС.>>, [острах] <<окунь>> Л-Г; - р. 
[острец] <<окунь•>, [острЯк] <<дрібний 
окунь•>, п. ostrzyca <<окунь•>, слц. ostгiez 
нс.•>, [ostros] <<Йорж•>; - псл. ostrisь, 

8* 

остріжка 

ostricь <<окунь, йорж•>, пов'язане з оstг-ь 
«гострИЙ•>; назва зумовлена наявністю 
на TlЛl цих риб різних гострих час
тин. - Коломиец Происх. назв. рьrб 
10-11; Ledeг 142.- Див. ще гост
рий. 

острів острів' Янин, [остр о в] <<ОС
тріВ>> Ж, [островище] <<місце, де був 
острів•>, [островuк] <<житель острова•> 
Куз, остров'ЯнИн «ТС.>> СУМ, Ж; -
р. болг. м. 6стров, бр. в6стра!), др. 
острови, п. заст. ostrow, ч. слц. ost
rov, нл. wotsow, полаб. Vastгu'v (топо
нім), схв. острво, слн. ст. ostгov, стсл. 
остров:ь; - псл. ostгov-ь ( < *о(Ь)-sгоv-ь), 
букв. <<той, що обтікається•>, від іє. 
*sгeu- / srou- <<текти•>; очевидно, спочат
ку назва стосувалася тільки річкових 
островів, а потім і морських; - спорід
нене З ЛИТ. SГOVe <<ТЄЧіЯ, ПОТіК, струМ>>, 
лтс. stгaume <<течія, потік•>, strava 
«струмінь, струм>>, гр. р6щ <<течіЯ•>, ро~ 
«pir<a, потіК>>, двн. stгoum, нвн. Stгom 
«ТЄЧіЯ>>, даНГЛ. stгeam, дінд. sгavati «ТЄ
ЧЄ>>. - Rudn. ІІ 885; Фасмер ІІІ 165; 
Черньrх І 609; Преобр. І 666-667; 
3СБМ 2, 199; Вгuс~nег 385; Machek 
ESJC 421; Schusteг-Sewc 1680-1681; 
Младенов 391; Bezlaj ESSJ ІІ 259; Кри
тенко Вступ 528; Otr~bski LP ІІ 1950, 
93; BDga RR ІІ 508-509; Trautmann 
279. - Пор. струмінь. 

[острівка] (бот.) <<проліска дволис
та, Scilla bifolia L.>> Mak; - пов'язане з 
гострий; назва мотивується тим, що 
стебло цієї рослини, витикаючись із 
землі, має гостру, списаподібну фор
му (Вісюліна-Клоков 72; Нейштадт 
162). -Див. ще гострий. 

[остріжка] (бот.) <<сокирки аяксові, 
Coпsolida ajacis L.•>, [остріжок Mak, 
острішки Mak, остружка Ж] <<ТС.>>, 
[гострушка ( гострушки)] <<сокирки 
польові, Delphinium consolida L.>> Mak, 
[острушки] нс.•>; - п. ostrozka <<дель
фіній, Delphinium L.•>, ч. ostruzka, слц. 
ostгozka, схв. острожница, слн. ost
гozпik «ТС. >>; - ПОХіДНе утвореННЯ від 
острога; назва зумовлена формою кві
тrш, чашолистиrш якої видовжєні в 
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остр іх 

шпорку, що нагадує острогу; пор. р. 

шпорник <<дельфініЙ>>. - Бісюліна
Клоков 124; Нейштадт 253; Machek 
Jm. rostl. 45. -Див. ще острога'. 

остріх - див. стріха. 
[островець] (бот.) <<Вощаю<а мала, 

Cerinthe minoг L.>> Mak; - неясне. 
островки - див. остроки. 
[острововна] <<СВИНЯ>>; - складне 

слово, утворене з кореня прикметника 

( г) острий та іменника вовна; можли
во, виникло як табу"Істична назва сви
ні: <<тварина з гострою вовною, тобто 
ЩеТИНОЮ>>. - Див. ще ВОВНа1 , ГОСТ
риЙ. 

острог <<в'язниця, тюрма; (іст.) у 
Ки"Івській Русі і в Російській державі 
до XVII ст. - огороджене частоколом 
місто, селище, укріплений пункт; стіна 
на валу фортеці із закопаних впритул у 
землю і загострених угорі стовпів; l тин 
з острішІ<ОМ]>>, [остріг] <<Пліт з дранок, 
із сучків ВеЛ; тин з острішком>>, ост
рожок УРС, СУМ, острожник <<в'я
зень, арештант>>, [острожuна] <<Пали
ця, жердина; очеретяний тин; огоро
жа>> Ж, [острожити] <<Обгороджувати 
загостреними кіт<ами>>, [острожен
ний] <<укріплений палісадом•> Ж; - р. 
острог <<укріплення, в'язниця•>, бр. 
астрог «ТС.>>, др. остроги <<Огорожа 
навколо міста>>, п. ostгog <<огорожа із 
загострених кілкіВ>>, ч. ostгoh <<укріп
лення, бастіон>>, слц. ostгoh <<мис, стріл
І<а>>, вл. wotsog <<укріплене місце>>, по
лаб. vastrog, болr. [орmрог] <<Жердина 
в копиці сіна>>, схв. Острог (назва го
ри), слн. ostrog <<Табір, стан>>, стсл. 
остроп.; - псл. ostrog-ь <<Обгороджене 
гострими кілками місце>>, не зовсім яс
не; очевидно, як і острога, пов'язане з 
ostr-ь <<ГостриЙ>>; припущуваний зв'язок 
із стерегтИ (Mikl. EW 293; Горя
ев 243) малоймовірний. - Фасмер ІІІ 
166; Преобр. l66Q; ЗСБМ 1, 184-
185; Machek I;SJC 420; Holub-Lyer 
349; Schuster-Sewc 1680; Мла)І.енов 
391; Bezlaj ESSJ ІІ 259; Meillet Etudes 
287. - Див. ще гострий. - Пор. 
острога•. 
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остроїста 

острога' <<Шпора; [колючка Бі]>>, 
острожити (коня) <<стискувати остро
гами>>, [остроговатий] <<ЯКИЙ нагадує 
за формою шпори>> Ж; - р. острога 
<<Шпора; [гострий мис, коса]>>, бр. [аст
рога] <<зрубане дерево із суками>>, [ост
рожка] <<ШПора>>, п. ostroga, ч. ostruha, 
ст. ostгoha, слц. ostгoha, вл. wotгoha, 
нл. \votsog, полаб. vastгUga, схв. ост
рога, оструга «ТС.>>, СЛН. ostroga <<ТС.; 
кущ ожини>>; - псл. ostroga, очевидно, 
як і ostrog-ь, пов'язане з ostr-ь <<гост· 
риЙ>>. - ~асмер ІІІ 166; Преобр. І 666; 
Schuster-Sewc 1678; Mikkola BeпJ.hr. 
147. -Див. ще гострий. -Пор. ост
рог. 

[острога2 ] «осторога>> Ж, [острож
ний] <<ОбережнИЙ>> Ж; - бр. [острож
ньtй] <<ОбережниЙ>>; - запозичення з 
польсько"! мови; польському ostroga 
<<Осторога>> відповідає східнослов'янсь· 
ка повноголосна форма осторога. -
Див. ще о', стерегтИ. 

острогін (бот.) <<полин астрагон, 
Artemisia dгacunculus L.>>, [острог6н 
Ж, остраrон Mak, остроrон Mak] 
«ТС.>>; - р. [острагон], бр. [острог6н] 
<<ТС.>>; - результат фонетичної видо
зміни назви естрагон <<те.>>, зближеної 
з [6стрий] <<гостриЙ>>, через гострий 
запах ціє"І рослини. - Див. ще ест
рагон. 

[острожина] (бот.) <<ожина звичай
на, Rubus caesius L.>>; - очевидно, за
позичення з польсько"! мови; п. ostг~zy
na, [ostrozyna], як і ч. слц. ostruzina, 
ч. ostruha, нл. wotsuz <<ТС.>>, зводиться 
до псл. ostгQga <<ТС.>>, пов'язаного з 
os tг-ь <<гостриЙ>>; назва зумовлена вели
кою кількістю гострих колючок на рос
лині (Вісюліна-Клоков 209; Нейш
тадт 318).- BпJ.cknp 386; Machek Jm. 
гostl. 101; Schuster-Sewc 1681. - Див. 
ще гострий. 

[остроїста] (бот.) <<розторопша пля
миста, Silybium marianum Gaeгtn.>> 
Mak; - очевидно, складне утворення з 
основ ( г)острий та ост( ь) ( ---7 ість), 
тобто гостро6ста; назва зумовлена 
наявністю колючок на листі й квітах цієї 



о строки 

рослини (Федченко-Флерон 1013). -
Див. ще гострий, ость. 

[остроки] <<діри в пастолах для во
лок; клапті з черевиків; кошлаті воло
кна, клапті>> Ж, [остр6вки] <<діри в 
пастолах для волОК>> Г, Ж; - похідне 
утворення від *строка <<стьожка, смуж
ка>>, яке зберігається у строкатий, 
зменш. стрічка (див.). 

[острокільник] (бот.) <<гостроІшль
ник волосистий, Oxytгopis pilosa (L.) 
DC.>> Mak; - калька науково"! назви 
лат. oxytгopis (до сл. <<гострокільнИІ<>>), 
утвореної з гр. 6~u<;; <<ГостриЙ>> і тр61П<;; 
<<КіЛЬ>>; назва зумовлена загостреним 
кілем човника у віночку квітки (Нейш
тадт 351-352). - Див. ще гострий, 
кіль. - Пор. остролодник. 

[острокол] (бот.) <<біловус стисну
тий, мичка, Nardus stricta L.>> Mak; -
складне утворення з основ острий і 
кіл, род. в. кола; назва зумовлена тим, 
що у біловуса високі стебла, загострені 
валоті без остюків або з коротеньким 
остюком, подібні до гострих кілків (Фед
ченко-Флерон 138). - Див. ще гост
рий, кіл. 

[ ост{юлодник] (бот.) << гострокиль
ник волосистий, Oxytropis pilosa (L.) 
DC.>> Mak; - складне утворення з ос
нов (г)6стрий і [л6дка] <<човен>>, час
ткова калька наукової назви oxytropis 
(від гр. O~U<;; <<ГОСТрИЙ>> і тр61П<;; <<КіЛЬ>>), 
букв. <<гострокільнИІ<>>; назва зумовлена 
тим, що човник квітки ціє"І рослини з 
одного боку має загострення (Нейш
тадт 351-352). - Див. ще гострий, 
лодь. - Пор. острокільник. 

[остромолоч] (бот.) <<молочай ки
парисовидний, Euphorbia cyparissias L.>> 
Mak; - складне утворення з основ 
(г)~страй і [м6лоч] <<молочаЙ>>; назва 
зумовлена загостреною, кипарисоподі
бною формою та . білим молочним со
ком у стеблі й листі цієї рослини (Ві
сюліна-Клоков 162). - Див. ще гос
трий, молокан. 

[остропиніти] <<остовпітИ>> Лекс
Пол; - похідне утворення від стропИ
ло (з яким пов'язується поняття неру-

ость 

хомості; пор. остовпіти від стовп). ~ 
Див. ще о1 , стріп1 • 

[острота] (орн.) <<Крохаль, Mer
gus L.>> Шаул; - похідне утворення 
від [6стрийj <<гостриЙ>>; назва зумовле
на, очевидно, гострим видовженим дзьо

бом крохаля (ПтицьІ СССР 118). -
Див. ще гострий. 

[оструб] <<дерев'яні стіни будівлі; 
зруб>>; - неясне; можливо, пов'язане 
із зруб, похідним від рубати. 

острЯмок - див. настрім. 
[остуга] <<смужка шкіри; ремінь для 

підперізування штаніВ>> МСБГ, [остуг-
ва] «ТС. тж; стрічка Ж>>; - очевидно, 
пов'язане зі [стуга] <<Коробка, І<Орзи
на>>, [стужка] <<стрічка>>, др. ситуга 
<<зв'язок, скріпа>>. - Фасмер ІІІ 786; 
Bгi.ickner 635. - Див. ще стужка. 

[остуда 1 ] <<темно-жовта пляма на 
обличчі вагітна·! жінки; темні плями 
на тілі, нібито викликані чаклуван
ням Бі,>, [остуди] <<родимі плями>>; -
очевидно, пов'язане з р. [остуда] <<СО
ром, досада>>, др. ст у ди <<СТИД>>, студь
ньtй <<зганьблениЙ>>; - нерідко сплу
тується з [остуда] <<Простуда; прищі 
від простуди>>. - Див. ще стид. -
Пор. студа. 

[остуда2 ] (бот.) <<Пижмо звичайне, 
Tanacetum vulgaгe L.>> Mak, остуднuк 
<<Herniaria L.; [вовчуг колючий, Ononis 
spiпosa L.; льонок звичайний, Linaria 
vulgaгis МШ. Mak],>; - р. [остудник] 
<<Остудник голиЙ>>; - очевидно, похід
не утворення від остудИти з огляду 
на різноманітне застосування остуд
ника в народній медицині (Носаль 
164-165). -Див. ще студа. 

остуда3 , остуди -див. студа. 
ость <<Остюк; волосинки в хутрі тва

рини, що відрізняються від решти шерс

ті довжиною і кольорОМ>>, ост <<Остюк; 
ОСТеНЬ>>, [остеrа] «ОСТЮК>>, Остень <<рИ
боловецьке знаряддя, схоже на вила>>, 
[6стє] <<Остюки; ·костриця>> Ж, [остИв
но] <<дерев'яна ручІ<а остеня>>, [остuна] 
<<ость>> Ж, [остИще] <<ТС.>> Ж, 6сті «Гач
ки для ловлі рибИ>>, осткж, остЮччя, 
[остЯк] <<ОСТЮК>>, [ось] <<Великий гачок 
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остЮк 

на дерев'яній ручці>> Дз, [ось6н] ( < *ос
цьон) <<палиця з цвяхом на кінці, якою 
поганяють воліВ>>, [остсітий] ВеУг, ос
тuстий, остюкуватий, безостий, [за
остЯчити (коня)] <<нагодувати (коня) 
половою з остюками Ж>>; - f.· ость, 
бр. асцкж, [6сцень, · асцЮлька , восць 
<<ОСТЬ>>, ВОСЦі <<ОСТЄНЬ>>, (осці] «ТС.>>, др. 
остьни, остьнь <<Гострю<, ріг; колючІ<а, 
жало; гостра палицЯ>>, п. osc <<ОСТЮІ<; 
риб'яча. КіСТІ<а>>, Oscieri <<рОГаТИНа; ОС
ТЄНЬ>>, Ч. ost' <<ОСТЬ>>, OSten <<ГОЛКа, ГОС
ТрЯК>>, СЛЦ. ost' <<ОСТЬ>>, OStei'J <<ГОЛКа, 
колючка, гострЯК>>, вл. wosc <<Шпилька, 
гостряК>>, wost (бот.) <<будяк, чортопо
ЛОХ>>, нл. wosc <<Гребінь для розчісу
вання льону>>, пола б. vastni.i <<Прядка>>, 
vist;ю <<КіЛОЧОК>>, болг. остен <<ПаЛИЦЯ, 
якою поганяють худобу>>, м. остен 
«ТС.>>, СХБ. остан <<Жало; ОСТі; гарпуН>>, 
остве <<ОСТЄНЬ, тризубеЦЬ>>, оствйште 
<<ручка ОСТЄНЯ>>, СЛН. OSt <<ГОСТрЯК, ГОСТ
рИЙ КіНЄЦЬ>>, osteл <<КОЛЮЧJ(а>>; - ПСЛ. 
ostь, що, мабуть, спочатку означало 
<<КістІ<а>>; - споріднене з лит. akstls <<де
рев'яний вертел>>, akstls <<Вертел для на
калювання риби під час коптіння>>, [ak
styns] <<Колючка>>, лтс. aksts <<Те.; гост
ряК>>, гр. ахоатf) <<ЯЧМіНЬ>>, ГОТ. al1s <<КО
ЛОС>>, лат. acus <<Ость; голка>>; і є. *ак
tеі. - Фасмер ІІІ 165, 167; Чернь1х І 
609-610; Преобр. І 665, 667; 3СБМ 1, 
188, 2, 2j:IO; Machek ESJC 419-420; 
Schusteг-Sewc 1663-1664; Skok П 
572; Bezlaj ESSJ ІІ 258; TJ·autmann 5; 
Muh!.-Endz. І 65; Meillet Etudes 209, 
444; Walde-Hofm. І 11; Pokorny 18-
22. - Пор. гострий, осот. 

остЮк, остЮччя- див. ость. 
[остЯнка] (бот.) <<(вид І<авили), Sti

pa peпnata L.>> Mak; - похідне утво-
рення від ость; назва зумовлена тим, 
ЩО КОЛОСКОВі луски суцвіТТЯ КОБИЛИ 
загострені або витяг-нуті в довге остю
коподібне закінчення, а нижні квітІшві 
луски мають довгі остюки (Вісюліна
Клоков 1 О 1). - Див. ще ость. 

осуга - див. суга. 
[осутитися (!)осутитися)] <<дуже 

поранитися, ушкодитися>> ВеЗа; - не-
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осьмнИк 

ясне; можливо, пов'язане з уг. sutпi 
<<Пекти, припікати». 

осцилограф <<Прилад для записів і 
спостереження змін у часі будь-яких 
фізичних величин після перетворення 
їх на зміни електричної напруги•>, ос
цилографія, осцилограф{чний; - р. 
осцилл6граф, бр. асцьLл6граф, п. os
cy!ograf, ч. слц. вл. oscilogгaf, болг. м. 
схв. осцилограф, схв. осцилограф, слн. 
oscilograf; - запозичення із західноєв
ропеЙСЬ!(ИХ мов; н. Oszillograph, англ. 
osci!!ogгaph, фр. oscil!ogгapl1e утворені 
з основ лат. oscillo <<Коливаюся, хита
ЮСЯ>>, етимологічно неясного, і гр. 
ypacpw <<пишу>>. - СІС2 610; S1. wyr. 
obcych 537; РЧДБЕ 519; Walde
Hofm. ІІ 226-227; КІеіn 1099. - Див. 
ще графа. 

ось 1 (вІ<азівна, підсилювальна част
ка), [ос] «ТС.>> Ж, ось-ось; - р. [восе], 
бр. вось, др. восе, во ее; - результат 
злиття частІш о і займенника ее <<ЦЄ>>, 
який зазнав реду1щїі. - ІУМ Морфо
логія 482; Фасмер І 356; 3СБМ 2, 201; 
ESSJ Sl. gr. ІІ 542-543. - Див. ще 
о2 , сей. - Пор. осьде. 

ось2 , ось6н - див. ость. 
осьде <<ОСЬ, ось туТ», [6зьде Г, Ж, 

6зде Г, Ж, озд6 Ме, озьд6 Дз, в6зьда 
Корз, озди6 Ме, оздиг6 Ме, озьдо6 
Дз, 6зьдека Ж, 6здички Ме, 6зьдеч
ки Ж, Л, 6зденька] <<ТС.>>; - бр. ст. 
воздзя, слн. [ozdi]; - результат злит
тя частки о і прислівника *сьде < др. 
сьде, сьдt < псл. sьde, sьde <<ТУТ>> (пор. 
р. здесь <<ТС.>>) з пізнішим ускладнен
ням частками о (повторно: о-сьде-о), 
-ка та ін. - ESSJ Sl. gг. ІІ 624; Фас
мер li 89-90. - Пор. де1 , онде. 

[ось ка] <<різновид польово'і трави•> 
Ва; - неясно, про яку саме траву йде
ться; можливо, виникло з "'остька, по
хідного від ость. 

[осьмнИк] <<збирач подаТІ<іБ•> Ж; -
очевидно, похідне утворення від [ось
мий] «ВосьмиЙ>> Ж; назва могла бути 
зумовлена розміром податку, що ста
новив восьму частину (чогось). -Див. 
ще вісім. 



осЮрбуватий 

[осЮрбуватий] <<сутулий, згорбле
ниЙ>> Л ексПол; - неясне. 

[осятник] (бот.) <<Осот польовий, 
Ciгsium aгvense (L.) Scop.>> Mak; - по
хідне утворення від осот, зумовлене 
впливом ботанічних назв типу [гусЯт
ник]. - Див. ще осот. 

от (частка, прислівник, сполучник), 
от-от; - р. вот, бр. [от], п. ot, ч. 
[ot]; - результат видазміни давнішого 
ото «Т~.>>. - Шанский 3СРЯ І З, 178; 
Фасмер І 318; Горяев 56; 3СБМ 8, 83; 
ESSJ Sl. gг. ІІ 548-551. - Див. ще 
ото. -Пор. он 1 • 

[отабуритися] «на"Іжачитися, роз
сердитися>>; - неясне. 

отава <<Трава, ЩО Бідfостає На міс
ці скошено·!,>, [отавиця «ТС.>>, [ота
вит] <<І<осити траву недбало, з пропу
сками>> Л, [заотавитися] <<покритися 
отавОЮ>> Ж, [підотавитися] <<Підрос
ти після косіннЯ>>; - р. болг. отава, 
бр. атава, п. otawa, ч. слц. otava, вл. 
НЛ. wotawa, М. отава, СХБ. отава, 
слн. otava; - псл. otava, пов'язане з 
otaviti <<ОЖИВИТИ, ЗМіЦНИТИ>>, otyti 
<<ОЖиріти>> (чергування голосних, як в 
ubaviti ·_ ubyti); пор. стсл. тьІТІ1 
«ЖИрНіТИ>>, П. otawiC si~ <<ОЖИТИ>>, Ч. 
ст. otaviti se <<поправитися, зібратися 
із силами>>, слн. otaviti <<оживити, ос
віжити, зміцнити>>; - споріднене з 
дінд. taviti <<має силу, владу>>; іє. 
*teu- / tu-; менш переконливе зведt:н
ня (Holub-Kop. 258; Machek ESJCS 
345) до префікса ot- <<знову>> і дієсло
ва aviti se <<з'явитися, вбитися в си
лу>>; необгрунтоване пов'язання з лит. 
atolas <<отава>> (Tгautmanп 6; Mikl. 
EW 228), як і з тюрк. от- <<трава>> 
(Шипова 252-253; Дмитриев 541 ). 
- Rudп. ІІ 885; Фасмер-Трубачев 
ІІІ 168-169; Преобр. І 668; Брандт 
РФВ 18, 7; Желтов ФЗ 1876 VI 69; 
3СБМ 1, 191-192; Супрун Кримсь
кий укр. і ор. 12~-129; Bгuckneг 
386; Machek ESJC 422; Schusteг
Sewc 1673; Младенов 392; Skok П 
577; Bezlaj ESSJ ІІ 261; Pokoгny 
1080. -Див. ще тук 1 • 

отара 

[отагас] <<старший чабан>>; по-
в'язане З ватаг «ТС.>>. - ДИВ. ще 
ватага. 

отсій - див. та1ти. 
отаман <<БаТаЖОІ( !(ОЗаЦЬКОГО БіЙСЬ

І<а; ватажок, І<ерівнИК>> СУМ, Ж, 
[атаман] Г, Ж, отаманенко <<СИН ота
мана>>, отаманиха, отаманівець <<КО
За!(, що служив у одному з козачих 

полків лейб-гвардІt>>, отаман{вна <<доч
ка отамана>>, отамання (зб.), отаман
ство, [атаманство] Ж, отаманша, 
отаманщина <<ОПОЗИЦіЙНИЙ ДО радян
СЬ!(ОЇ влади рух у роки громадянсько·! 
війни>>, отаманити, отаманувати, 
[підотаманчий] <<Помічник отамана>>, 
ст. ватаман'Ь <<староста>> (1422); - р. 
бр. атаман, др. ватаман'Ь, п. ч. слц. 
atamaп; - запозичення з кримсько

татарсЬ!(оЇ мови; крим.-тат. атаман 
<<БелиІшЙ батько, найстаршиЙ>> пов'яза
не з ата <<батьКО>> (-ман - збільшу
вальний суфікс); у татар спочатку, оче
видно, означало <<старший пастух>>, 
букв. <<батЬ!(о пастухіВ>>; ці ж отамани 
верховодили і під час грабіжницьких 
насІ<ОКів на укра"!нські землі; з україн
СЬ!(о·І мови проникло в сусідні, а через 
російське посередництво як вторинне 
запозичення - і в сучасні тюркські 
мови (татарську, І<Иргизьку, казахську, 
азербайджанську); виведення з нім. 
Hauptmanп ( < heubtmanп) (Mikl. EW 5; 
Веrп. І 378) помилкове. - Халимонен
ко УМЛШ 1977/9, 25-26; Фасмер
Трубачен І 95; Шанский ЗСРЯ І 1, 
169-170; Шипова 41; Добродомов РР 
1972/5, 110-114; Дмитриев 523; 
3СБМ 1, 193-194; Вгuсkпег 8; Sadn.
Aitz. VWb. І 36. 

отара <<БеЛИІ<ИЙ гурт ОВеЦЬ, Кіз; (за
горожа для відпочинку худоби Л]», 
[отариця] <<отара>> Си, отарник <<Ча
баН>>, [отарщикj <<ТС.>> Ж; - р. отара, 
бр. атара; - запозичення з кримсько
татарської або З північнокаВІ<азьких 
тюрІ<ських мов; І<рим.-тат. отар <<Паша; 
гурт овець>> походить від от- «rрава>>, 
спорідненого з кирг. отор <<далеке від 

аулу пасовисьКО>>, туркм. отар <<вигін, 
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ота ти 

пасовисько>>, башк. утар <<хутір>>. -
Семенова Сл. и балк. язьrкозн. 1983, 
169; Фасмер ІІІ 169; Преобр. І 668; 
3СБМ 1, 194; Дмитриев 541. 

[отати] <<ослабнути, знесиліти>>; -
очевидно, префіксальне утворення від 
[тати] <<Падати, опускатися>>. - Див. 
ще танути. 

отверзати <<Відкривати>>, отверз
тИ; --,- р. отверзать, др. отверзати; 
- запозичення з церковнослов'янської 
мови; цсл. О'Г-ьвьр.зА'ГН, стсл. О'Г-ьвр-ь

.ЗА'ГН <<ТС.>> утворене з префікса О'Г"Ь-, 
якому відповідає укр. від-, та дієслова 
&Ьр.ЗА'ГН, СТСЛ. &р"Ь.ЗА'ГН <<В'ЯЗаТИ>>, СПО
рідНеНОГО з укр. верзтИ. - Фасмер І 
298; Преобр. І 75-76. - Див. ще 
верзтИ, від. - Пор. розверзати. 

[отвирати] <<Відчиняти>> Ж, ВеУг, 
[отворИти] <<відчинити>> МСБГ, [ут
ворИти] <<ТС.>>, [отвиратель] <<той, що 
відкrиває (відчиняє)>> Ж, отвір, [отво
ром <<навстіж>>, [повтварЯти] <<повід
чинити>> О, [повтверЯти, повтварЯти 
Куз] «ТС.•>; - р. отворuть, др. отво
рити, п. otwierac, otwor, ч. otvfrati, ote
vfrati, otvor, слц. otvarat', otvor, вл. wo
tewerac, нл. wotweras, wotwor, болг. 
отварЯм, отвор, м. отвора, отвор, 
схв. отварати, отвор, слн. otvoriti, ot
vor, СТСЛ. О'Г"Ь&ОрН'ГН; - ПСЛ. ot-voriti, 
*otverti <<Відчинити•>, утворене за допо
могою префікса *ot- від *verti <<зачини
ТИ>> і пов'язане чергуванням голосних з 
оtvогь <<отвір>>, ot-voriti, пізніше було 
сприйняте як o-tvoriti під впливом tvo
riti, у зв'язку з чим з'явилося za-tvoriti 
<<зачинити•>; - споріднене з лит. atver
ti <<Відкрити, відчинити•>, лтс. atvert 
«ТС.>>, прус. etwerreis <<Відчини>>, лат. 
aperio ( < *apverio) <<Відкриваю, від
чиняю.>>, operio ( < *opverio) <<вкриваю, 
зачиняю, ховаЮ>>. ~ Смаль-Стоцький 
SJavia 5, 44; Rudn. П 886; Фасмер ІІІ 
169-170; Черньrх І 61 О; БyrJl РФВ 75, 
252; BпJckner 387; Schuster-Sewc 1687; 
FraenkeJ AfSJPh 39, 71; Trautmann 351. 
- Див. ще верея, від, вір1 • - Пор. 
верета, затворИ:ти, об6р~. 

6твір- див. отвирати. 
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отець 

[6тдакаль] <<ЗВідкись>> Ж; - резуль
тат злиття прийменника от <<Від>> і 
прислівника *дакаль <<деСЬ>>, утворено
го з неозначеної частки [да] і прислів
ника [откаль] <<ЗВідКИ>>. - Див. ще 
да3 , 6ткаль. 

( отеЙ] <<СТарШИНа, ВОЖДЬ племе
Ні>> Ж; - неясне; можливо, пов'язане 
з отець. 

[6телИ:ти] <<із силою кинути на зем
ЛЮ>> Ж; - неясне; можливо, результат 
видазміни [гателИти ( гатилuти)] <<би
ти (кулаками)>>, [гатлЯти] <<Кидати на 
купу>> (пор.). 

[отенський] <<батьківський>> Ж, [во
тенський] «ТС.>> Ж; - др. отьнь «ТС., 
батькіВ>>, цсл. О'Гьнь <<ТС.>>; - пов'яза
не з отечь (псл. оt-ьсь). - Див. ще 
отець. 

[ отерезбИ:тися] <<Витверезитися>> Ж; 
- очевидно, результат видазміни фор
ми "''отерезвитися, що зводиться до 
псл. *terzvь <<тверезиЙ>>. - Див. ще 
тверезий. 

6терок - див. терти. 
[отерпати] <<рвати на шматки>>; -

очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [tarpac] <<{?Вати, дерти, смикати, 
тріпати>>, l terpac] «ТС. >> зіставляється з 
р. [т6рпище] <<Верета, рогожа>>, [тор
пьё] <<ТС.•> і зводиться до псл. *Prpati 
<<дерти, рвати>>. - Меркулова 3тимо
логия 1966, 101-102. 

отеса - див. от6са. 
ОТетеріТИ - ДИВ. тетеея1 • 
отець (род. в. вітцЯ), [те4] Шейк, 

[6тчик] (зменш.) <<батечко>> Ж, Куз, 
вітчИзна, вітчuм, [вітчівщина] <<бать
ківщина>>, вітчuна, отчuзна, отчuна, 
[отечина] <<батьківщина>> Ж, [отещи
на] «ТС.>> Ж, [отечник] <<Книга життє
пису отців церкви>> Ж, [отl-{евщина] 
<<батьківщина>>, [отчевич] <<Спадкоє
мець>> Ж, [отчич] "<<син, що, згідно із 
звичаєм, залишається на хазяйстві бать
ІШ>> О, [те4] <<батько>> Шейк, [утцЮз
нина] <<батьківщина•> НЗ УжДУ 26, 
отеL{ЬКий, [Отl-{евський] <<батьКіВСЬ
КИЙ>> Ж, [отчеський] Пі, отчий «ТС.>>, 
отчuзний, (отчuстий] <<ВіТЧИЗНЯНИЙ>> 



ore 

Бі, Ш, [віт4евий] <<батьківськиЙ•>, [віт-
1-{івський, вотенський Ж] «ТС.>>, віт
чизнЯний, (заст.) без6тчина Я, npa
oтrJL{ь; - р. отеl-{, [отек, атька], бр. 
aйL{eL{, др. оть4ь, п. ojciec, ч. слц. 
otec, ВЛ. wotc, wocec, НЛ. WOSC, болг. 
отец, М. отец, СХВ. отаt-{, СЛН. асе, 
стсл. О'Гьць; - псл. оtьсь <<батенько•> 
< *оtьkь, похідне від *оt-ь <<батьКО•> 
(пор. псл. оtьnь <<батьківськиЙ•> ); -
споріднене з гр. &тта <<батько•>, лат. 
atta, хет. attas, гот. atta, двн. atto, свн. 
НВН. ДЇСЛ. atte, алб. at «ТС.>>, дінд. atta 
<<Мати, старша сестра•>; іє. *atta < *at, 
можливо, звуконаслідувальне (у дитя
чій мові). - Бурячок 16-19; Rudn. ІІ 
887; Коваль 181; Трубачев Терм. родс
тва 25-30; Фас мер-Трубачев ІІІ 170; 
Чернь1х І 610-611; Преобр. І 668; 
3СБМ 1, 2-f2-223; Bruckneг 377; Ma
chek ESJC 422; Holub-Kop. 259; 
Schusteг-Sewc 1673-1674; Skok ІІ 
576-577; Bezlaj ESSJ ІІ 239-240; 
Критенко Вступ 503-504, 540; Бенве
нист 147-148; Fri~k І 182; Walde
Hofm. І 77; Meillet Etudes 343; Pokorny 
71. - Пор. отенський. 

[ore; от6нє] «Тут і там•> Ж, [6тєс є] 
<<ТИ тун Ж; - не зовсім ясне; можли
во, утворилося з часток от, он та діє
слова є. - Пор. оне. 

отже (частка, що вказує на зв'язок 
між частинами думки), [отжек] <<ОТ
же•> ВеЛ, [gотжик] «ТС.•> ВеЗа; -
складне утворення з часток от і же 

(див.). - Пор. отож. 
отИт (мед.) <<Запалення слизово·і обо

лонки вуха•>; - р. болг. отuт, бр. 
ать'Lт, п. ч. otitis, слц. otitlda, схв. оти
тис, слн. otitis; - запозичення з ново
латинсько·! науково"! термінологїі; нлат. 
otїtis «ТС.•> утворене за допомогою суфі
кса. -itis Від гр. OU~ (род. В. WTO~) <<ВУ
ХО>>, спорідненого з лат. auris «ТС.•>, псл. 

uxo, укр. вухо. - СІС2 611; РЧДБЕ 520; 
Кlein 1103; Frisk ІІ 448-449; Walde
Hofm. І 85. - Див. ще вухо. 

[отік] <<Ніби, неначе•>; - результат 
фонетично·! видазміни словосполучення 
от як.- Див. ще от, як2 • 

от лЯк 

[отікатися] <<Відстати в дорозі•> Ж, 
[отєкнутися] «ТС.•> Ж, [окекнутися] 
<<Залишитися•> Ж; - неясне. 

[отісок] <<Шматок заліза•> Ж; - оче
видно, пов'язане з [отоса] <<пристрій із 
залізного прута, дроту, яким прикріn

люють край голоблі до осі•> (див.). 
[отічок] <<Черінь печі•> Л; - очеви

дно, пов'язане з [тічок] <<утоптане або 
вирівняне місце•>. -Див. ще тік1 • 

[отіша] (назва вівці за мастю) Гриц, 
[вотіша, вотішер] «ТС.•> тж; - запо
зичення з молдавської чи румунської 
мови; рум. [votї;;a] <<Вівця з чорним біля 
очеЙ•>, [oat'esa, oakis!] <<ТС.•> є діалект
ними варіан~·амн назви oache:;;(a), до 
якої зводиться й запозичене укр. [ва
кешка] та ін. - Клепикова 71. -Див. 
ще вакешка. 

[откаль] <<Звідки•> Ж; - очевидно, 
запозичення зі словацької мови; слц. 
odkial' співвідносне з укр. відк[ль. -
Фасмер ІІІ 170. - Див. ще відкіль. -
По2. отдакаль. 

[откальси] <<ЗВідкись•> Ж; - склад
не утворення з прислівника [откаль] 
<<ЗВідКИ•> та зворотної частки си (дав
ніша форма частки -ось). - Див. ще 
десь\ откаль. 

[откивізити] <<Відстовбурчити•> Лекс
Пол; - неясне. 

[откИ:лок] <<Відприск, нащадок•> Лекс
Пол; - утворення з префікса от-, спів
відносного з нормативним від-, та поль
ського СЛОВа kie.J:ek <<рОСТОК, парОСТОК•>, 
ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. kol'Ь <<КіЛОК•> (з ОГ
ляду на загострений верх паростка). -
Bгuckneг 227. - Див. ще від, кіл. 

[откосник] (бот.) <<Заяча конюши
на, перелет, Anthyllis vulneraria L.•> 
Mak; - пов'язане з р. отк6с <<СХИЛ•>, 
утвореним від кос6й <<косий, скісний•>, 
якому відповідає укр. косий; назва зу
мовлена, очевидно, поширеністю цієї 
рослини по схилах і косогорах (Нейш
тадт 347). -Див. ще від, косий. 

[отлЯк] <<поганий горщик•> Ж; -
неясне; можливо, похідне утворення 

від тл{ти <<гнити; [псуватися від ча
су]•>. - Желех. 584. -Див. ще тліти. 
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отмЄн 

отмЄн- див. тмин. 
[отмінець] <<ЧОРТ» Ж; - пов'язане 

з [відмінча] <•чортеня, яким підмінено 
дитину>>. -Див. ще від, мінЯти. 

ото <•ОТ>> (вказівна частка) СУМ, 
Ж; - п. oto <•от, ось>>; - псл. oto, ут
ворене з частки о ·і займенникового 
компонента to, етимологічно тотожного 
з t-ь <•ТОЙ>>, to <•Те>>. - Пор. от. 

отож, тож; - п. otoz; - резуль
тат злиття часток (о)то і ж(е) (див.). 

отоюі., оточини - див. тектИ. 
[ отокув а тися] <•стати стоянкою>>, 

[отакувdтися] <•зупинитися для відпо
чинку>> Си, [утаков[ітися] <•влаштува
тися, розміститися, заспокоїтися>> Ме, 
[ут6кмити] <•розташувати, примістити, 
вмістити>> О, [утокмитися] <•розташу
ватися, приміститися>> О; - не зовсім 
ясне; можливо, похідне утворення від 

тік, зближене в частині форм з осно
вами [токмd] <•рішеННЯ>> або так. 

отоманка <•широкий м'який диван 
без СПИНКИ>>, отомана «ТС.>>; - р. от
томанка, бр. атаманка, п. otomana, 
Ч. СЛЦ. БЛ. otoman, болг. отоманка, М. 
отаман, схв. отаман, слн. otomana; -
запозичення з французької мови; фр. 
ottomane <•отоманка>> утворене від вла
сного імені тур. Othman <•Осман>> (за
сновник Османської імперії, 1259-
1326), яке зводиться до ар. 'uthman. -
ССРЛЯ 8, 1658; KopaJinski 704; Ho
lub-Lyer 350; Вуjаклиjа 661; Кlеіп 
11 ОО. - Див. ще оттомани. 

[отора1 ] <•закваска>>, зат{р; - р. 
затор «ТС.>>; - ПОХідне утворення ВІД 
терти (закваску робили з борошна, 
яке перед тим затирали); (пор. р. [от6-
ря] <•Полова, дрібна солома та короткі 
колоски після молотьби>>, бр. [атора] 
<•обмолочене . порожнє колоссЯ>>). -
Див. ще· теrти. 

( отора2 <<Перша борозна ПОПІД ме
ЖеЮ>> Гриц; - р. [о тор] <•поперечна 
борозна>>; - не зовсім ясне; у російсь
кій мові пояснюється як запозичення з 
литовсько·і мови; лит. atara <•поперечні 
борозни в кінці ріллі; кінець ріллі>> 
(Лаучюте 123); може розглядатись і як 
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отрИмати 

деетимологізований залишок псл. *ot
ora, похідного від ot-orati <•відорати>>. 

[отоса] <•Пристрій у возі із залізного 
прута, дроту або мотузки, яким при
кріплюють край голоблі до осі для ви
рівнювання ходу>>, [отеса, вотоса 
ВеБ, вотісник ВеБ] «ТС.>>; - р. [от6с, 
отоса], бр. ат6са, n. [otos, otosa, odos, 
odosa] «ТС.>>; - очевидно, псл. otos-, 
утворене на основі виразу оt-ь osi <•Від 
осі>>; менш переконливе виведення (Ла
учюте 18; Otr~bski SO 19, 475; Fгaen
ke1 756) від лит. atasaja, atasija та ін. 
<<ТС.>>.- ДальІІ 743; 3СБМ 1, 199; 
Urbutis Baltistica 5/2, 161.- Див. ще 
від, вісь. - Пор. отісок. 

[оточа] (у сполученні [о. окоча] 
<•час від часу, зрідка>>) Ж; - результат 
злиття і стягнення виразу др. о то чи
на <•Б той час, тоді>>; форма [ок6ча] 
<•КОЛИ>> утворилася за аналогією до 

оточа від співвідносного із займенни
ком то займенникового елемента ко-. 
- ESSJ Sl. gг. ІІ 517. - Див. ще ot, 
той, чин. 

[ оточини] <•сало на кишках у сви
ней Г, ЛЖит; перетоплене свиняче са
ло із шкварками ЛексПоЛ>>, [от6чина] 
<•тельбухи>> Ж; - слц. [otoky] <•нутряне 
сало>>, [otocky] «ТС.•>; - не зовсім ясне; 
може бути пов'язане з дієсловом ото
чІіти як <•сало, що оточує кишки>> або 
з отектtі як <•сало, що стікає при ви
топлюванні>>. - 3СБМ 1, 199-200. -
Див. ще тектИ, точИти1 • 

оточИти- див. точИти1 • 
[отрас] (бот.) <•конюшина шарудли

ва, Tгifolium stгepens Crantz. (Т. agra
rium L.)>> Корз, [натресник] <•ТС.>> тж; -
похідне утворення від трясти( ся); 
назва зумовлена, очевидно, тим, що 

цей вид конюшинИ, підсохши, розтру
шує своє насіння по землі. - Див. ще 
трЯстИ. 

отремИrе - див. терміттЯ. 
отрИмати <•одержатИ>>; - бр. ат

рьtмаць; - запозичення з польської 
мови; п. otrzymac «ТС.>> є префіксаль
ним утворенням віД trzymac <•держати>> 
(пор. аналогічне утворення укр. одер-



отріб 

жати). - Леков Език и литература 
1954/4, 276; Bruckneг 583. - Див. ще 
о1 , тримати. 

отріб, отрібка, отроба - див. 
утроба. , 

отрій, отрfйниця - див. труїти. 
[отровниця] (бот.) <<беладона лі

карська, Аtгора belladonna L.>> Ж, [от
равниця] «ТС.>> Mak; - похідне утво
рення від [отрова] <<отрута>>, [отрава] 
<<ТС.>>; назва зумовлена отруйними вла
стивостями беладони (Вісюліна-Кло
І<ОВ 273; Словн. бот. 49). - Див. ще 
травИти. 

отрок <<ХЛопець-підлітОК>> СУМ, Ж, 
отроІ..{тво, отрочий; - р. отрок <<ОТ
рОК>>, бр. отрак «ТС.>>, др. отрока <<ди
тя, дружинник, во'ін, слуга>>; - запози
чення з церковнослов'янської мови; 
ЦСЛ. СТСЛ. О'ГрОК'Ь <<ХЛОПЧИК, слуга>>, ЯК і 
п. ст. otrok <<отрок>>, jotrok, jotrok, jet
rok «ТС.>>, ч. слц. otrok <<раб; (ст.) слу
га, наймит>>, вл. wotrock <<Наймит>>, по
лаб. vuotгok / vuotruok <<СИН>>, болг. от
рок <<ОТрОК>>, СХВ. отрок <<СЛуга; (дИТИ
на]>>, слн. otrok «ТС.>>, походить від псл. 
*ot(ь)rokь «ТОЙ, хто не має права гово
рити>>, ·утвореного з префікса оtь- і ко
реня rok-, пов'язаного чергуванням го
лосних з *rekti <<казати, говорити>> 
(пор. вирок, пророк, урок); недостат
ньо обгрунтоване припущення (Moszyri
ski JP 35/2, 130-133, PZJP 243), що 
слово етимологічно розпадається на 
префікс о- й основу -tгоkь <<ТОЙ, хто бі
гає навколо, прислуговує>> (~ <<слуга, 
раб>>), яка зводиться до незасвідченого 
кореня *trek- <<бігти>>; непереконливе 
також зіставлення (Львов Лексика 
ПВЛ 228) З СЛН. tfta <<ЛОЗа>>, trs <<ПеНЬ>>. 
-Німчук 297-298; Rudn. ІІ 887; Фас
мер-,--Трубачев ІІІ 172-173; Трубачев 
Терм. родства 46-47; Чернь1х І 611; 
Преобр. І 669; Варбот Sl. Wortst. 161-
162; Шабалин 3ИРЯ ІІІ 54-55; Копеч
ньІЙ v3тимология 196Q, 54-61; Machek 
ESJC 423; Schuster-Sewc 1677-1678; 
Mikl. EW 228. - Див. ще від, ректИ. 

[отрока] <<торба для корму, реп
тух>> Ж; - р. [отр6чить] <<Відв'язати 

отрЯха 

сіть>>; - не зовсім ясне, можливо, по
в'язане з п. [otrok] <<мотузка для обв'я
зування; мисливська сіть>>, утвореним з 

префікса о- та кореня trok-, якому від
повідає укр. торокИ, торочИти. -
КопечньІЙ 3тимология 1966, 61. 

[отруби] <<тирса; висівки МСБГ>>, 
[отруб{j <<ВИСіВКИ>> ЛЖит; - р. отру
би «ТС.>>, [отрубь] <<Полова; лупа (у во
лоссі)>>, бр. вотруб'е <<Висівки>>, [вот
рубьt], др. отруби, отрубьt, п. otr~ba, 
[otrq_b], ч. слц. otruby, вл. wotгuby, нл. 
wotSuby, СЛН. otrob, ЦСЛ. О'ГрЖБН <<ТС.>>; -
псл. otrQbi, утворене, очевидно, з пре
фікса ot- і дієслова ГQbiti <<бити, руба
ТИ>>; первісне значення - «Те, що зби
те із зерна>>; виводиться також (Mikl. 
EW 228; Moszyriski PZJP 318; Specht 
267) від кореня *terti <<терти>> (із суфік
сом -Qb-). - Фасмер-Трубачев ІІІ 173; 
Преобр. І 670; 3СБМ 2, 202. - Див. 
ще від, руб. - Пор. трубИти. 

[отрудник] (ент.) <<Присмерковий 
бражник молочайний, Deilephila eu
phorbiae L.>> (гусінь) ВеНЗн, ВеЗа; -
очевидно, пов'язане з отрута (пор. 
[прtітрут] (ент:) <<Ведмедиця, Arctia>> 
(гусінь), з огляду на отруйність воло
сяного покриття деяких видів гусені). 
-Див. ще труУти. 

отруйний, о~рута, отруювач, от
руя - див. труїти. 

[отрунки] <<уламки, сміття>> Ж; -
р. [вотра] <<Полова; потерта солома>>, 
[вотрuна] «ТС.>>, бр. [в6трьtньt] <<По
теJла солома, відходи після молотьби>>, 
ч. [oteriny] <<розсипані залишки сіна>>; 
слц. [oteгiny] <<тирса>>; - псл. *o-tьr-, 
пов'язане з *terti <<тертИ>>. - 3СБМ 2, 
202-203. - Див. ще терти. - Пор. 
тр Ин а. 

отрунок - див. трунок2 • 
[отруцизна] (бот.) <<повитиця євро

пейська, Cuscuta europaea L.>> Mak; -
пов'язане з отрута (п. trucizna «отру
та>>); назва зумо.влена отруйними влас
тивостями повитиці (Нейштадт 449- · 
450). - Див. ще тру"іти. 

[отрЯха] <<шибеник, пустун>>, [от
рЯх] (<неохайна, погано одягнена люди-
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отсаль 

На>> Ва, [отрЯхуватий] <<Задирливий, 
розбишакуватиЙ>>; - р. [отрЯха] <<Не
охайна людина>>, бр. [атрЯха] «ТС.>>; -
очевидно, пов'язане з р. нерЯха <<Не
охайна людина>>, яке виводиться від ос
нови рях-а < ря( д)х-а, пов'язуваної з 
ряд (пор. укр. [рядИти] <<Прибирати, 
наводити порядок>>, [рядИтися] <<зби
ратися, готуватися>>, [рЯдний] <<акурат
ний, господарськиЙ>>, рос. нарЯднь<й 
<<ошатнИЙ>>, [ряхая] <<Красива, ошатна, 
чепурна>>). - Фасмер ІІІ 66; Преобр. І 
601; Потебня РФВ 42, 192; 3СБМ 1, 
201. -Див. ще ряд. 

[отсаль] <<ЗВідСИ>> Ж; - очевидно, 
результат видазміни форми [отсіль] 
Пі, відсіль «ТС.>> за аналогією до [от
таль] <<ЗВідти>>. -Див. ще відсіль. 

[ отслотИтися] <<Відстати, відчепи
тися>> ЛексПол; - похідне утворення 
від [слота] <<сльота>>, [слотИти] (про 
сльоту) в значенні <<перестати чіпляти
ся СЛЬОТОЮ>>. -ДИВ. ще СЛЬОТа. 

[отсЮль] <<ЗВідСИ>> Пі; - бр. ад
сЮль; - результат контамінац\[ форм 
[отсіль] Пі, відсіль <<ТС.>> і сюдИ. -
3СБМ 1, 85, 91.- Див. ще відсіль, 
сюдИ. 

[отталь] <<звідти>> Ж; - очевидно, 
запозичення зі словацької мови; слц. 
odtia!' <<ЗВідТИ>> утворене з прийменни
ка ot, якому відповідає укр. від, і за
йменникового компонента tial', що зво
диться до псл. to!jь. - Див. ще від
тіль. 

[оттамаль] <<ЗВідти>> Ж, [оттамале 
Ж, отамаль ЕЗб 25] «ТС.>>; - складне 
утворення з прийменника [от] <<Від>>, 
прислівника там і обмежувальної час
тки [ле] (> -ль). - Див. ще від, ле, 
там. 

[оттИценький] <<ОСЬ такиЙ>> Пі; -
результат злиття частки от і займен
ника [т{ценький] <<такиЙ>>. - Див. ще 
от, тіцький. 

оттомани (давня назва турків); -
р. оттоманьL, бр. атаманскі, п. Oto
man нурок>>, ч. заст. otomansky, слц. 
Otoman, болг. заст. отоманин, слн. 
Otoman; - запозичене із середньогре-
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цької мови, очевидно, через західноєв
ропейські (нім. Ottomane}; сгр. 'O&oІJa
voi <<ОСМаНИ>> ПОХОДИТЬ Від 'О&(о)ІJаVЩ, 
імені засновника Оттоманська·[ імперії 
хана Османа І (1259-1 326), засвоєно
го з арабської мови й сприйнятого в 
арабській огласовці ар. Uthman, яке 
певної етимології не має. - Фасмер ІІІ 
172; Кlein 1103; Кluge-Mitzka 526. -
ПоQ. османи, отоманк~ 

[отторосати] <<обтрушувати, стру
шувати, скидати>> Ж; - утворене з 
префікса [от-] <<Від>> і кореня торос-, 
очевидно, від псл. *tors- «rрясти, тру
сити>>, що на східнослов'янському грун
ті розвинулося в повноголосну фор
му. - Пор. торсати. 

[отупний] <<Страшний, жахливиЙ>> 
ВеЛ, [отупно] нривожно, моторош
НО>> Ж, ВеЛ; - запозичення з польсь
кої або словацької мови; - п. [ot~pno, 
otupno] <<страшно, сумно>>, слц. otupny 
<<тужний, журливиЙ>> походять від 
П. t~py <<ТУПИЙ>>, СЛЦ. tupy «ТС.>>, ЯКИМ 
відповідає укр. тупИй; первісне зна
чення - <<отупляючий, такий, що не ви
кликає інтересу, викликає байдуvжість, 
навіть відразу>>. - Machek ESJC 661. 
-Див. ще тупИй. 

[отуха] <<утіха>>; - запозичення з 
польської мови; - п. otucha <<бадьо
рість, моральна сила, дух>> утворене з 

префікса о- і кореня tuch- <<Заспокоєн
НЯ>>, наявного також в укр. тухнути 
<<Пригасати, спадати>>, тушИти «Гаси
ТИ>>; виведення від п. tusza <<ГЛадкість, 
опасистістЬ>> (Brilckner 585) позбавлене 
грунту. - Machek ESJC 661-662. -
Див. ще тухнути1 • 

[отушаний] <<оббитий, утеплениЙ>> 
ЛексПол; - очевидно, пов'язане з 
тушкувати <<Закутувати, закривати>> 
(див.). 

[отхвоїти] <<Відхаювати>> ЛексПол; -
результат видозміяи форми [отхаяпуи] 
<<оживити, відхаю·и,>, очевидно, збли
женої з хвоя. - Див. ще хаяти. 

[от Ян] <<Підзорна труба, телес-
КОП>> Ж, [отЯна] «ТС.>> Ж; - запози
чення з румунської або молдавської 



офеня 

мови; рум. осhеап <<Підзорна труба, бі
нокль•>, молд. ок.Ян «ТС.•> походять від 
ochi (молд. окь) <<ОКО•>, яке зводиться 
до лат. oc(u)lus «ТС.•>, спорідненого з 
псл. oko, укр. 6ко. - СДЕЛМ 290; Pщ;
cariu 106. -Див. ще око1 • 

офеня (іст.) <<У дореволюційній Ро
сі"[ бродячий дрібний торговець•>; -
бр. афеня; - запозичення з російсь
кої мови; р. офеня <<ТС.•> певної ети
мології не має; пов'язують з сіхвес, що 
являє собою традиційне читання імені 
іудейського бога Jhwh (так званий 
«Тетраграматон•>) як Jahveh і могло 
проникнути в жаргон офень з мови єв
рейського населення; припускається 
також ( Фасмер ІІІ 17 4) походження 
від гр. аGТ]vсііщ <<афінсьКИЙ•> від 
'AG~vat <<Афіни>>. - Фас мер-Труба
чев ІІІ 174; Преобр. І 671; Кипарский 
ВЯ 1956/5, 135; Бондалетов 3ИРЯ 
VII 38; Арапов 3тимология 1964, 
120-126; 3СБМ 1, 214. 

оферма <<ТЮХтtи, мамула>> О; -
бр. [аф!Jрма] <<неохайна жінка, опуще
на людина>>, [ахв!Jрма, ах!Jрма, офер
ма] «ТС.>>; - запозичення з польсько·! 
мови; · п. oferma <<Недолуга, нездатна 
людина>> етимологічно неясне; зістав
ляється з нім. оhпе Form <<без форми>> 
(SJP V 843).- 3СБМ 1, 211. 

оферта <<пропозиція про укладення 
угоди>>, оферт <<ТС.>>; - р. болг. офер
та, бр. аферта, п. ч. слц. вл. oferta, 
схв. оферт (а), слн. oferta; - запози
чено. через польське посередництво з 

німецько·[ мови; нім. Offerte <<Пропози
ціЯ>> зводиться до лат. offero <<Пропо
ную, подаЮ•>, що етимологічно розкла
дається на префікс оЬ- і дієслово fero 
<<Несу, підіймаю, показую>>, споріднене 
з псл. berQ <<беру>>, укр. беру. - СІС2 

61!; Kopalinski 686; Walde-Hofm. І 
483-485. - Див. ще брати. 

офіра <<жертва>>, [охв{ра, оф.Яра Пі, 
охв.Яра Пі, хв{ра Нед] «ТС.>>, [оф{рка] 
<<свічка, яку ставлять у церкві за душу 

померлого•> Ж, [оф{рник] <<Жертвода
вець>> Ж, [офір6вщина] <<побажання 
хрещених батьків дитині•> Ж, [оф{рува-

офіцИ:на 

ти] <<жертвувати•>, [охвірувсіти, охв.Я
рувати Пі] <<ТС.•>, ст. афера, аферава
ти (XVI ст.), офtра (XVII ст.); - бр. 
ахвЯра; - запозичення з польської мо
ви; п. ofiara, як і ч. ofera, слц. ofera, 
походить від двн. opfar (свн. opfer), 
утвореного від дієслова opfaroп <<жерт
вувати>> (свн. opferп <<ТС.>> ), яке зводи
ться до лат. offero <<Пропоную•> (Ше
лудько 41; 3СБМ 1, 215; Bruckпer 375; 
Holub-Lyeг 342) або до лат. орегагі у 
спеціалізованому значенні <<жертвувати 
МИЛОСТИНЮ>> (К!uge-Mitzka 523). -
Дзендзелівський УЗЛП 96-97. 
Див. ще операція, оферта. 

офіт (мін.) <<СВітлий мінерал різно
манітних відтінків, різновид серпенти
НУ•>; - р. болг. офuт, бр. аф{т, ч. 
слц. ofit, схв. офит; - запозичення з 
грецько[ МОВИ; гр. снрітТ]~ <<СерпеНТИН>>, 
букв. <<ЗМіЙОВИЙ>>, ПОХОДИТЬ ВіД oqJt~ 
<<ЗМіЯ>>, СПорідНеНОГО З дінд. ahib, ав. 
azi- «ТС.>> (іє. *og~hi-s).- Frisk ІІ 453; 
Boisacq 732-733. 

офіцер, офіL{ернЯ, офіu/рство, офі
l.{ерша; - р. болг. м. офиl.{ер, бр. aфi
l.{!Jp, п. oficer, ч. слн. oficlr, слц. oficier, 
вл. oficer, схв. офіщйр; - запозичено 
через російське й польське посередни
цтво (від форм непрямих відмінків) з 
німецької мови; нім. Offizfeг <<офіцер>> 
походить від фр. officier <<Командир за
гону>>, яке зводиться до елат. officiarius 
<<ТОЙ, хто має посаду>>, пов'язаного з 
officium <<служба, посада>>, від якого 
походить також укр. [оф{ція]. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 17 4; Черньrх І 611; 
Преобр. І 671; Sl. wyr. obcych 522; Ho
lub-Lyer 342; Кluge-Mitzka 520. -
Див. ще офіція. 

[офіцйна] <<флігель•> Ж, [офіl.{UН
ка Ж, офіl.{UНи, охвиl.{uни] «ТС.>>; - за
позичення з польсько·[ мови; п. оfісупа 
(заст.) <<бічний будиночок при палацові 
для челяді; бічна або задня частина 
кам'яниці; майстерНЯ>>, як і ч. оfісіпа 
<<МайстерНЯ>>, слц. officiпa <<Перукарня>>, 
схв. офиl.{uна <<МайстерНЯ>>, походить 
від лат. offic1пa <<Майстерня, місце ви
готовлення чогось>>, яке було результа-
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офіція 

том видазміни форми орШс1nа, гюхідної 
від opifex <<творець, майстер, реміс
ник•>, що утворилося з компонентів 
opus <<робота, твір, праця, заняття•> і fa
cio <<роблю, створюю, виготовляЮ>>. -
Kopaliriski 687; Holub-Lyer 342; Wal
de-Hofm. ІІ 204-205, 217-218.
Див. ще onrc, факт. 

[ офіція <<служба•>, офіl.{іал <<висо
копоставлений чиновнИК>>, офіl.{іал[ст 
<<Службовець в адміністрації приватного 
маєтку•>, офіl.{іант, офі4і6з <<Періодич
не видання, що офіційно не є органом 
уряду або правлячої партї[, але вира
жає їхні погляди•>, офіl.{іальний, офі
L{tйний, офічі6зний; - р. официаль
ньи'і, бр. афіL{ьtЯл <<офіціаЛ>>, п. oficjal
ny <<офіціальниЙ•>, ч. oficial <<дрібний 
чиновник•>, слц. oficial <<реєстратор>>, 
вл. oficialny <<офіціальниЙ•>, болг. офu
чиален, м. офиl.{иjален, схв. офйl.{йj 
<<Служба Божа>>, офиl.{иjалан <<Офіці
альнИЙ>>, слн. of!cij <<служба Божа>>, 
oficialen <<офіціальниЙ>>; - запозичен
ня з латинської мови; лат. officium 
<<служба, посада•> виникло з *opifaci
om > *opificium <<заняття, виробнича 
професія; виготовлення, робота>>, по
хідного від opifex <<ТВорець, майстер, 
ремісник>>. - Чернь1х І 611-612; Ko
paliriski 686-687; Holub-Lyer 342; 
Walde-Hofm. ІІ 204-205. - Див. 
ще офіцИ:на. 

[офлис] <<тонкий дерев'яний стов
бур, що використовується на дрова 
або на огорожу; хворостина; обапіл 
МСБГ•>, [6плис] <<край необрізана·[ дош
КИ•> Корз; - неясне. 

офорт <<Гравірування на металі за 
ДОПОМОГОЮ КИСЛОТ>>; - р. болг. офорт, 
бр. аф6рт, слц. eaufort; - запозичення 
з французької мови; фр. eau-forte <<азот
на ки.слота•> (якою витравлюють малю
нок на металі) утворене з компонентів 
eau <<Вода>>, що походить від лат. aqua 
<<ТС.>>, і fort(e) <<СИЛЬНИЙ, дужиЙ, СТіЙ
КИЙ, міцний>>. _:.___ СІС2 612; Dauzat 260. 
-Див. ще акварель, форт1 • 

офсайд (спорт.) <<Положення поза 
гроЮ>>; - р. болг. офсайд, бр. афссійд, 
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П. ofsaid, off-side, Ч. offside, ofsaid, СЛЦ. 
offside, М. офсаjд, СХВ. офсаjд, СЛН. off
side, ofsajd; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. offside «ТС.•> складаєть
ся з прийменника off <<За, поза>> та 
іменника side <<Сторона, бію>, спорідне
ного з днн. sїda, дісл. sioa, дат. side, 
шв. sida, снідерл. side, гол. zij(de), двн. 
sїta, свн. site, нвн. Seite <<ТС.>>, а також 
із дангл. sїd <<довгий, широкий, просто
риЙ>>, двн. sїto <<вільний, в'ялиЙ>>, снн. 
sїd( е) <<низькиЙ>>, лит. sietuva <<Глибоке 
місце в річці>>, сірл. sith- <<довгиЙ•> то
що. - СІС2 612; ССРЛЯ 8, 1739; Ид
рисов РР 1983/5, 148-150; Kopaliriski 
686; Holub-Lyer 342; КІеіп 1442; Кlu
ge-Mitzka 701. 

офсет <<спосіб друкування, при 
якому зображення передається з дру
карської форми на гумову стрічку, а з 
неї на папір•>; - р. болг. офсет, бр. 
афсет, п. offset, слц. вл. ofset, ч. of
set, offset, схв. офсет, слн. ofset; -
запозичення з англійської мови; англ. 
offset, букв. <<зміщення•>, утворене з 
прийменника off <<За, поза•> та іменни
ка set <<ряд, добір, серія, партія, комп
лекТ», що виникло з сангл. sette, sett, 
set, похідних від фр. ст. sette <<ПО
слідовність, ряд, порядоК•>, що є варі
антом слова secte від лат. secta <<ПО
слідовники; почет; секта>>. - СІС2 

612; ССРЛЯ 8, 1739; Kopa!iriski 686; 
Holub-Lyer 342; КІеіп 1077, 1425. -
Див. ще секта. 

офтальмія <<захворювання очей•>; -
р. офталь.мuя, бр. афтqль.м{я, п. слц. 
oftalmia, ч. oftalmie, схв. офтал.миjа; -
запозичено через латинську мову (лат. 
ophtha!mia) з грецько'!;· гр. С)(рGсхЛІJісх 
<<Запалення ока>> походить від cнpGcxЛ
fJO<;; <<ОКО>>, що спочатку могло бути 
віддієслівним іменником (<<бачення, по
гляд>>), похідним від незасвідченого 
*о<рGаЛЛщ.юt <<дИвитися•>, яке зводить
ся до назви *о<рGсхЛ(Л)о<;;, що виявляє
ться в бе от. охтсхЛЛо<;; <<ОКО•>, лак. 6ІТ
тіЛ(Л)о<;; тощо, споріднених з дінд. aksi 
<<ТС.•>. - СІС2 612; Kopaliriski 687; Ho
lub-Lyeг 342; Frisk ІІ 452. 



офтальмологія 

офтальмологія <<наука про очні 
хвороби>>, офтальмолог, офтальмоло
гічний; - р. офтальмология, бр. аф
тальмалогія, п. ofta!mo!ogia, ч. ofta1-
mo1ogie, слц. ofta!mologia, болг. офта
лмология, схв. офталмологиjа, слн. 
ofta!mologija; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; нім. Ophthalmo
logie, фр. ophtalmo!ogie, англ. ophtal
mology утворені з гр. снрGаЛf.16~ <<ОКО>> 
і -Лоуіо: <<вчення>>. - СІС2 612; Ko
paliг1ski · 687; Ho!ub-Lyer 342; К!еіn 
1087. -Див. ще логіка, офтальмія. 

ох (виг.), охати, охкати, [охт{ти] 
<<охати, скаржитисЯ>>, [охми] <<Зітхання>> 
Ж, [охохо] Ж; - р. бр. ~Р· болг. ,м. ох, 
ч. слц. вл. нл. och, схв. ох, слн. oh; -
результат фонематичного оформлення 
первісного вигуку ох. - 3СБМ 2, 205; 
8, 83. -Пор. ах, ех, о2, ух1 • 

[ оюібити] <<залишити; зіпсувати>>, 
[охаблЯти] <<Залишати; псуватИ>>, [оха
битися] <<забути, загубити; залиши
тися>>, [ухсібuти] <<Залишити>> ДзУЗЛП, 
[охаб] <<Калюжа, болото, старе русло 
річки; негідник, негідниця>>, [охсіба] 
«Те.; гнила колода; ледар, нероба>> О, 
[охаб] <<Падло•> О, [6хаби] <<рештки дріб
них дров на зрубі•> О, [oxan] <<Пропуск 
в оранці>> О, [охсібuсько] <<калюжа, 
болото, старе русло річки•>, [охсібище] 
<<ТС.•>, [охабленник] <<безтолковий, не
дбалий, неохайний, розбещений, ні
кчемний•> Ж, [зохсібити] <<знехтувати, 
занедбати; залишити, покинути•> Ж, 
[похабuтися] <<Залишити, покинути•>; 
- др. охабитися <<Покинути, залиши
ти; перестати, припинити; відстати, ут
риматися•>, п. [ochab] <<болото•>, ч. ocha
bovat <<слабнути>>, ст. ochabiti (ochab
пouti) <<ЗНесилитися, утратити здат
ність•>, слц. ochabovat' <<Слабнути, зане
падатИ•>; - префіксальне утворення 
від *хабити; пор. р. [похабить] <<Псу
ватИ>>, п. chabeta · <<ШІ{аПа•>, [chaby] 
<<кістки, що В!:іступають з-під шкіри•>, 

стсл. ХАБН'ГН <<псувати, гноїти•>, які 
зводяться, очевидно, до псл. xabiti; 
дальші зв'язки неясні. - Дзендзелів
ський УЗЛП 97 -98; Фасмер ІІІ 175; 

охват 

Срезн. ІІ 835; Machek ESJC 194; Bern. 
І 380-381; Мартьrнов Сл. и ие. акко
мод. 139. - Див. ще хаб. 

[охайлУчити] <<ВИполоти; очистити 
від гілок (щепу)•>; - результат видазмі
ни форми охаЮчити <<Надати чому-не
будь приємного, охайного вигляду, об
чистити•>, очевидно, зближеної зі сло
вами хай, [лучче] <<Краще•>. - Див. ще 
о1 , хаяти. 

ОХаЙНИЙ <<СТараННО, ЧИСТО і дбай
ЛИВО одягнений; чисто, старанно при
браниЙ•>, [охайливий] «ТС.•>, [неохая] 
<<нечепура>>; - бр. ахайньL, п. [ochajny] 
(з укр.); - похідне утворення від хая
ти(< псл. xati, xajati < іє. *ks-/kes-); 
утворилося, можливо, через проміжну 

дієприкметникову форму обхаяний. 
Мельничук 3тимология 1966, 218. -
Див. ще хаяти. 

оханутися - див. схаменутися. 
[охапки] <<обрізки, кухонні відходи 

від м'яса?>> Ж; - не зовсім ясне; може 
бути результатом видазміни незасвід
ченого *охабки <<Залишки, відходи•>, 
похідного від [охсібити] <<ЗалишитИ>>, 
або пов'язаним з [охлсіп] <<обрізки, від
ходи від м'яса>>, що зводиться до п. 
ochlap <<покидьки, недоїдки, м'ясо для 
собак•>. 

[охараскуватися] <<Відмовлятися.>; -
результат видазміни форми відкарас
куватися (одкараскуватися). - Див. 
ще відкараскатися. 

[охвар] <<Чарівник•> Ж, [охвара] 
<<Відьма, чаклунка>>, [охварка] <<Відьма>> 
О, [охварство] <<Чаклунство>> Ж; - не
ясне; можливо, результат видазміни 
форми [ огвара] <<обмова>>, зближено'[ з 
[охвсіра] <<щось дуже велике; незграбна 
істота>>. - Пор. гвар, оюір. 

охвара - див. окар. . 
[охват] <<хвороба попереку; обгоду

вання або опій, хвороба худоби, пере
важно коней ЛексПол•>, [охватИти] 
<<обгодувати або обпоїти (худобу)•> Ж, 
ЛексПол, [охватuтись] <<захворіти на 
охват•> ЛексПол, [охвачений] <<хворий 
на охваТ>> ЛексПол; - бр. [ахват] 
<<Захворювання худобИ>>, СЛЦ. [ochvat) 
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охвота 

<<ТС.>>; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. ochwat <<хвороба худоби 
та коней>> пов'язане з ochwacic, och
wacac «СПрИЧИНИТИ запалення КОПИТ у 
коня>> (у XV ст. - також і хвороба 
людини), утвореним з префікса о- та ко
реня chwatac (ст.) <<хапати, охоплюва
ТИ>>, ЯКОМУ ВіДПОВідає укр. хватати. -
3СБМ 1, 21-l-214; Bruckner 188, 374; 
Machek ESJC 210. - Див. ще хвата
ти. 

охв6та 1 <<старовинний верхній жі
ночий одяг>>; - мабуть, запозичення з 
польської мови; п. ochwota <<ВИд спід
ниці>>, очевидно, пов'язане з ochwycic 
«обняти, огорнути>>, chwycic <<охопи
ТИ>>, ст. chwatac <<Хапати, охоплювати>>, 
якому відповідає укр. хватати (див.). 

[охв6та2 ] <<бажання, охота, задово
лення>>, [охв{тний] <<Приємний, зруч
ний Г; охочий Ж>>; - р. [охв6та] 
<<охота>>, бр. ахв6та «ТС.>>, др. охвота 
<<радість, задоволення>>; - давніший 
варіант слова охота <<бажання, праг
нення; схильність>>, що, можливо, утво
рився від праслов'янського прикметни

ка *охvьjь <<жвавий, веселиЙ>>; запере
чення зв'язку з xoteti <<хотіти>> (Bruck
ner 37 4) недостатньо обrрунтоване. -
Фасмер ІІІ 175; 3СБМ 1, 214-215; 
Веrп. І 398-399. -Див. ще хотіти. 

охИ:за - див. хИ:за2 . 
[охинтай] <<нікчема, квола людина>> 

О; - неясне; можливо, пов'язане з 
[хин6жити] <<Нищити, марнуватИ>>, р. 
[хинь] <<дрібниці, непотрібні речі>>, [хu
нить] <<ганитИ>>. 

6хлань- див. хлань. 
[6хлап] <<обрізки, кухонні відходи 

від м'яса>> Ж, О, [6хлапок Ж, охлdпок 
ЛексПол, охлапки тж] «ТС.>>; - запо
зичення з польської мови; п. och{ap 
<<Покидьки, о недоїдки, м'ясо для собаК>> 
виводиться від chlapac <<Жадібно хвата
ти, глитати>>, chlap · нам!>>, очевидно, 
звуконаслідувального походження. -
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 246; Bruck
ner 373, 380. - Пор. 6хапки. 

[охлудити] <<Заклякнути, захолону
ТИ>> ЛексПол; - бр. [ахлудзе4ь] <<За-
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стигнути, одубіти, затверднути>>; - по
хідне утворення від tхлуд] <<КИЙок, 
різка>>; у семантиці, можливо, зазнало 
ВПЛИВУ П. ochf6d <<ОХОЛОДЖеННЯ>>, chf6d 
<<ХОЛОД>>. - 3СБМ 1, 218. -Див. ще 
хлуд. 

[охлЯмити] <<обманути, обдурити>> 
Ж; - видозмінене запозичення із захід
нослов'янських мов; п. oklamac <<обма
нути, обдуритИ>>, ч. oklamat, слц. okla
mat' «ТС.>> є префіксальними утворен
нями від п. kiamac (ч. klamat, слц. kla
mat') <<говорити неправду, брехати, об
манюватИ>>, спорідненого з лит. klopti 
<<обдурювати, брехати>>, лтс. krapJ 
<<ТС.>>. - Bruckneг 236; Machek ESJC 
250. 

6хляп <<без сідла; недбало; наопаш
ки (про одяг)>>, [6хлепо.м Ж, на6хляп] 
«ТС.>>; - р. [6хлябь] <<без сідла>>, бр. 
[6кліп] «ТС.>>, слн. ohlap <<Простір; слаб
кість>>; - похідне утворення від хлЯ
пати (ся) <<Хитатися при поганому 
прикріпленні до чогось>> (підкреслюєть
ся незручність їзди без сідла); бр. 
[6кліп] зводиться до п. oklep <<ОХЛЯП>>, 
яке пов'язується з klepac <<ударяти, 
хлопати>> (Bruckпer 233). - Shevelov 
Hist. phonol. 483; 3СБМ 2, 186. -
Див. ще хлЯпати. 

[охлЯпнути] <<Охлянути>>; - р. [ох
лЯбнуть] «ТС.>>; - результат видо
зміни форми [охлЯбнути] <<розтряс
тися, розкачатися, ослабнути>>, збли
женої з охлЯнути <<ослабнути, ви
снажитися>>. -Див. ще хлЯбати. 

[6хматися] <<бажати, прагнути>>, 
[6х.мання] <<бажання>>; - не зовсім яс
не; можливо, результат злиття виразу 

ох, .мати або похідне утворення від 
[6х.ми] <<Зітхання>>, пов'язаного з ох. 

[охмиріти] <<засумувати, спохмур
ніти>>; - очевидно, результат видазмі
ни форми ох.мур(ти. - Див. ще хму
рий. 

[ охмолостати] о <<Відлупцювати, по
бити>> Ж; - префіксальне утворення 
від * х.молостати, що могло бути ре
зультатом контамінації форм lхолос
тати] <<ТОВКТИ В СТуПі>> і .МОЛОтuти. 



охмолостатися 

[охмолостатися] <<звикнути•>; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
охмолостсіти. 

охорона - див. хоронИти. 
охота, ох{тний, ох{ть, ох{ч, охоти

тися, охотлuвий, охотний, охотник, 
охотувсітися, охоцький, охочий - див. 
хотіти. 

ОХра <<Мінеральна фарба черВОНО
брунаТНОГО або жовтого кольору•>, вох
ра <<ТС.•>, охрянИй, охрИстий СУМ, Ж, 
вохристий; - р. болг. 6хра, бр. вохра, 
ОХра, П. ochra, Ч. okr, СЛЦ. ВЛ. oker, СХВ. 
6кер, слн. oker, okra; - через польське 
посередництво запозичено з латинської 
мови; лат. ochra <<охра•> походить від гр. 
WXPCX <<ЖОВТа охра•>, ПОВ'язаНОГО З 
wxp6<;; <<блідо-жовтиЙ•>, спорідненого з 
дінд. vy-aghп:f-b <<ТИГР•>. - Паномарів 
Мовозн. 1974/2, 41; Фасмер ІІІ 176; 
Чернwх І 613; Преобр. І 672; Горяев 
244; 3СБМ 2, 205; Sl. wyr. obcych 521; 
Holub-Lyer 343; Frisk ІІ 1153-1154; 
Boisacq 1085. 

[охрак] <<худий кінь; шкапа>> О; -
неясне. 

Охрім, Єфрем, [Єхрем, ХрСм, Юх
рuм (Ме), Яхрем], ст. Охрtма (бл. 
1392), Ефрема (1398), Ефрима (1489), 
Ефрема <<оурожайньІЙ, плодови(т ), 
носень [добрь служител]•> (1627); -
р. болг. Ефрем, бр. АхрЗм, др. Еф
рtм'Ь, стсл. К:фрєм'Ь; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено в давньоруську мову з грецької; 
гр. 'E<ppcxif.l походить від гебр. 'Efraiim, 
можливо, пов'язаного з рёr <<Плід•>. -
Беринда 206; Спр. личн. имен 411; 
Илчев 201; Coпstaпtiпescu 49; КІеіп 
530. 

[охрЯнути] <<охлянути, знесиліти, 
виснажитися>>, [охрЯти] «ТС.•>; - др. 
охрянути, охарянути <<стомитися, 

ослабнути•>, п. [ochrz~ty] <<кволиЙ•>, 
ЦСЛ. охрn.НЖ'ГН <<ГОЛОдувати, ХОТіТИ Їс
ТИ>>; - похідне . утворення від неза

снідченого * хрянути <<Слабнути, висна
жуватися•> (пор. р. [хрять] <<худнути, 
сохнути, хиріти•>, [хрядеть, хрЯнуть] 
«ТС.•>, ч. chradпouti <<терпіти нужду, бі-

оцелот 

дув ати•>, ст. chfieda <<Виснаження, зне
силення•>, chfeda «ТС. •>), яке зіставля
ється з двн. scriпtaп «Тріскатися•>, 
scruпta нріщина•>, лит. skrandas <<старе 
хутро•>. - Фасмер IV 280; Веrп. І 401. -
Пор. хлЯти1 • 

[охтем] <<глибоке зітхання, плач•> 
Ж, [на вічний о.] <<назавжди, навіки•> 
Ж, [охтеменний] <<злиденниЙ•> Ж, [ох
тьовий] «ТС.•> Ж, [заохтемИти] (ду
шу) <<запропаститИ•> Ж; - пов'язане з 
[афтемний] (> *охтемний) <<Навіки 
проклятиЙ•> (пор. вираз [на афтему] 
<<ущент, зовсім, дотла•> О). - Див. ще 
афтемний. 

[охух] <<дурень•>; - неясне; може 
бути результатом фонетичної видазмі
ни слова [оглух] «ТС.•> або помилкового 
написання замість олух. 

[ оцапіти] <<очманіти•> ГрицАВ; -
очевидно, результат видазміни деети
мологізовано"t· форми типу [очіп{ти] 
<<Застигнути, завмерти з переляку•>, 

зближеної з основою цап. - Див. ще 
оцупіти. 

[оцаріти] <<Одужати; подужати•> О; -
очевидно, результат видазміни запози

ченого рум. (молд.) otarf (а se) <<роз
гніватися, дратуватися•>, яке зводиться 
до болг. оцеря <<Вищирити, оскалити 
(зуби).>, спорідненого з укр. щИрити. -
СДЕЛМ 298. - Див. ще щИрити. 

оцарок - див. царина. 
[ оцвенок] <<шматок, обрубок (дере

ва, заліза)•>, [оцванок] <<колода•> Ж; -
неясне. 

оцей (оце, оці, оцЯ), цей (це, ці, 
ця); - результат злиття і дальшо·і ре
дукції вказівної частки от і вказівного 
займенника сей (ее, сі, ся). - ІУМ Мор
фологія 133. - Див. ще от, сей. -
Пор. оцєк. 

оцелот (зоол.) <<Великий дикий кіт у 
Центральній та Південній Америці, Fe!is 
pardalis•>; - р. болг. оцелот, бр. ацз
л6т, П. СЛЦ. БЛ. oce\ot, СХВ. О[\еЛот; -
запозичення з, німецької або французь
кої мови; нім. Ozelot, фр. ocelot «ТС.•> по
ходять від нагуатлського ocelotl нигр, 
ягуар•>. - ССРЛЯ 8, 1779; Kopaliriski 
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о цель 

684; Gг. Fwb. 543; Dauzat 508; Кlein 
1072; NSD 1707; Lokotsch 50. 

[оцель] <<ШИП на nідкові>> Ж, [оц{ль] 
<<СТаЛЬ>> ВеУг, [6ц{лок] <<кресало; заліз
ний шnат>> Ж, [наоцелuти] <<загар
тувати>> ВеУг; - др. оц13л'Ь <<Загартоване 
залізо, сталь>>, оц13ль «ТС.>>, п. осе] <<ШИП 
на nідкові; сталь>>, осу! «ТС.•>, слц. осе!' 
<<СТаЛЬ>>, ВЛ. WOCeJ, СХВ. ОЦСіЛ, СЛН. [oceJ], 
р.-цсл. оц.-&л'h, оц.-&ль «ТС.•>; - через 
nольську мову заnозичено з чесько'[; ч. 

осе! <<Сталь>>, очевидно, nоходить з нар.
лат. *асіа!е, nов'язаного з лат. acies 
<<ГОСТрЯК, ЛеЗО>>, СПОрідненим З Гр. ахіс; 
<<жало, шип, колючка•>, двн. ecka <<ГО
стряк>>, днн. eggia <<кут, край, гострота, 
лезо•>, дісл. egg, дангл. ecg, англ. edge 
«ТС.>>, ПСЛ. os!a <<ТОЧИЛЬНИЙ }(аМіНЬ>>. -
Machek ESJC 408; Ho!ub-Kop. 251; 
Ho!ub-Lyeг 341; Кluge-Mitzka 151; 
Wa!de-Hofгn. І 8. - Див. ще осла. 

оцет <<ВОДНИЙ розЧИН ОЦТОВОЇ КИС
ЛОТИ>>, оцетниця, [6цетник] <<Виготов
лювач оцту•> Ж, Куз, 6цт6вий СУМ, 
Ж, [оцет6вий] Ж, [оцт6вець] (бот.) 
<<Сумах коротковолосий, оцтове дерево, 
Rhus typhiпa L.•>, ст. оце(т) (1642); -
р. заст. м. 6цет, бр. в6цат, др. оцьт'Ь, 
п. ч. ocet, слц. ocot, болг. оцет, схв. 
оцат, СЛН. ocet, СТСЛ. ОЦЬ'Т''h; - ПСЛ. 
осьt'Ь, запозичене, очевидно, з готської 
мови; гот. akeit <<оцет>> nоходить від 
лат. acetuгn <<кисле вино, оцет•>, пов'я
заного з асео <<бути кислим, окислЮва
тися•>, асег <<гостриЙ•>, acies «rостряк, 
лезо>>, сnорідненими з гр. &хрос; <<Гост
риЙ>>, лит. astгus, nсл. ostr'Ь (< *оsг-) 
«ТС.>>, укр. гострий; МОГЛО бути запо
ЗИЧене в праслов'янську мову й безnо
середньо з латинської; в українській 
мові, можливо, відновилося nід впли
вом .nольської. - Фасмер ІІІ 176-177; 
Преобр. І 672-673; Брандт РФВ 23, 
95; 3СБМ 2,v 205~206; Bгilckner 373; 
Machek ESJC 408; Ho!ub-Lyeг 341; 
Младенов 405; Skok ІІ 540; Bez!aj 
ESSJ ІІ 239; Критенко І}стуn 531; 
Кiparsky GLG 127; Mei!Jet Etudes 110; 
Mik!. EW 219; Walde-Hofгn. І 6-7.
Див. ще гострий. 
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[оцєк] <<ось як>> Ж, [оцік] нс.>> 
ВеУг; - результат злиття словоспо
лучення 6сь як; можливо, поряд з ось 
існував варіант *оць ( < *от сь), nа
ралельний до оце ( < от ее); як у го
ворах змінилось у [єк, їк]. - Див. ще 
ось\ як2 . 

[оцисе] <<оце•> Ме, [оцисе-6, цисе, 
цисе-6] «ТС.>> пк; - результат злиття 
займенників с. р. одн. оце та ее. -
Див. ще оцей, сей, цей. 

[оцілйтися] <<розстатися, розлучи
тися, відстуnити; nрикинутися, симу

люватИ•> Ж; - неясне. 
оцілок - див. оцель. 
оцонки, 6цанки - див. обценьки. 
оцупалок <<оцуnок•>; - очевидно, 

результат контамінацї[ слів 6щ)пок і 
цур(у)пdлок (див.). 

[оцупіти] <<замерзнути>> МСБГ, [очі
піти] <<застигнути, завмерти з nереля
КУ>> тж; - очевидно, nов'язане з ціпе
ніти <<замерзати>>, ц{пити (про мороз) 
<<бути сильним•> (див.). - Пор. оца
піти. 

оцупок <<Обрубок, уламок>> СУМ, 
Ж, [оц6пок] «ТС.•> Ник; - р. [оцупок] 
<<обрубок дерева>>, [ оць'ток] новста 
палка, кийоК>>, бр. [ащjпак] <<оцупок; 
малорослий товстун; телепень•>, n. ocu
pek <<коротка, але товста колода дере
ва>> (з укр.?); - очевидно, похідне ут
ворення від. звуконаслідувального ко
реня [цуп] (звук від удару nри відру
буванні). - 3СБМ 1, 224; SW І 355, 
ІІІ 557. 

[оцюдй] <<ОСЮДИ>>; - результат злит
тя частки от і прислівника сюдu (те > 
ц). -Див. ще от, сюдИ. 

( ОЦЯПОК] <<ОбгорілиЙ Кінець СКіШ<И>> 
Ж; - очевидно, результат контамінації 
слів 6щ)пок <<Обрубок, уламок>> і [цЯп
ка] <<Цятка, nляма>>. - Див. ще оцу
пок, цЯпати. 

[очай] <<ачей, раптом, можливо•>, 
[уочей] <<можливо•> ВеЗа, [очий] <<ТС.>> 
пк; - фонетичні варіанти форми ачей 
«ТС.>> (див.). 

очамріти, очмаріти - див. чам
ріти. 



очанка 

очанка (бот.) <<Euphгasia L.>>, [віч
ник] <<кравник, Odoпtites Регs. (Euphгa
sia odontites L.)>> Mak; - р. очанка; -
похідне утворення від 6чі; назва зумов
лена застосуванням очанки в народній 
медицині для лікування очей (Носаль 
47-48; Нейштадт 501). - Фасмер ІІІ 
177; Преобр. І 673. - Див. ще око . 

[очап] <<дерев'яна балка в стіні біля 
одвірка Ж; крайня верхня балка; балка 
на подовжній стіні хати; балка, на якій 
лежить стеля 0>>, [6чаб] <<Карниз; 
шпонка>> О, [очапuти] <<з'єднати одві
рок з кутком за допомогою дерев'яної 
балки>> Ж; - р. [6чап] <<жердина>>, 
[6цсіп] «ТС.>>, 6цеп, 6чеп, бр. ачЗп <<КО
лода на зрубі>>, п. oczap «ТС.>>; - оче
видно, похідне утворення від [ чсіпити
(ся)] <<доторкатися, прив'язувати, зв'я
зувати>>. - 3СБМ 1, 232-233. -
Див. ще о1 , чалитися. - Пор. ощеп. 

[очапатися] <<опритомніти, ПRИЙти 
до свідомості>>; - р. [очапаться], бр. 
[ачапацца] «ТС.>>; - очевидно, пов'яза
не З чаnати <<ПОВіЛЬНО ЙТИ>>, букв. 
<<насилу прийти до свідомості>>. 
3СБМ 1, 228. - Див. ще чапати. 

[оченьпати] <<очуняти, встати після 
хвороби•>; - неясне; можливо, пов'яза
не з [очdпатися] <<опритомніти•>, очу
няти, тічуняти <<ВидужатИ>> (пор.). 

очерет (бот.) <<Phгagmites Тгіn.•>, 
очеретИна, [очерет{вкаl (орн.) <<ОЧе
ретянка, Acгocephalus Naumaпn>> Куз, 
[очеретниця] (орн.) <<очеретянка; кро
nив'янка, Sylvia aruпdiпacea>> Ж, [оче
ретЯнИк] <<чорт, що живе в очереті>> Г, 
Ж, очеретЯнка <<(орн.) Acгocepha!us; 
[(бот.) канаркова трава, Phalaгis aгun
dinacea L. Mak; заболочена низина; 
заросле болото Ч]>>, [ черет] <<очерет>> 

. Нєд, Ма~. [ чертuна] <<очеретина>>, [ча
ратянка] (орн.) <<очеретянка>> Л, [оче
ретуватий] <<ПОрQслий очеретом>>, оче
ретяний; - р. [очерет, черет], бр. 
чар6т, п. oczeret (з укр.), схв. чрёт 
(црёт) <<лісова драговина, болотяний 
простір>>, слн. сгеtа <<болотяна місце
вість, очерет>>; - псл. *certь, пов'яза
не, очевидно, з *cьrtQ, *cersti <<різати, 

очки 

дряпати гострим предметом>>, іє. *kег
<<різати>> з огляду на гостре листя 
рослини; допускається також зв'язок з 

іє. *keг(t)- <<Крутити, сукати, витИ>>. -
Німчук 287; Меркулова 47-48; Фас
мер-Трубачев ІІІ 178, IV 342-343; 
Трубачев Рем. терминол. 247; 3ССЯ 4, 
80; Вегn. І 150; Топоров ІІІ 238. -
ПоQ. черетка. 

[очикнутися] <<Прокин)'тися, пробу
дитися>>; - р. [очкщjться] <<прийти до 
свідомості, отямитися, прокинутиСЯ>>, 

ст. очхнутися, п. ockпq_c si~ «ТС.>>; -
результат видазміни форми [очнутися] 
<<Прокинутися, прийти до пам'яті, отя
митися>>; можливо, вже праслов'янсь
кий фонетичний варіант етимологічної 
форми *otjьtnQti s~ «ТС.>>. - Див. ще 
очнутися. 

[очинешник] <<Соняшник>> Кур; -
очевидно, результат видазміни форм 
[нас6неШНUК, насенещник] «ТС.>>, зу
МОВЛеНОЇ ВПЛИВОМ СЛОВа ОЧі (внаслідОК 
сприйняття розквітлого соняшникового 
кошика як подібного до ока). - Див. 
Ще НаСеНеШНИК, НаСОНеШНИК, ОКО1 . 

[очисник] <<очиток їдкий, Sedum 
асге L.>> Mak, [очижник См, очисток 
Mak, очітки См] <<ТС.•>, 6чuток <<заяча 
капуста, Sedum L. >>. [о читка] <<очиток 
шестирядний, S. sexangulare L.>> Mak, 
[очипак] <<очиток пурпуровий, S. tele
phium L. (S. purpuгeum)>> Mak; - р. 
очuток (з укр.); - похідне утворення 
від очИстити; назва зумовлена тим, 
що очиток використовували в народній 
медицині при болях у животі (Даль ІІ 
2020), а також, можливо, в косметиці 
для очищення шкіри, про що свідчать 

інші народні назви рослини: [молодень, 
молодильнцк, молодило, молодищник, 
моложай, рум'янило]; форма очu
ток виникла з [очисток] внаслідок де
етимологізації.. Меркулова 109; 
Фасмер-Трубачев ІІІ 178. - Див. ще 
чИстий. - Пор. чист, чистець. 

очмток, очитка - див. очисник. 
очіпок - див. чепець. 
[очки] (бот.) <<Грицики звичайні, 

Capse11a buгsa-pastoгis (L.) Medic.•> Mak, 
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очко 

[очка жабині] <<Незабудка польова, 
Myosotis iпtermedia Liпk.•>, [очко вало
ве J <<оман верболистий, ІпuІа salicina•>; 
- бр. [жаб'і ачкі] <<Незабудка болот
на, Myosotis pa!ustгis•>, [жабіньtя вочкі] 
«ТС.•>, болг. очі (бот.) <<братки•>; - ре
зультат семантичної видазміни деміну
тивної форми слова око, очі; асоціація 
з оком пояснюється окоподібною фор
мою квітів або яскравим кольором (Ві
сюліна-Клоков 269; Нейштадт 457, 
552) . ..:__ ДИВ. Ще 0КО1 . 

очко -див. око1 . 
очкур, очкурнuк, очкурнЯ див. 

учкур. 
очмаші., очманіти, очуманіти -

див. чмана. 
[очнутися] <<Прокинутися, оприто

мніти; відпочити•> Ж; - р. очщjться, 
бр. ачнуцца, п. ockпq_c si~ <<ТС.•>, ч. oc
tnouti se <<опинитися, попасти, потра
пити•>, ocitnouti se, слц. ocitnut' (sa) 
«ТС.•>; - псл. *ot-jьtnQti s~. пов'язане 
чергуванням кореневих голосних з 

*ot-jutiti s~; ці форми зазнали морфо
логічного перерозподілу в *o-tjьtnQti, 
*o-tjutiti s~ (пор. ч. procitnouti <<про
кинутися, опритомніти•>, стсл. оштоу

тнтн, оштоушт"'тн <<відчувати•> ); -
споріднене з лит. atjusti, atjaQsti <<Від
чувати•>, лтс. atjusties <<опритомніти, 
прокинутись•>. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 425; Фасмер ІІІ J 78-179; 
Bruckпeг 374; Machek ESJC 87-88; 
Fraeпke! 191. -Пор. вйчуняти, проч
нутися. 

[очнЯк] (ент.) <<п'ядун (метелик), 
Hipparchia•> Ж; - похідне утворення 
від очі; назва зумовлена кольоровими 
цятками на крилах комахи, що асоцію
ються з очима; пор. нім. Raпdaugeпfa!
ter <<п'ядун•>, букв. <<Метелик з очима 
ПО КраЯХ>>. -Див. Ще ОКО1 . 

[очон] (орн.) . <<крук, Coгvus согах 
L.•> Шарл; - неясне. 

очуматися <<опритомніти, прийти 
до пам'яті•>, прочумати <<Привести до 
пам'яті•>, прочуматися, [прошуАшти
ся] Нед; - результат контамінації слів 
очунятися, прочунятися <<ТС.•> і очу-
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ошвар 

маніти <<очманітИ•>. - Див. ще вйчу
няти, чмана. 

очуняти - див. вйчуняти. 
ошада, ошадина, ошадіна, ошаді

ти, ошедина, ошедіна, уошаделuна -
див. шадий. 

[ошадец] (бот.) <<Сідач конопля
ний, Eupatorium caпnabiпum L.>> Mak, 
ВеНЗн; - похідне утворення від [ша
дий] <<СИВИЙ•> (пор. і літературну форму 
сідач); назва зумовлена, очевидно, 
брудно-рожевим або білим кольором 
квітів сідача, що створюють враження 
сивини (Федченко-Флеров 949). -
Див. ще шадий. 

[ошалемоніти] <<ошаліти•>, [ошоло
мuти] <<ОГлушити, приголоМШИТИ>> Ж, 
[ошоломонuти] <<ТС.•> Ж; - р. ошело
мuть, [ошаломанеть] <<утратити свідо
мість, одуріти•>, [ошеломанеть] «ТС.•>, 
бр. [ашаламець] <<одуріти•>, [ошоломо
нець] <<ТС.>>; - ОЧеВИДНО, пов'язане зі 
звуконаслідувальною основою *шолом 
<<шум (у голові)•>, збереженою у бр. 
[ шоламj «ТС.>>; ВИВедеННЯ від ШОЛОМ 
<<військовий головний убір•> ( Фасмер ІІІ 
179; Преобр. І 674) натрапляє на ряд 
труднощів. - 3СБМ 1, 234; Супрун 
Рус. и сл. язь1козн. 244-248. - Пор. 
шаламатнЯ. 

[ошанути] <<охопити•>; - очевидно, 
пов'язане з р. [ошdнуть] <<легенько 
доторкнутися до когось•>, утвореним 

ВіД [шануть] <<КОЛИХНУТИ, ШТОВХНУТИ>>, 
ЩО ВИНИКЛО З шатщjть <<ХИТНУТИ>>. -
Пор. шататися. 

отанутися - див. ошманутися. 
[ОШ ара] <<ОбірванеЦЬ>>; - ОЧеВИДНО, 

запозичення з російської мови; р. [оша
ра] <<волоцюга, злодій, п'яниця, обір
ванець•> пов'язане з [ошdрить] <<НИ
шпорячи знайти; обікрасти, обібрати; 
ТИНЯТИСЯ>>, шарить <<НИШПОрИТИ>>, укр. 
шарити (див.). 

[ошвар] <<обаполок•>, [ошварень] 
«ТС.>> О, [ошварі] <<Відходи від розпилю
вання дощок•> ВеЗн; - запозичення з 
польської мови; п. [oszwaг] <<обаполок•> 
походить, очевидно, від нвн. Schwaгte 
<<ТС.•>, пов'язаного з свн. swart(e) <<ЛЮд-



ошелешити 

ська шкіра, шкіра на голові; вкрита 
волоссям або пір'ям шкіра тварин і 
птахів; кора, лико», спорідненим з 

дфриз. снідерл. swaгde <<Шкіра на голо
ві>>, дангл. sweaгd (sweaф) <<Шкіра, обо
лонка, кора, лико, скаринка (на хлібі)>>, 
англ. swaгd <<ШКіра; газон, дерн>>, ді сл. 
SVQГdr <<поросла волоссям шкіра людини 
(на голові); шкіра кита; дерн>>. -
ОньІшкевич Исслед. п. яз. 246; КJuge
Mitzka 690; КJein 1551. 

ошелешити <<Сильно вдаряючи по 
голові, довести кого-небудь до непри
томного стану; надзвичайно здивувати, 
приголомшити>>; - пов'язується із зву
конаслідувальним шелех <<шурхіт, ше
леСТ>>, давніше *<<шум у голові>>, як 
[ошоломuти] з *шолом <<ШУМ>>. - Суп
рун Рус. И СЛ. ЯЗЬІКОЗН. 248. - Див. 
Ще Шелест1 • 

[ошемоніти] <<знепритомнітИ>>; - р. 
[ошеманіть] <<остовпіти>>; - не зовсім 
ясне; можливо, результат видазміни 

слова [ошалемон.{ти] <<ошалітИ>>, р. 
[ошеломан.іть] <<знепритомніти,>. 

[ошепулити] <<оглушити ударом>>; -
р. [ошелощjтить, ошалотjтить] «ТС.>>; 
- афективне утворення, очевидно, по
в'язане З ошелешити <<ТС.>> (пор.). 

[ошешелитися] <<Зірватися й упас
ти з висоти>>; - афективне утворення, 
очевидно, пов'язане з ошелешити 
<<ПрИГОЛОМШИТИ>> (пор.). 

[ошИмок] <<шматок хліба>>; - неЯс
не; - пор. р. [ошвалок] <<великий, 
неакуратно відрізаний окраєць хліба>>. 

[ошюіпитися] <<одружитися>> Ж; -
похідне утворення від шкапа з пере
ноеним значенням <<худа, погана жін

ка>>. -ДИВ. Ще 0 1, ШКаПа. 
[ошколянИк] <<Школяр>> ВеУг, 

[ошколаш, ииколь'tш] <<ТС.>> НЗ УжДУ 
14; ..:.__ похідне утворення від уг. [os
kola], ([askola], iskola) <<школа>>, запози
ченого з латинської мови, як укр. 
школа. - Німчук НЗ УжДУ 14, 178; 
Вагсzі 138; MNTESz ІІ 237. -Див. ще 
школа. 

[ошкуритися] <<одружитися>> Ж; 
похідне утворення від шкура з не 

о шуст 

зовсім ясною словотворчою мотиваці
єю. - Див. ще шкура1 • 

[ошманутися] <<ошукатися>> Ж, [ос
манутися] «ТС.>> Ж. [ошанутися] <<об
манутися, помилитися, прогадати>>; -
п. loszmaniC] <<ошукати>>; - неясне; 
можливо, пов'язане з очман{ти. 

ОШОЛОМЙТИ, ОШОЛОМОІ-lllти - ДИВ. 
ошалемоніти. 

[ошолоп] <<Йолоп, бовдур, телепень>> 
ЛексПол; - очевидно, результат кон
тамінації запозиченого р. остол6п <<Йо
лоп, дурень>> і (роз)шол6пати; р. ос
тол6п \[остол66]), пов'язане зі столп 
(столб) <<СТОВП>>, сягає язичницьких 
часів, коли ідолів . робили у вигляді 
стовпів; негативного значення воно 
набуло пізніше. - Фасмер ІІІ 165; Со
болевский РФВ 64, 124. - Див. ще 
стовп, шолопати. 

ошукати <<обманути>>, [обшукати] 
«ТС.>>, [6шук] <<обман>> СУМ, Куз, 
[ошука] <<ТС.>>, ошуканеfАЬ <<обманщик>>, 
ошуканство, [ошукач] <<ошуканець>>, 
[ ошукнЯ] <<ошуканство, лестощі>> Б і, 
[ошуком] <<обманом>> Ж; - р. [ошу
кать], бр. ашукаць; - запозичення з 
польської мови; п. oszukac <<обманути>> 
є похідним від szukac <<шукати>> і, мо
жливо, являє собою кальку нвн. ver
suchen <<випробувати, спокушати>>, ут
вореного від suchen <<ШукатИ>>. - Фас
мер ІІІ 180; 3СБМ 1, 239; Bruckneг 
557; Юuge-Mitzka 762. -Див. ще о1 , 
шукати. 

[ошум] (у виразі з ошумом <<цілком, 
повністю>>) Ж; - очевидно, пов'язане з 
шум <<піна>>.- Див. ще о1 , шум2 . 

ошур, ииурки ,....-див. шурувати2 . 
[ ошуст] <<наклепник, шахрай>> Пі, 

[ииуста] <<Обманщик,>; - р. [ошус-
тать] <<ОбдуритИ>>, бр. [6шуст] <<шах
раЙ>>; - запозичення з польської мови; 
п. oszust <<шахраЙ>>, oszustac <<ошука
ТИ>> походять від. szustac <<розтрачу
вати, розкидатися (чимось)>>, що в 
XVII ст. вживалося в значенні <<міня
ТИ>>, звідки й розвинулося значення 
<<ошукувати, шахраюватИ>>; первісно ма

ло значення швидкого руху, галасу; 
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ошуя 

споріднене з укр. ~щjснути. - 3СБМ 
2, 207; 8, 84; BгUckneг 385. - Див. ще 
шуснути. 
ошуя- ДИВ. шуя. 
ощавистий, ощавілий, ощавіти -

див. щава. 
[ощапний] <<Який добре прилягає 

до тіла (про одяг)>> ЛексПол; - пов'я
зане з р. lщапить] <<франтитИ>>, [щап
ливьtіі] <<Вишуканий, франтовитиЙ>>, 
[щап] <<франт; зарубка, засічка соки
рою на дереві для добування смолИ>>, 
щепа <<кусок дерева, скіпка>>; первісне 
значення - <<Підрізаний, добре піді
гнаниЙ>> (пор. аналогічне явище в ні
мецькій мові: Stutzeг <<франт>> від stut
zen <<Підрізувати, підстригати; обрубу
вати>>). - Фасмер IV 496; Преобр. ІІ 
114. -Див. ще щепИти. 

[ощеп] <<бруси й колоди для зве
дення стін дерев'яних будівель>>, [6щіп] 
<<ТС.>>, [ощепина] <<СКріплені з чотирьох 
боків верхні балки будівлі, до яких 
прикріплюють стелю й даХ>>, [ощепи] 
<<ТС.>> ЛЖит, [ощепuти (хату)] <<ПО
класти скріплені з чотирьох боків верх
ні балки хати,>; - очевидно, пов'яза
не з Щепuти <<nрищеплювати>>, щепа 
<<прищепа>>; зведення до щепати (псл. 
*skepati) <<розколювати>> здається по
милковим. - Див. ще щепИти. -
Пор. очап. 

[ощерт] (бот.) <<Стародуб, Laserpi
tium L.>> Ж; - неясне. 

[ощетйти] <<загубити, втратиТИ>> Ж; 
- очевидно, давніше *о-тщетити, 
пов'язане з [тщий] <<Пустий, марниЙ>>, 
стсл. 'ГhЩ€'Т'А. -Див. ще тщий. 

ощИпок, ощіпок - див. щипати. 

ощіп 

[ощйтець] (бот.) <<Шоломниця зви
чайна, Scutellaгia galericulata L.>> Ж, 
Mak; - похідне утворення від щитИ
ти <<захищати, оберігати>>; назва зумов
лена шоломоподібною формою квітки і 
є, очевидно, калькою латинської науко
вої назви, похідної від scutum <<ЩИТ>>. -
Див. ще щит. 

[ощйтниця] (у сполученні о. вос
кова) (бот.) <<воскова пальма, Согурhа 
сегіfега АГГ.>>) Ж, Mak; - похідне ут
ворення від щитuти <<захищати, обе
рігатИ>>; назва зумовлена тим, що лис
тя цієї пальми вкрите тонким шаром 
воску, який захищає їі від надмірної 
втрати вологи (БС3 9, 155, 158). -
Див. ще щит. 

[ощИток] (бот.) <<молодило дахове, 
Sempeгvivum tectorum L.>> Ж, Mak; -
очевидно, похідне утворення від щи
тuти <<Захищати, оберігати>>; назва зу
мовлена повір'ям, що ця рослина захи
щає від блискавки (через це їі розво
дять на дахах). - Анненков 326. -
Див. ще щит. 

[ощИця] <<Нічний метелик; міль>> 
Ж; - очевидно, давніше [*нтииця] 
<<Нічний метелию>, пов' язане з ніч 
(див.). 

[ ощіп] <<СПИС>> Ж; - очевидно, за
позичення з польсько! мови; п. osz
czep <<СПИС>>, ЯК і Ч. ostep, СЛЦ. ostep 
<<ТС. >>, НЛ. WOSCep <<СКіПКа, ЛУЧИНа>>, ут
ворене за допомогою префікса о(Ь)
<<Об->> від szczepac <<розколювати, щепи
ТИ>>; первісно, мабуть, означало розще
плену дерев'яну Qалицю. - BгUckneг 
534; Machek ESJC 421-422. - Див. 
ще щепИти. 



па <<окремий рух у танці; танцю
вальний крою>; - р. бр. па, п. ч. pas, 
схв. па <<ТС.>>; - запозичення з фран
цузької мови; фр. pas <<КРОК•> походить 
від лат. passus <<ТС.>>, утвореного від 

pando <<розширюю, розкриваю, розсти
лаю•>, пов'язаного з pateo <<Відкриваю
ся, простилаюся•>, спорідненим з а в. 
райаnа- <<широкий, довгий, просториЙ•>, 
хет. pittaг <<тарілка•>, гр. тrєнхvvщн <<роз
криваю, розстилаю•>, тrtтсхЛос; <<розпро
стертий, широкиЙ•>, тrtтсхЛоv <<листоК•>, 
ді сл. fadmг <<обійми; сажень, нитка•>, 
дангл. faepm <<розпростерті руки, са
жень•>, двн. fadam <<Сажень; міра зав
довжки в розпростерті руки•>, fadum 
«ТС.•>, гот. fapa <<Паркан, огорожа•>, свн. 
vade <<ТС. >>, ЛИТ. petys <<ПЛеЧе>>, прус. 
pette, pettis нс.•>. - СІС2 612; SJ:. wуг. 
obcych 554; ТСБМ ІІІ 450; Dauzat 536; 
Walde-Hofm. ІІ 244-245, 261-262. 
-Пор. пас2 , пасаж, пасажИр. 

па- (префікс переважно в іменних 
утвореннях типу пагін, пагуба, пару
бок, пасинок, пасіка тощо, який указує 
на просторову або часову близькість, 
схожість або ідентичність, недостачу 
властивості, якості тощо); - р. бр. др. 
болг. м. схв. па-, п. ч. слц. вл. нл. ра-, 
стсл. nl.\-; - псл. ра- ( < *ро-), співвідно
сне з ро, Я!< рга- з рго-, paz- з poz-; -
споріднене з лит. ро <<На, післЯ•>, прус. 

ро <<Під, на, після, згідно з ... , відповідно 
до ... >>, алб. ра <<без, не•>, лат. ро- (рогсео 
<<утримую, зупиняю>>), а в. ра- (pa-zdayeiti 
<<проганяє, відтісняє, лякає•> ); і є. *ро-. -
Фасмер Щ 180-181; Преобр. ІІ 1; Ma
chek ESJC 424; Holub-Lyeг 351; Мла
денов 407; Skok ІІ 583; ESSJ Sl. gг. І 

п 
160-161; Mikl. EW 253; Trautmaпn 203; 
Pokorny 54-55. - Див. ще по. 

[ші.бороди] <<бакенбарди•> Нед, [па
бороток О, паврота OJ «ТС.>>; - ре
зультат видазміни форми [фабор6та] 
«ТС.•>, зближеної з основами слів боро
да і рот. - Див. ще фаборота. 

[ші.бородник] (бот.) <<козельці луч
ні, Тгаgороgоп pгatensis L.>> Нед, [побо
роднuк] <<ТС.•>; - похідне утворення 
від борода; назва зумовлена схожістю 
нерозкритого кошика квітки цієї рос
лини з цапиною бородою; пор. р. коз
лобор6дник, бр. казлабар6д, схв. [ко
зjебрадник] <<ТС.•>, що є, очевидно, каль
ками наукової назви роду Тгаgороgоп, 
яка походить від гр. трауос; <<ЦаП•> 
і тrwywv <<борода•> (Нейштадт 584). -
Див. ще борода, па-. 

ші.ва (орн.) <<птах родини фазано
вих, Pavo cristatus L.; самка павича; 
пір'їна павича•>, павuч СУМ, Нед, [па
вир] <<ПаВИЧ>> ВеБ, ВеНЗн, павuчка 
<<пава>>, [павиха, павuця] «ТС.>> Нед, 
[павір] <<Павич>>, [павлuн] нс.>> тж, 
[павлuнець] (зоол.) <<павинохвіст, Pavo
nia•> Нед, [павук] <<Павич•>, [паук] «ТС.•> 
ВеНЗн, [павун] <<Павич; пір'їна пави
Ча•>, [паун] <<ПавиЧ>> ВеНЗн, [павунка] 
<<пава•> ВеНЗн, [псівур] <<павиЧ>> Г, ВеБ, 
ВеНЗн, [павуриця] <<пава•>, [пав!}рка Г, 
ВеНЗн, паунuця Шарл, ВеНЗнJ <<ТС.•>, 
павин, павuний,. павичевий, павИчий 
СУМ, [павій] <<павиниЙ•> Нед, [павля
ний Нед, пав6вий]' «ТС.•>; - р. псіва, 
бр. пава, [павук, пщїлкж], п. нл. paw, 
pawa, ч. pav, pavice, слц. pav, pava, вл. 
paw, pawica, болг. паун, паушіца, м. 
паун, пауница, схв. паун, пауница, 
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пав з 

слн. pav, pavica; - через германськ~. 
посередниитво запозичено з латинсько! 

мови; двн. pfawo, свн. pfa(we), днн. 
рао, снн. pawe, снідерл. фриз. pau, гол. 
pauw, дангл. pawa, реа, англ. реа, дісл. 
раі «ТС.•> походять від лат. pavo <<пава•>, 
яке певної етимології не має; вихідним 
вважається якесь східне джерело, ос
кільки зі Сходу (з Індії) походить і сам 
птах. - Шелудько 41; Фасмер ІІІ 181; 
ЧернЬІХ І v614; Преобр. IIV 1-2; Ma
chek ESJC 438; Schuster-Sewc 1052-
1053; Младенов 415; Skok ІІ 625; Mikl. 
EW 234; К!uge-Mitzka 541; Walde
Hofm. ІІ 267. 

павз, павзє, павзuна, павзинє, пав
зити - ДИВ. павуз. 

[павзунИ] (бот.) <<настурція лікар
ська, Nasturtium officinaJe (L.) R. Вг.•> 
Л; - похідне утворення від повзтu; 
назва зумовлена, мабуть, лежачим біля 
основи стеблом настурції, яке вкоріню
ється (Носаль 146; Федченко-Флеров 
467). -Див. ще повзтй. 

[павис] (бот.) <<аномодон, Anomo
don•> Нед; - очевидно, похідне утво
рення від висіти (повисати); мотива
ція назви неясна. - Див. ще вИсіти. 

[павитйця] (бот.) <<березка польо
ва, Convolvu!us aгvensis L.•> ВеУг, 
Mak; - результат контамінації назв 
повитuця і [павутtІця] «ТС.>>. - Див. 
ще вйтень, павутйця. 

павіан (зоол.) <<рід вузьконосих мавп 
родини мартишкових, Раріо ЕгхІ.•>; - р. 
болг. павиан, бр. павіЯн, п. pawian, ч. 
слu. pavian, м. павиjан, схв. павиjёін, 
слн. pavijan; - через німецьке і гол
ландське посередниитво (н. Pavian, гол. 
Ьаvіаап «ТС.•>) запозичено з французької 
мови;. фр. · babouin <<павіан•> (первісне 
значення <<дурень, телепень•>) вважа
ється контамінацією двох слів звукона

слідувального походження: babine <<ВИ
сяча губа в д~яких тварин, зокрема в 
мавп•>, і baboue <<Гримаса, скривлене об
личчЯ•>. - СІС2 612; Фасмер ІІІ 181; 
К3СРЯ 321; SJ:. wyr. obcych 559; Ho
!ub-Lyer 363; К!uge-Mitzka 536; КІеіn 
138; Dauzat 66; Gamil!scheg 68. 
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ПавлИн 

павільйон <<Невелика легка будівля 
з покриттям; споруда для розміщення 

експонатів виставки; приміщення для 

кінозйомок і фотографуваннЯ•>; - р. 
павиль6н, бр. павільён, п. pawilon, ч. 
слu. pavil6n, болг. павили6н, м. пави
лj6н, схв. павіиьон, слн. pavilj6п; -
запозичення з французької мови; фр. 
pavil!on «ТС.•> походить від лат. раріІіо 
(зн. в. papilionem) <<метелик; метели
коподібна палатка, шатро•> (за зовніш
ньою подібністю навісу до розпростер
тих крил метелика), спорідненого з псл. 
*ре!ре!ь <<ПерепеЛ•>, укр. р. перепел, 
лит. ріера!а, лтс. ра!ра!а «ТС.•>. - Мос
каленко УІЛ 51; СІС2 612; Фасмер ІІІ 
182; ЧерньІх І 614; Sf. wуг. obcych 559; 
Kopaliriski 732; Holub-Lyeг 363; Da
uzat 541; Walde-Hofm. ІІ 249-250. 
-Див. ще перепел. 

[павкати] <<Кричати•> (про перепе
ла), [палкати ВеЛ, підпалакати, 
підпалку_вати] «ТС.•>, [підпавок] <<Пе
репеЛ», [підпалайка, підпалак, під
палок] <<ТС.>>; - ПОХідне утвореННЯ 
від звуконаслідувального вигуку пав, 
що імітує крик перепела (передається 
також як п{дполю, подь пол6ть -
ВеНЗн). 

[павлик1 ] (зоол.) <<равлик, слимак, 
НеІіх L.•>; - фонетичний варіант фор
ми равлик, що виник у результаті їі 
зближення з власним ім'ям Павлик. -
Поj). Павло, петрик2, равлик1 . 

[павлик2 ] <<кухоль; взуття загнутої 
форми із суцільного шматка шкіри•>; -
не зовсім прозорі позначення, які мог
ли виникнути в результаті перенесення 
назви [павлик] <<равлик•> за подібністю 
форми предметів. 

ПавлИн (чоловіче ім'я), Павлuна 
(жіноче ім'я), [Пав6лька, Пщjлька], ст. 
Паvлін-ь (1627);. - р. болг. Павлuн, 
бр. Паул{н, п. РаuІіп, ч. слu. Pav!i
na, м. схв. Павлиі-t, слн. РаvІіп; - за
позичення з латинської мови; лат. Paul
(l)їn us <<ПавлівськиЙ•> є похідним від 
власного імені Paul(l)us <<Павл•>. - Вл. 
імена 77; Петровский 172; Спр. личн. 
имен 443. - Див. ще Павло. 



Павло 

Павло (чоловіче ім'я), Павла (жі
ноче ім'я), [Павелко ВеЛ, Павко 
ВеЛ], Павлик, Павлиш, Павлfй, Пав
лунь, Павлуньо, [Павльо] ВеЛ, Пdш
к6 Г, Нед, ст. Павел-ь (1368), Паvел-ь 
<<уста трубь1 або спокойньІ . . . слабьІ•> 
(1627), Паvла (1627); - р. бр. болг. 
Павел, др. Павел-ь, Паул-ь, п. Pawef, 
ч. слц. слн. Pavel, вл. Pawof, Pawe+, 
м. Павле, схв. Павао, Павле, стсл. 
ПІ.\кьл'Ь, Пмул'Ь; - через церковно
слов'янське посередництво запозичено 
в давньоруську мову з грецької; гр: 
ПсхuЛщ походить від лат. Paulus, утво
реного від прикметника paulus <<ма
лиЙ•>, пов'язаного з paucus <<ТС.•>, спо
рідненим з гот. fawai <<МаЛО•>, дісл. fаг, 
двн. fao, fo, дангл. fёа, англ. few «ТС.•>. 
- Вл. імена 77; Беринда 227; Фасмер 
ІІІ 181; Петровский 171-172; Спр. 
личн. имен 442; Илчев 372; Walde
Hofm. ІІ 265-266. 

павловнія (бот.) <<декоративне де
рево з великими листками, Paulownia 
Sieb. et Zucc.•>; - слн. pavlovnija; -
запозичення з російської мови; р. 
павл6вния нс. •> пов' язане з власним 
ім'ям Павел; рослину було названо на 
честь принцеси Анни Павлівни ( 1795-
1865), дочки царя Павла І (очевидно, в 
цей час це дерево поширилося в росій
ських дворянських парках). - КІеіn 
1141.- Див. ще Павло. 

[павнИк] (ент.) <•павине око, Va
nessa іо L.•> Нед, [павчик, русалка-па
вtінка] «ТС.•>, [павинчій] тж; - похідні 
утворення від пава; пор. павине око, 
р. павлиний глаз «ТС.•>; назви зумов
лені схожістю у забарвленні крил ме
телика і хвоста павича. - Див. ще 
пава. 

ші.волока - див. волоктИ. 
павори, паврОНЯ, паврота - ДИВ. 

фаборота. . 
[шіворожка] (ент.) <<Сонечко, Coc

cinella•>, [паворож ВеЛ, п6вороз Нед] 
«ТС.•>; - похідне утворення від воро

жити; назва зумовлена тим, що кома
ху пускали летіти і за польотом вгаду
вали свою долю. - ВеЛ 445. - Див. 

павук 

ще ворожИти, па-. Пор. папа-
ружка. 

[шівороз] <•вусик у витких рос
ЛИН•>; - префіксальне утворення від ос
нови [вор6за] <<Мотуз, шнурок•> (див.). -
Поj). ворожіля. 

[ші.ворочка] <<шовкова або бавовня
на тканина•> Нед; - результат видо
зміни форми * паволочка, похідної від 
[паволока] «ТС.•>, можливо, зближеної 
зі СЛОВОМ ворОЧОК <<ТОрбинка ДЛЯ Віддав
ЛЮВаННЯ сиру•>. 

павПрНЦЯ - ДИВ. ПОрПЛНЦЯ. 
[паврозИ:] <<вистріпані нитки в одя

зі•> ЛЖит; - очевидно, запозичення з · 
польської мови; п. powгozek <<Мотузка•>, 
powroz <<Канат•> споріднені з укр. п6во
роз, повор6зка. - Bгuckner 433. 
Див. ще вороза. 

[павс] <<Кімнатна рослина•> О; -
неясне. 

[ші.вуз] <<рубель, жердина•> Нед, 
ВеБ, [павз ДзАтл ІІ, пdвзанка, па
взdчка тж, пdвзє Нед, павзина Нед, 
ДзАтл ІІ, пdвзинє Нед, павузизна 
ДзАтл ІІ, палус ВеБ, пауз Г, ДзАтл ІІ] 
<<ТС.•>, [паужіня] не, що висипається 
з-під рубля•>, [паузник] <<Мотузка для 
прив'язування рубля•>, [пdвзити] <<при
тискати рублем•> О, [припавузиmи] 
Нед, [розпавузити] <<Відв'язати ру
бель•> О; - очевидно, запозичення із 
словацької мqви; слц. pavuz, pavuza, як 
і п. pawa._z, ч. pavuza «ТС.•>, походить 

від псл. *pa-QZ'Ь, паралельного іншому 
префіксаЛьному варіанту *po-QZ'Ь, до 
якого зводиться укр. [п{взен] та ін" 
<<ТС.>>. - Вгі.ісkпег 400; Machek ESJC 
439; Holub-Lyer 364. -Див. ще па-, 
півзен, узи. · 

.павук <•(зоол.) Araпeus СІ.; [при
лад для ловлі риби .Ва}», [паук] <<Па
вую>, [паутинЯк] <<снувальник, Theri
dioп Walck.•> Нед, [паук6вець] <<краб
павук, Maja•> Нед, павутИна, павутИн
ня, [павуттє] <<бабине літо; павутин
НЯ•> Л, [павучuна] <<павутина•>, павучu
ха, павучище, павуччя, [пауmuння 
Нед, паучина, паучиня], павукdстий, 
павук6вий, павутuнний, павутuно-
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павун 

вий, паву_тИнячий, павучий, павутИ
нитися, [запавутати] <<Вкрити паву
тиноЮ>> Ж, [опавутИти] <<ТС.>> Ж; - р. 
паук, [павук], бр. павук, др. паук, п. 
pajq_k, ч. pavouk, слц. pavuk, вл. нл. 
pawk, полаб. р~йk, болг. па~к. м. 
najaк, схв. паук, слн. pajek, [pavok], 
СТСЛ. ПL\Ж'Іt1Н.Л, ПL\11?\'IHHL\; ПСЛ. 

*paQkьl ра~kь, що складається з пре
фікса ра-, кореня *Q- І~-. пов'язаного з 
(j)~ti <<брати, хватати>>, і суфікса -k-; 
менш переконливе виділення в цьому 
слові кореня *Qk-, спорідненого з лат. 
ancus, uпcus <<Загнутий, крючкуватИЙ>>, 
гр. аухuЛос; <<КрИВИЙ, вигнутИЙ>>, оухос; 
«raK>>, дінд. a~ikab <<вигин, гак>>, з огля
ду на характерні для павука дугоподіб
ні ноги ( Фасмер ІІІ 218:;-219; Bгuckneг 
~90-391; Machek ESJC 439; Schusteг
Sewc 1053; Skok ІІ 624), як і пов'язан
ня з дінд. Ovub, utab від кореня *ца- І 0-
<<ткати>> (Горяев 251); Потебня реконс
труює вихідну форму *пауть і зістав
ляє ут- з двн. wattaп <<одягати>>, wйdh 
<<тканина>> (РФВ 1, 88). - Скляренко 
Мовозн. 199215, 11-12; Ваsага Z pol
skich studiow slawist. б, 32-41. -
ПoJJ. омела. 

[павун] (бот.) <<бобівник трилистий, 
Menyaпthes tгifoliata L.>> Mak, [тавун] 
«ТС.>> Mak; - неясне; пор. р. [павун] 
<<зміячка, Sсогzопега L.>>, яке пов'язу
ють з пава з огляду на яскраві волоха
ті квітки зміячки ( Фасмер ІІІ 183; Пре
обр. ІІ 1 ). 

павутйця (бот.) <<березка польова, 
Coпvolvulus aгvensis L.>>, [павутеця 
Корз, павутИна Ме] <<ТС.>>, [паутuця] 
«Тс.; повитиця льонова, Cuscuta epili
num Weihe>> Нед; - бр. [павутка] <<бе
резка>>; - результат видазміни форми 
[пов.итuчя] «ТС.>>, зближеної з павутИ
на, павутИння. - Шамота 123. -
Див. ще вйти1 . -Лор. павитйця. 

павутькало - див. пугу. 
[павучкй] (бот.) <<Чорнушка дамась

ка, Nigella Damasceпa L.>>, [паучки] 
«ТС.» Mak; - результат перенесення 
назви павуч6к (зменш. від павук), зу
мовленого, очевидно, зовнішнім вигля-
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пагічити 

дом голубих квіточок, оточених тонко
розсіченими зеленими верхівковими 
листками; пор. інші назви чорнушки 
дамаської: [чорнушка нечоса, нечесані 
панночки, дівиця в зелені]. - БС3 
47, 197-198.- Див. ще павук. 

[павхати] <<палахкотіТИ>> Нед, [па
вучdти] «ТС.>> тж; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з палахтіти, па
лахкотіти; може бути й самостійним 
звуконаслідувальним утворенням. 

[пага] <<Жолобок, виріз, паз>> Нед, 
О, [пагувdти] <<робити знаки>> О, [па
жити] <<Вирізувати пази на rонтаХ>> 
Нед; - слц. pah <<Жолобок на rонті>>, 
paha, paha «ТС.>>; - неясне; можливо, 
псл. paga, співвідносне з раzь < *pag-, 
до якого зводиться укр. паз. 

[пагатйть] <<Сплатити, погасити 
(борги)>> Л; - очевидно, результат ви
дозміни слова погасuти, можливо, 
зближеного з гатИти. - Див. ще га-
сИти. 

пагін, паг[ння, пагонець, пdг6н
ня - див. гнати. 

пагінація <<нумерація сторінок 
книги або рукопису>>, [паJ'інувdти] 
<<нумеруваТИ>> СЧС; - р. болг. паги
нация, бр. пагінацьtя, п. paginacja, ч. 
раgіпасе, слц. paginacia, вл. paginowac 
<<пагінувати>>, м. схв. пагш-tdциjа, слн. 
paginacija; - запозичення із західно
європейських мов; фр. англ. paginatioп 
<<пагінаціЯ>>, нім. paginieгen <<Пагінува
ТИ>> зводяться до лат. pйgina <<СКріпле
ні смужки папірусу; сторінка, листок>>, 
пов'язаного з pango <<Вбиваю, втикаю; 
закріплюю>>, спорідненим з гр. 1Т~yvufJІ 
<<Скріплюю, збиваю, зміцнюю>>, 1rауюс; 
«Твердий, міцний, щільниЙ>>, 1Т~yf..lcx 
<<остов, скріплення>>, дінд. pas-, рйsа
<<Вірьовка, шнур>>, ав. pas- <<зв'язува
ТИ>>, псл. раzь <<виїмка, заглиблення>>, 
укр. паз. - СІС2 612; К3СРЯ 321; 
Kopalinski 707; Holub-Lyer 352; 
Dauzat 523; КІеіtі 1110, 1111; Walde
Hofm. ІІ 235, 245-246. - Див. ще 
па з. 

[пагічити] . <<орати; дертИ>> О; 
неясне. 



шігні:щь 

[шігніздь] <<ніготЬ>> Нед, ВеБ, [паг
ність, пагнісць Ме] «ТС.>>, [пагнисті] 
<<нігті>> Мо, [пагністки] (вид рослини), 
[пагнозди] <<Нігті>> Нед, [паннізть] <<Ні
ГОТЬ>> ВеБ, [паність] «ТС.>> Нед; - ре
зультат метатези з-г у слові [паз
нігть] <<НіготЬ>> (див.). 

пагов'є - див. пуга. 
пагода <<буддіЙСЬКИЙ храМ>>; - р. 

болr. М. пагода, бр. пагада, П. Ч. СЛЦ. 
ВЛ. pagod,;з, СХВ. пагода, СЛН. pagoda; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; англ. pagoda, н. Pagode, фр. pago
de походять від порт. pagoda, яке через 
там. pagavadi <<будинок, що належить 
богові>> зводиться до дінд. bhagavatї 
«велична, бо}кественна~. утвореного 

від Bhafab <<бог багатства, достатку>>. 
- СІС 612; К3СРЯ 321; Stilleг RO 
1957/1, 139; Sf. wуг. obcych 540; 
Kopalinski 707; КІеіn 1111; Кluge
Mitzka 527 -528; Dauzat 523. 

[пад] <<Горище, верхній поверх у 
млині, в клуні Нед; поміст над сіньми 
або током у клуні 0>>, [падок] <<поміст 
над сіньми або током у кл:іні>> О, [пат] 
«rc.; катафалк>> О, [паток] <<поміст над 
сіньми або током у клуні>> О; - запо
зичення з угорської мови; уг. pad <<ГО
рище; лава для сидіння; парта; ліжко; 

сцена; долівка>> є запозиченням з пів
деннослов'янських мов; болг. под <<Під
лога, долівка>>, схв. под, слн. pod «ТС.>> 
відповідають укр. під <<нижня поверхня 
приміщення, ями, печі; дно; [горище]>>. 
- MNTESz ІІІ 54-55. - Див. ще 
під1 . 

[падалець] (зоол.) <<Веретільниця, 
Anguis fragilis L.>>, [падавка ВеНЗн, 
пdдаличник, пdдалішник пк, пада
лЮк, падалЮх ВеНЗн, падальник, па
дальниця Нед, паданец, паданка пк, 
падуль·ка ВеНЗн] «ТС.>>, [падЮх] <<вуж, 
гадюка>> ГрицАВ, [попадuнець] <<вере
тільниця>> Нед; - бр. [паданка] <<змія 
(мідянка?)>>, п. pada!ec <<веретільницЯ>>; 
- псл. *раdаІьсь, padanьka, похідні від 
padati <<падати>>; назви зумовлені, оче
видно, особливостями рухів веретіль
ниці. - Див. ще пасти2 . 

падекатр 

[падальник] (зоол.) <<Гусениця ме
телика ведмедика, Агсtіа (eruca)>> ВеБ, 
[падалник] «ТС.; гусениця бражника>> 
ВеБ, Корз; - похідне утворення від 
падати; назва пояснюється забобон
ним уявленням про те, що в того, хто 

наступить на цю гусеницю, розпадеть

ся нога. - ВеБ 282. - Див. ще 
пасти2 . 

[ладанка] (бот.) <<дикий мак, мак
самосій, Рараvег rhoeas L.>> Куз, Mak; -
похідне утворення від падати; назва 
зумовлена тим, що насіння маку випа

дає (висівається) на землю через отво
ри у верхній частині коробочки. -
Шамота 123. - Див. ще пасти2 . 

падати, пад, падалuця, падалиш
ній, падалка, падаль, падевий, па
деж, падина, пад{ж, падкuй, падко
вuтий, падлечина, падлuна, падлuчи
на, падло, падлЮка, падлЮчий, па
док, падь, падьма -див. пасти2 . 

падеграс <<бальний повільний та
нець, а також музика до нього>>; - р. 

падеграс, бр. падзграс; - запозичен
ня з французької мови; фр. словоспо
лучення pas de gгасе «ТС.>> складається 
з компонентів pas <<КрОК>> і grace <<гра
ціЯ>>, що походить від лат. gratia <<кра
са>>. - СІС2 613; Бабкин-Шендецов 
2, 990. -Див. ще грація, де-, па. 

па-де-де <<Парний танець, а також 
музика до нього>>; - р. па-де-де, бр. 
па-дз-дЗ, болг. па-де-дь6; - запозичен
ня з французької мови; фр. словосполу
чення pas de deux «ТС.>>, букв. <<крок 
двох>> складається з компонентів pas 
<<КрО!{>> і deux <<два>>, що походить від 
лат. duos < duo, спорідненого з псл. 
d(ь)va, укр. два. - СІС2 613; Бабкин
Шендецов 2, 989-990; Dauzat 243; 
Bloch 218.- Див. ще два, де-, па. 

падекатр «бальний танець чотири
дольного розміру, а також музика до 

нього>>; - р. падекатр, бр. падзкатр, 
болг. па де кат'Ьр; - запозичення з 
французької мови; фр. pas de quatre 
<<ТС.>>, букв. <<Крок чотирьоХ>>, складає
ться з компонентів pas <<КрОК>> і quatгe 
<<ЧОТИрИ>>, ЩО ПОХОДИТЬ від лат. quat-
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падепатинер 

tuor, спорідненого з дінд. catv~rab, 
catvari, псл. cetyre, укр. чотuри. -
СІС2 613; Бабкин-ІUендецов 2, 990; 
Dauzat 601; Walde-Hofm. ІІ 400-
401. - Див. ще де-, па, чотИри. 

падепатинер <<бальний танець дво
дольного розміру,· а також музика до 
нього•>; - р. па-де-патинер, бр. па
дз-патьtнер; - запозичення з фран
цузької мови; фр. pas de patineuг «ТС.•>, 
бу1ш. <<Крок ковзаняра•>, складається з 
КОМПОНеНТіВ pas <<КрОК>> і patineuг <<КОВ
заняр>>, похідного від patin <<ковзан•>, 
яке утворилося від patte <<лапа, нога•> 
неясного походження. - СІС2 613; 
Dauzat 539, 540. - Див. ще де-, па. 

падесшінь <<бальний танець тридо
льного розміру, а також музика до 
нього•>; - р. падеспань, бр. падзс
пань; - заnозичення з французької 
мови; фр. pas d'Espagne <<ТС.•>, букв. 
<<ісnанський крок•> утворене з комnо
нентів pas <<Крок•> і Espagne <<Іспанія>>. -
СІС2 613; Бабкин-ІUендецов 2, 991.
Див. ще па. 

па-де-трусі <<балетний танець для 
трьох виконавців, а також музика до 
нього•>; - р. па-де-труа, бр. па-дз
труа; - запозичення з французької 
мови; фр. словосполучення pas de trois 
«ТС. •>, букв. <<Крок трьох•>, складається 
з компонентів pas <<Крою> і trois <<ТРИ•> 
від лат. tres <<ТРИ•>, спорідненого з 
дперс. tri, tгї, гр. трєі~, лит. trys, псл. 
trьje, укр. три. - СІС2 613; Dauzat 
728; Walde-Hofm. ІІ 703. - Див. ще 
де-[ па, три. 

падИволос] (бот.) <<хвощ польо
вий, Equisetum arveпse L.; хвощ лісо
вий, Equisetum silvaticum L.•>, [паде
волос] <<ТС.•> Ко, [падоволос] <<Лікоподій 
булавоподібний, Lycopodium c!avatum 
L.•> ·Mak; - складне слово, утворене з 
компонентів падtі (імператив дієслова 
падати) та волос; назва, очевидно, сто
сувалася спочатку лікоподію і була зу
мовлена, мабуть, тим, що ця рослина 
іноді застосовувалась проти ковтунів у 

волоссі; пор. ч. koltuпova zeliпa <<ліко
подіЙ•>; назва перенесена на хвощ за 
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зовнішньою подібністю рослин. - Ma
chek Jm. rostl. 27. - Див. ще волос, 
пасти2 . 

ладишах <<Титул монарха в деяких 
країнах Близького і Середнього Схо
ду•>; - р. болг. падишах, бр. падзі
шах, П. padyszach, Ч. СЛЦ. padisah, pa
disach, м. падишах, схв. падишах, 
слн. padisah; - запозичення з турець
кої мови; тур. padi~ah <<монарх, султан•> 
походить від перс. padsah, букв. <<захис
ник-король•>, яке складається з компо

нентів pad <<Господар, володар•>, спорід
неного з дінд. patiQ <<господар, чоло
вік•>, гр. 1ГОG1~ ( < *ІГ6тt~) <<ЧОЛОВіК•>, 
лит. pats <<сам; чоловіК•>, псл. *gospodь 
«господар, володар», укр. Господь, і 
sah <<КОрОЛЬ>>. - СІС2 613; St. wyr. ob
cych 540; Кlein 1110, 1125; Rasanen 
Veгsuch 377. - Див. ще господь, 
шах. 

[падкан] (бот.) <<Пошкоджене ели
Бове дерево•> ВеЛ, [падканя] «ТС.•> 
ВеЛ; - результат видазміни назви 
[паткан (патканя)] «ТС.•>, зближеної 
з падати (на цих деревах плоди зви
чайно опадають недозрілими). - Див. 
ще паткан. 

[падко] (у вигуку [падку мій], 
який виражає здивування, радість, пе
реляк та ін.), [падонько] <<доля (не
щасна)•>, [падкатися] <<Клоnотатися, 
піклуватисЯ>>, [падкати, падькати Нед, 
Пі] <<Те.; бідкатися ( < !<ричати пад ку )•>, 
[падкувати] <<ТС.•>, падкуватися <<Тур
буватися, піклуватися•>, [падковuтий] 
<<СтаранниЙ•>; - очевидно, давніше *па
док <<доля (те, що випало )•> (пор. [па
док] <<ВИПаДОК>>), ПОХідне ВіД падати; 
значення <<Клопотатися•> у дієслів [пад
кати] і под. розвинулось на основі зна
чення <<бідкатися•> (*кричати пад ку) і 
могло бути підтримане значенням діє
слова упадати «Турбуватися; домагати
ся прихильності>>. - Див. ще пасти2 . 

ладолИст <<Листопад; опале лис
ТЯ•>; - очевидно, результат видазміни 

форми *падилист <<ТС.•>, утвореної з 
дієслова падати в наказовому способі 
та іменника лист, під впливом форми 



падтИмачка 

зі сnолучним о в листопад. - Hotyri
ska-Baranowa 69. - Див. ще лист, 
шісти2 . - Пор. листопад. 

[падтИмачка] (бот.) <<сорт яблук•> 
Л;- неясне. 

падуб (бот.) <<Ilex aquifolium L.•>, 
[падубок] <<ТС.>> Mak; - р. бр. па
дуб; - nохідне утворення від дуб з 
nрефіксом па-, що вказує на неповний 
стуnінь вияву ознаки; назва зумовлена 
зовнішньою схожістю листя обох рос
лин (УРЕ 10, 460; БС3 З1, 54З). -
Див. ще д:уб, па-. 

[падухJ (ент.) «rалерука, Galeruca 
Geoffr.•> Нед; - неясне. 

Падчерка <<НерідНа ДОЧКа ОДНОГО З 
nодружжя, яка доводиться рідною ін

шому•>, падчірка <<ТС.•>, [падчеренЯ) 
<<Падчерка-дитина•>, [падчеринЯ] «ТС.>> 
Нед, [пачерка] <<падчерка•> Л, [падче
рuця] <<ТС.>> Нед, Пі; - р. падчерица, 
бр. падчарка, падчарьща, ч. pastor
kyne, слц. pastorkyna, слн. pasterka, 
pastorka, стсл. ""д'Ьшт€рнц", ""д'Ьш
тн; - псл. *padьkter-, утворене за до
помогою префікса ра-, вжитого для 
вказівки на неповноту виявлення озна
ки, від основи *dьkter-, відбитої в стсл. 
дщерь, р. дочь, укр. дочка тощо; сnо
ріднене з лит. p6dukra <<падчерка>>, 
прус. poducre (кличний в.) <<ТС.>>. -
Фасмер ІІІ 184; Преобр. ІІ 2-З; 
Брандт РФВ 22, 214-215; Fraenkel 
110.- Див. ще дочка, па-. 

паж <<нижча придворна nосада, а 

також особа на цій посаді>>, [пазь] 
~ТС.>> Нед, пажеський; - бр. болг. м. 
паж, ч. paze, слц. paza, схв. пііж, слн. 
paz; - очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. паж, у свою чергу, за
позичено з французької мови за часів 
Петра І; вважається, що фр. page 
<<ПаЖ>>. ПОХОДИТЬ Від іТ. paggio <<ХЛОП

ЧИК, nідлі тою>, яке зводиться до гр. 
пш6іоv <<дитина>>; Доза (Dauzat 52З) 
вважає французьке слово давнішим від 
іт. paggio, зв'язок якого з гр. кш6іоv 
для нього також сумнівний. - СІС2 

61З; Фасмер ІІІ 184; Преобр. ІІ З; Ga
millscheg 669. 

па з 

[пажарок] (бот.) <<рід грибів болет, 
Boletus sp.>> Л, [пажаркі] «ТС.>> Л; -
очевидно, похідні утворення від жар, 
пожар <<пожежа>>; назва може бути 
зумовлена золотисто-жовтим або чер
воним кольором шапочки грибів (Зеро
ва 40-41). - Див. ще жар. - Пор. 
пожарниці. 

[пажиги] (зоол.) <<морські медузи, 
Acalepha>> Нед; - похідне утворення 
від жигати <<обnікати, жалити>>; назва 
зумовлена захисними властивостями 

щупалець медузи, здатних жалити. -
Див. ще жегтИ, па-. 

пажитниця (бот.) <<Lolium L.>>, [па
жит Mak, пажить Нед] <<ТС.>>; - бр. 
ЖЬlЦЇК <<ТС.>>, [жьtтВЇL!а) <<ПаЖИТНИЦЯ 
розсунута, Lolium remotum Schrank.>>; -
похідне утворення від жt[то; назва зу
мовлена деякою схожістю колосків па
житниці, яка належить до родини зла
кових, з житніми і поширенням цього 
бур'яну серед хлібних посівів. - БС3 
ЗЗ, 2З1-2З2.- Див. ще жИто, па-. 

[пажить] <<nасовисько, вигін>> Нед, 
BeYr; - ]J. [пажить] <<луг, вигін, 
пасовище>>, [пажа] <<ТС.>>, др. пажtіть 
<<луг, пасовисько>>, ч. pazit <<молодий 
луг; дерн, мурава>>, слц. pazit' «ТС.>>, 
стсл. n"жнть <<луг, nасовисько, ви

гін>>; - префіксальне утворення від 
ЖLtти; ЗбЛИЖеННЯ р. [пажить, пажа) 
з ір. '"pazah <<nоверхня, рівнина>>, дінд. 
pajal; «ТС.•>, ос. foez, foezoe <<рівне, 
вкрите травою поле, рівнина, вигін>> 
(Абаев ИЗСОЯ І 466-467) не має під 
собою достатніх підстав. - Фасмер
Трубачен ІІІ 185; Преобр. ІІ З; Holub
Lyer З64; Trautmann 76. - Див. ще 
жИти, па-. 

[пажовИтий] <<ненажерливий, нена
ситниЙ>> Нед; - неясне; можливо, по
в'язане з жувати або з nriжepa <<Не
нажера>>. 

паз <<вузька довга щілина між дош- . 
ками, колодами і т: ін.; виїмка, заглиб
лення, гніздо в якій-небудь деталі>>, 
пазовtік, пазовий, пазувати; - р. бр. 
паз, др. паз'Ь, п .. ч: paz; - псл. раzь; 

- споріднене з гр. ІГ~уvщ.н <<СКріп-
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ЛЮЮ>>, 1ПlYfl{X <<Підставка, ПОЛИЦЯ>>, ШХ
уос; <<Лід, мороз>>, лат. pango <<Вдавлюю, 
вирізаю, вбиваю>>, compages <<стик, паз, 
шов>>, ав. pas- <<в'язати>>, гот. fahan 
<<СХОПЛЮВаТИ>>, ДВН. fah <<ОбіЙМИ; мур; 
відділення>>, нвн. Fach <<Відділ, галузь, 
ділянка>>, а також з лат. pacisco, 
paciscor <<укладаю договір>>, pactum 
<<nакт, договір>>, двн. fuoga <<паз, шов>>, 
fahan, · fangan <<ловити, nіймати>>; іє. 
*pag- / pak- <<Зміцнювати, скріnлювати, 
зв'язувати, плести>>. - Фасмер ІІІ 185; 
Преобр. ІІ 4-g; Горяев 245; Bruckner 
400; Schuster-Sewc 1054-1055; Тру
бачев Рем. терминол. 158; Топоров 
3тимология 1970, 37-44; Trautmann 
209; Matzenauer LF 12, 326; Walde
Hofm. ІІ 231, 245; Pokorny 787-788. -
Поf!. пазуха, пах1 . 

[паздерник] <<жовтень>>, [паздзfр
ник] «ТС.>> О; - бр. [паздзернік, паз
дЗрнік]; - очевидно, запозичення з 
nольської мови; n. paidziernik <<ТС.>> nо
ходить від paidzierze <<костриця>>, з 
яким сnіввідносне укр. [паздір] <<Зідра
не лико або костриця>>; назва місяця 
мотивується тим, що на цей час припа
дає обробка льону та конопель; пор. у 
зв'язку з цим і бр. кастрьtчнік <<Жов
тень>> від кастрьІца <<Костриця>>. -
Німчук 88; Дзендзелівський St. sl. 
13/3-4, 194; Онь1шкевич Исслед. п. 
яз. 246; Hofyr\ska-Baranowa 65; Bruck
пer 400. - Див. ще паздір. 

[паздір] <<Зідране лико або костри
ЦЯ>>, [паздf,о' я] <<Костриця>>, [паздер6] 
«ТС.>> ВеБ, [ndздepLimи] <<Очищати від 
костриці>> Г, Нед, [паздирити] <<міцно 
бити>> О, [паздерLістий] <<розтрісканий; 
щепистиЙ>>; - р. [паздер] <<стебла 
хлібних рослин; костриця>>, [ паздерие] 
<<ТС.>>, Др. паздер'Ь <<СОЛОМа>>, П. paz
dzierz <<Костриця>>, paidzierze, [paidzior, 
paidzioro], ч. pazdefi, слц. pazderie, вл. 
pazdier, нл. pazdief, pazdiera, болг. 
паздер, схв. поздер, поздерка, слн. 
pazder, стсл. "".зд€р'Ь, nо.зд€р'Ь, nо.зд€
рнк, nо.зд'Ьрt.€ «ТС.>>; - nсл. раzdегь, 
роzdегь, утворене за допомогою префі
ксів paz- ( < іє. *poz-) і poz- ( < іє. 
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*рбz), наявних в утвореннях типу paz
nogьtь <<суглоб пальця, на якому росте 
ніготь>> і споріднених з дінд. pascat 
<<позаду, назад>>, pasca <<ззаду>>, а в. 
pasca <<ТС.>>, тах. В postam <<Після>>, лат. 
post <<Після>>, лит. pas <<біля, до, У>>, від 
кореня der-, того самого, що в derQ <<де
РУ>>; сумнівно10 здається реконструк
ція (Schuster-Sewc 1053) основи псл. 
*pazd-(erь) як розширеного варіанта 
основи раzь ( < і є. *pag-), до якої зво
диться й у((р. паз. - Дзендзелівський 
St. sl. 13/3-4, 194; Фасмер ІІІ 185-
186; ПреQбр. ІІ З; Bruckner 400; Ma
chek ESJC 439; Holub-Lyer 364; Мла
денов 407; Трубачев Рем. терІVJинол. 
82; Mikl. EW 41, 253; Meillet Etudes 
161; Trautmann 207; Walde-Hofm. ІІ 
347. -Див. ще дерти. 

ПаЗНТИ <<ПИЛЬНувати, СТеЖИТИ; ДО
ГЛЯДаТИ>> СУМ, Нед, [пdзати, пазувd
ти, пацити ГрицАВ] <<ТС.>>, [пазинd
ти] <<возитися, турбуватися, берегти>>, 
[пазовLіmий] <<турботливий, клоnітли
вий; який добре пасеться, добре їсть 
Нед>>; - болг. пdзя <<берегти, стерег
ти, ОХОрОНЯТИ>>, М. пази <<ТС.>>, СХВ. па
зиmи <<бути уважним, уважно нагляда
ти, піклуватися>>, слн. paziti <<догляда
ти, спостерігати, чатувати>>, стсл. ""
.зн'l'н «ТС.>>; - псл. paziti, пов'язуване з 
pasti <<пильнувати, стежити, стерегти, 

пастИ>>, що зводиться до іє. *ра-/р;:J
<<наг ляда ти, охороняти>>; зіставляється 
також (Топоров 3тимология 1970, 41) 
з псл. раz'Ь «пазо, pazuxa «пазуха» як 
первісне <<прикривати, берегти>>. 
Младенов 408; Skok ІІ 626; Mikl. EW 
234. -Див. ще цасти1 . 

пазілки -див. зола1 . 
[пазмій] (бот.) <<СИняк звичайний, 

Echium vulgare L.>> Mak; - похідне ут
ворення від змій; очевидно, калька на

укової назви Echium, утвореної від rp. 
Єхtс; <<Гадюка>> у зв'язку зі схожістю 
тичинок на квітці рослини з тілом га
дюки. - Нейштадт 458. - Див. ще 
змій. 

[пазнігть] <<ніготь>> Нед; - р. [пdз
ногть] <<суглоб пальця, на якому росте 



пазолнна 

ніготь>>, бр. пазн6гаць <<ніготь>>, [паз
н6каць] <<ТС.>>, др. пазног'Ьть <<Крайній 
суглоб nальця; нижня частина ноги 
тварини над копитом>>, п. pazпokiec 
( < paznogiec) <<ніготь>>, ч. pazneht <<КО
nито>>, ст. paznehet, paznohet, слц. paz
necht «ТС.>>, вл. panocht <<НіГОТЬ>>, нл. 
parпocht(a) <<ТС.>>, болг. пdзн'Ьm <<КОПИ
то; ніготь•>, слн. paznoht «ТС.>>, стсл. 
n~ЗНОГЬ'l'Ь <<КОПИТО>>; - ПСЛ. pazno
gьtЬ, утворене з nрефікса paz-, ужито
го в обмежувальній функції, і основи 
nogьtь <<нігоТЬ>>; споріднене з лит. pos
nagas <<КОПИТО>>, рапаgе <<Місце ПіД НіГ
ТеМ>>. - Фасмер ІІІ 186; Преобр. J 610, 
ІІ З; Bruckner 400; Machek ,ESJC 439; 
Holub-Lyer 364; Schuster-Sewc 1041; 
Младенов 408; Meillet Etudes 161. -
Див. ще ніготь, шіздір. - Пор. 
пагніздь. 

пазолИна, пdзолки - див. золсР. 
[пазоручити] <<позирати, нагляда

ти, nильнуватИ>> Нед; - очевидно, ре
зультат контамінації слів пdзLimu <<ТС. >> 
і [позорувdти], пов'язаного із [зйри
ти] (див.). 

пазур <<ГОСтре загнуте рогове утво
реННЯ на ·кінцях пальців багатьох тва
рин і птахів; кіготь>>, [пазорь] <<Кіготь, 
ніготь>>, [пdзор] <<Палець на нозі, пазур>> 
Нед, [пазюр] <<кіготь>> ВеБ, [пазури Пі, 
пазЮра Біj <<ТС.>>, [паз6рник] <<З вели
кими кігтями>> Нед, [пазорний] <<З кіг
тями>> Нед, пазурйстий; - р. бр. 
[пазур], п. pazur, [pazdur], ч. pazour, 
слц. pazur, вл. pazor(a), нл. pazora; -
не зовсім ясне; очевидно, псл. раzuгь і 
pazorь, nохідні від раzь ( < *pag-) <<Паз; 
затвердіння>>; вважається V також (Фас
мер ІІІ 186; Machek ESJC 439) скоро
ченою формою на -ur'Ь від paznogьtь 
<<ніготь>>; виведення (Agre/1 Zwei Beitr. 
74) з "'paz- і dor- від derQ <<деру>> фоне
тично не вмотивоване. - Schuster
Sewc 1053-1054. ___:Див. ще паз. 

шізурник (бот.) <<Caucalis L.>>, [па
зЮрки] <<нагідки лікаlські, Calendula 
officina!is L.>> Mak, пазюрці] <<ТС.>> 
Mak, ВеНЗн; - р. [пазурник] «ТС.>>; -
nохідне утворення від пазур; назва зу-

пазуха 

1\;'!Овлена пазуроподібними колючками, 
якими вкриті плоди обох рослин (Ві
сюліна-Клоков 20). - Див. ще ші
зур. - Пор. нагідкИ. 

пазуха <<Простір МіЖ грудьми Й 
одежею, яка до них прилягає; прорі

ха в сорочці>>, [пазухань] <<куркуль>> 
ЛЧерк, [пазушLіна] <<пазуха>>, lпазуш
ниця] <<кишеня в пазусі•> О, [пазушшя] 
<<Пазуха, місце за пазухою•>; - р. бр. 
пазуха <<Пазуха>>, др. пазуха, П. pa
zucha <<ТС.>>, ч. слц. pazucha <<Пахва>>, 
вл. нл. paza <<Пазуха, пахва>>, болг. 
nазуха <<Пазуха>>, пазва, М. пазува 
<<ТС.>>, СХВ. пазух <<ПаХВа>>, пазуха 
<<ТС.>>, слн. pazduha <<Пазуха>>, стсл. n~
ЗОІ(Х" «ТС.>>; - загальноприйнятого по
яснення не має; реконструюється псл. 

*pazduxa, що складається з префікса 
paz-, наявного в pazderь <<костриця,>, і 
кореня *dux-a, спорідненого з дінд. 
do~. род. в. do~Qab <<передпліччя, РУІ\а>>, 
ав. daosa- <<верхня частина руки, пле
че,>, перс. dos <<nлече>>, ір. doe, doat 
<<рука•>, лтс. paduse <<Пахва, пазуха>> 
(Фас мер-Трубачев ІІІ 186-187; Пре
обр. ІІ 4; Bern. І 233-234; Mikl. EW 
52; Абаев ИЗСОЯ І 384; Matzenauer 
LF 12, 325; Uhlenbeck 131); зникнення 
d пояснювалося (Bern. І 233-234) ди
симілятивними процесами в словоспо

лученні роdь pazduxQ, що викликало 
заперечення Ільїнського (ИОРЯС 20/3, 
82), або пов'язувалося (Ендзелин СБ3 
108) з можливою контамінацією слова 
*paduxa і відnовідника до лит. pazast\s 
<<ТС.>>, спорідненого з дінд. hastab <<ру
ка>>, ав. zasta- <<ТС.•>; припускалося 
(Ильинский ИОРЯС 20/3, 81-82), що 
в праслов'янській мові, лоряд з фор
мою *paz-duxa, існувала форма *po
duxa, яка з часом стала сприйматися 
як pod-uxa; при повній тотожності се
мантики слів pod-uxa і paz-duxa могла 
відбутися їх контамінація, в результаті 
якої з'явилася форма paz-uxa; реконст
руюється (Топор9в 3тимология 1970, 
37-44; Schuster-Sewc 1054-1055) nсл. 
pazuxa, пов'язане з раzь <<паз>>, і його 
розширений варіант *pazduxa; непере-
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конлива гіпотетично реконструйована 
(Agrell Zwei Beitr. 76) розширена фор
ма *padzduxa, як і припущення (Uh!eп
beck KZ 40, 553) про діалектну зміну 
на слов'янському грунті zd у z;vмалові
рогід_на гіпотеза (Machek ESJCS 358, 
ESJC 439) про зв'язок псл. *pazduxa з 
dux'Ь <<дУХ>>; Брюкнер (Brilckner 400) 
заперечує можливість форми *pazduxa, 
оскільки вона засвідчена тільки в сло
венській мові. 

пазЮрки, пdзюрці - див. лазур
ник. 

[паївнИй] <<ЯКИЙ добре їсть (?); 
який дає багато їжі (? ); стравнИЙ>> О; 
-;- неясне; можливо, пов'язане з їдd, 
їсти. 

[паїж] (зоол.) <<(вид морського їжа
ка), Echinometra>> Нед; - похідне ут
ворення від їжdк; пор. і наукову назву 
Echinometra від гр. Є)(іvос; <<Їжак; мор
ський їжаК>>. - Див. ще їж, па-. -
По[J. паїжка. 

[паїжка] (у сполученні [п. гильнuс
та] <<Їжача голівка гілляста, Spar
ganium ramosum Huds.>>) Нед, Mak; -
р. ежегол6вник <<Їжача голівка, Spar
gaпiuni L.>>, п. jezogf6wka, ч. [jezak], 
слц. jezohlav, слн. jezak <<ТС.>>; - похід
не утворення від їжdк; назва зумовле
на плоданоеними голівками рослини, 
схожими на їжака (Вісюліна-Клоков 
82, Нейштадт 74). - Machek Jm. rostl. 
303. - Див. ще їж, па-. - Пор. 
па їж. 

Паfсій (чоловіче ім'я), ст. Паисіе 
(1476); - р. Пшісий, бр. Па{сій, болг. 
Паuси(й), стсл. П"нснн; - запози
чення з грецької мови; гр. пс.йтос; по
ходить від пс(іс; «дитина>>. - Вл. імена 
78; Петровский 172; Cnp. личн. имен 
443; Илчев 373. 

Пай <<частка, яку вносить у що-не
будь спільне окремий учасник або яка 
припадає на кого-небудь; [шматок, ку
сок 0)>>, пайка <<Частка ЧОГО-небудь 
спільного, яка дістається комусь при 
розподілі>>, пайок <<продовольство, ци
гарки і т. ін., що видаються за певними 

нормами>>, пайовйк <<ТОЙ, хто вніс пай 
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у що-небудь, має пай у чомусь>>, паи
щйк «ТС.>>, пайовLій, паювати <<ДіЛИТИ 
що-небудь на частинИ>>, [спайовdт] 
<<розділити>> Л; - р. бр. болг. пай, n. 
paj, м. паj, схв. паj; - запозичення з 
тюркських мов; тур. крим.-тат. paj 
<<nай, частина>>, аз. тат. кирг. пай <<ТС.>> 
походять від кит. р'аі. - СІС2 613; 
Фасмер ІІІ 187; Черньrх І 615; Преобр. 
ІІ 5; Горяев 245; Шипова 255; Огиенко 
34; Mikl. EW 230; ТЕ! 2, 138; Lokotsch 
129; Rasanen Versuch 378. 

[пайда1 ] <<приношення, дарунок; 
щастя, талан>>, [хвайда] <<користь, 
прибутоК>>, [пайдLіти] <<щастити, та
ланитИ>>; - неясне; можливо, nов'я
зане з [пdйда] <<окраєць, велика скиб
ка хліба>>, [байда] <<ТС.>>. - Пор. 
байда 5 . 

ПаЙда2 - ДИВ. байда5 . 
ПаЙза1 (бот.) <<ПЛОСКуха ХЛібна, 

Echinochloa frumentacea Link. (Roxb.)»; -
запозичення з росшської мови; р. 
пdйза, пdйдза <<ТС.>> походить від кит. 
baiz (6ай~зи) «ТС.>>. - ССРЛЯ 9, 36. 

пайза (іст.) «Табличка як nосвід
чення і перепустка, яку видавали мон
гольські хани особам, виряджуваним з 
ПеВНИМ доручеННЯМ>>; ~ р. пайза, пай
дза, пайцза; - запозич~ння з китай
ської мови (кит. paiz (пайцзи) <<таблич
ка>>). - ССР ЛЯ 9, 36. 

[пайол] <<поміст із дощок на вели
кому човні>> Дз, [пай6ли] <<постелені 
дошки в кубрику>> Берл; - результат 
семантичної видазміни запозиченого іт. 
pai(u)6lo <<гарматна платформа>>. - Бо
городский Вестник ЛГУ. Серия ист., 
яз. и л-рьr З, 87. 

[пайс] <<Посування колоди (спеці
альними ключками) вперед>> О, [пай
сувdти] <<тягнути волоком колоду>>; -
не зовсім ясне; можливо, результат 
видазміни запозиченого нім. passen 
«передавати, пасувати• (сnорт.); пор. 
також нім. pas auf (виг.) <<увага>>. 

[пайстра] (текст.) <<вибійка>>, [пай
ст,о6вий] <<вибійковиЙ>>; - неясне. 

[пайташ] <<приятель>> Нед, О, Лиза
нец, [пайташечка Нед, пайташ Лиза-



пак 

нец, 6ойтсіш тж] <<ТС.>>, [пайдаш] <<Те.; 
злодіЙ>>; - п. [pajtas, pajtasz], ч. слц. 
[pajtas], схв. паjташ, паjдаш, слн. paj
das «ТС.>>; - запозичення з угорської 
мови; уг. pajtas «ТС.>>, очевидно, похо
дить від тур. payda~ <<пайщик; учасник, 
компаньйон>>, похідного від рау <<ПаЙ, 
частина, частка>>. - Лизанец 617; Su
lan St. sl. 5, 409-415; MNTESz ІІІ 60-
61. -Див. ще пай. 

пак1 (частка); <<[nізніше, потім; але; 
же, ж]>> О, паю[ «ТС.>>; - р. [пак], п. 
ч. вл. нл. pak <<ТС.>>, полаб. pak <<але>>, 
болг. м. пак <<знову, ще>>, схв. пак 
<<ПаК>>, СЛН. pak <<ТС.>>, СТСЛ. nАКЬІ <<ЗНО
ВУ>>; - псл. раkь <<але, же>>, paky <<ЗНО
ву>>; - очевидно, результат видазміни 
форм ораkь, opaky <<назад; навnаки>>; 
nочаткове о, сприйняте як nрефікс, 
відпало. - Фас мер-Трубачев ІІІ 188-
189; Преобр. ІІ 6; Гринкова УЗ ЛГПИ 
104 (1955), _192-195; BrUs:kner 380; 
Machek ESJC 428; Schuster-Sewc 1035; 
Младенов 408; Skok ІІ 558-559. -
Див. ще ощік1 . - Пор. вспак, шіче. 

пак2 <<багаторічний дрейфуючий 
морський лід, який створює міцні льо
дові поля»; - р. бр. болг. пак, п. pak 
<<ТС.>>; - запозичення з англійської мо
ви; англ. pack(-ice) «ТС.>>, букв. <<масо
вий (лід)>>, утворено з іменника pack 
<<маса, купа, велика кількість, тюк, па
кунок>>, який походить від снн. packe 
(pak) <<в'язка, пака>>. - СІС 2 613; 
ССР ЛЯ 9, 36; S1. wyr. obcych 541; 
Кlein 1109. -Див. ще пака. 

пака, пак6вка, пакувальник, па
кунок, псічечник, пачка, пачксір <<КОН
трабандИСТ>>, пачкарства <<контрабан
да>>, пакувсільний, пачечний, пакува
ти, [пачкарювсіти] <<займатися конт
рабандо!О>>, [пачкувсіти] <<ТС.>> Нед, пе
реупак6вка, розпак6вка, упаковка (з 
р.); - р. пачка <<ПаЧКа>>, бр. пак <<Па
Ка>>, П. paka <<ЯЩИК, СКрИНЯ>>, Ч. pak 
<<nакеТ», pacek, paklik <<пачка>>, слц. 
paklik <<ТС.>>; - через польське посеред
ництво запозичено з німецької мови на 
nочатку XVIII ст.; н. Packen, Pack <<па
кет, в'язка, пака>> походить від снн. 
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тікїсть 

packe, pak <<ТС.>>, етимологія яких неяс
на; слово здавна вживалося в мові 

фландрійських торгівців вовною. 
Шелудько 41; Фасмер ІІІ 188; Черньrх І 
615; Преобр. ІІ 5; Brilckner 391; Ho
lub-Lyer 353; Кluge-Mitzka 527. 

[пакати] <<палити люльку>>, [псікну
ти] <<ТС.>> Нед, пахкати <<ТС.; виnуска
ти газ, пару (про машини),>; - nохідне 
утворення від звуконаслідувальних ви
гуків пак, пах. 

ПаКrауз <<СКЛад ДЛЯ КОрОТКОСТрОКО
ВОГО зберігання вантажіВ>>; - р. бр. 
пакгсіуз, п. pakhauz; - запозичено з 
німецької мови в петровську епоху; н. 
Packhaus <<Склад, амбар>> утворене з 
основ слів расkеп <<укладати, пакува
ТИ>>, Pack <<пака>>, до якого зводиться 
укр. псіка, та Haus <<будинок>>, спорід
неного з двн. свн. днн. дангл. дісл. hOs 
«ТС.>>, які виводяться з герм. *hOsa
( < *kOso), звідки nоходить nсл. *хуzь, 
укр. л[жа. - СІС 2 613; Фасмер ІІІ 
188; Преобр. ІІ 5; Кluge-Mitzka 294. -
Див. ще пака, хИжа. 

[пакелат] <<Жіночий головний 
убір>>; - неясне. 

пакет; - р. бр. болг. пакет, п. 
pakiet, ч. слц. вл. paket, м. пакет, схв. 
пакет, слн. paket; - запозичено з ні
мецької мови в петровську епоху; н. 
Paket походить від фр. paquet <<ТС.>>, що 
зводиться, у свою чергу, до н. Pack 
<<пакет, в'язка, пака>>; французьке сло
во виводиться також (Dauzat 530) з 
англійської або голландської мови. -
СІС2 613; Фасмер ІІІ 188; Черньrх І 
615; S1. wyr. obcych 541; Кluge-Mitz
ka 528; Gamillscheg 677. - Див. ще 
пака. 

[пакисель] <<кисіль (?)>> Нед; - р. 
[псікисель] <<розчин вівсяного борошна 
на дріжджах, заквашеного для кисе
ЛЮ>>; - утворене з префікса па-, що 

вказує на приблизну подібність, та 
іменника кис{ль (ід·еться, очевидно, не 
про сам кисіль, а схожу на нього стра
ву). -Див. ще кИснути, па-. 

ПаКЇСТЬ <<Капость; (витіВКИ, ШКіДЛИ
ві бешкети 0]>>, псікость, пакісник, 

257 



паклик 

пакосниК, пакісний <<КаПОСНИЙ; [норов
ЛИВИЙ О],>, пакосний, [пакіслйвий] 
«КаПОСНИЙ>>, пакостити; - р. па
кость <<капость, пакість>>, бр. [пакасць] 
<<екскременти; зло, шкода, погаНЬ>>, др. 

пакость <<шкода, зло, розорення, гра

біж, нещастя, кара, хвороба, кривда>>, 
п. ст. діал. pakosc <<злість, зло, непри
ємність>>, pakosnik <<подагра>>, ч. pakost 
<<Шкода, збиток, зло, нещастя, непри
ємність>>, слц. pakostnica <<подагра>>, вл. 
pakoscis <<підцуплювати, красти>>, нл. 
pakosc <<похітливість>>, pakosCic <<беш
кетувати; КраСТИ>>, болr. пакост <<ШКО
да, nсування, збиток, зло, пакість>>, м. 
пакост <<nакіСТЬ>>, СХВ. пакост <<ТС.>>, 
слн. pakost <<Неnриємність, зло; шко
да>>, СТСЛ. nAKOC'l'b <<ТС.>>; ПСЛ. 

pakostь, пов'язане з kostь <<Кістка; труп 
забитого; останки трупа>>; пор. р. кос
ти и пакости в народних замовлян

нях; пов'язування з nрислівником opa
ky <<навпаки, назад>>, opako <<ТС.>> (Фас
мер ІІІ 189; Uреобр. ІІ 5; BrQckner 391; 
Machek ESJC 428; Schuster;Sewc 1 036; 
Mikl. EW 224; Meillet Etudes 283; 
Брандт РФВ 18, 7) є помилковим. -
Мельничук 3тимология 1966, 238-
240; Варбот 3тимология 1964, 36-41; 
Черньrх І 615-616; Собалевский 
ЖМНП 1886 вересень 152. -Див. ще 
кість. 

[паклик] <<пачка>> ВеУг, [пdкля] 
<<ТС.>> ВеУг; - запозичення зі словаць
кої мови; слц. pakllk <<пачка>>, як і ч. 
paklik <<ТС.>>, nов'язане з н. Pack <<Па
кет, в'язка>>, до якого зводиться також 
укр. пака (див.). 

[паклун] (бот.) <<самосил білоnовс
тистий, Teucrium polium L.>> Г, Нед; -
р. [пахлун, паклун] <<ТС.; барбарис 
звичайний, Berberis vulgaris L.>>; - не
ясне.· 

ПаКЛЯ <<КЛОЧЧЯ>?, [паклі) <<ДОВГИЙ 
тіпаний льон або коноплі Бі; відходи 
після тертя конопель Л>>, [пdкулє] 
<<ТС.>> Корз, [пакулйна] <<Волоконце льо
ну, конопель>> ЛексПол, обпаклювd
ти; - р. пакля, бр. пакулле, [пакул
ля, пdкьtлля], п. pakuly, lpakula, paku-
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le, paklepy]; - запозичення з литовсь
кої мови; лит. pakulos <<Пакля>>, як і 
лrс. pakulas <<ТС.>>, nов' язане з kulti 
<<МОЛОТИТИ, бИТИ, ВИбИВаТИ>>, kaJti <<Ку
ВаТИ, стукати, бити молотком•, лтс. 
kalt <<кувати, бити, ударяти>>, спорідне
ними з псл. *kolti <<Колоти>>. - Моска
ленко УІЛ 31; Лаучюте 18; Фасмер
Трубачен ІІІ 189; Черньrх І 615; Пре
обр. ІІ 5; Brilckner 391; Bern. І 551; 
Trautmann 114; Fгaenkel 211-212. -
Див. ще колоти. 

[пакословити] <<лихословитИ>> Нед; 
- складне слово, утворене з пакость 
і слово; виникло, можливо, як антонім 
до славословити. - Див. ще шікість, 
слово. 

пакт <<міжнародна угода, звичайно 
великого політичного значення>>, ст. 

пакт'Ь (1720); - р. бр. болг. м. пакт, 
П. Ч. СЛЦ. ВЛ. pakt, СХВ. пакт, СЛН. 
pakt; - через польське посередництво 
заnозичено з латинської мови; лат. 
pactum <<договір, умова>> походить від 
paciscor <<домовляюся, приходжу до 

згоди, укладаю договір>>, пов'язаного з 
pango <<Скріплюю, роблю міцнИМ>>, 
pagus <<район, округ, дільниця>>, pagina 
<<сторінка>>, до якого зводиться укр. 
пагінdція. - CIU 613; Sl. wyr. obcych 
541; Кlein 111 О; Walde-Hofm. ІІ 245-
246. - Див. ще пагіюіція. 

[пактой] <<після того, потім>> Нед; -
очевидно, складне слово, утворене з 

частки пак та займенникового компо
нента той (можливо, редукованого 
тоді). - Див. ще пак1 . - Пор. тоді, 
той. 

лакулИна - див. пакля. 
[пакут] <<nучок, в'язка>>; - очевид

но, результат видозміни запозиченого 

слова пdкд (див.). 
палавхати - див. палахтіти. 
Пашігна, Палаг6йка, Палажка, 

Палазя - див. Пелагія. 
паладш (хім.) <<рідкісний туго

плавкий метал сріблясто-білого кольо
РУ>>; - р. паллdдий, бр. паладьиї, n. 
palad, paladium, .ч. слц. paladium, болг. 
паладий, схв. паладйj, паладиjум, 



пашіжка 

слн. paladij; - запозичення з новола
тинської мови; нлат. palladium <<ТС.•> 
nоходить від лат. Pallas, род. в. Palladis 
(ім'я грецької богині війни Афіни); на
зву утворив у 1803 році англійський 
хімік Вільям Болластон (1766-1828), 
що відкрив цей метал, на честь вияв
леної в 1802 році малої nланети Пал
лади, названої ім'ям грецької богині 
війни; гр. Псй~.Лас;, род. в. ПаЛЛа6ос; 
<<Паллада•>, букв. <<дівчина•>, nов'язане з 
паЛЛші~, каЛЛахіс; <<Коханка, наложни
ця•>; пор. з ав. pairika <<вродлива жінка, 
що зваблює цнотливих чоловіків•> (звід
ки cnepc. рагїk <<фея, чарівниця•>, перс. 
раrї <<ТС.•> ); не виключено, що грецьке й 
авестійське слова - семітські запози
чення (пор. гебр. pileghesh <<Коханка, 
наложниця•>, арам. pi!agta <<ТС.•>). -
СІС2 614; Волков 43-44; Фигуровский 
99-100; Sf. wyr. obcych 543; Kopalir\ski 
710; Ho!ub-Lyer 353; Frisk ІІ 469; 
Boisacq 743; Кlein 1115. 

[пашіжка] (іхт.) <<гірчак, Rhodeus 
amarUS•> Нед; - результат видазміни 
звукової форми [парашка] <<ТС.•>, збли
женої з жіночими особовими назвами 
Парсішка і Палrіжка. - Див. ще па
рашка. 

палалай - див. палИти. 
паламар <<служитель православної 

церкви, що допомагає священикові під 
час богослужіння; дячш<, псаломщик, 
nричетник•>, [паламар Пі, палямар 
ВеБ] <<ТС.>>, паламарка <<дружина па
ламаря; паламарня•>, паламарчук <<СИН 
паламаря•>, паламаренко «ТС.•>, пала
маf{вна <<дочка паламаря•>, [ паламарLt
ха <<дружина паламаря•> Нед, пала
марня <<ПрИміщеННЯ В церкві ДЛЯ збе
рігаННЯ обрядових речеЙ•>, [паламари
ти] ~<бути паламарем•> Нед, паламарю
вати <<ТС.>>; - р. [пономарь], др. па
рамонарь, пономар'Ь, п. palamar (з 
укр.), pafamarz, цсл. ""Р"мон"рь, nоно
м"рь; - через церковнослов'янське 
nосередництво запозичено в давньору

ську мову із середньогрецької; сгр. па
рщ.юvарюс; <<наглядач церкви•> є nохід
ним від карщюv~ <<Перебування, збері-

9* 
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гання•>, що· складається з комnонентів 
пара- <<при, nоряд, біля•> і J.10V~ <<пере
бування на місці; зупинка, затримка•>, 
пов'язаного з J.1EVW <<Стою на місці, за
лишаюся, перебуваю•>, спорідненим з 
лат. maneo <<Залишаюся•>, дінд. ав. 

дперс. man- <<залишатися, чекатИ•>, 

вірм. mnam <<ТС.•>. - Булаховський 
Вибр. пр. ІІ 239; Фасмер ІІІ 325; Frisk 
ІІ 209; Boisacq 627; Pokorny 729. -
Див. ще парабола. 

паламедея (орн.) <<Palamedea cor
nuta•> Шарл (Anhima cornuta L.); - р. 
паламедея; - запозичення з латинсь
кої наукової номенклатури; лат. Pala
medea <<ТС.•> походить від гр. ПаЛаІ.l~
ОІlс; <<Паламед•> (давньогрецький герой, 
славетний майстер і винахідник), утво
реного від паЛа/.lІl <<долоня, рука•>, 
спорідненого з лат. palme <<пальма; до
лоня•>. - NSD 1773. - Див. ще 
пальма. 

паламнда1 (іхт.) <<пеламіда, Sarda 
(Palamus sarda) Cuv.; [дерев'яний мане
кен хижої риби nаламиди, за допомогою 
якого заганяють рибу в невід Дз]•>, [па
лаюіда] ~пеламіда•> Берл, пелам{да, 
[паламLідити] <<Заганяти манекенами 
nаламиди рибу в невід•> Дз; - р. [пала
мuда], пеламuда, п. pelamida, ч. слц. 
palamida, болг. паламуд, м. паламид, 
СХВ. паламuда, СЛН. pa)amfda; - запо
ЗИЧеННЯ з новогрецької мови; нгр. паЛа
J.1UОа походить від гр. 1ТilAaJ.1uc; «ТС.•>, 
утвореного, мабуть, від ІГІlМс; <<мул, бо
лото•> (за місцеперебуванням риби), яке 
переконливої етимології не має. - Фас
мер ІІІ 190; Skok ІІ 591; Mikl. EW 230; 
Frisk ІІ 527-528. 

[паламида2 ] (бот.) <<Apargia hirta 
Scop. (L.)•> Пі, [палумида] <<ТС.•> Mak; 
- очевидно, запозичення з молдавської 
і румунської мов; молд. пзлзмLідз <<різ
новид осоту; будяк•>, рум. palamfda 
<<ОСОТ•> виводиться від болг. паламLіда 
<<будяк•>, схв. [паламида (паламуда)] 
<<ОСОТ•>, джерелом яких вважається нгр. 

паЛа1.1і6t <<Вовчуг давній, Onoпis aпti
quorum L.•>. - СДЕЛМ 346; DLRM 
594; Младенов 408-409; Skok ІІ 591. 
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[паланичкИ] (бот.) <<плоди диких 
калачиків Нед; калачики дрібненькі, 
Malva pusilla Sm. (Malva rotundifolia 
L.) Mak•>, [паланиця] <<алтея лікарська, 
AJthaea officinal_i_s L.•> M_ak; - резуль
тат семантично! видозмши назви [па
ланuчка] <<паляничка;> за зовнішньою 
nодібністю плодів калачиків до калача, 
хлібини; пор. інші назви цієї рослини: 
калачики, проскурнЯк (від праску
ра). - Шамота 75. - Див. ще паля
нИця. 

паланка1 <<На Запорізькій Січі у 
XVIII ст. - невелике укріnлення, об
несене частоколом; адміністративний 
округ у заnорожців; полкове укріплен
ня у запорожців•>, [поланка] <<селище, 
село, острог; невеликий замок; область 
і повіт одружених запорожців•> Бі, [па
ланок] <<ТИН, палісадНИК>> ВеУг; - р. 
[паланка] <<Містечко, укріплення з 
паль, палісад, іноді земляне укріплен
НЯ•>, п. palaпka <<паланка>>, patanka 
<<ТС.•>, болг. паланка <<містечко, велике 
поселення•>, м. паланка <<провінційне 
містеЧКО>>, СХВ. паліінка <<МіСТеЧКО>>; -
запозичення з італійської мови; іт. pala
nca <<Військове укріnлення у вигляді 
частоколу; стовn, велика жердина•> по

ходить від нар.-лат. palanca < лат. pha
lanx <<фаланга (загін війська в зімкну
тому строю)•>, а це - від гр. <раЛау~ 
<<фаланга; бойовий порядок важкоозб
роєної піхоти; військовий табір•>, до 
якого зводиться укр. фаланга. - По
тебня РФВ З (1880), 105; Фасмер ІІІ 
190; Преобр. ІІ 6; Младенов 409; Frisk 
П 985-986; Boisacq 1 О 11. - Див. ще 
фаланга. 

[паланка2 ] <<піч у косарському та
борі Г; піч із сирої землі Нед•>; - не 
зовсім . ясне·; може бути результатом 
семантичної видазміни слова паланка 
<<Невелике укріплення, обнесене часто
колом•>, або пов'язаним з дієсловом па-
лuти. 

паланкін <<У деяких країнах -
криті ноші, засіб пересування для ба
гатих осіб•>; - р. паланюін, бр. па
ланк{н, п. слц. palaпkin, ч. palankin, 
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palankyn, слн. palankin; - через захід
ноєвропейські мови (н. Palankin, фр. 
англ. palanquiп) запозичено з порту
гальської; nорт. palanquim походить від 
яванськ. pёlariki, яке через інд. paJaki 
зводиться до дінд. palyankal), paryankab 
«ТС.•>, букв. <<те, що обгинається навко
ло тіла•>, утвореного з компонентів рагі 
<<Навколо•>, спорідненого з гр. кєрt- <<На
вколо•>, лат. per- <<Через•>, псл. per
<<TC.•>, укр. пере-, і aficati <<ГНеТЬСЯ, ВИ· 
гинається•>, спорідненого з лат. angulus 
<<КУТ>>, ПСЛ. *Qg'Ьl'Ь <<ТС.>>, укр. вугол. -
СІС2 614; Фасмер ІІІ 190; St. wyr. ob
cych 541; Holub-Lyer 353; Dauzat 524; 
Кlein 1113; Mayrhofer І 24, ІІ 216.
Див. ще вугол, пере-. 

[паланський] (у виразі паланська 
глИна <<Особливий високоякісний сорт 
білої глини•>) Ме; - очевидно, похідне 
утворення від назви одного із сіл Па
ланка (у Вінницькій та Черкаській об
ластях). 

[паларfя] (у виразі [закр_утLіти
( ся) під палар{ю] чи [парар{ю] <<надяг
ти хустину на голову кінцями назад, 
не під nідборіддя•>) Ме, [парар{я] <<ТС.>> 
Ме, [парал{я] <<солом'яний або фетро
вий бриль•> Мо; - болг. паларuя <<Ка
пелюх з широкими крисами•>, м. пала

риjа <<ТС.•>; - запозичення з молдавсь
кої і румунської мов; молд. рум. palarie 
<<КапеЛЮХ>> ВИВОДИТЬСЯ від сгр. апаЛа
рЄа <<тарілка•> або пов'язується з алб. 
рёlіаге, paralie. - Мельничук Молд. 
зл. 170; Мо 55; СДЕЛМ 346; DLRM 
594. 

[палас] <<мортира•> Пі; - неясне. 
[паласувати] <<нищити•> ВеБ, [па

ласлLівий] <<марнотратниК>> ВеБ; - не
ясне; можливо, результат видазміни 

форми [палашуватиj <<краяти без ви
мірювання, на всі бокИ•>. 

ПаЛата <<ВеЛИКИЙ, багатиЙ будИНОК, 
палац; окрема кімната для хворих; на

зва деяких державних установ•>, па

латка <<намеТ», [палатник] <<палатний 
наглядач•> Нед, [полатка] «піл, нари, 
постілЬ>> Нед; - р. бр. болг. палата, 
др. палата, палата, п. patata, ч. заст. 



палатальний 

palata, м. палата, схв. палата, стсл. 
nм"'l'"; - запозичення із середньогре
цької мови; сгр. 1нхЛспюv <<палац•> по
ходить від лат. palatium <<ТС.•>, до якого 
зводиться й укр. палац; можливість 
прямого запо~ичення з латинськоУ мо
ви (Meillet Etudes .183) сумнівна. -
СІС2 614; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
348; Фасмер ІІІ 307; Чернь1х І 616; 
Преобр. ІІ 7; Львов Лексика ПВЛ 117-
118; Младенов 409; Skok ІІ 590; Mikl. 
EW 255. - Див. ще палац. 

палатальний <<(приголосний звук), 
який завжди вимовляється з додатко
вим піднесенням спинки язика до твер

дого піднебіння•>, палаталізований 
(звук) «Пом'якшениЙ•>, палаталізація 
<<Пом'якшення приголосних звуків зав
дяки додатковій участі у вимові спинки 
язика•>, палаталізувати <<Піддавати 
палаталізаціЇ•>; - р. палатальньtй, бр. 
палатальньt, п. palatalпy, ч. palatalпf, 
слц. palatalпy, болг. палатален, м. 
палатален, схв. палатёілан, слн. pa
lataleп; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. фр. англ. palatal 
утворено від нлат. palatalis <<піднебін
ниЙ•>, ПОХіДНОГО ВЇД ЛаТ. paJatum <<ПіД
небіННЯ>>, етимологія якого неясна; мож
ливо, nов'язане з етруським fala(п)dum 
«небо•>. - СІС2 614; S1. wyr. obcych 
541; Kopaliriski 708; Holub-Lyer 353; 
Кlein 1113; Walde-Hofm. ІІ 237. 

[палати1 ] <<очищати зерно від лузги 
та інших легких домішок, підтрушуючи 
його в решеті чи коритці•>, [опалати] 
<<Злегка прим'яти, підкидаючи в посу
дині•> (варену картоплю) О, [опалачка] 
<<посудина, в якій очищають зерно від 
лузги•>, [опалини] <<лузга, сміття, що 
відділяються від зерна, коли його очи
щають•>, [опалка] <<Корзина; посудина, 
в якій очищають зерно від лузги>>; -
р. [палать] <<провіювати зерно•>, [по
лать], бр. палаць «ТС.>>, П. ра{ас <<ОЧИ
щати зерно від полови•>, opafac <<ТС.•>, 
ч. palati <<Коливати; трясти, чистити•>, 
слц. opalka <<Корзинка•>, вл. рИс <<вія
ти•>, нл. hopalka <<віялка.>, слн. plati 
<<колихати; віяти•>; - псл. palati, *polti 

палац 

<<трясти, трусити (про процес віяння); 
очищати від половИ•>, пов'язане з *pel
va <<ПОЛОВа>>, *peJti <<ПОЛОТИ•>, укр. по
Лова, полоти; - споріднене з лит. pll
ti, piJu <<ЛИТИ, сипаТИ>>, Гр. ШХААW <<рОЗ
махую, струшую•>; за іншим припущен

ням (Преобр. ІІ 90-91), може бути 
похідним утворенням від якоїсь неза
свідченої назви посудини для зерна, 
спорідненої з гр. тrtлла, пtЛЛ11 <<дійни
ця•>, лат. pelvis <<цебер, тазок•>, дінд. pa
Javi <<ВИд посудини•>, palyam «Мішок для 
зерна•>, pallab <<велика посудина для 
зерна•>, що зводяться, очевидно, до іє. 
*ре!- <<наповнювати•>. - Фасм~р ІІІ 
307; BrilcJпer 392; Machek ESJC 429; 
Schuster-Sewc 1087; Куркина 3тимоло
гия 1981, 11; Trautmann 213.- Пор. 
полова, полоти. 

палати2 
- див. палИти. 

[палать] <<один ряд хат по вулиці•> 
До; - неясне; можливо, пов'язане з 
палата. 

палахтіти <<горіти, даючи яскраве, 
нерівне світ ло•>, [ полохтіти, палавха
ти] <<ТС.•> Нед, палахнути, палах
котіти <<Горіти, знищуючись у вогні; 
давати або випромінювати яскраве, 
звичайно нерівне світ ло•>, палахкота
ти <<ТС.•>, спалахнути, спалахувати, 
спалах, споЛОХ (сполохи) <<СПаЛаХ>>, 
[сполохи] <<північне сяйво•>, [сполох
нуть( ся)] <<спалахнути•> Ча б; - п. pa-
1-achciec <<палахтіти•>; - пов'язане з 
палати; можливо, результат контамі
націУ слів палати і пахт(ти, пихт{
ти, пихкотіти. - Див. ще палИти. 

палац СУМ, Куз; - бр. палац, П. 
нл. pafac, ч. слц. palac, болг. палат, м. 
палат, СХВ. палац, палача, СЛН. paJa
ca; - через польське посередництво 
запозичено з італійської мови; іт. palaz
zo <<палац•> походить від лат. palatium 
<<ТС. •>, nервісно <<резиденція Августа на 
Палатинському горбі в Римі•>; назва 
центрального із семи горбів Рима Pala
tium, очевидно, етруського походження 
і пов'язана з ім'ям італійського бога 
скотарства Pales. - СІС 2 614; Акулен
ко 135; Hilttl-Worth 18; Фасмер ІІІ 190; 
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Sl. wуг. obcych 544; Machek ESJC 428; 
Ho\ub-Lyer 353; Skok ІІ 590. - Пор. 
палата. 

палаш <<ХОЛОДНа зброя З ДВОСіЧНИМ 
клинком на кінці, яка нагадує шаблю 
СУМ, Нед; великий ніж 0>>;- р. 
палаш, бр. палаш, ст. палаш'Ь (1582), 
п. palasz, ч. pa!as, слц. pa!os, м. пала, 
СХВ. пала, пала, СЛН. pa\as; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ з угорської мови; уг. pa!los <<Ка
валерійська шабля>>, очевидно, похо
дить від тур. ра!а <<шабля з коротким 
широким клинком•>, етимологія якого 
неясна; зводилось (Младенов 408) до 
аріо-алтайського *(s)pa!- / (s)pe\- <<роз
сікати надвоє, розполовинювати•>; при
пускалось (Lokotsch 129) індоєвропей
ське походження і зіставлялося з курд. 

ро!а <<Шабля з коротким широким 
клинком•>, перс. pi.ilad «ТС.•>. - СІС 2 

614; Акуленко 137; Richhardt 86; Бале
цкий St. s!. 9, 338; Фасмер ІІІ 191; Че
рньІх І 616; Преобр. ІІ 7; Одинцов 
3тимология 1979, 107-109; Вгі.ісknет 
392; S1. wyr. obcych 544; Machek ESJC 
429; Holub-Lyer 353; Mikl. EW 230; 
MNTESz ІІІ 73; Barczi 233. 

[палашувати] <<краяти без вимірю
вання, на всі боки•> Макарушка; -
очевидно, похідне утворення від па
лаш <<холодна зброя, яка нагадує шаб
ЛЮ>> (див.). -Пор. паласувати. 

[палга] <<плита•>, [палгLі] <<Шари в 
дереві>> ВеУг. [палговLіmий] <<Шарува
тий, плитоподібниЙ•>; - неясне; мо
жливо, пов'язане з уг. pa!ha <<КЛИ
нець, вставка; прилисник, листовий 
на рісТ». 

палевий <<блідо-жовтий з рожевим 
відтінком•>; - р. палевьtй, бр. палевьt, 
п. pa!iowy; - запозичення з французь
кої мови; .. фр. раІе <<блідиЙ•> походить 
від Jraт. pallidus «ТС. •>, спорідненого з 
дінд. pa\ital) <<СТариЙ, СИВИЙ•>, гр. 1ТЕАt-
6~ <<безбарвний, блідий, сіра-блакит
ниЙ•>, 1ТОЛt6~ ·<<СИВИЙ>>, дісл. fQ\Г <<блі
ДИЙ>>, да_нгл. fea!o, двн. falo, лит. pa\sas 
«ТС.•>, palvas <<блідо-жовтиЙ•>, псл. *ро!vь 
<<Сірий, . сивиЙ•>, укр. половLій; менш 
переконливе пов'язання (Горяев 246; 
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Matzenauer LF 12, 187) з фр. раіІІе 
<<палевий, солом'яного кольору•>, утво
реним від раіІІе <<Солома•>, похідного від 
лат. ра!еа <<полова, висівки•>. - Фас
мер ІІІ 191; Чернь1х І 616-617; Пре
обр. ІІ 7; Dauzat 523, 525; Walde
Hofm. ІІ 239-240. - Див. ще поло
вИй. 

паленка <<ГОрілка>> СУМ, ВеУг, О, 
[палінка ЕЗб 25, НЗ УжДУ 26/2, 
палЮнка ВеЛ, палянка, паль6нка] 
«ТС.•>, [паленчарня] <<винниця•>, [па
линчарьня НЗ УжДУ 14, палінчарня] 
«ТС.•>; - п. [раІепkа], ч. слц. ра!епkа, 
вл. нл. раІепс; - похідне утворення 
від пaлLimu; назва зумовлена способом 
виготовлення цієї горілки, яку <<випа
люють•> із спеціальної закваски; послі
довне вживання цього слова в західно

укра·інських говірках пояснюється, оче
видно, впливом сусідніх словацької та 
чеської мов. - Дзендзелівський УЗЛП 
98. - Див. ще палИти. 

палеографія <<дисципліна, що вив
чає зовнішній вигляд і письмо старода
вніх рукописіВ•>, пале6граф, палеогра
фfчний; - р. болг. палеография, бр. 
палеаграфія, п. слц. paleografia, ч. pa
!eografie, вл. paleografija, м. палеогра
фиjа, схв. палеографиjа, слн. pa!eogгa
f(ja; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Pa!aograph!e, фр. paleo
graphie, англ. pa\(a)eography утворені з 
основ гр. каЛш6~ <<давній, старовин
НИЙ•>, похідного Від 1Т<ХАШ <<КОЛИСЬ, ра
ніше, давно•>, спорідненого з дінд. сага
та- <<КраЙНіЙ, КіНЦеВИЙ>>, і ypacpw <<ПИ
ШУ>>, до якого зводиться укр. графа. -
СІС2 615; К3СРЯ 323; Kopa!iriski 709; 
Holub-Lyer 353; Dauzat 525; К!еіn 
1113; Fгisk ІІ 465. - Див. ще графа. 

палеозой <<Третя ера геологічної іс
торїі Землі•>, палеоз6йський, палео
зоі'чний <<палеозойськиЙ•>; - р. палео
зой, бр. палеаз6й, п. paleozoiczпy, ч. 
слц. pa!eozoikum; болг. палеоз6йски, 
м. палеозоjски, схв. палеозоик, слн. 
paleoz6ik; - запозичення з новолатин
сько·і мови; нлат. paleozoicum утворив 
у І пол. ХІХ ст. Адам Седгвік (А. Sedg-
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wick, 1785-1873) з основ гр. каЛа
t6~ <<ДаВНіЙ, старОВИННИЙ>> і ~W{] <<ЖИТ
ТЯ>>.- СІС2 615; Kopalinski 709; Ho
lub-Lyer 353-354; Кlein 1114. -Див. 
ще зоологія, мезозой, палеографія. 

палеоліт <<давній кам'яний вік; 
перший, найраніший· період кам'яної 
доби•>, палеоліmLічний; - р. болг. м. 
палеолuт, бр. палеал[т, п. ч. слц. pa
Jeolit, ВЛ. pa\eo\itikum, СХВ. палеолйm, 
палеоліtтик, слн. paleo!ftik; - запози
чення з англійсько·і мови; англ. pa!(a)
eolith є результатом скорочення назви 
pa\(a)eolithic «ТС.•>, утвореної Дж. Лаб
боком (1834-191 З) з основ гр. каЛа
t6~ <<давній, старовинниЙ•> і Лі&о~ <<Ка
мінь•>. - СІС 2 615; Sl. wyr. obcych 
542; Kopaliri.ski 709; Юеіn 1114.- Див. 
ще неоліт, палеографія. 

палеонтологія <<наука, що вивчає 
рослинний і тваринний світ минулих 
геологічних епох•>, палеонтолог, па
леонтологічний; - р. болг. палеон
тол6гия, бр. палеантал6гія, п. pa!e
ontologia, ч. pa\eoпtologie, слц. paleoп
to!ogia, вл. pa!eonto!ogija, м. палеон
тологиjа, схв. палеонтологиjа, слн. 
paleontologfa; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Palaoпtologfe, 
фр. pa!eontologie, англ. pa!(a)entology 
утворені з основ гр. каЛш6~ <<давній, 
старовинниЙ•>' OVTO- від ov, род. В. оv
тщ <<існуюче•>, пов'язаного з El!Jt «Я Є>>, 
Єаті <<ВіН Є>>, спорідненого з дінд. asti, 
лат. est, гот. нвн. ist, лит. esti, псл. 
*(j)estь «ТС.•>, укр. є, і гр. Лоуіа від Л6-
ущ <<Слово, вчення•>. - СІС 2 615; Ko
paliri.ski 709; Ho!ub-Lyer 353-354; 
Dauzat 525; Кlein 1114. - Див. ще є, 
логіка, палеографія. - Пор. озія\ 
онтогенез. 

палестИна <<Місцевість, краЙ•>, па
лестИни <<Краї, землі•>; - р. палесmLі
на <<ТС.•>; - результат семантичної ви
дозміни топоніма Палестйна, що по
ходить від гр. ПаЛаютfvtl <<Палестина•>, 
яке зводиться до гебр. pe!esheth <<Філіс
тимська земля•>. - ССРЛЯ 9, 55; Фас
мер ІІІ 191; Преобр. ІІ 7; Кlein 1114. 
Пор. філістер. 

палець 

[палетйця] <<палиця•>; - не зовсім 
ясне; можливо, результат контамінації 
слів палиця і [т.ілєт] (заст.) <<ордер на 
виконання вироку•>, [палета] <<Записка 
солдатові із зазначен ням місця його 
квартири•>. 

палетка <<розділена на квадрати 
прозора пластинка, яка служить для 

обчислювання площ на планах і кар

тах•>; - р. палетка <<Прозора пластин
ка•>, п. ч. слц. вл. paleta <<палітра•>, 
болг. палет(к)а <<Палетка•>, м. палета 
<<палітра•>, схв. палета, слн. paleta 
«ТС.•>; - через посередництво францу
зької мови (фр. palette «nалетка; паліт
ра; лопатка•>) запозичено з італійської; 
іт. paletta <<Лопатка•>, зменш. від ра!а 
<<лопата•>, зводиться до лат. pala <<ТС.•>, 
етимологія якого неясна; можливо, 

пов'язане з лат. palus <<кіл, стовп•>. -
CIC2

v 616; Sl. wyr. obcych 542; Machek 
ESJC 429; Gr. Fwb. 546; Юеіп 1114; 
Dauzat 525; Gami!!scheg 672; Wa!de
Hofm. ІІ 236. - Пор. палітра. 

палець, [пальок] <<Палець рукавиці 
Нед; зубець на зубчатому колесі, кулак 
у колесі; віник без листя•>, [палюх] 
<<палець; стовп•>, [палЮшка] <<J)ука, ла
па•> Пі, [пальченЯ] <<Пальчик•>, [пальчd] 
<<рукавичка•> ЛЧерк, [пальчатка] <<ру
кавичка•>, пальцевий, пальчdстий, 
пdльчиковий, [палечюій] (про колесо) 
<<зубчастиЙ•>, [пальчdтий] <<Пальцеподіб
ниЙ•> Нед, безпалько <<безпала люди
на•>, безпалок <<безпала істота•>, безпа
лий <<ЯКИЙ не має пальця або пальців•>, 
безпальчий <<безпалиЙ•>, [напdл ( ь) ок] 
<<палець рукавички; перев'язка на па
льці; наперсток решітника•>, [напалькLі] 
<<удари по пальцях•> Ж; - р. бр. пdлец, 
др. пальць, п. ра!ес <<палець•>, ч. слц. 
ра!ес <<Великий палець•>, вл. ра!с «ТС.•>, 
нл. ра!с <<Палець•>, полаб. роІас «ТС.•>, 
болг. м. пdлец <<Великий палець•>, схв. 
палац, слн. раІес «ТС.•>; - псл. раІь 
<<палець•>, раІьсь (,тс.•> (первісно, ма
буть, <<великий палець•> ); - цілком на
дійних відповідників у індоєвропейсь
ких мовах немає; можливо, споріднене 
з гр. ч;аЛЛw <<смикаю (струни, тятиву 
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лука)>>, ЧJСХЛІJ6~ <<Натягування (струн, 
лука)>>, оскільки при стрільбі з лука, 
натягуванні струн значну роль відіграє 
великий палець (Moszynski PZJP 127); 
зіставляють також з лат. ро!!ех <<вели
кий палець>> (Ernou t-Mei!let 918; 
Мартьшов Язьш 82-83), перс. pa!idan 
<<шукати, відчувати>>, двн. fuolen <<Від
чувати>> ( Фасмер---:Трубачев ІІІ 191-
192; Machek ESJC 429; Holub-Lyer 
353); зіставлення (Uhlenbeck 162) з 
лат. ра!ро <<гладжу, голублЮ>>, гр. 
каЛаІJІl <<долоня, рука>>, лат. palma 
«ТС.>>, двн. folma <<рука>>, дінд. pal)iQ 
«Те.>> помилкове; припущуваний зв' я
зок з палиця, палка (Брандт РФВ 23, 
302; Bri.ickneг 391; Petersson Verm. 
Beitr. 135) сумнівний. - Черньrх І 
617; Преобр. ІІ 7-8; Младенов 409; 
Критенко Вступ 528, 542. 

[палєрушка] (бот.) <<первоцвіт вес
няний, Primu!a veris L. (Primu!a offici
na!is Jack.)>> Mak; - неясне. 

[шілєт] (заст.) <<ордер на виконання 
вироку; доручення>> Нед, [палет] <<За
писка солдатові із зазначенням місця 

його квартири; квитанція про сплату 
мита Пі>>, [палЄтник] <<службовець при 
суді•> Нед, паль6тник (іст.) <<судовий 
виконавець>> О; - запозичення з поль
ської мови; п. palet <<письмове повідом
лення на податок; квитанція про спла
чене мито; картка на постій солдатові>> 
походить від іт. bolletta, bul\etta <<роз
писка, квитанція, повідомлення на 

оплату комунальних послуг>>, яке зво

диться до елат. bu!!a <<грамота, доку
менТ». - Richhardt 86; Bri.ickпer 392; 
Mestica 233. - Див. ще булла. -
Пор. бюлетень. 

палИвода <<Відчайдушна людина, 
що ·нікого і нічого не боїться і ні перед 
чим не зупиняєтьсЯ>>, [палів6дник] 
<<ТС.>> Ме; - п. pa!iwoda <<брехун, хвас
тун>>; - складне слово, утворене з ос

нов дієслова палИти та іменника вода; 
спочатку, очевидно, мало значення 

«брехун, хвастун, що видає за правду 
неймовірні речі>>. - Див. ще вода, 
палИти. 
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[палИrа1 ] <<Покрівля у шахтовому 
ході>>; - не зовсім ясне; можливо, по
в'язане з п. pa1yga <<узгір'я, височина>>. 

палИrа2 - див. палиця. 
[палиrувати] <<Жадібно жертИ>> 

Нед; - похідне утворення від [лLіfа
ти] <<Глитати, жерТИ>>. - Див. ще лИ
кати, па-. 

ПалИкопа <<Християнське літнє 
свято на честь святого Пантелеймона 
27 липня (9 серпня)>>; - р. [ПалLіко
па] <<день Бориса і Гліба 24 липня (6 
серпня)>>, п. Palikopa <<день св. Пет
ра>>; - складне слово, утворене з ос

нов дієслова палLіти та іменника ко
па; назва пов'язується з іменами різ
них святих на тій підставі, що їхні дні 
припадають на період жнив, коли під 
час грози блискавка спалює на полі 
копи хліба; за народними повір'ями, 
святі в такий спосіб карають людей за 
гріхи. - Див. ще копа, палИти. 

[палИля] <<інструмент, знаряддя (?),> 
Пі, [пал[ля] <<ТС.>> Пі; - неясне; мож
ливо, пов'язане з пол[р <<інструмент 
для поліруванНЯ>>. 

[палимон] <<Велика палиця,>; -афек
тивне утворення, пов'язане з палиця 
(див.). 

[палИстка] (зоол.) <<Листяний сли
мак, Phyllirhoё>> Нед; - р. листови
ца; - похідне утворення від лист; на
зва зумовлена способом життя цих 
слимаків, які за допомогою щупальців 
приемактуються до листя. - Див. ще 
лист. 

[палистня] (бот.) <<(вид ламінарії) 
Laгпinaria cloustonii Le Jol.>> Mak; - nо
хідне утворення від лйстя; назва зумов
лена характерними для ламінарїі вузьки
ми й довгими пластинками, що викону
ють роль листя у цих морських водорос

тей (пор. і наукову назву Lагпіпаrіа від 
лат. Іагпіпа <<ЛИст, пластинка, смужка•> ). 
- ССРЛЯ б, 49. - Див. ще лист, па-. 

палИти <<Знищувати вогнем; обда
вати жаром; пекти>>, палати <<горіти>>, 
пален[ти <<яскраво горіти, палати; [до
зрівати, червоніти (?) 0]>>, палfти <<чер
воніти, рум'яніти>>, пальн!}ти <<Бистре-
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лити з вогнепально·і зброЇ>>, пал <<дуже 
сильне тепло>>, [палайка] <<вогнище, 
багаттЯ>> Л, [палалай] <<велике вогни
ще, пожежа>> Ва, палеюіна <<випалене 
місце в степу, в лісі; топка>>, [пале
нсіця] <<Випалене місце; печений пріс
ний коржик>>, [паленка] <<горілка; об
палена цегла Л>>, [палинка] <<Обпалена 
цегла Л>>, [палЯнка] «ТС.>> Л, [палив
нuчий] <<Кочегар>> Она, паливо, палсіль
ник <<ТОЙ, хто займається паленням, 
обпалюванням>>, палсільня (текст.), па
лій, палійка <<Та, що зробила підпал; 
[запалювальна машина Нед]>>, палій
ство, [палЮвка] <<обпалена цегла>> Л, 
[палюнка] <<ГОрілка>> ВеЛ, [палЮх] 
«жмут клоччя, який спалюють при во
рожінні; багаття, яке розпалюють пе

ред евітанком на Новий ріК>> Г, Нед, 
[палюх] <<старі посохлі коноплі>> Mak, 
[палЮчка] <<гарячка>> Нед, [палЮшка] 
<<пампушка>> ЛЖит, [паля] <<Жар, по
лум'я>> О, [паль] <<ТС.>> О, [палЯнка] 
<<горілка; коржик з вівсяного борош
на>>, [палЯр] <<паліЙ>> ВеЛ, [палЯтина] 
<<щось спалене, зі специфічним запахом 
паленого>> СУМ, Нед, [палятко] <<Ма
ленька паляниця>> ВеЛ, пальба <<стрі
лянина з вогнепальної збро·і,>, пальне 
<<паливо (для двигунів)>>, пальюік <<при
лад для спалювання горючої рідини 
або газу>>, [пальовсіско] <<Паливо>>, [па
ловсіско Нед, пальовсіна Нед, пальо
вище ВеЗн] «ТС.>>, палений, паливний, 
палйльний <<ЯКИЙ служить для опален
ня, освітлення, обігрівання або обпалю
вання>>, палксій, палЮчий, [пальксій] 
<<ПаЛКИЙ>> Нед, пальнuй, всіпал <<ВИ
палювання; одночасний постріл з кіль
кох рушниць, гармат; залп>>, всіпалина 
<<ВИпалене місце>>, випалювач <<ТОЙ, ХТО 
виготовля~ або обробляє що-небудь 
способом випалюванНЯ>>, випалюваль
ний, відпал <<Термічна обробка мета
ліВ>>, відпалка <<ТС.>>, відпальник <<робіт
ник, ЩО ЗДіЙСНЮЄ ВідпаЛЮВаННЯ>>, За
пал <<велике внутрішнє збудження, по
рив або ПіднесеННЯ>>, Запал <<ПристріЙ 
для запалювання вибухової речовини; 
пошкодженн~ зерна злакових у колоссі 

палИти 

внаслідок посухи чи суховіїв; (вет.) 
хвороба свійських тварин, здебільшого 
конеЙ>>, запалення, запалка (заст.) 
<<сірнию>, [запалько] <<гаряча голова>> 
Ж, [запальок] <<ТС.>> Ж, запальник 
<<робітник, який підпалює запали; при
стрій для здійснення спалаху вибухово·і 
речовини>>, запальюічка, [запалсіс
тий] <<ЗапальниЙ>> Г, Ж, запалю
вальний, запальнИй, [запальчастий] 
<<ЗаПаЛЬНИЙ, гаrЯЧИЙ>>, [запаЛЬЧLівий 
Ж, запальоний «ТС.>>, [зупалу] <<рап
том, несподівано>> ВеУг, [нарозпальці] 
<<спересердя>>, недопал <<Що-небудь не 
до кінця випалене, спалене>>, недопа
лок снедокурок; недопалена частина», 

неопалсі.мий <<ЯКИЙ горить і не згоряЄ>>, 
неспаленний, опалювати, опалЯтися 
<<Опалюватися; [загоряти]>>, опал <<Опа
лення, паливО>>, опала <<Немилість, не
ласка; [вогонь Ж]», [опаленець] <<Від
чайдушний хлопець, вітрогон>> Ж, [опа
ленина] <<загар>> Куз, [опаленник] <<ПО
рушник спокою, підбурюваЧ>> Ж, опа
лення, [опалінки] <<обпалені дерева>> 
ВеЛ, [опалість] <<ВОГОНЬ>> Ж, опалю
вач, [опалЮх] <<обгоріле дерево в лісі, 
обгорілий пеНЬ>>, [опалЮша] <<ТС.>> 
ВеНЗн, [опалянок] <<Паляниця>>, [опа
листий] <<ЗапальниЙ>> Ж, опалюваль
ний, перепал, перепалка <<перестрілка; 
суперечка; сварка>>, підпсіл <<Підпалю
вання; матеріал для розпалювання (в 
печі)>>, [підпаленник] <<Підпалювач>> 
Нед, підпалина <<Пляма іншого кольору 
на шерсті тварини або на хутрі>>, [під
палляj <<ТОНКі тріСКИ ДЛЯ розпалюван
НЯ>>, [підпалок] <<вид плоского хліба; 
матеріал для розпалювання>>, [попал] 
<<ПОчервоніння хмар>> ВеНЗн, [попа
лень] <<випалене місце в лісі>> Ч, [попа
лсіще, попелuще] <<ТС.>> Ч, [подпалок] 
<<КОржик з хлібного тіста>> ЛексПол, 
[подпалек, подпальник, пудпалок] 
«ТС.>> ЛексПол, підпалювач <<палій>>, 
[підпалЯч] «ТС.>>. Нед, [підпальник] 
<<розпал; запальничка>> Куз, Она, [під
палистий] <<ПалевиЙ>> ВеЛ, [пропалю
ватися] «nоловіти, дозрівати>> О, про
палений, розпал УРС, Нед, розпалка 
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<<дрібні дрова, тріски для розпалюван
НЯ>>, [р6зпалок] <<розпал>> Нед, розпа
лювач, розпаленілий, розпалюваль
ний, розпальнай «розпалювальний» 
УРС, Нед, спален[ти, спалахнути, 
спалах, [спаленИна] <<Пригоріла страва 
на кухні>> Нед, спалеюіще <<випалене 
місце>>, [спатіще] <<ТС.>> Нед, [спа
ліннсік] <<Підпалювач>> Нед, спалЯчка 
ообпалене . бадилля>> ВеНЗн, [спаль] 
<<випалене місце в лісі>>, спален[лий, 
спаленний, спалймий, [упалати] <<ду
же горітИ>> Шейк; - р. палсіть, бр. 
паліць, др. палити, п. вл. ра!іс, ч. 
pa\iti, СЛЦ. pa\it', НЛ. pa\is, болг. паля, 
м. пали, схв. палити, слн. pa!lti, 
стсл. nмн'Т'н; - псл. pa!iti, пов'язане 
чергуванням голосних з poleti <<горіти, 
палати>>, *роІmеп- <<полум'я,>; - спорід
нене з прус. pel!ane <<ПОПіЛ», лит. pe
!enaT, лтс. реІпі «ТС.>>; іє. *ро!-, *RІё-, 
*рІо- <<палити,>; далі зіставляється (Ил
лич-СвитьІч 3тимология 1965, 337) з 
урал. *ра!'а- <<ГорітИ>>, драв. *ра\л
<<блискати>>. - Фасмер ІІІ 192-193; 
ЧерНЬІХ І 617 -618; Преvобр. П 9; 
Bri.ickner 392; Machek ESJCV 429-430; 
Holub-Lyer 354; Schuster-Sewc 1038; 
Младенов 409; S~ok П 593; Otr~bski IF 
7 4, 149; Mei!let Etudes 230; Trautгпann 
212-213; Pokorny 805. - Пор. полі
но, полум'я, попіл. 

[палИус] <<дрібний хмиз для підпа
лу>> ВеНЗн; - похідне утворення від 
палИти; ·компонент -ус не зовсім яс
ний. - Див. ще палИти. 

[палИхвіст] (орн.) <<горихвістка, 
(Luscio!a) phoenicurus (і Шhysk -
складне слово, утворене з основ діє

слова палсіти та іменника хвіст; на
зва зумовлена яскраво-рудим оперен

ням хвоста горихвістки (Воїнств.
Кіст. 326-327). - Див. ще палИти, 
хвіст. - Пор. горихвіст. 

ПсlЛИЦЯ, [палuга] <<ВеЛИКа ПаЛИЦЯ>>, 
паличка, [паличник] <<СЛУЖНИК ПрИ 
суді>> Нед, пал[ччя, палка <<Палиця; 
[шишка на болотяних рослинах, стеб
лина без колоска]>>, [палочня] (зоол.) 
<<корина, Согупа>> Нед, палЮга <<Велика 
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ПаЛИЦЯ>>, [палюх] <<СТОВП>>, паля (дит.) 
<<ПаЛИЦЯ>>; - р. палка <<ПаЛИЦЯ>>, [па
лица], бр. палка, др. пал'Ька, палица 
«ТС.>>, п. pala <<дрюк, дрючок, ломака>>, 
palka <<Ціпок, кий, палиця>>, ч. раІісе 
<<палиця, кий; дерев'яний молот>>, слц. 
ВЛ. ра1а <<ДрЮЧОК>>, НЛ. paJica <<ПаЛИЦЯ>>, 
болг. м. палица, схв. палица, слн. ра!і
са, стсл. ПАі\НЦА «ТС.>>; - псл. раІіса, 
palьka, зменш. від раІа, мабуть, пов'я
заного з paliti <<ПалитИ>>; назва могла 
виникнути в час примітивного видобу
вання вогню тертям палиці об палицю 
або внаслідок використання палиці як 
знаряддя для підтримування вогню; ЗІJ 
іншим nрипущенням (Machek ESJC 
429), зв'язок із патіти може мотиву
ватися тим, що очищені від кори гілки 

деяких дерев палили над вогнем, щоб 
одержати коричневу або темно-червону 
фарбу; менш прийнятні гіпотези про 
запозичення з німецької мови (двн. pfal 
<<стовп, паля>> від лат. palus - Корш у 
Преобр. li 9), про спорідненість із 
палець (Брандт РФВ 23, 302; Bri.ickner 
391); припускається також зв'язок з р. 
располоть <<розколоти надвОЄ>>, двн. 

spalten <<колотИ>>, дінд. sphatati <<розко
лює>>, рhаІаkагп <<дошка>>, phalati <<лопа
ється, тріскається>> ( Фасмvер ІІІ 193; 
Младенов 409; Schuster-Sewc 1037; 
Skok П 592; Mikl. EW 255). - Чернь1х 
І 618. 

паліатИв <<засіб, що тимчасово по
легшує хворобу, але не виліковує "([,>, 
паліатсівний; - р. паллиатсів, бр. 
паліять'tу, п. pa!iatyw, Ч. pa!iativum, 
слц. paliatlvum, болг. палиатйв, м. па
лиjатив, схв. палиjатйв, палиjатйв, 
слн. pa!iativ; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Palliativ, фр. 
pa!liatif, англ. pa!iative <<ТС.>> утворені 
від лат. palliatus <<прикритИй, одягне
ний у плащ>>, похідного від pal!ium 
<<Плащ, пальтО>>, пов'язаного з ра ІІа 
<<довгий верхній одяг римських жінок>>, 
етимологія якого непевна; можливо, 
споріднене з ПСЛ. реІепа, укр. пелена 
(Регssоп Веіtг. 225). - СІС 2 616; Фас
мер ІІІ 192; Sl. wyr. obcych 543; Кора-
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lir\ski 709; К!еіп 1115; Walde-Hofm. ІІ 
238-239. - Пор. пальто. 

[паліпля] «палаюча солома, вугіл
ЛЯ>>; - неясне; можливо, пов'язане з 
палсіти. 

палісад <<старовинна обоfонна спо
руда у вигляді частоколу>>, палісада] 
<<ТС.>> Нед, палісадник <<невеликий об
городжений садок перед будинкОМ>>; -
р. палисад <<ЛеГКИЙ суціЛЬНИЙ паркан 
із жердин; оборонна споруда у вигляді 
частоколу; ряд забитих у землю паль 
для укріплення насипів, укосів>>, п. pa
lisada «палісад>>, ч. слц. слн. palisada, 
болr. палисада, М. палисад, палисада, 
схв. паліtсад «ТС.>>; - запозичення з 
французької мови; фр. palissade «nалі
сад>> виникло з пров. palissada не.>>, 
утвореного від palissa <<частокіл>>, що по
ходить від лат. palus <<кілок>>, пов'яза
ного з pango <<вбиваю, втикаю; закріп
лЮЮ>>, спорідненим з гр. кf]уvщн <<ВТИ
каю, вбиваю; скріплюЮ>>, к~у!Jа <<скріп
лення, зв'язок>>, 1ТrJy6~ <<міцний, силь
ний, могутніЙ>>, дінд. p~rab <<товстий, 
міцний, дужиЙ>>. - СІС 616; Фасмер 
ІІІ 192; Черньrх І 617; Sl. wyr. obcych 
543; К!uge-Mitzka 528; Dauzat 525; 
Walde-Hofm. ІІ 243, 245-246. - Пор. 
паrінація, лаз. 

лаліти - див. палИти. 
палітра <<дощечка, пластинка, на 

якій живописець змішує і розтирає фа
рби; сукупність виражальних засобів у 
творчості письменника, композитора та 
ін.>>; - р. патітра, бр. палітра, п. 
ст. paletra, п. ч. слц. вл. paleta, м. па
лета, СХВ. палета, СЛН. paJeta <<ТС.>>; -
запозичення з німецької або французь
кої мови; н. Palette <<Палітра>>, фр. pa
lette «ТС.>> походять від іт. paletta <<ЛО
nатка>>, до я.кого зводиться укр. палет
ка; кі·нцеве -тра не зовсім ясне. -
СІС2 616; Фасмер ІІІ 192; Черньrх І 
617; К3СРЯ 323; Преобр. ІІ 9; Gr. 
Fwb. 546; Dauzat 525. - Див. ще 
палетка. 

палітура <<Палітурка>>, паліту рка, 
паляmу{!ка «ТС.>>, палітурник, палі
турня, [палятурки] <<палітурки; неве-

шілочник 

ликий валик для передачі фарби при 
др~куванні на полотні>> Нед, lпалятuр
каj <<Палітурка>> Ме, палітурний; -
результат видазміни слова політура 
<<ЛаК>> (палітурки для книг спочатку 
виготовляли з дерев'яних дощок, які 
старанно шліфували і покривали лаком 
або шкірою). -Див. ще політура. 

[палітча] (у виразі [цур п.J (вигук 
того, хто відганяє, обороняється) Нед); 
-неясне. 

Палладій (чоловіче ім'я), ст. Па
ладій (1627); - р. Палладий, бр. Па
лсідзій, болг. Палади, цсл. ПмАдіrn; -
запозичено через церковнослов'янську 
мову з грецької; гр. ПаЛЛаоtщ утворе
не від назви богині ПаЛЛас;;, род. в. 
ПаЛЛаощ <<(Афіна) Паллада>>, до якого 
зводиться й укр. паладій. - Петровс
кий 173; Илчев 37 4. - Див. ще па-
ладі й. 

паломник <<ТОЙ, хто відвідує святі 
місця; мандрівний богомолець; проча
НИН>>, паломництво, пал6мничати; -
р. пал6мник, бр. пал6мнік <<ТС.>>, др. 
паломьнико не.; книга, де описуються 

мандрівки по святих місцях>>; - похід
не утворення від *палама <<пальма>>, 
аналогічне елат. palmaгiT <<Паломники>>, 
palmatт «ТС.>>, пов'язаними з лат. palma 
<<пальма>>; буквально означало <<ТОЙ, що 
несе пальмову ~лку» (стосувалося бо
гомольців, що відвідували святі місця в 
Палестині й приносили з собою паль
мові гілки). - Фасмер ІІІ 193; Черньrх 
І 618; Преобр. ІІ 10. -Див. ще паль
ма. 

[палочник] (бот.) <<рогіз вузьколи
стий, Typha angustifolia L.>> Г, Нед, 
[палка] «ТС.>> См, [палки] <<ТС. См; оче
рет ВеНЗн>>; - р. [палочник] (бот.) 
<<рогіз вузьколистий; тимофіївка, Phle
шn L.; грястиця збірна, грястиця зви
чайна, Dactylis glomeгata L.>>, ч. ст. pa
licky <<рОГіЗ>>, слц: pa\ka <<ТС. >>, СХВ. па
лацка <<невеликий . початок на стеблі 
рогозу або очерету>>, палаЧНUК «ТС.>>; -
похідне утворення від палка; назва 
зумовлена наявністю двох циліндрич
них квіткових початків на стеблі рого-
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зу й очерету; пор. бр. [кіёука] <<рогіз 
широколистиЙ•>, похідне від кій <<Пали
ця•>. - Меркулова Очерки 51; Machek 
Jm. rostJ. 303. - Див. ще палиця. 

палтус (іхт.) <<риба HippogJossus 
vuJgariS>>, палтусина <<М'ЯСО палтуса>>, 
[палтуха] <<Морська камбала, Rhombus 
maximus•> Нед; - р. палтус, ч. pJatys 
<<Камбала•>, platejs «ТС.•>; - цілком пев
но"і етимологіі" не має; найімовірніше, 
утворене від фін. pallas, род. в. paltaan 
<<Камбала>> або кола-лапськ. саам. [pal
des], род. в. [paltazi] <<ВИд камбали•>; 
кінцеве -us, можливо, є наслідком 
штучного підрівнювання форми слова 
до латинських іменників на -us; вважа
ється також (Преобр. Il 1 О) германсь
ким запозиченням (н. Platteise <<Камба
ла•>, гол. pladijs «ТС.•>), хоч таке при
пущення фонетично невмотивоване; 
нема достатніх підстав порівнювати з 

фр. fletan <<білий палтус•>, англ. plat
fisch <<Палтус•> (Горяев 24 7). - СІС2 

616; Фасмер-Трубачев ІІІ 193; Чер
ньrх І 618; Баскакав та ін. Взаимод. и 
взаимообог. 56. 

палуба «ГОрИЗОНТальне перекрИТТЯ 
в корпусі або надбудові судна СУМ, 
Нед; [дошки для покрівлі будівель Л; 
візок з дахом; дах вулика; критий сто
лик на базарі для продажу товарів; ду
плистий пеньок; край трухлявого дере
ва О; жолоб з дуплавого дерева О; 
лушпайка О; порожнеча, впадина; пе
ресувна будка для трактористів Ва, 
Мо; старий предмет або стара людина 
OJ.>, [палуб] <<будка; візок з дахом; дах 
вулика; критий столик на базарі; пере
сувна будка Ва; віз, оббитий дошками 
Ва•>,, [палоба] <<тоненькі дошки на дах 
під бляху•> До, [палоб] <<ящик, скриня•> 
Нед, [палубець] <<малий віз на двох ко
лесах•> Пі, [палубець] <<дерев'яний 
ящик з ручками•> Чаб, [палубка] <<Палі
турка» О, палубник «ТОВСТИЙ тес або 
дошки, призначені для палуб•>, [п6луб
ка] <<дерев'яний дашок вулика•>, па
лубчастий <<ЯКИЙ МаЄ палубу>>, опа
лубка <<Опалублення; тимчасово вста
новлювана форма для виготовлення бе-
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тонних або залізобетонних кон~трук
ціЙ•>' опалубник «робітник, якии зво
дить ОПалубку>>, опалубний <<ПОВ'Яза
НИЙ Зі споруджеННЯМ опалубКИ>>, опа
лубити <<ПОкрити настилом•>, [обпалу
бувать (хату)] <<покрити палубою•> 
ЛЧерк, розпалубка <<розбір опалубки 
після того, як бетон стане досить міц
НИМ•>, розпалубити <<Зробити розпа
лубку•>, розпалублений; - р. бр. болr. 
М. палуба <<СуціЛЬНе перекриття на су
ДНі>>, п. paluba <<верх (буда) візка; ки
битка, візок з верхом (будою )•>, palub 
<<ТС.>>, ч. слц. paluba <<Палуба•>, вл. palu
bja, СХВ. палуба, СЛН. paJuba «ТС.>>; -
похідне утворення від луб; первісно, ма
буть, означало <<Підлога або дах, зроб
лені зі схожого на луб матеріалу•>. -
Фасмер ІІІ 194; Черньrх І 618; Преобр. 
ІІ 10; Bгi.lckner 392; Machek ESJC 430; 
Holub-Lyeг 354; Skok П 594. - Див. 
ще луб, па-. 

[паль1 ] <<Загнутий кінець інструмен
та дереворубів•>; - неясне, можливо, 
пов'язане з палець. 

паль2 - див. паля'. 
пальма (бот.) <<вічнозелена, пере

важно деревна рослина з великим пе

ристим або віялоподібним листям•>, 
пальмові <<Palmae•>, пальмета <<Орна
мент, який нагадує пальмове листя; 
рослина, гілки якої формуються в од
ній площині, як лист пальми•>, паль
метка <<орнамент, який нагадує паль
мове листя•>, пальмітuн <<хімічна ре
човина, що входить до складу пальмо

вої оліЇ•>, пальмовий СУМ, Нед, [паль
мянuй] <<ПаЛЬМОВИЙ>> . Нед; - р. бр. 
пальма, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. НЛ. paJma, болг. 
м. палма, схв. палма, слн. palma; -
очевидно, через посередництво німець
ко·і мови (н. Palme < двн. palma <<Па
льма•>) запозичено з латинської; лат. 
palma «Тс.; долоня•> (рослина названа 
так за схожістю пальмового листка з 

розчепіреними пальцями руки), спорід
нене з двн. folma <<рука•>, дангл. folm 
<<КИСТЬ руКИ>>, гр. 1ТCXAtXІJ1l <<ДОЛОНЯ>>, ав. 
pdrdna <<жменя•>, дінд. pal}il) <<рука•>. -
СІС2 617; Фасмер ІІІ 194; Черньrх І 



пальмИ: ці 

618-619; Преобр. П 10; Hi.itt!-Worth 
15; Kopalir\ski 71 О; Кluge-Mitzka 
528-529; КІеіn 1116; Wa!de-Hofm. П 
240-241. 

[пальмИ:ці] (бот.) <<коноплі звичайні 
(плоскінь), СаппаЬіs sativa L. (mascu!a),> 
Нед, Mak; - очевидно, похідне утво
рення від пальма; назва могла бути зу
мовлена схожою будовою листя росли
ни з пальмовим. - Див. ще пальма. 

пальовИ:к (зоол.) <<круглий черв'як, 
Strongylus Mi.il!er•> (паразитує у кишеч
нику тварин і зрідка людини); - похід
не утворення від паля; пор. р. свайник 
«ТС.>> від свсія <<ПаЛЯ>>; назва зумовлена, 
очевидно, властивістю пальовика про

никати в окремі органи, як паля в зем
лю.- Див. ще паля'. 

[пальочник] (бот.) <<перстач, Poten
til!a anserina L.; Р. argentea L.; Р. verna 
L.>> Mak; - похідне утворення від па
лець; назва зумовлена пальчастою фор
мою листків (Вісюліна-Клоков 21 0); 
пор. назву перстсіч (від ст. перст·ь 
<<палець>>), п. рі~с pa!cow <<те.>>. - Див. 
ще палець. 

пальошки, палЮшки - див. пе
лЮшки. 

пальпація <<медичне обстеження 
шляхом обмацуваннЯ•>, пальпувати 
<<ОбмацуваТИ>>; - р. пальпацuя, бр. 
пальп(ЩЬlЯ, П. pa\pacja, Ч. ра\расе, СЛЦ. 
раІрасіа, болг. палпация, схв. палпа
циjа, слн. pa!pacija; - запозичення з 
латинської мови; лат. pa!patio <<погла
джування>> походить від раІро <<Гладжу, 
голублЮ>>, спорідненого з гр. ч>rJЛacpaw 
<<обмацую, гладжу, оглядаЮ>>, можливо, 
з двн. fuo!en <<Відчувати; намацуваТИ>>, 
дісл. falma <<брести помацки, непевно 
обмацуватИ>>. - СІС2 617; Kopaliriski 
711; Walde-Hofm. П 241-242. 

. пальто, пальтечк6; - р. пальто, 
бр. паліт6, п. palto, paltot, ч. слц. 
pa!eto, вл. paletot, болг. палт6 <<Під
жак; пальтО>>, м. палто <<ТС.>>, схв. 

пал(е)то <<ПаЛЬТО>>, СЛН. pa\eto;- За
ПОЗИЧеННЯ з французької мови; фр. pa
!etot <<пальто>> походить від ісп. pal!e
toque <<плащ з к~пюшоном>>, яке зводи-

шільчик 

ться до лат. ра!!а <<довгий верхюи па
радний одяг давніх римлян>>, що певної 
етимології не має. - Москаленко УІЛ 
54-55; Коваль 129; Чернь1х І 619; Фа
емер ІІІ 194; Преобр. ІІ 1 О; Sl. wyr. 
obcych 544; Dauzat 525; Gami!!scheg 
672; Walde-Hofm. ІІ 238-239. 

[пальха] <<Частина земельної ділян
КИ>> Нед; - очевидно, давніше * палі
ха, *паляха <<ТС.>>, пов'язане з [ляха] 
<<Грядка>> (див.). 

[пальцат] <<(барабанна) палиця, 
язик дзвона; запалювальна жердина>> 

Нед, ст. пальцат'Ь <<Жезл'Ь» (1627); -
п. pa!cat <<прут, палиця>>, ч. слц. palcat 
<<палиця, булава•>; - запозичення з 
угорської мови; уг. palcat є формою зн. 
в. іменника раІса <<палиця, різка, по
сох>>, яке виводиться від сл. ра!іса 
<<палицЯ>>. - Sl. wyr. obcych 541; 
MNTESz ІІІ 70; Barczi 233. - Див. ще 
палиця. 

[пальцетуватися] <<битися, боро
тися>> Нед; - бр. [пальцатьt] <<дуель, 
бійка сам на сам>>; - очевидно, похід
не утворення від [пальцат] <<(барабан
на) палиця, язик дзвона•> (див.). 

[пальчак] <<Стебло, стрижень, ніж
ка гриба, тичинка>>, [палчак ВеЗн, 
палцсік тж, пальцсік Нед] «ТС.>>; -
пов'язане з палець; назва зумовлена 
пальцеподібною формою стебла. -
Див. ще палець. 

пальчатка (бот.) <<куряча лапка, 
Digitaria Heist.>>; - п. pa!ecznica, pa
!uszпik <<ТС.>>; - похідне утворення від 
палець; назва зумовлена пальцеподіб
ною формою квіткової валоті рослини 
(Сл. бот. 391; Федченко-Флеров 77); 
можливо, калька лат. digitaria «ТС.>> 
(від digitus <<ПалецЬ>>); пор. слц. prstov
ka <<пальчатка>> від prst <<Палець>> (каль
ка латинсько·і назви - Machek Jm . 
rost!. 294). -Див. ще палець. 

[пальчик] (бот.) <<герань лісова, 
Geranium silvaticum L.>>, [пальчики] 
«ТС.>> Mak; - · похідне утворення від 
палець; назва зумовлена пальчастим 
листям рослини (Сл. бот. 128; Нейш
тадт 369). ---' Див. ще палець. 
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паля1 <<СТОВП, ЩО забиваЄТЬСЯ 'f 
rрунт для опори чи огорожі; (заст.) 
загострений кілок, на який насаджува
ли страчуваних>>, паль <<ТС.>>, [палька] 
<<кіл, яким відмежовують поле>> О, [па
льковати] <<позначати кілками межу>> 
О, ст. паль <<паля як межовий знак>> 
(1430), паличники <<ШИбенИЧНИКИ, Ка
раючі кати>> (1627); - р. бр. паля, п. 
ра! <<ТС. >>; - через польське посеред
ництво запозичено з німецької мови; 
нвн. Pfah! ( < двн. pha!) <<паля, стовп>> 
походить від лат. palus <<Кілок>>. - Ше
лудько 41; Фасмер ІІІ 194; Преобр. П 
10; Потебня РФВ 1879/1, 263; Кlu
ge-Mitzka 540. - Див. ще палісад. 

[паля2 ] (заст.) <<удар лінійкою по 
долоні>>, [палі дати] <<ударити лінійкою 
по долоні>>; - р. [паля] <<ТС.>>; - оче
видно, запозичення з латинсько·! мови; 

лат. раІа <<лопатка>> етимологічно неяс
не. - Преобр. П 1 О. - Див. ще па
летка. 

[паляндрувати] <<Обшарювати, ни
шпорити, ритися>> Нед; - бр. [палян
драваць] <<лютувати, палити вог
нем>>; - очевидно, результат видазмі
ни слова плюндрувати, зближеного з 
палйти; пор. бр. [палЯндра] <<Чума, 
пошесть у вигляді біло'{ гарячкИ>>, яке 
вважається похідним від палянуць 
<<пальнути, ударитИ>> (Носович 391). -
Див. ще палИти, плюндрувати. 

палянИця <<ВИд хлібини>>, [па-
ланuця] «ТС. Нед; круглий пиrіжок з 
прісного тіста [Ме]>>, [паленЯ <<nаля
ничка; вид вівсяного хліба>>, [пал{нка] 
<<Паляниця>> Корз, [палЯ, палЯтко] 
<ІТС.>>, [палятішник] <<булочник>> Пі, 
палянuшниця <<жінка, яка пече і про
дає паляниці>>, [ палянка] <<Маленький 
коржик з вівсяного борошна>>, [па
ляюічита] <<пекти паляницР>>, [роз
палсіюічити] <<розплюснутИ>> Ме, [роз
палещічити] «ТС.>> Нед; - р. [пале
нuца] <<ПаЛЯНИЦЯ>>, бр. (палян{ца] 
нс.>>; - похіДне утворення від палИ
ти; назва зумовлена тим, що при ви

піканні такого хліба чи печива на ньо
му утворюється суха, іноді пригоріла 
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ламолоток 

скоринка; пов'язання з гр. кЄЛаvщ 
<<Жертовний пиріГ>> (Фасмер ГС3 138) 
пізніше автором було відкинуте. -
Фасмер ІІІ 191; Преобр. П 1 О. - Див. 
ще палИти. 

[палЯруш1 ] <<приступ подагри>> 
ВеБ; - похідне утворення від патіти 
<<пекти>>, очевидно, зумовлене впливом 

п. palarusz <<Параліч>>. - Див. ще па
лИти. 

палЯруш2 
- див. пулЯрес. 

[палЯти] <<Ганяти, гасати, швидко 
ЙТИ>> Ме, Мо, [палювати] <<іти навпрос
тець>> Корз; - неясне. 

пама - див. памег. 
Памво (чоловіче ім'я), ст. Па.м

вwн'Ь <<Нітрій (?) жител>> (1627), Па.мва 
(1627); - р. бр. Па.мва; - запозичен
ня з грецької мови; гр. Пa!JPw перекон
ливої етимології не має; пов'язується з 
Пa!Jcpwvщ <<багатоголосиЙ>> (Бл. імена 
78; Спр. личн. имен 443), Пa!J!JWV (чо
ловіче ім'я); може бути зведене до 
Па!JРотщ (жін. р. Па!Jрwтн;;) <<який усіх 
годує>>. - Беринда 226. 

lпамег] <<хмара>> ЛексПол, [па.меги] 
<<хмари>>, [па.ма] (,чорна недощова хма
ра>> Л, [па.мога] <<мжичка, дрібний 
дощ>> Нед; - р. [па.мга] нуман, що 
випадає у вигляді мжички; похмура 
ПОГОДа З МЖИЧКОЮ>>, (па.мжа] <<ПОГОДа 
(звичайно погана)>>; - псл. [*раmьgь, 
*pamьga] <<хмара, туман, мжичка>>, по
в'язане З mьziti < *m!gїti <<МЖИЧИТИ>>. -
Меркулова 3тимология 1973, 58-60. -
ДИІ3. ще мжИти. 

[памич] (бот.) <<Мній (мох), Mnium 
L.>> Mak; - очевидно, пов'язане з .МLlЧ
ка <<nучок конопель або льону, підго
товлений для прядіння~. микати <<Че
сати льон або коноплі для прядива>>; 
назва зумовлена схожими на куделю 

повстистими дернинами, що їх утворю
ють стебла цього моху ( Словн. бот. 
354). - Див. ще мИкати. - Пор. 
мИчка. 

памка, псі.мок -див. пам'ять. 
памога - див. памег. 
[памолоток] <<Волоть, суцвіття у 

вигляді мітелки>>; - неясне, можливо, 



шіморка 

давніше *паволоток, похідне від в6-
лоть. 

[ші.морка] (ент.) <<мертва голова, 
ахеронція, Acherontia Lasp.>> Нед; -
похідне утворення від мopLimu; назва 
зумовлена своєрідним малюнком на ті
лі метелика між крилами, схожим на 
людський череп (символ смерті), звід
ки також і назва мертва голова (Гор
ностаєв 238). - Див. ще мор, па-. 

шіморок, паморока, памороть, 
паморочити, паморочка, паморочли
вий, паморочний - див. морок. 

[шімота] <<бавовна>> Нед; - очеви
дно, запозичення з угорської мови; уг. 
pamut <<ТС.>> через словацьке та півден
нослов'янське посередництво ( слц. pa
muk <<бавовняна нитка>>, болг. памук 
<<бавовна, ВаТа>>, М. пам ук, СХВ. памук 
«ТС.>>) зводиться до тур. pamuk (pa
mug) <<бавовна>>, яке походить від перс. 
pamba (спеvрс. pambak) «ТС.>>. - Ma
chek ESJCS 351; Младенов 41 О; 
MNTESz Ш 78-79; Вагсzі 234. -
Пор. бомбак, бумаrа. 

[памоха] (бот.) (у сполученні [л6-
мінь п.] <<Ломикамінь моховидний, Sa
xifгaga bryoides L.>> Нед); - похідне 
утворення від мох; назва зумовлена 

тим, що ця рослина своїм зовнішнім 
виглядом нагадує мох (Флора УРСР 
479-480). - Див. ще мох, па-. 

пампаси <<Область Південної Аме
рики із субтропічним кліматом і степо
вою рОСЛИННіСТЮ>>, пампа «ТС.>>; - р. 
пампd.с, пампасьt, бр. пампасьt, п. 
pampas, pampasy, ч. pampasy, слц. 

pampa, болг. пам па' пам паси, схв. 
піімпас, слн. pampa; - запозичення з 
іспанської мови; ісп. pampas є формою 
множини іменника pampa «ТС.>>, запо

зиченого .з мови кечуа; кеч. pampa <<рів
нина>>.- СІС 2 617; ССРЛЯ 9, 83; Sl. 
wyr. obcych 544; Kopaliriski 711; К!еіп 
1117. 

[пампликj <<Червона китиця як від
знака доброго стрільця>> Нед; - очеви
дно, пов'язане з нім. ратреІп <<Висіти, 
колихаючись, погойдуючись>>, bammelп 
<<висіти, теліпатися>>, baumeln «ТС.>>, що 

Памфіл 

вважаються результатом наслідування 
звуку дзвона bim-bam-baum. - К!uge
Mitzka 48, 57, 110-111. 

пампуха <<Пампушка>>, пампух, 
пампушка, пампушок, [панпух Нед, 
панпуха, панпуиtка ЛексПол] «ТС.>>, 
пампушкуватий <<ЯКИЙ нагадує собою 
пампушку; пухкиЙ>>; - р. бр. пампуш
ка, п. pampuch, pampuszka, parituch, 
pankuk, ч. paгпpuska, слц. вл. рагпрuсh, 
нл. pampug, рагпрuсh, рагпрuk, pam
pusk; - через польське посередництво 
запозичено з німецької мови; н. Pfann
kuchen <<Оладок, млинецЬ>> (видозміне
не, можливо, під впливом слов'янської 
морфеми пух-, пор. пухкuй, пухнути) 
утворене з основ іменників Pfanпe 
<<СКОВОрода>>, ЩО ВИНИКЛО З ДВН. pfanna 
(свн. pfanne), до якого зводиться псл. 
*pany, укр. [панва] «ТС.>>, і Kuchen 
<<пиріг, печиво>> (двн. chuohho, kuocho, 
свн. kuoche), спорідненого з снн. сні
дерл. koke, сангл. cake, дісл. kaka 
«ТС.>>. - Москаленко УІЛ 29; Шелудь
ко 41; Shevelov Hist. phonol. 7 42; Фас
мер )Il 194; Преобр. ІІ 1 О; Machek 
ESJC 431; Schuster-Sewc 1038-1 039; 
К!uge-Mitzka 409, 541. - Див. ще 
кекс, панва. 

[пампухи] (бот.) <<білі сливи, Pгu
nus insititia L.>> ВеНЗн; - очевидно, 
результат семантичної видазміни пам
пуха <<Пампушка>>; назва зумовлена зо
внішнім виглядом плодів, схожих на 
пампушки. - Див. ще пампуха. 

[памула] <<Варені чорниці>> ВеЗа; -
неясне. 

памфнль <<ВИД ГрИ В карти; [ЖЩЮ
ВИЙ валет, старша карта в цій грі]>>, 
панфиль <<Гра в картИ>>; - запозичен
ня з польської мови; п. pamfil (назва 
карти) походить від фр. pamphile <<ЖИ
ровий валеТ», що зводиться, очевидно, 
до гр. ПаJJсрtЛщ <<всім любиЙ>>. - Ko
palinski 711; Sl. wyr. obcych 544.
Див. ще Памфіл. 

Памфіл (чоловіче ім'я), Панфіл, 
ст. Памфіл'Ь <<вс-t(м) мильІ(и), все
друже(н)>> (1627); - р. болг. ПамфLіл, 
бр. Памфіл, п. слц. РагпfіІ, ч. Paгпfilos, 
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памфлет 

м. Памфил, схв. Памфилиjе, слн. Pam
fil, стсл. ПАмфнл'Ь, ПАнфнл'Ь; - запо
зичення з грецької мови; гр. ПаІJсрtЛщ; 
походить від складного прикметника 
каІJсрtЛщ; <<всім любий, всіх улюбле
нець•>, утвореного з основ каv <<увесь; 
кожнИЙ•> і сріЛос;; <<улюблений, милий, 
дорогиЙ•>, пов'язаного з cptMw <<кохаю, 
люблю•>. - Вл. імена 78; Беринда 226; 
ПетровСІ\ИЙ 173; Спр. личн. имен 443; 
~лчев 376. - Див. ще пан-, філоло
rtя. 

памфлет <<Сатиричний твір, спря
мований проти якого-небудь суспільно
го явища чи особи>>, памфлетист, 
[памфлЄтник] <<Памфлетист•> Нед; -
р. бр. болг. памфлет, п. ч. слц. вл. 
pamflet, М. памфлет, СХВ. памфлет, 
слн. pamflet; - через німецьке посере
дництво (н. Pamphlet) запозичено з 
англійської мови; англ. pamphlet <<бро
шура, памфлет•> походить від фр. ст. 
pam philet «ТС. •>, утвореного від назви 
комедії ХІІ ст. елат. Pamphilus seu De 
Amore <<Памфіл, або Про кохання•>, в 
якій власне ім'я Pamphilus відтворює 
гр. ПаІJсрtЛщ <<Памфіл•>. - СІС2 617; 
Фасмер ІІІ 195; К3СРЯ 324; Brilckneг 
392; Holub-Lyer 354; Kopaliriski 711; 
Кluge-Mitzka 529; Кlein 1117; Dauzat 
526-527. - Див. ще Памфіл. 

паМ'ЯТЬ, [памка] <<Пам'ЯТЬ>>, [па
МОК] <<ТС.>> Па, пам' ятка, пам'ятник, 
[пам' ятниця] <<Побиття на спомИН•> 
Нед, пам' яток, [пам' яту нок] <<ВИДИ
мий зню<•> Нед, [пам' ятух] <<Очеви
дець; той, хто пам'ятає про щось•> О, 
пам' яткий <<Пам'ЯТЛИВИЙ•>, пам' ятко
вий, пам'ятливий, пам'ятний, пам'я
тущий <<Який має добру пам'ять•>, па
м' ята ти, пам' ятувати <<Пам'ятаТИ>>, 
безпа"м' ять <<безпам'ятство•>, безпа
м'ятство, безпам'яття <<ТС.•>, [безпсі
м' ятько] <<Людина, що має погану па
м'ять•>, безпам'ятний, впсім'ятку <<Па
м'ятається, не забувається•>, [запам' я
ток] <<Пам'ятнию> Ж, [запам' Ять] <<На 
пам'ять, .на згадКУ•> Пі, запам'ятати, 
напам'ять, непсім' ять, невпсім' ятку 
<<не пам'ятається, не пригадується•>, 
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о пам' ятсіти <<вивести кого-небудь із 
стану непритомності, забуття•>, опа
м'ятувати «ТС.•>, опам'ятатися, 
[обезпам' Ятіти] <<Втратити пам'ять•> 
Ж, [пропсім' ятнuк] <<альбом і твір, 
присвячений пам'яті кого-небудь•> Нед, 
пропсім' ятний <<Пам'ятниЙ•>, [спам' я
тати] <<Пам'ятати, заспокоЇТИ>> Нед, 
[спам' Ятувати] <<ТС.•> Нед, [спамня
тсіти( ся)] <<Привести (прийти) до ро
зуму, стримати(ся); заспокоїти(ся)•> 
Ме, упсім' ятку <<Пам'ятається, не за
бувається•>; - р. память <<Пам'ЯТЬ>>, 
бр. псімяць, др. память <<ТС.; спогад, 
повість, запис, грамота; заупокійна 
служба•>, п. pami~c <<Пам'ять•>, ч. pa
met, слц. pamat', болг. м. псімет 
<<ТС.>>, СХВ. памёт <<розуМ>>, СЛН. pamet 
<<Пам'ять, розум•>, стсл. nАм~ть <<ТС.•>; 
- псл. pam~tь < *pamьJJtь <<Пам'ять•>, 
пов'язане чергуванням голосних із 
mьneti <<думаТИ>>; - СПОріднене З ЛИТ. 
[ min tls] <<загадка•>, а tmin t\s <<Пам' ять•>, 
ст. mintls <<думка, ідея•>, лат. mens, 
род. в. meпtis <<розум, здоровий глузд•>, 
гот. gamunds <<Пам'ять•>, двн. gimunt 
«ТС.•>, ав. maiti- <<думка•>, дінд. matib 
(matib) <<думка, погляд, намір•>; іє. 
*men-ti-, *mQ-ti- <<розум, думка•>. -
Стоянов Мовозн. 1968/2, 72; Фасмер 
ІІІ 195; Преобр. ІІ 11; Горя~в 247; 
Bri.lckner 392; Machek ESJC 430; 
Holub-Lyer 354; Младенов 410; Skok 
ІІ 445; Бернштейн Очерк 197 4, 261; 
Tгautmann 181; Walde-Hofm. ІІ 69-
70; Pokorny 726-728. - Див. ще 
мю1ти. - Пор. поминати. 

пан, ст. пана ( 1349), панвсі (зб.), 
[псінвія] <<Пані•> ВеУг, [rіанентьо] <<Па
неня•> Нед, паненЯ <<дитина пана•>, [па
ненЯтко] <<ТС.•> Пі, [паненьство] <<не
займаність, непорочність•> Нед. [па
нець] <<ПаНОЧОК>> Нед, [псінея] <<ПаНі>> 
Нед, [паниско] <<ПаН>> Нед, панич, ст. 
панича (1426), паничик (зменш.), па
ні, ст. пани (1378), паньt (1462), псі
нійка (зменш.), псінія <<Пані•>, ст. па
нія ( 1480), [панка] <<Панна, пані•> Нед, 
панна, ст. панна (XV ст.), панану 
(1471), панночка (зменш.), [паннуня, 
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паннуся ВеЗа] <<ТС.•>, [панова] <<панва•>, 
пан6к, панота (зб.) СУМ, Нед, [пана
ша Нед], панство, [паньство, панцт
во] «ТС.>> Нед, ст. паноша <<дрібний 
шляхтич•> (1433-1443), панство <<дер
жава•> (1388), [пануньо] <<Паночою> 
Нед, [панча] <<Паненя•>, [панчук] <<Па
нич•> Нед, панщанИн <<кріпак•> СУМ, 
Нед, панщанник, [панщар] «ТС.•>, пан
щИзна <<панщина•>, панщина СУМ, 
Нед, [паньчИна, пайнщина] «ТС.•> Нед, 
панщинник <<кріпак•>, [панщ6ни] <<крі
ПаІШ•> Пі, панЮга (знев.) СУМ, Г, па
ня <<Пані•>, панЯ <<дитина пана чи пані•>, 
[панЯга] «Панюга•>, [панЯне] <<Панове•> 
Нед, [панЯнин] <<Пан•>, панЯнка <<Пан
на•>, панЯнетво <<дівування•>, [панЯт
ко] <<Паненя•> Пі, [паненський] <<дівоць
киЙ•> Нед, паничівський, панівнИй, па
новИтий <<Гордовитий, як пан•>, [па
новлИвий] <<ПанівниЙ•> Нед, ст. панскии 
(1435), [паньсковатий] <<ПановитиЙ•> 
Нед, панщанний, панщизнЯний, пан
щинний, панЯнський <<належний паня
нці; [дівочий, незайманиЙ]•>, [панев
кавuто] <<ПО-панському>> ЛексПол, [па
нuти] <<Подобатися або бути потріб
ним; [служити Шух]•>, панИтися «Три
матися по-панському•>, [паничувати] 
<<Жити як панич•> Нед, паніти <<трима
тися по-панському; байдикувати•>, па
н6шитися <<Панитися•>, панувати, ст. 
пановати (1499), панькати, панька
тися, [впановатися] <<утвеr.дитися в 
пануванні, в панстві•> Пі, [вИпанок] 
<<Молодий пан•> Она, допан,Уватися, 
допанькатися, запаніти, [запанчи
тися] <<загордитися, зазнатися•> Пі, 
[нед6панок] <<ТОЙ, хто вдає із себе па
на•>, [непанщанний] <<Не зобов'язаний 
відбувати панщину•> Нед, опанувати, 
[опануватися] <<Прийти до влади•>, 
[опануть] <<Охопити, оволодіти•> Лекс
Пол, підпанок <<Не дуже багатий або 
збіднілий пан; той, хто перебуває на 
службі у пана•>, по-панськом.у, по-пан
ськи, [по-панській] <<По-панському•>, 
полупанок, попаніти <<Стати паном•>, 
[попанЯчитися] <<Попаніти•>, розпано
шитися <<Стати паном; прийти до вла-
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ди; встановитися•>, спан{лий <<який 
став паном; з панськими мане[.Jами, 

звичками•>, спаніти <<запанітИ•>, [спа
н6шитися] <<ТС.•>, [упануватися] <<Ста
ти володарем панського маєтку•>, 

[упанькатиj <<умовити когось, запобіг
ливо догодити, прислужитися, добив
шись вигоди з цього•> Шейк; - р. бр. 
болг. м. пан; - запозичення з польсь
кої мови; п. рап, як і ч. рап, ст. hрап, 
слц. рап, вл. нл. рап, зводиться до псл. 
[*gьрапь], що цілком певно·{ етимології 
не має; очевидно, запозичення з дав

ньоіранського джерела; ір. *gu-paпa- / 
*gau-paпa- <<коров'ячий пастух, охоро
нець скоту•> складалося з основ ір. gаu
<<корова, бик, велика рогата худоба•> і 
рапа- <<захист, охорона, сторожа•>, по

хідної від *ра- <<берегти, захищатИ•>; 
менш переконливе традиційне пов'язу
вання *gьраnь з [жупан] <<Начальник 
округу (у різних слов'янських землях)•> 
(Фасмер ІІІ 195-196; Преобр. ІІ 13; 
Вгuсkпег 393; Holub-Lyer 355); без
підставною була спроба (Соболевский 
РФВ 71, 442-443) відокремлення 
раnь від *gьраnь і пояснення його як 
запозичення з дакійської мови; недо
статньо обгрунтованою є й спроба 
(Machek ESJC 431; Holub-Kop. 263) 
пояснення рапь як вторинного утво

рення до рапі, яке зіставляється з гр. 
116тvю <<Володарка, пані•>, дінд. раtпї 
«ТС.•>. - Richhaгdt 86; Фасмер-Труба
чев)ІІ 195-196; Чернь1х І 619; Schus
ter-Sewc 1039-1 040; Трубачен 3тимо
логия 1965, 71-75; 3ССЯ 7, 197-
198; Веrп. І 368. 

пан- (перша частина складних слів, 
що відповідає основі все-: панам.ери
канізм., пангерм.анізм., панславізм. і 
под.); - р. бр. болг. м. схв. пан-, п. ч. 
слц. вл. слн. pan-; - запозичення з 

грецько·{ мови; гр. 11cxv- <<все-•> пов'яза
не з 11&<;; ( < *11схvтс;;, с. р. 11av) <<всякий, 
кожен; весь, цілиЙ•>, етимологія якого 
неясна; можливо, споріднене з дінд. 

*sasvant <<весь, всі підряд, кожен•>. -
СІС2 617; Bгuckпer 393; Frisk ІІ 476-
477; Boisacq 748-749. 
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[панаджин] <<земельна спадщина>>, 
[понdджин] «ТС.>> Нед; - результат 
видазміни запозиченого рум. молд. pa
ragina <<Пустка; переліГ>>, ОЧеВИДНО, ут
вореНОГО від уг. parlag, parrag <<ТС. >> (з 
укр. переліг, род. в. перел6гу) під 
впливом рум. молд. telina щілина, не
орана земля>>. - Viпcenz 4; СДЕЛМ 
302; DLRМ 583. - Див. ще лежати. -
Пор. паразина. 

панама <<літній капелюх з широки
ми КрИСаМИ>>; - р. бр. болr. М. nана
ма, п. слц. рапаmа, ч. panamak, вл. 
panamski klobuk, схв. пд.нdм.а-шешйр, 
слн. panama; - запозичення з фран
цузької мови; фр. panama <<Літній крис
латий капелюх з волокон пальми>> по
ходить від назви республіки Panama 
<<Панама>>. - СІС2 618; Чернь1х І 619; 
К3СРЯ 324; Sf. wyr. obcych 544. 

Панас - див. Афанасій. 
[панас] <<гра в піжмуркИ>>; - оче

видно, походить від імені Панdс; мо
тивація назви неясна. 

панахати <<розривати, рОЗТИНаТИ>>, 
[пенехать] <<різати>> Чаб, [ndнaxu] <<ган
чірки, клапті, лахміття>> Нед, розпа
нахсіти <<роздерТИ>> СУМ, (Ме); - п. 
[рапасhас] <<дерти на дрібні шмат
КИ>>; - неясне; пор. пелехdти. 

панахИда <<церковна служба по по
мерлому>>, [панахuдни.к:] <<ТОЙ, хто слу
жить панахиду>>; - р. болг. м. па
нахuда, бр. паніх{да, др. панихида, п. 
paпichida, panachida, ч. panychida, слц. 
panychfda, схв. панихuда; - запози
чення із середньогрецької мови; сгр. 
11avvuxi<;;, род. в. 11awuxfoщ; щілонічна 
служба>>, утворене з основ 11av- <<ВСе->> 
і VU~ <<НіЧ>>, СПОріднеНОГО З ПСЛ. *noktь 
«НіЧ>>. - Фасмер ІІІ 197 -198; Чернь1х 
І 620; К3СРЯ 325; Преобр. ІІ 11; 
РЧДБЕ 529; Frisk ІІ 327; Boisacq 674. 
- Див. ще ніч, пан-. 

панацея <<ліки в алхіміків, які ні
бито допомагають від усіх хвороб; уні
версальний засіб, який нібито зара
джує при розв'язанні всіх проблем>>; -
р. болг. панацея, бр. панацЗя, п. paпa
ceum, panacea, ч. слц. рапасеа, схв. 
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панацеjа, слн. рапасеjа; - запозичен
ня з французької мови; фр. panacee 
походить від лат. раnасёа <<Всецілющий 
засіб>>, яке зводиться до гр. 11аvахєю 
<<ТС.>>, пов'язаного з 11avax~c;; <<ЯКИЙ усе 
зціляЄ>>, утвореним з основ 11av- <<ВСе->> 

і ахо<;; <<ЛіКИ>>, ЩО ПереКОНЛИВОЇ еТИМО
ЛОГіЇ не має. - СІС2 618; К3СРЯ 324; 
Горяев 247; Sf. wyr. obcych 544; 
РЧДБЕ 528; КІеіп 1118; Frisk І 56; Boi
sacq 387. -Див. ще пан-. 

панбархат «вид тонкого оксами
ту>>; - запозичення з російської мови; 
р. панбархат «ТС.>> складається з ком
понентів пан-, що походить від фр. 
panne <<Плис, тканина, схожа на окса

мит>>, яке зводиться до лат. реnпа 

( < *petna) <<Крило птаха>>, спорідненого 
з дінд. patгam <<крило, перо>>, дісл. fjooг 
<<ТС.>>, двн. fedara <<перо>>, гр. 11тєр6v 
<<крило>>, 1ТЕТОІJШ <<Лечу, літаю~, можли
во, також псл. pero, укр. пер6, і бар
хат <<оксамИТ>>. - Фасмер І 129; Пре
обр. І 18; Walde-Hofm. ІІ 282-283. 
-Див. ще бархан2 , перо. 

[панва] <<сковорода>> Г, Куз, [пан
вЯр] <<виготовлювач сковорід>> Нед, па
нів.к:а «частина затвора у старовинних 
кремінних пістолетів і рушниць, на яку 

насипали порох; [заглиблення, в якому 
крутиться нижній кінець веретена шес
терні в млині; лист, бляха; сковорода 
Нед]>>, [пан{л.к:а] <<Панівка; сковорода>> 
Нед, [пdнов.к:а] <<ТС.>> Нед, [пан6в.к:а] 
<<Панівка Пі; невелика сковорода ВеЛ>>, 
[пdнвиця] <<Подружнє ложе>> Нед; -
бр. [панва] <<сковорода>>, ч. panev, pan
vicka, слц. panva, вл. ponoj, ponwicka, 
нл. panej, panewka, рапwа, болг. м. 
ndнuцa, схв. паница, сЛн. pбnev <<ТС.>>, 
р.-цсл. nАньІ <<Жаровня>>; - запозичено 

з польсько"{ мови не пізніше середини 
XVI ст.; п. рапеw <<сковорода>>, panew
ka «Панівка; сковорідка>> виникло з 
псл. *pany <<Сковорода>>, яке вважаєть
ся давнім німеЦьким запозиченням; 

двн. phaпna <<Сковорода>> (свн. pfanne 
«ТС. >>) зводиться до лат. patina <<МИС
ка, неглибока. каструля, сковорода>> 
(> нар.-лат. *patna > раппа), що похо-
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дить від гр. 11cxтavrt <<плоске блюдо, та
рілка, сковорода•>, пов'язаного з кєтаv
VUІJІ <<розстеляю, розгортаю, розши

рюю•>, яке прямих позагрецьких відпо
відників не має. - Дзендзелівський 
ДБ VIII 83; Шелудько 41; Фасмер ІІІ 
198; Галай Веснік БДУ l978/ 2, 34; 
Bri.ickner 394; Machek ESJC 432; Берн
штейн Очерк 1974, 237; Mikl. EW 231; 
Кluge-Mitzka 541; Walde-Hofm. П 
264; Fгisk ІІ 480, 520; Boisacq 750. 

пандан (бот.) <<Pandaпus (L.) Rumph.•>, 
панданові; - р. пандан, панданус <<ТС.•>, 
бр. панданав~я. п. слц. pandan, ч. 
pandan, болг. пандdн(ус); - запози
чення з новолатинської науково"{ но
менклатури; нлат. Pandanus походить 
від мал. paпdang <<ТС.•>, букв. <<ПОказ
ний, помітниЙ•>. - Симоновиh 335; 
NSD 1781. 

пандемія <<Найвищий ступінь роз
витку епідемії, що поширилась на біль
шість населення одніє·{ чи кількох кра
Їн•>, пандемічний; - р. пандем.uя, бр. 
пандзм.{я, п. paпdemia, ч. pandemie, 
слц. paпdemia, болг. пандє!м.ия, схв. 
пандем.иjа, слн. pandemfja; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Pandemfe, фр. pandemie, англ. paпde
mic «ТС.>> походять від гр. 1ТСХУОІ(ІJіСХ 
<<весь народ•>, утвореного з основ 1Тсхv

<<ВеСЬ•> і О~ІJО<;; <<Земля, країна, народ•>. 
- СІС2 618; Kopaliriski 712; РЧДБЕ 
528; К!еіп 1118-1119.- Див. ще де
магог, пан-. 

[пандурити] <<Непоко.{тися•> Корз, 
[прендурити] <<ТС.•> тж; - неясне; 
можливо, пов'язане з [пє!ндити] <<Нес
ти, тягти; *гнатИ•>. 

[паневички] (бот.) <<орлики зви
чайні; Aquilegia vulgaris L.•> Mak; -
очевидно, результат видазміни назви 
*павлині вічки; пор. [павлине око] 
<<ТС.>> Mak; назва зумовлена гарним го
лубим кольором квітів рослини. -
Див. ще ОКО1 , пава. 

панегірик <<Похвальний відзив, за
хоплена похвала (часто нещирі або іро
нічні)•>, панегірИст, панегірuчний; -
р. м. панегuрик, бр. панег{рьtк, п. ра-
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negiryk, ч. слц. paпegyrik, болг. пане
гuрuк, схв. панегuрик, слн. paпeglrik; 
- через латинське посередництво (лат. 

panёgyгicus <<похвальне сл~~о, панегі
рик•>) запозичено з грецькоt мови; гр. 
1ТCXVI(yUplXO<;; (Л6уо<;;) <<ПОХВальна ПрО
МОВа на урочистих усенародних збо
рах•> є похідним від 1ТCXYllYUP1<;; (1Тcxva
yupl<;;) <<урочистість, усенародне свято•>, 
що складається з основ 11cxv- <<все-•> і 
ayUpl<;; <<ЗібраННЯ, НаТОВП>>, ПОВ'язанОГО 
з схуєірw <<збираю, скликаю>>. - СІС2 

618; Фасмер ІІІ 197; Горяев 247; 
Вгі.ісkпег 393-394; Kopaliriski 712; 
Holub-Lyer 355; КІеіп 1119; Frisk І 
8-9; Boisacq 6-7. - Див. ще гор
тати, пан-. 

панель <<ДОріжка ДЛЯ ПіШОХОДіВ на 
узбіччі дороги; тротуар; дошка, яка є 
частиною щита або пульта управління, 
елемент конструкції збірної будови у 
формі ПЛИТИ>>; - р. панель, бр. па
н{Jль, ч. слц. вл. рапеІ, болг. панє!л, м. 
панел, схв. псlНел, слн. panel; - запо
зичення з німецької або голландської 
мови; нвн. Paneel <<nанель•>, гол. paneel 
«ТС.>> походять від фр. ст. panel <<ТС.•>, 
ю<е зводиться до нар.-лат. *panпellus < 
лат. panпulus, зменш. від panпus 
<<шмат тканини, полотна•>, спорідненого 

з гр. к~vос;; <<Тканина•>, тlvГJ <<тканина, 
нитка, веретено•>, двн. fano <<Тканина, 
хустка•>, гот. fana <<кусок тканини, хус
точка•>, псл. p~ti <<П'ясти•>, укр. п'Ястu. 
- СІС2 619; Фасмер ІІІ 197; Черньtх І 
619-620; К3СРЯ 324; Преобр. ІІ 11; 
К!еіп 1119; Walde-Hofm. ІІ 247-248. -
Див. ще п'Ястй. -Пор. панно. 

[панера] <<корзина з верболозу для 
овочів•> Мо, [панер] <<ТС:•> Чаб; - за
позичення з бощарської мови; болг. 
панє!р «ПЛетений кошик•> походить від 
іт. paniera <<круглий кошик (з двома 
ручками)•>, що виникло з лат. paлarium 
<<І<Ошик для хліба•>, утвореного від pa
nis <<хліб•>, пов'язаного з pasco <<Пасу; 
годую; їм, харчуюсЯ•>, спорідненим з 
гот. fodjaп <<ЖИвити, вигодовувати•>, 
двн. fuotaг <<Їжа, корм•>, гр. 1ТСХТЕОІJСХ1 
<<ЇМ; п'ю•>, ПСЛ. pasti, укр. пасти. -
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РЧДБЕ 529; Walde-Hofm. ІІ 246-247, 
260. - Див. ще шісти1 . - Пор. ком
шінія. 

[паникадило] (бот.) <<Люпин жов
тий, Lupinus luteus L.>> Mak; - резуль
тат перенесення на рослину назви па

нікадuло; перенесення зумовлене тим, 
що квіти цієї рослини, зібрані у верти
кальні стоячі китиці, схожі на свічки у 
панікадилі (УРЕ 8, 318). - Див. ще 
панікадИ:ло. 

панібрат <<хороший знайомий, за
душевний приятель>>, панібратство 
«Надмірна невимушеність; безцеремон
ність, фамільярність; компанія, това

риство (звичайно безцеремонне, фамі
льярне)>>, панібратчик <<учасник пані
братства>>, панібрататися «входити в 
приятельські, фамільярні стосунки, ви
даючи себе за рівню з ким-небудь>>, па
нібратствувати <<Поводитися з ким-не
будь занадто невимушено, безцеремон
но, фамільярнО>>, запанібрата, по-па
нібратськи; - р. заст. панибрат, бр. 
панібрат; - результат видазміни вжи
ваного серед шляхти звертання п. pa
nie bracie, букв. <<Пане брате>>. - Фас
мер ІІІ 197; Чернь1х І 620; Преобр. ІІ 
11. - Див. ще брат, пан. 

[панійка] <<оладка, пампушка>> Нед; -
результат видазміни деетимологізова
ної форми [панівка], похідна'{ від пан
ва <<СКОВОрода>>; первісне ЗНаЧеННЯ -
<<Спечене чи підсмажене на сковорідці>>. -
Див. ще панва. 

паніка, панікер, панікерство, па
нічний, панікерствувати, панікува
ти; - р. болr. М. паника, бр. паніка, 
П. Ч. СЛЦ. ВЛ. рапіkа, СХВ. паника, СЛН. 
рапіkа; - запозичення з німецької мо
ви; нім .. Panik через фр. paпique <<Пані
ка; панічниЙ>> і, далі, лат. panicus <<Па
нічниЙ>> зводиться до гр. 1ТCXVtx6c;; (ср6-
~ос;;) <<раптовий,· безпідставний страх, 
що його, за міфологічними уявлення
ми, навіював бог лісів і пасовиськ 
Пан>>, похідного від імені цього бога 
Паv. - СІС2 619; Фасмер ІІІ 197; 
Чернь1х І 620; К3СРЯ 325; Горяев 247; 
Sf. wyr. obcych 546; Holub-Lyer 355; 
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Кluge-Mitzka 529; Dauzat 528; КІеіn 
1120; Frisk ІІ 470-471. 

панікадИло <<велика люстра зі 
свічками або стоячий канделябр перед 
іконами, звичайно в церкві>>, [паника
дuло] <<ТС.>>; - р. паникадuло, бр. па
нікадз{ла, др. паникадило, понекади
ло, поникадtло, поникандtло; - за
позичення із середньогрецької мови; 
сгр. 1ТоЛuхаvОf]Лос;; <<багатосвічнИК>> ут
ворене з основ слів гр. 11оЛuс;; <<ЧИС
ленниЙ>>, що в цьому слові внаслідок 
деетимологізації перетворилося на па
ні-, і хсхvО~Лсх <<СВічка>>, пов'язаного з 
лат. сапdёІа «ТС.>>. - Фасмер ІІІ 197; 
Чернь1х І 620; Преобр. ІІ 11; Горяев 
247; Желтов ФЗ 1878 IV Зб; Mikl. EW 
231. - Див. ще канделЯбр, полі-. 

Панкрат (чоловіче ім'я), Панкра
тій, [Кратик]; - р. болг. Панкра
тий, бр. Панкрат, п. Paпkracy, ч. слц. 
Pankrac, м. Панкратие, схв. Панкра
тиjе, Панкрациjе, слн. Paпkracij, стсл. 
ПАн'ЬкрАтнн; - через церковнослов' ян
ське посередництво запозичено з грець

кої мови; гр. Псхухрапос;; пов'язане з 
Псхухрсхт~с;; <<ВСевладний, всесильний, 
всемогутніЙ>>, яке складається з основ 
11cxv- <<все->> і хратос;; <<Сила, міць, вла
да>>. - Вл. імена 79; Петровский 
173-17 4; Спр. личн. имен 443; Супе
ранская 81; Илчев 377. - Див. ще 
аристократ, пан-. 

[панна] (бот.) <<Гриб вовнянка, Lac
tarius tormiпosus (Schaeff.) Fr. (Agaгi
cus necator Bull.)>>; - очевидно, ре
зультат перенесення на гриб назви 
панна <<ПаНСЬКа ДОЧКа>>; переНеСеННЯ 
могло бути зумовлене рожевим з чер
вонуватими концентричними зонами 

забарвленням шапочки гриба (Зерова 
123, 171).- Див. ще пан. 

панно <<Картина, барельєф та ін., 
що кріпиться звичайно до стіни; час
тина стіни або. стелі, обрамлена орна
ментом чи ліпленням і звичайно запо
внена живописним зображенням або 
скульптурним рельєфОМ>>; - р. панно, 
бр. болг. м. hан6, п. ч. слц. panneau, 
схв. пана; - запозичення з французь-



шінога 

кої мови; фр. раппеаu <<ПаННО>> утвори
лося від нар.-лат. *panпelus <<Шматок 
тканини, nолотна>>. - СІС2 619; ССРЛЯ 
9, 111; Kopa!inski 713; Dauzat 528. -
Див. ще панель. 

[шіноrа] <<Велика гілка>> Нед; -
схв. панага <<усохла нога, кукса ноги; 
окреме відгалуження річки; корінь зуба 
і nод.>>, слн. рапоgа <<галузь діяльнос
ті>>; - nохідне утворення від нога, 

nсл. noga в nереносному значенні <<nа
росток, nаросток кореня>>. - Див. ще 
нога, па-. 

панорама <<вид на далекий nростір; 
картина, на якій nлоский живоnисний 
фон nоєднується з об'ємним nредмет
ним переднім nланом>>, панорамувати 
<<обертатися навколо вертикальної або 
горизонтальної осі nри безnерервному 
зніманні кіноаnаратом великого nрос

тору>>; - р. болг. м. схв. панорама, 
бр. панарама, n. panorama, ч. слц. вл. 
слн. paпorama; - заnозичення із захід
ноєвроnейських мов; н. Panorama, фр. 
англ. panorama утворені з основ гр. 
/IOV- <<ВСе->> і opd!Ja <<ВИД, ВИДОВИЩе>>, 
nохідного від 6paw <<бачу, дивлюся, 
оглядаю; сnоглядаю>>, сnорідненого з 
лат. vегёоr <<дивлюся зі страхом, бою
СЯ>>, дісл. vaгr <<Пильний, уважниЙ>>, 
гот. wars <<ОбережнИЙ>>, двн. giwar <<Обі
знанИЙ>>, свн. gewar <<ТС.>>. - СІС2 619; 
К3СРЯ 325; Фасмер ІІІ 198; Чернь1х І 
620-621; Преобр. ІІ 12; Горяев 242; 
Kopalinski 213-214; Holub-Lyer 356; 
Dauzat .528; Юеіп 1120; Frisk ІІ 411. -
Див. ще пан-. 

пансіон <<закритий навчальний за
клад з гуртожитком; невеликий готель, 
будинок, де здаються кімнати з nовним 
утриманням; утримання тих, хто живе 

у кого-небудь>>, пансіонат <<ВИД закла
ду Для відnочинку>>, пансіонер <<ТОЙ, 
хто вчиться (живе) в пансіоні>>; - р. 
болг. м. панси6н, бр. пансіён, схв. 
пансuі5н, пензuон; - заnозичення з 
французької мови; фр. репsіоп <<Плата 
за утримання>> nоходить від лат. рёпsіо 

(зн. в. pensionem) <<nлата, внесок>>. -
СІС2 620; К3СРЯ 325; Фасмер ІІІ 198; 

пантеfзм 

Преобр. ІІ 12; Горяев 247; Dauzat 546. -
Див. ще пенсія. 

пантаЛОНИ <<ШТани; ЖіНОЧа біЛИЗ
на, яка nокриває нижню частину тулу

ба,>; - р. бр. пантал6ньt, n. ч. panta
lony, слц. paпtal6ny, болг. м. панта
л6ни, м. пантал6не, слн. pantal6пi; -
заnозичення з французької мови; фр. 
рапtаlоп «Тс.; блазень, nаяц, скоморох>> 
походить від іт. РапtаІопе, Paпtaleone, 
імені nопулярного nерсонажа народних 
комедій, що носив nросторі й довгі 
штани. - К3СРЯ 325; Фасмер ІІІ 198; 
Чернь1х І 621; Преобр. ІІ 12; Горяев 
247; Kopalinski 714; Holub-Lyer 356; 
Dauzat 529. 

[пантарка1 ] (орн.) <<цесарка, Nu
mida me!eagris>>, [пантарчийl <<цесар
ськиЙ>> Нед; - заnозичення з nольсь
І<ОЇ мови; n. pantarka <<Цесарка>> nохо
дить від фр. piпtade «ТС.>>, яке зводи
ться до nорт. pintado <<мальований, 
строкатий, nлямистий, краnчастиЙ>>, 
пов'язаного з piпtar <<фарбувати, ма
лювати, розnисувати>>, що nоходить 

від лат. ріпgо <<малюю>>, сnорідненого 
з дінд. pil)ktё <<МаЛЮЄ>>, ріпgаЬ <<руду
ватий, коричнюватиЙ>>, piпgalab «ТС.>>, 
гр. 1ТіууаЛщ; <<ЯЩірка>>, ПСЛ. regь <<ПЛЯ
МИСТИЙ>>, укр. [піганuстuй <<ПЛЯМИС
ТИЙ>>. - St. wyr. obcych 547; Stawski 
JP 39/5, 382; Fraenke! 570; Dauzat 
560; Walde-Hofm. ІІ 305. - Див. ще 
піганИ:стий. 

[пантарка2 ] (бот.) <<гречка татарсь
І<а, Fagopyrum tataricum (L.) Gaerth.>> 
Mak; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат видазміни [татарка] <<ТС.>>, 
зближеного з [пантарка] (орн.) «Це-
сарка>>. , 

пантеїзм <<філософське ідеалістич
не вчення, яке ототожнює Бога з nри
родою>>, пантеі'ст, пантеїстичний; -
р. пантеuзм, бр. пантз{зм, n. вл. paп
teizm, ч. paпtheismus, panteismus, слц. 
panteizmus, болг. · пантеuяьм, м. пан
теuзам, схв. пантеіtзам, слн. pante{
zem; - заnозичення з французько·{ мо
ви; фр. pantheisme <<пантеїзм>> nоходить 
від англ. pantheism «ТС.>>, paпtheist, ут-
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Пантелеймон 

вореного в 1705 р. ірландським філосо
фом Дж. Толандам (J. Toland, 1670-
1722) З ОСНОВ Гр. 7ШV- <<ВСе->> і &БО<;; 
<<бОГ•>.- СІС2 620; ССРЛЯ 9, 121; Ko
paliriski 714; Dauzat 529; Кluge-J'1itz
ka 529; КІеіn 1121. - Див. ще атеїзм, 
пан-.- Пор. пантеон. 

Пантелеймон (чоловіче ім'я), Пан
телем6н, Пантелій, Панько, [Пан
талим6н Нед, Палтим{н Куз, Пал
тим6н Куз, Палій Пі, Таліман (Ме)] 
<<ТС.•>, [Паньчuха] <<дружина ПанЬ!(а•> 
Нед, ст. Пантелеймит <<всем(и)л(ос)
ТИВ'Ь•> (1627); - р. Пантелейм6н, бр. 
Панцеляйм6н, болг. Пантелейм6н, 
Пантелей, м. Пантелеjмон, Панте
леj, схв. Пантелеjмон, слн. Pantelej
mon, стсл. ПАнт€1\єнмон'Ь; - через цер
ковнослов'янське посередництво запо
зичено із середньогрецької мови; сгр. 
ПаvтsЛБ~ІJWV утворене з основ гр. "JТav
<<BCe-•> і ЕЛБ~ІJWУ <<милосердний, жаліс
ливИЙ•>, похідного від ЄЛsос;; <<Жалість, 
співчуття•>_, етимологічно неясного. -
Вл. імена 79; Беринда 227; Петровс
кий 174; Суперанская 81; Илчев 378; 
Frisk І 490; Boisacq 241. - Див. ще 
пан-. 

пантелИ:к1 (у виразі збити з пан
телuку <<викликати замішання в кого
небудь; спантеличити, дезорієнтувати, 
заплутати•>), [ панталИк Нед, панти
лu.rа Ме, пентелuк Бі] <<ТС.>>, панте
лuчити( ся), спантелuчити; - р. бр. 
панталь'tк, п. paпtaiyk; - не зовсім 
ясне; разом з [пантлuк] <<Стрічка•>, 
[пантлuка] <<ТС.•>, п. [p~tlik] <<Петля, 
зав'язка•>, [p~tlika] <<ТС.•>, слц. pantik 
<<ПеТ ЛЯ>>, [pentJ 'а) <<СТріЧКа>> ВИВОДИТЬСЯ 
від австро-баварського [paпtl] <<Зав' яз
ка, стрічка•> (нвн. Band <<Зав'язка•>); 
безпідставне припущення Корша (у 
Преобр. ІІ 12) про nоходження від аз. 
pand <<МИстецтво,. хитрощі, виверт•> 
(пор. Чернь1х І 621). - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 199; Горяев Доп. 2, 28. -
Див. ще пантлИ:ка. 

[пантелИ:к2 ] <<Гак для вішання одя
гу•> Нед, [панталuк] <<ТС.•> Нед; - не
ясне; можливо, пов'язане з [пантлu-
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ка] <<стрічка•>, [пантлuчка] <<Петля з 
тасьми•>. 

[пантелИ:ха] <<Стара будівля•> Нед; -
неясне. 

пантеон <<Храм, присвячениЙ усім 
або багатьом богам; місце поховання 
видатних людеЙ•>; - р. болг. м. пан
теон, р. ст. панфеон'Ь (XVII ст., з 
сгр.), бр. пантз6н, п. panteon, ч. pan
t(h)eoп, слц. panteoп, схв. пантNт, 
слн. panteon; - через французьке і ла
тинське посередництво (фр. pantheoп, 
лат. рапthеоп) запозичено з грецЬJ(ОJ 
мови; гр. Пav&sюv <<Храм, присвячений 
усім богам•>, утворено з основ "JТav
<<BCe-•> і &s6c;; <<бОГ•>. - СІС2 620; Чер
ньІх І 621; Горяев 247; Kopali1i.ski 714; 
Holub-Lyer 356; Кjеіп 1121; Dauzat 
529. ---; Див. ще атеїзм, пан-. - Пор. 
пантеїзм. 

пантера (зоол.) <<Pantheгa Ok.•>; -
р. пантера, ст. пантир(ь) (XV
XVI ст.), пантер'Ь (1512), панфир'Ь 
(XVI ст.), бр. пантЗра, др. паньфир'Ь, 
п. paпtera, ч. слц. panter, болг. пан
тера, М. пантер, пантера, СХВ. псІН
тёр, СЛН. panter, ЦСЛ. ПАN'Ь.е..Нр'Ь; -
нове запозичення з французької мови; 
фр. paпthere через лат. paпthera <<ТС.•> 
зводиться до гр. 11avf111P <<ТС.•> (у 
давньоруській та церковнослов'янській 
мовах - безпосередньо з грецької); 
слово, очевидно, індійського похо
дження; пор. дінд. рщнjаг1kаm «Тигр•> 
(букв. <<Жовта тварина•>), пов'язане з 
paQc;laгab <<білувата-жовтИЙ•>. - Фас
мер ІІІ 199; Чернь1х І 621; К3СРЯ 325; 
Преобр. ІІ 12; Горяев 247; Bruckner 
393; Sf. wуг. obcych 547; Кluge
Mitzka 529; КІеіn 1121; Dauzat 529; 
Fгisk ІІ 471. 

шінти <<МОлоді роги оленів•>, пан
тач <<ОЛеНЬ З ПаНТаМИ>>, пантувати 
<<добуваТИ ПаНТ.И МИСЛИВСТВОМ>>; - р. 
бр. пантьt, П. panty, болг. панти; -
через російське посередництво запози
чено з маньчжурських мов; маньчж. 

фунту <<Панти•> споріднене з нанаЙСЬ!(. 
пунту, евенк. пёнту <<ТС.>>. - ССРЛЯ 
9, 126; Kopaliii.ski 715; ССТМЯ ІІ 47. 



пантлйка 

[пантлйка] <<С'Грічка>> Нед, [пант
лuчка] <<ПеТЛЯ З таСЬМИ>>, [ndнmлu.кj 
<<Стрічка>> ВеУг, [пантл{ка] «ТС.>> ЕЗб 
25; - п. [p~tlik] <<Петля, зав'язка>>, 
[p\tlika] <<ТС.>>, слц. pentl'a <<СТрічка>>, 
pentlicka <<стрічечка>>, ч. репtІе <<СТріч
І<а>>, pentlicka <<СТрічечка>>, м. схв. 
пdнтлика <<Стрічка, тасьма>>; - запо
зичення з угорсько"і мови; уг. pantlika 
<<стрічечка>> утворене від ст. pantli 
<<СТрІчка>>, яке походить від нвн. 
Bandel, зменш. від Band <<Стрічка>>; у 
гуцульських говірках слово могло бути 
запозичене з румунсько·{ мови (рум. 
[pantlica] <<Стрічка>>). - Bгuckneг 404; 
Machek ESJC 444; MNTESz ІІІ 86; 
Кluge-Mitzka 78; Vinceпz 9. 

пантоміма <<Вистава без словесно
го тексту, в якій зміст розкривається 
за доnомогою міміки, жестів і виразних 
рухів; сюжетна сцена в балеті, опері, 
драмі і т. ін., основана на безсловесній 
драматичній грі виконавців>>, панто
м{м, пантом{міка, пантомім{ст, пан
томім{чний; - р. болг. м. схв. пан
томuма, бр. пантам{ма, п. ч. слц. вл. 
pantomima, слн. paпtomfma; - запо
зичення з французької мови; фр. pan
tomime <<Пантоміма, (ст.) пантоміМ>> 
через лат. pantomimus <<пантомім>> 
зводиться до гр. 1ТСХVТОІJЇІJО<;; <<Пантомім 
(актор)>>, букв. <<ТОЙ, що все наслі
дує>>, утвореного з основ mxv (род. в. 
ксхvт6с;:) <<ВСе>> і ІііІJО<;; <<МіМ>>. - СІС2 

620; Чернь1х І 621; К3СРЯ 325; 
Kopaliriski 715; Holub-Lyeг 356; КІеіn 
1121; Dauzat 529. - Див. ще мім, 
пан-. 

пантопон (фарм.) <<лікарський пре
парат опію, знеболювальний, снатвар
ний засіб>>; - р. болг. пантоп6н, бр. 
пантап6н, п. ч. слц. pantopon; - за
позиЧене, очевидно, з німецької мови; 
н. Pantopoп <<ТС.>> утворене з основ гр. 
каv (род. в. 11схvт6<;;) <<ВСе>> та лат. opi
um <<ОПіЙ>>; назва зумовлена тим, що 
цей лікарський препарат являє собою 
суміш алкалоїдів опію. - СІС 497; 
ССРЛЯ.9, 125; Sf. wуг. obcych 547.
Див. ще опій, пан-. 

пантрушйти 

пантофля (мн. пант6флі) <<м'яка 
І<імнатна туфля, звичайно без закаблу
І<іВ>>, пант6фель, [пант6хля, панту
хель Нед] <<ТС.>>, ст. пантофлt (1627); -
р. пант6фли, бр. пант6флі, [пан
т6плі], п. ч. paпtofel, слц. pantofl'a, нл. 
рапtорІа, pantochla, болг. пант6ф, 
пант6фка, м. пантофли, схв. пан
тофле, пантуфле; - очевидно, через 
польське і німецьке посередництво за
позичено з французької мови; фр. pan
toufle (н. Pant6ffel) походить від іт. 
pantofola «ТС.>>, джерелом якого вважа
ється сгр. *1Тсхvт6срєЛЛо<;;, букв. <<весь 
І<орок, весь зроблений з корка>>, утво
рене З гр. 1ТСХV (род. В. 1ТСХVТ6<;;) <<ВеСЬ>> і 
срєЛЛ6<;; <<КОрОК>>, яке переконливої ети
мології не має. - Акуленко 134; Ше
лудько 41; Фасмер ІІІ 199; Гал ай Вес
нік БДУ 1978/2, 34; Bгuckneг 394; 
Machek ESJC 432; Holub-Lyeг 356; 
Младенов 411; Банков БЕ 1960/ 1, 32; 
Кluge-Mitzka 529; Dauzat 529; Fгisk ІІ 
1001. -Див. ще пан-. 

пантрушіти <<дивитися пильно, ува
жно; доглядати, дбати>>, [naнimfyвdmu 
Нед, пdнтрити, nampyвdmu <<ТС.>>, 
[пантрівнuй] <<Обачний Нед; запопад
ливий 0>>, [неопантр6вність] <<Необач
ність, нерозважливісТЬ>>; - очевидно, 
результат видазміни запозиченого п. 
patгzyc <<дивитися>>, opatrywac <<забез
печувати; [уважно оглядати]>>, зближе
ного з [pantrowac] (penetrowac) <<Ниш
порити, ритися, проникатИ>>, що похо

дить від лат. penetro <<Проникаю, дося
гаю, вступаю>>, пов'язаного з peпitus 
<<всередині, глибоко, далеко>>, penatёs 
<<пенати>>; п. patrzyc, споріднене з ч. 
patfiti <<дивитися; належатИ>>, слц. pa
trit' <<належатИ>>, patrat' <<шукати, роз
шукуватИ>>, загальноприйнятої етимо
логі'і не має; можливо, походить як да
внє запозичення від ір. pa&rai <<берег
ти, захищатИ>> (з іє. *ра- <<Пасти, берег
ТИ•> ). - Трубачен 3тимология 1965.., 
4 7-51; Bгuckпer 399; Machek ESJC 
438. - Див. ще пеюіти. 

[пантрушйти] <<Тіпати коноплі>> 
Мо; - не зовсім ясне; можливо, ре-
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шінуш 

зультат видазміни запозиченого п. 
[paпtгoszyc] (patroszyc) <<Патрошити, 
патратИ•>, похідного від patrochy <<нут
рощі•>, спорідненого з укр. потрах 
(пор.). . 

lшінуш] <<Листя кукурудзяного ка
чана•> ВеНЗн, [пануша] «ТС.•> Гриц; -
запозичення з румунської чи молдав
ської мови; рум. (молд.) panu~a <<обо
лонка кукурудзяного качана•> є nохід
ним від рапа <<Перо, nір'я•>, яке зводить
ся до лат. pinna <<Перо, крило•>, penna 
«ТС.•>, сnоріднених з дінд. patram, гр. 
1rтєр6v <<ТС.•>, двн. fedara <<ПерО•>, nсл. 
pero, укр. пер6. - Гриц. 15З; СДЕЛМ 
ЗО2; DLRМ 580, 595; Walde-Hofm. ІІ 
282, З06-ЗО7. -Див. ще перо. 

[панушоя] <<кукурудза•> Нед; -
очевидно, результат контамінації слів 
[папуш6я] <<кукурудза•> і [пануш] <<ЛИС
тя кукурудзяного качана•> (див.). 

[панцак] <<зварена ячмінна крупа•> 
ВеЛ, [панцаки ВеЗа, пенцак Mak] 
<<ТС.•>; - бр. [панцак] <<nерлова круnа•>; -
запозичення з nольської мови; п. [p~
cak] <<ЯЧмінна, nшенична круnа•>, p~
czak «ТС.•> nов'язуються з p~czniec <<На
бухати, ~абрякатио, p~kac олопатися, 
лускатися•>, спорідненим з укр. пук, 
пукати. - Bruckneг 40З; SW IV 127. -
Див. ще пук1 . 

панцир, панцер, панцерний, пан
цирний, панцирник <<ВОЇН, ОДЯГНеНИЙ у 
панцир; автомобіль, поїзд, військовий 
корабель, покритий панциром•>, пан
церник. <<ТС.•> СУМ, Г, опанцерувати 
<<Одягти в панцир•> Ж, ст. панцьtр'Ь 
(1627); - р. панцьtрь, панцирь, бр. 
панцьtр, п. paпcerz, ч. pancef, pancif, 
слц. pancier, вл. pancer, нл. рапсеt~, 
болг. панцер, панцИр, м. панцир, схв. 
панцйр; ---, через польське або чеське 
посередництво запозичено із середньо
верхньонімецької мови; свн. рапс( e)r 
походить від фр. ст. рапсіеге <<ТС.•>, яке 
продовжує лат. рапtех <<ЖИвіт, пузо•> 
(отже, первісне значення - <<Те, що 
прикриває живіТ»), пов'язане з panus 
(*paпk-nos) <<Пухлина>>, спорідненим з 
псл. *pQk-, укр. пук; за іншою версією 
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панчоха 

(СІС 2 620; Шелудько 41; Преобр. ІІ 1З; 
Горяев 247), н. Рапzег походить від іт. 
раnсіеге < елат. рапсеге <<Панцир•>, лат. 
pantex <<ЖИВіТ•>.- HL.itti-Woгth 19; Чер
ньtх ІІ З; Фасмер ІІІ 199; КЗСІ?Я З25; 
Bгuckner З9З; Machek ESJC 4З2; 
Holub-Lyeг З55; Кluge-Mitzka 529; 
Walde-Hofm. ІІ 248. 

панцИрник (зоол.) <<ТВарини роди
НИ ссавців у Південній і Центральній 
Америці, броненосець, Dasypus реЬа•> 
УРС, Нед, панцерник; - п. pancerпik;
похідне утворення від панцир; назва 
зумовлена тим, що тіло цих ссавців 

зверху і з боків укрите товстим nанци
ром із закостенілих шкіряних щитків. -
УРЕ 2, 100; 10, 501; БС3 б, 1З9.
Див. ще панциr. 

[панцур(а) (якась міра) Нед; -
р. [панцир] (у виразі [без панциру] 
<<без міри•>), [панцирь] (у виразі [без 
панцир я] <<наосліn, без толку•> ); -
неясне; можливо, nов'язане з панцир. 

панчоха, панч{шка, панчtшник 
<<робітник, який виготовляє nанчохИ•>, 
панч{шниця, [панчішництво] Куз, 
[понч6шенка] <<панчішка•> Нед, пан
чішний, ст. панчохи (1596); - р. [па
нчоха, панчехи], бр. панчоха, n. por\
czocha, ч. puncocha, слц. pancucha, вл. 
puпcoch; - через nольське і словаць
ке nосередництво заnозичено з німе
цької мови; н. Buпdschuh <<в'язаний 
черевик; легке, в'язане шнурами аж 
до колін селянське взуття•>, австр. 
[puпtschuch], свн. buпtschuoch «ТС.•> 
утворені з основ Bund <<в'язка, в'язан
ка, моток•>, nов'язаного з binden <<В'я
зати, плести>>, і Schuh (свн. schuoch, 
двн. scuoh) <<Черевик, взуття•>, сnорід
неного з днн. skoh, дісл. skoг, дат. шв. 
sko, гот. skohs <<ТС.•>. - Москаленко 
УІЛ 29; Коваль 1 З 1; Shevelov Hist. 
phonol. 51 З; Шелудько 41; Richhardt 
86; Фасмер ІІІ 200; Потебня РФВ 1, 
26З; Brtickne[ 686; Zar~ba JP 41 / 1, 5; 
Machek ESJC 499; Sadп.-Aitz. VWb. 
І 5, З69; Mikl. EW 267; Кluge-Mitzka 
111, 682. - диJ:?. ще бант, бунт1 •2 . -

Пор. пантлйка. 



панчувати 

[панчувати] <<вибраковувати, виби
ратИ•> Нед; - ч. paпcovati <<розбавляти 
водою вино, молоко•>, слц. pancovat' 
<<ТС.•>; - через чеське і словацьке по
середництво запозичено з німецької 
мови; н. [pantschen] <<Підмішувати, роз
бавляти водою•>, panschen «ТС. •> похо
дить від прізвиська австрійського шин
каря XV ст. Panschenwein (звукона
слідувального характеру). - Machek 
ESJC 432; Holub-Kop. 263; Кluge
Mitzka 529. 

[паші] (зоол.) <<квакша звичайна, 
Ну!а arborea•> Нед; - неясне. 

[панЯ:нки] <<Солодка внутрішня час
тина молодого явора або рогозу, яку 
можна сnоживати•> Ва; - неясне. 

панЯти <<поганяти; рушати; nряму
вати•>, панЯй <<nоганяЙ•> Нед, [панЯй
лочка] <<Прут для nоганяння коня•>; -
результат стягнення форми поганЯй. -
Див. ще гнати, по. 

папа1 (дит.) <<ХЛіб>>, папка «ТС.•>; -
р. [папа] <<білий хліб•>, бр. [папа] 
<<Хліб•>, n. papka <<кашка•>, ч. papati <<ЇС
ти•>, рарап( <<ЇЖа•>, слц. рара <:{жа•>, вл. 
рарас <<ЇСТИ•>, болг. м. папо <<Хліб•>, схв. 
nдлuти <({СТИ>>; - результат редуnлі
каціЇ вигуку па-, який у дітей не має 
конкретного значення, але якому nри

nисали значення <<ЇСТИ>>; наявне в бага
тьох навіть не близькосnоріднених мо
вах; nop. елат. рарра <<каша•>, pappare 
<<Їсти•>, нвн. Рарре <<дитяча каша•>, свн. 
гол. англ. рар <<каша•> тощо. - Фасмер 
ІІІ 200; Пре9бр. ІІ 14; Bruckner v394; 
Machek ESJC 432-433; Schusteг-Sewc 
1041-1042; Кluge-Mitzka 530; Кlein 
1122. 

папа2 <<ГЛаВа КаТОЛИЦЬКОЇ церКВИ>>, 
[папежник] <<римський католик•> Нед, 
пап{зм <•католицизм; течія, що nропа
гує "встановлення nолітичної влади рим
ського паnи>>, папіст <<Прихильник па
nізму•>, папство <<центр католицької 
церкви на чолі з Паnою РимськИМ>>, 
папський, пап{стський, ст. папеж
ский <<ПаПСЬКИЙ>> (1388), папа (1627);
р. бр. болг. м. схв. папа, др. папа, па
пеж~, n. papiez, заст. рара, ч. papez, 

папаіка 

СЛЦ. СЛН. papez, СТСЛ. ПАПА, ПАП€Ж'Ь; -

заnозичення з латинської мови; лат. 
рара <<Паnа•> є результатом семантичної 
видазміни слова рара <<батько•>, яке nо
ходить від гр. 1Г<Х1ГЩ;, 1Г<Х1Г1Га <<ТС. •>, що 
утворилося на основі дитячого вигуку 

ра-ра; існує думка (Преобр. ІІ 13), що 
в старослов'янську та давньоруську мо
ви могло бути заnозичене безпосеред
ньо з грецької, оскільки гр. шх1rас;; 
вживалося також у значенні <<nатріарх 
(православниЙ)•>. - СІС2 621; Фадєєв 
Мовозн. 1970/6, 54-55; Черньtх ІІ З; 
Фасмер ІІІ 200; ГQряев 248; Bruckner 
394; Machek ESJC 433; Ho!ub-Lyer 
356; Mikl. EW 231; Fгisk ІІ 4 71. -
Пор. папа3 . 

папа3 <<баТЬКО•>, папаша, СТ. папа; -
р. папа, бр. [папочка), П. рара, Ч. СЛЦ. 
рара; - очевидно, через російське і 
польське nосередництво запозичено з 

французької мови; фр. рара <<батько•> 
nоходить від лат. рара, рарра, яке зво

диться до гр. 1Т<Х7rа<;; <<те. •>, шітr1rщ; 
<<дід•>, що являють собою результати 
редуnлікації в дитячій мові вигуку ра-, 
який ліг в основу назв батька в ряді 
мов; пор. гр. 7rал1р, лат. pater, гот. fa
dar, дінд. pitar-, ав. pitar тощо. - Фас
мер ІІІ 200; Горяев 248; Bгuckner 394; 
Ho!ub-Lyer 356; Frisk ІІ 471-472. -
Пор. папа2 . 

папаверни <<кристалічна речови
на, ліки для засnокоєння болю і роз
ширення судиН•>; - р. болг. папаве
рuн, бр. папаверьщ, n. рараwегупа, 
ч. papaveriп, слц. слн. papaver{n, м. 
папаверин, схв. папаверин; - заnо

зичення з новолатинської мови; нлат. 
papaverinum <<ТС.>> утворено від лат. 
papaver <<мак•>, яке цілком nевної ети
мологї{ не має; найвірогідніше, похо
дить від *рарацеs <<Надутий, розпух
лиЙ•> звуконаслідувального nоходжен
ня. - СІС2 621; ССРЛЯ 9, 130; Sl. 
wyr. obcych 549; Кlеіп 1122; Wa!de
Hofm. ІІ 249. 

[папаfка] <<Людина з дефектом мо
ви Си; заїка Чаб•>; - очевидно, резуль
тат контамінації слів [папай] <<ЛЮдина, 
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папсій 

що чавкає губами•> і заі'ка. - Див. ще 
гИкати, ікати, паші.й. 

[паші.й] <<людина, що чавкає губа
МИ•>; - очевидно, звуконаслідувальне 
утворення (від *па-па, імітації плям
кання губами). 

[папаружка] (ент.) <<Сонечко, Coc
cinella L.•> ВеНЗн, [папарушка ВеУг, 
папаруза ВеНЗн, ВеУг] «ТС.•>; - оче
видно, результат видазміни деетимоло
гізованоі· форми [паворожка] нс. •>; 
можливий також якийсь зв'язок з рум. 
молд. papaгuga, bubuгuza, укр. [баба
рунка] <<ТС.>>. -Див. ще ші.ворожка. 

[папафійка] <<головний убір греко
католицького священика•> Нед; - оче
видно, результат контамінації слів 
папаха <<ВИСОКа хутряна ЧОЛОВіЧа ШаП
ка•> і скуфfйка (зменш. від скуфіЯ <<ГО
ловний убір священика в православній 
церкві•>). -Див. ще папаха, скуфіЯ. 

паші.ха <<Висока хутряна чоловіча 
шапка•>; - р. бр. папаха, П. Ч. СЛЦ. pa
pacha (з р.); - запозичене з тюрксь
ких мов Кавказу (найімовірніше, з азер
байджанська"{) на початку ХІХ ст., ма
буть, за російським посередництвом; 
аз. папаі <<папаха•>, споріднене з туркм. 
па пак <<кепка, кашкет, шапка•>, зістав

ляється з черкеськ. па- <<шапка•>. -
Дмитриев 541; Чернь1х ІІ З; Фасмер ІІІ 
200; Преобр. ІІ 14; Шипова 256; Рад
лов IV 1207. 

[паперИ:чка] (бот.) <<тирса, ковила 
пірчаста, Stipa pennata L.•> Нед, Mak; -
очевидно, пов'язане з пер6; назва зу
мовлена характерними для тирси пір
частими остюками (Вісюліна-Клоков 
101 ). - Див. ще перо. 

[паперник] (бот.) <<папірус, Cype
rus papyrus L.>> Нед, [папірникj Mak; -
похідне утворення від папfр; очевидно, 
калька наукової назви лат. papyгus. -
Див. ще папір. 

ші.перть <<церковний rанок•>; - р. 
паперть, бр. паперць, др. папьрт'Ь, 
папьрть, болг. папр'Ьт, стсл. ПАП
р'Ьт'Ь; - загальноприйнятої етимології 
не має; зіставляється з р. [перть] <<ЖИ
ла карельська хата•>, др. пьрть <<лаз-
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ня•>, спорідненими з лит. pfгtis <<лазня•>, 
лтс. plгts «ТС.•> і пов'язаними з псл. 
*регtі <<бИТИ•>, рьгаtі «ТС.>>, укр. перти, 
прати, а також з р. попирать <<топ
тати•>; тобто первісне значення було 
<<Місце, яке топтали, на якому стояли 

нога.ми•>; за іншою точкою зору (Meil
let Etudes 287, ЗО2; Горяев 248), являє 
собою подвоєний корінь *рег- із суфік
сом -ti- (як у дінд. pfparti <<(він) наво
дить, виводить, рятує•>) і споріднене з 
гр. m::ip<.u <<Проколюю, пронизую•>, кс:
ра<.u <<Переїжджаю, перепливаю, пере
ходжу•>, коро<;; <<Прохід•> тощо. - Фас
мер ІІІ 201; Черньrх ІІ З; Преобр. ІІ 14; 
Желтов ФЗ 1876/4, 52-54; Ильин
ский РФВ 70, 265; Попов Ист. лекс. 
22; Варбот 3тимология 1965, 111; 
Mikl. EW 2Зl; Nieminen LP 21З-214.
Див. ще па-, перти\ прати. 

[паперушина] (бот.) <<папороть, 
Aspidium filix mas Sw; цистоптерис 
(вид папороті), Cystopteгis Beгnh. 
Нед•>, [паперушина гірська] щистопте
рис гірський, С. montana Lk.•> Mak; -
очевидно, похідне утворення від па
пороть, зближене з пер6 (пор. іншу 
назву цієї рослини - [перичкаl); збли
ження могло бути зумовлене пірчасто
роздільним листям рослини (Носаль 
216-217; Нейштадт 51-52). - Див. 
ще папороть. 

пап'€-маше <<пластична маса з па
перу чи картону і клейких речовин, з 
якої роблять іграшки, маски•>; - р. 
папье-маше, бр. пап' е-машЗ, п. раріег 
mache, ч. papfrmase, слц: раріег mache, 
ВЛ. papmasej, болr. папие-маше, СХВ. 
папирмашё, слн. papfrmase; - запо
зичення з французької мови; фр. раріег 
mache, букв. <<жований папір•>, склада
ється з іменника раріег <<папір•>, що 
походить від лат. papyтus <<папірус, па

пір з папірусу•>, і дієприкметника ma
che <<жованиЙ•>, пов'язаного з macher 
<<жувати•>, що звоДиться до лат. mas
ticaгe <<жувати•>, яке походить від гр. 
,_юСУТІХсХ<.u <<СКрегочу зубами•>, пов'яза
ного з IJCIOTIX'l <<жувальна смола•>. -
СІС2 621; К3СРЯ З26; Si. wуг. obcych 
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549; Holub-Lyer 356; Кlein 1122. -
Див. ще мастИка, папір. 

[папіжа] <<Листки на качані кукуру
ДЗИ>> ДзАтл ІІ, [папіжuня] «ТС.>> тж; -
запозичення з польської або чеської 
мови; п. [papierzyna], ч. papei'ina <<тон
ке волокно, волосина; пушина>> пов'я
зані з п. ріо го <<перо•>, ч. pero <<перо, 
пух•>, спорідненими з укр. перо; пор. 
[пір' я] <<Листя на качані кукурудзИ>>, 
[пірuння] «ТС.>>. - Дзендзелівський 
RКJ LTN 15, 145-146. - Див. ще 
перо. 

папільйотка <<шматочок паперу, 
тканини для домашньої завивки волос
ся; паперова трубочка, яку надягають 
на ніжку смаженої птиці, кісточку від
бивної котлети•>; - р. папиль6тка, 
бр. папільётка, п. ч. papilot, слц. papi
lota, болг. папилот, м. папилота, схв. 
папилота, слн. papilot; - запозичення 
з французької мови; фр. papillote <<па
пільйотка•> утворене від papillon <<Мете
лик•>, що походить від лат. papilio <<Ме
телик; намет, шатро•>. - Черньrх ІІ З; 
Si. wуг. obcych 548; Holub-Lyer 356; 
КІеіп 1123; Dauzat 530. - Див. ще 
павільйон. 

папір, [т:іпер] <<папір•> Г, Пі, [папе
ра] «ТС.•>, [папірець] <<ПапірецЬ>>, [папе
рик] <<папірець; паперовий гульден>> 
ВеЗа, [паперuна] <<аркуш папеf?у•>, па
перовuк <<Папірник•>, lпаперок] <<папі
рець•> Нед, [пап{ра] <<Папір; докуменТ», 
палірець СУМ, Нед, [папfркаj <<папі
рець; асигнаціЯ•>, папfрник <<працівник 
паперової промисловості; [гаманець; 
продавець паперу•> Пі], [пап{рниця] 
<<Портфель•> Пі, папfрня <<паперова фа
брика>>, [папfрок] <<папірець•> Г, Нед, 
[пап(gя] <<багато паперу•> Ба, паперо
вий, lпап{рний] <<паперовиЙ>>, [папіро
вий, пап{рчатий Нед, Пі, пап{ряний 
Нед] <<ТС.>>, ст. паперу (род. в.) (1571); -
р. (папера) <<Папір>>, бр. папера <<ТС.>>, 
др. папир'Ь <<ГНіТ», п. papier <<папір>>, 
заст. діал. papir, [papior], ч. pap!r, слц. 
раріег, вл. нл. рарjега, полаб. раріг, схв. 

пстйр, слн. pap!r «ТС.•>; - запозичено з 
німецької мови, можливо, за польським 

папірус 

посередництвом; н. Papler <<папір>> похо
дить від лат. papyrus «ТС.>>, джерелом 

якого є гр. шх1ТVрщ <<папірус (болотяна 
рослина Єгиптуk - Акуленко 134; 
Кобилянський Мовозн. 1976 І 6, 32; Ко
ломієць Мовозн. 1975 І 6, 84; Коваль 
66; Richhardt 87; Huttl-Worth 15; Шелу
дько 41; Фасмер ІІІ 201; Пр~обр. ІІ 14; 
Bгtickner 395; Machek ES~C 433; Ho
lub-Lyer 356; Schuster-Sewc 1042; 
Кluge-Mitzka 530; Walde-Hofm. ІІ 
250. -Див. ще папірус. 

[папірка] <<ратиця О, Нед; частина 
ратиці 0>>, ·[папирка] «ТС.•> О, [папірці] 
<<рогова оболонка на ногах у копитних>> 
Нед, [папірок] <<плавальна перетинка 
між nальцями в качок та гусеЙ•> Бе У г; 
- запозичення зі словацької мови; слц. 
[раргkу] <<ратиці, кігті•>, [paprce, рар
гсkу] <<ТС.>> етимологічно не зовсім яс
не. - Онишкевич ІІ 39. 

[папірник] <<особа, зайнята у вів
чарстві>> Доп. УжДУ 4; - неясне. 

папіровка <<сорт яблуні з ранніми 
плодами•>; - р. папировка; - очевид

но, запозичення з польської мови; п. 
papieгowka <<сорт яблуні, білий налив•> 
пов'язане з papier <<папір•> (очевидно, 
за білим кольором плодів), якому від
повідає укр. папfр. - SW IV 46. -
Див. ще папір. 

папіроса щигарка•>, [папір6с] Куз, 
папіроска <<ТС.>>, папіросник <<той, хто 
виготовляє папіроси або торгує нимИ>>, 
папіросниця <<Та, хто виготовляє папі
роси або торгує ними; портсигар>>; -
р. болг. папироса, п. papieros, ч. papi
rosa (з рос.), papyrosa, слц. papirosa, 
схв. папироска, слн. papiroska; - за
позичення з польської мови; п. раріегоs 
<<Папіроса•> утворене від papier <<папір•> 
за зразком ісп. cigarгos (мн.) <<сигари•>. 
- Фасмер ІІІ 201; Черньrх ІІ 3-4; 
КЗСРЯ 325; Преобр. ІІ 15; Горяев 248; 
Bгtickner 394; SW IV 46. - Див. ще 
папір. 

папірус <<тропічна багаторічна рос
лина родини осокових, у єгиптян та 

інших стародавніх народів - матеріал 
для письма, Cyperus papirus L.>>; - р. 
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болг. папuрус, бр. папfрус, п. papiгus, 
ч. слц. вл. papyrus, м. папирус, схв. 

пстирус, пстирос, слн. papfrus, papi
ros; - через німецьке посередництво 
(н. Papyrus) запозичене з латинської 
мови; лат. papyтus походить від гр. 

ю:Хкuрщ <<папірус, болотяна рослина 
Єгипту>>, яке прийшло з Єгипту; ети
мологія невідома. - СІС2 621; Коваль 
66; Фасмер ІІІ 201; Преобр. ІІ 15; Sl. 
wyr. obcych 549; Holub-Lyer 356; 
Frisk ІІ 4 72. - Пор. папір. 

шіпка <<обкладинка для зберігання 
паперіВ>>; - р. бр. болr. М. папка, П. 
papka; - запозичення з німецької мо
ви; н. Рарре <<картон>> є результатом пе
ренесення назви Рар ре <<каша>> (через 
товсті прошарки клейстеру, яким ра
ніше скріплювали шари паперу), спів
відносне з укр. папа <<ХЛіб>>. - Фас
мер ІІІ 201; Чернь1х ІІ 4; Преобр. ІІ 15; 
Горяев 248; Bruckner 394; Кluge
Mitzka 530. -Див. ще папа'. 

[паплиця] <<паличка, якою добудо
вують коробки, щоб збільшити розміри у 
висоту; палиця; товсте поліНО>> Ник
НикТ Л, [папліска] <<рожен у санях Кур; 
палиця, ·якою добудовують ящик воза, 
щоб збільшити його розміри у висоту; 
валок для стягування або скручування 
ланцюга (дроту) НикНикТЛ•>, tпапліца] 
<<Один з кілочків, що вертикально встав
ляються в короб чи кріпляться до дра
бини воза•> НикНикТ Л, [п6плюска] не. 
тж; уламок палиці ЛексПол•>; - бр. [па
пліска]. <<батіГ>>, [паплfска] <<КИЙОК>>, п6-
пліска <<Палиця, киЙОК>>, [плfска] <<драби
ни у возі•>; - неясне; пов'язання з плес
кати (НикНикТ Л 97-98) сумнівне. 

паплюга, паплЮжити, паплЮ-
жий - ДИВ. ПЛЮГаВИЙ. 

[папля1 ] <<мокра погода•>; - очевид
но, афективне чи звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до [бабло] <<бо
лото, трясовина•> (пор.). 

[шіпля2 ] <<халтурник, поганий ро
бітник•> Нед, [папляти] <<халтурити, 
погано працювати•> Нед; - бр. [папля] 
<<маруда>>; - очевидно, афективне ут
ворення, паралельне до [баблятися] 

284 

шіпорз 

<<бабратися•>, ч. piplat <<копатися, вози
ТИСЯ>>. - Пор. бабло. 

[папля3] (бот.) <<Крислата тополя, 
Populus alba L. ВеБ, ВеНЗн, Mak; оси
ка УЗ БашкГУ 18/ 8•>; - запозичення 
з німецької мови; нвн. Pappel <<тополя•> 
(свн. popel, papel, двн. papilboum) по
ходить від елат. papulus (лат. populus) 
«ТС.>>. - Кluge-Mitzka 530-531. -
Див. ще тополя. 

[папляти] <<балакати, базікати•> 
Нед; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. рарІас <<ТС.•>, papla <<гово
рун, балакун, базікало>>, paplacz, [pa
plarz, paplak, paplala, papluga, paplot] 
<<ТС.•> вважаються звуконаслідувальни
ми утвореннями. - Bruckneг 394; SW 
IV 48. 

[папнЮх] <<брунька•> ВеНЗн, [попе
люх] <<бутон•> О; - неясне. 

паполома <<ПОПона; [ліжник Шух]»; -
др. папалома <<ПОКрИВаЛО>>, СХВ. поп
ЛОН ( поплун) <<КОВдра, покривалО>>, 
слн. [paplum] «ТС.>>; - давнє запози
чення з грецької мови; сгр. ю:ХкЛW!lС< 
<<Покривало•> походить від гр. ЄсракЛw
!lС< «ТС.•>, пов'язаного з ЄсрсхкЛ6w <<роз
гортаю, натягую>>, утвореним з префік
са Е1Гl- <<ДО-, на-, при->> і дієслова сшЛ6w 
<<рОЗГОрТаЮ>>, ПОХіДНОГО Від сшЛ6(о)<;; 
<<простиЙ•>, можливо, спорідненого з 
лат. simplus <<ТС.>>. - Критенко Мо
возн. 1973/2, 31; Огієнко РМ 1935/3, 
131-132; Фасмер ІІІ 202; Преобр. ІІ 
15; Горяев 248; Mikl. EW 258; Frisk І 
121-122. 

[папора] (бот.) <<ВИд рогози•> Мо, 
Дз, [пащjра] <<рогіз•> Мо; - болг. па
пур <<рогіз; [кукурудза],>; - запози
чення з молдавської мови; молд. папу
рз <<рогіз•>, як і .рум. papura <<рогіз, ко
миш, очерет•>, походить від лат. papy
гus <<папірус•>. - Мо 55; СДЕЛМ 302; 
DLRM 582; Pщcariu 110. - Див. ще 
папірус. 

[папорз] <<Кістка крила•> Нед; - р. 
[папорзок] <<Плечова кістка•>, [папорот
ка, папороток] <<другий суглоб крила 
у птаха•>; - неясне; можливо, пов'яза
не З [п6рзний] <<СКОрОМНИЙ>>. 
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[шіпорзи] <<кольчуга>> Нед; - др. 
папорзи <<наплічник, верхня частина 

броні•>; - задовільного пояснення не 
має; деякі дослідники <<Слова о полку 
Ігоревім•> (Jagic AfS!Ph 7, 658; 8, 158; 
Лотман Трудьr Отдела др.-русск. лит. 
1958, З7-З8) схильні читати давньо
руське слово як паварози <<ремінці, що 

прикріплюють шолом до підборіддя•>; 
можливо, пов'язане з [папорз] <<Кістка 
крила•>, р. [папорзок] <<плечова кістка•>. -
Фасмер-Трубачев ІІІ 202; Преобр. П 15. 

папороть (бот.) <<щитник чолові
чий, Dгyopteris fШх mas (L.) Schott. 
(Aspidium filix mas Sw.); аспленій, Asp
lenium L.; безщитник, Athyrium Roth•>, 
[папароть] <<щитник•> Mak, [папора 
Mak, папорка См, папорок, папоро
та, папорох, папороч, папрадь тж] 
<<ТС.>>, папоротеві, папороті <<Filica
les>>, папоротник, [папоротниця] <<Па
пороть жіноча•> Нед, [папортина] <<Па
поротЬ», [папортинЯк] <<Порода кома
хи, що живе на папороті•>, папороте
вий, папоротин; - р. папороть, бр. 
папараЦЬ, П. БЛ. рарГОС, Ч. paprad', 
paprat, слц. paprad', нл. papros, болг. 
папрат, м. папра, папрат, папрад, 
схв. пёшрат, слн. praprot; - псл. *ра
рогtь, пов' язане чергуванням голосних 
з pero <<перо•> (пор. гр. 1rтєрk <<папо
роТЬ>> - 1rтєр6v <<перо>>; - споріднене 
з лит. papartis (papartys) <<Папороть•>, 
sparпas <<крило•>, лтс. paparde <<Папо
ротЬ•>, [paports] «ТС.>>, sparns <<Крило•>, 
двн. farн <<Папороть•>, ірл. raith <<ТС.>>, 
ав. par;:ma- <<крило, перо•>, дінд. рап)аm 
<<ТС.•>; іє. *por-/per- <<летітИ•>. - Коваль 
76-77; Меркулова Очерки 118; Фас
мер-Трубачев ІІІ 202; Черньrх ІІ 4; 
Преобр. ІІ 15; Горяев 248; Bri..ickner 
~95; Machek Jm. rostl. З2; Schuster
Sewc 1042-1 04З; Младенов 411; Skok 
ІІ 602; Otr~bski LP 9, ЗЗ; Mikl. EW 
2З1; Karulis ІІ 18; Mayrhofer П 22З. -
Див. ще перо. :.._ Пор. прапор. 

паприка (бот.) <<перець, Piper L.•>, 
[папрuга] <<ТС.•> О, [попрuга] <<струч
ковий перець одноІічний, Capsicum 
aпnuum L.>> ВеНЗн, поприJ'а] <<Перчи-

папуга 

ця•> НЗ УжДУ 14, [папрuJ'а] (бот.) 
<<дурман звичайний, Datura stramoni
um L.>> ВеУг, п6пер <<перець•>, [папри
кувати] <<приправляти перцем•> Нед; 
- р. болг. паприка, бр. папрьtка, п. 
papryka, ч. слц. вл. paprika, болг. 
паприкаш <<м'ясо зі стручками перцю 
і соусом•>, м. паприкаш «ТС.>>, схв. 
пстрика, пётар, слн. paprika; - за
позичення з угорської мови; уг. papri
ka ПОХОДИТЬ від СХВ. псшрика, п(шар, 
яке через лат. piper зводиться до 
гр. 1ri1rєpt (<1ТЕ1ТЄрl) <<перець•>. - СІС2 

621; Німчук 262; Балецкий St. sl. 9, 
ЗЗ8; Reychman JP З 1 І 5, 204-205; 
Zar~ba JP З 1 І З, 118; Sl. wyr. Qbcych 
548; Bruckner 410; Machek ESJC 4ЗЗ; 
Jm. rostl. 205; Holub-Lyer З57; Skok 
ІІ 601; Mikl. EW 270; MNTESz ІІІ 
9З-94; Walde-Hofm. П ЗО8-ЗО9. -
Див. ще перець. 

папуаси (одн. папуас) «Племена, 
що населяють Нову Гвінею та деякі 
інші острови МеланезіЇ•>; - р. бр. па
пуас, п. Papuas, ч. Papuan(ec), слц. Pa
puanec, болг. папуаси, папуа, схв. па
пуанац; - запозичення з малайської 
мови: мал. papuwah <<кучерявиЙ•>. -
ССРЛЯ 9, 140; Кlein 112З. 

папуга (орн.) <<Psittacus L.•>, па
щjжка, папужок, папужий, [папуж
ний] <<кольору папуги•> Пі; - р. попу
гай, бр. папугай, П. papuga, Ч. papou
sek, СТ. papuch, СЛЦ. papagaj, БЛ. pa
puch, papagaj, нл. papagaj, болг. папа
гал, М. папагал, СХВ. папагаj, СЛН. pa
piga, papagaj, цсл. nAnoyrь; - очевид
но, давнє запозичення з турецької мо
ви; тур. papagan <<папуга•> походить від 
ар. babaga, babagha «ТС.•>, що є, мож
ливо, звуконаслідувальним; у російську 
мову увійшло, мабуть, за посередницт
вом західноєвропейських (гол. papegaai, 
снн. papagoie, свн. papagey, фр. ст. pa
pegai, ісп. papagayo від ар. babagha). 
- Фасмер-Трубачев ІІІ З28; Черньrх 
П 57; Преобр. П 105; Sl. wуг. obcych 
548; Stiller JЗ.О 2211, Bгuckneг З95; 
Machek ESJC 4ЗЗ; Holub-Lyer З57; 
Кluge-Mitzka 5ЗО. 
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[папудзя] <<скручене листя тютю
ну>> ВеЛ; - не зовсім ясне; можливо, 
результат видазміни слова папуша 
<<в'язка, пака тютюнового листя>>. 

[папуля] <<повний місяць Нед; товс
та морда, пика ВеБ•>; - неясне; мож
ливо, пов'язане з лат. papula <<пухир, 
прищ, гуля>>. 

[папуці] <<Валянці, повстяні череви
КИ>> Нед, [папучі] ~<капці•> Сл. и балк. 
язьrкозн. 1983; - р. [пампуши] <<чере
вики, капці>>, п. papucie (одн. papuc) 
<<пантофлі, хатні черевики, капці>>, ч. 
papuce <<теплі кімнатні черевики•>, слц. 
papuca <<черевик•>, papuce <<домашні че
ревики•>, болг. папуци ( одн. пап ук) <<Че
ревики», м. папучи (одн. папуча) <<до
машні ЧереВИКИ>>, СХВ. папуча <<ДОМаШ
НіЙ черевик•>; - запозичення з кримсь
котатарської мови; крим.-тат. тур. ра
рис <<черевиК>>, походить від перс. pa
pils <<ТС.>>, що складається з основ слів 
ра <<нога•> і pilsidan <<покривати•>. - Се
менова Сл. и балк. язьrкозн. Пробл. 
лексикол. 1983, 169-170; Фасмер ІІІ 
195, 203; Преобр. ІІ 11; Радлов IV 
1209-1210; Bruckner 395; Л1achek 
ESJC 433; Holub-Kop. 264; Holub
Lyer 357; Lokotsch 130. 

папуша <<в'язка, пака тютюнового 
листя; пачка>>, [папушuна] <<Кукурудзяне 
листЯ>> Нед, папушити <<зв'язувати тю
тюн у папуші•>; - р. папуша, [пампу
ша], бр. папуша, п. papusza; - запози
чення з румунської і молдавської мов; 
рум. молд. papu~a <<лялька; в'язка; поча
ток молодої кукурудзи•> утворене від лат. 
*рара, що було варіантом форми pilpa 
<<Лялька•>, походження якого неясне; за 

іншим припущенням (Горяев 248; Л1at
zeпauer LF 12, 189-190; Reychman JP 
31/5, 209), слов'янські форми походять 
від тур. papuc <<Черевик•> (нібито через 
схожість в'язки тютюну з черевиком), 
що дуже сумнівно. - Акуленко 138; 
Scheludko 1 39; Vincenz 11; V rabie Roma
noslavica 14, 165; ССРЛЯ 9, 141; Фас
мер ІІІ 202; Преобр. ІІ 16; СДЕЛЛ1 346; 
Puscariu 109-110; DLRЛ1 595; Walde
Hofm. ІІ 389-390. 
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папушник <<вид печива з дріжджо
вого тіста>> СУЛ1, Нед; - р. [т:іпош
ник] <<Здобний хліб або пряниК>>, [па
пушник] <<ХЛіб із пшеничного борош
на>>, п. papusznik <<ВИд булки•>; - похід
не утворення від папа <<ХЛіб>>. - Фас
мер ІІІ 202; Преобр. ІІ 16; Горяев 248. -
Див. ще папа'. - Пор. пампуха. 

[папушоя] <<мамалига; кукурудза 
Л1е>>, [папш6я] <<кукурудза>> Л1е, Л1о, 
[папшо(у)і'ня] <<кукурудзиннЯ>> Л1о, 
[папш6йнисько] <<бадилля кукурудзи, 
кукурудзиннЯ>> Л1о, [папш6йнийj <<Ку
курудзяниЙ•> (про борошно і под.) Л1е; 
- р. [папш6й] <<кукурудза•>; - запози
чення з молдавської мови; молд. рум. 
рарщоі ,,кукурудза•> утворене від papu
~a <<початок молодої кукурудзи>>. -
Л1ельничук Л1олд. 3Л. 170; Scheludko 
139; VгаЬіе Romaпoslavica 14, 165; 
СДЕЛЛ1 346; Puscaгiu 109-110; 
DLRЛ1 595. - Див. Ще папуша. 

пар1 <<рілля, залишена на одне літо 
без посіву>>, [паран{вка] <<земля, зора
на на зиму>> О, [парена] <<толока•> Нед, 
[паренuна] <<Пар•>, [пареНUЦЯ, парина] 
«ТС.>>, [паринина] <<неглибоко зорана 
земля під посів•> О, [парі] <<Осінні й ве
сняні сходи посівів•> ЛЧеRк, [парови
на] <<ПОЛе, зоране на ЗЯб>>, [пар6кj <<ПО
ле, на якому росло просо>> Л1о, [паре
нати] <<Орати На ЗЯб>>, [паренити, па
ренувати Нед, паринати О] <<ТС.>>, [па
ринувати] «Лежати під паром>> Корз, 
парити <<Залишати під паром (зем
ЛЮ)>>, [пfдпарок] <<поле, виоране після 
скошення хліба, на якому будуть сіяти 
восени>> Л1о, [попар] <<пар>> НикСгЛ, 
[п6пар] <<земля, зорана на зиму>> тж; -
р. бр. пар, п. (помор.) [pvoparj <<Парове 
поле>>; - остаточно не з'ясоване; зде· 
більшого пов'язується з пара, парити, 
пр{ти в значенні <<гноїти, перегнива
ТИ•>; зводиться також (Варбот 3тимоло
гия 1977, 25-28) до псл. *porti <<Орати, 
мотижити, корчувати•> (пор. [п6рпати] 
<<розпушувати ралоМ>>, р. [прать] <<МО
тижити і корчувати>>) або до porati <<об
робляти•> (пор. порати <<ОбробЛЯТИ (зем
ЛЮ)>>, п. porac si~ (рагас si~) <<займати-
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ся, трудитисЯ>>) чи до *регtі <<Перти; топ
тати>> (як толока <<пар>> пов'язане з 
товктИ, псл. *t'ьJkti в значенні <<витоп
тувати худобою о при випасанні>>). -
Дзендзелівський St. sl. 10/1-2, 45-
48; Фасмер ІІІ 203; "[Треобр. ІІ 20; Мла
денов 411; MeiJJet Etudes 255; Matze
nauer LF 14, 180; Trautmanп 231. -
По]J. шіfа'. 

[пар ] <<дерев'яний кіл, за допомо
гою якого рибалки підтягують крило 
невода>> Дз, Мо, Берл, [паршчuк] 
<<рибалка, що забиває кіл при перетя
гуванні невода вперед>> Дз, [парчик] 
«ТС.•> Мо; - запозичення з молдавсь
кої мови; молд. пар <<кілок•>, рум. par 
<<Загострений кіл, жердина, тичина>> 
походять від лат. palus <<кілок, 
СТОВП>>. - СДЕЛМ 302; DLRM 582-
583; Рщсагіu 110. - Див. ще палі
сад, паля 1 . 

пара1 «ГаЗОПОдібниЙ СТаН ВОДИ>>, 
[пар] не.•> Нед, [паренuна] <<обварена 
окропом подрібнена трава на корм еви
НЯМ>>, [парuло] <<Теплиця•> ВеУг, па
рuльник, парuльня, [парfвка] <<лазнЯ>> 
Куз, [парінка] <<обварена окропом січ
ка>> Нед, парнИк <<Засклене приміщен
ня для вирощування розсади, овочів; 
[ящик, що запобігає обмерзанню коле
са водяного млина; вид спиртного на

пою, що вИготовляється шляхом випа

ровування певного розчину],>, пар ни
кар, парникарство, [парнота] <<духо
та, спека>> Нед, парнЯ <<Відділення у 
лазні, де. паряться; приміщення, де па
рять і гнуть дерево для обіддя; спека з 
надмірною вологістю>> СУМ, Нед, [па
ровець] <<пароплав•> Куз, паровИк, [па
ровuчник] <<кочегар•> Куз, [паровИчня] 
<<ПарильнЯ>> Куз, [паровня] <<ВОлоге теп
ло із сирих . .дров для виготовлення обо
діВ•> Нед, парити парка <<діяти з над
звичайною поспішні ою, гарячковістю>>, 
[парота] <<духота•> Нед, [пароха] <<ря
жанка•> Куриленко, [парещjха] «ТС.>> 
тж, [паруха] нс. тж; сметана з паре
ним молоком; горілка•>, парuльний, 
паркИй, парнИй, паровИй, паравИчний 
<<уживаний для спалювання в паровоз-

шіра 

них топках•> (про вугілля), [парух6ва 
вонЮчість] <<сивушне масло, що пога
но пахне>>, парити <<Піддавати діЇ па
рИ>>, парувати, вuпар, вИпарка <<ВИПа
рюваННЯ>>, вИпарки не, що лишилося 
після випарюваннЯ>>, випарнИк <<при
лад для випаровування рідиНИ>>, випар

нuй, відпар <<негуста пара; випари•>, 
запара <<рідке тісто, виготовлене запа
рюванням борОШНа>>, запарка <<Запарю
вання; запара; велике напруження, по

спішність у роботі внаслідок невсти
гання; казан або якийсь пристрій для 
запарювання•>, [ізпар] <<Випаровування•> 
Ж, lізпарище] «ТС.>> Ж, [напар] <<Від
вар; настій на гарячій воді>> Ж, [ напа
ренє] «ТС.>> Ж, [невипарлuвий] Ж, 
6пар <<Легенький туман; випари; місце 
на болоті, що ніколи не замерзає; опо
лонка, переважно утворена течією•>, 

опара <<Запара; (окріп Пі)•>, [опарі] 
<<Червоний СИП>> Ж, опарник <<Посуд 
ДЛЯ запарИ>>, опаритися <<ОбшпарИТИ
СЯ>>, опарювати <<ОбшпарюваТИ>>, під
пар <<вовна з оброблених на шкіру ове
чих шкур>>, [пfдпар] <<ВИплетене із со
ломи прикриття для тютюнової розса
ДИ>> Нед, [не дати попару] <<Не дозво
лити відпочинку>> Нед, прИпарка СУМ, 
Нед, [припарник] <<гарячий камінь•> 
Нед, [прИпарок] <<сонячна спека влітку 
в проміжках між дощами>> Нед, про
парка, пропарювання, пропарений, 
пропарювальний, розпар <<розпарю
вання•>, [розпари] <<відлига•>, [спар] 
<<спека; рана у коня, натерта сідлоМ>>, 

[спарний] <<душниЙ>>, [спdрно] <<Жарко, 
дуШНО>>; - р. пар, бр. болr. М. пара, 
др. пара, паря, п. para, [par], ч. para, 
СЛЦ. ВЛ. НЛ. para, СХВ. пара, СЛН. рага, 
стсл. пАрА; - псл. para, рагь, пов'яза
не чергуванням г.олосних з *preti <<прі
ТИ•>; - споріднене з лит. perti <<пари
ТИ>>, pirtls <<лазнЯ•>, л те. рёгtіеs <<пари
тисЯ•>; іє. *рог-/ per- <<ВИвітрюватися, 
випаровуватися, паритисЯ>>. - Фасмер 
ІІІ 203; Черньrх І1 4; Преобр.v ІІ 19-20; 
Bruckпer 395; Machek ESJC 434; Ho
Jub-:-Kop. 264; HoJub-Lyer 357; Schus
ter-Sewc 1 043; Младенов 411; Skok ІІ 
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604-605; Trautmann 231; Pokorny 809. 
- Див. ще пріти. 

пара2 <<ДВОЄ•>, [парка] <<Пара; ЧаС 
токування у птахів•> Нед, паровuця 
<<парні воли, запряжені разом; спаро
ваний одяг, одягнений разом•>, [парок] 
<<снопи житньої соломи для покрівлі, 
які в'яжуться по два разом•> Мо, па
рuстий <<ПарНИЙ, спаренИЙ•>, парнuй, 
[паровИй] <<парниЙ•>, парувальний, 
[парма] <<Парою•> Нед, [парома] «ТС.•> 
Нед, напарник, [непарнuстий] <<Не
парнИЙ>> Ж, попарно <<ПО двоЄ•>, [роз
пари] «непарні воли», розпарки «не 
парні•> (про чоботи, рукавиці); - р. 
бр. пара, п. para, ч. слц. par, м. пар, 
схв. пар, слн. par; - запозичено з ні
мецької мови, очевидно, за польським 
посередництвом; нвн. Рааг <<пара•> (двн. 
свн. par <<ТС.•>) походить від лат. рат 
<<рівний, однаковий, парний; пара•>, спо
рідненого з ав. pairyaпte <<Порівнюють
ся, зіставляютьсЯ•>, гр. 1rЄрvrнн <<Про
даю, торгую•> (власне, <<даю за рівну 
вартіСТЬ>>), дінд. prati <<ПрОТИ>>, ПСЛ. 
protivь «ТС.•>, укр. проти. - Коваль 
156; Шелудько 42; Фасмер ІІІ 203; 
Чернь1х ІІ 4; Преобр. П 16; Huttlv
Worth 16; Bгuckneг 395; Machek ESJC 
434; Holub-Lyeг 357; Skok ІІ 603-
604; Mikl. EW 232; Кluge-Mitzka 
527; Walde-Hofm. П 250-251. -
Пор. паритет, протИ. 

парабелум <<різновид автоматично
го пістолета•>; - р. парабеллум, бр. 
парабелум, п. ч. parabellum, болг. па
рабел, м. парабел, парабелум, схв. 
парабелум, слн. parabelum; - запози
чення з німецької мови; н. Parabellum 
(вид пістолета) виникло в результаті 
конденсації латинського виразу para 
bellum <<Готуйся до війни•>, що склада
ється з para <<готуй•> від paro <<готую, 
організовую•>, і bellum (наз. і зн. в.) 
<<Війна•>, (ст. duellum «ТС.•>), можливо, 
спорідненого З гр. OC<lW <<Підпалюю, за
ГОрЯЮСЬ, ГОрЮ>>, алб. dunє <<ГОре, біЛЬ>>, 
двн. zuscen <<Підпалювати•>. - СІС2 

621; Коваль 185; ССРЛЯ 9, 150; Sl. 
wyr. obcych 492; Walde-Hofm. І 100, 
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ІІ 256-257. - Див. ще апарат. -
Пор. парИрувати. 

парабола <<Незамкнута крива, кож
на точка якої однаково віддалена від 
даної точки (фокуса) і даної прямої 
(директриси); притча, іносказаннЯ•>, 
[парабол(ст] <<той, хто пише параболи•> 
Нед, парабол{чний, парабольний; - р. 
болг. м. парабола, бр. парабала, п. ч. 
слц. parabola, вл. parabla, схв. парабо
ла, слн. parabola; - запозичення з ла
тинської мови; лат. parabola <<Парабо
ла•> походить від гр. 1rcxpcxf3oЛ~ <<Зістав
лення, порівняння, суміжне розташу

вання•>, пов'язаного з 1Те<рсх(3аЛЛw <<Під
кидаю, кладу поряд, зіставляю, проти
ставлю, наближаюсь•>, утвореним з 

префікса 1ТС<рсх- <<поруч, білЯ•> і дієслова 
(3аЛЛw <<кидаю, метаю•>. - СІС2 621; 
Фасмер ІІІ 203; Горяев 248; Sl. wyr. 
obcych 549; Holub-Lyer 357; Младе
нов 411; Frisk І 215; П 472-473.
Див. ще балістика. - Пор. гіпербо
ла. 

[параван] «Ширма•>, [паровdн] «ТС.•> 
Пі; - п. parawan, ч. слц. слн. paravaп, 
болг. параван, м. параван, схв. пара
ван; - запозичення з французької мо
ви; фр. paraveпt <<Ширма•> походить від 
іт. paravento <<Ширма, заслона від віт
РУ•>, утвореного з основ дієслова parare 
<<Захищати, відвертати•>, що зводиться 
до лат. paro <<готую, організовую•>, та 
іменника vento <<вітер•>, що походить 
від лат. ventus «ТС.>>. - СІС2 622; Ко
валь 131-132; Sl. wyr. obcych 551; 
Bruckner 396; Holub-Lyer 358; Dauzat 
532; Gamillscheg 679. - Див. ще апа
рат, вентилювати. - Пор. пара
соль, парашут. 

параграф; - р. бр. параграф, п. 
ч. слц. вл. paragraf, болг. параграф, м. 
параграф, схв. параграф, слн. para
graf; - через польське посередництво 
запозичено із середньолатинської мови; 
елат. paragraphus <<параграф•> походить 
від гр. 1ТС<раурсхсрщ, букв. <<Написаний 
поруч (знак)•>, пов'язаного з дієсловом 
1rcxpcxypacpw <<Приписую, вписую•>, утво
реним з префікса 1rcxpcx- <<поруч, білЯ•> і 



парад 

дієслова ypacp<.u <<Пишу, дряпаю>>. -
СІС2 622; Фасмер ІІІ 203; Черньrх ІІ 4; 
Горяев 248; St. wуг. obcych 550; Ho
lub-Lyeг 357; Младенов 411; Юuge
Mitzka 532; Юеіп 1125. - Див. ще 
графа. 

парад, [парада] <<парад>> Нед, [па
радник] <<франт, чепуfун>>, [парадош] 
«ТС.>> Нед, [параднuця <<горда дівчина>> 
Нед, парадний, парадувати <<брати 
участь у параді>>; - р. бр. болг. парад, 
п. вл. parada, ч. слц. parada <<убір, 
наряд>>, м. схв. парада, слн. parada; -
запозичено з французької мови, мож
ливо, за польським та російським посе
редництвом; фр. parade «Парад, огляд 
військ>> походить від ісп. parada <<зу
пинка, місцеперебування>>, пов'язаного 
з parar <<зупинятися, робити приваЛ>>, 
яке зводиться до лат. paro «rотую, ор

ганізовую>>. - СІС2 622; Коваль 191; 
Черньrх П 4-5; Фасмер ІІІ 204; Ho
lub-Lyer 358; Dauzat 532; Gamillscheg 
678. -Див. ще апарат. 

парадИгма <<ВЗірець; системний 
ряд або таблиця форм відмінювання чи 
дієвідмінювання окремого слова>>, ст. 
парадигма <<зводь>> (1627); - р. болг. 
м. парадИгма, бр. парадьtгма, п. para
dygmat, ч. слц. вл. paradigma, схв. па
радИгма, слн. paradigma; - запози
чення з пізньолатинської мови; пізньо
лат. paradїgma <<парадигма>> походить 
від гр. 1н.храоєtу11сх <<Зразок, модель>>, 
пов'язаного з 1ТС<ре<оєіхvu111 <<показую, 
експоную•>, утвореним з префікса 1ТС<
рсх- <<Поруч, білЯ>> і oєixvU!ll (oєtxvu<.u) 
<<Показую, виявляю, демонструю>>, спо

рідненого з дінд. disati <<вказує, зазна
чає, позначає>>, dі~ФЬ <<Назва, позначен
НЯ>>, лат. dicere <<говорити>>, хет. tekkus
sarni <<Показую>>. - СІС2 622; ССРЛЯ 9, 
155; "Sl. wyr. obcych 549; Holub-Lyer 
357; Dauzat 531; Юеіп 1124; Frisk І 
355-356; Boisacq 170-171. - Див. 
ще диктат. 

[парадИчка] (бот.) <<ПОмідор, Sola
nurn lycopersicurn L.>> ВеНЗн, ВеУг, 
Mak, [бородічкu] «ТС.>> НЗ УжДУ 26; -
запозичення з угорської мови; уг. para-
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dicsorn <<Помідор; раЙ>> (помідор ще на
зивають райським яблуком) походить 
від пізньолат. paгadїsus <<раЙ>> ( < гр. 
1ТС<раоєющ <<Парк, сад, рай.>). - Бев
зенко НЗ УжДУ 26/2, 169. - Див. 
ще бородічкИ. 

парадокс <<думка, судження, що 
різко розходиться із загальноприйня
тим; несподіване явище, яке не відпо

відає звичайним науковим уявленням>>, 
парадоксалfст, парадоксальний; - р. 
бр. болг. м. парадокс, п. вл. paradoks, 
ч. слц. paradox, схв. парадокс, слн. 
paradoks; - запозичення з французь
кої мови; фр. paradoxe через лат. para
doxurn <<парадокс>> зводиться до гр. 
1rcxpaoo~ov нс.•> (1rсхраоо~щ <<такий, 
що суперечить усталеній думці, незви
чний, неймовірниЙ>>), утвореного з пре
фікса 1rcxpcx- <<поруч, біля; порівняно З>> 
та іменника 06~С< <<думка, ПОГЛЯД>>, ПО
в'язаНОГО з о6у11сх нс.; положення, дог
ма>>, OOXE<.u <<Вважаю, думаю>>. - СІС2 

622; К3СРЯ 326; Sl. wyr. obcych 549; 
HoJub-Lyeг 357; Младенов 42; Юеіn 
1125; Dauzat 531; Frisk І 360, 404-
406; 409-410; Boisacq 122, 194, 196. -
Див. ще догма. 

[паразина] (бот.) <<Польова осока, 
Carex pseudocyperus L.>> Пі, Mak; -
неясне; можливо, пов'язане з молд. 
паражинз <<пустка>>, рум. paragina <<пе
реліг, необроблювана земля, вкрита 
бур'янаМИ>>. -Пор. панаджин. 

паразИт <<організм, що живиться 
тканинами, соками іншого організму; 
той, хто живе, експлуатуючи чужу пра
ЦЮ>>, паразитИзм, паразИтство, па
разитарний, паразитИ•щий, пара
зИтний, паразитувати, [паразитни
чати] Нед; - р. болг. паразИт, бр. 
параз{т, п. parazyt, ч. parazit, parasit, 
слц. вл. parazit, м. паразит, схв. па

разит, парасит, слн. parazit; - запо
зичення з французької мови; фр. para
site <<паразит>> походить від лат. parasї
tus <<співтрапезник; паразит>>, джере
лом якого є гр. 1rсхраопщ; «ТС.>>, букв. 
<<ТОЙ, хто їсть поруч з ким-небудь>>, ут
ворене з прийменника 1rcxpa <<поруч, 

289 



па рай 

білЯ>> та іменника СJітщ <<ХЛіб, продук
ти, харчі>>, етимологічно неясного. -
СІС2 622; Фасмер ІІІ 203; Чернь1х ІІ 5; 
Sl. wyr. obcych 551; Holub-Lyer 358; 
Младенов 412; КІеіп 1128; Dauzat 532; 
Frisk ІІ 711-712. 

[парай] <<мучитель>> Нед, [парайна] 
<<насильство, примус>>, [параїнаj «ТС.>> 
тж, [пара!ти] <<підганяти, квапити тж; 
настирливо вимагати, просити>> ВеБ, 
[вuпараїти] <<настирливо домогтися>> 
Ж, [запараїти] <<настирливо вимагати>> 
Ж, [упораїти] <<вимучити>> ВеЗн; -
неясне; виведення від рум. parai (p!rai) 
<<тріщатИ>> (Scheludko 129) видається 
сумнівним. 

[параклИ:с] <<Молебень>> Нед; -
болг. параклис, цсл. nАрАклнс'Ь «ТС.>>; -
запозичено за церковнослов'янським 
посередництвом з грецької мови; гр. 
1н.храхЛГ]СJlСJ <<заклик, відозва, прохан
НЯ>> пов'язане з ксхрсххсхЛЄ<.u <<закликаю, 
прошу>>, утвореним з префікса ксхрсх
<<поруч, біЛЯ>> і дієслова хсхЛЄ<.u нукаю, 
кличу, закликаю>>, спорідненого з лат. 
са]о <<СКЛИКаЮ>>, ПСЛ. *koJkoJь <<ДЗВіН>>, 
укр. [колокfл] «ТС.>>. - Младенов 412; 
Fгisk І 762-763; Boisacq 397-398. -
Див. ще колокіл. 

паралелепfпед <<Шестигранник, 
гранями якого є паралелограми з по

парна паралельними площинами>>; -
р. параллелепuпед, бр. паралелеп(пед, 
п. paralelepiped, болг. паралелопuпед, 
м. паралелепипед, схв. паралелопu
пед, слн. paralelepiped; - запозичення 
із середньолатинської мови; елат. paгal
lё!epipedum походить від гр. ксхрсхЛ
ЛГJЛЕкікє6оv «ТС.», утвореного з основ 
прикметника ксхраЛЛГJЛЩ <<паралельниЙ>> 
та іменника ЄкІкє6оv <<рівнина, площи
на» чи прикметника Єкікє6щ <<рівний, 
плоскИЙ>>, що складаються з основ 
присл. ЄкІ «на, зверху» та іменника 
кЄ6оv <<фунт, земля>>, спорідненого з 
дінд. padam <<крок, ступня, слід, коліЯ>>, 
лит. peda <<ступня, стопа>>, лат. рёs 
(род. в. pёdis) <<Нога, ступнЯ>>, дісл. fet 
<<кроК>>, гот. fotus <<нога>>, англ. foot 
<<ступня, стопа, нога>>. - СІС2 622; 

290 

параліч 

ССР ЛЯ 9, 170; КІеіп 1126; Fгisk ІІ 
485-486. - Див. ще епігон, пара
лель. - Пор. футбол. 

паралелограм <<Чотирикутник, про
тилежні сторони якого рівні й парале
льні>>; - р. параллелограм, бр. пара
лелаграм, п. ч. слц. вл. paralelogram, 
болг. м. паралелограм, схв. паралело
грам, слн. рагаІе!оgгаm; - запозичен
ня із середньолатинської мови; елат. 
parallёlogгammum походить від гр. ксх
рсхЛЛГ]Лоурсхщ.юv «ТС.>>, утвореного з ос
нов прикметника ксхраЛЛГ]Лщ <<парале
льниЙ>> та іменника уращ.ю <<лінія>>, по
в'язаного з дієсловом ypacp<.u <<пишу>>. 
- СІС2 623; ССР ЛЯ 9, 171; Фасмер ІІІ 
204; КІеіп 1126. - Див. ще графіка, 
паралель. - Пор. діаграма, епі
грама. 

паралель, паралелізм, паралелі
зація, паралельний; - р. параллель, 
бр. паралель, п. ч. слц. вл. para!ela, 
болг. паралел, м. паралела, схв. па
ралела, слн. paralela; - запозичено з 
латинської мови, можливо, за фран
цузьким посередництвом (фр. рагаІеІІе 
<<паралель, паралельнИЙ>>); лат. parallё
lus <<паралельниЙ>> походить від гр. ксх
раЛЛГ]Ло<;; «ТС.>>, букв. <<ЯКИЙ іде поруЧ>>, 
утвореного з присл. кара <<поруч, білЯ>> 
і займенника аЛЛ~Л<.uv <<Між собою, 
один одного>>, що є редуплікативним 

утворенням від аЛЛщ <<іншиЙ>>, спорід
неного з вірм. ауІ, лат. alius, гот. aljis, 
дірл. аіІе «ТС.>>. - СІС2 623; Фасмер ІІІ 
204; Чернь1х ІІ 5; Sl. wyr. obcych 550; 
Holub-Lyer 357; Младенов 412; Кlu
ge-Mitzka 532; КІеіп 1126; Dauzat 
531; Frisk І 76-77. 

парал€с, параль6с, парель6с -
див. пулЯрес. 

[параліж] «Параліч>>, [паралюш] 
«ТС.>>; - бр. паралюш; - запозичення 
з польської мови; п. paraliz <<параліч>>, 
[paralusz] «ТС.>> походять від лат. paгaly
sis <<розслаблення, параліч>>. - Hutti
Worth 15; Sl. wyr. obcych 550; Bгuckner 
395; SW IV 55. -Див. ще параліч. 

параліч <<захворювання, що позбав
ляє який-небудь орган здатності нар-



паралія 

мально діяти•>, паралізатор <<Те, що 
змінює хід процесу•>, паралізація, па
рал{тик <<Людина, хвора на параліч•>, 
[параль] <<ПараліЧ•> Нед, паралітuч
ний, паралічний, паралізувати; - р. 
паралuч, бр. параліч, п. paralii, ч. pa
ra!yza, para!ysa, слц. para!yza, вл. para
!yza, болг. паралич, м. схв. паралuза, 
слн. para!iza; - запозичення з латин
ської мови; лат. para!ysis <<розслаблен
ня, параліч•> походить від гр. ксхраЛu
ан; «ТС.>>, пов'язаного з ксхрсхЛ{н.u <<ОС
лабляю, слабну, знесилюю•>, утвореним 
з nрефікса кара- <<Поруч, повз, пере-, 

від-•> і дієслова Л{н.u <<розв'язую, розпу
скаю, ослабляю•>. - СІС 2 623; Фасмер 
ІІІ 204; Чернь1х ІІ 5; Преобр. ІІ 16; 
Dauzat 531; К!uge-Mitzka 532; К!еіn 
1126. - Див. ще аналіз. 

паралія - див. паларія. 
параметр <<величина, властива яко

му-небудь предметові, явищу•>, пара
метрИчний; - р. бр. параметр, п. ч. 
слц. parametr, слц. вл. parameter, болг. 
парамет'Ьр, СХВ. пара.метар, СЛН. pa
rameteг; - запозичення із західноєв
ропейських мов (можливо, з німець
кої); н. Parameter, фр. parametre, англ. 
parameter походять від гр. ксхрщн:трЄ<.u 
<<Міряю, відмірюю•>, утвореного з пре
фікса кара- <<поруч, біля, від-•> і дієсло
ва ІJЄ.ТрЄ<.u <<міряю•>, похідного від IJET
pov <<міра•>. - СІС2 623; ССРЛЯ 9, 
17 4; St. wyr. obcych 550; Kopa!iriski 
719; Ho!ub-Lyer 358; К!еіn 1126. -
Див. ще метр1 . 

Парамон (чоловіче ім'я), ст. Пара
м6н'Ь «Терпливе тр(и)ваючі(Й)•> ( 1627); 
- р. бр. Парам6н; - запозичення з 
грецької мови; гр. ПсхраІJоущ походить 
від ксхра!Jоущ (кcxpcxІJ6Yt!la<;;) <<міцний, 
вірний, ющійниЙ•>, пов' язана го з кc:
PC<IJEV<.u <<Залишаюся, тримаюся, три
ваю», утвореним з Іірефікса кара- <<ПО

руч, біля, пере~·> і дієслова ІJEV<.u <<Стою 
на місці, стійко тримаюсЯ•>, спорідне
ного з лат. maneo <<залишаюся, чекаю•>, 
вірм. mnam <<ТС.•>, дінд. man- <<Вагатися, 
баритися; стояти нерухомо•>. - Бл. 
імена 79; Беринда 226; Петровский 
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175; Frisk ІІ 208-209, 253; Boisacq 
627; Wa!de-Hofm. ІІ 26. 

[парамуд] (ент.) <<Жовта мурашка, 
Myrmica f!ava ВеБ; велика мурашка, 
Camponotus hercu!aneus L. ВеНЗн; 
дрібна мошка Кор З•>; - неясне. 

паранджа <<халат мусульманських 
жінок з волосяною сіткою, що закри

ває обличчя•>; - р. бр. паранджа, п. 
parandia, слц. parandza «ТС.•>; - через 
російську мову запозичено з тюрксь
ких; кирг. паранжьt, баранжьt, узб. 
паранджі «ТС.>> через перське посере
дництво зводиться до ар. faranga, faran
gija «ТС.>>. - Баскакав та ін. Взаимод. 
и взаимообог. 54; Шипова 257; Sl. wyr. 
obcych 551. 

[паранний] <<блискучий, начище
ниЙ•> Нед, [паранник] <<франт, чепу
рун•> ВеУг; - результат видазміни па
радний. - Див. ще парад. 

параноя <<Психічне захворювання 
зі стійкими маячними ідеями при збе
реженні формальної логічності мислен
НЯ•>, паран6їк <<Людина, хвора на пара
ною•>, параноі'чний; - р. паран6йя, 
бр. параноя, п. paranoja, ч. слц. para
noia, болг. паран6йа, схв. парстоjа, 
слн. paraпoja; - запозичення із серед
ньолатинської мови; елат. paranoia <<Па
раноЯ•> походить від гр. ксхраvою <<бо
жевілля•>, пов'язаного з караvоо<;; <<бо
жевільний, нестямний, скажениЙ•>, ут
вореним з прийменника кара <<поруч, 
білЯ•> та іменника v6o<;; <<думка, розум•>, 
походження якого неясне. - СІС 2 624; 
ССРЛЯ 9, 176; Kopa!iriski 719; К!еіп 
1058, J 127; Frisk ІІ 322-323. 

парапет <<невисока огорожа•>; - р. 
бр. болг. парапет «ТС.>>, п. ч. слц. pa
rapet <<парапет; підвіконник, підвікон
НЯ•>, м. парапет, схв. парстет, слн. 
parapet «ТС.•>; - запозичеf!ня з фран
цузької мови; фр. parapet <<Поруччя, 
парапет, бруствер•> походить від іт. pa
rapetto «ТС. •>, утвореного з основ діє
слова parare <<захищати, відвертати•> та 
іменника petto «rруди•>, що походить 
від лат. pectus · «ТС. •>, спорідненого з 
тах. А passam <<обоє грудеЙ•>, тах. В 
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pascane <<те.>>. - CICZ 624; ССРЛЯ 9, 
176; Фасмер ІІІ 204; Kopalir\ski 719; 
Holub-Lyeг 358; Dauzat 532, Walde
Hofm. ІІ 270. -Див. ще параван. 

[парасннник] <<чоловіча сорочка з 
тканини темного кольору>> Мо; - оче
видно, пов'язане з парусuна <<груба 
ТКаНИНа>>. -ДИВ. Ще Парус1 . 

[параска] (ент.) <<ванеса будякова, 
реп'яхівка, Vanessa caгdui L.>> Нед; -
очевидно, пов'язане з власним ім'ям 
Параска; мотивація назви неясна. -
Див. ще Парасковія. 

Парасковія (жіноче ім'я), Парас
ка, Параскева, Параня, Парася, Па
расуня, [Парахна, ПараІ.-{я, Параш
ка], Паша, ст. Параскеви <<пЯток, при
готоване>>, Параскевіа <<пЯтка>> (1627); -
р. Прасковья, Параскева, бр. Парас
к6f)я, Парdска, болг. Параскева, схв. 
Параскева, Параскевиjа, стсл. П~рАс
кєв.ьгнн; - запозичення з грецько! мо

ви; гр. Пара<Jхєu~ пов'язане з ка
ра<Jхєu~ <<п'ятниця, переддень суботи; 
буденний день узагалі>>, похідним 
від кapa<Jxєua~w <<Підготовляю, споря
джаю>>,. утвореним з префікса кара
<<поруч, пере-, від->> і дієслова <Jxєua~w 
<<готую, влаштовую, споряджаю, озб
роюЮ>>, похідного від <JXєuoc:; <<Предмет, 
обладнання, знаряддя, одяг, пожиткИ>>, 
можливо, спорідненого з лит. sauti 
<<стріляти, сунути, штовхати>>, псл. so
vati, укр. совати. - Вл. імена 153; 
Беринда 226; Петровский 175, 182-
183; Фасмер ІІІ 354; Fгisk ІІ 727; Boi
sacq 874. -Див. ще совати. 

парасоль <<складаний каркас на 
палиці для захисту від дощу і сонця>> 
СУМ, Нед, парасолька <<те.; (бот.) 
кручені паничі, Ipomaea рuгрuгеа L.>>, 
парасолик <<парасоль>>; - р. бр. пара
соль; п. нл. paгasol, болг. парасол, схв. 
парасол, паразол, слн. parazol; - за
позичення з французької мови; фр. pa
гasol <<Пара соЛЬ>> походить від іт. paгa
sole <<ТС.>>, букв. <<заслона від сонцЯ>>, 
утвореного з основ дієслова рагаrе <<За
хищати, відвертати>> та іменника sole 
<<сонце>>, що походить від лат. sol <<тс. >>, 
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парафін 

спорідненого з лит. saule, псл. *s ''!nьсе 
<<ТС.>>, укр. сонце. - Акуленко 136; 
Коваль 131-132; ССРЛЯ 9, 177; S!. 
wуг. obcycl1 551; Bгuckneг 395; Dauzat 
532; Gamillscheg 679; Wa!de-Hofm. ІІ 
553. - Див. ще параван, сонце. 

парастас <<заупокійна відправа; 
[три калачі, складені один на одного 
для відправи (Ме)]». ст. парастась 
(1462), парастас (1488);- болг. па
растас, м. парастас, парастас, схв. 
парастас, слн. paгastos; - запозичен
ня з церковнослов'янської мови; цсл. 
ПАрАСТАСЬ <<ПарастаС>> ПОХОДИТЬ Від Гр. 
кара<Jтаmс:; <<те.>>, букв. <<стояння по
РУЧ>>, утвореного з префікс а кара- <<ПО
руч, білЯ>> та іменника <Jтamc:; <<стояння 
на місці, нерухомість, спокіЙ>>. - Мла
денов 412; Skok ІІ 607. - Див. ще 
статика. 

[паратари] <<вузенький довгий ки
лимок над лавою попід вікнамИ>> Ме, 
Мо, Дз, [палатари] «ТС.>> Дз; - запо
зичення з молдавської і румунської 
мов; молд. рум. рагеtаг <<КИЛИМ>> пов'я
зане з parete (регеtе) <<стіна, стінка>>, 
яке походить від лат. рагіёs, -etis <<ТС.>>, 
що певної етимології не має. - Дзен
дзелівський НЗ УжДУ 13, 104-105; 
Мельничук Молд. зл. 170; Scheludko 
139; СДЕЛМ 347; DLRM 596, 604; 
Puscaгiu 111; Walde-Hofm. li 254. 

'паратнф ноетре заразне захво
рювання, схоже на черевний тиф>>, 
паратифозний; - р. болг. паратuф, 
бр. паратьtф, п. вл. paгatyfus, ч. pa
гatyf(us), слц. paratyftis, м. паратu
фус, схв. паратифус, слн. paratifus; 
- запозичення з латинської мови; 
лат. paгatyphus <<паратиф>> утворене з 
префікса para- від гр. кара <<Поруч, 
біЛЯ>> і typhus <<тиф>>. - СІС2 624; Ko
palir\ski 720; Holub-Lyeг 358. -
Див. ще тиф. 

парафін <<вщкоподібна легкоплав
ка речовина•>, парафінувальний <<ЯКИЙ 
провадить парафінуванНЯ>>, парафіну
вати <<ПОКрИВаТИ щаром парафіну; про
сочувати парафіном>>; - р. болг. м. 
парафuн, бр. парафін, п. parafina, ч. 



парафія 

parafin, paгafin, слц. слн. paгafln, вл. 
paгafin, схв. парафйн; - заnозичення 
з німецької мови; н. Рагаffіп <<ПарафіН>> 
утворив у 1830 р. німецький хімік 
К. Райхенбах (1788-1869) з основ ла
тинських слів paгum <<мало, трохи>>, nо
в'язаного з paгvus «малий, короткий, 
незначниЙ>>, спорідненим з гр. nІxupoc;; 
<<ТС.>>, ДіНД. pota\:J <<ЗВірЯТКО>>, ЛИТ. puty
tis <<ЗВіря; nташеНЯ>>, nсл. *рьtа, рьtіса 
<<ПТаХ>>, укр. птU~Я, і лат. affїnis <<Су
МіЖНИЙ; nов'язаниЙ>> від ad fІпёs <<до 
кінціВ>>, отже, лат. paгum affїnis, букв. 
<<малопов'язаниЙ>>, оскільки nарафін 
нейтральний до реактивів. - СІС 625; 
ССРЛЯ 9, 178; Фасмер ІІІ 204; SJ:. wуг. 
obcych 549; Holub-Lyeг 357; Кlein 
259, 1125, 1141; Walde-Hofm. І 21.
Див. ще птИця, фініш. 

парафія <<Нижча церковно-адміні
стративна організація, що об'єднує ві
руючих, яких обслуговують церковно
служителі одного храму>>, парафіЯнин, 
парафіЯльний; - р. [парафия], бр. па
рафія, п. рагаfіа, рагосhіа, ч. рагосhіе, 
слц. рагосhіа, стсл. n.лр.лфнm; - за по
середництвом польської мови запозиче
но з пізньолатинської; пізньолат. раго
сhіа <<Парафія>> походить від сгр. кароt
хіа <<ТС.>>, букв. не, що знаходиться 
біля будинку>>, утвореного з приймен
ника кара <<Поруч, біля>> та іменни
ка оТхщ (<fо\хщ;) <<будинок, приміщен
НЯ>>. - Richhaгdt 87; Фасмер ІІІ 205; 
Преобр. ІІ 16-17; Потебня РФВ 1879 
І 263; BгUckneг 395; Mikl. EW 232; 
Юеіn 1131.- Див. ще весь2.- Пор. 
економія, парох. 

парафраз(а) <<переказ яких-небудь 
думок; інструментальна п'єса на запо
зичену тему>>, парафрастuчний, пара
фразувати; - р. бр. болг. м. пара
фраЗа, п. вл. parafгaza, ч. parafгaze, 
слц. слн. parafгaza, схв. парафраза; -
запозичення з латинської мови; лат. 
paгaphгasis <<Парафраза, опис>> походить 
від гр. карасрраан;; «ТС.>>, пов'язаного 
з карасрра~w <<Переказую зміст своїми 
словами, парафразовую>>, утвореним з 
префікса кара- <<Поруч, біля, пере->> і 

пардус 

дієслова cppa~w <<Вказую, показую; ка
ЖУ>>. - CICZ 625~ Kopaliriski 717 -718; 
Holub-Lyer 357; Юеіn 1127. - Див. 
ще фраза. 

[парашка] (іхт.) <<Гірчак, Rhodeus 
amarus; чебак гіркий, Cypгinus amaгus>> 
Куз, [парuнка] <<Гірчак,>; - р. [параш
ка, паранка] <<ТС.>>, [параха] <<бичок, 
Cottus gobio L.>>, [параша] <<ТС.>>, п. 
[paraszka] <<Гірчак>>; - результат видо
зміни назви [карасик] <<Гірчак>>, р. [ка
рась], п. [karaska], ч. [kaгas] <<ТС.>>, пе
ренесеної з карася за зовнішньою по
дібністю гірчака до невеликого кара
сика (Сабанеев 360). - Див. ще юі
рась. - Пор. палажка. 

парашут, парашутuзм, парашу
тuст, парашутувати; - р. пара
шЮт, бр. болг. парашут, ч. parasutis
ta, слц. paгasut (з р.), схв. парашu
тист( а); - запозичення з французь
кої мови; фр. parachute <<парашут>>, 
букв. <<ТОЙ, що захищає від падіННЯ>>, 
утворив французький аеронавт Ф. Блан
шар (1753-1809) з компонентів para
«roй, що захищає>>, пов'язаного з іт. 
раrаге <<захищати, запобігати>>, і фр. 
chute <<Падіння>> від ст. cheoite <<ТС.>>, 
нлат. *cadectus, утвореного від *саdёге 
(лат. cadere) <<падати>>. - CICZ 625; 
Коваль 131-132; Черньrх ІІ 5-6; Фас
мер ІІІ 205; Holub-Kop. 264; Holub
Lyeг 358; Dauzat 175; Gamillscheg 678. -
Див. ще декаданс, параван. 

[пардиrувати] <<Жадібно жерти>> 
Нед; - очевидно, результат контаміна
ції слів [палигувати] «ТС.>> і [пардuга] 
<<Великий шматок хліба>>. - Див. ще 
палиrувати, партИка. 

пардус (зоол.) <<ПаНтера леопард, 
барс, Panthera paгdus L.>>, [пард] <<пан
тера, Kelis paгdus>> Нед, [пардужuця] 
<<самиця леопарда>>, [пардужий] <<Лео
пардовиЙ>> тж; - р. пардус <<пантера 
леопард>>, пард <<Леопард>>, др. пардуса 
<<барс, леопард>>, л. вл. рагd <<барс>>, ч. 
слц. рагdаІ <<Леопард>>, вл. рагdаІ <<ге
пард», СХВ. пардус «Пантера», СЛН. рагd 
<<Леопард>>; - запозичення з латинсь

кої мови; лат. paгdus «барс• походить 
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шірень 

від гр. карбас:; <<Пантера•>, карОаЛtс; 
<•ТС.•>, яке вважається запозиченням з 

невідомого східного джерела (пор. сог
дійське purdnk <<Пантера>>, дінд. нdakUl) 
<<пантера, тигр•>, гебр. baгodh <<плямис
тиЙ•>). - Преобр. ІІ 17; Holub-Kop. 
264; Holub-Lyeг 358; Кlein 1129; Wal
de-Hofm. ІІ 252; Fгisk ІІ 473. - Пор. 
леопард. 

парень <<ХЛОПеЦЬ>>, [пdрінь] Нед, 
парень6к, [парнЯга]; - запозичення з 
російської мови; р. пdрень <<хлопець•>, 
очевидно, виникло з *раг~, зменш. від 
рагоЬьkь <<Парубок•>. - Фасмер ІІІ 206; 
Саболевский РФВ 66, 335; Mikl. EW 
225; непереконлине пов'язання (Чер
ньІх ІІ 6) з р. пdрить. - Див. ще па
рубок. 

[парИ'] <<гроші•> Нед, [парИчка] 
<<стара турецька монета•> Нед; - болг. 
парИ <<гроші•>, м. пари <<дрібні гроші•>, 
СХВ. парйn <<КОПіЄЧКа, гріШ>>, пСіриuр 
<<Монетка, невеликі гроші•>; - запози
чено з турецької мови, можливо, через 
південнослов'янське посередництво; тур. 
рага <<монета вартістю в 1 /40 турець
кого гроша•>, як і аз. крим.-тат. пара 

<<гроші; частина, шматок•>, каз. пара 
<<Подарунок•>, походить від перс. рагаh 
<<Монета; хабар•>. - Кlein 1123; Шisa
nen Veгsuch 380. 

[парИ:2 ] (гра в карти) Пі; - неясне; 
може бути зіставлене з [парИ] <<Гр9Ші•> 
або з пар{ <<заклад•>. 

париватка - див. пирій. · 
парнло (бот.) <<Аgгіmопіа L.•>, [пар

ник] <<ТС.•> Mak; - похідне утворення 
від пdрити; назва зумовлена тим, що 
цю рослину використовували для ви

парювання посуду. - Анненков 16. -
Див. ще пара1 . 

·[парймух] (бот.) нриб мухомор, 
Amaпita muscaгia Регs. (Agaricus mus
caгius L.) ВеБ•>, [паримуха] «ТС.•> ВеБ; -
не зовсім ясне; можливо, результат 

видазміни назви [марИмух, морИмух] 
<<ТС.>>. 

парнрувати <<Відбивати удар про
тивника (у спорті); відбивати, спросто
вувати напади або докази противника 
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в суперечці•>; - р. парИровать, бр. 
парь'rрава~ь. ч. paгirovat, слц. pariro
vat', болг. парИ рам, м. парИра, схв. 
парИрати, слн. рагігаtі; - запозичен
ня з німецької мови; н. рагіегеп <<Відби
ватИ•> через фр. рагег <<ТС.>> зводиться 
до лат. раго «Готую, влаштовую, орга

нізовую•>. - СІС2 626; Фасмер ІІІ 207; 
Кlein 1133; Dauzat 533; Кluge-Mitzka 
532. - Див. ще апарат. - Пор. па
рабелум. 

ПарЙСТИЙ1 
- ДИВ. Пара2 . 

парИ:стий2 - див. перістий. 
паритет <<принцип рівності, рівно-

правності сторін у чому-небудь•>; - р. 
болг. м. паритет, бр. парьtтЗт, п. 
paгytet, ч. слц. вл. рагіtа, схв. парu
тёт, слн. paгiteta; - запозичення із 
західноєвропейських мов; нім. Paгitat, 
фр. parite походять від лат. paгitas, 
род. в. paгitatis <<рівність•>, пов'язаного 
з раг <<рівний, однаковиЙ•>. - СІС2 626; 
Dauzat 334; Кlein 1112, 1131.- Див. 
ще пара2 . - Пор. парі. 

ПарЙТИ1 <<ТрИМаТИСЯ, ЛеТіТИ В ПОВі
трі на нерухомо розпростертих крилах•> 

СУМ, Нед, [спарЯти] <<Підіймати•> Нед, 
Пі; - р. парuть, др. парити, стсл. 
n.лрнтн, n.лрІЖ; - псл. pariti, пов'язане 
чергуванням голосних з рьгаtі, регQ 
<<Летіти•>; - споріднене з дінд. рагауаtі 
<<Веде•>, piparti <<переправляє, перево
зить•>, ав. рагауеіtі <<Веде•>, гот. faгan 
<<Їхати•>, хет. рагtаwаг, род. в. paгtaunas 
<<КрИЛО>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 207; 
Чернь1х ІІ 6; Преобр. ІІ 123-124; Tгa
utmaпn 215-216; Кluge-Mitzka 180; 
Pokoгny 816-817. -Пор. перо. 

[парити2 ] <<сильно бити•> Нед, 
[парнути] <<ударити•>, [парлd~ія] <<СИ
льне побиття•>, [парл6] «ТС.>> тж, [пар
нИк] <<стусаН•> Нед, ВеЗн, [парун] <<ТС.>> 
Нед; - бр. парьщь (<бити, лупцюваТИ>>, 
п. заст. рагzус <<.сильно бити, стріляти•>, 
болг. [парюір] «Стружка•>; - очевидно, 
псл. pariti <<бити•>, пов'язане чергуван
ням голосних з рьгаtі, *регtі <<ТС.•>. -
Младенов 412.- Див. ще прати. 

[парихта] · <<решта, залишок, остан
ній шматок» Нед; - неясне. 



парйчів 

[парйчів] <<старе язичницьке кла
довище>> Нед; - неясне. 

[паричок] <<молодий ріг у рогатої 
худоби>> Нед; - не зовсім ясне; мож
ливо, пов'язане з рік. 

[париш] <<кваша>> ЛексПол, [па
решка, пароха] <<ТС.>> тж; - р. [па
рьtш] <<Тісто із солоду для кваші>>; -
похідне утворення від парити; назва 
зумовлена тим, що страву готують із 
борошна, запареного окропом. - Див. 
ще шіра1 . 

парі <<угода про виконання якого
небудь зобов'язання тією особою, що 
програє>>; - р. парu; - запозичення з 
французької мови; фр. рагі <<Парі>> утво
рене від рагіеr <<іти на парі, битися об 
заклад>>, що походить від лат. pario 
<<розраховуюся, торгую>>, пов'язаного з 
par <<рівний, однаковий; парниЙ>>. -
Фасмер ІІІ 206; Черньrх ІІ 6; Dauzat 
533, 534. - Див. ще пара2 . - Пор. 
паритет. 

парібок, парібкованє, парібщи
ня - див. парубок. 

шіріг, пdfіжниця -див. ріг. 
[паріпок (бот.) <<Жовтушник, Eгy

simum L.>> Нед, [паріпок лікарський] 
<<сухоребрик лікарський, Sisymbrium of
ficiпale Scop.>> Mak; - пов'язане із [су
ріпок] <<Жовтушник лакфіолевидний, 
Erysimum cheiгaпthoides L.>>, р. [сурепа, 
сурепица] <<ТС.>>. -Див. ще суріпиця. 

парісний -див. ряса2 . 
[парісник] (бот.) <<Віха отруйна, Ci

cuta viІ~osa L.>> Mak; - не зовсім ясне; 
може бути пов'язане з паросток або з 
[пdрісний] «rустий, рясниЙ>>. 

lпарічка] (у виразі п. дика) <<КОН
валія звичайна L.>> Mak; - результат 
видазміни слова порічка; назва зумов
лена формою й червоним кольором 
плодів конвалїі, схожих на плоди порі
чки. - Див. ще порічка. 

парія <<ОСоба З НИЖЧОЇ КаСТИ індіЙ
ців; знедолена, безправна, пригноблю
вана істота>>; - р. пария, бр. пdрьtй, 
псірьrя, п. рагіа, рагіаs, ч. слц. рагіа, 
болг. псірий, м. париj, париjа, схв. пd
риjа, слн. рагіjа; - запозичення із за-

паркан 

хідноєвропейських мов, наИІмовірніше, 
з англійської; англ. рагіаh, н. Paria, фр. 
paria <<ПаріЯ>> походять від там. рагаіуаn 
<<(потомствений) барабанщик>>, пов'яза
ного з рагаі <<Великий барабаН>>; у пів
денній Індїі на традиційних фестивалях 
барабанщиками були довбиші з най
нижчо·! касти. - СІС2 626; ССРЛЯ 9, 
195; Kopaliriski 721; Holub-Lyeг 359; 
Кluge-Mitzka 532; Dauzat 533-534; 
Кlein 1130. 

парк; - р. бр. болг. м. парк, п. ч. 
слц. вл. рагk, схв. парк, слн. рагk; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; н. Рагk, фр. рагс, англ. park похо
дять від елат. раггісus <<обгороджене 
місце, парк>>, яке зводиться до іберійсь
кого *рагга <<rрати, решітка, шпалерник 
(для квітів), підпірки (для фруктових 
дерев),>. - СІС2 626; Черньrх ІІ 6-7; 
Фасмер ІІІ 207; Sf. wуг. obcych 552; 
Holub-Lyer 359; Кluge-Mitzka 532; 
Dauzat 532; Кlein 1131. - Пор. пар
кан, паркет. 

парка (міф.) (<За римською міфоло
гією - одна з трьох богинь долі, які 
від народження людини до смерті пря

ли "Ji <<НИТКУ>> ЖИТТЯ>>; - р. бр. бОЛГ. 
парка, п. Parka, слн. parka; - запози
чення з латинсько·! мови; лат. Рагса 
<<богиня долі>> походить від дієслова ра
гіо <<Нараджую>>, пов'язаного з раго <<ГО
тую, влаштовую, організовую>>. - СІС2 

626; Фасмер~ Трубачев ІІІ 207; SJP VI 
128; Кlein 1128. - Див. ще апарат. -
Пор. парабелум. 

паркан <<стіна, огорожа, звичайно 
дерев'яна>>, [парксіння, баркан] <<ТС.>>, 
[впарканити] <<огородити парканом>> 
Ж, ВеБ, [запаркdнити, опарканити] 
<<ТС.>>; - р. [паркан], бр. паркан, п. 
слц. paгkan, ч. parkan, нл. paгchan; -
через польське та чеське посередницт

во запозичено із середньоверхньоні
мецької мови; сsн. paгkan через фр. ст. 
ра ге <<Огорожа>>, JJaт. parcus <<ТС. >> зво

дять до іберійського джерела. - Rich
baгdt 87; Фасмер ІІІ 208; Schusteг
Sewc 1045; Gamillscheg 679. - Див. 
ще парк. - Пор. паркет. 

295 



паркані 

[паркані] (бот.) <<слива садова, 
Prunus domestica L.; Pгunus insititia 
vaгiet.•> Mak; - очевидно, rезультат 
контамінації форм [паткані і [пур
кавки] <<ТС.•>. - Див. ще паткан, 
пуркавка. 

паркет, паркетина, паркетник; -
р. бр. болг. паркет, п. paгkiet, ч. слц. 
БЛ. parket, М. паркет, СХВ. паркёт, 
слн. paгket; - запозичення з фран
цузької мови; фр. paгqu'et <<Паркет; не
велике огороджене місце•> є деміну
тивною формою від рагс <<ТИН, огорожа; 
обгороджена площа, парк•>. - СІС2 

626; Фасмер ІІІ 208; Черньrх ІІ 7; St. 
wуг. obcych 552; Dauzat 535; Gamill
scheg 682. - Див. ще парк. 

[паркотати] <<базікати, теревени
ТИ•>, [паркотлuвий] <<балакучий•>, [пар
котлuвець1 <<базікало, балакуН>>; - зву
КОНаслідувальне утворення, паралельне 

до воркотати, муркотати. 
парламент <<законодавчий орган, 

побудований на виборних засадах•>, пар
ламентар <<ПарламентаріЙ>>, парламен
тарИзм, парламентарій <<Член пар
ламенту•>, парламентарний; - р. бр. 
парламент, п. ч. слц. вл. paгlament, 
болг. м. парламент, схв. парламе
н(а)т, слн. paгlament; -запозичене з 
англійської мови за італійським (іт. 
paгlamento <<обговорення, переговори, 
зборИ•>) та польським посередництвом; 
англ. parliament <<Парламент•> виникло 
з сангл. paгlemeпt, що походить від фр. 
ст. paгlement <<Зібрання, розмова•> (пер
вісне значення - <<говоріння, обгово
рюванНЯ•>), пов' яз ан ого з рагlег «Гово
рити•>, яке зводиться до пізньолат. pa
rabolaгe «Говорити алегоріями, притча
МИ•>, похідного від parabola <<Притча, по
вчання, оповідання, порівняння, зістав
лення'•>. - СІС2 626; Черньrх ІІ 7; Ko
palir\ski 722; Holub~Lyeг 359; Кluge
Mitzka 532; Dauzat 534; Кlein 1131.
Див. ще парабола. - Пор. пароль. 

парламентер <<особа, уповноваже
на однією з воюючих сторін вступити в 
переговори з іншою•>, парламентерст
во <<обов'язки, функції парламентера•>; -
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р. парламентёр, бр. парламенr.~ёр, п. 
paгlamentaгz, ч. parlamentar, слц. paг
lamentaг, вл. рагlаmепtег, болг. парла
менть6р, м. парламентар, схв. пар
ламентар( au), слн. paгlamentaгec; -
запозичення з французької мови; фр. 
paгlementaire <<парламентар•> пов'язане 
з рагlег <<ГОВОfИТИ•>, paгlement <<Парла
менТ». - СІС 627; Kopalir\ski 722; Da
uzat 534. -Див. ще парламент. 

Пармен (чоловіче ім'я), ст. Пар
мена <<ЧекаЮЧИЙ>> ( 1627); - р. болг. 
Пармен, бр. Пармен, Пармён, Пармі
ній; - запозичення з грецької мови; 
гр. Паррєvщ; пов'язане з карарЄvw, 
каррЄvw <<залишаюся, стійко тримаю
СЯ•>, утвореним з префікса кара- <<ПО
руч, біля, пере-•> і дієслова pЄvw <<стою 
на місці, залишаюся, стійко тримаю
СЯ>>. - Вл. імена 79; Беринда 226; Пе
тровский 175; Илчев 381. - Див. ще 
Пар амон. 

пармен <<Сорт яблуні з пізніми пло
дами•>; - р. пармен, ч. слц. слн. par
mena, болг. пармена, схв. пармёнка 
<<ТС.•>; - запозичення з італійської мо
ви; іт. pomi di Рагmа <<яблука з ПарМИ•> 
містить назву північноіталійs:ького міс
та Парми. - Machek ESJC 435; Ho
Jub-Lyeг 359. 

[парна] <<перина ВеУг, ДзАтл ІІ; 
подушка Лизанец•>, [парнЮх] <<пери
на•> ДзАтл Il, ст. парна <<подушка•> 
(XVII ст.); - запозичення з угорської 
мови; уг. рагпа <<подушка•> є результа
том видазміни запозиченого з якоїсь 
слов'янської мови слова регіпа <<Пери
на•>. - Дзендзелівський У ЛГ 56; Лиза
нец 615; MNTESz ІІІ 111; Вагсzі 236. -
Див. ще перо. 

парнас <<СИмвол поезії, поезія вза
галі, поетична творчість•>, парнасець, 
парнаський; - р. бр. парнас, п. ч. слц. 
Рагпаs, болг. ПарІ-іас, схв. Парнас, 
слн. paгnas; - запозичення з грець
кої мови; гр. Парvаа(о)6с:; <<Висока 
гора в Греції, де, за уявленнями ста
родавніх греків, жив Аполлон з муза
МИ>>. - СІС2 627; ССРЛЯ 9, 103; Ko
palir\ski 722. 



парник 

[парник1 ] (бот.) <<Чистотіл, Chelido
nium majus L.; козельці лучні, Tгagopo
gon pгateпsis L.; подорожник великий, 
Plantago majoг L.>> Mak; - бр. [шпар
нік] <<подорожник середній, Plantago 
media L.>>; - похідне утворення від 
парити; назва чистотілу зумовлена за
стосуванням його для випарювання 
глечиків (пор. інші його назви [глека
пар, глечкопар, гладишн.ик, гладуш
ник]; подібна мотивація стосується, 
очевидно, й назв інших двох рослин; 
пор. [праже(_-{ь, пражівн.ик] <<Козельці>>, 
ч. [smetanik] <<ТС.>> (Machek Jm. rostl. 
235-236). -Див. ще шіра1 . 

парнИк2 
- див. шіра . 

[шірно] <<ПJосторО>> До; - неясне. 
[пароброд <<пароплаВ>> Нед; - за-

позичення з південнослов'янських мов; 
М. пароброд, СХВ. паробрі5д, СЛН. paгo
brod <<ТС.>> утворено з основ іменників 
пара (рага) <<пара>> і брод (Ьгоd) <<суд
НО>> як калька нім. Dampfschiff <<паро
nлаВ>>, утвореного з іменників Dampf 
<<Пара>> і Schiff <<судно>>. - Див. ще 
брестИ, шіра1 . 

[паровИна] <<довга товста лозина 
Нед; палиця ВеНЗн; жердина>>; - по
хідне утворення від пapurnu; назва зу
мовлена тим, що свіжозрізані жердини 

обсмалюють над полум'ям для надання 
їм більшої міцності і, в разі потреби, 
стійкої загнутої форми. - Див. ще 
пара1 . 

пародія <<сатиричний твір, що ви
користовує які-небудь риси іншого 
твору; сатиричне, іронічне наслідуван

ня кого-, чого-небудь>>, пародuст, па
родuлн.ий, парод{йн.ий, пародіювати; -
р. бо.пг. пар6дия, бр. пар6дьtя, п. ра
гоdіа, ч. parodie, слц. рагоdіа, вл. pa
гodija, м. пародиjа, схв. парі5диjа, па
родиjа, слн. paгodija; - запозичення з 
латинської мови; лат. parodia походить 
від гр. кар({)Оіа <<комічна переробка, 
спів навиворіт», утвореного з приймен
ника кара <<Поруч, біля, проти, порів
няно з ... >> та іменника фо11 <<ПіСНЯ>>. -
СІС2 627; Фасмер ІІІ 208; Чернь1х ІІ 7; 
Преобр. ІІ 18; Горяев 249; Sf. wyr. оЬ-

паротка 

cych 553; Holub-Lyeг 359; Кlein 1132. -
Див. ще ода. 

пароксИзм <<сильний приступ, рап
тове загострення хвороби>>; - р. па
роксuзм, бр. параксfзм, п. paгoksyzm, 
ч. слц. paгoxyzmus, болг. пароксuзим, 
м. пароксuзам, схв. пароксuзам, слн. 
paroksizem; - запозичене із західноєв
ропейських мов; нім. Paгoxysmus, фр. 
paгoxysme, англ. paгoxysm походять від 

сгр. ксхро~uар6с:; <<ПОдразненнЯ>>, пов'я
заного з кapo~uvw <<серджу, дратую, 
подразнюю>>, утвореним за допомогою 

префікса кара- <<поруч, біля>> від прик
метника 6~uc:; <<гострий, різкИЙ>>. -
СІС2 627; Kopaliгlski 723; Holub-Lyer 
359-360; Dauzat 535; Кlein 1133. -
Див. ще оксИд. 

пароль <<Секретне умовлене слово, 
фраза для розпізнання сво"іх людеЙ>>; -
р. бр. пароль, п. рагоl, ч. слц. вл. раго
lа, бо.пг. м. схв. пар6ла, слн. paгcSla; -
запозичення з французької мови; фр. 
parole <<СЛОВО, МОВа>> ЗВОДИТЬСЯ ДО ЛаТ. 
ра га bola <<Притча, повчальне оповідан
ня, промова, мовлення>>. - СІС2 627; 
Фасмер ІІІ 208; Чернь1х ІІ 7; КЗСРЯ 
327; Kopaliriski 723; Holub-Lyeг 359; 
Младенов 412; Кluge-Mitzka 533; 
Кlein 1132; Dauzat 534. - Див. ще 
парабола. 

паром, пар6мн.ик - див. пором. 
паронім <<слово, зовнішньою фор

мою близьке до іншого слова>>, па
рон.[міка; - р. пар6ним, бр. пар6н.ім, 
п. paгonim, ч. слц. paгoпymum, вл. pa
ronym, болг. парон.uм, м. парон.им, 
схв. парон.им, слн. рагопіm; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Paronym, фр. paгonyme, англ. paгonym 
походять від гр. кapwvupщ <<Похідне 
слово; прізвиськО>>, утвореного з при

йменника кара <<поруч, бі,JІЯ>> та імен
ника OVUpCX, ЩО Є діалеКТНОЮ формою 
слова ovopa <<ім'я>>. - СІС2 627; S±. 
wуг. obcych 553; Dauzat 535; Кlein 
1132. -Див. ще ономастика. 

[паротка] (бот.) <<ротики, Antiпhi
num L.>> Нед, Mak; - похідне утворен
ня від рот; назва зумовлена схожістю 

297 



парох 

квітки рослини на роззявлену пащу 

тварини; пор. назви цієї рослини в ін· 
ших мовах: р. львuньиl зев, нім. Lo
weпmaul (Lowe <<ЛеВ•>, Maul <<Паща, 
зіВ>>) тощо. -Див. ще па-, рот. 

[парох] <<парафіяльний піп•>, [паро
хія] <<парафія>> Нед; [парох6ва] топа
дЯ>> Нед, [парохіящін] <<член парафіЇ>>, 
ст. парох'Ь (1710); - п. рагосh <<пара
фіяльний піП», сJщ. рагосhіа <<парафія•>, 
м. парох <<Парафіяльний піп•>, схв. 
парох <<ТС.•>; - запозичення з пізньо
латинської мови; пізньолат. paгochus 
<<парафіяльний піп>> походить від сгр. 
кароtхіа <<парафія•>, букв. <<Те, що зна
ходиться біля будинку>>. - Дзендзе
лівський УЗЛП 98-99; Richhaгdt 87; 
SW IV 62; S!. wуг. obcych 553; Wal
de-Hofm. ІІ 257; Кlein 1131.- Див. 
ще парафія. 

[парошки] <<перстач прямостоячий, 
Potentilla toгmeпtilla Schr.>> Mak; -
неясне. 

[парпати] <<Порпати•> Нед, [парплі] 
<<лупа (на голові)•> Нед; - запозичення 
з польської мови; п. [раграс] <<nорпа
ти(ся)•>, [parple] <<лупа>> відповідають 
укр. п6[Jnaтu, [п6рплі]. - Див. ще 
поепати. 

[парск] <<ПИрхання•> Нед; - запо
зичення з польської мови; п. paгskac 
<<ПИрхати, фиркаТИ>> відповідає укр. 
п6рскати, пuрскати (див.). 

парсуна <<обличчя, фізіономіЯ>>, ст. 
парсуньt (род. в.) <<особи•> (1388), пар
суна «ОбЛИЧЧЯ>> (XVI ст.); - р. ст. 
парсуна, бр. [парс6на], n. [paгsuna], 
слц. paгsun <<ТС.>>; - результат давньої 
видазміни запозиченого лат. persoпa 

<<особа>>. -Див. ще персона. 
парта1 <<УЧНіВСЬКИЙ СТіЛ>>; - р. бр. 

парта; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'яЗане з нім. арагt <<збоку, окремо•> 
від фр. а рагt <<ТС. >). - Коваль 148; 
Фасмер Ill 209; Чернь1х ІІ 8. 

[парта2] <<ВИд жіночого головного 
убору•>, [партuця] <<стрічка•> Г, Нед; -
ч. рогtа <<облямівка, кайма>>, Ьогtа 
<<ТС.>>, СЛЦ. parta <<ГОЛОВНа оздоба діВ· 
чаТ», вл. нл. Ьогtа <<Корона нареченоЇ•>, 
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М. парта <<ВерХНЯ частина ЖіНОЧОЇ СО
рОЧКИ>>, слн. рагtа <<стрічка з різними 
прикрасами•>; - запозичення з угорсь

кої мови; уг. рагtа <<головний убір, ві
нець•> виводиться від свн. Ьогtе <<Обля
мівка, кайма•>. - Machek ESJC 435; 
MNTESz ІІІ 115. 

[паетал] <<рештки вівці, з'їденої вов
ками•>, [парталь] «ТС.>>; - запозичення 
з румунсько·і чи молдавської мови; рум. 
молд. partal <<чверть, клапоть; четвер
тина туші•> виводиться від лат. quaгta

rius <<ЧВерть (міри рідин, грошової оди
ниці)>>, похідного від quaгtus <<Четвер
тиЙ•>; пов'язується також з болг. м. 
[партал] <<клапоть•>, [парталав] <<ПО
рваний, понівечениЙ>>, що походять від 
псл. *p"rtь <<цупке полотно>>. - Sche
Judko 139; Габинский Вост.-сл.-молд. 
взаим. 137; Vrabie Romaпoslavica 14, 
166; СДЕЛМ 304; DLRM 587; Младе
нов 412-413. - Див. ще кварта, 
порт1 . 

партаюіна - див. портати. 
партач <<Людина, яка робить що

небудь невміло або недбалО>>, партац
тво, партацький, партачити; - р. 
партач, партач, бр. партач; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. paгtacz <<халтурник, партач, поганий 
ремісник•> (у середньовіччя - <<реміс
ник, що не належав до цеху>>) похо
дить від partac <<Халтурити, партачити; 
ткати, перетинати нитками>>, пов'яза

ного з рагt <<цупке полотно домашнього 
виробництва•>, якому відповідає укр. 
[порт] «Конопляна або лляна нитка в 
сукні; полотняна. хустка>>. - SW IV 
66, 67; BгUckner 347. - Див. ще 
порт1 . 

партер <<НИЖній поверх театраль
ного залу з місцями для глядачів•>; -
р. болг. партер, бр. партЗр, п. ч. слц. 
ВЛ. рагtег, М. nартер, СХВ. парmёр, 
слн. рагtег; - запозичення з францу
зької мови; фр. рагtегге <<задні ряди 
партеру» утворене з прийменника par 
<<ПО, на>>, що походить від лат. рег <<Че

рез, ПО>>, спорідненого з псл. *рег-, укр. 
пере-, та іме.нника tегге <<земля•> від 



партес 

лат. tегга <<ТС.>>. - СІС2 627; Фасмер 
ІІІ 209; Чернь1х ІІ 8; S±. wуг. obcych 
554; Кluge-Mitzka 533; Кlein 1134; 
Dauzat 535, 706. - Див. ще пере-, 
територія. 

[партес] <<музичні нотИ•>, [партеси] 
<<ТС.•> Бі, партесн.ий; - р. партесн.ьrй 
<<ПартесниЙ•>, бр. [партЗс], партЗсн.ьt 
«nартесниЙ•>, п. слц. paгtes, ч. parte
sy; - запозичення із середньолатин

ської мови; елат. рагtёs <<голоси•> похо
дить від лат. рагs, род. в. partis <<части
на, партія (в співі), роль•>, спорідненого 
з гр. Єкороv <<дав, приніс•>, дінд. puгtam 
<<Нагорода•>, хет. рагsіуа- <<Частка, час
тина•>. - ССРЛЯ 9, 226; Фасм,ер ІІІ 
209; Bгi.lckneг 237; Machek ESJC 435; 
Walde-Hofm. ІІ 257-259. 

партизан, партизсін.ство, парти
зсін.щин.а, партизсін.итu; - р. м. пар
тизан., бр. партьtзсін., п. partyzaпt, ч. 
paгtisan, paгtysan, paгtyzan, слц. слн. paг
tizan, вл. paгtizan, болг. партизсін.ин., 
схв. партuзан.; - запозичення з фран
цузької мови; фр. partisan <<ПартизаН•> по
ходить від іт. paгtigiano <<Прихильник, 
прибічник•>, пов'язаного з рагtе <<части
на•>, яке зводиться до лат. рагs, род. в. 

paгtis «ТС.•>. - СІС2 628; Москаленко 
УІЛ 40; Коваль 189-190; Чернь1х ІІ 8; 
Фасмер ІІІ 209; КЗСРЯ 327; Корчагина 
УЗ ЛГПИ 258 (1965), 211-227; Kopalir\.
ski 724-725; Bгi.lckneг 397; Holub-Lyeг 
360. - Див. ще партес. 

[партИка] <<скиба, шматок хліба•>, 
[пардurа] <<велика скибка хліба, вели
кий шматок хліба•> Ме; - запозичення 
з польської та чеської мов; п. p.aгtyka 
<<скиба (хліба)•>, parteka, ч. ст. partek(a) 
«Те.; шматок хліба, який давали жеб
ракам•> походять від елат. рагtеса <<ТС.•>, 

яке виво~иться від сгр. ксхра&t1ХГJ <<ВНе
СОК>У, пов'язаного з гр. каратЮf]рt <<Про
поную, подаю; вкладаю•>, утвореним з 

префікса кара- <<Поруч, біля•> і дієслова 
тittf]pt <<КЛ,аду•>. - Bгi.lckneг 397; Ma
chek ESJC 435; Holub-Lyeг 360. -
Див. ще аптека, тека. 

партикулярИ.зм <<Прагнення окре
мих частин держави до відособлення, 

партія 

до недоторканності місцевих прав, при
вілеїв на шкоду загальнодержавній 
справі•>, партик.улЯрн.ий; - р. парти
к.улярuзм, бр. партьtк.улярь'rзм, п. paг
tykulaгyzm, ч. слц. paгtikularizmus, вл. 
partikularizm, болг. партик.уларuз'Ьм, 
м. партикуларuзам, схв. партик.ула
рuзам, слн. paгtikulaг[zem; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Partikulaг[smus, фр. paгticulaгisme, англ. 
paгticularism походять від лат. particu
laгis <<Окремий, частковиЙ•>, похідного 
від paгticula <<Частинка•>, зменш. від 
рагs, род. в. paгtis «ТС.>>. - СІС2 628; 
Фасмер ІІІ 209; Kopalir\.ski 724; Bгi.lck
ner 397; Holub-Lyer 360; РЧДБЕ 459; 
Dauzat 536; Кlein 1134. - Див. ще 
партес. 

партитура <<сукуnність партій бага
тоголосого музичного ТВОРУ•>; - р. 

болг. м. схв. партитура, бр. партьt
тура, п. partytuгa, ч. вл. paгtitura, слц. 
слн. partitura; - запозичення з італій
ської мови; іт. partituгa <<Партитура•>, 
букв. <<розділ, розподіл•> утворене від 
(s)partite, (s)paгtito <<Партитура; роз
ділений на частини•>, пов'язаного з 
spaгtire <<ділити на частини, розділяти•>, 
що походить від лат. рагs, род. в. paгtis 
<<ЧаСТИНа; партія (в СПіВі)>>. - CJC2 

628; ССРЛЯ 9, 223; S±. wуг. obcych 
554; Вгі.lсkпег 397. - Див. ще пар
тес. 

партія, партієчь, партійк.а, пар
тійний, безпартійний, позапартій
ний, по-партійному; - р. болг. пар
тия, бр. псіртьtя, п. слц. рагtіа, ч. раг
tіе, вл. paгtija, м. партиjа, схв. пар
тиjа, слн. paгtija; - запозичення з 
німецької мови; н. Рагtеі походить від 
фр. рагtіе <<Партія; частина•>, пов'язано
го з рагШ <<ділИти на частини•>, яке по
ходить від лат. partio <<ділю, поділяю, 
розділяю•>, пов'язаного з рагs, род. в. 
paгtis <<Частина>>. - СІС2 628; Коваль 
159-160; Фасм~р ІІІ 209; Преобр. ІІ 
19; Kopaliriski 723-724; Brtickneг 397; 
Holub-Lyeг 360; Кluge-Mitzka 533; 
Кlein 1135; Dauzat 535, 536; Walde
Hofm. ІІ 257-259. - Див. ще партес. 
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партнер 

партнер <<учасник гри; компаньйон, 
товариш у якій-небудь справі•>; - р. 
бр. партнёр, п. ч. слц. вл. рагtnег, 
болг. партнь6р, м. партнер, схв. 
партнер, слн. рагtпеr; - запозичення 
з французької · мови; фр. раrtепаіге 
<<партнер•> походить від англ. рагtnег, 
що виникло з сангл. partener <<ТС.•>, ва
ріанта слова рагсеnег <<СПівспадкоє

мець•>, яке зводиться до елат. paгtiona
гius <<ТОЙ, хто має пай, частку•>, утво
реного від лат. paгtitio <<поділ, части

на•>, пов'язаного з partio <<ділю, розді
ляю•>, рагs, род. в. paгtis <<Частина>>. -
СІС2 628; Фасмер lil 21 О; Чернь1х Il 8; 
Горяев 449; Kopaliriski 724; Holub-Ly
eг 360; Кluge-Mitzka 533; Dauzat 535; 
КІеіп 1128, 1135. -Див. ще партес. 

[партовИ:на] <<скатерть•> Нед; - по
в'язане з [порт] <<конопляна або лляна 
нитка в шерст~ній тканині або в сукні; 
вид полотняно1 хустки•>; очевидно, за

знало впливу п. рагt <<грубе полотно•>. -
Див. ще порт1 • 

партолити <<партачити•>, [парт6ри
ти] <<ТС.•>, [партолuна] <<Погана робо
та•> Нед, [партольник] <<Партач•>, [пар
т6льний] <<ПартачниЙ•>, [парт6р] <<Пар~
таЧ•> тж; - запозичення з польсько! 

мови; п. paгtolic <<халтурити, партачи
ТИ>> є результатом видазміни форми 
рагtас <<ТС.>>; спроба пов'язання з [пар
тал] <<ЗаЛИШКИ ВіВці, з'.ідено·і ВОВКаМИ>> 
(Габинский Вост.-сл.-молд. взаим. 138) 
позбавлена підстав. - Bгuckneг 397; 
SW IV 68. -Див. ще партач. 

[парть] «доля, частина; дар О; 
уміння, хист 0>>; - очевидно, резуль
тат скорочення запозиченого з румун

ської мови слова рагtе <<Частина, част
ка, пай, доля•>, що походить від лат. 
рагs, род. в. paгtis <<ТС.•>. - СДЕЛМ 
304; Рщсагіu 111. - Див. ще партес. 

парубок <<МОЛОДИЙ ЧОЛОВіК, ЮНак; 
нежонатий чоловіК•>, [пdрбок] <<Пару
бок>> РМ 1935/1, (Ме), [пdрібок] 
<<наймит•> ВеБ, [парfбкованє] <<паруб
куваннЯ>> ВеЛ, [парібщиня] <<ТС.•>, [па
роб{й] <<Парубок>> Нед, [пароб{йка Пі, 
паробfка Нед] <<ТС.•>, [пароб{L{тво] 
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парус 

<<парубоцтво•> Бі, [паробок] <<парубок>>, 
[парубень Она, парубе(-{ь, парубfй] 
<<ТС.>>, парубfйка <<хлопець, який стає 
парубком•>, паруб{йко <<ТС.>>, [парубfка] 
<<парубок>>, [парубfчка] <<ТС.>> Нед, па
руб6та, паруб6L{тво <<парубота; па
рубкування>>, парубчd, парубчак <<Па
рубок>>, [парубченя] <<парубча>>, па
рубчuна <<парубок•>, парубчuсько <<ТС.>>, 
[парубчук] <<Парубчак•>, [паруб' Я] <<Па
рубча>>, паруб' Ята, [парубецький], па
руб6L{ький, паруб6чий, [паруб' Я чий], 
парубкувсіти, паруб6чити, підпару
бок <<Підліток•>, [підпароб6чий] <<Моло
дий робітник•> Пі, підпарубчак <<Підлі
ток•>, [підпаруб6чий] «ТС.>>, [підпару
б6чня] <<молоді парубкИ>>, попарубку
вати, по-паруб6чо.му, по-паруб6цьки, 
по-паруб6цько.му; - р. [парубок] (з 
укр.), бр. [параб6к] <<Найманий робіт
НИК>>, п. ч. рагоЬеk <<Невільник, раб,>; 
- псл. *раогЬьkь <<Молодий слуга, мо
лодий робітник•>, похідне від *огЬь 
<<раб, слуга•>. --:- Німчук 304; Фасмер 
lil 208; Bгuckneг 459. - Див. ще па-, 
робИти. 

[парумбеля] (бот.) <<Сорт сливи або 
терну, Pгunus iпsititia L.>> Пі, [пару.мб
релєj <<ТС.>> Mak; - запозичення з ру
мунської або молдавської мови; рум. 
рогumЬаг <<терен•>, poгumbel, молд. по
ру.мбрел <<ТС.>>, poгumba <<Ягода терну>> 
пов'язані, можливо, з лат. palumbinus 
<<СИзий, сірувато-блакитниЙ•>, palumbёs 
<<сизий_(дикий) голуб•>, спорідненими з 
лит. palvas <<Полови Й>>, псл. *polvь, 
укр. половuй. - DLRM 645; Walde
Hofm. Il 242. -Див. ще пол6вИ:й. 

парус1 <<ВіТрИЛО>>, [паріс) <<ПОЛОТНЯ
НИЙ парус>> Берл, парусuна, парусник, 
[парусuстий] Нед, парусИти <<надува
тися, як парус; [дути, віяти Нед]•>, [за
парусuти] <<закласти просвіти в кри
лах вітряка>> Я, [напарусuти] <<Натягти 
полотно в крилах вітряка•>, [напаросu
ти] <<ТС.>>, [опарусити] <<Начепити віт
рила>> Пі; - .Р· бр. болг. ст. парус, 
др. паруса, п. [paгusina] (з р.); - запо
зичення з грецької мови; гр. срарос;, ера
рос; ( < *cpapfoc;) <<тканина, полотнище, 



шірус 

парусина; вітрило; покривало, плащ•> 

етимологічно неясне; помилково зістав

лялося (Boisacq 1016) з лит. buгva (вид 
одягу), Ьuге <<Вітрило•>, л те. buгves <<ма
лі вітрила•>, buгas <<ТС.•>. - Филин Об
раз. яз. 168; Фасмер ІІІ 210; Чер-
ньrх ІІ 8-9; Преобр. ІІ 19; Fгisk ІІ 
993-994. . 

шірус2 <<Промінь•>, [парас] <<ТС.•>; -
запозичення з грецької мови; гр. сра
рщ; <<МаЯК•> походить від назви острова 
Фарщ <<Фарос•> біля Александрії Єги
петської, на якому було споруджено 
славнозвісний маяк. - Дворецкий ІІ 
1715; Кlein 1171. 

шірусник (зоол.) <<Велела (вид ме
дузи), Ve1e11a Lam.•>, [паруснuця] <<ТС.•> 
Нед; - р. парусник <<ТС.>>; - похідне 
утвореННЯ Від парус <<ВіТрИЛО>>; назва 
зумовлена наявністю у велели вітрило
подібного утворення, за допомогою 
якого вона рухається по поверхні води; 
пор. наукову назву лат. ve]e]Ja, пов'я
зану з ve]um <<ВітрилО•>. - Bгehm 52-
53. -Див. ще шірус1 • 

[парухи] «Локони навколо вух» 
Нед, [парути] <<Причесана гривка на 
чолі у дівчаТ» О; - результат видазмі
ни форми перука, зближеної, можли
во, з п. [paruka] «Перука»; пор. слц. 
рагосhііа <<перука•>. - SW IV 120. -
Див. ще перука. 

Парфеній, Парфен, Парфентій, 
[Пaflmeн, Пархвен, ПархвІн, Пархuм 
НедJ, Парх[м, Парх6м, ст. Пар.е.єнїй 
<<д( t.)в( с)твенник'Ь•> ( 1627); - р. Пар
фений, бр. Парфен, болг. Партений, 
Партени, Партен, стсл. П.лр'Ь~ннн; -
через церковнослов'янську мову запо
зичено в давньоруську з грецької; гр. 
Пapt!Єvtoc:; пов'язане з прикметником 
карt!Єvюс:; < карt!Єvос:; <<Чистий, цнот
ливиЙ•>, похідним від іменника кapttЄ
voc:; <<діва•>, етимологічно неясного. -
Беринда 226; Петровский 176; Илчев 
381; Fгisk ІІ 474-475. 

парфуми, парфумер, парфумерія, 
парфумерник, lперф6ма] Бі, пар
фумерний, парфумити <<оприскувати, 
напахувати парфумами•>; - р. парфю-

парцела 

мерия, бр. парфума, [парфум], п. peг
fuma, ч. paгfem, paгfum, слц. parfum, 
вл. paгfim, болг. парфЮм, м. парфем, 
схв. парфём, слн. paгfum; - запози
чення з французької мови; фр. paгfum 
<<Пахощі, духи•> пов' язане з paгfumer 
<<Сповнювати пахощами, насичувати ду

хами•>, спорідненим з іт. заст. paгfuma
гe (тепер pгofumaгe) <<ТС.>>, що похо
дить від елат. peгfumaгe «ТС.•>, утворе
ного з префікса рег-, що означає поси
лення, завершення; дію, спрямовану 
через щось, спорідненого з псл. *рег-, 
укр. пере-, та fйmаге <<диміти, куріти, 
парувати•>, утвореного від fumus <<ДИМ•>, 
спорідненоr;о з дінд. dhйmab <<дим, па
ра•>, лит. dumai <<дИМ•>, псл. dymь, укр. 
дим. - СІС2 628; Коваль 135; Черньrх 
ІІ 9; Sf. wуг. obcych 564; HoJub-Lyeг 
359; РЧДБЕ 539; Dauzat 533; WaJde
Hofm. І 561, ІІ 284.- Див. ще дим, 
пере-. 

парх <<Заразне шкірне захворюван
НЯ•>, псірхи <<ТС.•>, [пархач] <<Паршивець, 
шолудивець•>, паршuвець, паршuвка 
(назва певного сорту вовни) Доп. 
УжДУ IV, [паршuня] <<волосся•> Пр. 
ХІ діал. н., парші, [паршівкu] <<ВИД 
груш із шершавими плодами•> Нед, 
[паршук] <<паршивець•> Нед, парха
тий, [пархачий] Нед, паршuвий, [пар
шuвний] Нед, паршuвіти, [спаркан[
ти] <<ПопаршивітИ•> ВеЛ; - р. парх, 
парш(а), паршь, бр. паршсі, [пархі];
запозичення з польської мови; п. рагсh 
<<парші, пархи•>, рагсhу <<ТС.•> споріднене 
з нл. рагсh <<ТС.•>, р. [перх] <<лупа•>, 
[пеrша], перхоmь <<ТС.>>, укр. [перхну
mи <<Ставати трухлим, крихким•>. -
Фасмер ІІІ 210, 247-248; Черньrх ІІ 9; 
Преобр. ІІ 19; Меркулова 3тимология 
1970, 153-155; BгUckneг 396, 410-
411. - Див. ще перхнути. - Пор. 
порох. 

парцела <<Невеличка ділянка зем
лі•>, заст. парцеля «ТС.•>, парцелЯція 
<<розподіл на парцели (про землю); ви
ділення частин єдиного речення в 

окремі неповні речення•>, парцелЯрний 
<<малоземельниЙ•>, парцельний <<ТС.•>, 
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парціальний 

парцелювdти <<дрібнити землю на ма
ленькі ділянки•>; - р. парцілла, бр. 
парцЗла, п. ч. слц. вл. parcela, болг. 
парціл (а), м. парціла, схв. парцела, 
слн. parcela; - запозичення з францу
зької мови; фр. parcelle <<Частинка•> по
ходить від нар.-лат. · *particella (лат. 
particula) не. •>, утвореного від pars 
(род. в. partis) <<Частина•>, до якого зво
диться й укр. парть. - СІС2 628; Ko
palir\ski 720; Holub-Lyer 358; РЧДБЕ 
539; Dauzat 532. -Див. ще парть. 

парціальний <<такий, що становить 
частину чогось; окремиЙ•>; - р. пар
циdльньиї, бр. парцьиільньt, п. parcjal
пy, ч. parcialпf, слц. рагсіаІпу, болг. 
парциален, м. парциjdлен, схв. парци
jалан, слн. parcialeп; - запозичення з 
французької мови; фр. partiel <<частко
вий, окремиЙ•>, partial <<небезсторон
ніЙ•>, давніше <<частковиЙ•>, походить 
від елат. paгtialis <<ЧастковиЙ•>, утворе
ного з лат. pars (род. в. partis) <<Части
на•>, до якого зводиться й укр. парть. -
Sl. wyr. obcych 551; Holub-Lyer 358; 
Dauzat 535, 536. -Див. ще парть. 

[парцувати] <<ритися, нишпоритИ•> 
Нед; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [parcic] <<дивитися, сте
жити, шукатИ•> пов'язане з patrzyc 
не.•>, якому відповідає укр. [патрити] 
<<дивитися, спостерігатИ>>. - SW IV 58, 
90-92; BrtJckпer 399. - Див. ще пат~ 
рити. 

парцьошка- див. барцьожки. 
парча нуста шовкова тканина із 

золотими, срібними або подібними до 
них ниткамИ•> СУМ, Нед, [фарча] «ТС.>> 
Нед; - р. бр. болг. парча; - запози
чення з тюркських мов; тур. par<;a 
<<шматок, клаптик•>, чаг. parca <<ТС.•> по
ходять. від ·перс. parca не.•>. - СІС2 

628; Макарушка 12; Фасмер ІІІ 210; 
Чернь1х li 9; Преобр. ІІ 19; Шипова 
257; РЧДБЕ 539; Mikl. EW 232; Рад
лов IV 115 7; Lokotsch 130-131; Rаsа
пеп Versuch 380. 

[паршена] <<щастя, гаразд•> Нед, 
Шух, Ко; - не цілком ясне; виводиться 
(Кобилянський Гуц. гов. 85) від рум. 
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Parce <<Парки (богині долі),>, що похо
дить від лат. Parcae «ТС.>> (мн. від Рагса), 
спорідненого з рагіб <<Нараджую, ство
рюю, добуваю•>, можливо, також з 
ЛИТ. peras ·<<ЛИЧИНКа, ЯЄЧКО>>, pereti <<ВИ
СИджувати, сидіти на яйцях•>, дінд. prthu
ka\:1 <<Маля, дитина, молода тварина•>, 
укр. юіпороток <<Мертвонароджена тва
рина•>.- DLRМ 585; Walde-Hofm. ІІ 
251-256.- Див. ще вИпороток. 

[паршивка] (бот.) <<Повитиця льо
нова, Cuscuta epiliпum Weihe; Peziza 
ciborioides Hoffm.>> ВеНЗн, [парха] <<Pe
ziza сіЬ.•> Mak; - пов'язане з паршй
вий; назва зумовлена, з одного боку, 
негативним ставленням до цих шкід
ливих витких рослин і, з другого боку, 
тим, що рослини, на яких вони парази

тують, робляться чахлими. - Бісюлі
на-Клоков 263. -Див. ще парх. 

[паршук] <<Порося•> НепокупньІЙ, 
[порсЮк] <<дикий кабан•> Нед, [паршук
паршук] (вигук для підкликання каба
нів) ЛексПол; - р. [парсук] <<кастро
ваний кабан•>, бр. [паршук] <<кабан•>, 
парсЮк не.>>, п. [parsiuk] <<Порося•>, 
[ porszuk] <<дорослий вгодований ка
бан•>; - запозичення з литовської мо
ви; лит. parsiukas <<порося•>, parsas 
<<ТС.•> споріднене з псл. *рогs~ <<поро
СЯ>>, укр. поросЯ. - НепокупньІЙ 188; 
Фасмер-Трубачев ІІІ 209; Трубачев 
Назв. дом. жив. 63-64; SW IV 65; 
Лаучюте 19; Fraeпkel 542. - Див. ще 
поросЯ. 

[парЮга] <<Злодій, шахраЙ•> Нед; -
неясне. 

[парЯк] (іхт.) <<Харіус, Salmo thy
mallus•> Нед; - неясне. 

пас 1 <<Пояс; ремінь; смуга; проміНЬ>>, 
[паса] <<смуга на тілі тварини від удару 
батогом•> Л, [пааіна] <<Вовняний жіно
чий пояс О; поганий пояс•>, [пасюі] 
<<МОТУЗОЧКИ>> Пі, nасок, [пасЮг] <<СМуга 
від удару•> Л, [пасастий] <<смугастИЙ•> 
ЛексПол, Л, [пасuстий] не.>>, [пас6-
ВLtй] (у виразі пасові чоботи (заст.) 
<<чоботи із суцільно·!: смуги (паса) шкі
ри>>), запаска, [зdпасчаний], опасання 
<<суцільна крита галерея навколо будів-
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лі•>, [опасань] <<ТС.>> Бі, опаска (заст.) 
<<бандероль; смужка паперу, тканини 
для перев'язування або обклеювання•>, 
[опасок] <<пояс; ремінь для носіння 
бандурИ>>, [ oпacamu] <<ПідпереЗаТИ>>, 
[перепаска] <<поперечна перев'язка•> 
Нед, [підопасанє] <<нижня частина стін 
гуцульської церкви•< [п{дпасок] <<стег
НО•> Нед, [припаска] <<фартух•> Чопей, 
[розпасати] <<розперезатИ•> Она, [упа
сатися] <<оперезатися•>; - р. заст. пас 
<<один іЗ товстих ременів для підвішу
вання короба каретИ•>, бр. пас; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. pas <<пояс•>, як і ч. слц. слн. pas, вл. 
НЛ. pas, СХВ. пdс «ТС.>>, Є результаТОМ 
випадіння j між голосними о та а і 
стягнення цих голосних у основі, яка 
зводиться до псл. pojasп <<ПОЯС•>. - Ко
ломієць Вступ 79-80; Фacl'ilep ІІІ 211; 
Вгі.ісkпеr 398; Machek ESJC 435. -
Див. ще пояс. 

пас2 (заява про відмову брати 
участь у грі), пасувати; - р. бр. болг. 
пас, п. ч. слц. pas; - запозичення з 

французької мови; фр. (je) passe <<(я) 
пропускаю (обминаю)•>, зводиться до 
нар.-лат. *passaгe <<іТИ•>, похідного від 
лат. passus <<крок, хода, слід ногИ•>. -
Kopaliг1ski 725; Holub-Lyer 360; РЧДБЕ 
539; Dauzat 537. -Див. ще па. 

пас3 <<передача м'яча, шайби ко
мусь із гравців своєї командИ•>, па сов
ка не.•>, пасувати, розпасовка; - р. 
бр. болг. м. пас, п. ч. слц. pas, схв. 
пdс; --:- запозичення з англійської мо
ви; англ. pass «Передавати» генетично 

пов'язане з фр. passer <<Передавати, пе
реходити, проминати•>. - СІС2 629; Ho
lub-Lyer 360; РЧДБЕ 539; КІеіп 1136. 
- Див. ще пас2 • 

пас4 <<рух гіпнотизера•>; - р. пасе, 
бр. болг. пас, п. passy (мн.), ч. pass; -
запозичення з французької мови; фр. 
passe «ТС.•> пов'язане з дієсловом pas
ser «переходити, пропускати, проводи
ти рукою•>. - ССРЛЯ 9, 262; РЧДБЕ 
539. -Див. ще пас2 . 

[пас5 ] <<Паспорт•> Нед; - п. ч. слц. 
вл. нл. pas, схв. пdсош; - запозичен-

ласаман 

ня з німецької мови; н. Рар <<Паспорт•>, 
як і гол. pas <<дозвіл на проїзд, пас
порт.>, походить від іт. passo не.; 
крок•>, яке разом з фр. pas не.•> зводи
ться до лат. passus <<крок, хода•>. -
Holub-Lyer 360; Вуjаклиjа 690; Юu
ge-Mitzka 534. - Див. ще пас2 . -

По\). паспорт. 
[пас6 ] <<прохід•> Пі; - р. [пас] <<ЗВі

рина стежка в лісі, лаЗ•>, п. ч. вл. 
нл. pas <<Прохід, ущелина у горах, пе
ревал•>; - через посередництво поль

ської мови запозичено з німецької; н. 
РаР <<Гірський перевал•> походить від 
фр. pas <<прохід•>, яке зводиться до лат. 
passus <<крок, хода, слід ногИ•>. - Ho
lub-Lyer 360; Юuge-Mitzka 534; Dau
zat 536. -Див. ще пас2 . 

[пас7 ] <<Пастор•> Пі; - не зовсім яс
не; можливо, є скороченою формою 
слова пастор. 

пасаж; - р. пассаж, бр. болг. 
М. пасаж, П. pasaz, Ч. СЛЦ. pasaz, ВЛ. 
pasaza, схв. пасаж, слн. pasaza; - за
позичення з французької мови; фр. 
passage <<перехід; пасаж•> походить від 
дієслова passeг <<Переходити, проходи
ТИ•>. - СІС2 629; Фасмер ІІІ 213; Kopa
liг1ski 725; Holub-Lyer 361; РЧДБЕ 539; 
Вуjаклиjа 690; Dauzat 537. - Див. ще 
пас2 . 

пасажИр; - р. пассажLір, бр. па
сажь'tр, п. pasazer, ч. pasazer, слц. 
pasazier, вл. pasazer, болг. м. пасажер, 
схв. пасажёр, слн. pasaZfr; - запози
чення з німецької мови; н. Passagier 
не. •> походить від іт. passeggiere <<Па
сажир•>, пов'язаного з passare <<Перехо
дитИ•>, похідним від passo <<Крок•>; ви
ведення німецької форми від фр. passa
ger <<пасажир•> (Преобр. І 21-22; Чер
ньІх ІІ 10; Фасмер ІІІ 213) неправиль
не. - Hi.itti-Worth 18; Кluge-Mitzka 
533-534. - Див. ще пас5 • 

[пасаман] «т-асьма для обшивання 
одягу, позумент•?, [пасман] <<смуга•>, 
[пасаманник] <<Позументник•> Нед, [па
самуга] <<смуга від удару батогоМ•> Л, 
[пасмаюістий] <<смугастиЙ•> Нед, [па
сметістий] <<1С.•> Нед; - запозичення 
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з польської мови; п. pasamon, pasamaп 
<<ТС.>> походить від іт. passamaпo <<Позу
мент>> або від фр. passemeпt «ТС.>>. -
Kopalir\ski 725; SW IV 72; Bгuckneг 398; 
Dauzat 536. - Див. ще басаман. -
Пор. позумент. 

пасат <<ПОСТіЙНИЙ сухиЙ Вітер МЇЖ 
тропіками та екватороМ>>; - р. пасссіт, 
бр. болг. пассіт, п. вл. pasat, ч. слц. 
слн. pasat, схв. пассіти (мн.); - запо
зичення. з німецької мови; нім. Passat 
«ТС.>> походить від гол. passaat, яке 
зводиться до і сп. pasado <<ТС.>>, що ви
никло, можливо, внаслідок скорочення 
вислову *vіеп to de pasada <<Прохідний 
вітер>>; ісп. pasada утворене від дієсло
ва раsаг <<переїздити, переходИТИ>>, спо
рідненого з фр. passeг <<Переходити, про
ходити, проминатИ>>. - СІС2 629; Kopa
lir\ski 725; Holub-Lyeг 361; РЧДБЕ 540; 
Вуjаклиjа 690; Кluge-Mitzka 534. -
Див. ще пас2. 

[пасемок] <<боковий пагін рослини 
НЗ УжДУ 26; нерідний син одного з 
членів подружжя Нед, Шух>>, [псісем
ки] <<розгалужені кінці оленячих рогів>> 
ВеУг, [псісемниця] <<Нерідна дочка>> НЗ 
УжДУ 26, [псісим'я] (зб.) Нед, [паси
мкувсіти] <<пасинкувати>> Нед; - п. pa
semko <<Маленьке пасмо; розгалужений 
кінець лосячого рога>>; - результат 
контамінації слів пасемка (зменш. від 
пасмо) та пасинок. - SW IV 73. -
Див. ще пасинок, пасмо. 

па серб <<ПаСИНОК; [брат ЧОЛОВіКа 
0]>>, [пасербник] «ТС.>>, [пасербинЯ] 
<<Не рідна дитина>>, пdсербиця <<Падчір
ка>>, [пdсербля] <<Нерідна дитина>> НЗ 
УжДУ 26/2; - р. бр. [псісерб], п. ра
sіегЬ, цсл. nАСр"ЬБ"Ь; - утворене за до
помогою префікса па- від іменника 
*серб (< *sь1·Ьь), який загальноприй
нятої ·етимології не має; зіставлявся 
(Вгіісkпег 398) з п. заст. sагЬас (укр. 
сь6рбати), як назва <<Того, хто сьорбав 
(ссав) те саме· молоко>>; пов'язувався 
(Преобр. ІІ 20, 266) з етнонімом серб 
та словом [сЯбер] <<учасник земельного 
володіння, спільник у торговельній спра
ві>>. - Кобилянський Зб. наук. праць І 
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86; Бурячок 42; Трубачев Терм. родст
ва 53; Фасмер ІІІ 211; Критенко Вступ 
538. - Див. ще па-, серб, сьорба
ти. - Пор. щ~исербитися, сЯбер . 

[пасербіта] (бот.) <<анемона, Апе
mопе pulsatilla L.>> ВеБ, ВеНЗн; - не
ясне. 

пасерувати <<Обсмажувати борош
но, овочі, коріння перед закладанням їх 
у страви>>; - р. пасееровать «ТС.>>; -
через російське посередництво запози
чено з французької мови; фр. passeг а 
]а flamme <<потримати над вогнеМ>>, 
букв. <<пропустити крізь вогонь>>, має в 
своєму складі дієслово passeг <<пропус
катИ>>. -Див. ще пас2 . 

пасИв, пааІвний; - р. пасаІв, бр. 
пacfg, п. pasywa, ч. слц. pasiva, вл. pa
siw (грам.), болг. пааІв, м. пасив, схв. 
пасйв, пааІва, слн. pasiv; - запози
чення з латинської мови; лат. passivus 
<<недіяльний; той, що зазнає чогось>> 
походить від раtіог <<терплю, зазнаю>>, 
спорідненого з гр. кfннх <<нещастя, 
стражданнЯ>>, 1Г\lРО<;; <<паралізований, 
сліпиЙ>>. - СІС2 629; Kopalir\ski 728; 
Holub-Lyer 361; РЧДБЕ 540; Вуjакли
jа 690; Walde-Hofm. ІІ 264. - Пор. 
ласія. 

ПаСИНОК <<НерідНИЙ СИН ОДНОГО З 
членів подружжя; боковий пагін рос
лини>>, [пdсениця] <<нерідна дочка>> Си, 
псіаіння СУМ, Л, пасинкувсільниця, 
пасинкувdти <<обрізувати бокові паго
ни рослИН>>; - р. пdсьtнок, бр. пdсьt
нак, др. пасьtН'ЬК'Ь, п. pasyпek, болг. 
[псісинче], м. пасинок; - псл. pasy
nьkь, утворене за. допомогою префікса 
ра- від іменника sуп(ьkь); - прус. pas
soпs, лит. posuпis <<ТС.>> є запозичення
ми зі слов'янськИх мов. - Бурячок 42; 
Трубачев Терм. родства 53; Фасмер 
216; SW IV 81. -Див. ще па-, син. 

[шісиночок] <<fядочок, смужечка>> 
Мо, [пасинЄстий . <<З візерунком у 
смужку>> (перев. про тканину) Корз; -
неясне. 

пасіка <<Місце, де СТОЯТЬ вулики; 
ділянка лісу, призначена на зруб>>, [пd
сека] «ТС.>> Нед, [пасік] <<рід вулика>> 
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Л, [пасічисько] <<Місце, де була пасіка•> 
Нед, пасічник, [пасічниківна], пасіч
нuцтво, [пасічниця] <<дружина пасіч
ника•>, [пасічниченко Бі, пасічничка 
Бі, пасішник, пасішниківна, пасішни
ця], [пасока] <<Пасіка•> Л, [пасочник] 
<<ПаСіЧНИК>> Пі, пасічний, пасіЧЮlЦЬ
КUU, [пасічничий] Нед, [пасічити] 
<<чистити, готувати цілину під посів•>, 
пасічникувати, [пасечниковати Бі, 
пасічюічити Нед, пасішникувати]; -
р. бр. пасека, П. pasieka, Ч. СЛЦ. paseka 
<<лісосіка•>; - псл. paseka, утворене, 
очевидно, від дієслова *posekti <<Посік
ТИ>> як назва місця, де вирубано ліс, з 
подовженням о в префіксі (6 > а), ха
рактерним для відіменних утворень. -
Дзендзелівський УЗЛП 99-1 ОО; Фас
мер ІІІ 211; ПреQбр. ІІ 26; Bruckпer 
398; Machek ESJC 436; Пелева 3тимо
логия 1967, 176. - Див. ще па-, сік
тИ. 

ші.сія (заст.) <<любов, пристрасть; 
церковна відправа в перші чотири тиж
ні Великого посту; [гнів, роздратуван
ня; злюка Л].>. [опасія] <<Страсні Єван
гелія•> Бі, [фасия] <<ГНіВ>>, [пасій6нний] 
<<дуже злиЙ•> Ме, [пасіювати]; - р. 
псіссия, бр. пасія, [пасіонсіт] <<Запаль
НИЙ, злиЙ•>, п. pasja, ч. pasije <<страсті 
(Христові)•>, слц. pasia, вл. раsіоп <<При
страсть, захоплення, страсті Господні•>, 
нл. pasyja, м. пасиjа, схв. пасиjа, слн. 
pasjoп <<пристрасть, особлива схиль
ність•>; - запозичення з латинської 
мови; лат. passio <<страждання, хворо
ба; афект•> пов'язане з patior <<терплю, 
зазнаю>>. - СІС 2 629; Kopalir1ski 726; 
Bruckпer 398; SW IV 75; Skok ІІ 613. -
Див. ще пасИв. 

паск (фарм.) <<протитуберкульоз
ний лікущІльний засіб•>; - р. бр. болг. 
паск; - абревіатура, що виникла на 
основі виразу пара~іносаліцилова ки
слота нс.•>. - ССРЛЯ 9, 254. 

паска << великодній хліб•>, [ паскар] 
<<Посудина, в якій носять святити пас
КИ>> Нед, [пасчаний] <<стосовний до пас
КИ•>, [пасчин] «ТС.•>; - р. [паска] <<ве
ликодній свячений сир•>, бр. пасха, 

шіскл:И:н 

[паска], др. паска <<Пасхальний хліб в 
іудеЇв•>, п. pascha <<великодня їжа•>, [pas
ka] (з укр.), стсл. ПАСКА; - запозичен
ня з грецької мови; гр. mxaxa є фоне
тичним варіантом слова m:Xaxa <<пас
ха•>; існує думка (Преобр. ІІ 26; Собо
лєвский Лекции 145) про виникнення 
фонетичної форми паска з пасха на 
слов'янському грунті. - Фасмер ІІІ 
216; гез ІІІ 145; sw rv 75. - Див. 
ще Пасха. 

[пасквитися] «Глузувати, лаятися•> 
Бі; - очевидно, результат контамінації 
СЛіВ [паствитися] «ТС.>> і пасквіль. -
Бі 273. - Див. ще пасквіль, паст
витися. 

пасквіль <<ТВір образливого, наклеп
ницького характеру•>, пасквілЯнт, [паш
квель Нед, пашквіль Нед, Бі]; - р. 
пасквиль, (заст.) пашквиль, бр. паск
віль, п. paszkwil, ч. paskvil, paskvil, 
слц. paskvil, болг. пасквLіл, м. паск
вил, паскВLtЛа, СХВ. пасквйл, пGСКВU
ла, пасквLіла, слн. paskvfl; - запози
чення з німецької мови; н. Pasqulll «ТС.>> 
походить від іт. ст. pasquillo «ТС.•>, 
зменш. від pasquiпo «ТС.>>, утвореного 
від назви скульптурної групи в Римі, 
на якій вивішували сатиричні вірші; 
свою назву скульптурна група дістала 
від імені дотепника Pasquiпo, що меш
кав поблизу. - СІС2 629; Коваль 161-
162; Черньrх ІІ 9-10; Фасмер ІІІ 211; 
Преобр. ІІ 20; Kopalir1ski 728; Holub
Lyer 361; РЧДБЕ 540; Вуjаклиjа 691; 
Gr. Fwb. 558; КІеіп 1136. 

[паскл:И:н] <<клин, яким прикріплю
ють косу до кісся; леміш•> Г, Нед, [па
сень ГрицАВ, пасинок Гриц, пасквин 
ЛЧерк, пdсквинь Нед, пасквіль ГрицАВ, 
паскиль Нед, паскин ГрицАВ, пdск
лень Нед, пdсклинь Л, пасклін Ва, Си, 
пасколень ГрицАВ, паскрин ГрицАВ, 
паскувінь Корз, паспилін До, пасплин 
ГрицАВ, пастиЛLін ЛЧерк, пdстинь 
НикСг Л, па ст ( к)олень Ва, пастли нь 
ГрицАВ, пастовень, пастоль тж, псіс
чил О, пасцинь О, пачклин ГрицАВ, 
пласкінь ГрицАВ] «ТС.>>; - П. [paskwil] 
<<частина замка, в якій ключ з'єднуєть-
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ся з пружиною; вид засува•>, [paszkwil] 
<<ТС.>> (з укр.?); - не зовсім ясне; оче
видно, утворене з префікса па- та 
іменника клин, первісно як назва мен
шої (допоміжної) з двох плішок, що 
вживалися для прикріплення коси; по
ходження елемента -с- неясне. -
Дзендзелівський НЗ УжДУ 37, 56-57; 
ГрицАВ 120; SW IV 82. - Див. ще 
клин1 • 

паскуда1 <<Мерзота; мерзотник>>, 
[паскуд] <<МерзотнИК>>, [паскуди] <<За
хворювання очей у худоби•> Нед, пас
кудник <<[те. Нед; хвоrоба коней]; мер
зотник>>, [паскудниця (зоол.) <<Гадюка, 
Pelias berus•>, Мо, ВеУг, ВеНЗн, пас
кудство, [паскудь] <<паскуда>> Нед, 
[пацкуда Нед, пацкудище ВеЗн] «ТС>>, 
[паскудивий], паскудний, [пацкудний] 
ВеЗн, паскудити, [запаскудніти], 
препаскудний; - р. паскуда, бр. пас
куда, п6скудзь, п. слц. paskuda, ч. 
[paskudit] <<ПсуватИ•>, [paskudit] <<ТС.>>; -
псл. paskQda, утворене за допомогою 
префікса ра- від основи прикметника 

skQd-ьпь <<скудниЙ•>; первісно означало 
<<бідність, злиденнісТЬ>>. - Фасмер ІІІ 
212; Преобр. ІІ 21; Ji!kobsoп 636; 
Bruckпer 398; Machek ESJC 436; Mikl. 
EW 298. - Див. ще па-, скуднИй. 

[паскуда2 ] (бот.) «rельвела, Hel
vella suspecta Kromb.>> Mak; - пов'яза
не з паскуда <<Мерзота•>; назва зумов
лена отруйними властивостями цього 
гриба (пор. назву іншого отруйного 
гриба поганка). - Сл. бот. 125; УРЕ 
5, 297. -Див. ще паскуда1 • 

паслін (бот.) <<So!aпum L.>>, [пас
лен Mak, паслєн Mak, паслин Нед, 
пасЛLіна, пасль6н], пасль6нина, [пес
лина Mak, песлLіни Нед, песльон Mak, 
писклука См, писклюква См, пислени 
Mak, писЛLіна Нед, писЛLінець ВеУг, 
писльони Mak, піскль6н Л, паслен 
Mak, прислини «ТС.•>, пасль6нові, [за
пасль6нити] · <<Замазати в пасліН>>; -
р. бр. паслён; - др. *пасльн'Ь, утво
рене, очевидно, за допомогою префікса 
па- від основи *сльн-, яка зберігається 
в р. [слён] <<твердий слиз на рибі>> і 
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перебуває у зв'язку з основою іменни
ка слина; назва зумовлена, очевидно, 

тим, що ягоди пасльону викликають 

блювання і надмірне виділення слини; 
пов'язання з основою С'ЬЛ- <<сонце>> 
(Преобр. ІІ 21) необгрунтоване. - Ко
валь 51; Фасмер ІІІ 212, 669; Мерку
лова Очерки 127-128; Булич ИОРЯС 
10/2, 429; Boga RR ІІ 511. -Див. ще 
па-, слИна. 

[пасля] <<після•> Нед; - неясне; мо
жливо, залишок давнього утворення з 

префіксом па-, паралельного до др. по
слtдь (> р. п6сле, укр. [п6слі], післЯ). 

[пасмер] (бот.) <<Водяна сосонка 
звичайна, Hippuris vulgaris L.>> Нед, 
Mak; - неясне; можливо, пов'язане з 
пасмо (через подібність цієї рослини 
до хвоста або до пасма волосся). - Ві
сюліна-Клоков 228; Нейштадт 405-
406. 

пасмо СУМ, Корз, [пасемко] <<МО
тузка або нитка для перев'язування 
пасма>>, [пасемник] «ТС.>> Нед, [пасем
це] (у виразі п. овець «Тридцять голів>>) 
Нед, [пасмLістка] (назва вовни) Доп. 
УжДУ 4, [пасмовець] (ент.) <<Метелик, 
LimeпitiS>> Нед, [пась6мка] <<обшивка в 
кожусі, тасьма>> Л, [пасемLістий] <<сму
гастиЙ•>, пасмаюістий, [пасмати] <<роз
патланиЙ•> Л, [пасмuстий] <<смугас
тиЙ•>, [пасмоватий] <<розташований пас
мами (про гори)>> Нед; - р. м. пасмо, 
бр. пасма, П. ВЛ. НЛ. pasmo, Ч. СЛЦ. 
pasmo, полаб. posmq_, болг. пасмо, схв. 
пасмо; - ПCJJ. pasmo, *pasm~; - СПО
ріднене з лтс. puбsms <<Ланка, відрізок; 
пасмо•>, свн. vase <<волокно, торочки, 

облямівка•>, снн. снідерл. vёse, двн. fa
so (чол. р.), fasa ·(жін. р.), дангл. fces 
«ТС>>; значенням <<жмут ниток, що ма

йорять під вітром•> наближається до 
кореня *рёs- <<дути, віяти•>, до якого 
зводяться й укр. пахнути, пахнути, 
схв. паху;ь <<жмут, пасмо•>; наявність 
слова у латиській мові (лит. pбsmas 
<<пасмо•> може бути слов'янським запо
зиченням) і його загальнослов'янське 
поширення виключають думку (Rаsа
пеп Tschuw. L. 182) про його тюркське 
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(чуваське) походження. - Дзендзелів
ський НЗ УжДУ 14, 120; Трубачев 
Рем. терминол. 102-103; Бернштейн 
Очерк 1974, 185; Фасме,р ІІІ 212; Пре
обр. ІІ 21; Macl1ek ESJC 436; Holub
Lyer 361; Skok ІІ 613; Muhl.-Eпdz. ІІІ 
458; Karulis ІІ 7 4; Fraeпkel 640; Кluge
Mitzka 185. - Пор. пахнути2 • 

пасока -ДИВ. СЇК1 . 
[пасощі] <<ласощі>> Пі; - неясне; 

можливо, результат контамінації слів 
лаСОЩі і паска або пастLtЛа ЧИ пато
ка. 

паспарту «Картонна рамка для 
портрета, гравюрИ>>; - р. бр. болг. па
спарт!), п. passe-partout, ч. paspaгta, 
схв. паспарту; - запозичення з фран
цузької мови; фр. passe-partout <<Ключ, 
що підходить до багатьох замків; кар
тонна рамка для портретів>> складаєть
ся зі слів passe <<Проходить, пропускає>>, 
раг <<Через, крізь, по>> і tout <<увесь, ці
ЛИЙ>>, спорідненого з нар.-лат. *tottus, 
що є експресивною формою лат. totus 
<<ТС.•>. - СІС2 630; Kopaliг1ski 727; Ho
lub-Lyer 361; РЧДБЕ 541; Вуjаклиjа 
652; Dauzat 716-718. Див. ще 
партер, пас2 , тотальний. 

паспорт, паспортLіст, паспорти
зація, [пачеп6рт] Бі, пашпорт, пас
портизувати; - р. м. паспорт, бр. 
nашпарт, П. paszport, Ч. pasport <<Су
провідНИЙ лист, перепустка>>, слц. заст. 
pasport, болг. паспорт, схв. паспор; 
- запозичення з німецької мови; н. 
заст. Pa~port походить від фр. passe
port, букв. <<дозвіл на прохід через 
порТ», пізніше <<пропускне свідоцтво, 
паспорт>>, утвореного зі слів passe <<Про
ходить•> та port <<Порт, гавань,>; форма 
пашпорт прийшла через польське по
середництво. - СІС2 630; Акуленко 
140; Фасмер ІІІ 213; Черньrх ІІ 10; Сер
геєв РР 1974/1, 74-75; Преобр. ІІ 21; 
S1. wyr. obcych 556; Holub-Lyer 360; 
РЧДБЕ 541; Кlеіп 1137.- Див. ще 
пас2 , порт2 . - Пор. пас5 . 

паста; - р. бр. болr. М. паста, П. 
Ч. СЛЦ. ВЛ. pasta, СХВ. паста, СЛН. pas
ta; - запозичення з італійської мови; 

паства 

іт. pasta <<тісто, тістечко>> пов'язане з 
пізньолат. pasta <<ТС.>>, яке походить від 
гр. ШХСJТІl <<борошняна підлива,>, спорід
неного з шхСJто~ <<Солоний, посипаний 
сіллЮ•>, пов'язаним з 1ГCIOCJW <<посипаю, 
насипаю•>, спорідненим з лат. quatio 
«Трясу, штовхаю, махаю, коливаЮ•>. -
СІС2 630; Фасмер ІІІ 213; Чернь1х ІІ 
10; Преобр. ІІ 22; S1. wyr. obcych 556; 
Holub-Lyer 361; РЧДБЕ 541; ВуjаІ<
лиjа 692; Кlеіп 1137; Boisacq 749; Wal- · 
de-Pok. І 511. 

пасталакати <<базікатИ•>, [пашта
лd.Jати, пашталdти] <<ТС.>> Нед, [па
сталака] <<Незграбна чи необережна у 
висловах людина•> Ме, [пашталd.Jа] 
<<дурна, зухвала особа•> Нед; - очеви
дно, результат контамінації дієслівних 
форм постолdкати <<базікати•> та па
тАкати «ТС.•>. - Див. ще папі, пос
толакати. 

[пасталатій] <<незграбна чи необе
режна у висловах людина•> Ме; -
очевидно, результат видазміни іменни

ка [пасталака] «ТС.•> за зразком форм 
типу наявного в цій місцевості прізви
ща Магалdтій (від магалd <<частина 
населеного пункту, куток•> ). - Див. 
ще пасталакати. 

[пастая] <<стручок (квасолі, гороху) 
ВеНЗн; (бот.) лунарія оживаюча, Lu
пaria rediviva L.•> (рослина дає стручки 
овальної форми), [пасталь] <<лунарія 
оживаюча>> Mak; - запозичення з ру
мунської або молдавської мови; рум. 
молд. pastaie <<стручок•>, [pastal'e] «ТС.>>, 
очевидно, пов'язане з алб. pishtajё (bi
shtajё) <<лунарія•>, bisht <<ХЕіСТ>>. - Га
бинский Вост.-сл. молд. взаим. ІІ 137-
138; Карпенко НЗ ЧДУ 31 (1958), 117-
118; Vіпсепz 8; DLRМ 597; СДЕЛМ 347; 
Papahagi 832. 

паства <<Віруючі однієї парафії, па
рафіяни, [пасіння]•>; - р. бр. паства 
<<ПарафіянИ•>, др. паства <<отара>>, п. 
pastwa <<Пасовисько; (рідко) парафія
НИ•>, ч. слц. pastva <<nасовисько, вигін•>, 
вл. нл. pastwa, полаб. postvo «ТС.•>, 
болг. паство <<паства•>, м. паства, схв. 
паства <<ТС.>>, СТСЛ. ПАС'ГВ.А <<СТаДО>>; -
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похідне утворення від пасти 1 ; значен
ня <<Парафіяни•> є, очевидно, старосло
в'янською калькою грецького вислову 

7ГOl/1V'l (1Гоі11vюv) тоu Хрнпоu <<отара 
Христа•>. - Преобр. ІІ 22-23. -Див. 
ще пасти1 • 

[паствитися] «rлузувати, лаятися•> 
Бі, [паствитьця] <<Зловтішатися; раді
ти з чужого нещастя•> Пі; - запози
чення з польської мови; п. pastwic si~ 
<<знущатися, мучити; (заст.) годувати
СЯ>> пов'язане з п. ст. pastwic <<ПастИ>>, 
похідним від pastwa <<пасіння, їжа, 
корм>>; значення <<глузувати, мучитИ>> в 

п. pastwiC si~ розвинулось через про
міжне значення <<Втішатися, розкошу
ватИ>> (пор. нвн. weideп <<Пасти, пасти
СЯ>>, sich weideп (ап) <<Втішатися, милу
ватися•>).- SW IV 81; BrUckпer 398. -
Див. ще пасти'. 

пастель <<м'які кольорові олівці для 
живопису; малюнок, виконаний такими 
олівцями; відповідний жанр живопи
су>>; - р. пастель, бр. пастЗль, п. ч. 
слц. вл. pastel, болг. пастел, м. пас
тел, схв. пастел, пастела, слн. pas
tel; - запозичення з французької мо
ви; фр. pasteJ походить від іт. pastello 
«ТС.>>, демінутива від pasta <<Тісто•> (ос
кільки кольорові олівці виготовляють із 

спеціальної суміші з сухими фарба
ми). - СІС2 630; Фасмер ІІІ 213; Пре
обр. ІІ 22; KopaliгJ.ski 727; Holub-Lyer 
362; РЧДБЕ 541; Вуjаклиjа 692; Dau
zat 537. -Див. ще паста. 

пастеризувати <<знищувати мікро
організми в рідинах нагріванням•>, па
стеризатор, пастеризація, пастери
зацfйний, пастеризований; - р. пас
теризовdть, пастеризLіровать, бр. 
пастзрьtзаваць, n. pasteryzowac, ч. pas
terisovati, pasterizovati, pasterovati, слц. 
pasterizovat', вл. pasteurizowac, болг. 
пастьоризйрам, м. пастеризLіра, схв. 
пастериЗLlрати, пастеризовати, СЛН. 
pasterizfrati; ~ запозичення з францу
зької мови; фр. pasteuriser «ТС.>> утво
рено від прізвища бактеріолога Л. Пас
тера (Pasteur 1822-1895), що запро
понував цей спосіб консервування. -
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СІС2 630; УРЕС ІІ 749; Булаховський 
Нариси 99-100; KopaliгJ.ski 727; Ho
lub-Lyer 362; РЧДБЕ 541; Вуjакли
jа 692. 

пастернак (бот.) <<Pastiпaca L.•> Г, 
Нед, [пастирнак Mak, пастернак, пас
тирнак ВеБ, пустернак Пі, пусторнак 
Mak], ст. постернаков'Ь ( 1597); - р. 
пастернак, бр. пастарнак; - запози
чення з польської мови; п. pasterпak 
«ТС.>>, як і ч. pastiпak, pastrпak, pastr
пak, СЛЦ. pastrnak, pastrпak, ВЛ. pastyг
nak, нл. pasternak, pasterпak, болг. па
Щ'Ьрнdк, м. паштрнак, схв. пастр
нак, пастр1-ьак, слн. pastiпak, f.astiпa
ka, зводиться до н. [Pasterпak , що є 
варіантом н. Pastiпak( е) «ТС. •>, яке по
ходить від лат. pastiпaca «ТС.>>, спорід

неного з pastinum <<Мотика для копання 
грунту•>, яке загальноприйнятої етимо
логії не має; думка про контамінацію 
запозиченого pastiпak із слов. *па
стрнак'Ь (Преобр. ІІ 22) недостатньо 
обгрунтована. - Дзендзелівський St. 
sl. 6/1-2, 134; Шелудько 42; Фасмер 
ІІІ 213; ЧерІ:JЬІХ ІІ 1 О; BrUckпeг 398; 
Machek ESJC 437; Skok ІІ 616; Wal
de-Hofm. ІІ 261. 

пасти1 (свійських тварин), [пасати 
Нед, О, пасвити Нед], пастухувати, 
паст!J,глити, [пdсва] <<випас•> О, [пас
виска J <<пасовисько•> Нед, [ пасвище 
Нед, пdсище, пасівюік Ва], [пасл6 О] 
«ТС.•>, [пасня] <<пасовисько, паша•> Л, 
[пасовLіна] (назва, пов'язана з обліком 
та господарськими розрахунками) Доп. 
УжДУ 4, пас6вuськ.о Г, Нед, ВеБ, [па
совLіця] <<пасовисько, час пасіння ху
доби>>, пас6вL1ще СУМ, Нед, [паства] 
<<Пасіння; паша Нед>>, пастівень <<Пасо
вище•>, [пасті(тЄ] <<луки поблизу горо
дУ•> ВеБ, [пастівщік], [пdстов] <<Паша>> 
Нед, [паст6вень] СУМ, Л, Ч, [паст6-
вище] <<Пасовисько•> Нед, [паст6вник] 
<<ВИгін•> Бі, Л, [пdстовнЯ] <<огородже
ний вигін Нещ сіножать ЛексПол>>, 
пастух, пастушd, пастушенЯ, [пас
тушка] <<батіг, яким поганяють корів>>, 
[пастушня] <<отара овець; пасіння ко
рів за чергою>> Л, [пастушина] <<Пасту-
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хування Кур; платня пастухові>>, [пас
тьба] <<Паша, пасіння>>, [пасьба] <<Па
сіння Нед; ніколи не орана земля Л>>, 
паша нрава на пасовиську>>, [ пасев
нuй] <<ЯКИЙ добре напасаЄТЬСЯ>> О, [пас
ний] <<ВідгодованИЙ•> ВеЗа, [пастівюій, 
пастовюій], пастушачий, пастуший, 
[пас6м] <<попасоМ•> Нед, ВLіпас, [на
пашити] <<напасти (худобу) •>, [ напа
сочка] <<Пасіння•>, [6пас] <<невелике мі
сце для пасовиська в са,ду•>, опасистий 
<<огрядниЙ•>, [опасний] <<Вгодований, 
жирниЙ•> Ж, підпасач, підпасич, під
пасок СУМ, Нед, [підпасичик] <<ХЛі
бинка, яку навесні дарують пастухові•>, 
попасати <<ПаСТИ В ДОрОЗі>>, попас <<Па
СіННЯ в дорозі; пасовисько, випас•>, по

пасання <<корм на пасовиську•>, [попа
сенє] <<Пасіння в дорозі; пасовисько•>, 
nопасище <<ВИПаС>>, [попашка] <<ПОПаС>> 
Нед, попаски, попасом, [поспашува
ти] <<Згодувати траву чи посіви на 
пні•>, розпастися <<Відгодуватися•>, [роз
пас] <<Огрядність, повність•> Нед, спа
сати <<рОбИТИ СПаШ•>, [спась] <<СПаШ>> 
Нед, спаш <<Пошкодження трав або по
сівів тваринами; пасовище Нед>>, [спа
сове'ць] <<ТОЙ, хто пускає худобу пасти
ся на чуже поле•>, [спасне] <<спашне•> 
Нед, спаш, спашне <<Гроші за спаш>>, 
[спасюій] <<ЖИрний, гладкиЙ>> Нед, 
[упdслий] <<легковідгодовуваниЙ•>; - р. 
nacтLI, бр. пасвіць, пасціць, др. пас
ти, п. pasc, pasac, ч. pasti, слц. past', 
вл. нл. pasc, полаб. pose, post <<пасти
ся•>. болг. паса, м. пасе, схв. пасти, 
слн. pasti, стсл. nАс'Гн; - псл. pasti; -
споріднене з лат. pasco <<nacy; годую, 

утримую; викохую>>, pabulum <<Їжа, 
харчі, корм•>, тох. А pas- <<стерегти, па
сти•>, тох. В pask- «ТС.>>, хет. pabbsi 
<<стережу, пас у•>, гр. 7ГСХТЕЩJШ (а ор. 
f.-тraCJ<Xtl\lV, 7ГCXCJ(O)cXtl\lV) <<ЇМ, п'Ю•>, а.7ГСХ
О"ТО<;; <<ТОЙ, що нічого не їв, не пив•>, 
дінд. pati <<охороняє, стереже•>, гот. fo
djaп <<Годувати; утримувати•>, двн. fuo
tar <<харчі, їжа, корМ>>, дісл. fostr «Году
вання, харчування>>, що зводяться до 

іє. *ра- <<пасти (худобу); стерегти; до
глядати•>; пов'язання з р. питать 

пасти 

<<харчувати, живити•> (Walde-Hofm. ІІ 
260; Trautmaпп 207) та з лит. puosti 
<<nрикрашати, прибиратИ•> (Zubaty St. 
а. cJ. І 2, 83-85) сумнівні. - Фасмер 
ІІІ 215-216; Черньrх ІІ 10-11; Пре
обр. ІІ 22-24; Иванов Сб. статей по 
язьrкозн. Памяти М. В. Серпзевского 
1961, 105-119; Machek ESJC 436-
437; BrUckпer 399; Skok ІІ 614; МарТЬІ
нов Язь1к 64-65; Pokorпy 787. - Пор. 
пастир, паша'. 

пасти2 «упасти, звалитися~. пада
ти, падатися <<упадати (перед кимсь)>>, 
падлЮчити, пад <<низьке місце, запа
дина; [падіння; каскад; тераса Нед]». 
[падавка] <<епілепсія•> Нед, [падалник, 
падачка] «ТС.>> Нед, падаЛLlЦЯ СУМ, 
Нед, падалка, [падала] <<парашут•> Нед, 
[падалюхи] <<ПадалицЯ>> Нед, падаль, 
[падальниця] <<Падальна муха•> Нед, 
[падеж] <<Занепад; падіЖ>> Нед, падина 
<<невелика долина>>, [падLічій] <<Водо
спад•>, падfж СУМ, Нед, [падлLіна] 
<<падаль>> СУМ, Нед, [падлечина] нс.•> 
Нед, падло <<ТС.; негідна людина•> 
СУМ, Нед, [падлLіttина] <<Повалений 
вітром ліс•> О, падлЮка, [падок] <<ВИ
падок Нед; отвір у жорнах, крізь який 
сиплеться борошно 0•>, падуча <<епіле
псія•>, падь <<глибока долина, яр; со
лодка липка рідина на листі•>, падевий 
(мед) <<ЯКИЙ бджоли виробляють з па
ді•>, падалишній, [падКLlй] <<ОХОЧИЙ>>, 
[падковLітий] <<СтаранниЙ•>, падлЮчий, 
[падьма] (у виразі п. упасти <<зовсім 
завалитись•>) Нед, [в пад] <<Падіння; во
доспад Ж; занепад Пі•>, впадина <<Запа
дина•>, [впадниця] <<груЗило, лот•> Ж, 
вLіпасти нрапитися•>, вLіпад, ВLіпадок 
СУМ, Ж, випадковий, випадком, від
пад, [відпадки] <<ВіДХОДИ>>, [допасти] 
<<добратися; схопити•>, [допастися] <<З 
жадністю взятися за щось; накинути
СЯ•>, запастися <<ОПУСТИТИСЯ, Провали
ТИСЯ, зникнутИ•>, [запад] <<верша•>, [за
падень] <<Заглибина>>, [западець] <<ЛЮ
дина із заходу•> Ж, западина, [запад
ниця] <<Западня, пастка•>, западнЯ <<Па
стка; [западина]•>, [западовець] <<Захід
ний вітер•> Ж, [Западок] <<занепад; руї-
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ни; заднє стегно у тварини>> Ж, [запа
док] <<западня>>, [западЯ] <<баюра, калю
жа>> Мо, [западь] <<глибокий сніг>>, за
падистий <<ЯКИЙ ТрОХИ западаЄ>>, запа
лий, [западюій] <<розташований у запа
дині>>, [западний] <<сніжниЙ>> Ж, зане
пасти, заніпад, занепадник, зане
падництво, занепадок (заст.) <<Зане
пад>>, занепалий, запопасти <<дістати, 
роздобути, натрапити, захопити; домог
тися>>, заnопадати <<сумлінно ставити
ся, ДОКЛадатИ багато ЗУСИЛЬ>>, запопад
ливий, запопадний, запропасти <<ПрО
ПаСТИ>>, запропастйти, [запропалий] 
<<даремнИЙ>>, [за-пропале] <<даремно>> 
Ж, напасти, [напастувати] <<Напада
ТИ>>, напад, [нападеньj <<ятір на обру
чі>>, [нападка] <<Напад Ж; рибальський 
саК>>, нападки, нападник, (нападок] 
<<напад; переслідування>> Ж, [нападь] 
<<НаПаСТЬ>>, напасник, напасть, напас
ливий, [напасюій] <<Причіпливий, на
в'язливиЙ>> СУМ, Ме, [нападкуватий] 
<<напасливиЙ>>, [нападний] <<ТС.>> Ж, 
[напропадLі.ме] <<На погибелЬ>>, напро
пале, невпопад, опад <<ОПале ЛИСТЯ; 
[напад Ж; крижані бурульки або роса 
На деревах]>>, опади, [опадка] <<Запади
на>>, [опадонько] <<нещасна доля>> Ж, 
[опадчина] <<ВідходИ>> Ж, [опадь] <<ГЛИ
бокий сніг>> Ж, [опасть] <<СНіг, іній на 
деревах>>, [опат] <<сніг на деревах; не
сподіваний сніг; сніжна зима>> О, опа
дистий <<СПаДИСТИЙ>>, опалий, перепас
тися <<ВИСНаЖИТИСЯ>>, періпад, (пе
репадистий] <<непостійний>>, [підпас
ти] <<бути схожиМ>>, [підпадистий] <<З 
низьким підйомоМ>> (про чобіт) Нед, 
[піднепасти] <<підупасти, ослабнути>>, 
[піднепалий], підупасти, підупад, пі
дупалий, попасти <<ВЛУЧИТИ; потраПИ
ТИ>>, попастися, [попадатися] <<Потрі
скатися>> (про шкіру) О, [попадливий] 
<<Запопадливий, схильнИЙ>> Нед, при
пасти <<ДіСТаТИСЯ>>, припадок <<П{)ИСТУП 
(хвороби); [випадок]>>, [прLіпадь] <<НИ
зинне місце; частина рибальської вер
шкИ>>, [припадистий] <<крутий Нед; по
логий; низький у підйомі>>, [припадко
вий] <<ВИпадковИЙ>>, [припадливий] <<НИ-
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ЗИННИЙ>>, (припаднистий] <<ДОЩОВИТИЙ>> 
Нед, [пfипадко.м] <<випадково>>, [при
опасти <<Підупасти Нед; вибитися із 
сил Ме; збідніти Дз>>, [приупасти] 
<<ПідупастИ>> Нед, [при,Упdдокj <<зане
пад>> Нед, пропасти, [пропад] <<Поги
бель; падінНЯ>> Нед, [пропадок] <<Втра
та>> Нед, [пропадь] <<Пошесть>> Корз, 
пропажа, [пропасна] <<прірва>>, [про
пасник] <<Чорт ВеУг; параліч 0>>, про
пасниця, [пропасть] <<ПОГИбель; прір
Ва>>, [пропадистий] <<крутий, бездон
НИЙ>> Нед, [пропадний] <<ПропащИЙ>> 
Нед, [пропадущий] <<МинущИЙ>> Нед, 
[пропажений] <<пропащий>>, пропалий, 
пропасний <<згубний Нед; пов'язаний з 
пропасницею, з прірвоЮ>>, [пропастли
вий] <<крутий, з прірвами>> Нед, пропа
щий, пр6падо.м (у виразі пропас
ти п.), розпад, розпадина <<ущелина>>, 
розпадок, [розпалина] «ТС.>>, [розпад
но] <<Пристрасно>> Нед, [розпопадний] 
<<ЗапопаднИЙ>> Нед, спасти <<Припасти, 
дістатися>>, [спадатися] «Траплятися>> 
Чаб, спад, спdдень (заст.) <<Захід>>, 
спадина <<СПадиста Поверхня; [водоспад 
Нед]>>, спадки <<СПадщина>>, [спадків
щина] Нед, спадок «ТС.>>, спадщина, 
[спадя] <<Велика злива; спад>> Ба, [спадь] 
<<Падь на листях Нед; частина рибаль
ської верШКИ>>, спадистий <<ПОХИЛИЙ; 
[крутий Нед],>, спадковий, спадюій, 
упадати <<Занепадати; турбуватися, пі
клуватися; домагатися прихильності>>, 
упадатися <<доводитися, траплятися>>, 
упад <<Падіння; [нещастя]>>, [_І{падник] 
<<Запобігливий чоловік>> Нед, [упадок] 
<<ПадіЖ>>, [упадь] «ТС.>>, [упадонько] 
<<Горе, нещастЯ>>, [упаль] <<опале збіж
жя; гнила солома>> ВеНЗн, [упадливий] 
<<запопадливиЙ>>, [упадний] (у виразі 
упадна година <<остання година>>) Нед, 
упалий; - р. пасть, пdдать, бр. пасці, 
падаць, др. пасти, падати, п. pasc, 
padac, ч. padat, ст .. pasti, слц. padat', 
вл. padac, нл. padas, болг. пада.м, пад
на, М. падне, СХВ. пасти, пеtдатu, 
СЛН. pasti, padati, СТСЛ. ПАС'ГІ1, ПАДА'ГІ1; -

псл. pasti (< *padti), padati; - спорід
нене з дінд. padyate <<падає, іде>>, ав. 
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paioyeiti <<спускається, лягає>>, дангл. fe
tan <<ПадатИ>>, двн. gife33aп <<ТС.>>, лат. 
pessum <<додолу, внИЗ>>, далі також з 
псл. pod1o <<дно, підвалина, під>>, дінд. 
pat <<НОГа>>, гр. 1ТОV<;, 1ТООО<;;, лат. рёs, 
pedis, гот. fotus «ТС>>. - Фасмер ІІІ 
184; Преобр~ ІІ 25-26; Bruckпer 390; 
Machek EVSJC 425; Holub-Kop. 260; 
Schuster-Sewc 1032-1033; Младенов 
407; Sk9k ІІ 615-616; Mikl. EW 229; 
Meillet Etudes 10; Pokorпy 790-791. -
Пор. пасть, паща, під1 , піший. 

ПаСТИЛа <<ТіСТОПОдібнИЙ КОНДИТер
СЬКИЙ виріб>>, пастилаж <<фігурний ви
ріб з тіста, цукру; скульптура з розі
м'ятої і обпаленої глини>>, пастLілка, 
пастйльник, пастLільний; - р. пас
тuла, бр. пасціла, П. pastyJka, Ч. СЛЦ. 
БЛ. pasti/a, СХВ. пастила, СЛН. pastlla 
<<солодка таблетка>>; - запозичення із 
західноєвропейських мов; джерелом 
може бути фр. pastille <<таблетка, пас
тилка, маленька кругла цукерка>> або 
іт. pastiglia <<таблетка, коржик,>; фр. 
pastil!e, іт. pastiglia виникли на підставі 
лат. pastillus <<кулька, пігулка; запаш
ний коржик для жування,>, що є демі
нутивом ВіД ЛаТ. рапіs <<ХЛіб>>, спорід
неного з pasco <<Пасу>>, стсл. ПАС'ГН, укр. 

пасти. - СІС2 630; Фасмер ІІІ 214; 
Черньrх ІІ 11; Преобр. ІІ 24; S1. wyr. 
obcych 556; Holub-Lyer 362; Вуjакли
jа 692; Wa!de-Hofm. ІІ 246-247. -
Див. ще пасти1 . 

пастир <<СВЯщеник; [пастух Нед]>>, 
[пастLірк:а] <<пастушка; крислатий жі
ночий капеЛЮХ>> Нед, пастLtрство 
УРС, Нед, [пастирька] <<Приміщення 
для вівчарів та молочних продуктів>> 
Доп. УжДУ 4; - р, пастьtрь, бр, пас
тьrр, др. пастьtрь; - запозичення з 

церковнослов'янської мови (у значенні 
<<Пастух>>, очевидно, з чеської); ст сл. 
ПАС'Гь.tрь. <<пастух; духовний наставник,>, 
ЯК і болг. пастL{р <<ПастуХ>>, пастир 
<<священик>>, м. пастир <<Пастух, пас

тир>>, СХВ. пастйр, СЛН. pastlr, Ч. pastyf 
«ТС.>>, вл. pastyr <<Пастух>>, нл. pastyf 
«ТС.>>, загальноприйнятої етимології не 
має; найчастіше вважається власне 

пастораль 

слов'янським утворенням із суфіксом 
-(t)yrь від основи дієслова pasti <<пас
ТИ>> або від основи іменника pastь <<Па
сіння, пасовище>> (Шанский 3ИРЯ ІІІ 
70); вва,жалося також (Преобр. ІІ 24; 
Mei!let Etudes 182, 186; Voпdrak І 159) 
запозиченим з латинської мови через 
германське посередництво (нар.-лат. 
pastor( е) <<Пастух>>); пор. також п. pas
terz <<Пастух; пастир>>, СJЩ. pastierv «ТС>>. 
- Фасм~р ІІІ 215; Machek ESJC 436; 
Schuster-Sewc 1050: Младенов 413-
414; Skok ІІ 614.- Див. ще пасти'. -
Пор. пастор. 

пастка - див. пасть. 
[пастовник] <<Жаль за вмерлим>> 

Пі; - неясне. 
пастор <<ПарафіЯЛЬНИЙ СВЯЩеНИК у 

протестантській церкві,>, пасторат, 
пасторство, пасторша; - р. пастор, 
бр. пастар, П. Ч. СЛЦ. pastor, болг. М. 
пастор, СХВ. пастор, СЛН. pastor; -
запозичення з німецької мови; нвн. 
Pastor «ТС.>>, свн. pastor <<священик,>, 
снн. pastor, нн. paster «ТС>> походять 
від елат. pastor <<духовний пастир, ду
ховний отець,>, що виникло на підставі 
лат. pastor <<пастух, пастир>>, пов'язано
го з pasco <<пасу, годую, доглядаю,>, з 

ЯКИМ СПоріднені ПCJJ. pasti, укр. пасти. -
СІС2 630; Фасмер ІІІ 214; Преобр. ІІ 
24; Kopalir\~ki 727; Ho!ub-Lyer 362; 
Macl1ek ESJC 437; РЧДБЕ 541; Вуjак
лиjа 692; Кluge-Mitzka 534. - Див. 
ще пасти'. 

пастораль <<твір, що ідилічно зо
бражує сцени сільського й пастушого 
життя,>; - р. пастораль, бр. паста
раль, п. pastoralia; pastorale, ч. слц. 
pastorala (муз.), pastorale (літ.), болг. 
м. схв. пастор4ла, слн. pastorala; -
запозичено з французької мови, мож
ливо, через німецьку; фр. pastorale 
(> н. Pastorale) «ТС.>> утворено від лат. 
pastoralis << Пастуша чИЙ>>, похідного від 
pastor <<пастух>>, з яким пов'язане укр. 
пастор. - СІС2 630; Фасмер ІІІ 214; 
Kopalir\ski 727-728; Ho!ub-Lyer 362; 
РЧДБЕ 541; Skok ІІ 616; Вуjаклиjа 
692; Dauzat 538. -Див. ще пастор. 
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[пастрама] <<солонина з барани
ни Г; копчена або сушена баранина 
Нед>>, [пастрома] «ТС.>>, [пастр.Яма] 
<<дрібно покришена варена баранина>> 
(так ·й звали запорожці) Бі, [пастрьо
ма] <<шматок м'яса або сала в пастці 
як принада для звіра>>, [построма] 
<<Копчена або сушена баранина>> Нед; -
п. [bastramy] <<сушена баранина>>, болг. 
пастарма <<сушена солонина>>, м. пас
трма «ТС.>>, СХВ. пастрма <<КОПчене 
м'ясо>>; - запозичення з турецької мо
ви; тур. past1rma <<Пресована солонина>> 
є фонетичним варіантом до bast1rma 
«ТС.>>, утвореного від bast1rmak <<змушу
вати чавити, давитИ>>, пов'язаного з 
basmak <<давити, чавити, пресувати>>. -
Младенов 414; Skok ІІ 616; Sadп.
Aitz. VWb. І 256-257; Lokotsch 22; 
Радлов IV 1192,1525,1537.- Пор. 
басма. 

пастриrувати -див. фастрИ:га. 
[пастрИ:да] <<Сушена риба>> Нед; -

неясне. 

[пастух] (орн.) <<Пастушок, Rallus 
aquaticus L.>> Шарл, [пастух рожевий] 
<<рожевий шпак, Pastor roseus L.>> Нед, 
[пастушка] <<Одуд, Upupa epops L.>> 
Шарл, пастушок <<Rallus aquaticus>>, 
[пастухуваті] <<Rallidae>> Шаfл, пас
тушкові «ТС.>>; - р. [пастух <<лиска, 
Fulica atra L.; водяна курочка, Porzana 
pusilla Pall., Porzaпa parva (Scopoli)>>, 
пастушки <<Пастушкові>>; - пов'язане 
з пасти; назви зумовлені, очевидно, 
різними ознаками, зокрема тим, що 
пастушок, утікаючи від переслідуван
ня, бігає подібно до плиски білої, яка 
має діалектні назви [пастушка, пас
тушок, пастuрка], або тим, що деякі 
з цих птахів кричать <<ду-ду>>, подібно 
до пастуха, який грає на сопілці; назва 
рожевого шпака може бути калькою 
латинського терміва Pastor, букв. <<пас
тух>>. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
209-210; Страутман 124; БС3 36, 629; 
43, 666. - Див. ще пасти1 • - Пор. 
пастушка, пустушка. 

[пастушка] (орн.) <<Плиска біла, Mo
tacilla alba L.>>, [пастушок, пастирка] 
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<<ТС.>>; - п. [pasterka, pastyrka], схв. 
пастuрица «ТС. >>, пастйрка <<ПЛИСКа 
жовта, Motacilla flava>>, слн. pastirfca 
«ТС.>>; - пов'язане з [пастушка] <<ча
банка>>; назва зумовлена тим, що ці 
птахи часто трапляються поблизу худо

би на пасовиськах. - Страутман 124; 
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 209-210; 
Strutyriski 109; Feriaпc Nazv. vtakov 
227. - Див. ще пастир. - Пор. пас
тух. 

пасть <<паща; пастка>>, [паста] <<Па
стка на мишей та щурів>>, [пасочка] 
<<пастка>> Нед, пастка; - р. пасть 
«ТС.>>, бр. [пасць] <<Паща>>, п. pasc <<Па
ща; пастка>>, ч. past <<Пастка>>, слц. past', 
слн. past «ТС.>>; - псл. pastь < *padtь, 
пов'язане з pasti ( < *padti) <<упасти>>; 
первісне значення <<Прірва, западня>> 
(пор. [пропасть]). - Фасмер ІІІ 215; 
Чернь1х ІІ 11; SW IV 85; Bri.lckner 390; 
Machek ESJC 425; Holub-Kop. 260, 
266. - Див. ще пасти2 • - Пор. паща. 

пасувати <<Підходити, личити; від
повідати>>, [пасити] <<щастити>> Нед, 
[пасівнuй] <<Підхожий, слушниЙ>> Нед, 
припасувати, припас6вка, припасо
вувальний; - п. pasowac <<пасуватИ>>, 
ч. pasovati, слц. [pasovat'] «ТС.>>; - за
позичено з німецької мови, можливо, 
через польську ([пасити] безпосеред
ньо з німецької); н. passeп «ТС.>> похо
дить від фр. passer <<Проходити; надяга
ТИ>>. - Онь1шкевич Исслед. п. яз. 246; 
SW IV 78; Kopaliriski 725; Bri.lckпer 398; 
Holub-Lyer 361; Кluge-Mitzka 534. -
Див. ще пас2• 

[пасуд] <<непомітна яма в болоті>> 
Ч, [пасудка] «ТС.>> Ч; - р. [пасудка] 
<<МИШОЛОВКа>>, бр. [пасьtдка) <<ПаСТКа>>, 
[пасьtтка] «ТС.>>; - результат видо
зміни слова п.сістка <<западНЯ>>, мож
ливо, зближеного з основою посуд. -
Див. ще пасти2 • 

[пасуля] (бот.) <<Квасоля, Phaseolus 
L.>> ДзАтл ІІ, [пасоля, пасулі тж, па
сулuна Пр. ХІ діал. нар.] «ТС.>>; - слц. 
[pasula]; - запозичення з угорської 
мови; уг. paszuly <<боби, квасолЯ>> похо
дить від СХВ. пасі}JЬ, [фасу_rь), джере-



Пасха 

ЛОМ ЯКОГО є нгр. qJCIOOUAI «ТС.>>. -
Німчук 276; Фасмер IV 187; Machek 
ESJC 141; Barczi 237; MNTESz ІІІ 
126-127. -Див. ще квасоля. 

Пасха <<Великдень; іудейське свято 
на честь виходу з єгипетського рабст
ва•>, Паска (розм.) «Великдень•>, пас
халія <<Таблиця для визначення часу 
святкування Великодня та інших свят•>, 
пасхаЛЬНUЙ <<ВеЛИКОДНіЙ•>, [паСХОВUЙ] 
«ТС.•> Нед; - р. Пасха, др. Пасха, п. 
Pascha, ч. слц. Pascha, болг. Пасха, м. 
Пасха (єврейське свято), схв. Пасха 
«ТС.>>, слн. Pasha, стсл. п~сх~; - запо
зичення з грецької мови; гр. 1f<XO)(a 

«ТС.•> походить від арам. pasba <<пасхаль
не ягня, свято Пасхи•>, пов'язаного з 
rебр. p&sab «ТС.•>; форма пасхальний 
утворена під впливом елат. paschalis. -
Фасмер ІІІ 216; гез ІІІ 145; ЧерНЬІХ ІІ 
11-12; Преобр. ІІ 26; Bruckner 398; Ko
palinski 726; Holub-Lyer 361; РЧДБЕ 
541-542; Вуjаклиjа 693; Gesenius 684-
685. - Пор. паска. 

пасьЯнс <<ВИд картярської гри; спосіб 
ворожіння>>; - р. бр. пасьЯнс, п. pas
jans, ч. pasians, patience, слц. pasians, 
болr. пасианс, схв. пасujанс, слн. pas
jansa; - запозичення з французької мо
ви; фр. patience <<терпіння; пасьянС•> по
ходить від лат. patientia <<терпіння, терп
лячість, витривалість•>, пов'язаного з pa
tior <<терплю, зазнаю•>, passiб <<Страждан
ня, хвороба•>.- СІС2 630; Черньrх ІІ 12; 
Kopaliг]ski 726; Holub-Lyer 361; РЧДБЕ 
540; Вуjаклиjа 691; Dauzat 539; Walde
Hofm. ІІ 264. -Див. ще пасія. 

пат1 (положення в шаховій грі); -
р. бр. болг. м. пат, п. ч. слц. pat, схв. 
пат; - запозичення з французької мо
ви; фр. pat «ТС.•> загальноприйнятої 
етимологП не має; можливо, походить 
від it. patto <<договір, угода; умова•>, що 
зводиться до лат. pactum «ТС.•>. - СІС 2 

630; Kopalinski 728; Holub-Lyer 362; 
РЧДБЕ 542; Skok ІІ 619; Вуjаклиjа 
693; Dauzat 538; Gamillscheg 685. 
Пор. пакт. 

пат2, паток - див. пад. 
патарайка -див. путарайки. 

па тер 

[пателенок] <<Шматок дерева•> Нед; -
неясне. 

[пательник] <<Оладка з гречаного 
борошна•> ЛексПол, [пителник] «ТС.•> 
тж; - очевидно, похідні утворення від 

контамінованих основ іменників [па
тельня] <<СКОВОрода•> і mітель <<ТОНКО 
змелене і просіяне борошно•> (див.). 

f ПаТСЛЬНЯ] <<СКОВОрода>>, [nа теля, 
потеля Чаб] «ТС.•>; - бр. патЗльня 
«ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
п. patelnia ( < ст. patela) <<ТС.•> походить 
від фр. patelle <<Металеве блюдо, таця•> 
або іт. patella <<Сковорода, тазик•>, які 
зводяться до лат. patella <<Мілка кастру
ля, сковорода; жертовна чаша>>, деміну
тива від patina <<миска, сковорода•>, що 
ПОХОДИТЬ Від гр. 1faЛXVГj <<МИСКа>>, СПО
рідненого з лат. patera <<чаша•>, хет. pit
tar «Тарілка•>. - Москаленко УІЛ 14; 
SW IV 86; Dauzat 538, 569; Walde
Hofm. ІІ 262; Frisk ІІ 480. 

ПаТСНТ <<ПОСВідчеННЯ про ВИНахід; 
свідоцтво на право торгівлі чи промис
лу•>, патентuка (зб.) <<Патентовані лі
кувальні засоби•>, патентувсіти <<ВИ
давати або одержувати патент•>; - р. 
болr. м. патент, бр. патЗнт, п. ч. 
СЛЦ. ВЛ. patent, СХВ. патент, СЛН. 
patent; - запозичення з німецької мо
ви; н. Patent походить від фр. patente 
( < lettre patente) <<Свідоцтво, диплом; 
патенТ», що виникло з елат. littera pa
tens <<Відкритий лист•>, пов' язаноrо з 
лат. patёre <<бути відкритим, поміт
ним•>, patera <<чаша>>, patella <<Сковоро
да•>. - СІС 2 630; Фасмер ІІІ 216; Чер
ньІх ІІ 12; Преобр. ІІ 26; Kopalinski 
729; Holub-Lyer 362; РЧДБЕ 542; Ву
jаклиjа 693; Кluge-Mitzka 535; Dauzat 
538. - Див. ще пательня. 

Патер <<КаТОЛИЦЬКИЙ чернець, ЩО 
має сан диякона або ієрея; католиць
кий священик>>, псітерство; р. 
болг. схв. псітер, бр. псітзр, п. pater, 
ч. слц. слн. pater; - запозичення з 
латинської мови; лат. pater <<батько, 
предоК•> споріднене з гр. кал1р, дінд. 
pitar, тох. А pacar, тох. В pacer, дірл. 
athir, вірм. hayr «ТС.>>.- СІС2 631; Но-
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lub-Lyeг 362; Walde-Hofm. ІІ 262-
264. 

патерИк <<Збірка, що містить житія 
святих отців>>; - р. патерuк, бр. па
тзрьtк, др. патерик'Ь, п. pateryk, ч. 
paterik, болг. пrітерик, цсл. n~тєр11к",; 
- запозичення з грецької мови; гр. ка
тєро-t6v «ТС.>> походить від вислову ка
тєро-t6v [3фЛіоv <<Книга отців•>, пов'я
заного з кат~ р <<батько>>, спорідненим 
з лат. pater «ТС.>>. - СІС2 631; Фасмер 
ІІІ 216; Преобр. ІІ 26; РЧДБЕ 542. -
Див. ще шітер. 

патерИця <<ПОСОХ дуХОВНОЇ ОСОби; 
велика палиця із загнутим кінцем СУМ, 
Пі; [милиця, протез Ва]>>, [пrітер] <<ПО
СОХ>>, [патирuка] <<Палиця>> Мо, [патu
рuця] <<патериця•> Нед, Пі; - р. [пате
рИца] <<архієрейський посОХ>>, болг. пrі
терица, м. патерица; - запозичення 

з грецької мови; гр. катєр1хf] [3аХТІl
ріа (катєр1хоv [3ахтроv) <<ПОсох духов
ної особИ>>, нгр. катєрітоа «ТС.>> пов'я
зані з катf]р <<батько>>, спорідненим з 
лат. pater «ТС.>>. - Понамарів Мовозн. 
1973/5, 65; Фасмер ІІІ 216; Преобр. ІІ 
26-27; РЧДБЕ 542. -Див. ще шітер. 

[паtерс,ч] «ошкребки, покидьки» 
Нед, [патерсrіче] «ТС.>> Нед; - очевид
но, пов'язане з тИрса (від пиляння де
рева). -Див. ще тИрса'. 

патетика <<ПристрасніСТЬ, Піднесе
НіСТЬ>>, патетuчний; - р. болг. м. па
тетика, бр. патЗтьtка, п. patetycz
nosc, ч. pathetika, слц. patetika, вл. pa
tetiski. <<ПаТеТИЧНИЙ•>, СХВ. патетика, 
слн. patetika; - запозичення з фран
цузької мови; фр. pathetique «ТС.•> че
рез пізньолат. patheticus пов'язане з 
гр. каtfІlТІХО<;; <<Піднесений, схвильова
ний, пристрасний, перейнятий почут
ТЯМ>>, похідним від кМtщ <<враження; 
при·страсть; страждання•>. - СІС 2 631; 
Понамарів Мовозн. 1974/2, 43; Kopa
liг1ski 730; Holub-Lyer 362; РЧДБЕ 
542; Dauzat 539. -Див. ще п'фос. 

патефон; - р. болг. патеф6н, бр. 
патзф6н, п. patefon; - запозичення з 
французької мови; фр. pathephone є 
торговельною назвою, утвореною з прі-
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звища засновника фірми, що виnуска
ла перші патефони, Ch. Pathe (1863-
1957) та грецького іменника cpwv~ 
<<звук, голос•> (очевидно, за зразком 
форми grammophone). - СІС2 631; Ко
валь 200; Чернь1х ІІ 12; Kopaliriski 728; 
РЧДБЕ 542. -Див. ще фон2 . -Пор. 
грамофон. 

патИк <<ПаЛИЦЯ>>, патИка <<ПаЛИЦЯ; 
шкапа; неметка, неповоротка, тупа лю

дина>>, [пrітика] <<Сапа>> НикСгЛ, патИ
чина, патич6к, [патuччя] <<паліччя; 
дрібний ХМИЗ>>; - п. ч. діал. слц. pa
tyk; - за допомогою префікса па- утво
рено від основи слова тИкати, ткщj
ти (пор. пакіл); менш переконливе ви
ведення (Bri.lckner 399) від того самого 
кореня, що й палець. - Machek ESJC 
438. -Див. ще па-, тИкати. 

п'тИна (спец.) <<Наліт різних від
тінків на поверхні виробів з міді; біля
ста плівка на поверхні крем'яних зна
рядЬ>>, патинувrіти <<Покривати пати
ною•>; - р. патИна, бр. пrітьи-ш, n. 
patyna, ч. слц. вл. patina, болг. патИ
на, м. патина, схв. патина, слн. раtі
па; - запозичення з німецької або 
французької мови; н. Patina, фр. patine 
походять від іт. patina «ТС.>>, можливо, 
пов'язаного з лат. patina <<миска, мілка 
каструля>> (якщо припустити, що перві
сне значення італійського слова «Тьма
ва пляма на металевій тарілці•> ). -
СІС2 631; Kopaliг]ski 731; Holub-Lyer 
363; РЧДБЕ 542; Вуjаклиjа 693; Кlein 
1138, 1140; Boisacq 775. - Див. ще 
пательня. 

патИнок <<черевик без закаблука•>; -
р. пrітьtнок, м. патика, схв. патика 
<<ТС.•>; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. patynek «ТС.>> походить 
від фр. patin <<КОвзан; сталева або де
рев'яна підпірка>> чи іт .. pattino «ТС.>>, 
пов'язаних з фр. patte <<Лапа, нога (у 
тварин); ніжка>>, етимологія якого тлу
мачиться по-різному. - SW IV 92; 
Bri.lckner 399; Dauzat 540; Gamillscheg 
687; Кlein 1141. 

патисон (бот.) <<різновид гарбуза, 
Cucurbita реро L.>>; - р. патисс6н, бр. 



паткан 

патьtсон; - запозичення з французь
кої мови; фр. patissoп <<ТС.•> утворено 
від pate <<пиріГ•> (плоди цієї рослини 
формою подібні до пирога), що похо
дить від pate <<Тісто, паста•>, пов'яза
ного з пізньолат. pasta «ТС.•>. - СІС2 

631; УРЕ 10, 566; Dauzat 538. - Див. 
ще паста. 

[паткан] (бот.) <<ВИд сливи, Pruпus 
insititia variet.•> ВеНЗн, Mak, [пат
каня] «ТС.•> (зб.) тж, [паткані] <<Pru
nus domestica variet.•> Mak; - неясне; 
можливо, виникло на підставі романсь
кого *ponticana ( < pontica) <<понтійська 
(рослина)•> і зводиться до гр. otvopєov 
тrovпx6v <<Черемха, Prunus padus•> 
(шлях проникнення в українську мову 
невідомий); у такому разі споріднене з 
[патканьj. - Дворецкий ІІ 1355; Ma
chek ESJC 475. -Див. ще паткань. -
По!J. паркані. 

[паткань] (зоол.) <<Великий пацюк, 
Mus decumanUS•>, [поткан] «ТС.•> ВеНЗн; 
- болг. [паткан] <<пацюк•>: - запо
зичення з угорської мови; уг. patkany 
«ТС.•> походить від слц. potkaп, що, як і 
ч. potkan, слн. podgana «ТС.•>, виво
диться від іт. [pategan(a), patekana, 
pontekana] «ТС. •>, утворених з лат. 
*ponticana <<миша•> ( < pontica), пов'яза
ного, МОЖЛИВО, з гр. 1fOVПXO<;;j..!U<;; <<ПОН
тійська миша•>; гр. тrоvпх6<;; <<морськиЙ•> 
утворено від к6vтщ <<(відкрите) море•> 
(а також назва Середземного й Чорно
го морів), сnорідненого з дінд. panthab 
<<Слід; шлях, дорога•>, п~л. pQtь, укр. 
путь. - Machek ESJC 475; Barczi 
237; MNTESz ІІІ 132; Дворецкий ІІ 
1355; Frisk ІІ 578-579. - Див. ще 
путь. - Пор. пацкан. 

[патламИ:ти] <<робити безладдЯ•>; 
очевидно, .. пов'язане з [патлама] <<ПО
гане· болотяне сіно з осокою, очере
тоМ•>; МОЖе бути зіставлене і З патла
ти <<Кошлатити•> або з тур. крим.-тат. 
patlama <<Вибух•>. - Пор. батлама. 

патли <<довгі пасма волосся•>, [пат
лі] «ТС.•>, патлань, патлач, [паклач] 
<<кінь з великими гривою і хвостом•> Бі, 
[паклЯ] <<довге ВОЛОССЯ>> Бі, патла-

патологія 

тий, [паклатий] <<волохатий, з довгим 
волоссям або густою гривою і хвостом•> 
Бі, патлати, [розпакла] <<розтріпана, 
простоволоса жінка•> Бі, розпатланий, 
[розпаклатий] <<розтріпаниЙ•> Бі; - р. 
патльt, [падльt], бр. патльt, п. [paHa
ty] <<ПатлатиЙ•> (з укр.); - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з р. пакля 
<<клоччя, відходи обробки льону, коно
пель•>, укр. [паклі] <<довгий тріпаний 
ЛЬОН або КОНОПЛі>>, бр. пакулле <<КЛОЧ
ЧЯ>>, п. pakul «ТС.•>, які виводяться від 
лит. pakulos (мн.), лтс. pakulas «ТС.•>, 
пов'язаних з лит. kulti <<бити, молоти
ТИ•>. - Фасмер--.-Трубачев ІІІ 189. 

[патнИ:й] (у виразі патнеі дорога 
<<дорога, якою гуси відлітають восенИ•>) 
Нед; - неясне; можливо, первісно 
*потна дорога (звук а в першому 
складі міг з'явитися за законом пере
ходу о в а перед складом з постійно 
наголошеним а); у такому разі патна 
споріднене з потЯ, а патнеі дорога 
означало <<пташина дорога•>. - Див. 
ще потЯ. 

патока «Густа; цукриста речовина з 
крохмалю; [чистий мед; нектар Лекс
Пол]•>, патоковий, [паточний] Нед; -
р. патока, бр. патака, [патьtка], п. 
patoka, ч. patoky (мн.) <<пивна гуща•>, 
вл. нл. patoki (мн.) <<рідке пивО•>, болг. 
М. патока <<СИВуХа>>, СХВ. патока 
«ТС.•>, слн. patoka <<ВИНО з виноградних 
вичавок•>; - псл. patoka <<рідка речо
вина•>, утворене за допомогою префікса 
ра- від основи дієслова *tekti <<ТектИ•>, 
tociti <<точити•>. - Фасмер ІІІ 216-
217; Черн_9rх ІІ 12; Преобр. ІІ 27; Ma
chek ESJC 438; Schuster-Sewc 1051-
1052; Младено)З 414; Mikl. EW 347-
348; МеШеt Etudes 255; Trautmann 
317.- Див. ще па-, тектИ. 

патологія <<Наука про ХВОробливі 
процеси в організмі; відхилення від 
норм життєдіяльності організму•>, па
толог, патологічний; - р. болг. па
тология, бр. паталогія, п. patologia, 
ч. patologie, слц. patologia, вл. patolo
gija, м. патологиjа, схв. патологиjа, 
слн. patologfja; - запозичення із захід-
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ноєвропейських мов; н. Pathologle, фр. 
pathologie, англ. pathology, мед. лат. 
pathologia утворені з основ гр. юх&щ 
<<СТраждання, хвороба•> та Лоуо<;; <<Сло
во, вчення•>. - СІС2 632; Kopalinski 
730; Holub-Lyer 363; РЧДБЕ 543; Ву
jаклиjа 694; Кlein 1139. -Див. ще ло
гіка, пафос. 

патолоч - див. ТОЛОК. 
[патороватий] <<заболонниЙ•> Нед; -

неясне.· 

[патороч] <<клопіт, турботи•>, [пdто
рочі Ко, Шух, паторош Нед] <<ТС.>>; -
не зовсім ясне; очевидно, утворене з 

префіксом па- від основи дієслова то
рочити (див.). 

[патрамент] <<покоління (худоби),>; -
неясне. 

[патранжай] (бот.) <<Петрушка, Pet
roselinum sativum Hoffm.•> Mak; - за
позичення з румунської або молдав
ської мови; рум. молд. patrunjel (мн. 
patrunjei) «ТС.>> зіставляється з ч. petr
zel, [petruzel], слц. [patrzlen], а також з 
уг. petrezselyem <<ТС.>>, які походять від 
лат. petroselїnum, що зводиться до гр. 
кс;трооt-ЛІvоv «ТС.•>. DLRM 598; 
СДЕЛМ 348; Holub-Lyer 371; MNTESz 
ІІІ 176-177; Фасмер ІІІ 253. -Див. ще 
петрушка1 . 

патрати <<ВИЙМаТИ нутрощі із заби
ТОЇ тварини; обскубувати пір'я•>, [пат
рать] <<рвати (фрукти, овочі, траву)•> 
Чаб; - очевидно, результат скорочен
ня форми патр6шuти (див.). 

ПатрИ:кій (чоловіче ім'я), Патри
кей, ст. Патрикии (1352), Патрикtи 
(1466), Патрикій (1627); - р. Пат
рuкий, Патрикей, бр. Патрьtкей, др. 
Патрикии, ч. Patrik, слц. Patrfcius, 
Patrik, болг. Патрuкий, м. Патрикие, 
схв.. Паmрикиjе, Patricije, Патрик, 
слн. Patricij' стсл. п~трІ"ІКІ"ІІ"І; - через 
старослов'янську ·мову запозичено з 
грецької; гр._ Патріющ походить від 
лат. Patricius, утвореного на базі суб
стантивованого прикметника patricius 
<<nатрицій, благородниЙ•>. - Фасмер ІІІ 
217; Петровский 176; Спр. личн. имен 
444. -Див. ще патрИ:цій. 
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[патрити] «дивитися, пильнувати, 
спостерігати>> Бі, [патриковати Бі, 
патрикуват Л, патрувати] «ТС.>>, 
[опатерний] <<ОбачниЙ•> Ж, [опатрний] 
не.; обережниЙ•> Бі; - бр. [патрьщь] 
<<Шукати, виглядати•>, п. patrzec, pat
гzyc «ТС.•>, ч. pati'iti не.; належати•>. 
СЛЦ. patrat <<рОзшукуваТИ>>, СХВ. патри
ти <<Належати•>: - псл. patriti <<диви
тися, доглядати•>; - загальноприйнятої 
етимології не має; здебільшого зістав
ляється з дінд. pati <<стереже, пасе•>, 
лат. pasco <<пасу; доглядаю; годую•>, 

псл. pasti, укр. пасти; виводиться та
кож як давнє запозичення (Трубачев 
3тимология 1965, 48; Мартьrнов Язьrк 
47; Dukova ZfSI24/1. 14) від ір. *patr
(aв. pa&rai) <<Стерегти, охороняти, за
хищати•>; думка (Machek ESJC 438) 
про спорідненість з р. смотреть (а 
отже, й з укр. [смотр[ти]) недостат
ньо обгрунтована; не виключена мож
ливість запозичення в українську (як і 
білоруську) мову з польської. 
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 246; Фасмер 
ІІІ 217; Skok ІІ 623; Walde-Hofm. ІІ 
260. -Див. ще пасти1 . -Пор. пант
рувати. 

патрИ:цій <<Представник родової зна
ті в Давньому Римі; (у середньовіччі) 
представник міської аристократіЇ•>, па
трииJанка, патриціdт, патриціансь
кий; - р. болг. патрuций, бр. пат
рьІцьиї, п. patrycjusz, ч. patricij, patri
cius, слц. вл. patricij, м. патрuциj, схв. 
патрйцйj, слн. patr(cij; - запозичення 
з латинської мови; лат. patricius <<На
лежний до родової римської знаті•> ут
ворене від pater <<батько, предок; родо
начальник; (мн.) патрицїі>>. - СІС2 

632; Kopalinski 731; Holub-Lyer 363; 
РЧДБЕ 543-544; Вуjаклиjа 695; Wal
de-Hofm. ІІ 263. -Див: ще патер. 

патріарх <<Голова племені, родона
чальник; міфічний предок народу; най
вища духовна особа в православній 
церкві•>, патріархальщина <<Патріар
хальні звичаї, стосунки•>, патріархат, 
патріархія <<церковна область, підпо
рядкована патріархові•>, патріаршест-



патрtескава ть 

во, патріс:рхальний, патріарший, па
тріархувати; - р. болг. патриарх, 
бр. патрьиірх, др. патриарха, п. ч. 
сJщ. нл. patriarcl1a, вл. patriarch, м. 
патриjарх, схв. патрujіірх, слн. patri
arh, СТСЛ. П~ТрІІ~рх'Ь, П~'ГрІІmрх'Ь; -
через церковнослов'янську мову .~апо
зичено в давньоруську з грецькоt; гр. 

кспрнхрхfl<;; <<батько роду, родоначаль
ник•> утворене з основ слів кат~р (род. 
в. катр6<;;) ·<<батько, предоК•>, спорідне
ного З лат. pater «ТС.>>, Та apxw <<ПОЧИ
наю; йду попереду; керую, владарюю•>; 
патріархальний, патріархат похо
дять від елат. patriarchaJis, patriaгcha
tus. - СІС 2 632; Фасмер ІІІ 217; Чер
ньІх ІІ 12; Преобр. ІІ 27; Kopaliг]ski 
730; Holub-Lyer 363; РЧДБЕ 543; 
Вуjаклиjа 694. - Див. ще арха1чний, 
шітер. 

[п<!трtескавать] <<Величати, назива
ТИ>> (Иого паном патрtескавали) Л; -
неясне. 

патріот, патріотИзм, патріотИч
ний, патрі6тствувати; - р. болг. м. 
патриот, бр. патрьtёт, п. patriota, ч. 
слц. вл. patriot, схв. патрИот (а), слн. 
patriot; - запозичене з французької 
мови; можливо, через німецьку; фр. 
patriote (> н. Patriot) <<патріот•> виник
ло на підставі елат. patriota «ТС.>>, яке 
походить від гр. катрн~Тfl<;; <<земляк, 
СПіВВіТЧИЗНИК>>, утвореНОГО від 1fCxTplO<;; 
<<батьківський, успадкований від бать~ 
ків•>, пов'язаного з катf]р (род. в. кат
рос.;) <<батько•>, спорідненим з лат. pater 
<<ТС.>>. - СІС 2 632; Коваль 180; Фасмер 
ІІІ 217; Преобр. ІІ 27; KopaJinski 730-
731; Holub-Lyer 363; РЧДБЕ 543; Ву
jаклиjа 695; КJuge-Mitzka 535. -
Див. ще патер. 

патронt <<Вельможна особа, що про
тегувала незаможним громадянам (у 
Давньому Римі); заступник; начальник, 
господар•>, патронаж <<протегування; 
система медичного обслуговування 
вдома•>, патронат <<Заступництво, опі
ка•>, патронеса, патр6нк.а, патрон
ша, патронувати <<опікуватися•>; - р. 
бр. болг. м. патрон, п. ч. вл. patron, 

па трохИ 

слц. слн. patroп, нл. patroпat <<патро
нат•>, схв. патрон; - запозичення із 
західноєвропейських мов; н. Patron, 
фр. англ. patron <<ТС.•> походять від лат. 
patroпus <<ТС.>>, утвореного від pater 
<<батько>>; патронаж походить від фр. 
patronage, патронат від лат. patrona
tus, патронеса від фр. patronesse; 
патронувати й решта слів цього гніз
да виникла на українському грунті від 
запозичених форм. - СІС2 633; Hi.ltti
Worth 16; Фасмер ІІІ 217; Черньtх li 
13; Преобр. ІІ 27; Kopaliг]ski 731; Ho
lub-Lyer 363; РЧДБЕ 544; Skok ІІ 
623; Вуjаклиjа 695; Dauzat 540; КJu
ge-Mitzka 535. -Див. ще патер. 

патрон2 (військ., тех., спец.) <<На
бій; nрилад для закріплення на мета
лорізальних верстатах деталей та інст
рументів; зразок для викрійки•>, пат
ранник., патронувати <<Кроїти за пат
роном•>; - р. бр. болг. м. патрон, п. 
patron, ч. вл. patrona, слц. patroп, pat
rona, слн. patrona, схв. патрон, пат
рона; - запозичення з німецької мови; 
н. Patrone <<патрон, шаблон•> походить 
від фр. patron <<Викрійка; патрон; шаб
лон, модель>>, утвореного від елат. pat
ronus <<взірець, зразок>>, похідного від 
лат. patгonus <<Вельможний захисник; 
оборонець>>. - СІС2 633; Фасмер ІІІ 
218; Чернь1х ІІ 1 З; Преобр. ІІ 27; Ko
palinski 731; Holub-Lyer 363; РЧДБЕ 
544; Вуjаклиjа 695; КJuge-Mitzka 535; 
Dauzat 540; Gamillscheg 687. - Див. 
ще патрон1 . 

патронташ; - р. м. патронташ, 
бр. патр_анташ, п. patrontasz, ч. [pa
trontaska], слц. patrontaska, болг. пат
ронтdш, патрондаш, схв. патронта
ша; - запозичення з німецької мови; 
н. Patr6пtascl1e ( < Patronentasche) ут
ворено з основ слів Patrone <<патрон, 
набіЙ>> і Tasche <<кишеня; портфель•>. -
СІС2 633; Фасмер ІІІ 218; Kopaliг]ski 
731; РЧДБЕ 544; Вуjаклиjа 695. -
Див. ще патрон2 , ташка. 

[патрохИ] <<мох або глиця для під
стилання•> ВеЗа;.- бр. патруха <<ПО
терть•>, п. [patrucha] <<дрібне сіно•>; -
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очевидно, давніше *патрухи, що утво
рилося за допомогою префікса па- від 
труха. - SW IV 88. - Див. ще па-, 
труха1 . 

[патрошИти] <<ПатратИ>> Нед, Си, 
[патрохати] «ТС.>>, [розпатр6шити] 
«розпанахати, розбити, розкидати» 
(Ме), [розпатрошИти] <<розбити>> Пі; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. patroszyc <<Патрати, потрошити>> 
пов'язане з patrochy <<нутрощі дичинИ>>, 
утворенням з префіксом ра-, якому 
відповідає укр. п6тf2ОХ (з префіксом 
по-).- Machek ESJC 475. -Див. ще 
потрох. 

патруль, патрульний, патрулю
вати; - р. бр. патруль, п. patrol, ч. 
слц. patrola, вл. patrulja, болг. патрул, 
м. патр6ла, схв. патр6ла, заст. пат
рі5JЬ, патр6;ьа, патрула, патру;ьа, 
слн. patrulja «ТС.•>; - запозичення з 
французької мови; фр. patrouille <<Пат
руль; обхід; дозір>> утворено від patrouil
ler <<ходити дозором, патрулювати; туп
цювати>>, що є результатом видазміни 
форми patouiller <<тупцювати (по боло
ту )•>, похідної від patte <<Лапа, нога (у 
тварин); ніжка>>. - СІС2 633; Фасмер 
ІІІ 218; Черньrх ІІ 13; Sl. wyr. obcych 
558; Holub-Lyer 363; РЧДБЕ 544; 
Skok li 623; Dauzat 540; Кlein 1141. -
Див. ще патИнок. 

[патура] (у виразі біль патурами 
бере <<біль бере приступами, з проміж
камИ>>)· Нед; - утворення з префіксом 
па-, nов'язане з п6тур; таким чином, 
наведений вираз первісно означав <<біль 
то посилюється, то потурає (слаб
шає)•>. -Див. ще потурати. 

патьок - див. тектИ. 
[иатьоха] <<розвага, потіха>> Нед, 

[пать6хи] <<теревені; розваги СИ>>; -
афективне утворен·ня, пов'язане з па
тЯ.кати; значення <<розвага>>, очевид
но, вторинне і розвинулося під впли
вом потіха. - Див. ще патsі. 

[патЯ] (вигук, що передає базікан
ня, nросторікування), [патЯ-патЯ] 
«ТС.>> Нед, патЯ.кати, патЯкало <<ба
зіка•>, патяканИна, [патЯ.ки] <<балач-
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КИ•>; - очевидно, звуконаслідувальне 

утворення. 

[пауга] (зоол.) <<джгутиковий скор
піон, Phгynus>> Нед; - очевидно, давні
ше пауга, що могло виникнути як 
збільшувальна форма від паук (оскіль
ки· скорnіони належать до ряду паву
коподібних). -Див. ще павук. 

пауз, паузник - див. павуз. 
пауза <<Перерва; зупинка; промі

ЖОК>>, паузник (вірШОВИЙ розмір), lпав
зувати] <<Перепочивати, спинятися•> 
Нед; - р. болг. М. пауза, бр. па!}за, П. 
СЛЦ. pauza, Ч. pausa, pauza, СХВ. пауза, 
пауза, слн. pavza; - запозичення з 
німецької мови; нім. Pause <<пауза>> nо
ходить від лат. pausa <<зупинка, затрим
ка>>, яке зводиться до гр. тrаuан;; «ТС.•>, 
пов'язаного З тrauw <<СТримую; зу
ПИНЯЮ, перериваю>>, яке зіставляється 
з прус. pausto <<дикий, відлюдниЙ>>, 
псл. pustь, укр. пустИй. - СІС 2 633; 
Фасмер ІІІ 218; Черньrх ІІ 13; К3СРЯ 
330; Sl. wyr. obcych 559; Holub-Lyer 
363; РЧДБЕ 544; · Вуjаклиjа 696; КІеіп 
1142; Frisk ІІ 483; Boisacq 753. -Див. 
ще пустИй. 

[паукИ] (бот.) <<любочки, Leontodon 
taraxacum L.; дзвіночки скупчені, 
Campanula glomerata L. ВеНЗн>>, [па
вучкИ] <<чорнушка дамаська, Nigella da
mascena L.•>, [паучки] «ТС.>> Mak; -
назви, похідні від павук; зумовлені по
дібністю квітів або плодів цих рослин 
до павука чи павутиння. - Нейштадт 
532, 533, 585; Бісюліна-Клоков 123. 
-Див. ще павук. 

паупер <<бідняк, позбавлений засо
бів до існуваннЯ•>, пауперизація <<Ма
сове зубожіння населення•>, пауперИзм 
<<злиденність>>, пауперистИчний, пау
перизуватися; - р. болr. м. паупер, 
бр. па!}пер, п. pauper, ч. pauperizace 
<<пауперизаціЯ>>, слц. pauperizacia «ТС.•>, 
схв. паупер, слн. pavper; - запозичен
ня з англійської мови; англ. pauper по
ходить від лат. pallper ( < *pauc(o)-pars) 
<<бідниЙ•> (букв. <<ТОЙ, що мало має•>), 
утвореного з основ слів paucus <<Ма
лиЙ•>, спорідненого з гот. fawai <<Нечис-
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ленні•>, двн. fao, fo <<мало•>, та pario 
<<Виробляю; здобуваю•>, спорідненого з 
ЛИТ. pereti <<ВИСИДЖувати, ПЛОДИТИ>>, 
укр. вИпороток. - CICZ 633; Kopa
liri.ski 732; РЧДБЕ 544; Вуjаклиjа 696; 
Dauzat 541; Кlein 1130, 1141-1142; 
Walde-Hofm. ІІ 255, 265-266. 

паури - див. фаборота. 
[паутИ:нець] (бот.) <<віхалка гілляс

та, Anthericum ramosum L.•> Нед; -
похідне утворення від паутина; назва 
зумовлена зовнішньою nодібністю су
цвіття цієї рослини до павутиння. 
Словн. бот. 104. - Див. ще павук. 
Пор. паукИ. 

паутИ:ця - див. павутИ:ця. 
[паучайка] <<повіка•> ВеЛ; - не 

зовсім ясне; тлумачиться (ВеЛ 44 7) як 
результат видазміни давнішого * пао
чайка, утвореного від око. - Див. ще 
6ко1 , па-. 

Пафнутій (чоловіче ім'я), ст. Пах
нотіи (1446), Па..еrнутій (1627); - р. 
Пафнj)тий, бр. Пафнуцій, болг. [Пах
лути], стсл. п~фноутии, п~фнотии, 
ll~фNOT'l,.; - через церКОВНОСЛОВ'ЯНСЬ
ку мову запозичено з грецької; гр. Па
<рvоuпщ ·загальноприйнятої етимології 
не має. - Спр. личн. имен 444. 

пафос; - р. пафос, бр. псіфас, n. 
вл. patos, ч. pathos, patos, слц. слн. pa
tos, бОЛГ. М. патос, СХВ. патос, СТСЛ. 
nNroc",; - запозичення з грецької мо
ви; гр. mxGщ; <<Враження; сприйняття; 
страждання, хвороба; стан•> пов'язане з 
ТГСЮХW <<ТерПЛЮ, страждаю, зазнаЮ>>, 
тrtvuщ <<сум, горе; жалоба>>, спорідне
ними з лит. k~sti <<терпіти•>, дірл. cёs
s(a)im <<СТраждаю•>. - СІС2 633; Фас
мер ІІІ 220; Чернь1х ІІ 14; Kopaliг1ski 
730; Holub-Lyer 364; РЧДБЕ 543; Ву
jаклиjа 694; Skok ІІ 622; Frisk ІІ 460, 
478-479; Boisacq 766. - Пор. пате
тика, патологія. 

[пафталі] <<Жіноче вбрання•> Нед, 
[пафталія] <<золота пряжка, обсипана 
дорогоцінним камінням•> Бі; - запози
чення з румунської або молдавської 
мови; рум. молд. paftale є формою 
множини від pafta <<пряжка•>, що, як і 

пах 

болг. м. псіфта <<жіночий пояс, пряж
ка•>, СХВ. пафта <<ТС.>>, ПОХОДИТЬ від 
тур. pafta <<Прикраси для плаття у ви
гляді металевих кульок або пласти
НОК•>. - Scheludko 140; Vrabie Roma
noslavica 14, 165; СДЕЛМ 307; DLRM 
576. 

пах1 <<Місце між стегном і нижньою 
частиною живота•>, [пахсі.] <<Внутрішня 
частина плечавого згину•> СУМ, Нед, 
[пахсі] <<Невелика мішкоподібна запади
на в рибальських сітках>> Дз, Мо, [па
фа] «ТС.>> Дз, [псіфина] <<пахва•> ВеБ, 
пахвсі СУМ, Нед, пахвuнсі. <<крайня 
частина черева•>, [пах{вка] <<Пахва>> 
Нед, [паховuна] <<пахвина•> Нед, [пахИ] 
<<тельбухи (тварин)•> ВеУг, [пашuна] 
<<пахва Г; м'яко вичинена шкіра, замша 
Бі•>, пахвuнний, пахв6вий, паховuй, 
підпах{вник, [підпах{в' я] <<Підпахів
ник•> Она, [підпашки] <<Піт під пахва
МИ>> Куз, [пудпашок] <<Кількість сіна, 
яку можна взяти під пахву•> Корз; - р. 
пах, бр. [пахва] <<Пах ва•>, пахв{на <<ПаХ>>, 
п. pacha <<Пахва•>, pachwina <<ПаХ>>, ч. 
[pach], вл. podpach <<Пахва•>, болг. па
ха; - загальноприйнятої етимології не 
має; з огляду на ч. pazdi <<пахва•>, paze 
<<рука•>, слц. podpazie <<пахва•>, вл. нл. 
paza, podpaza «ТС.>>, слц. podpazusie, 
podpazie <<ПахВа>> Пов' язуваЛОСЬ із па
зуха (Bruckner 389; KZ 43, 309; Mt.:cke 
ІІ 98); зіставлялось також з дінд. pak
~al) <<ПЛече, бік; ПОЛОВИНа>>, pak~aQ 
<<бік•>, pajasyam <<черевна порожнина•>; 
зближується (Мартьшов Сл. и ие. ак
комод. 126-127) З дінд. pasal) <<ПеТЛЯ, 
зв'язок, мотузка•>, дангл. fregan <<При
ладнувати, з'єднуватИ•>; з погляду фо
нетики й семантики сумнівне зістав
лення з дінд. pasal) <<Чоловічий член•>, 
гр. кtщ, лат. pёnis «ТС.>> (Потебня РФВ 
4, 185); думка про походження від 
пах.нути2 (Преобр. ІІ 39; Младенов 
415) недостатньо обгрунтована. - Фа
емер ІІІ 220; Bruckпer 389. - Див. ще 
пазуха. 

пах2 (вигук, що імітує звуки пострі
лу, важкого дихання), пахкати <<[важ
ко дихати]; видавати звуки при випус-
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канні газу, пари; затягуючись, випус
кати дим при курінні•>, пахкот{ти, 
пахт{ти «ТС.•>; - звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до бах, пих 
(пор.). 

[пахати] <<орати•> СУМ, Нед, [па
ханщик] <<Орач•> Л, [пахань] <<рілля•> Л, 
[пахар] <<Орач>> СУМ, Нед, [пахарст
во] <<хліборобство•> Нед, [пахать] <<час 
орання і сівби•> Л, [пахач] <<Орач•> Л 
[пах{mтЯ] <<Оранка>> Г, Нед, [пахотаJ 
<<час орання>> Л, [пахатний] <<рільни
чиЙ>> Нед, [пах6тний] <<ОрниЙ>> Нед, 
[безпашшя] <<час, коли не орють>> Я, 
[пропашник] <<лапчастий культиватор>> 
Гриц, [пропашний] <<ПросапниЙ•> Куз, 
[розпашкувати] <<плужкувати міжряд
дЯ•> Мо, [розпашка] <<плужок для об
робки міжрядь просапних культур>> 
Мо, розпашник (с.-г.) <<просапниК•>, 
[упахувати] <<збирати з поля>>; - р. 
пахать, бр. [пахата] <<Оранка•>, [па
хаць] <<ріллЯ•>, др. пахати, п. pachac 
<<ЗГрібати, згортати; (ст.) орати•>, ч. 
pachati <<робити (щось погане), броїти•>, 
слц. pachat' <<робити, чинити•>, болг. 
[паха.м] <<Орю і сію>>; - загальноприй
нятої етимології не має; пов'язувалось 
(Fick І 672; Froehde ВБ 16, 208; Peder
sen IF 5, 52; Младенов 414) з лат. pala 
( < *pastla) <<лопата, рискаль>>, pastinum 
<<мотика для копання грунту>>; зістав
лялось (Petersson Веіtг. z. lat. u. griech 
Etymol. 4) з ос. fadin (fadyn) <<КОлю, 
розколюю>>, вірм. hataпem <<розколюю, 
розтИнаю•>, hatu <<гостриЙ>>, що зводя
ться, можливо, до іє. *pad- або *pat-; 
існує думка (Brtickner 387; Holub
Kop. 261) про сnорідненість з пахну
ти1· 2; відрив східнослов'янських форм 
від західнослов'янських (Machek ESJC 
426) недостатньо обгрунтований. -
Фасмер ІІІ 220; Чернь1х ІІ 14; Преобр. 
ІІ 28; Дерягин 3ИРЯ VI 46-51; Мла
денов 415; Walde-Hofm. ІІ 236. -
Пор. пашнЯ. 

пахітоса (заст.) «Тонка цигарка з 
тютюну, загорнутого в кукурудзяне 

листя>>, пахіт6ска «ТС.•>; - р. па
хит6са, пахит6с, п. pachitos <<ТС.>>; -
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запозичення з ісnанської мови; icn. pa
jitos є формою називного відмінка мно
жини від pajita <<Соломинка; пахітоса•>, 
що походить від paja <<Солома•>, яке ра
зом з фр. paille «ТС.>> зводиться до лат. 
palea <<ПОлова; висівки•>, генетично по
в'язаного з лит. pelai <<полова•>, укр. 
полова. - СІС 2 634; Фасмер ІІІ 221; 
Ушаков ІІІ 72; Dauzat 523; Walde
Hofm. ІІ 238. - Див. ще полова. 

пахнути 1 <<Видавати запаХ>> СУМ, 
Нед, [пахати] <<нюхатИ>>, [пахніти] 
<<ПахнуТИ>> Нед, [пахтити] Нед, пахти
тися <<душитися•>, пахт{ти, [пахть] 
<<Пахнути>> Л, паші ти «ТС.; виділяти 
багато тепла•>, пах <<запах•>, [ пахн6, 
пахнота] <<ТС.•>, [пахнЮчка] <<дика м'я
та>> О, [пахнюч6к] (бот.) <<дика груша, 
Pyrrus communis L.; запашна рослина>> 
Л, [пахнЮшка] (бот.) <<ВИд запашної 
груші•> Нед, [пахн.Ячка] «ТС.>>, пахощі, 
[пахтило] <<парфуми•> Нед, [пахучка] 
(бот.) <<агератум, Ageratum L.; маренка 
пахуча, Asperula odorata L.>> Mak, [па
хущик] (бот.) <<Myristica cliпopodium>>, 
[пахнучий, пахнЮчий], [пахнЮщий, 
пахнЯчий], пахучий, пахущий, пашис
тий, [пашний] <<пахучий» Нед, [запа
хати] <<чути слід звіра•> ДзАтл Il, 
запах, запахущий, запашистий УРС, 
Я, запашний, [запашнистий] Ж, [по
пах] <<ПОНЮХ>> Нед, припах <<Неприєм
ний запах•>, пропахнути <<Сповнити nа
хощаМИ>>, пропаханий <<Сповнений пахо
щів•>, пропахлий, пропахчений <<ТС.>>, 
розпашілий; - р. пахнуть, бр. пах
нуць, п. pachniec, pachnq_ с, ч. pacl1nouti 
<<смердіти•>, слц. pachnut' «ТС.>>; - ре
зультат семантичної видазміни пахну
ти2 <<повіяти>> через проміжне значен
ня <<повіяти (ударити) в ніс•>. - Фас
мер ІІІ 221; Чернь1х ІІ 14-15; Преобр. 
ІІ 29; Brticknp 389; Holub-Lyer 352; 
Machek ESJC 426. - Див. ще пах-
нути2. . 

пахнути2 <<ПОВіЯТИ, подути, ДОНеС
ТИСЯ, обдатИ>> СУМ, Нед, опахало; -
р. пахсіть <<дути, мести•>, пахнуть 
<<Війнути>>, др. пахати <<ВіЯТИ•>, вл. pa
chac «ДИМИТИ, чадИТИ», НЛ. pacha~ «К~ 
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рити тютюн, надуватися, обмахувати 
(віялом)>>, СХВ. пахати <<Обмітати (по
рох, павутину)>>, слн. pahati <<Обмахува
ти (віялом)•>, pahljati «ТС.•>; - псл. pa
xati; - може бути споріднене з дінд. 
bhcistra <<Міх; міхур•>, дангл. fces «Торо
ЧКИ>>, СНН. vese <<ПОЛОВа; НИТКИ, тороч

КИ>>, дісл. fQnn <<сніг на виступах сті
НИ>>; іє." *pes- <<дути, віяти•> від звукона
слідувального кореня *ре-, *ра-, поши
реного компонентом -s- (> -х-). - Фа
емер ІІІ· 220-221; Чернь1х ІІ 15; Л ре
абр. ІІ 29; Bri.ickner 389; Schuster-Sewc 
1034; Skok ІІ 585-586; Мельничук 
3тимолоrия 1984, 143; Pokorny 823-
824. - Пор. пахнути\ пісок, піхур. 

ПаХОЛОК <<Слуга; ХЛОПЧИК>>, [паХОЛ 
Бі, пах6лик] <<ТС.>>, пахолЯ <<Хлоп'я•>, 
[пахолЯтко] Нед, [пах6льний] <<бід
НИЙ•> О; - р. пахолок (заст.) <<хлоп
чик, підлітОК•>, бр. [пах6лак] <<Селян
ський хлопець•>, [пах6лік] <<бідний се
лянин•>, п. pachofek <<Слуга, холоп; сол
даТ>>, ч. (заст.) pacholek <<наймит; негі
дНИК>>, ЗаСТ. pacho]fk <<ХЛОПЧИК>>, СЛЦ. 
pacholok <<наймит•>, pachol'a <<дитина•>, 
вл. pachol <<Хлопець, юнаК•>, pacholo <<ОТ
рок, хлопчина, прислужник•>, нл. pa
chof <<сильна людина, хлопецЬ>>, pacholo 
<<Хлопчик•>; - псл. *paxol~; - похідні 
утворення з префіксом па- від основи 
слова холuти; первісне значення <<ПЛе
кана дитина•>. - Фасмер ІІІ 2~ 1; Ho
lub-Lyec 352; Machek ESJC 426; 
Schuster-Sewc 1034-1035; ZfSI 9, 241-
246; Mucke ІІ 9; Мартьrнов Сл. и ие. 
аккомод. 135. - Див. ще па-, хол Ити. 

Пахом (чоловіче ім'я), Паша, 
[Пашко] Нед, ст. Пахwмій «rол(ст) 
плечима•> (1627); - р. бр. Пах6м, др. 
Пахомий, болг. Пах6м, ст. Пах6мий, 
стсл. п~хомии, п~хоушь.; - через цер
ковнослов'янську мову запозичено в 
давньоруську з грецької; гр. Пахwj..ІІЩ 
СКЛадаєТЬСЯ З ОСНОВ СЛіВ 1fCXXU<;; «ТОВС
ТИЙ, грубиЙ>>, спорідненого з дінд. ba
hu- <<щільний; рясний; численниЙ•>, ав. 
bq_zah- <<Висота, глибина•>, вірм. bazum 
<<багато•>, та <Їіj..ІО<;; <<Плече•>, споріднено
го З дінд. anisaJ:! <<ПЛеЧе>>, Ві рм. US (род. 
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в. usoy) не.>>, лат. umerus <<Передпліч
чя, плече•>; отже, дослівне значення 
<<ШирокоплечиЙ>>. - Беринда 227; Пе
тровский 177; Илчев 384; Frisk ІІ 484; 
Boisacq 753, 1081. 

[пахтіти] <<Палахкотіти•> Нед; -
результат скорочення слова палахті
ти і зближення його з пахт[ти <<Пах
каТИ>>. -Див. ще палахтіти, пах2 . 

[пахторити] <<нюхати повітрЯ•> (про 
собак); - очевидно, результат конта
мінації слів пахати (пахтuти, пахт[
ти) і нИшпорити. - Див. ще шіхну
ти\ нИшпорити. 

[пац] <<Невипалена цегла, вальок із 
глини•> Дз, Мо, [пdца] «ТС.•> Мо; - за
позичення з польської мови; п. [раса] 
«ТС.•> виводиться (Bri.lckner 389) від н. 
Patzen <<Пляма, ляпка•>, утвореного від 
patzen <<жужмити; погано працювати•>; 
більш імовірним здається зв'язок з нвн. 
Batzen <<Вальок, товстий кусок•>, пов'я
заним з дієсловом batzen <<бути лип
ким, м'яким•>. - Кluge-Mitzka 56. -
Див. ще боц. 

[паца] <<удар долонею, ляпанець•> 
Нед, пацати <<ЛЯСКати, бИТИ>>, [паца
ти(ся)] <<брикати(ся)•>; - бр. [пац] 
(вигук на позначення удару), п. рас, 
раса, СЛЦ. рас «ТС.>>, СХВ. пацка <<удар 
(різкою по долоні)•>; - очевидно, утво
рено від звуконаслідувального вигуку 
*пац, псл. рас, паралельного до бац. -
Bri.lckner 388. - Пор. бац. 

[пацалак] <<листок часнику•> ВеБ; -
неясне. 

[шіцало] <<Шлунок короВИ•> ВеУг; -
заnозичення з угорської мови; уг. раса! 
<<тельбухи•> загальноприйнятої етимоло
гії не має. - MNTESz ІІІ 50-51; Bar
czi 231. 

[пацалуватий] <<товстощокиЙ•> Нед; 
- запозичення з польської мови; п. 
[pacalowaty] «ТС.>> є результатом фане· 
тичної видазміни слова pucolowaty 
<<ТОВСТОГубиЙ, ТОВСТОЩОКИЙ>>, ЩО, ЯК і 
pucaty <<ТС.>>, nоходить від puc нуба; 
(пухла) щока•>, пов'язаного з p~k <<пук, 
жмуТ». - SW IV 1; Bri.lckner 403, 447. 
-Див. ще пук1 . - Пор. буц1 . 
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пащін <<хлопчак>>, пацанЯ, пацаня
чий; - р. пацсін (з укр. ?); - пов'язу
ється зі словом пацЮк <<порося; щур>>. 
- Фасмер-Трубачев ІІІ 222; Черньrх 
ІІ 15. - Див. ще пацЮкІ 

[пацельний] <<сnритний Шух; мет
кий, кмітливий 1-J.ед; зручний Ко>>; -
неясне. 

[пацИ:кілок] <<невеличкий кіл>>; -
очевидно, результат афективної видазмі
ни форми па кіл ( ок). - Див. ще кіл. 

[пацИ:ти] <<збиткуватися, кепкува
ти, лютувати 1-J.ед; зазнавати прикро
щів, бідувати Ме,>; - запозичення з 
румунської або молдавської мови; рум. 
молд. pati <<зазнавати, переживати; тер
піти, страждатИ>> виникло на підставі 
лат. patior <<Терплю, зазнаю>>. - Sche
ludko 140; Vrabie Romaпoslavica 14, 
165; Nita-Armas та ін. Romaпoslavica 
16, 92; 'сдЕЛМ 348; DLRM 598. 
Див. ще пасія. 

пацифізм <<Політична течія, що за
суджує будь-які війни>>, пацифікатор 
<<учасник збройного придушення повс
тання>>, пацифікація <<збройне приду
шення повстаннЯ>>, пациф{ст <<Прихи
льник пацифізму>>, пацифікувати <<При
душувати (nовстання),>; - р. паци
фzізм, бр. пацьtфfзм, п. pacyfizm, ч. pa
cifismus, слц. pacifizmus, вл. pacifist 
<<пацифіст>>, болг. пацифuзом, м. паци
фuзам, схв. пацифuзам, слн. paciff
zem; - запозичення із західноєвро
пейських мов, найімовірніше з францу
зької; фр. pacifisme, pacificatioп похо
дять від pacifier <<умиротворяти, вста
новлювати мир; заспокоювати•>, що ви

никло з лат. pacifico <<мирюся, укладаю 
мир; заспокоюю, пом'якшую>>, утворе
ного з основ іменника рах (род. в. 
pacis) <<МИр, спокій; мирний договір>>, 
пов'язаного з pactum <<договір, угода>>, 
та дієслова facio <<роблю, чиню, тво
рЮ>>. - СІС2 634; Kopalinski 706; 
1-J.olub-Lyer 351; РЧДБЕ 54; Вуjаклиjа 
697; Dauzat 523; Walde-1-J.ofm. І 440, ІІ 
231, 268.- Див. ще пакт, факт. 

паціЄнт <<Хворий, що звертається 
до лікарЯ>>; - р. болг. м. пациент, бр. 
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пацьtент, п. pacjeпt, ч. слц. вл. расі
епt, схв. пацujент, піи;иjент, слн. ра
сіепt; - запозичення з латинської мо
ви; лат. patiёns (род. в. patieпtis) <<Який 
терпить•> походить від patior <<терплю, 
зазнаю>>. - СІС2 634; Черньrх ІІ 15; 
Kopalinski 706; 1-J.olub-Lyeг 351; РЧДБЕ 
545; Вуjаклиjа 697. -Див. ще пасія. 

[пацкан] (зоол.) <<пацюк, Mus de
cumanus BeYr, ВеІ-J.Зн; повчак вели
кий, Glis glis 1-J.ед•>, [пацкун] <<ПаЦЮК>> 
BeYr, ВеІ-J.Зн; - очевидно, результат 
контамінації слів [паткань] <<Великий 
пацюК>> і пацюк; як назва повчка мог
ло виникнути в результаті семантичної 
видазміни з огляду на зовнішню подіб
ність (димчаста-сі ре хутро) ціє'і твари
ни до nацюка. - УРЕ 11, 8, 281. -
Див. ше паткань, пацЮк1 . 

[пацур] «rовстощока людина>> І-J.ед; -
не зовсім ясне; очевидно, пов'язане з 
паu1алуватий «rовстощокиЙ>> (див.). 

tшіцькати] <<бруднити>> 1-J.ед, [пач
кати] «ТС.>> 1-J.ед; - р. пачкаmь, бр. 
[пацкаць] «rC.>>, п, packac <<бруднити, 
ляпатИ>>, peckac <<бруднити'>, ч. packati 
<<Погано робити, халтуритИ>>, слц. pac
kat', packat' <<ТС.>>, слн. pacati, pacati 
<<бруднити, робити плями>>, packati 
<<бруднити,>; - звуконаслідувальні екс
пресивні утворення, подібні до нвн. 
patzen <<жужмити; погано працювати•>, 
patscheп <<плескати, ляпати, ляскати•>; 
є думка (Преобр. ІІ 31; SW IV 102) 
про походження від н. patschen. -
ФасJУ!ер-Трубачев ІІІ 223; Machek 
ESJC 425. 

[пацьорки1 ] <<намисто, намистинки; 
мотузки, нитки, шнурки, пасма; ма

ленькі коси; краї непідрубленого або 
порваного одягу>>, [пацЄрок] <<Намисти
на>> О, [пацірки] <<намисто; жаб'яча ік
ра; ікра у раків ВеЛ>>, [пацЮркu] <<на
мисто>> Г, ДзАтл П, [пацьор] <<намисти
на>>, [пацьори] <<намисто>>, [пацьорuна] 
(назва вівці) Доп. УжДУ 4, [паць6рка] 
<<Намистина Ме; назва вівці>> Доп. 
УжДУ 4, [паць6ра] <<Вівця з білою сму
жкою на шиЇ>> ВеНЗн, [пацьорuста] (у 
виразі п. вівця) <<З білим кружком нав-
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коло ШИЇ>> ВеНЗн; - бр. пацеркі <<бі
сер; чотки>>, вл. pacerki, нл. pasefki 
«ТС.•>; - запозичення з польської мови; 
п. paciorki <<Чотки, намистО>> є формою 
множини від paciorek <<молитва; намис
тинка>> (намистинками на чотках від
раховується кількість прочитаних мо
литов); п. paciorek є демінутивом від 
pacierz <<молитва>>, яке зводиться до 
лат. pater <<батько, отецЬ>> (першого 
слова молитви · Раtег пoster <<Отче 
наш•> ). - Дзендзелівський УЗЛП І ОО 
-192; SW IV 6; BпJckner 390; Schus
teг-Sewc 1032. -Див. ще патер. 

[пацьорки2 ] (бот.) <<калачики, Mal
va гotuпdifolia L.•>, [пацєрки Mak, па
цірки, пацЮрки] <<ТС.•>, [пацірник] <<ал
тея лікарська, Althaea officiпalis L.; 
калачики лісові, Malva silvestris L.>>, 
[пацурнuк] «ТС.>>, [пацюрrіик] <<калачи
ки непомічені, Malva пeglecta Wallr.>> 
Mak; - бр. [пацёркі] <<Калачики непо
мічені•>; - пов'язане з [паць6рки 1 ] 
<<намисто•>; назви зумовлені тим, що 
плоди зазначених рослин подібні до 
намистинок (пацьорок). - Бісюліна
Клоков 186-187; Нейштадт 384. -
Див. ще пацьорки1 . 

пацЮк1 (зоол.) <<щур, Rattus•>, [пац] 
<<ТС.>> Ник, пацючен.Я, пацЮчий; - R· 
[пасЮк] <<ШУР•>, бр. пащjк, п. [pacuk], 
схв. псіцов' пац о в' псірцов' парцов 
«ТС.>>; - очевидно, пов'язане з пацЮк 
<<порося•>, оскільки великий жирний 
щур схожий на порося; лит. patsukas 
<<пацюю> запозИчене з білоруської чи 
польської мови. - Німчук 183; Фас
мер ІІІ 222; Преобр. ІІ 31. - Див. ще 
шіцЯ1 . - Пор. бацук. 

[пацЮк2 ] (ент.) <<Хрущак борошня
ний, Tenebrio molitor•>; - пов'язане з 
пацЮк <<щур•>, очевидно, з огляду на 
те, що ці жуки, як і щури, псують хар
чові продукти, зокрема борошно. -
УРЕС ІІІ 703; Uraпia Tierr. Iпsekteп 
251.- Див. ще пацЮк1 . 

[пацЮк3] (іхт.) <<гірчак, Rhodeus se
гiceus amarus (Cyprinus amarus)>> Нед; 
- р. [пасЮк] «ТС.•>; - очевидно, похід
не утворення від [пац] «ТС.>> (Фасмер 
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ІІІ 223), можливо, пов'язаного з нгр. 
1Г(ХТ<JЩ (іхт.) <<лобан, Mugil cephalus•>, 
яке загальноприйнято'і етимологїі не 
має. - Фасмер ГС3 ІІІ 147; Марке
вич-Короткий 81, 206, 207. 

[пацЮк4 ] (тех., спец.) <<цапфа; за
тичка, чіп>> Нед; - очевидно, пов'яза
не з пацЮк <<порося>> за зовнішньою 
подібністю цієї деталі до свинячого но
са. -Див. ще пацЯ 1 . 

пацЯ1 <<ПОj)ОСЯ>> СУМ, [пацінчсі О, 
пацЮк] «ТС.>>, [псіца] (дит.) <<СВИНЯ>> Ку
риленко, [пац.Ятина] <<поросятина•> 
Нед, [пац.Ятинка] «ТС.•> Нед, [пац.Ят
ник] <<Матка у свині•>, [пацна] (свиня) 
<<поросна•>, пацЮчий, [пdцитися] <<ПО
роситися•> Г, Нед, [паць] (вигук для 
підкликання свиней), [пацuк-пацuк, 
па цЮ] «ТС. •>, [паць- паць] (вигук для 
підкликання малих поросят) Л; - п. 
[paciuk] <<порося, свиНЯ>> (з укр.), ч. pa
s{k <<СВИНЯ>>, pas( u)-pas( u) (вигук ДЛЯ 
підкликання свиней), слн. pacek <<поро
СЯ•>; - похідні утворення від звукона

слідувального вигуку паць, що первіс
но вживався для імітацїі звуків, які 
видає свиня під час їди, а згодом став 
використовуватися для підкликання 
свиней. - Фасмер ІІІ 222; Преобр. ІІ 
ЗО; Вгіісkпеr 389; Machek ESJC 437. 

паця2 <<ВИД ДИТЯЧОЇ гри; Кістка над
КОПИТНОГО суглоба (копитних тварин), 
що використовується для грІн, [псіци] 
(мн.) <<ВИД дитячої грИ>> Нед; - очевид
но, пов'язане з псіц.Я <<СВИНЯ•>, оскільки 
в цій грі діти використовують кісточку 
з ноги свині або теляти. - Кур. 29. -
Див. ще пацЯ 1 . 

[пацЯра] <<борошняний відвар з мо
локом•> ВеЗа; - запозичення з польсь
кої мови; - п. [paciara] <<борошняний 
суп на воді; галушки, залиті молоком•> 
походить від [расіас] <<занурювати в 
щось рідке>>, пов'язаного з packac 
<<бруднити, ляпати•>. - S.W IV 5. -
Див. ще пацькати. 

[пачайло] <<бурлака, мандрьоха 
Нед•>; - неясне. 

[пачвете] <<Курити, nалити тютюн•> 
Корз, [пачва] <<Курець•> Корз; - неяс-
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не; можливо, пов'язане з [пачиво] <<Пе
чіння•> Корз. 

шіче (у виразі тим п. <<ТИМ біль
ше•>); - р. бОЛГ. паче <<біЛЬШ€>>, др. 
паче «ТС.>>, СХВ. паче (паче) <<ТИМ 
більше, навіть; напроти, навпаки•>; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. ПАЧЕ <<більше•> походить від псл. 
расе, форми вищого ступеня від (о)раkь 
<<Назад, знову•>, до якого зводиться й 
укр. пак 1 . - Фасмер ІІІ 22З; КЗСРЯ 
ЗЗО; Преобр. П 6, З 1; Skok ІІ 558-
559. -Див. ще пак1 . 

[пачестє] <<пачоси•> Нед; - резуль
тат видазміни слова [пачеся] «ТС.>> із 
ВСТаВНИМ Т. - ДИВ. ще чесати. 

[пачитися 1 ] (пачити шя) <<подоба
тися•> ЕЗб 25; - запозичення зі сло
вацької мови; слц. pacit' sa <<Подобати
ся•>, як і ч. [paciti se] «ТС.•>, виникло 
внаслідок семантичної видазміни діє
слова pacit' <<дивитися•>, ч. [paciti] 
«ТС.•>, пов'язаного з *bacit (пор. слц. 
[bacit'], ч. [zbacit']) <<стежити•>, п. Ьа: 
czyc, укр. бачити. - Machek ESJC 
425. - Див. ще бачити. 

[пачитися2 ] <<викривлятися, жоло
битися•> Нед; - запозичення з польсь
ко'і мови; п. paczyc si~ <<Жолобитися, 
викривлятися~ походить від paczyc 
<<жолобити, викривлятИ•>, що, як і ч. 
paciti <<вивертати, перевертати», вл. 
расіс <<перекидати; піднімати (ломом)•>, 
НЛ. pacys «ТС.>>, СХВ. пачити <<ШКОДИТИ, 
перешкоджатИ•>, зводиться до псл. *opa
citi (де згодом о стало сприйматися як 
префікс), утвореного від ораkь <<зворот
НИЙ•>, ДО ЯКОГО ЗВОДИТЬСЯ Й укр. опак. 
- SW ІУ 8; Bri.lckпer З80, З91; Ma
chek ESJC 425; Holub-Lyer З51-З5З; 
Mucke ІІ 2; Skok П 558-559. - Див. 
ще опак1 . 

пачулі (бот.) · «Тропічна запашна 
рослина Pogostemon patchouli Pell.; 
парфуми з ефірної олії цієї рослини•>, 
пачуля Mak; - р. болг. пачули, бр. 
пачулі, п. paczula, ч. paculi, слц. pacu
la, схв. пачули; - запозичення з анг
лійської мови; англ. patchouli «ТС.•> по
ходить від тамільських слів pachai <<Зе-

324 

пашнЯ 

лениЙ•> та ilai <<ЛИСТОК>>. - СІС2 6З4; 
S1. wуг. obcych 540; Holub-Lyer 352; 
РЧДБЕ 545; Вуjаклиjа 697; Кlеіп 11З8. 

паша1 нрава на пасовиську, пасо
висько; [нажива на вудочку]•>, пашнЯ 
<<пасовище•>, [пашнfвка] (ент.) <<Трав'я
на блощиця, Phytocoris pabuliпus•> Нед, 
[пашuстий] <<родючий; поживниЙ•> Нед, 
[пашнuй] <<багатий на пашу•> Нед, 
[паш.нuстий] <<буйний, пишний СУМ; 
родючий Нед•>; - р. [паша], бр. болг. 
М. паша, П. pasza, Ч. СЛЦ. pasa, СХВ. 
паша, СЛН. pasa, СТСЛ. ПАША; - ПСЛ. 
pasa < *pasja, пов'язане з pasti <<пас
ТИ•>. - Фасмер ІІІ 22З; Преобр.)І 23, 
З І; Bri.ickпer З99; Machek ESJC 4З6; 
Skok ІІ 614. -Див. ще пасти1 . 

паша2 «Титул найвищих військових 
та цивільних сановників у мусутльман
ських країнах•> СУМ, Нед, [паша] 
(с.р., род. В. пашати) <<МОЛОДИЙ паша, 
син паші•> Нед; - р. бр. болг. паша, 
п. pasza, ч. слц. pasa, м. паш.а, схв. 
паша, паша, слн. pasa; - запозичен
ня з турецької мови; тур. ра~а «ТС.>> по
ходить від сперс. pataxsa (перс. padi
sah) <<КОрОЛЬ>>. - СІС 2 6З4; Халимо
ненко УМЛШ 1977/9, 26; Макарушка 
12; Фасмер ІІІ 22З; Преобр. П З1; Ши
пова 258; Дмитриев 541-542; Holub
Lyeг З62; РЧДБЕ 545; Вуjаклиjа 697; 
Skok ІІ 617; Lokotsch 1З1. - Пор. 
баша, падишах. 

[пашина1 ] <<жили в м'ясі•> ВеУг; -
р. [пашuна] <<жилиста яловичина•>; -
очевидно, похідне утворення від пах' 
(див.). 

пашИ:на2 - див. фашИна. 
пашіти- див. пахнути1 . 
[пашкут] (орн.) <<дрізд омелюх, Tur-

dus viscivorus L.>> Шарл; - запозичен
ня з польської мови; п. paszkot <<ТС.» 
загальноприйнятої етимології не має. 

пашнЯ <<хліб у зерні або на стеблі>>, 
[пашейка] <<міра землі (частина поля)•> 
Нед, [пашнuна] <<Хлібне зерно>>, паш
нuця <<Хліб (у зерні або на стеблі)•>, 
[пашнич6к] <<Хлібороб>> Нед, [пашен
ний] <<ХЛібНИЙ>>; - р. пашня <<НИВа, 
рілля>>, бр. [пашнЯ] <<Збіжжя>>;- похід-
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не утворення від др. пахати <<ОратИ>> з 
видозміненим значенням. - Вь1гонная 
Белар. лексікал. і зтьrм. 27-28. 
Див. ще шіхати. 

[пашок] <<рід гри в карти>>; - не
ясне. 

паштет, [пашкет] ·<<ПаШТеТ>>, паш
mеmна; - р. паштет, бр. пашт9т, 
п. pasztet, ч. pastika, ст. pasteta, слц. 
pastet(a), вл. pasteta <<паштет, пиріжок 
(з м'ясом)>>, болг. пастет, м. паште
та, схв. паштета, слн. pasteta; -
запозичення з німецької мови; н. Pas
tete <<Паштет, пи ріжок>> походить від 
елат. pastatus <<запечений у тісті>>, по
в'язаного з pastare <<розчиняти тісТО>>, 
яке зводиться до лат. pasta <<тістО>>. -
СІС2 634; Фасмер ІІІ 223-224; Черньrх 
ІІ 15; Hiltti-Woгth 17, 19; Sl. wyr. ob
cych 557; SW IV 83; Holub-Lyer 362; 
РЧДБЕ 54!; Вуjаклиjа 697; Кluge
Mitzka 534. -Див. ще ласта. 

паща, [пащ] <<ПаЩа>> Нед, [пащd] 
<<щелепа>> Куриленко, [пащанuй] Нед; -
бр. пdшча, п. paszcza, paszcz <<паща>>, ч. 
[pasca] <<пика, паща>>; - результат видо
зміни слів [пасть, пdста], зближених і? 
пащека . ....:.__ SW IV 82; Machek ESJC 
437. - Див. ще пасть, пащека. 

пащека <<паща,>, [пащеки] <<вили
ці>>, [пашек6ванє] <<Лайка, хвастощі>> 
Нед, пащекуха, [пащикуха], пащеку
вdтий, [пащикуватий], пащекувати, 
[пащикувати] <<пащекувати>>, [пращис 
куватиJ «ТС.>>, запащеку_вати <<розпу
стити пл·ітки, осудити; [швидко заго
ворити, почати грубіянити],>, [напащи
кувdти] <<накричати>>, [ опащекувати] 
<<зганьбити,>; - р. [пащека] <<щелепа, 
щока>>, бр. [пашчака] <<(нижня) щеле
па>>, п. paszcчka, ст. paszczeka <<Па
ща>>, ч. pasteka нс.>>, слц. [pasceka] 
<<щелеrіа>>; - похідне утворення від 
щока ( < щека). - Фасмер ІІІ 224; 
Преобр. ІІ 31, 116;VBrilckпer 399; SW 
IV 82; Machek ESJC 437. - Див. ще 
па-, щока. - Пор. паща. 

паюс <<Плівка, в якій лежить ікра в 
рибі>>, паюсний (у виразі паюсна ікра 
<<гатунок пресованої ікри, пасоленої в 

паЯ.ц 

па юсах>>); - бр. па юс; - запозичення 
з російсько"і мови; р. паюс, очевидно, 
пов'язане з р. ст. паюз <<Мішечок (з ри
б'ячого міхура, шкіри)>>, яке може бути 
зіставлене з п. pawq_z <<рубель для при
тискання соломи, сіна>>, ч. [pawuz, 
pauz] «ТС.>> і зведене до псл. paVQZ"Ь, 
похідного від v~zati <<в'язати>>; пов'я
зання з фін. раіпаа <<давити, тиснути>> 
або pajoittaa <<битИ>> (Грот. Фил. раз. ІІ 
502; Преобр. ІІ ЗІ; Черньrх ІІ 15) і зі
ставлення з дінд. рауt.'ф <<задній прохід>> 
(Ріsапі Paideia І 0/4 (1955) 262) недо
статньо обгрунтовані. - Фасмер-Тру
бачев ІІІ 224; Трубачев 3ИРЯ ІІ 32-
34. - Див. ще в'язати, па-. - Пор. 
півзен. 

лаЯти, паяний, пайка, паЯльник, 
паЯльщик, паЯльний, відпdйка, пере
пайка, припай <<Метал або СПЛаВ ДЛЯ 
паяння; [смуга землі між крутим мор
ським берегом та водоjО]>>, припайка, 
прип{й, розпdйка, споїти, споювати 
<<з'єднувати, приганятИ>>, спай, спdйка, 
спайність, [спаЮн] <<КОЛОдіЙ>> Нед, 
[спаЯч] <<паяльщиК>> · Нед; - р. паЯть, 
бр. паЯць, др. паяти <<куватИ>>, п. spo
ic, spajac, ч. pajeti <<паяти>>, слц. pajat', 
болг. споЯвам, м. споjува, схв. споjи
ти, СЛН. spajati «ТС.>>, СТСЛ. С'І:.ПОНТН 
<<з'єднати>>; - не цілком ясне; пов'язу
валось (Преобр. ІІ 31; SW VI 310; Ma
chek ESJC 427) з пИти, поі'ти (пор. 
упиватися (зубами, пазурами)); парів
нювалось (Peterssoп BSJ. Wortst. 88) з 
дінд. yauti <<прив'язує,>, yutab <<прив'я
заниЙ>>;- Фасмер ІІІ 224. - Пор. пИ
ти, поїти. 

паЯц <<блазень, клоун>>; - р. бр. 
паЯц, п. pajac, слц. pajac, вл. pojac, нл. 
pujac, болг. палЯчо, м. палjачо, схв. 
паjац, слн. pajac; - запозичення з 
італійсько"і або французької мови; іт. 
[pajazzo], pagliaccio (> фр. paillasse) 
<<Солом'яний матрац; легковажна люди
на; паяц (персонаж із народної комедії, 
одяг якого подібний до мішка, набито
го СОЛОМОЮ)>> ПОХОДИТЬ Від pagJia <<СО
ЛОМа>>, що виникло з лат. palea <<поло
ва, висівКИ>>. - СІС2 634; Акуленко 

325 



пеан 

!40; Фасмер ІІІ 224; Черньrх ІІ 15-16; 
Преобр. ]І 32; Sl. wyr. obcych 54!; 
Schuster-Sewc 1119; РЧДБЕ 527. -
Див. ще пахітоса. 

пеан <<ХВалебниЙ гімн; ЧОТИрИСКЛа
дова віршова стопа>>, пе6н <<Чотири
складова віршова стопа>>; - р. бр. болг. 
пеан, п. реап, ч. раіап, раjап, заст. ре
ап, реап, СЛЦ. реап, СХВ. пеан; - запо
зичення з грецько·і мови; гр. ксхнхv, еп. 
ксхп1wv, атт. кшwv <<(первісно) вели
чальна пісня на честь Аполлона; (зго
дом) урочиста пісня; віршовий розмір>> 
походить, можливо, від вигуку 111 ксх
п1wv, iw кшаv, що ним починався гімн; 
111, iw - вигуки звертання ней, О>>, ксх
іІ1wv, кшаv пов'язують із *ксхfіа, *каТ
fа <<удар>>, що походить від ксхіw <<б'Ю•>, 
спорідненого з лат. pavio <<б'ю, топчу, 
трамбую>>. - СІС2 634, 638; KopaliІ1ski 
732; Holub-Lyeг 352; РЧДБЕ 545; 
Вуjаклиjа 697; Frisk ІІ 460, 461, 464; 
Boisacq 740. 

певний, певен, певність, [певно
та], [певнЯк] <<ПевниЙ•>, певне, певно, 
допевне, допевнитися, [запевне, за
певно], Запевнити, напевне, напевно, 
[непев] <<НепевниЙ>> Ж, непевний, [опев
нЯтися] <<упевнятися>> Ж, упевнений, 
упевнити; - р. [певньLй] <<справжній, 
істинниЙ>>, бр. пЗf)ньL; - запозичення 
з польської мови; п. реwпу, паралельне 
до ч. слц. реvпу «Твердий, міцний; пе
вниЙ>>, виникло з п. ст. pwa <<надія, до
віра>>, пов'язаного з pwac <<Вірити, спо
діватися>>, яке зводиться до псл. pьvati, 
що знайшло своє відображення у стсл. 
(оу)п<J:.&Атн, укр. уповати. - Rich
haгdt 88; Фасмер IV 164;VBrilckпer 403; 
SW V 447; Machek ESJC 123, 447. -
Див. ще уповати. 

[ПевнИти] <<виконувати•>; бр. 
[пеf)ніць] «ТС.•>; - пристосоване до ук
раїнської (і білоруської) фонетики і 
зближене з певний запозичення з поль
ської мови; п. pelпk <<виконувати•> утво
рено від реlпу <<ПОВНИЙ•>, спорідненого з 
др. п'ЬЛН'Ь, укр. повний (пор. р. вьrпол
нЯть <<виконувати.>). - Преобр. П 95; 
Вrі.ісkпег 402. - Див. ще повний. 
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Пегас (міф., астр.) <<крилатий кінь
символ натхнення поетів; назва сузі

р'я,>; - р. бр. болг. Пегас, п. Pegaz, ч. 
Pegas, Pegasus, слц. Pegas, схв. Пегаз, 
слн. Pegaz <<ТС.•>; - запозичення з 
французької мови; фр. Pegase через 
лат. Pёgasus зводиться до гр. к~усхащ 
«ТС. >>, яке загальноприйнятої етимології 
не має; пов'язується з 1ТІ1У~ <<струмінь, 
джерелО•> або з 1Т11УОt;; <<Міцний, силь
ний, потужниЙ>>. - СІС2 634; Фасмер 
ІІІ 225; KopaliІ1ski 734; Holub-Lyeг 
365; РЧДБЕ 545; Вуjаклиjа 697; Dau
zat 543; Frisk П 525; Boisacq 777. 

педагог, педагогіка, (заст.) педа
г6гія <<Педагогіка•>, педагогічний; - р. 
бр. болг. м. педагог, п. ч. вл. pedagog, 
слц. слн. pedagog, с~в. пед(иог; - за
позичено з грецько! мови, можливо, 

через латинську або західноєвропейс~ 
кі (лат. paedagogus, фр. pedagogue, н. 
Padagog[e]); гр. кшоауwу6t;; <<слуга, що 
наглядає за дитиною; керівник, вождь; 
учитель, вихователь>> утворено з основ 

слів ксхІt;;, род. в. кшо6t;; <<дитина; хло
ПЧИК>> ( < *кcxf-t-o-), спорідненого з лат. 
pauper <<бідНИЙ, незаМОЖНИЙ>>, та aywy
Ot;; <<Провідник, проводир•>. - СІС2 634; 
Коваль 145; Москаленко УІЛ 25; Огіє
нко РМ 1938/ І, 39; Hilttl-Worth 14; 
Черньrх П 16; Kopaliriski 733; Holub
Lyeг 364; РЧДБЕ 546; Вуjаклиjа 697; 
Fгisk ІІ 463. - Див. ще демагог, 
па упер. 

педагогіка - див. педагог. 
педаль, педалізсіція, педалізува

ти; - р. бр. педаль, п. pedal, ч. слц. 
слн. pedal, вл. pedal, болг. м. педал, 
схв. педал, педала; - через фран
цузьку мову (фр. pedale) запозичено з 
італійської; іт. pedale «ТС.>> утворено з 
лат. pedalis <<ножниЙ•>, що походить від 
рёs, род. в. pedis <<НОГа>>, спорідненого 
з ,дінд. pat (_зн. в. p~dam, ,ГР· дор. 
1ТWt;;, атт. 1ТОЩ, ·род. В. 1ТО00t;; «ТС.>>, 
дінд. padam <<крок, слід•>, лит. peda 
<<СТУПНЯ, СТОПа>>, СТСЛ. ПОД'!:., укр. під. 
- СІС2 634; Фасмер ІІІ 225; Черньrх ІІ 
16; Sl. wyr. obcych 559; Holub-Lyer 
364; Skok ІІ 629-630; Кlеіп 609, 1146; 



педант 

Walde-Hofm. ІІ 293-295. - Див. ще 
під1 . 

педант <<Людина, що дотримується 
формального порядку; догматик, букво
їд у науці•>, педантИзм, педантство, 
педантИчний, по-педантськ.ому; - р. 
бр. болг. м. педант, п. ч. слц. вл. pe
daпt, СХВ. педант, СЛН. pedant; - ЗаПО
ЗИЧеНО з французької мови, можливо, 
через німецьку; фр. pedaпt '> н. Pe
dant) походить від іт. pedaпte <<Педант•>, 
букв. <<учителЬ•>, яке зводиться до лат. 
paedagogus <<Педагог•> або до гр. кш-
6єuw <<виховую>>, похідного від ка!t;; 
(кС(І66t;;) <<дитина•>. - СІС2 634; Фас
мер ІІІ 225; Черньrх ІІ 16; Kopalinski 
733; Holub-Lyeг 364; РЧДБЕ 546; Ву
jаклиjа 698; Frisk ІІ 462-463. - Див. 
ще педагог. 

педель <<НаГЛЯДаЧ Над студента
МИ>>; - р. педель, П. pedeJ, bedeJ, Ч. СЛЦ. 
pedel, схв. педел, слн. pedel «ТС.•>; - за
позичення з німецької мови; н. Pedell 
<<Шкільний сторож, шкільний швейцар; 
службовець вищої школи•> походить від 
елат. pedellus <<розсильний при суді•>, 
bedellus, bidellus <<ТС. •>, що зводяться до 
двн. bitil «ТС.>>, пов'язаного з нвн. Ьіе
tел <<Пропонувати, надавати•>, двн. Ьіо
tап «ТС.•>, спорідненим з дангл. Ьёоdап 
<<сповіщати, повідомляти•>, гр. кvv&avo
f.Юt <<розпитую, вивідую>>, стсл. І><J:.Ді>
тн, І>ОІ(днтн, др. 6-ьдt.ти, будити, укр. 
будИти. - СІС 1951, 491; Фасмер Ш 
225; Преобр. І 21; Huttl-Wqrth 18; Ko
paliІ1ski 733; Machek ESJC 441; Ho
lub-Lyer 364; Вуjаклиjа 698; Кluge
Mitzka 75, 76, 536; КІеіn 171. - Див. 
ще будИ:ти 1 . 

педераст <<той, хто займається му
жолозтвом•>, педерастін <<мужолозт
ВО•>; - р. болг. м. педераст, бр. педз
раст, п. pederasta, ч. слц. вл. pederast, 
схв. педераст, слн. pedeгast; - через 
західноєвропейські мови (фр. pedeгas
te, н. Paderast) запозичено з грецької; 
гр. кшос:раатf]t;; (букв.) <<Любитель хлоп
чикіВ>> утворено зі слів ка!t;; (кш66t;;) 
«дитина, хлопчик» та Ераат~t;; «палко 
закоханий;· шанувальник, прихильниК•>, 

педолог 

пов'язаного з Ёрщюt <<кохаю•>. - СІС 2 

635; Kopalinski 733; Holub-Lyer 364; 
РЧДБЕ 546; Вуjаклиjа 698. - Див. ще 
еротика, педагог. 

педикЮр <<догляд за нігтями й ви
далення мозолів на ногах•>, педик.Юр
ша; - р. болг. педик.Юр, бр. педьLк.Юр, 
п. pedicuгe, ч. pedikura, pedikyгa, слц. 
слн. pedikuгa, вл. pedikira, м. педищj
ра, схв. педuк.йр; - запозичення з 
французько]· мови; фр. pedicuгe <<ТС.•> 
утворено з основ лат. рёs (pedis) <<НО
га•> та сОго <<Піклуюся, дбаю; догля
даю•>. - СІС2 635; Kopalinski 733-
734; Ho!ub-Lyeг 365; РЧДБЕ 546; Ву
jаклиjа 698. -Див. ще курувати, пе
даль. - Пор. манікЮр. 

педіатр <<лікар дитячих хвороб•>, 
педіатрія <<Вчення про дитячі хвороби 
й методи їх лікування•>, педіатрИчний; -
р. педиатр, бр. педюітр, п. pediatгa, 
ч. pediatг, слц. вл. pediater, болг. пе
диат'Ьр, м. педиjатар, схв. педujа
тар, слн. pediater; - запозичення із 
західноєвропейських мов; н. Padiater, 
фр. pediatгe, англ. pediatrist утворено з 
основ гр. ка!t;; (кш66t;;) <<дитина>> та іат
р6t;; <<Лікар•>, пов'язаного з laor.юt <<Лі
кую, зціляю>> і, далі, з iaivw <<Нагріваю; 
тішу, підбадьорюю; відраджую>>. 
СІС2 635; KopaliІ1ski 733; Holub-Lyer 
364; РЧДБЕ 546; Вуjаклиjа 698; Frisk І 
704-705; Boisacq 364; К!еіп 763, 
1146. -Див. ще педагог. 

педолог <<фахівець або прихильник 
педологіЇ>>, педол6гія <<Напрям у психо
логії та педагогіці, що об'єднує біоло
гічні, соціологічні та психологічні під
ходи до розвитку дитини•>, педолог{ч
ний; - р. пед6лог, бр. пед6лаг, п. ч. 
pedo!og, слц. pedolog, вл. pedologija 
<<педологія•>, болг. педол6г, схв. педо
лог, слн. pedolog; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; фр. pedologie 
<<педологія•>, pedologue <<педолог•>, pedo
logique <<ПедологічюіЙ•>, англ. paedolo
gy, н. Padologie утворено з основ гр. 
7Т<Xlt;;, род. В. ( 7ТШ00t;;) <<ДИТИНа>> і Л6ущ 
<<Слово; вчення, наука•>. - СІС 2 635; 
St. wyr. obcych 560; Holub-Lyeг 365; 
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педринець 

РЧДБЕ 546; Вуjаклиjа 699. -Див. ще 
логіка, педагог. 

педринець - див. бедрИнець. 
пейзаж, пейзажuст; - р. бр. 

болг. пейзаж, п. pejzai, ч. pejzaz, слц. 
слн. pejsaz, м. пеjзаж, схв. пеjзаж, 
пеjсаж; - запозичешrя з французької 
мови; фр. paysage є похідним від pays 
<<країна, земля, місцевість; земляК•>, що 
зводиться до пізньолат. pageпsis <<меш
канець села•>, утвореного від лат. pagus 
<<Сільська громада; селО•>, з яким пов'я
зані стсл. погАН'!:., др. погано, укр. 
поганий. - СІС2 635; ЧерНЬ!Х ІІ 17; 
Преобр. ІІ 84; KopaliІ1ski 734; РЧДБЕ 
547; Вуjаклиjа 699; Dauzat 541; Кlein 
1143. -Див. ще поганий. 

пейзан <<ідилічний образ селянина 
в літературі й мистецтві•>, пейзани, 
пейзанин, пейзанка, пейзанство; -
р. болг. пейзан «ТС.•>, п. pejzaпka <<ОВО
чева юшка; просте сільське вбрання; 
пейзанка•>; - запозичення з французь
кої мови; фр. рауsап <<Селянин•> утво
рене від pays <<Країна, земля, місце
вість; краянин, земляК>>. - СІС2 635; 
KopaliІ1ski. 734; РЧДБЕ 547; Dauzat 
541.- Див. ще пейзаж. 

пейси <<ДОВГі пасма ВОЛОССЯ На 
ск ро нях у патріархальних євре.іВ•>, пейс 
(одн.), [пейсач] Нед, пейсики, [песик] 
<<Кучерик на чолі•>, пейсатий; - р. 
пейсьl, бр. п9йсьl, п. pejsy, ч. pejzy, 
слц. pajesy, схв. пеjаси; - запозичен
ня з мови ідиш; ід. pejes «ТС.•> походить 

від гебр. рё'оt <<Кучері над вухами•>, що 
є формою множини від рё'а <<кут; кі
нець, край; кучер над вухоМ•>, спорід
неного з ра'а <<розколювати, розтинати; 
поді.!}ЯТИ•>. - Фасмер ІІІ 225; Machek 
ESJC 441; Holub-Lyer 365; Geseпius 
664-665. 

пек1 (заст., у виразі пек тобі, цур 
виражає досаду, відсторонення, відмо
ву, незадоволення, бажання відвернути 
що-небудь, позбутися когось, чогось); 
<<[слов'янський бог пекла]•>, [пек
піком] (лайка) Нед, [пеци] (у лайці 
бодай тя пеци били) ВеЗа, [пекати] 
<<Відстороняти, відганяти•>, [пекатися] 
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пекло 

щуратися•>, відпекатися, [запікати] 
<<ЗапроторИТИ>>, спекатися; - П. (pek 
(tobie)] (очевидно, з укр.); - виникло, 
очевидно, з др. пекло, пекола, пек'Ьл'Ь 

<<СМОЛа>>, ЩО ПОХОДИТЬ Від СТСЛ. ПЬК/\'1:. 
<<Смола; пекло•>. - Німчук ІУМ Морфо
логія 511-512; Преобр. ІІ 32; Потебня 
К ист. зв. ІІІ 56-58; SW IV 104. -
Див. ще пекло1 . 

пек2 <<речовина, яка залишається 
після перегонки деревного, торф'яного 
або кам'яновугільного дьогтю та дисти
ляції жирних кислот•>, [пік] <<Смола, 
якою смолять човни та канати•> Берл; -
р. бр. болг. пек, п. pak «ТС.•>; - запо
зичення з голландсько"і мови; гол. pek 
<<Смола•>, як і нвн. Pech, англ. pitch 
«ТС. •>, походить від лат. ріх (род. в. pi
cis), спорідненого з гр. 1riaaa, лит. pi
kis «ТС.>>, СТСЛ. ПЬК/\'1:. «ТС.; пекЛО>>. -
СІС2 636; Кluge-Mitzka 536; Кlеіп 
1191; Walde-Hofm. ІІ 312. -Див. ще 
пекло1 . -Пор. пек1 . 

[пекець] (вигук на позначення рап
тового падіння) Нед, [перепихuцьну
ти] <<Перекинутись•> Нед; - звукона
слідувальне утворення, очевидно, по

в'язане з [пец] (вигук на позначення 
падіння), бр. [пзц] «ТС.•>; може бути зі
ставлене також з беркuць, кецати 
(див.). 

пекло1 , пекельник <<ДИЯВОЛ, мешка
нець пекла•>, [пекельниця] <<змія, гадю
ка•> ГрицАВ, [пек6льник] <<Пекельник•> 
Нед, [пек6льниця] Нед, [пекун] <<Пе
кельник•> Мовозн. 1980/ 1, пекельний, 
пекельницький, [пеклянuй, пек6льний] 
Нед; - р. пекло <<СИЛЬНИЙ вогонь, по
лум'я; пекло•>, бр. пекла, [пекло], др. 
пекло <<смола•>, п. pieklo <<пеклО•>, ч. 
слц. peklo, вл. pjeklo, нл. pjaklo, болг. 
п?:,кло, {пі,кол], м. пекол, схв. пакао, 
СЛН. pekeJ <<ТС.>>, СТСЛ. ПЬК'І:./\'1:. <<ПЄКЛО>>, 
ПЬЦЬ/\'1:. <<СМОЛа>>; - ПСЛ. *pьk-J- <<СМО
Ла•>; - споріднене з лит. p\kis <<смола•>, 
ЛТС. рфs <<ТС.>>, ЛаТ. ріх, род. В. picis 
<<СМОЛа, ДЬОГОТЬ>>, Гр. m<J<JC( ( < *1ГtXlCX), 
атт. 1ГlТТС( <<СМОЛа>>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. 
*рі- <<СіК•>; значення <<пекло•> з'явилося 
у слов'янських мовах з прийняттям 



пекло 

християнства, згідно з яким грішники 
киплять у пеклі в смолі, горять у віч

ному вогні; через те в народній етимо
логії слово пекло пов'язується з пек
ти. - Німчук ІУМ Морфологія 512; 
Булаховський Нариси 176; Фасмер ІІІ 
226; ПреQбр. ІІ 33; Brllckner 407; Ma
chek ESJ<;: 441-442; Holub-Lyer 365; 
Schusteг-Sewc 1076; Младенов 537; 
Skok ІІ 588; Мартьшов Язь1к 83; Роkог
пу 794. :-- Пор. пек1 · 2. 

[пекло2 ] <<яма в болоті; трясовина•> 
Ч; - результат видазміни слова [піль
ка] <<ТС.>>, зблиЖеНОГО З пекло <<Місце 
під землею, де мучаться душі померлих 
ГріШНИКіВ>>. -Див. ще пелька2 . 

[пекно] <<пляма•> Пр. ХІ діал. н.; -
похідне утворення від пекtаИ, оскільки 
пляма нагадує випалене місце. - Нім
чук Пр. ХІ діал. н. 160. - Див. ще 
пектИ. 

пектИ, [пекарити], пекарювdти, 
[печИ] <<ПеКТИ>> Нед, пічникrвати, пе
кар СУМ, Нед, [пекdриха Нед, [пе
карИця] <<nечія, нудота•> Л, [пекарів
на!, пекарка СУМ, Нед, пекарня, пе
карство СУМ, Нед, [пекарчук], [пеко
вица] «nечія•> ЛексПол, [пекотd] <<спе
ка•> Нед, [пек_zjчка] <<печія До; (бот.) 
гарбуз звичайний, Cucurbita реро L. (йо
го перед уживанням печуть) ВеНЗн; 
кропива жалка, Urtica ureпs L. ВеНЗн•>, 
[пецЯк] <<розпечений дріт для пропалю
вання чубуків у люльках•> Нед, [пе
тЮх] «ТС.•> Нед, [печ] <<ПіЧ>> Нед, [пе
чайка]. <<ПеЧіЯ>> Л, [печак] <<Печений 
качан кукурудзи>> Нед, [печик] «ТС.•> 
Нед, [печенИна] <<печеня•>, [печенИця] 
<<сушені яблука чи груші•>, [печенЮх] 
<<Печене яблуко•> Нед, [печера] <<ОТвір, 
де печеться хліб>> ВеБ, печеня, [печея] 
<<ПеЧіЯ>> Нед, печиво, [печuна] <<Обпа
лена. глина в печі>>, печuще <<рештки 
розваленої печі, дир печі; спалене сон
цем місце>>, печійка <<печія•>, [печіль
ник] <<Пекар•>, [печільниця] <<пекарка; 
печія•>, [печк.rjр] <<пічкур•>, [печник] 
<<пічник•> Нед, lпuканка] <<діжа для тіс
та•> Л, [пичайка] «ТС.•> ЛПол, [пичИн] 
<<Вимита водою яма в глеюватій землі; 

пектИ 

затверділі краї цієї ями•> Мо, [пичuна] 
<<шматок перепалено'і глини в печі>> Па, 
[пікарИст] <<пекар•> Дз, [пікун] (ент.) 
<<мурашка, Formica (бо ця мурашка пе
че, тобто кусає); вид горщика для за
пікання•> Нед, [пікунець] «ТС.>> Нед, 
піч, [пічкуга] <<Хатина•> Бі, [пfчка] 
<<ЯМа•> Гриц, пічкур <<Ледар; [опалювач, 
грубникJ•>, [пічкура] <<ПіЧ•> Бі, пічнuк, 
пічурка, пекарний, [пековий] <<ужива
ний при випіканні хліба•> ВеЛ, пеку
чий, печений, [пfкальний Л, пікfвний, 
пікнИй Г, Па], пічнuй, пічовИй, впек
тИся <<НабридН:(ТИ>>, вuпік, вИпічка, 
допектИ, [д6пікj <<дошкуляннЯ•> Я, [до
піклuвий] <<пекучий, болісниЙ•> Ж, [за
пічкf)ритися] <<звикнути лежати на пе
Чі•>, lзапек] <<Запічок•> Я, [запека] <<ЗЛю
ка, упертий; мозоля•> Ж, [запецек] <<За
пічоК•> Я, [запік] «ТС.>> Я, запікана, 
запіканка, запічок, запеклий, [запек
луватий], [запекуватий] <<дуже стро
ГИЙ•>, запічний, недопік, недопічка, 
[опечка] <<Пічурка для попелу•> Л, [опі
чок] Л, опік, [опіканка] <<Спечена на 
вогні риба•> Мо, Берл, опічок (заст.) 
<<край печі•>, опікаючий, [перепеча] 
<<ВИд коржа•>, [перепечайка, перепічка 
Нед] «ТС.>>, [перепіч] <<припічок>> Нед, 
[переп{ча] <<Вид коржа•> Бі, перепічай
ка (заст.) <<ВИд коржа; жінка, що пече 
хліб•>, перепічка <<ВИд коржа; [невели
ка хлібина Нед]•>, передпічний, підпе
ка, підпекар, [підпіч] Нед, підпічок, 
підпfччя, [подпечини] <<мурована осно
ва печі•> О, [прuпек] <<припічок•>, [прИ
пік] «ТС. ЛЧерк, підпіччя Нед•>, припі
кdльне (мед.), припікальний (мед.), 
припіксіч (мед.), прuпічка, прuпічок, 
спека, спек6висько, сrtек6вище, спе
кота, спеклий, спековuтий, спекот
лuвий, спекотний, спечний <<ЖарКИЙ>>, 
спіклИвий, спікнuй; - р. печь, [печu, 
пектИ], бр. пячь'L, [пекці], др. печи, п. 
ріес, ч. ресі, слц. piect', вл. pjec, нл. 
pjac, полаб. piet, болг. пека, м. пече, 
СХВ. пеhи, СЛН. рёсі, СТСЛ. П€ШТt1; -

ПСЛ. *pekti <<ПеКТИ>>, *pektь <<ПіЧ>>; -
споріднене з шп. kepti <<пектИ•>, лтс. 
cept «ТС.•> ( < балт. *реkб), дінд. pacati 
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пекулька 

<<Варить, пече, смажить>>, ав. pacaiti 
<<ТС.>>, гр. 1rE<J<JW ( < *1rEXlW) <<Печу, ва
рЮ>>, лат. coquo ( < *quequo) <<Варю; об
пікаю>>, алб. pjek <<Печу>>, тох. В papak
~u <<ВарениЙ>>, дангл. afigen <<Обпале
ний,>; іє. *реkц- <<варити, готувати>>; 
слово пекар (з пізнішими похідними), 
як і р. пекарь, бр. пекар, п. piekarz, ч. 
pekar, утворено під впливом нвн. Ba
cker <<пекар>> (Huttl-Worth 18; Фасмер 
ІІІ 226; Bri.ickпer 406; Holub-Kop. 
268). - Фасмер ІІІ 227; ЧеQНЬІХ ІІ 29; 
Преобр. ІІ 54; Machek ESJC 440; Ho
Jub-Lyer 364; Schusteг-Sewc 1073; 
Младенов 416; Skok ІІ 628-629; Кри
тенко Вступ 518, 554; Tгautmanп 211; 
Uhleпbeck 152; Pederseп Kelt. Gr. І 38, 
129; Walde-Hofm. І 270-271; Гамк
релидзе-Иванов 699; Pokoгny 798. 

[пекулька] (орн.) <<Водяна (болотя
на) курочка, Galliпula chloropus Lath.>> 
ВеБ, ВеНЗн, [пекур] <<бекас, Capella 
gallinago Л; коловодник-телегуз, Friпga 
ochгopus L. ШарЛ>>; - очевидно, зву
конаслідувальні утворення, подібні до 
п. [piekut] <<Вівчарик (бекас)>>, який ді
став свою назву через те, що співає 
pieku, pieku. - SW IV 147. 

Пелагія (жіноче ім'я), Пелагея, 
Пелdга, [Пеляг{я], Палdга, Палdгна, 
[Палаг6йка] О, Палdжка, Палdзя, 
[Палсінка Пі, Полdгна Нед, Паза ВеЛ, 
Пазuна, Пазулька], Пdзя, [Псізьfа 
ВеБ], Пdзька, [Псійза ВеЛ, Позuна 
Нед], ст. Пелаг{а <<ближица, пучиннаа>> 
(1627); - р. Пелагея, ст. Пелагuя, 
бр. Пелагея, Палсіга, п. Pelagia, ч. Pe
lageja, слц. Pelagia, болг. Палагuя, 
Пелагuя, стсл. ll€1\Aгнm; - через цер
ковнослов'янську мову запозичено в 
давньоруську з грецько"і; гр. Пс:Лсхуісх 
пов'язане ·з прикметником 1rс:Лауtщ 
<<МорськиЙ>>, похідним від 1rЄЛсхущ <<(від
крите) море>>. - Вл. імена 153; Берин
да 227; Петровский 177; Фасмер ІІІ 
227; Спр. личн. имен 516; Илчев 387. -
Див. ще архіпелаг. 

пелагра (мед.) <<Хронічна ХВОроба, 
викликана авітамінозом>>; - р. пеллdг
ра, п. ч. слц. pelagra, болг. пелdгра, 
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пелевня 

схв. пелагра, слн. pelagra; - запози
чення з італійської мови; іт. pellagгa 
<<ТС.>> утворено з основ лат. pellis <<ШКі
ра>>, спорідненого з дангл. fell <<хутро, 
шкура; шкіра>>, двн. fel «ТС.>>, гр. 1ГЕА)..Ю 
<<ПіДОШВа>>, СТСЛ. П€1\€НА, укр. пелена, 
та гр. аура <<хапання; полювання, ло
ВИ>>, пов'язаного З аурЄw <<ЛОВЛЮ, захоп
ЛЮЮ>>, спорідненим з дірл. ar (*agra) 
<<Перемагати>>, вал. aer <<бій, боротьба>>, 
дкорн. hair <<ЛИхо, нещастя>>. - СІС2 

636; Kopalii1ski 734-735; Holub-Lyer 
365; РЧДБЕ 547; Вуjаклиjа 700; Mes
tica 1144; Кlein 1149; Walde-Hofm. ІІ 
275-276; Frisk І 14-16. - Див. ще 
пелена. 

пеламіда -див. паламИ:да1 . 
пеларгоюя (бот.) <<Pelargoпiuгn 

L.'Herit,>; - р. пеларг6ния, пеларг6-
ниум, бр. пеларг6нія, п. pelargoпia, ч. 
реІагgопіе, слц. pelaгgonia, вл. pelargo
пija, болг. пеларг6ния, схв. пелаго
ниjа, пеларгонujа, слн. pelargoпija 
«ТС. >>; - запозичення з новолатинської 
ботанічної номенклатури; нлат. pelaг
goпium «ТС.>>, утворено від гр. ш:Ла.
ру6t;; <<Лелека,> (з огляду на подібність 
плодів цієї рослини до дзьоба лелеки), 
що виникло з *1rєЛcx-fcxpy6t;; <<Чорно-бі
ЛИЙ>>, перша частина якого пов' язана з 
1rEЛt6t;; <<Синій, посинілиЙ>>, 1ГЕЛЛ6t;; «Тем
но-сірий, темно-бурий, темниЙ>>, 1r0Лt6t;; 
<<СИВИЙ>>, далі споріднена з лат. palleo 
<<блідну>>, pallidus <<блідИЙ>>, друга час
тина apy6t;; ( < *cxpyp6t;;) <<білий, яскра
вий, блискучиЙ>> споріднена з дінд. гj
ral) <<блискучиЙ, ЯСКравИЙ>>, ав. erezata 
<<Срібло>>, тох. А arki <<білий>>, тох. В 
arkwi <<ЯСНИЙ>>, вірм. arcat <<СрібЛО>>. -
СІС2 636; БС3 32, 296; Sl. wyr. obcych 
561; Holub-Lyer 365; РЧДБЕ 547; Си
моновиh 341-342; Dauzat 525; КІеіп 
103, 1148; Frisk ІІ 492. -Див. ще па
лений. 

[пелевня] <<стайня, хлів; стодола>>, 
[пелевен ВеЛ, пелевень Г, Нед, пелев
нИк Г, Нед] <<ТС.>>; - р. [пелевня] <<По
лівниК>>, п. ст. plewпia, ч. [plevna, plev
пik], слц. pleviпec, plevпfk, plevfп «ТС.>>, 
болг. плевня <<будова для зберігання 



пелевонь 

полови, соломи, сіна>>' плев ник, м. 
плевна, схв. плевrьа «ТС.>>; - похідне 
утворення від *пелева <<полова•> (пор. 
р. [пелева, пелёва] «ТС.>>, яке зводить
ся до псл. peleva, що було варіантом 
звукової форми *pelva «ТС.>>. - Фас
мер ІІІ 227, 312, 317; Преоvбр. ІІ 97; 
Вгuсkпег 418; Machek ESJC 459. -
Див. ще полова. 

[пелевонь] (бот.) <<пижмо бальза
мічне, канупер, Taпacetuгn balsamita 
L.•> ВеБ, ВеНЗн, Mak, [nелев6нє] «ТС.>> 
тж; - неясне; можливо, пов'язане з п. 
*реtпоwоппу <<Сповнений пахощіВ•>, ос
кільки квіти цієї рослини мають при
ємний запах. - УРЕ 11, 136. 

пеленеі <<ПОКрИВаЛО, ПОДіЛ; суціЛЬ
НИЙ покриВ•> СУМ, Г, Нед, [пеленик] 
<<дитина в пелюшках; білоручка•> О, 
[пеленuця] <<білорука•> О, lпеленка] 
<<Пелюшка•> Нед, tпеленЯ] <<дитина в 
пелюшкаХ•> Нед, [пел[нка] <<Пелюшка>>, 
[пеленк6вий] Нед, пеленати <<СПОВИ
ваТИ>>, [пеленuтися] <<ніжитися•> О, 
[пеленувати] «ТС.>>, [впеленuтися] 
<<проникнути>> Ж, [опел{нок] <<дитина в 
пелюшках•> Нед; - р. болг. пелена, 
бр. пялёнка, др. пелена, ч. plena <<Пе
лена, пелюшка; мозкова оболонка•>, 
слц. plena <<хустка; мозкова оболонка>>, 
полаб. pileпka <<nелюшка•>, м. пелена 
<<пелюшка, пелена>>, схв. пёлена <<Пе
люшка•>, слн. рlепіса <<Пелюшка, пеле
на•>, стсл. П€1\€НА; - псл. *реІпа, реІе
па; - споріднене з лат. pellis ( < *pel
nis) <<шкіра•>, гр. ш~ІЧJСХ <<підошва>>, двн. 
fel <<хутро, шкура; шкіра•>, англ. fell 
«ТС.>>, дангл. filmeп <<Шкірка, крайня 
плоть•>, лит. plene <<Шкірка, перетинка•>; 
іє. *pel- <<ІJ.1Кіра>>; припускається (Ma
chek ESJC 55, 458; Мартьшов Sl. 
Wortst. 62-63) давній паралелізм псл. 
pel(e)na. і *ЬоІпа <<Оболонка>> (іє. *pel-: 
*bhol-n-). - Фасмер ІІІ 228-229; Чер;
ньІх ІІ 17; Преобр. ІІ 33; Machek ESJC 
458; Holub-Lyeг 377; Skok ІІ 632; 
Pokorпy 803. - Пор. пелЮха, пліва. 

пеленг <<Кут між напрямком компас
но]· стрілки й напрямком, у якому вид
но даний предмет або чути звук•>, пе-

пелех 

ленгатор, пеленгацrя, пеленгацrиний, 
пеленгувати <<визначати місце пере
бування якогось об'єкта•>; - р. бр. 
болг. пеленг, п. peleпg, схв. пеленг; -
запозичення з голландської мови; гол. 
peiling <<ВИзначення, вимірювання, зон
дування, пеленгація>> пов'язане з реіlеп 
<<ВИмірювати глибину, зондувати rрунт, 
пеленгувати•>, утвореним від ре і] <<фут
шток; рівень (води); норма, міра>>, що, 
як і англ. pail <<цебер, баддя•>, дангл. 
pcegel <<Маленька міра; винна чаша•>, 
походить від елат. pagella <<міра•>, лат. 
pagella <<Колонка, стовпчик, сторінка•>, 
ЗМеНШ. від pagina <<СТОріНКа>>. - ClC2 

636; KopaliІ1ski 735; РЧДБЕ 54 7; Вуjа
клиjа 700; Кluge-Mitzka 537; Кlein 
1111. - Див. ще пагінація. 

пелерИна <<короткий плащ або круг
ла накидка з відлогою; великий круг
лий комір•>; - р. болг. м. схв. пелерu
на, бр. палярь'Lна, п. реlегупа, ч. слц. 
paler{na, вл. peleriпa, слн. peler!пa; -
запозичення з французької мови; фр. 
peleriпe <<ТС.•> пов'язане з pelerin <<про
чанин, мандрівнИК>>, що зводиться до 
лат. pelegгїпus ( < peregrїnus) <<чужи
нець, іноземецЬ>>, похідного від peregrё 
<<поза батьківщиною, за кордоном•>, яке 
складається з per <<через>> та ager (agr1) 
<<земля, область, територія, поле>>. -
Москаленко 55; Фасмер ІІІ 229; Чер
ньrх ІІ 17; Weiss-Brzeziпowa Ргасе j~zy
kozn. 21, 155; Machek ESJC 442; Ho
lub-Lyer 365; РЧДБЕ 547; Вуjаклиjа 
700; Dauzat 544; Walde-Hofm. ІІ 284. 
- Див. ще аграрний, пере-, пілі
грИм. 

[пелесатий] <<Патлатий, з довгим 
скуйовдженим волоссям•> Нед; - оче
видно, результат контамінації слів пе
лехrітий і волосатий. - Див. ще 
волос, пСлех1 . 

пелех1 <<Пасмо волосся; патлань, 
kтарий дід]•>, Іпелеханка] <<неохайна 
жінка•>, [пелеханя] не.; жінка з пиш
ним волоссям Нед•>, [пелехачка] <<сні
поК•> Нед, [пелехуля] <<Жінка з пишним 
волоССЯМ•> Нед, lпелеш6к] <<Віл з дов
гою й густою гривою•> Нед, пеле-
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пелех 

хатий, (розnелешити) <<розпатлаТИ>> 
Нед; - р. [пельки] <<скроні; патли, пе
лехИ>>, п. [Qe-techy] (мн.) <<пелехи>> (з 
укр.), схв. [пелеш] <<Коса на голові у 
чоловікіВ>>; - неясне; можливо, пов'я
зане З Ч. peJichati <<ЛИНЯТИ>>, pJchy <<ЛИ
СИЙ>>, укр. пліш, плішuвий; зіставляє
ться також (ВеЛ 453) з лат. piJus <<ВО
лос>>, piJosus <<ВолохатиЙ>>. - SW IV 
105; Bruckner 408; HoJub-Kop. 269. -
По]). повхатий. 

[пелех2 ] (бот.) <<плаун булавовид
ний, плаун звичайний, Lycopodium cJa
vatum L.>> ВеНЗн, [пелешсітник] «ТС.>> 
Нед, [пелешник] «ТС. Нед; пухівка, Erio
phoгum L. ВеНЗн>>; - пов'язане з пе
лех «пасмо волосся»; назва зумовлена 

тим, що стебла або оцвітини цих рослин 
подібні до пасма волосся. - Бісюліна
Клоков 60. -Див. ще пелех 1 . 

[пелех3 ] <<дріб'язою> (у виразах 
розбИтися в п. <<розбитися на трісКИ>>, 
нема й пелеху <<і сліду нема>>) Л; 
неясне. 

[пелехати] <<рвати (щось у великій 
кількості)>>, [напелехсіти] <<Набрати>>, 
[напелешкатися] <<набратися>>, [обпе
лехати] <<ЗОВСіМ обірвати, обнестИ>> Ва, 
[обпенехати] <<ТС.>> Ва; - очевидно, 
афективне утворення, паралельне до 
панахати <<розриваТИ>> (пор.). 

[пелехачики] <<ВИД поганої картоп
лі>> Нед; - неясне; можливо, похідне 
Від пелех <<ПаСМО ВОЛОССЯ>>. 

пелікан (орн.) <<PeJecanus L.>>; -
р. болг. м. пеликсін, бр. пелікан, п. вл. 
нл. peJikan, ч. слц. слн. peJikan, схв. пе
лuкан; - запозичено з латинської мови, 
можливо, через французьку або німець
ку; лат. peJicanus, peJecanus (> фр. peJi
can, н. PeJikan) «ТС.>> походить від гр. 
кєЛєін:Хv, -avo~ «ТС.>>, утвореного від 
ю~Л'єхu~ «сокира>> (за подібністю дзьоба 
цього птаха до сокири), спорідненого з 
дінд. parasLф, parsub <<колун, сікач>>, 
ос. f~r~t <<сокира>>. - СІС2 636; Huttl
Woгth 15; Фасмер ІІІ 230; Черньrх ІІ 
17; Преобр. ІІ 35; S-t. wyr. obcych 561; 
HoJub-Lyer 365; РЧДБЕ 548; Skok ІІ 
633; Frisk ІІ 496; Mayrhofer ІІ 213. 
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пелун - див. полИн. 
пелька1 <<рот, глотка; [шлунок 

Ва]»; - р. [пелька] <<Частина одягу на 
грудях та біля горла>>, бр. [пелькі] 
<<груди>>; - загальноприйнятої етимо
логії не має; пов' язується ( Фасмер ІІІ 
230; Преобр. П 35) з пеленеі (у такому 
разі за первісне значення слід визнати 
<<частина одягу біля горла>>); пов'язу
ється також (Толстой 3тимология 
1967, 145-157) з [пелька] <<ополон
ка>>, запозиченим з балтійських мов. -
Пор. пелена, пелька2 . 

[пелька2 ] <<ополонка; вода, що з'яв
ляється на річці поверх льоду Л; яма в 
болоті; яма, наповнена водою Ч; галя
вина в лісі Ник>>, [пель] <<Невелике гни
ле болото Ч; галявина НиК>>, [опелька] 
<<ополонка>> Л; - р. [пелька] <<ополон
ка>>, бр. [піль ка] «ТС. >>, [пелка] <<низи
на серед поля>>, [пель] «ТС.>>, п. [peJka] 
<<Погана земля, низина, болото>>, [pe-tka] 
«ТС.>>; - запозичення з литовської мо
ви; лит. peJke <<болото>>, як і лтс. pelce 
<<калюжа•>, прус. peJky <<драговина, бо
лотисте місце>>, пов' язане з paJios <<ве
лике болото>>, спорідненим з лтс. paJas 
(pali) <<болотистий берег озера>>, дінд. 
paJvaJa- <<ставок, калюжа•>, раJvаJуа
<<болотистиЙ•>, лат. pa]u_? <<болото>>; далі 
зіставляється з лит. paJvas <<блідо-жов
тиЙ>>, двн. faJo <<бляклий, блідИЙ>>. -
Толстой 3тимология 1967, 145-148; 
Филин В чест на академик Владимир 
Георгиев, София, 1980, 275-277; Лау
чюте 19-20; FraenkeJ 567. - Пор. 
пекло2 . 

пельмені (кул.), пель.мень, пель
.мінна; - бр. пель.мені, ч. peJmene; -
запозичення з російської мови; р. 
пель.мени походить із мови комі, де 
пель-нянь (букв.) <<вушка з хліба>> (за 
зовнішньою подібністю) утворено з 
слів пель <<вухо>> та нянь <<ХЛіб>>. -
Москаленко УІЛ 58; Акуленко 142; 
Фасмер ІІІ 230; Черньrх П 17 -18; Пре
обр. ІІ 35; Баскакав та ін. Взаимод. и 
взаимообог. 58; Попов Ист. лекс. 29. 

[пелЮскатися] <<унаджуватися, чіп
лятися>> Нед, [впелесuтися] <<унадити-



ш.~люста 

СЯ>> Ж, [впелЮскатися, опилісdтися] 
<<ТС.>> Ж; - неясне. 

[ш.~люста] <<Голобля; (мн.) зубці у 
ткацькому верстаті Куз; приладдя для 
підіймання дишля Нед>>, [пелЮстка] 
•широкий боковий зуб у прядильному 
гребені; бокові стінки терниці Л>>; -
неясне; можливо, пов'язане з р. [пелю
стка] <<ручка келиха>>, що також не 
має певної етимології і зіставляється з 
комі, удм. ре!' <<вухо>>, удм. peJ'as <<Ву
ШІЩ петлЯ>> (Фасмер ІІІ 230). 

пелЮстка <<ЛИСТОК із Віночка КВіТ
ки; листок капусти СУМ, Нед, [страва; 
обгортка качана кукурудзи НикСг Л; 
шоста частина волосся, що йде в косу; 
зварена цілою четверта частина голов
ки капусти Л]>>, [пелЮстик] <<пелюст
ка>> Пі, [пелюстки] (кул.) <<голубці>> 
Нед, пелюст6к <<пелюстка>> СУМ, Нед, 
[полЮстонька] «ТС.>> Нед, пел'юсткdс
тий; - бр. пялёстак <<пелюстка>>; -
очевидно, давніше *пелістка, що ви
никло внаслідок метатези з лепістка, 

спорідненого з р. ле песток ( < ле
пест), др. лепень <<ЛИсток, пелюстка>>; 
форма пелюстка з *пелістка виник
ла, очевидно, внаслідок семантичного 
зближення з пелЮшка. - Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІ 273; Shevelov Hist. 
phonol. 744. - Див. ще лепістка. 

[пелЮха] <<Пелюшка>>, [палЮшки 
ЛексПол, пелюхи (мн.) Нед] <<ТС.>>, пе
лЮшка, [пелЮшник] <<немовля>> Нед, 
[пілЮх, пілюшd, пілЮшка, полЮша] 
«ТС.>> Нед; - бр. [пялЮшкі] <<пелюш
КИ>>, [nелЮшкі] «ТС.>>, п. pielucha, ч. 
[peJuska], слц. peJ'ucha, pel'us(oc)ka, 
вл. pjelcha, нл. pjeJucha; - псл. pe
Jjuxь, похідне утворення від *peJna, pe
lena <<Пелена>>. - Фасмер ІІІ 228-229; 
ПреQбр. ІІ 34; Bгuc~ner 408; Machek 
ESJ.C 443; Schuster-Sewc 1077-1078. 
- Див. ще пелеші. 

пелЮшка (бот.) <<кормовий горох, 
польовий гоrох, Pisum arvense L.>>; -
п. [peluszka , ч. [peJuska], нл. pLeJuska 
«ТС.>>; - неясне. - Machek ESJC 443. 

[пелЮшки] (кул.) <<Косячками порі
згне тіtто; пампушки>> Л, [палЮшки Л, 

пешіл 

паль6шки ЛексПол] <<ТС.>>, [полюхе] 
<<галушкИ>> ЛексПол; - р. [пелюстка] 
<<Варениця, квадратний шматочок тіста 
для вареника•>, п. [paJuszki] «rC.>>; -
очевидно, результат видазміни назви 

пелЮстка <<листок капусти; [страва]>>, 
зближеної з пелЮшка. - Див. ще 
пелЮстка. 

[пеші] <<велика ковбаня з водою>> Л, 
[пилЯ] <<низина в· лісі, де косять сіНО>> 
Л; - як і р. [пеля] <<глибоке місце в 
стоячій воді>>, бр. [пелЯ] <<Низька, не
зорана ділянка поля, де звичайно 
стоїть вода; низьке мокре місце в лісі, 
поросле травою, мохом•>, утворене шля

хом зворотного словотвору з пелька, 
яке було сприйняте як зменшувальна 
форма з суфіксом -ка. - Толстой Сл. 
геогр. терм. 167-169. - Див. ще 
пелька2 . 

пелядь (іхт.) <<Coregonus peled•>; -
запозичення з російської мови; р. пе
лядь, [пеледь] «ТС.>> загальноприйнятої 
етимології не має; можливо, походить 
із мови якоїсь народності Сибіру, де 
поширена ця риба. - УРЕ 11, 27; 
Фасмер ІІІ 228. 

пемза, пемзувсільник, пемзувdти 
<<ОбробЛЯТИ ПеМЗОЮ>>; - бр. болг. пем
за, ч. слц. вл. pemza «ТС.>>; - запози

чення з російської мови; р. пемза по
ходить від двн. pumi3, яке зводиться 
до лат. pumex <<ТС.>>, утвореного з spQ
ma <<піна>>, спорідненого з прус. sроаупо 
«ТС.>>, лит. spaine <<смужка піни>>, псл. 
репа, укр. п[на. - СІС2 636; Фасмер 
ІІІ 231; Черньrх ІІ 18; Преобр. ІІ ,95; Sf. 
wyr. obcych 554; Machek ESJC 443; 
HoJub-Lyer 366; РЧДБЕ 548; Вуjак
лиjа 794; Walde-Hofm. ІІ 389, 580; 
Юеіп 605, 1271.- Див. ще піші. 

пеюіл; - · р. бр. болг. пенdл, ч. 
слц. заст. репа]; - запозичення з ні
мецької мови; н. РеппаJ походить від 
елат. реппаJе «коробка на пера, пе
наЛ>>, утвореного від лат. реппа <<перо•>, 
спорідненого з дінд. patram <<крило, пе
ро>>, гр. 1гrєр6v <<Крило•>, псл. рего, укр. 
перо. - СІС2 637; Фасмер ІІІ 231; Че
рньrх ІІ 18; HoJub-Lyer 366; РЧДБЕ 
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548; КJuge-Mitzka 538; Walde-Hofm. 
ІІ 282. -Див. ще перо. 

пенальті (спорт.) <<ОДИНаДЦЯТИМет
роВИЙ штрафний удар без захисту во
ріт•>; - р. пенсільти, бр. пенсільці, ч. 
слц. penalta, болг. пенсілти, слн. pe
naltik <<ТС.•>; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. penalty «ТС.•> походить 
від фр. penalite <<кара, штраф; штраф
ний удар•>, яке зводиться до елат. poe
nalitas <<карність•>, утвореного від лат. 
poenalis · <<каральнИЙ•>, похідного від 
poena <<Кара•>. - СІС2 637; Идрисов РР 
1983/5, 148; Holub-Lyer 366; РЧДБЕ 
548; КІеіn 1150; Dauzat 545. - Див. 
ще пенЯ', ціна. 

[пенарство] 
НО•>; - неясне, 

рум. молд. pline 
lp!ne] <<ТС.•>. 

<<худоба; хатнє май
можливо, пов'язане з 
<<Хліб; злаки; худоба•>, 

пенати <<рідна домівка, домашнє вог
нище>>; - р. бр. пенсітьt, п. penaty, ч. 
слц. слн. решіtі, болг. м. схв. пенсі
ти; - запозичено з латинської мови 
через німецьку або французьку; лат. 
penatёs (> н. Penaten, фр. penates) <<бо
ги-охоронці домашнього вогнища; жит

ло, хата•>. загальноприйнятої етимології 
не має; пов'язується з penitus <<усереди
ні; внутрішніЙ•>, penes <<близько•>, penus 
<<ВНутрішнє святилище храму богині Вес
ТИ•>, penetro <<Вводжу, вставляю; прони
каЮ>>. - СІС2 637; Фасмер ІІІ 231; Че
рньrх ІІ 18; Kopaliriski 558; Holub-Lyer 
366; РЧДБЕ 548; Вуjаклиjа 701; КІеіn 
1150; Walde-Hofm. ІІ 278. 

[пендИка] <<базіка; базіканНЯ>> Нед, 
[пендuчити] <<базікати•>, [прендuчити] 
<<ТС.•> Нед; - очевидно, пов'язане з 
nендиmи <<НеСТИ, ТЯГТИ>> (див.). 

[пендити] <<нести, тягтИ•> Лекс
Пол, [вuпендити] <<ВИгнати, випрова
дитИ•>. Ме, [допендити] <<дістати, 
роздобути•> (Ме), [попиндлuвий] <<по
хапливий, швидкиЙ•> Ме; - запози
чення з польської мови; п. p~dzic «Гна
ти, мчати, нести» зводиться до псл. 

pQditi <<ГНаТИ•>, Від ЯКОГО ПОХОДЯТЬ та
КОЖ СТСЛ. ПЖДН'Т'Н, укр. nудиmи. -
Фасмер ІІІ 402; Преобр. ІІ 150; Bruck-
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nег 403; Machek ESJC 497. - Див. 
ще пудити. 

[пендрак] <<Малюк, опецьок Нед, 
Пі; личинка ВеЛ•>; - запозичення з 
польської мови; п. p~drak <<ВИд гусени
ці; личинка; (жарт.) малюк, опецьок•> 
загальноприйнятої етимології не має; 
можливо, пов' язане з [р~dег] <<болячка, 
виразка (на губах, на спині)•>, яке по
в'язують з p~d <<(стрімкий) рух, біг, 
літ, гіН•>. - Richhardt 88. 

[пендюр] (у виразі n. водити <<Ла
ятися•> ); - не цілком ясне; можливо, 
пов'язане з р. [пендерь] <<ледар, дармо
Їд•>, [пендЮра] «ТС.•>. 

[пендЮfка] <<мала, дрібна річ•> Си, 
[пендюр6к <<малий каганецЬ•> Си; -
очевидно, афективне утворення. 

пензель, [пензіль Нед, пендзель 0], 
[ пензельковсітий] <<пензлеподібниЙ•> 
Нед, [пензль6ваний] <<Мальований олій
ними фарбами•>; - бр. пЗндзаль; -
запозичення з польської мови; п. p~
dzel <<ПеНЗеЛЬ•>, p~zel <<ТС.>> ПОХОДИТЬ Від 
свн. pensel (нвн. Pinsel) <<ТС.>>, яке, 
можливо, через фр. ст. pincel «ТС.>> зво
диться до нар.-лат: *pёnicellus, що ви
никло з лат. рёnісі 11 us не. •>, пов' я за но
го з pёniculus <<ХВостик•>, зменш. від pё
nis ( < *pes-nis) <<ХВіст; membrum viri
le•>, спорідненого з дінд. pasab <<memb
rum virile•>, гр. кЄо~ «ТС.>>. - Шелудь
ко 42; Richhardt 88; SW IV 109; Bruck
ner 402; Holub-Lyer 367; КJuge
Mitzka 551; Walde-Hofm. ІІ 281. 

пеніцилін; - р. пенициллuн, бр. 
пеніцьtл{н, п. penicylina, ч. слц. слн. 
penicilin, вл. penicilin, бо.іrг. м. пеници
лuн, схв. пеницuлйн; - засвоєна сло
в'янськими мовами новолатинська наз
ва penicillinum, утворена в 1929 р. анг
лійським бактеріологом А. Флемінгом 
від назви грибка нлат. Penicillium, з 
якого виготовляється цей· антибіотик; 

нлат. Penicilliuш (notatum) <<китицепо
дібна пліснява•> ут!}орено з лат. pёnicil
lum <<КИтиця, пензлик•> (за зовнішньою 
подібністю цього виду грибка до кити
ці); лат. pёnicillum є демінутивом до 
pёniculus <<хвостик; китиця, волоть•>. -



пенкнути 

СІС2 6З7; Черньrх ІІ 18-19; Kopa!ii1ski 
7Зб; Holub-Lyer Збб; РЧДБЕ 548; 
Вуjаклиjа 702; КІеіn 1151. - Див. ще 
пензель. 

[пенкнути] <<стукнути, тріснути>> 
Нед; - запозичення з польської мови; 
п. p~kac «Тріскати, лопати>>, p~knqc 
споріднене з укр. щ)кати 1 (див.). 

пенсія, пенсіОН (заст.) <<ПеНСіЯ>>, 
пенсіонер, пенсійний, пенсіон6ваний 
<<ЯКИЙ одержує пенсіоН>>, [пенсийону
вати] <<Відправляти на пенсіЮ>> Нед; -
бр. ntfнciя, болг. пенсия; - запози
чення з російської мови; р. пенсия, як 
і п. pensja <<платнЯ>>, ч. penze (pense) 
<<nенсія>>, слц. penzia <<Відставка, пен
сія>>, вл. pensija, м. схв. т!нзиjа, слн. 
penzija, походить від нім. Pension, яке 
зводиться до лат. pёnsio <<платня, вне
сок>>, утвореного від pendo <<плачу; ва
жу, зважую; ціную, поважаЮ>>, що за

гальноприйнятої етимології не має. -
СІС2 бЗ7; Фасмер ІІІ 2З2; Чернь1х Il 
19; Kopaliriski 7З7; Holub-Lyer Зб7; 
РЧДБЕ 549; Вуjаклиjа 702; Gr. Fwb. 
566; Dauzat 54б; КІеіn 1151, 1152; 
Wa!de-Hofm. ІІ 278-280. - Пор. 
пуд, фунт. 

пенсне <<ріЗНОВИД окуляріВ>>; - р. 
болг. пенсне, бр. пенснЗ; - запози
чення з французької мови; фр. pince
nez є складним утворенням з основ 

слів ріnеег <<стискатИ>> та nez <<НіС>>, що 
зводиться до лат. nasus «ТС.>>, спорід

неного з дінд. n~sa «ТС.>>, псл. nosь, 
укр. ніс. - СІС2 бЗ7; Фасмер ІІІ 2З2; 
Черньrх ІІ 19; РЧДБЕ 549; Dauzat 499, 
560. - Див. ще ніс, пінцет. 

[пентлина] <<бабка (путова кістка 
в коня)>> ВеЗа, [пентлиця] «ТС.>> ВеЗа; -
на думку Верхратського (ВеЗа 201), 
пов'язане з п. p~cina «ТС.>>, утвореним 
від p·~to <<путо>>, спорідненого з укр. 
путо. - Bri.lckner 40З. - Див. ще 
путо. 

[пентоІJоrа] <<біла вівця з чорними 
ногами або чорна вівця з білими нога
МИ>> НЗ УжДУ 24/2, [пентон{жка] 
(назва вівці) Нед; - складне утворен
ня, перша частина якого пов'язана з п. 

пень 

pi~tno <<Відбиток, знак; ~о,дим:щ тав
ро>>, спорідненим з укр. п ятно, а дру
гою є основа слова нога. - Bri.lckner 
412. -Див. ще нога, п'Ятно. 

[пентюх] <<рептух, мішок для годів
лі коней у запряжці>> НикНикТ Л; -
неясне. 

[пентюхИ] <<пагони від кореня>> 
Нед; - неясне; можливо, в якийсь 
сnосіб nов'язане з п. p~d <<стрімкий 
рух, літ, біг, гіН>>. - Преобр. ІІ 150; 
Bгi.lckner 40З. 

[пентюховатий] <<нудний; млявий; 
незграбниЙ>> Нед; - р. [пентюхова
тьиі]; - похідне утворення від *пен
тюх, ЩО, ЯК і р. болг. пенmюх <<ТЮХ
ТіЙ, телепень>>, бр. [пенцЮх] <<оцупок; 
товстун>>, загальноприйнятої етимолог!! 
не має; пов'язувалося з пень (Matze
nauer LF 12, ЗЗ1; Преобр. ІІ Зб); роз
глядалось як афективне утворення від 
імені Пантелій (Черньrшев RSI 1З, 
157); зіставлялося з укр. [бендЮх] <<пу
зо>> (Bonkalo AfSIPh Зб, 4б7). - Фас
мер ІІІ 2З2; Черньrх ІІ 19. 

[пенцак] <<Ячмінні крупи•> Нед; -
запозичення з польсько'! мови; п. p~cak 
<<ячмінні або пшеничні крупи, каша з 
цих круп•> пов'язується з p~k <<парос
ток; пук>>, pqk <<брунька>>, споріднени
ми з укр. пук. - Онь1шкевич Исслед. 
п. яз. 24б; SW Il 125; Bri.lckner 40З. -
Див. ще пук1 . 

пень <<НИжня частина стовбура де
рева; [вулик],>, [пенькове] <<Плата ліс
ничому за вирубку лісу>> (?) Нед, 
[пеньк6вщина] <<ліс на зруб>>, [пняк] 
<<Стовбур, колода>> Нед, пеньк_увсітий 
<<такий, що має багато пніВ>>, [вопень
ки] <<опенькИ>> ВеБ, [воп6ньок] <<опе
ньок>> ВеБ, [гопеньки ВеБ, опенек 
Mak, опенок Бі, опенька Нед] «ТС.•>, 
опеньок, [п{дпенька] <<ОПеНЬОК>> СУМ, 
Нед, [підпеньок, подпінка Mak] «ТС.•>, 
[прuпиньок] <<уламок, корінець>> Лекс
Пол, [спень] <<стовбур>> ВеЛ, упень 
<<Наголову, цілком, дотла>>; - р. бр. 
пень, др. пень, пьнь, n. pieri, ч. реП 
<<Стовбур>>, слц .. реП <<стовбур, пень>>, 
вл. нл. pjerik <<пень, колода; палиця; ко-
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реневище•>, полаб. рап, болг. пан, м. 
пен, схв. паrь, слн. panj, стсл. ш.нь 
«ТС.•>; - псл. рьnь; - споріднене з гр. 
кіvсх~ <<дошка, картина•>, дінд. pinakam 
<<палиця, стебло•>; іє. *ріп- <<шматок де
рева, деревинка•>; зіставлення з лит. pl; 
nas <<жердина в тині>> (Machek ESJC 
443) не враховує зв'язку цього литов
ського слова з лит. p!nti <<плести, ви
ТИ>>, спорідненим з укр. п'Ястu, пнути 
(Fгaenkel594). - Фасмер ІІІ 233; Пре
Qбр. ІІ Зб; Holub-Lyer 366; ~chuster
Sewc 1079; Младенов 785; Sauг Et. 
Brun. 112; Frisk ІІ 539; Pokorny 830. 

[пеньrарити] <<мляво, ліниво щось 
робитИ>> Нед, [пиньгарити] <<Важко 
працювати; бідуватИ•> О; - неясне. 

[пеньrати] <<Натягати, напружува
ти; обтяжувати•> Нед, [пеньгатися] 
<<Напружуватися•>, [напеньга] <<напру
женнЯ>> тж; - неясне; можливо, пов'я

зане з пнути. 
ПеНЬКОВИЙ - ДИВ. ПlНКа1 . 
пеньюар <<домашнє жіноче вбран

ня, вид капота•>; - р. бр. пеньюар, п. 
peniuar, Ч. pefioar, боЛГ. пеньоар, М. 
пеrьоdр, схв. пеrьоар; - запозичення з 
французької мови; фр. peignoir «ТС.>> 
утворене від peigner <<чесати>>, nохідно
го від peigne <<гребінець•>, що виникло з 
лат. pecten <<ТС., чесалка>>, пов'язаного 
з pecto <<розчісую, зачісую>>, спорідне
ним з гр. кtxw <<чешу, стрижу>>, 
m:xrtw <<Стрижу•>, хтєk, род. в. хтєv6с; 
( < *pкten-) <<Гребінь, граблі>>, а також 
дінд. pak~man <<брови, волосся>>, перс. 
pasm <<Вовна>>, вірм. asr, род. в. asu 
<<Вовна, руно>>. - СІС2 638; Kopaliriski 
736; РЧДБЕ 549; Вуjаклиjа 704; Dauzat 
543; Walde-Hofm. ІІ 269-270. 

пенЯ1 <<Штраф за невиконання зобо
в'язань; докір, незадоволення, скарга; 
напасть, лихо; [пfичепа, нав'язлива 
людина]•>, [ пеннИй · <<ТШ<ИЙ, що має 
борги; сварливий>> Г, Нед, [пенЯкува
тий] <<причепливий; нав'язливиЙ>>, пе
нЯти <<НарікаТИ>>; - р. бр. пеня, п. 
репа «rро~юва кара>>; - запозичення з 

латинсько! мови; лат. poena <<кара>> по

ходить від гр. кotv~ <<Викуп; помста, ка-

336 

пепел й ще 

ра•>, спорідненого з а в. kaёna <<штраф, 
помста•>, лит. kaina <<ціна, вартістЬ>>, 
псл. cena, укр. ціна. - Фасмер ІІІ 233; 
Черньrх ІІ 19; Преобр. ІІ 37; SW IV 
109; Walde-Hofm. ІІ 329-330; Frisk 
ІІ 573-574. - Див. ще ціна. - Пор. 
пенальті. 

[пенЯ2 ] <<Затримка, перешкода; від
строчка•> Нед, lпенЮк] <<Чорт, який в 
усьому перешкоджаЄ•> Нед, [пенuти] 
<<Зволікати>> О, [пенЯти] <<затримувати, 
nерешкоджати, зволікати, опиратися 

Нед; бути недбалим, незграбним•>, [пе
нЯвий] <<Недбалий, незграбниЙ•>, [пеня
куватий] <<упертиЙ•>, [пенькуватий] 
«ТС.>>; - результат артикуляційної ви
дозміни ненаголошеного и в слові [пи
нuти] і його похідних, зближених з 
основою слова пенЯ <<Штраф, покаран
НЯ>>. - Див. ще пинИ:ти. - Пор. пе
нЯ'. 

пенязь (заст.) <<МОНеТа>> Бі, пінязь 
«ТС.•>, [пінЯжка] <<найдрібніша монета•> 
ТЖ; - р. пеНЯЗЬ (заст.) <<МОНета, гро
Ші>>, п. pieniq_dz (мн. pieniq_dze) <<Гро
ші•>, ч. peniz <<Монета•>, penize <<гроші•>, 
слц. peniaz <<монета•>, peniaze <<гроші•>, 
~л. pjenjez, pje~jezy, нл. pjenjez, pjen
Jeze, болг. [пенезj <<монета як при
краса>>, СХВ. пенёзu <<ГрОШі•>, СЛН. penez 
<<Монета•>, стсл. nін~~ь <<монета>>; -
псл. pen~dzь; - заnозичення з гер
манських мов; двн. pfenning <<франксь
кий срібний динар•>, днн. penning «ТС.•> 
зводиться до лат. pondus <<Вага; гиря; 
римський фунТ», пов'язаного з pendeo 
<<Важити, висітИ•> (pendёo <<Висіти•> ), 
спорідненим з гр. 7rEVOJ..IOl <<труджуся•> 
( < * <<НапружуюсЯ•>) або з дінд. spanda
te <<ЗдригаєтьСЯ•>. - Фасмер ІІІ ,;233-
234; BrucJner 408; Machek ESJC 443; 
Schuster-Sewc 1 079; Младенов 417; 
Skok ІІ 670; Кluge-Mitzka 542; Wal
de-Hofm. ІІ 279-280. 

[пепелИ:ще] <<попелище>> Нед; - р. 
болг. пепелuще, схв. пепелйште, м. 
пеп(е)лиште; - книжне слово, утво
рене від стсл. ПЕПЕNь, фонетичного ва
рі_анта СЛОВа ПОП€і\'Ь. - ДИВ. ще ПО
ПІЛ. 



псперушина 

псперушина - див. паперушина. 
пепін (сорт яблук); - р. пепuн, 

бр. пепін; - неясне; можливо, похо
дить від фр. pepin <<Зернятко, насіни
на>>, утвореного від кореня *plpp-, яке 
загальноприйнято·! етимологї! не має 
(Dauzat 546; Gamillscheg 693). 

[пепона] (бот.) <<огірок, Cucumis 
sativus L.>> Пі, [пепини] «ТС.>> Mak; -
запозичення з молдавської або румун
ської мови; молд. рум. pepene <<ТС.; ди
ня, кавун>> походить від лат. реро, pepi
nis <<сорт дині>>, яке зводиться до гр. 
кЄкwv (род. в. кЄкоvо~) «достиглий; 
гарбуз>>, (нгр. кєк6vt <<ДИНЯ>>), утвореного 
від кЄааw <<роблю достиглим; варЮ>>, 
спорідненого з лат. coquo «ТС.>>, дінд. 
pacyate <<достигає>>, псл. *pekti, укр. 
пектИ. - СДЕЛМ 309; DLRM 603; 
Дворецкий-Корольков 644; Frisk ІІ 
509-510, 519-520. -Див. ще пектИ. 

пепсИн (фарм.); - р. болг. пеп
сuн, бр. пепсін, п. pepsyna, ч. вл. pep
sin, слц. слн. pepsin, м. пепсин, схв. 
пЄтсйн; - запозичення з німецької мо
ви; н. Pepsin утворено в 1835 р. приро
дознавцем Т. Шванном (Th. Schwann) 
від гр. кЕчщ «Готування їжі; травлен
НЯ>>, пов'язаного з кЄааw (атт. кЄктw) 
<<печу, варЮ>>, спорідненим з лат. coquo 
«ТС.>>, дінд. pacyate <<ДОСТИГаЄ>>, ПСЛ. 
*pekti, укр. пект~і. - СІС2 639; S-t. wyr. 
obcych 563; Holub-Lyer 367; РЧДБЕ 
550; Вуjаклиjа 704; КІеіn 1154; Frisk ІІ 
509-510, 519-520.- Див. ще пектИ. 

[пепшиця] (бот.) (у сполученні 
[п. лісова] <<арум (кліщинець) Бессера, 
Arum besserianum Schott.>>) Mak; -
результат семантичної видазміни п. 
pieprzyca <<Хрінниця, Lepidium L.>>, ут
вореного, очевидно, під впливом лат. 

piperata, ч. piperat «ТС.>>, від pieprz <<пе
рець>>,· яке є відповідником др. пьпьрь 
«ТС.>>; перенесення назви з хрінниці на 

арум пояснюється пекучим присмаком 

обох рослин. ~ SW IV 154; Machek 
Jm. гostl. 60-61, 301. -Див. ще пе
рець. 

[пер] (іхт.) <<харіус, Thymallus vexil
lifer (Salmo thymallus),>, [перій] «ТС.>> 

первий 

Нед, [пир] <<Thymallus thymallus L.>> Л
Г, [пирьок] «ТС.>> Л-Г; - очевидно, 
пов'язане з пер6; назва могла бути зу
мовлена подібністю довгого спинного 
плавника цієї риби до пера. - БС3 46, 
75. 

[перать] (бот.) <<саговник відігну
тий (відrорнений), Cycas revoluta 
Thunb.>> Нед, Mak, [ператні] <<Cyca
deae Pers.>>, [ператневаті] <<Cycadi
neae>>, [ператеваті] «ТС.>> Mak; - не
ясне. 

[первесниця] (бот.) <<первоцвіт вес
няний, Primula veris L.>> Нед, [первіс
ночка] «ТС.>> Mak; - п. pierwiosnek, 
pierwiosnka, слц. [prviesienka] «ТС.>>; -
можливо, *первісниця, утворене від 
первісний, оскільки ця квітка одна з 
перших розквітає навесні; звук е в 
другому складі міг з'явитися під впли
вом слова весна; можна припустити 

також результат гаплології з * первовес
ниця, утвореного з основ слів первий 
та весна. - Machek Jm. rostl. 172; 
Нейштадт 436. -Див. ще первий. 

первий, [первенцеві] (бот.) <<Primu
linae>> Mak, [первенцеваті] (бот.) <<Pri
mulaceae Vent.>> Mak, [первенький] 
<<народжений раніше, старшиЙ>> Нед, 
[первеньственний] <<ПеfвісниЙ>> Нед, 
первuнний, [первuчний <<незайманий; 
перВИННИЙ>> Нед, первісний, [перв6т
ний] <<первісниЙ>> Нед, [перв6шний] 
<<двоюрідниЙ>> Нед, [перве] <<спершу, 
раніше>>, [перво] «ТС.>>, первак <<Первіс
ток; новачок; спиртний напій першого 
виділення; товар першого гатунку; [пер
ший рій бджіл; перший сніг]>>, пер
асічка <<Перша дочКа>>, первенець СУМ, 
Нед, [первеньств6] <<першість>> Нед, 
[первець] <<ПерваК>> Нед, первина, пер
вuнка СУМ, Нед, [первuнчики] <<Пер
ша частина грИ>>, [первuчка] <<перша 
дочка>>, [пеfвінець] <<перший fій>> Нед, 
[первінчик «ТС.>>, [первісник <<первіс
ТОК>> Нед, [первіснокj «ТС.>> Нед, пер
вістка, первісток, [первістЄ] «Теля 
корови-первістки>> Нед, [ первітка] <<Пер
вістка, перша кохана>> Г, Нед, [перв6-
ха] <<корова-первістка>> ВеНЗн, [пер-
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вошка] <<ТС.>> ВеНЗн, [допеrва] <<ЩОЙ
но; лише, тільки•>, [ізперва <<спершу•> 
Я, [наперве] <<уперше•> Ж, попервах 
<<СПОЧатку>>, сперва <<СПершу•> Куз, [спер
ву] Куз, [уперве, упервин{j <<ТС.•>; - р. 
первьrй, бр. lпервьrй], др. пьрвьщ пер
вьru, п. ст. pierwy, ч. prvni, prvy, слц. 
prvy, нл. pjerwy, полаб. para, болг. 
пірви, прав, м. прв, схв. првй, слн. 
prvi, стсл. прьв:ь; - , псл. *рьrvь; -
споріднене з дінд. piJгvab <<передній, 
першИЙ•>, porvyab «ТС.•>, ав. раurvа
<<першиЙ•>, дперс. paruva-, алб. рагs 
«ТС.>>, тах. А parwat <<найстаршиЙ•>, 
тах. В parwe;;;;e <<першиЙ•>, дангл. for
wost <<Ватажок; призвідник•>, лит. plr
mas <<першиЙ•>, лтс. pirmais, прус. pir
mas «ТС.•>, лат. prїmus <<Передній, пер
шиЙ•>; іє. *pr-vos < *pro- <<Перед (чимсь), 
раніше•>. - Фасмер ІІІ 235; Черньrх ІІ 
20; Преобр. ІІ 38; Bruckn~r 41 О; Ho
lub-Lyer, 400; Machek ESJC 488-489; 
Schuster-Sewc 1082; Младенов 538; 
Skok ІІІ 61-62. 

перrа <<КВіТКОВИЙ ПИЛОК, ЯКИМ харчу
ЮТЬСЯ бджоли; [(перен.) поганий крам 
Нед]•>, [запержінняj <<розлад шлунка у 
бджіл•> Я, lзапержитися] <<захворіти 
розладом шлунка•> (про бджіл) Нед, Я; 
- р. перга <<КВітковий пилок; [лупа на 
голові]•>, п. pierzga <<Перга•>, схв. прга 
<<смажене сорго; соргове борошно>>, 
слн. prga <<Великий пісок•>, стсл. np'ЬrA 
<<пряжені хлібні зерна•>; - споріднене 
з дінд. paragab <<квітковий пилок•>, лит. 
proga <<осколок; паросток•>, sprogti <<ВИ
бухати, тріскати•>, лат. spargo <<розбриз
кую, розсіюю•>, гр. аксхруаw <<набухаю, 
набрякаю, розростаюсЯ•>, стсл. пр'Ьжнтн 
<<ПражитИ>>, укр. пражити; іє. *(s)p(h)e
reg- <<розсипати, бризкатИ>>. - Фасмер 
ІІІ 2~5; Преобр. ІІ 38-39; Skok ІІІ 
38-39; Fraenkel 643; Frisk ІІ 757; 
Persson Beitr. 418, ~68; Pokorny 996-
998. - Див. ще пражити. 

перrамен <<спеціально оброблена 
шкіра тварин як матеріал для письма; 
рукопис на такому матеріалі•>, перга
мент «Те.; ізоляційний цупкий папір•>; -
р. пергамент, пергамен, бр. перга-
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мент, п. pergamin, ч. слц. pergamen, 
вл. pergament, болг. м. пергамент, 
схв. пергамен(а)т, пергамена, слн. 
pergament; - запозичення з латинсь
кої мови; елат. pergamёnum «ТС.>> утво
рено від лат. pergamёnus <<пергамсь

КИЙ•>, яке походить від гр. кspyCXJ.lfJVO~ 
«ТС.>>, прикметника від назви малоазій
ського міста Пергама (гр. ПЄpycxJ.lov), 
де цей матеріал почали виробляти в 
ІІ ст. до н. е.; форма пергамент запо
зичена з німецької мови (н. Perga
ment). - СІС2 639; Коваль 150-151; 
Черньrх ІІ 20; Фасмер ІІІ 235; Weiss
Brzezinowa JP 1970/1, 46-55; Hoiub
Lyer 367; РЧДБЕ 550; Skok ІІ 639. 

перrач, перогач - див. пирrач. 
[перrамотка] (бот.) щитрон, Citrus 

medica Bergamia Risso•> Mak; - запо
зичення з польської мови; п. pergamot
ka є демінутивом від pergamota, фоне
тичного варіанта слова bergamota нру
ша бергамот>>.- SW І 116, IV 115.
Див. ще бергамот. 

пердіти, перд{ж, пердун, [перд] 
<<Випускання шлункового газу>> Нед, 
пердь (виг.), [вuпердок] (лайл.) Я; -
р. пердеть, бр. пярдзець, п. pierdziec, 
ч. prdeti, слц. prdiet', вл. pjerdiec, нл. 
pjeries, полаб. parde, болг. парді, м. 
прди, схв. щ!Jдjети, слн. prdeti; - спо
ріднене з лит. persti <<пердіти•>, лтс. 
pirst «ТС.•>, дінд. pardatё (З ос. одн.), 
ав. pdrdd~m (З ос. мн.), гр. кЄр5ОJ.lСХІ 
( 1 ос. одн.), данг л. feortan, двн. ferzan; 
ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. *perd- <<ГОЛОСНО ВИПУС
кати газИ>>. ~ Фасмер ІІІ ,235-236; 
Machek ESJC 482; Schuster-Sewc 1080; 
Skok ІІІ 29-30; Frisk ІІ 512; Pokorny 
819. . 

пере- (префікс на позначення пе
реміщення в просторі, перетворення, 
зміни, короткочасності дії, надмірності, 
переваги, багатооб'єІ<тності дії тощо); -
р. др. пере-, бр. пера-, п. prze-, ч. вл. 
pfe-, слц. слн. pre-, нл. pse-, болг. м. 
схв. пре-, стсл. npi- «ТС.>>; - спорід
нене з префіксамн і прийменниками 
лит. per, per-, лтс. par-, прус. per, дінд. 
pari, ав. pairi, гот. fair, нвн. ver-, гр. кs-



перебаранчати 

рі, кєрt-; іє. *per <<через, крізь; навко
ЛО>>, *per- <<переводити; проходити>>. -
Фасмер ІІІ 236; Черньrх ІІ 20-21; 
Преобр. ІІ {39; BrUckner 440-441; Ma
chek ESJC 491; Holub-Lyer 401; 
Schusteг-Sewc 1169; Skok ІІІ 30-31; 
ESSJ Sl. gr. І 162-169; Karulis ІІ 18-
19; Pokorny 810. -Пор. перти'. 

пееебаранчати <<заважати, переби
вати, [вередувати Нед, Ме]»; - утво
рено, очевидно, від вибаранчати за 
зразком дієслів перебивати, перешко
джати, перебирати <<Вередувати>>. -
Див. ще вибаранчати. 

перебасамитися - див. перебе
сажитися. 

перебендя <<базікало, жартун; ве
редун>>, [перебенда] <<жарт, базікан
НЯ», перебенді «балаканина», [пере
бендюха] <<вередуха>>, [ перебенджува
ти] <<робити на злість>> Нед, перебен
аювати <<базікати; вередуваТИ>>, [пи
рибендзювати] <<байдикувати, розва
жатися>> ЛексПол, [пребендювати] 
<<вередуватИ>> Нед; - р. [перебенди
вать] <<химерувати, вередувати, вига
дуватИ>>; - за допомогою префікса 
пере- утворено, можливо, від *бенді
ти, що могло виникнути з [беленд{
ти] <<базікатИ>> внаслідок випадінни 
ле; можливо, запозичене і видозміне

не п. przeb~d~ <<перебуду>>, przeb~dzie 
<<перебуде>> і т. д. 

[перебесажитися] <<Перехилитися, 
nереважитися на бік>> О, [ перебаса ни
тися] <<перегнутися на один бік, пере
виснути>> Ме; - пов'язане з [перебе
сажити] <<Взяти бесагу (бесаги) на 
плече>>, оскільки людина з важкими бе
сагами на одному плечі нахиляється в 

nротилежний бік. - Див. ще беса
ги. - Пор. наперебеса. 

[перебзд'Икнути] <<перекинутися, 
беркицьнутисЯ>> Г, ВеБ; - афективне 
утворення, очевидно,· пов' язане з діє
словом бздuкати. -Див. ще бздіти. 

[перебіrулька] (орн.) <<плиска біла, 
Motacilla аІЬа>> ВеНЗн, Шарл; - оче
видно, результат метатези іншої назви 
цього самого птаха [поберегулька] 

перевесло 

(плиски оселяються по берегах водойм) 
і зближення з дієсловом перебігати. -
Птицьr СССР 417-418.- Див. ще 
бігти, пере-. - По~. берег. 

[переблавучитиj <<Перебути голод
ний час перед новим урожаЄМ>> О; -
похідне утворення від [блавучити] 
<<морити себе голодоМ>> О, [блавuти] 
<<морити голодом>> О, що є, очевидно, 
результатом семантичної видазміни 
[блавучити] <<СИдіти без діла, лінува
тисЯ>> (див.). 

перебувати <<Перевзувати>>, перебу
ти <<перевзути>>; - результат контамі
нації форм [обувати] і перевзувати 
(морфологічного перерозкладу форми 
[об-увати --7 о-буват~r] з приєднанням 
префіксального б до кореня й осмис
ленням початкової частини префікса 
об- як цілого префікса о- та наступної 
заміни цього о- префіксом пере-). -
Див. ще взути, о1 , пере-. - Пор. на
бувати. 

[перебурикати] <<обнишпорити, пе
реритИ>> Нед; - очевидно, префіксаль
не утворення від дієслова *бурикати, 
що могло виникнути внаслідок конта
мінації слів бурити 1 та нuкати (див.). 

перебутліти, перебутляний - див. 
бутіти'. 

[перебутляти] «потолочити; збов
тати>> Мо; - афективне утворення, 
можливо, пов'язане з переб6втати. 

перевесло СУМ, Нед, [вересл6 
НикСгЛ, перевіело тж, перев' Ясла тж, 
Нед, первесло РМ 1, перемеело Нед, 
повереселе тж, поверес{ля О, поверее
ло Нед, Пр. ХІ діал. н., поравесло 
Нед]; - р. перевЯсло, [перевесл6], бр. 
[перавЯсла], n. przewiq_slo, powroslo, ч. 
povfislo, слц. povriesJo, вл. powrjestlo, 
нл. powгjasio, полаб. priivesle, схв. пов
риjесло «ТС.>>; - очевидно, псл. *per
v~zslo, *pervьrzslo, *poverzslo, похідні 
утворення від дієсЛівних основ *perv~
zati <<перев'язати>>, *pervьrzati <<ТС.>>, *po
verzti <<пов'язатИ>>. - Дзендзелівський 
St. sl. 10/1-2, 75-76; НикНикЕЛ 
185; Фасl\1ер ІІІ 236; BrUc,kner 433; Ma
chek ESJC 477; Schuster-Sewc 1145. -
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перевесник 

Див. ще ве~зтИ, в'язати, пере-, по. -
Пор. весло , перевесно. 

перевесник1 <<ровесник, однолітоК>>; 
- результат видазміни слова ровесник, 
зближеного з весна або з [версник] 
<<ровесниК>>, похідним від верства <<ПО
коліннЯ•>. - Пор. верства2, рівний. 

[перевесник2 ] <<біс, перелесник•>; -
результат видазміни слова перелесник 
<<ТС.•>. -Див. ще лесть. 

[перевесно] <<перевесло•> Нед, 
НикСгЛ; - варіант словотвірної фор
ми перевесл6, можливо, давній. -
НикНикЕЛ 185. - Див. ще пере
весло. 

[перевИця] <<вудочка•> Г, Нед; -
похідне утворення від дієслова переви
всіти; назва зумовлена тим, що в змо
таної вудочки вудлище перевинається 
волосінню. -Див. ще вИти 1 , пере-. 

[перевідка] <<вироджена пшениця•> 
Куз, ВеБ, [перев6дка] <<здрібніла, ви
роджена порода•>, [перев6дн.Я] «ТС.>> Г, 
Нед; - похідне утворення від дієсло

ва переводитися <<ВИроджуватися•>. -
Див. ще вестИ, пеrе-. 

[переворотень (бот.) <<Печіночни
ця, Hepatica Mill.>> Нед; - похідне 
утворення від перевертатr1; назва зу
мовлена тим, що вночі або у вологу 
погоду квітки печіночниці закривають
ся й перевертаються донизу. - Нейш
тадт 256. - Див. ще веrтіти, пере-. 

[перев'Язник] (ент. <<жук з роди
ни вусачевих (рагій колючий), Rha
gium mordax Dep.•> Нед; - похідне 
утворення від перев'язати; назва зу
мовлена тим, що цей жук має на над
криллях жовті перев'язі, і, можливо, 
тим, що своїми довгими вусами він 
охоплює (перев'язує) стовбур дерева. -
УРЕ. З, 60; Горностаєв 160. - Див. ще 
в'язати, пере-. 

перегана, перегеінка - див. гана. 
[перегеня] <<Переряджена дівчина, 

що жартома ·лякає подруг; обмотана 
червоними поясами дівчина, що йде 
попереду полільників у панський двір, 
скінчивши полати буряки Кур•>, [перо
геня] «ТС.>>; - неясне. 
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перед 

[переголотИ:тися] <<Вибратися з тис
НЯВИ>> Нед; - результат видазміни 
форми [переглотИтися] «ТС.>>, збли
женої зі словом голота. - Див. ще 
глота. - Пор. голий. 

[перегузня] (зоол.) <<тхір степовий, 
Putorius eversmanni•> Куз; - не цілком 
ясне; очевидно, пов'язане з гузно. -
Див. ще гуза. 

перед' (прийменник), перед-, пере
ді, передо, [перід, перідь] Нед, попе
ред, сперед; - р. перед, пред, бр. пе
рад, др. перед'Ь, п. przed, przede, ч. вл. 
pred, слц. pred, нл. psed, болг. м. пред, 
схв. пред, прёда, слн. pred, стсл. 
nрі>д'Ь; - псл. *perdь, утворене з *per 
та компонента -dь, того самого, що й у 
прийменниках nadь <<над•>, роdь <<під•>. -
Німчук ІУ М Морфологія 415; Черньrх 
ІІ 21; Фасмер ІІІ 237; Преобр" ІІ 40; 
BпJckneг V 442; Machek ESJC 491; 
Schuster-Sewc 1171; Младено в 506; 
Skok ІІІ 32; ESSJ Sl. gr. І 170-173. -
Див. ще над, пере-. 

перед2 <<передня частина•>, [пере
дар] <<Старший Пастух•> Нед, перед~! 
<<передня частина взуття•>, [передище] 
<<передrір'Я•> Куз, передкИ <<переди•>, 
переднИк <<фартух; [шевський передній 
копил Нед; передпокій],>, [передниця] 
<<старша робітниця; призвідницЯ>> Куз, 
передня <<передпокіЙ•>, [передн.Як] <<той, 
хто йде попереду•>, передова, [перед6-
вець] <<Передовию> Нед, передовИк, пе
редовИця <<передова стаття•>, [передав
ка] <<передній ланцюг на возі•> Л, [пе
редав нИцтво] <<начальствування, стар
шинування; начаJІьство, старшина•>, пе

ред6к, [передк6мl, переднfш(е) <<рані
ше•>, [передам] <<попереду; раніше•>, [пе
редше] <<раніше•>, [періже] <<Те.» Нед, [пе
редИстий] <<З розвиненою передньою 
частиною тіла•>, передній~ передніший 
<<давніший, колишніЙ>>, [передущий] <<Пе
редній; попередній•>, [передший] <<колиш
ніЙ•>, [пер{дний] <<ПередніЙ>> Куз, [пере
жий] «керівник, заспівувач•> Нед, [пере
дИти] <<ВИпереджати>> Нед, пеrедувd
ти, вИпередити, [напередник <<Стар
ший робітнию> Куз, lнаперед6вець] 



переднівок 

<<ТОЙ, хто йде попереду•> Г, Ж, напе
ред, напереді, [напередкИ] <<НадаЛі>> 
Ж, [напер{д] <<наперед, насамперед•> 
ВеБ, наввИпередки, [навИперед] <<nопе
реду•> Па, навИпередки, [навперед] <<за
здалегідь; поперед•> Г. Ме, [наповпе
ред] <<передусім•>, [наповперед~іти] <<ВИ
передити•>, [оперед] <<перед•> Г, ВеЛ, 
[п6передень] <<дощечка, що з'єднує го
ловки двох полозків у санках•> Г, Чаб, 
[попередок] «ТС.•> Чаб, попередження, 
[попередка] <<манишІ<а; гіпотеза•> Куз, 
попередник <<ТОЙ, хто передує кому; 
[фартух; передня частина запаски; 
єпитрахиль]•>, [попередниця] <<фартух 
Чаб; передня частина запаски•>, [п6пе
редок] <<дощечка, що з'єднує головки 
двох полозів у санках•>, поперед <<ра
ніше•>, попереді, поперед6чку, попере
ду, [поперідь] <<попереду•>, попере
джальний, попереджувальний, попе
редливий, попередній, попередити, 
[спереда] «Спереду», спереду, [спере
дйти] <<ВИпередитИ•>, уперед, [уперід] 
<<надалі•> Нед, [упередний] <<поперед
ній•> Нед, упередИти; - р. перёд, бр. 
перад, п. przod, ч. predek, ст. pred, 
слц. predok, вл. pгedk, нл. prjedk, болг. 
предница, предник, м. предница, слн. 
[predek]; - псл. *perdь <<Перед•>, утворе
не від прийменника *perdь <<перед•>. -
Фасмер ІІІ 237; Преобр. ІІ 40; Brt.:н;;kner 
442; Machek ESJC 491; Schuster-Sewc 
1154-1155.- Див. ще перед'. 

[переднівок] <<час перед жнивами, 
перед збиранням нового хліба, овочів•>, 
[передt-і{вка, передновИнок Нед, пе
редн6вок Нед] «ТС.•>, [переднівкувати] 
«Голодувати навесні; перебувати голод
ний час перед новим урожаєМ•> О; -
п. przedn6wek <<Час перед жнивамИ•>; -
префіксальні утворення від новИй, но
вина. <<ХЛіб нового врожаЮ>>. - sw V 
65. - Див. ще новИй, перед'. 

[передрЯга] <<неспокій, сум'яття•> 
Нед; - запозичення з російської мови; 
р. передрЯга <<струс; різка зміна, по
трясіння; колотнеча•> утворене, мабуть, 
від [дряга] <<судома, корчі•>, спорідне
ного з уі<р. драгва «Трясовина•>, [дряг-

пере ка 

ва] «ТС.•>. - К3СРЯ 333; Преобр. І 
199. - Див. ще драгва. 

передтогід, передтогідь - див. то
гід. 

[пережИ:жка] <<глиняний посуд, об
палений удруге після покриття свинце
вою поливою•>; - пов'язане з жигати, 
жегтИ (див.). 

[перез] <<Через•>, [перес] «ТС.>> Кур, 
[перез6к] <<поясок•>, [перезати] <<Підпе
різувати•>, [запер[зка] <<облямівка, що 
вживається для оперізуванНЯ•> Ж, [за
перезати], [оперізка] <<пов'язка•> Ж, 
[підперіз] <<ПОЯС•> Г, Куз, [підпер{зок, 
п{дперізь] «ТС.•> Куз, підперезrіти, 
розперезати, [спаразати] <<уnеріщи
ТИ•> ЛексПол, уперезат~r; - р. [пе
рез], п. przez, ч. pres, ст. pres, вл. prez, 
нл. psez, болг. м. схв. през, стсл. 
nрі.З'ь; - псл. *perzь, утворене з *реr
та компонента -zь, за аналогією до 

прийменників Ьеzь <<беЗ•>, jьzь <<іЗ•> та 
ін. - Буз ук ЗІФВ 7, 71; Фасмер ІІІ 
237-238; Пgеобр. ІІ 41; BrQckner 444; 
Machek ESJC 491; Schuster-Sewc 1175; 
Младенов 509; Skok ІІІ 38; ESSJ Sl. 
gr. І 175-178; Mikl. EW 239. - Див. 
ще без2 , пере-. - Пор. перед', през1 . 

перейма, переймець, перейми, пе
реймом - див. імати. 

[перека] <<суперечність, пrотидія Г; 
заперечення Нед•>, [перечень <<nопере
чна планка в санях•> НикНикТЛ, пе
речка <<різновид перемету; [суперечка 
Нед]•>, [перечний] <<супеР.ечний; запе
речниЙ•> Нед, перечити, [перечитися] 
<<сперечатисЯ•> О, безпереч, безпереч
ний, [впоперек] <<упоперек•> Ж, всупе
реч, [заперечка] <<ЗапереченнЯ•> Ж, за
перечення, заперечник, заперечувач, 
заперечливий, запеrечний, на(в)п6-
перек, [непереЧний <<незаперечний•>, 
[несперечливий] <<ПОСТУПЛИВИЙ>>, попе
рек СУМ, Нед, поперечина, попереч
ка, поперечник, [поперечниця] <<попе
речка; стежка між полями Нед; части
на ткацького Еерстата•>, поперечний, 
[поперечуватисяj <<ПерехрещуватисЯ•>, 
сперечальник, сперечка <<суперечка•>, 
сперечник, сперечлИвий, [сперечати] 
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перекабатити 

<<утримувати; перешкоджати, забороня
ТИ>>, сперечатися, [сперечитися] <<Пе
речити, противитися>>, lсут?река] <<су
перечка•>, [суперекант] <<супротивник 
на процесі•> Нед, [суперета] <<сварка•> 
ВеБ, [с_упереч] <<заперечення» Куз, су
перечка, lсуперече] <<суперечки, чва
ри•> Нед, [супор6к] <<суперечка•>, супе
речливий, суперечний, [суперкуватий] 
<<упертиЙ•> Куз, [суперечата] <<супере
чити•> Куз, суперечити, [супfечатися] 
<<сперечатися•> Куз, [суперек (J; виразі 
на с. <<усупереч•>) Нед, [уперекj <<попе
рек•>, [уперечка] <<вид плахти•>, упопе
рек, усупереч; - бр. [перак] <<упопе
рек•>, др. перек'Ь <<Ширина, поперечка•>, 

п. ст. przek(o) <<упопереК>>, ч. [pflky], вл. 
preki, нл. prjeki, болг. прЯко <<ТС.•>, м. 
преку «через, понад, усупереч», схв. 

преко <<ТС.•>, слн. prek <<упоперек•>, стсл. 
nрі.к"Ь <<ТС.•>; - псл. *регkь <<упоперек, 
поперек•>, утворене від *рег за допомогою 
елемента -ko- (пор. ргоkь від pro). -
Фасмер ІІІ 238; Черньrх ІІ 22; Пр~обр. 
ІІ 41; Bruckner 443; Schuster-Sewc 
1155; Младенов 534; Skok ІІІ 1042; 
Persson Beitr. 177. - Див. ще пере-. 

[перекабатити] «Перевернути, пе
рекинути; перетягти (когось) на свій 
бік Нед>>, [пе12акабатйти] <<ШВидко пе
регнати>> О, [перекабатися] <<перейти 
до іншої пщлії, змінити своє переко
наннЯ•> Нед, [кабата піти] <<Піти пере
кидом, шкеребертЬ•> ВеЗн; - пов'язане 
з [кабутати] <<Кидати палицю так, 
щоб вона вдарялась об землю то 
одним, то другим кінцем•> (див.). 

[перекарабаркатися] <<Перекоти-
тися•> Нед; - афективне утворення, 
близьке до [перекарбулЯтися] «nере
вернутися>>, [карабульц_і] <<шкеребертЬ•>, 
[калdбурці] <<ТС.>> (пор.). 

[п~рекарбулнтися] <<перекинутися, 
перевернутисЯ>> Куз; - очевидно, ре
зультат контамінацїі слів [перекабати
ти] <<Перевернути, перекинути•> і [ка
рабульці] <<ШкеребертЬ•>. - Див. ще 
калабурці, перекабатити. 

[перекИ:цнути] <<перекинутисЯ>>, 
[перекtІцнутися Нед, перекіцщjтися] 
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<<ТС.>>, [пирикец] (вигук на означення 
перекидання малої дитини під час гри); 
<<Вих_ресТ>> Коfз; - похідні утворення 
від lкиц, кіц (вигуки на позначення 
котіння) Ж, паралельних до кіть «ТС.>>; 
очевидно, сюди ж належить і беркИць 
(з *перекиць). - Див. ще котИти. -
Пор. беркИць. 

[перекіп] (бот.) <<Шандра, Marrubi
um peregrinum L.•>, [перек6п] Нед; - р. 
[перек6п] «ТС.>>; - пов'язане з перекіп 
<<Перекопане місце•>; назва з умовлена, 
очевидно, тим, що ця трава росте в 

Криму (біля Перекопу?). - Див. ще 
копати'. 

[перекір] <<Місяць у другій чверті•> 
ВеБ; - результат видазміни форми 
[перекрfй] <<місяць у другій чверті•>, 
зближеної з [перекорйтися] <<змінити
СЯ>> (див.). 

[перекобИ:ритися] <<скривитися, пе
рекоситися•> Мо; - не цілком ясне; 
можливо, результат видазміни форми 
перекор66~Lтuся (з метатезою). 

перековерсати <<Зіпсувати; пере
крутити•>, [перековерзати, перековер
кати] «ТС.•> Нед; - результат конта
мінації префіксальних утворень пере
копирсати і [перековертdти] від ко
пирсати і [ковертdти] <<ПовертатИ•> 
(див.). 

перекокошити <<Перебити, повби
вати•>; - запозичення з російської 
мови; р. перекок6шить <<ТС.•> є префі
ксальним утворенням від [кок6шить] 
<<бити, убивати•>, що пов'язується з 
укр. КОКОШитися <<ЧВаНИТИСЯ>>, [ко
КОШ] <<Півень», як таке, що первісно 
означало <<Нападати на когось по-пів

нячому>>; припускається також зв'язок 
з основою дієслова р. к6кать <<цока
ти; розбиваТИ>>. - Фасмер-Трубачев 
ІІ 284. 

переконати, [перек6н] <<переко-
нання•> Куз, переконання, перекональ
ний Куз, перек6нлавий; - бр. перака
наць; - очевидно, калька п. przekoпac 
<<довести до кінця, довершити; переко
нати>), похідного від konac <<Конати; ви
кінчувати; довершуватИ•>, спорідненого 
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з укр. к.онсіти. - SJ:awski JP 42/2, 
87. - Див. ще конати, пере-. - Пор. 
вИконати. 

[перекопниця] (зоол.) <<щитень ра
коподібний, Apus caпcriforгniS>> Нед; -
похідне утворення від перекопувати; 
назва зумовлена, очевидно, тим, що ці 

тварини викопують гнізда в мулі для 
відкладання яєць; деякі з щитнів під
копують і об'їдають коріння рису. -
БС3 48, 273. - Див. ще копати\ пе
ре-. 

[перекорИтися] <<Перетворитися, змі
нитися, виродитися>> Нед; - неясне. 

[перекрехтИ] <<Струхлявіти>> О, [пе
рек.рехлийj <<трухлявиЙ>> О; - очевид
но, результат видазміни основи пере

трухнути (перетр!}хлий), зближеної, 
можливо, з ч. kfehky <<Крихкий, роз
сипчастиЙ>>. 

[перекрій] <<місяць у другій чвер
ті>>; - похідне утворення від перекрої
ти <<Перерізати (навпіл)>>. - Див. ще 
кроїти. 

[перекстИти] <<Перехрестити>> О; -
р. [перек.стLіть] «ТС.>>, [к.стить], бр. 
lперак.сціць]; - результат спрощення 
др. перек.рьстити «ТС. >>, похідного 

від к.рьстити <<Хрестити>>, к.рьсто 
<<ХресТ>>. - ВеЛ 447; Фасмер ІІІ 393. -
Див. ще крест. 

[перекуліцца] <<Перекинутися>> Л; -
запозичення з білоруської мови; бр. 
перак.улfцца «ТС.>> утворене від к.улЯ.ць 
<<перекидати>>, що походить від п. kulac 
<<КОТИТИ>>; утвореного від kula <<куля>>. -
Bruckпer 281. - Див. ще куля. 

[перелаз] (бот.) <<Переступень бі
лий, Вrуопіа аІЬа L.>>; - похідне утво
рення від лазити; назва зумовлена 
тим, що переступень має лазяче стеб
ло (Вісюліна-Клоков 306). -Див. ще 
лазитИ, пере-. - Пор. переступ. 

перелесник, перелесниця - див. 
л есть. 

перелет (бот.) <<заяча конюшина, 
Anthyllis L.; [енотера дворічна, Oeno
thera bienпis L.; астрагал шерстиста
квітковий; Astragalus dasyanthus Ра!!. 
Mak; лобода доброго Генріха, Chenopo-

переліска 

diuгn bonus henricus L. Mak; в'язіль 
барвистий (кучерявий горошок), Coro
nilla varia L. Mak; злинка канадська, 
Erigeron canadensis L. Mak; тирлич 
хрестовидний (лихоманник), Gen tiana 
cruciata L. Mak; лядвенець рогатий, Lo
tus corniculatus L. Mak; гострокильник 
волосистий, Oxytropis pilosa (L.) DC 
Mak; первоцвіт лікарський, Priгnula of
ficinalis Jacq. Mak]>>, [перелета] <<ане
мона альпійська, Aneгnone alpina L.; за
яча конюшина Mak; енотера дворічна; 
лобода доброго Генріха Mak>>; - р. [пе
релёт-травсі] <<енотера; лядвенець ро
гатиЙ>>, бр. пералёт <<заяча конюши
на>>, п. przelot <<ТС.>>; - похідні утво
рення від перелетІти; назви зумовлені 
тим, що насіння більшості з цих рослин 
пристосоване до поширення вітром, 

наприклад, насіння енотерових має пу
чок волосинок, за допомогою яких пе

релітає (Вісюліна-Клоков 225). 
Див. ще летіти, пере-. 

[перелійка] (бот.) <<переломник 
північний, Androsace septentrionalis 
L.>> Mak; - очевидно, запозичення з 
російської мови; р. [перелойк.а, пере
лайнан трава] «ТС.>> утворені від 
перелай <<Гонорея, трипер; [витікання 
сімєні або подібної за виглядом ріди
ни]>>, пов'язаного з лить <<ЛИТИ>>; на
зва зумовлена тим, що в народній ме

дицині вона, можливо, застосовується 
для лікування згаданої хвороби. -
Див. ще лИти. 

[перелім] <<Гребінь з очерету на 
хаті>> Мо, [перел{н] «ТС.>> Дз, [перелом] 
<<Назва верхньої частини даху, зроб
леної з очерету; гребінь даху>> Ва; -
похідне утворення від переломLІmи 
(очерет на гребінь загинають, перело
млюють). -Див. ще ламати, пере-. 

переліска (бот.) <<Печіночниця зви
чайна, Hepatica triloba Gilib., Mercuri
alis L.>> СУМ, Нед; - р. перелеск.а, бр. 
пралеск.а, п. przylaszczka, przelaszczka 
«ТС.>>; - очевидно, похідне утворення 
від ліс (ці рослини здебільшого ростуть 
у лісах та чагарниках); пов'язання 
(Потебня К ист. зв. ІІІ 96) з лізти су-
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мнівне. - Фасмер ІІІ 37 4; Преобр. П 
131; Machek Jгn. гostl. 48. - Див. ще 
ліс, пере-. - Пор. проліска. 

переломник (бот.) <<Androsace L.>>, 
[перелом] <<переломник північний, An
dгosace septentгionalis L.>> Mak; - р. 
прол6мник, [переломная трава], бр. 
прал6мнік «ТС.>>; - не зовсім ясне; 
можливо, префіксальне утворення від 
дієслова ломuти (ця рослина росте на 
кам'янистих місцях); не виключено та
кож, що р. [переломная трава] є ре
зультатом видазміни назви [перелой
ная трава] <<ТС.>>; у такому разі наве
дені,}країнські назви ~ов:яза~і з [пе
релшкиj <<переломник швючнИИ>>. 

перелюб, перелЮбець, [перелюбки] 
<<Перелюб>>, перелЮбник, перелЮбниця, 
перелЮбство, перелЮбний, перелЮбст
вувати; - др. прtлюбьt, м. пре;ьуб, 
пре;ьуба, схв. пре;ьуб, пре;ьуба; - за
позичено в давньоруську мову зі ста
рослов'янської; стсл. nрі.люБьr <<Пе
релюб>> за допомогою префікса nрі.
утворено від люБьr <<Любов>>. - Фасмер 
ІІІ 359. - Див. ще любИти, пере-. 

[перелюстка] <<Пелюстка>>; - ре
зультат видазміни пелЮстка, зумов
леної деетимологізацією слова. - Див. 
ще пелЮстка. 

[перемарчити] (про дрібний дощ) 
Нед; - префіксальне утворення від 
* Аtарчити <<Мрячити>>, що виникло вна
слідок метатези з [мрачити] «ТС.>>. -

Див. ще мрЯка, пере-. 
перемеженитися - див. межень. 
[перемжИтися] <<припинитися, пе

рерватися на деякий час (про роботу в 
полі)>>; - очевидно, похідне утворення 
від мжLіти; в такому разі первісно оз
начало «припинитися, перерватися на 

деякий час через мжичку>> (про роботу 
в полі). __..:. Див. ще мжИти, пере-. 

[перемИшль] <<ПромисеЛ>> Нед; -
очевидно, калька п. pгzemysf «ТС.>>, 
утвореного за допомогою префікса 

ргzе- <<пере->> від основи mysf- <<думка, 
мислЬ>>, пов'язаного з mysl «ТС.>>. -

Вгuсkпег 350; SW V 142. - Див. ще 
мисль, пере-. - Пор. промисел. 
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[переміти] (у вислові зложtZти 
rвери в п.) <<ПірамідИ>> Нед, [перем6ти] 
(у вислові зброя в перем6тах) <<ТС.>> 
Нед; - результат видазміни слова пі
раАііда, зближеного з основою переміт
(переметати). -Див. ще піраміда. 

перемогтИ, перемагати, [nepeмo
чtl] Нед, [перемага] <<Перевага>>, пере
мога, переможець, перемажник (заст.), 
переможний; - р. lперем6чь] <<Пере
могти>>, [перемогать], бр. перамагчьt, 
перамагаць, др. перемочи, п. przemoc 
нс. >>, pгzemagac <<Перемагати, перева
жатИ>>, ч. premoci <<перемогти>>, preгna
hati, слц. premoct', premahat', вл. pfe
moc, нл. psemoc, схв. премоhи (премо
hи), премагати, слн. ргеmбсі, preгna
gati, стсл. nрі.моцш «ТС.>>, nрі.мАrАтн 
<<Перемагати, переважатИ>>; - псл. *per
гnogti, *perгnagati <<перемогти, перева
жати>>, давніше <<ПеретяГТИ>>, похідне 
від *mogti <<МОГТИ>> < *<<ТЯГТИ>>. - Мель
ничук Мовозн. 1980/6, 44-45; Непо
купньrй 84-86. - Див. ще могтИ. -
Пор. вимагати, змагати, намагати
ся, помогтИ. 

[перемоЄць] <<Винагорода за пере
ймання загубленої речі>> Нед; - ре
зультат метатези в [переємець Нед, 
перейма] <<ТС.>>. - Див. ще імати. 

[перемутка] (ент.) <<мурашка руда 
лісова, Foгmica rufa L.>>; - неясне. 

перенджі - див. поренча. 
перепел (орн.) <<Cotuгnix coturnix 

L.>> СУМ, Нед, [пелепелtіця] ВеНЗн, 
[ перепела] <<перепілка>>, перепеленЯ, 
[перепелечник] <<лягавий собака>> Куз, 
[перепелtіха] <<Самка перепела>>, пере
пелtіця, [перепелка], [перепелЮх] <<пе
репеЛ>> Нед, перепелЯ, перепелЯтник, 
lпереперuця] ВеНЗн, [перепівка] <<Пе
репілка>> Шарл, перепілка, [перепЮвка 
Шарл, перпелtіця ВеНЗн} <<ТС.>>, пере
пелtіний, перепелuчий, перепелЯстий 
<<сірий (кольору перепела)>>, перепелЯ
чий, перепілчин, [перепелtікати] <<Під
падьомкати>> Куз, [перепелЮкати] «ТС.>> 
Нед; - р. перепел, бр. перапёлка, п. 
ргzеріог, pгzepiorka, ч. krepelka, ст. kfe
pel, слц. prepelica, вл. prepjeгka, болг. 
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препелица, преперица, м. препелица, 
[преперица], схв. прітелица, слн. pre
pelica; - псл. *perpel'Ь, що виникло 
внаслідок подвоєння звуконаслідуваль
ного кореня *ре!- або *per-, який від
творює крик перепела або його пурхан
ня з наступним розподібненням сонор
них; аналогічного походження, очевид

но, прус. penpalo <<перепел•>, лит. p!epa
la, putpelё, лтс. раіраІа «ТС.>>. - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 263; Німчук 206; 
Черньrх ІІ 21; Фасмер ІІІ 238-239; 
Преобр. П 41-42; Брандт РФВ 23, 
296; Саболевский Лекции 144; F ortu
natov AfS!Ph 4, 578; Brtickner 443; Ma
chek ESJC 299-300; Holub-Lyer 270; 
Младенов 512; Mikl. EW 243; Fraenkel 
586; Schrader Reallexikon ІІ 61 З. 

[перепело] <<Ключиця•>; - очевид
но, пов'язане з р. [перепел6] <<Пере
понка крила кажана•>, походження яко

го не зовсім ясне; зближення його з р. 
плевd <<Пліва•> (Преобр. ІІ 70) непере
конливе; можливо, пов'язане з п' Ястй 
(пор. переп6нка). 

перепшівний (у вислові Переплав
на середа «одне з православних свят 
у середині між Великоднем і Трій
цею•>); - р. преполовение «ТС.•>, др. 
прtполовление <<Тс.; середина•>; - за

позичено в давньоруську мову зі ста
рослов' янської; ст сл. nр1шмов.лєІі11Е 
<<Переплавна середа•> утворено від діє
слова nр1шмов.нтн <<розділити попо
лам•>, похідного від nол"Ь <<полови
на•>. - Фасмер ІІІ 359. - Див. ще 
пере-, пів, половИна. 

[перепоймИ:ти] <<стати на перешко
ді; розстроїти, зірвати•> Нед, [перепом
нЯти] <<Ставати на перешкоді; розстро
ювати, зривати•> Нед; - префіксальне 
утворення від * поймLZти <<Піймати, схо
пити•>'(пор. [піймLіти] «ТС.•>), похідного 
від [імйти] <<узяти, схопити•>; букв. 
<<перехопити•>. - Див. ще імати, пе-
ре-, по. · 

[переполох] (бот., у сполученні [п. 
мужицький]) <<дзвоники шорсткі, Caгn
panula ceтvicaria L.•> Mak; - р. [мужи
чий переполох] <<ТС.>>; - пов'язане з 

пересень 

пол6хати; мотивація назви неясна. -
Див. ще полохати. 

[переполошник] (бот.) <<миколай
чики польові, Eryngiшn caгnpestгe L.>> 
Нед; - р. [перепол6шник, чертопо
лох] «ТС.>>; - пов'язане з чортополох 
(назва різних видів будяків); назва зу
мовлена наявністю у миколайчиків, 
подібно до чортополоху, колючок на 
листках і квітках. 

перепона, перепон, переп6ня -
див. запона. 

[перепрйця] (зоол.) <<молюск Bu!Ia 
zebra•> Нед; - неясне. 

[перерва] (бот.) <<вербозілля лучне, 
Lysiгnachia nшшnularia L.; цикорій ди
кий, петJ?ові батоги, Cichoriuгn intybus 
L. Нед•>, [перерванець] <<Зірочник серед
ній, Stellaria гnedia (L.) Cyr.•> Г, Mak, 
[підорва] <<Вербозілля лучне•> Mak, 
[прірва] «ТС.•> Mak; - похідні утворен
ня від рвати, переривати; назви зу
мовлені тим, що ці рослини розмно
жуються відрізками (обривками) стеб
ла (вербозілля лучне, зірочник серед
ній) або кореня (цикорій дикий). -
Бісюліна-Клоков 255; Нейштадт 230, 
439, 582. -Див. ще пере-, рвати. 

[пересада] <<Перебільшення•> Нед, 
[пересадний] <<НадмірниЙ•> Нед; - каль
ка п. przesada <<Перебільшення•>, пов'я
заного з przesadzic <<Перебільшити; пе
рескочити; пересадити•>, похідним від 
sadzic <<Садити, бігти, перескакувати•>, 
якому відповідає укр. садLZти (див.). 

[пересакувати] <<Відокремити, роз'
єднати•> Нед; - очевидно, похідне ут
ворення від сак <<сумка•>. - Див. ще 
сак1 . 

пересвідчити <<переконати•>, пере
свідчення <<ПереконанНЯ•>; - калька ч. 
presvedcit <<Переконати•> ( слц. presved
cit' <<ТС.>> ), ЩО СКЛадаЄТЬСЯ З -pfe- <<Пере->>, 
svedcit <<СВіДЧИТИ>> і, у СВОЮ чергу, Є 
калькою нвн. tiberzeugen <<Переконати•>, 
утвореного з префікса tiber- <<Пере-•> і 
дієслова zeugen <<СВідчити•>. - Див. ще 
пере-, свідок. 

[пересень] <<орчик•> О, [пересинь] 
<<ТС.•> О; - неясне. 

345 



пересічний 

пересічний; - калька нім. durch
schniftlich <<Середній, пересічниЙ•>, по
хідного від Durchschnitt <<розріз, пере
січення; середнє (число)•>, що склада
ється з префікса durch- <<пере-, про-•> і 
основи дієслова schneiden <<різати, сік
ТИ•>. - Див. ще пеrе-, сіктИ. 

[перескаржати <<Перешкоджати, за
важати•> Нед, [перескаржLіти] <<Пере
шкодити, завадити•>, [перескарга] <<Пе
решкода•> Нед; - результат семантич
ної видазміни запозиченого з польської 
мови [przeskarzac] <<звинувачувати, ос
каржувати заново•>, [przeskarzyc] <<Зви
нуватити, оскаржити заново•>, виклИІ\а

ної аналогією до фонетичного переплу
тування дієслів перепинЯти <<перешко
джати, заважати•> і [*перепенЯти] <<ОС
каржувати заново•>, похідного від пе

н Яти <<докоряти, звинувачувати>>. -
Див. ще пере-, скарга . - Пор. пе
юі1, пинИти. 

[пересливуватий] <<перев'язаний, 
перетятиЙ>> ВеЛ; - очевидно, резуль
тат видазміни форми [пе.qесилуватий] 
«ТС.•> ВеЛ, утвореної від [салLіти] <<За
в'язувати вузол•>. - ВеЛ 448. - Див. 
ще пере-, силИти. 

переслЮга, переслЮгуватий -
див. слЮга. 

пересміюник (орн.) <<Mimus poly
glottus L.>>; - р. пересмешник, бр. пе
расмешнік «ТС.•>; - результат семан
тичної видазміни пересмішник <<ТОЙ, 
хто пересміює когось•>; назва з умовле
на тим, що цей птах наслідує крики 
інших птахів, ніби пересміюючи їх. -
ССРЛЯ 9, 895; БС3 32, 459. - Див. 
ще сміЯтися. - Пор. смішок. 

переспа, перес6п, перес6пиця -
див. сИпати. 

[перестрах] (бот.) <<в'язіль барвис
тий (кучерявий горошок), Coronilla va
ria L.•> Нед; - гі. przestrach <<Хвощ, 
Equisetum L.•>; - результат перенесен
ня на рослину назви перестрах <<пе
реляк•>, зумовленого тим, що ця рос

лина вживається в народній медицині 
для лікування дітей від переляку. 
SW V 201. -Див. ще страх. 
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[перестрітник] (бот.) <<лутига ши
роколиста, Atriplex latifolium Whlnb.•> 
Г, Mak; - очевидно, похідне утворен
ня від [перестріт] <<Пристріт•>, можли
во, пов'язане з використанням ціє"і рос
лини для лік(вання пристріту. - Див. 
ще пристріт . - Пор. прострітник. 

перестріч (бот.) <<Melampyrum L.•>; -
неясне. 

[переструна] <<певна частина проса 
для товчіння•> Нед; - неясне. 

переступ (бот.) <<Bryonia L. •>, пере
ступень <<ТС.>> СУМ, Пі; - р. пере
ступень, бр. пярЗступ, п. pгzest~p 
<<ТС.>>; - похідне утворення від пере
ступати; назва зумовлена тим, що 
рослина має лазяче стебло, за допомо
гою якого переміщується. - Бісюліна
Клоков 306. - Див. ще пере-, ступа
ти. - Пор. перелаз. 

[перетник] <<ПерелісоК•> Пі; - по
хідне утворення від тнути; пор. пере
така <<смуга дерев, чагарнику, що роз

межовує окремі ділянки землі•>. -
Див. ще тЯти. 

[перетохматися] <<проштовхатися, 
пробитися, протиснутися (крізь на
товп)>> Нед; - очевидно, результат ви
дозміни форми *перетокматися, по
хідної від дієслова lтокмачити] <<ТОВ
кмачити, штовхати, бити•>. - Див. ще 
товктИ. 

[перехід] <<епілепсія (у дітеЙ)•> Си; -
р. [перех6д] «ТС.•>; - очевидно, калька 
складової частини латинської наукової 
назви хвороби (paroxismus epilepticus) 
praeteriens, букв. <<МИнущий, такий, що 
проходить•>, паралельна до [мимохід] 
«ТС.•> (див.). 

[перехнЯбити] <<Нахилити>>, [пере
хнЯбитися] <<перекоситися; нахилитися, 
похилитися, зігнутися, згорбитися•>; -
очевидно, афективне утворення. 

перець (бот.) <<Piper L.•>, перечни
ця <<Невеличка посудина на перець•>, 

перцеві <<Piperaceae•>, перц{вка (вид го
рілки), [перцЮга] (бот.) <<перець струч
ковий однорічний, Capsicum annuum 
L.•> Нед, перчаківка <<Перцівка•>, [пер
чанюІк] (вид печива з перцем та ін-



переч 

шими спеціями) Нед, [перчанка] <<пе
речниця•> Куз, перчик, перчLіна, пер
ЧLlЦЯ <<струrчковий перецЬ•>, перцевий, 
[перцьовLій] Нед, [перцювати] «Гаряч
кувати; лаяти КОГОСЬ>>, перчLіmи СУМ, 
Нед; - р. перец, бр. перац, др. пь
пьрь, пьрьць, п. pief.rz, ч. pepf, слц. 
[piepor, ререг, piper, вл. popjel~, нл. 
pepjel~, болг. пипер, м. пипер, схв. [па
пар], слн. рбреr, стсл. nьnьрь; - псл:. 
рьрьrь; - запозичення з латинсько! 

мови; лат. piper <<ПерецЬ>> походить від 
гр. 1ГЕ1ГЄрt «ТС.>>, що ЗВОДИТЬСЯ до дінд. 
pippalf <<зернина перцю>>. - Німчук 
261-262; Коваль 50; Фасмер ІІІ 241; 
К3СРЯ 334; Чернь1х ІІ 21-22; Пgеобр. 
П 44; Bri.ickner 409; Machek ESJC 444; 
Holub-Lyer 367; Walde-Hofm. П 308-
309; Кlein 1123, 1154. 

[переч] (бот.) <<Підмаренник триро
гий, Galium tricorne With.>> Mak; -
очевидно, пов'язане з перець, хоча мо
тивація назви не зовсім ясна. - Див. 
ще перець. 

[перечниця] (бот.) <<Хрінниця посів
на, Lepidium sativum L.•> Mak, [перчак] 
<<Хрінниця смердюча, Lepidium ruderale 
L.•> Mak; - похідні утворення від пе
рець; назви зумовлені, очевидно, тим, 

що свіже листя цих рослин використо

вується замість пе;:щю як гостра при
права до страв (Нейштадт 291). -
Див. ще перець. 

[перешапорити] <<перерити; роз
тратити, витратити>> ЛексПол; - оче
видно, результат контамінації слів пе
решарити й перенйшпорити. - Див. 
ще нИшпорити, шарити. 

[перешлЮговатий] <<Неодноманіт
ний, нерівномірний, з прогалинами, не
повниЙ>> Нед; - очевидно, пов'язане з 
[переслЮга] <<смуга, лінія•>. - Див. ще 
елЮ га. 

[перещик] <<наріст у формі кільця 
на стовбурі деfева•>; - пов'язане з 
[ * перещикщjіпи <<Прищикнути попе
реК>>. - Див. ще прищикнути. 

[переЯ.йка] <<Перегородка,>; - оче
видно, похідне утворення від [переЯ
ти] <<перейняти>>; пор. перебірка від 

периюірд 

перебрати. - Петлева 3тимология 
1986-1987, 64-65.- Див. ще пере-, 
Яти. 

[пержи] (бот.) <<слива садова, Pru
nus domestica L.•> Пі; - неясне; мож
ливо, пов'язане з вл. pjerznica (сорт 
груші), так само неясним. 

[пери] (бот.) <<Груша звичайна, Py
rus commuпis L.>> Пі; - запозичення зі 
східнороманських мов; рум. молд. para 
<<Груша (плід)>>, par <<груша (дерево),>, 
зводяться до лат. pirum <<Груша (плід)>>, 
pirus <<груша (дерево)•>, запозиченого з 
невідомого джерела, як і гр. &1Гlov <<Гру
ша (плід)>>, &1Гlщ <<Груша (дерево)>>. -
Puscariu 11 О; СДЕЛМ 346; DLRM 595; 
W~lde-Hofm. ІІ 309-310. 

периген <<Найближча до центру 
Землі точка орбіти Місяця або штуч
ного супутника Землі•>; - р. болг. пе
ригей, бр. перьtгей, п. perygeum, peri
geum, ч. слц. perigeum, схв. перйгёj, 
слн. perigej; - запозичення із середньо
латинської мови; елат. perigёum, peri
gaeum <<Приземний, близький до Землі>> 
походить від гр. 1Гєріуєюv, форми серед
нього роду прикметника 1Гєріуєtщ <<при
земний, колоземниЙ•>, утвореного з при
йменника ш;рі <<НавколО>>, спорідненого 
з дінд. pari <<Навколо; через, кріЗЬ>>, ав. 
pairi «ТС.>>, лат. per <<череЗ>>, псл. реr
<<Пере-•>, укр. пере-, та іменника у~ 

<<земля•>. - СІС2 640; Kopalir'tski 740; 
Holub-Lyer 368; РЧДБЕ 469; Вуjак
лиjа 706; Frisk ІІ 512-513. -Див. ще 
апогей, пере-. 

перикард (анат.) <<зовнішня обо
лонка серця; навколосерцена сумка>>, 

перикардій «ТС.>>, перикардйт (мед.) 
<<Запалення перикардіЯ>>, перикардіаль
най; - р. перикард, бр. перьtкард, ч. 
слц. perikard, болr. перикардиіі, м. пе
рикардит(ис) <<ПерикардиТ», схв. пе
рLІкард, слн. perikard; - запозичення 
з медичної латини; нлат. pericardium 
<<перикард•> похоДить від гр. 1Гєронхр
оюv, форми середнього роду прикмет
ника 1ГЄрtхароtщ <<НавколосерцевиЙ>>, 
утвореного з прийменника 1Гєрі <<навко
ЛО>> та іменника хароіа <<серце•>. -
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СІС2 640; Holub-Lyer 368; РЧДБЕ 
470; Вуjаклиjа 707; Кlein 1158. -Див. 
ще кардіограма, перигей. 

перИла (бот.) <<РегіІІа L.>>, [периля] 
(у сполученнях [п. васильковата, п. 
чорна]) <<Перила васильковидна, Perilla 
ociгnoides L.>> Mak, [перилясті] <<Lo
гnentaceae>> Mak; - р. перLілла, ч. pe
rilla; - запозичення з новолатинської 
мови; нлат. perilla <<перила>> походить 
від ісп. perilla, зменш. від рега нру
ша>>, що виникло з нар.-лат. pira (лат. 
pira) «ТС.>>, форми множини від piruгn 
<<Груша (плід)>>; назва рослини зумовле
на, очевидно, тим, що "й плід (тригран
ний горішок) нагадує плід груші. -
УРЕ 11, 75; Кlein 1144, 1159. - Див. 
ще пери. 

[перИло] <<Перегородка>>, перLіла 
<<поруччя>>, [порельце] «ТС.>> Нед, пе
рLільчастий; - р. перLіла (мн.), болг. 
перLіло; - ПОХідне утвореННЯ від пер
ти; букв. <<Те, на що можна сперти
СЯ>>. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 367; 
Чернь1х ІІ 22; Фасмер ІІІ 241; К3СРЯ 
334; Преобр. ІІ 44. -Див. ще перти2 . 

перИметр <<довжина замкнутого 
контуру, або сума довжин усіх сторін 
замкнутого багатокутника на площи
ні>>; - р. перйметр, бр. перьtметр, п. 
perymetr, болг. периметар, схв. пери
метар; - запозичення з грецької мо
ви; гр. 1ГЄРl!JИрЩ <<КОЛО, обвід>> за ДО
ПОМОГОЮ префікса 1ГЄрt- <<НаВКОЛО>> ут
ворене від ІJETpov <<Мірило, міра>>. -
СІС2 640; К3СРЯ 334; St. wyr. obcych 
567; РЧДБЕ 470; Вуjаклиjа 707; Кlein 
1159. - Див. ще метрІ, перигей. 

(перИнка) <<ЛИЧИНКа мураШКИ>>; -
результат семантичної видазміни пе
рuнка <<мала перина>>; назва зумовлена 
тим, що личинки мурашок нагадують 

подушечку або перинку. - Див. ще 
перо. 

перипетія <<Несподівана, раптова 
зміна>>; - р. перипетLія, бр. перьте
тьtя, п. perypetia, ч. peripetie, слц. pe
ripetia, болг. перипетия, м. перипети
jа, схв. перипетиjа, слн. peripetija; -
запозичено з грецької мови, очевидно, 
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через французьку (фр. peripetie); гр. 
кєрt1Гtтєю <<несподівана подія, раптова 
зміна>> утворено від кєрt7ГИ~<;; ной, що 
падає>>, пов'язаного з кєрl1Гіктw <<Па
даю, випадаЮ>>, утвореного за допомо

гою префікса кєрt- <<Навколо, близько>> 
від кіктw <<Падаю>>, пов'язаного з кtто
ІJШ <<Літаю>>, спорідненим з дінд. patati 
<<Літає, падаЄ>>, ав. pataiti <<ТС.>>, лат. pe
to <<Кидаюся, злітаю>>. - СІС2 640; Ko
paliг1ski 743-744; Holub-Lyer 368; 
РЧДБЕ 470; Вуjаклиjа 708; Кlein 1159; 
Dauzat 548; Frisk ІІ 521-522, 542-
543. - Див. ще перигей. 

перископ, перископfчний, пери
ск6пний; - р. болг. перископ, бр. пе
рьtск6п, п. peryskop, ч. слц. вл. peri
skop, м. перископ, схв. перИскоп, слн. 
periskop; - запозичення із західноєвро
пейських мов; н. Periskop <<Перископ>>, 
фр. periscope, англ. periscope «ТС.>> ут
ворено від гр. кєрюхокtw <<дивлюсь 
навколо>>, що складається з префік

са кєрt- <<навколо>> і дієслова axoкtw 
<<стежу, пильную>>. - СІС2 640; Kopa
lir'tski 743-744; Holub-Lyer 368; 
РЧДБЕ 470; Вуjаклиjа 708; Кlein 1160, 
1400. - Див. ще епИскоп, перигей. 

перистальтика <<ритмічні скоро
чення стінок стравоходу, шлунка й ки
шечнику>>, перистальтLічний; - р. пе
ристальтика, бр. перьtстальтьtка, п. 
perystaltyka, ч. слц. peristaltika, болг. 
перисталтика, схв. перисталтика, 
слн. perista!tika; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; н. Perista!tik <<Пе
ристальтика>>, фр. peristaltique «ТС.>>, 
англ. peristaltic <<ПеристальтичниЙ>> по
ходять від гр. кєрютаЛлх6t; <<який 
охоплює, стискає>>, пов'язаного з діє
словом кєрtатtЛЛw <<одягаю; захищаю, 
дбаю>>, що складається з префікса кєрt
<<Навколо>> і дієслова атtЛЛw <<лаштую, 
споряджаю; шикую; впорядковую>>, спо

рідненого з лат .. latus ( < *stlatos) <<ШИ
рокиЙ>>, st!ata, stlatta <<ШИроке торгове
льне (згодом піратське) судно>>, псл. 
stь!ati <<СТеЛИТИ>>, укр. слати. - СІС2 

640; Kopalinski 743-744; РЧДБЕ 470; 
Вуjаклиjа 709; Кlein 1160; Frisk П 
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786-788; Walde-Hofгn. І 772. - Див. 
ще перигей, слати2 . 

перити, пернути -див. перти3 . 
перитоніт (мед.) <<Запалення очере

ВИНИ>>; - р. болг. перитонuт, бр. пе
рьLтан[т, ч. peritoпitis, слц. peritoniti
da, м. перитонuт(ис), схв. перито
н(е)итис, слн. peritoпitis; - запози
чення з медичної латини; нлат. perito
nitis <<ТС.>> утворено від гр. кєрtт6vшоv 
<<очеревина>>, пов'язаного з кєрtтєіvw 
<<Натягаю навколо, обтягую>>, яке скла
дається з префікса кєрt- <<Навколо>> та 
дієслова тєіvw <<Напружую, натягую>>, 
спорідненого з дінд. tanoti <<розтягає, 
натягає>>, лат. tendo <<тягну, витягаю; 
надуваю>>, лит. t)n ti <<Пухнути>>, tifiklas 
<<сітка, невід>>, псл. teneto <<Тенето>>, 
укр. тенето. - СІС2 641; Holub
Lyer 368; РЧДБЕ 471; Вуjаклиjа 709; 
Кlein 1160; Frisk ІІ 863-865; Walde
Hofгn. П 662-664. - Див. ще пери
гей, тенета. 

периферія, периферLічний, пери
ферійний; - р. периферLія, бр. перьt
ферь'LЯ, п. peryferia, ч. periferie, слц. pe
riferia, вл. periferija, болг. периферия, 
м. перифериjа, схв. перифериjа, слн. 
periferija; - запозичення з французь
кої мови; фр. peripherie <<периферіЯ>> 
виникло з лат. peripheria <<ТС.>>, що зво
диться ДО Гр. 7ГЄрt<рЕрЄЮ <<ОКОЛИЦЯ, пе
риферіЯ>>, пов'язаного з кєрtсрЄрw <<НО
шу (воджу) навколо; кручу, обертаю>>, 
яке складається з префікса кєрt- <<нав
коло>> і дієслова cptpw <<несу, ношу>>, 
спорідненого з дінд. bharati <<бере>>, 
лат. fero <<несу>>, псл. bьrati, укр. бра
ти. - СІС2 641; Чернь1х П 22; К3СРЯ 
334; Kopaliriski 743-744; Holub-Lyer 
368; РЧДБЕ 471; Вуjаклиjа 709; КІеіп 
1159; Walde-Hofгn. І 483-485; Frisk 
ІІ 1003-1005. - Див. ще брати, пе
ригей. 

перифраза <<Заміна назви предмета 
або явища йоГо описом>>, перифраз 
«ТС.>>, перифрастuчний, перифразувd
ти; - р. болг. м. схв. перифрdза, бр. 
перь1фрdза, п. peryfraza, ч. perifraze, 
слц. слн. perifraza, вл. perifraza; - оче-

період 

видно, запозичення з французької мо
ви; фр. periphrase <<перифраза>> виникло 
з лат. periphrasis «ТС.>>, що походить від 
гр. кєрісррсюt<;; <<ОПисовий вислів>>, по
в'язаного З 1ГЄрt<рра~W <<ВИСЛОВЛЮЮСЯ 
описово>>, яке складається з префік

са кєрt- <<навколо>> і дієслова cppa~w 
<<Говорю, повідомляю>>. - СІС2 641; 
К3СРЯ 334; Kopaliriski 743-744; Ho
lub-Lyer 368; РЧДБЕ 471; Вуjаклиjа 
709; Кlein 1159-1160.- Див. ще пе
ригей, фраза. 

[перйчка] (бот.) <<щитник, Dryop
teris Adans. (Aspidiuгn Sw.)>> Нед, 
[пірнdчка] <<Орляк звичайний (папо
роть), Pteridiuгn aquilinuгn Kuhn. (L.) 
{Pteris)>> Нед, Mak; - похідні утво
рення від перо; назви зумовлені пір
часторозсіченою формою листків папо
роті. - Бісюліна-Клоков 55. - Див. 
ще перо. 

пері <<(у перській міфології) добра 
феЯ>>; - р. болг. пери, бр. перЬl, П. Ч. 
peri; - запозичено з перської мови, 
можливо, через англійську (англ. peri 
«ТС.>> ); перс. pari <<ангел, фея>> виникло 
з сперс. parik «ТС.>>, що походить від 
ав. pairika <<прекрасна жінка, яка спо
кушує побожного чоловіка>>, пов'язано
го, очевидно, з гебр. pileghesh <<Налож
ниця, коханка>>, арам. pilaqta, гр. каЛ
Лах~ «ТС.>>.- СІС2 641; Баскакав та 
ін. Взаимод. и взаимообог. 54, 61; Sf. 
wyr. obcych 564; РЧДБЕ 469; Кlein 
1115, 1158. - Див. ще паладій. 

[перій] (іхт.) <<харіус, Thyгnallus 
thyгnallus L.>> Нед, [періка] <<ВИД дріб
ної риби>> О, [пірь] «ТС.>> О, [перюіця] 
<<ХаріуС», [пир Маркевич-Короткий, 
пирьок тж, пір ВеНЗн] «ТС.>>; - п. 
[pyr] «ТС.>>; - очевидно, похідне утво
рення від перо, оскільки тіло харіуса 
вкрите на боках великою лускою. -
Маркевич-Короткий 73-74; УРЕ 15, 
427. -Див. ще перо. 

період, періодіLзdція, періодика, 
періодИчний, передперfод; - р. перLі
од, бр. перь'tяд, п. period, ч. вл. нл. 
perioda, слц. слн. perioda, болг. период, 
м. период, схв. перйод; - запозичен-
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ня з французької мови; фр. periode 
<<період•> виникло з лат. periodus, що 
походить від гр. 1Гєріоощ <<обертання, 
обіг•>, утвореного за допомогою префік
са 1ГЄрt- <<НаВКОЛО>> ВіД ООО<;; <<ШЛЯХ, ДО
роГа•>, спорідненого з дінд. a-sad- <<іти, 
наближатися•>, а в. apahad- <<Відходити•>, 
лат. сёdо <<іду, ходЖУ•>, псл. xoditi, укр. 
xoдLZmu. - СІС2 641; Чернь1х П 22; 
Фасмер ІІІ 241; К3СРЯ 334; Kopalinski 
740; Holub-Lyer 368; РЧДБЕ 470; 
Вуjаклиjа 707; Dauzat 548; Wa!de
Hofm. І 193-194; Frisk П 350. - Див. 
ще перигей, ходИти. 

перістий <<строкатиЙ•>, [парйстий] 
«ТС.•> Пі, nepLicmuй <<укритий пір'ям; 
строкатиЙ•>, [персістий] <<строкатиЙ•> 
ВеЗа; - бр. пярЗстьt <<строкатий, пе
рістий», ч. pefesty «ТС.•>; - псл. *pe
restn <<Пір'ястий; перістиЙ•>, похідне від 
pero (perьje) <<перо (пір'я)•>. - Труба
чен 3тимология 1972, 33-35. - Див. 
ще перо. 

періщити <<Сильно бити, сікти, шма
гати; (про дощ) сильно, безперервно 
йти•>, [паріщити] «ТС.•> ВеБ; - очевид
но, пов'язане з [nepumu] <<бити, шма
гати•>. -Див. ще перти3 . 

[перія] <<ряд (будинків), бік (вули
ці) СУМ, Нед; вулиця в місті; ринок 
0•>; - бр. ст. перея, перия <<бік вули
ці•>; - запозичення з польської мови; 
п. pierzeja <<ТС.•>, як і ч. pefej <<Поріг 
(річковиЙ)•>, слц. perej «ТС.•>, задовіль
ної етимологіі. не має; пов'язується 
(Фасмер ІІІ 240) з стсл. nєрж <<лечу, 
рухаюсЬ•>, укр. [перть] <<стежка, пg 
якій ганяють овецЬ•>. - Machek ESJC 
445. 

перюіль (текст.) <<Тонка бавовняна 
ткани.на•>; ~ р. перксіль, бр. парксіль, 
п. perkal, ч. слн. perkal, слц. perkan, 
болг. перксіл, схв. перкііл; - запози
чення з французької мови; фр. percale 
походить від ісп. percal, яке зводиться 
до перс. pargal(a) <<ТС.•>. - СІС2 642; 
Фасмер ІІІ 242; Горяев 449; SJ:. wyr. 
obcych 564; Holub-Lyer 368; РЧДБЕ 
471; Вуjаклиjа 710; Lokotsch 131; КІеіп 
1155. 
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[перкась] (орн.) <<стрепет, хохітва, 
Otis tetrax L.•> Шарл, [перк6ша] <<ТС.•> 
Нед, [перксіч] <<дрізд омелюх, Turdus 
visciosus L.•> Шарл, [пирскач] «ТС.•>; -
очевидно, назви звуконаслідувального 

походження, утворені від вигуків, що 
імітують крики цих птахів. - Птиць1 
СССР 203-204. 

[перкун] (орн.) <<Пірникоза велика, 
Podiceps cristatus L.•> Нед; - п. perkoz 
<<пірникоза•> (з укр.); - очевидно, по
хідне утворення від [перксітий] на
кий, що має задерті догори роги•> (цей 
птах має на голові пишне пір'я, яке 
нагадує роги). - Strutynski 145. -
Див. ще ПИJ:?К<lТИЙ. 

[Перкунj (міф.) <<Перун•>; - очеви
дно, пов'язане з Перун; споріднене з 
лит. perkdnas «Грім•>, л те. pёrkons, 
прус. Percunis «ТС.•>; балтійські слова, 
для яких встановлюється первісне зна
чення <<дубовий бог•>, часто пов'язують 
(Гамкрелидзе-Иванов 615, 792-793; 
Fraenkel ZfSIPI1 20, 59; Walde-Hofm. 
ІІ 402-403; Uhlenbeck 158) з дісл. 
Fjqrgynn (назва певного бога), Fjqrgyn 
<<мати Тора•>, гот. faiгguni <<скеля•>, лат. 
quercus <<дуб•>, алб. perёndi <<боГ•>. -
Фасмер ІІІ 247; Преобр. ІІ 47-48; 
Fraeпkel 575. -Див. ще Перун. 

перламутр <<внутрішній шар чере
пашок деяких молюсків•>, [перламут 
Нед, перломутер Куз] «ТС.•>, перла
мутрівка (ент.) <<Метелик з перламут
роними або сріблястими цятками на 
нижній частині криЛ•>, перламутри
тися; - р. бр. перламутр, болг. пер
ламутар, схв. перлмутер; - запози
чення з німецької мови; н. Per!mutter, 
[Perlemutter ], утворене з іменників Per
le <<Перлина•> та Mutter <<мати•>, є каль
кою елат. mater perlarum <<Мати перлів•> 
(назва черепашки). - СІС2 642; Бу
лаховський Нариси 128; Чернь1х П 23; 
Фасмер ІІІ 242; Преобр. ІІ 44; РЧДБЕ 
471; Вуjаклиjа 710; Кlein 1008; Кluge
Mitzka 539. -Див. ще мати\ ш~рло. 

[перлик] <<рибальський пристрій, 
жердина, на якій є залізний молоток з 
діркою, ударяючи яким по каменю, ви-



перлівка 

ганяють рибу•>; - очевидно, запози
чення з польської мови; п. perlik <<МО
лот для товчіння каменю•>, як і ч. perlik 
<<Кувалда, МОЛОТ•>, БЛ. pyr)a <<МОЛОТОК•>, 
ПОХОДИТЬ від ДВН. СВН. pere\ <<МОЛОТ>>. -::
ТИХИЙ РМ 1938/6, 267; Machek ESJC 
444; Holub-Lyer 368. 

перлівка (бот.) <<МеІіса L.•>, [пер
ловник] <<Перлівка висока, МеІіса altis
sima L.•> Mak; - р. перл6вник, бр. 
т!рлаf)ка, п. perJ:owka; - похідне ут
ворення в1д перл6; назва зумовлена, 
очевидно, наявністю на колосках цієї 
рослини кулястих грудочок, складених 

з недорозвинених квіток (Вісюліна
Клоков 94); пор. р. [жемчужник] <<Пер
лівка•>, нвн. Perlgras «ТС.•>. - Див. ще 
ш~рло. 

ш~рло <<перламутрове зерно, що ут
ворюється в черепашках деяких мо

люсків•> СУМ, Нед, перла (жін. р.), 
перли (мн.), перлuна, [перельник] <<ЛО
вець перлин•> Нед, [перельнuцтво] <<до
бування перлин•>, [перлuнок] (зоол.) 
<<Вид равлика, Glaucoma•> тж, [перлu
ця] (орн.) <<цесарка, перлава курка•> 
Куз, перл{вка <<Перлові крупи•>, перл{в
нuця <<вид молюска, Unio•> СУМ, УРЕ, 
[перловець] ( ент.) <<Перламутрівка•>, 
перлсістий, перлuнний, перщістий, 
перл6вий, [nepлLimu] <'пfикрашати пер
лами•> Куз, [перлLітися <<Яскріти•> Куз, 
ст. перла (XVII ст.); - р. перл, бр. 
т!рльt, п. perJ:a, ч. слц. регІа, вл. нл. 
par\a, болr. М. СХВ. nерла, СЛН. per)a; -
запозичення з французької мови (фор
ма перла, жін. р., з німецької); фр. 
ре~е «Перлина•, очевидно, походить 
від іт. perla, що, як і нім. Perle, зво
диться до нар.-лат. *perla, яке виникло 
з лат. perna <<стегна; вид молюска•>, 

спорідненого з дінд. p~r~r:tФ <<п'ята•>, ав. 
pasna-, r:p. 7ГrEpVf1, гот. fairzna, двн. fer
sana, нвн. Ferse «ТС.•>. - Шелудько 42; 
Черньrх ІІ 22-23; Фасмер ІІІ 242; Пре
обр. ІІ 44; Галай Веснік БДУ І ~78/2, 
34; Bruc~ner 402; Machek ESJC 444; 
Schuster-Sewc І 045; РЧДБЕ 4 71; Юеіn 
1144; Dauzat 549; Юuge-Mitzka 538; 
Walde-Hofm. ІІ 289-290. 

перманент 

перлон <<Штучне синтетичне волок
но, а також тканина з нього•>; - р. бр. 
болг. перл6н, п. ч. слц. perlon, слн. 
perlon; - запозичення з німецької мо
ви; н. Perlon <<ТС.•> утворено від Perle 
<<Перло•> за зразком нейлон, сил6н. -
Коломієць Розвиток лексики сл. мов 
243; Kopaliriski 741; Holub-Lyer 368; 
РЧДБЕ 4 71. - Див. ще перло. 

перлюстрація <<розпечатування й 
перегляд поштової кореспонденції без 
відома адресата•>, перлюстраційний, 
перлюструвсіти; - р. болг. перлюст
рсіция, бр. перлюстрсіцьtя, п. perlus
tracja, ч. perlustrace, слц. perlustг;kia, 
схв. перлустрациjа, слн. perlustracija; -
запозичення з латинської мови; лат. 
perlustratio <<Перегляд•> пов'язане з per
lustro <<ОГлядаю, переглядаЮ•>, утворе
ним за допомогою префікса per- <<через, 
пере-•> від lustro <<оглядаю, обстежую•>. -
CICZ 642; Kopaliriski 741; Holub-Lyer 
368; РЧДБЕ 471; Вуjаклиjа 710. -
Див. ще ілюстрація, пере-. 

перманент <<Завивка волосся, яка 
довго тримається•>, перманентний <<По
стійний, безперервниЙ•>; - р. бр. пер
маю!нт, п. вл. permanentny <<перма
нентниЙ•>, ч. permanentnl, слц. perma
nentny, болr. м. перманентен, схв. пер
маніттан, слн. permanenten <<ТС.•>; -
запозичення з французької мови (як 
назва зачіски є, очевидно, другим ком
понентом фр. вислову coiffure perma
nente <<перманентна (постійна) зачіс
ка•> ); фр. permanent <<Постійний, не
змінний; безперервниЙ•> виникло з лат. 
permanёns (род. в. permanentis) «Та
кий, що триває•>, похідного від perma
nёre <<Тривати•>, яке за допомогою пре

фікс а per- <<через, лере-•> утворено від 
гпаnёге <<Лишатися, триватИ•>, спорід

неного з гр. ІJEVW <<Залишаюся•>, дінд. 
man- <<Зволікати, стояти нерухомо•>, ав. 

дперс. man- <<залишатися, чекатИ•>, 

вірм. mnam <<Залишаюся, чекаю>>. -
СІС2 642; Чернь1х ІІ 23; Kopaliri.ski 741; 
Holub-Lyer 368; РЧДБЕ 471; Вуjа
клиjа 710; Dauzat 549; Walde-Hofm. 
ІІ 26. 

351 



перм'Як 

перм' Як <<представник народності 
фінно-угорської мовної групи>>; - р. 
болг. пермЯк, бр. пярмЯк, ч. Permjak; -
похідне утворення від Перм, яке спо
чатку було етнонімом або топонімом 
(назвою території); топонім Перм задо
вільно·і етимологlі не має; пов'язується 
з комі parma <<Тайга>>, perjema <<успад
кована земля>>, з фін. Peramaa, похід
ним від pera <<задня (крайня) частина>>. -
Фасмер ІІІ 242; Никонов 327; Мельхе
ев 68. 

[першік] <<личинка rедзЯ>> Нед, 
[пернадель ВеНЗн, ВеЛ, пернаділь 
ВеНЗн, пирнадель ВеНЗн, ВеЛ, пер
наль Нед] <<ТС.>>; - очевидно, пов'яза
не з [пернак] <<напірник>>, [перИнка] 
<<личинка мурашки>>, за схожістю личи

нок до подушечок, перин. - Див. ще 
пetJO. - Пор. перннка. 

[першітка] (зоол.) <<Жаба•> ВеБ; -
неясне. 

[першіток] (бот., у сполученні [бла
ват п.J <<волошка фригійська, Centau
гea phrygia L. >>) Нед; - похідне утво
рення від пернатий; назва зумовлена, 
очевидно, пірчасто-роздільною формою 
придатків обгортки кошиків цієї росли
ни. -Див. ще перо. 

[пеуначка] <<Кров'яна ковбаса>> Vin
ceпz, [перначкИ] новсті овечі кишки•> 
Нед; - очевидно, результат видазміни 
запозиченого рум. молд. carпat (carпat) 
<<ковбаса>>, що походить від нар.-лат. 
*carпaceus <<м'ясний», пов'язаного з 
лат. сага (род. в. carnis) <<м'ясо>>, спо
рідненим з умбр. keru <<частина•>, karne 
<<кусок м'яса>>, дісл. hQrund <<м'ясо>>, гр. 
хєірw (хар~vш) <<Відрізую>>, лит. kertu 
<<рубаю>>, псл. *cerslo ( < *kertslo) <<Че
ресло>>, *cьrta <<нарізка, риска>>. - Vin
ceпz.l3; СДЕЛМ 221; DLRM 154; Wal
de-Hofm. І 170. - Див. ще чересло, 
черта. 

перо <<рогове нашкірне утворення у 
птахів; знаряддя для писання й малю
вання; [плавець у риби; парасолька 
BeYr]>>, [пир6] <<Лопать весла; зелені 
стебла цибулі>> Корз, [перечко] <<Пірце>> 
ВеЛ, nepuнa, [перuстка] (зоол.) <<Пе-
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нарія (вид корала), Pennatula>> Нед, 
[периЯн] <<строкатий віЛ>> ВеНЗн, [пе
рівнИця] «nенал>> Куз, [періня] <<стро
ката корова>> ВеНЗн, [пернак] <<напір
НИК>> Нед, пернаті, [пернатка] (зоол.) 
<<ПенаріЯ>> Нед, пернач (іст.), пернИк 
<<nенал>> Нед, [перце] <<листя до появи 
колосся; попеfечний щабель у боро
Ні>> О, [пер' Ян <<перістий віл>>, пірИна 
<<Пір'їна>>, пір'іна, [пір~tак] <<хвостове 
перо в півня>> ВеБ, [пірнаті] <<Перна
ті>>, пірнач <<пернач>>, пірнИк <<пенал•> 
Куз, [nip6] <<перо>> Нед, пірце <<Малень
ке перо; листок рогозу, цибулі або час
нику>>, пір' я, [пір' Ян] <<Періста твари
на>>, [пір' янка] <<Пір'їнка>> Нед, перна
тий, [пірИстий] <<строкатиЙ>> Нед, пі
р'і'стий, [пірнатий] <<пернатиЙ>>, [пір
нИй] <<укритий пір'ям>> Нед, пірчастий, 
пір' Яс ти й, [пріяний] <<Вид масті рога
тої худоби>> Нед, [прЯний] <<Смугас
тиЙ>>, [прянuстий] <<ТС.>> Нед, [піри
ти (ся)] <<линяти, скидати пір'я>> Нед, 
1-шпірнач <<футляр на пера в старовин
ній чорнильниці; напірниК>>, напІрник, 
[невпірий] <<неоперениЙ>> Куз, [оперна
тіти] <<ОПеритися; розбагатіти>>, оперЯ
тися, [оп{рити] <<Вкрити пір'ям•> Куз, 
[упірений] <<укритий пір'ям>> Нед; - р. 
болг. пер6, бр. пяр6, др. перо, п. pi6ro, 
ч. pero, pero, слц. pero, вл. нл. pjero, 
М. перо, СХВ. перо, СЛН. per6, СТСЛ. П€
ро; - псл. pero, пов'язане з *perti <<пер
ТИ>>; - споріднене з лит. spai'nas <<Кри
ЛО>>, лтс. sparns «ТС.>>, дінд. part)am 
<<Крило, перо>>, ав. par;:ma-, нперс. parr 
<<ТС.>>, двн. farп <<папороть>>; іє. *per-; 
менш обгрунтоване зіставлення v(Peder
sen Kelt. Gr. І 90; Machek ESJC 444-
445; Кluge-Mitzka 188; Walde-Hofm. 
ІІ 282) з гр. ктєр6v <<Перо, крило>>, двн. 
fёdara ( < *petera) <<перо>>, дінд. patram 
<<Крило>>, вірм. t'ir ( < *pter-) <<літання, 
поліТ», лат. acci-piter <<яструб>>, іє. *реt
<<літати>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 243; 
Чернь1х ІІ 23; Преобр. ІІ 44-45; Горя
ев 256; Bruckneг 414; ,Младенов 418; 
Mikl. EW 240; Meillet Etudes 238; Ka
гulis ІІ 257; Persson Beitr. 417; Pokor
ny 816-817.- Див. ще перти 1• 
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перон <<залізнична платформа•>; -
р. перр6н, бр. болг. перон, п. регоn, ч. 
СJЩ. СЛН. peron, М. перОН, СХВ. перон; -
запозичення з французькQЇ мови; фр. 
perron <<Під'їзд; rанок; перон•> пов' язане 
з pierre <<камінЬ•>, що виникло з лат. pet
ra <<скеля, камінЬ•>, від гр. кЄтра <<ТС.•>. -
СІС2 643; Чернь1х ІІ 24; St. wyr. obcych 
565; Holub-Lyer 369; РЧДБЕ 471; Вуjа
клиjа 711; КІеіn 1163; Dauzat 550. -
Див. ще Петро. 

[пероч] (бот., у сполученні [п. бо
лотяна] <<плавушник болотяний, Hot
tonia pa!ustris L.•>) Нед; - похідне ут
ворення від пер6; назва зумовлена гре
бінчаста-пірчасто-розсіченою формою 
листя ціє·і рослини. - Бісюліна-Кло
ков 34, 251; УРЕ 11, 229. - Див. ще 
перо. 

перпендикушір <<Пряма лінія, що 
утворює прямий кут з даною прямою 
або площиною•>, перпендикулЯрний; -
р. болг. перпендикулЯр, бр. перпендьt
кулЯр, п. perpendykularny <<Перпенди
кулярниЙ•>, слц. perpendikularny <<ТС.•>, 
м. перпендикулар (а)' схв. пер пенди
куМіран <<ПерпендикулярниЙ•>; - запо
зичення ·з латинської мови; лат. per
pendicularis <<прямовисниЙ•> є похідним 
від perpendicu!um <<ВИСОК•>, пов'язаного 
з perpendo <<точно виважую•>, утворено
го за допомогою префікса per- <<через, 
пере-•> від pendo <<важу, зважую•>, по
в'язаного з pendeo <<звисаю•>. - СІС2 

643; Чернь1х ІІ 23-24; Фасмер ІІІ 243; 
Kopalinski 741; Ho!ub-Lyer 369; РЧДБЕ 
472; Вуjаклиjа 711; КІеіn 1151, 1162.
Див. ще апендикс, пере-. - Пор. 
пенсія. 

перс «Представник основного насе

лення Ірану•>, персіЯнин <<ТС.•>, Персія, 
персИдський, персіЯнський, перський, 
ст. персин'Ь <<Перс•>, Персuда <<Персія•> 
(XVII ст.); - р. бр. перс, п. вл. Pers, 
ч. Persan, слц. Peгzan, болг. персuец, 
схв. Персиjанац, Перзиjанац, слн. Per
zijec, стсл. nєрс'Ь; - запозичення з 

грецької мови; гр. ПЄраf)с;; <<Перс•>, як і 
Пєраіс;; (род. в. Пєраіощ) <<Персида (іс
торична назва теперішнього Фарсиста-
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ну в Ірані)•>, походить від етимологічно 
нез'ясованого дперс. Parsa <<Персія•>, до 
якого зводяться також перс. Pars, Fars, 
гебр. Paras, ар. F~ris «ТС.•>; від гр. Пє
раіс;; походить цсл. Пєр'ЬСНДА, звідки й 
укр. персИдський. - Фасмер ІІІ 243; 
Никонов 159-160; Vasmer Festschг. 
CyZ.evskyj 297; КІеіn 1163. 

ПеJ?Са, перси, [перста] <<ПерСа>>, 
[п{рсаj <<ТС.•> Пі, [персні] <<груди в ко
неЙ•> Л, [персти, персці] <<ТС.>> Л, [пер
стка] <<груди•> О, [сперси] <<ТС.•> Гриц, 
персuстий, [перснtій] <<грудниЙ•> Куз, 
[перс6вий] <<випуклиЙ•> Нед, [наперс
ник] <<ЧаСТИНа упряжі>>; - р. перси, 
[персть] <<груди в коня•>, др. пьрсь 
(одн.), пьрси, п. piers (одн.), ч. prsa, 
prsy, ст. prsi, слц. prsia, нл. [pjers], схв. 
прса, прси, слн. pfsi, р.-цсл. nрь.сн, nь.р
сн; - nсл. *рьrsь, *pьrsi <<груди•>; -
споріднене з лит. p\rsys <<груди в коня•>, 
дінд. parsub <<ребро•>, ав. p;:Jr;:Jsu- <<ребро, 
біК•>, ос. fars <<біК•>; іє. *perk- <<ребро, 
груди•>; форми з т, т', н ( < тн) постали, 
очевидно, внаслідок зближення з перст. 
- Фасмер ІІІ 245; Преобр. ІІ 45-46; 
Горя~в 256; Briickner 41 О; Machek 
I;:SJC 486; Ho!ub-Kop. 296; Schuster
Sewc 1081-1082; Критенко !3ступ 508; 
Mikl. EW 243; Mei!let Etudes 262; 
Trautmann 220; Buga RR ІІ 515; Зндзе
лин СБЗ 196; Zubaty AfS!Ph 16, 411; 
Зализняк ВСЯ VI 38; Pokorny 820. 

пеJ?СИК (бот.) <<Persica Mill.•>, [пер
скиняj <<Персик звичайний, Persica vul
garis МіІІ.•> Mak; - р. персик, бр. пер
сік; - запозичене із середньолатинсь
кої мови, очевидно, через середньониж
ньонімецьку; елат. persica <<ПерСИК>> 
(> снн. pёrsik <<ТС.•>) постало з лат. 
persicum (у сполученні malum р. <<пер
ське яблуко•>), що є формою середньо
го роду прикметника persicus <<Персь

киЙ•>, утвореного від Persa <<перс•> (з 
гр. ПЄраГ]с;; <<ТС.•>). - Чернь1х ІІ 24; 
Фасмер ІІІ 243; Преобр. ІІ 46; Кluge
Mitzka 544. - Див. ще перс. - Пор. 
б рос ква. 

персона <<особа; поважна особа•>, 
[парс6на] «ТС.•>, персонаж, персонал, 
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персоналізм (філос.), персонали, пер
соналіст (філос.), персональний, пер
соналізувсіти; - р. бр. болг. м. схв. 
персона, п. ч. persoпa, слц. persoпa, вл. 
нл. persoпal <<nерсонал•>, слн. persoшil 
<<ТС.•>; - запозичено з латинської мови, 
очевидно, через польську; лат. persoпa 

<<маска; роль; особа•> виникло з етр. 
qJersu <<маскована постать•> (перв. назва 
бога чи демона потайбічного світу, що 
приймав душі померлих та супрово
джував "іх у пекло), спорідненого з пер
шим компонентом гр. Пєрт::(<РОУІl) 
<<Персефона•> (ім'я дочки Зевса й Де
метри, що стала дружиною бога підзе
много царства Аїда); персонаж похо
дить від фр. persoппage <<персонаж•> (з 
лат. persoпa), а персонсіл ( ьний) від 
пізньолат. persoпalis <<особовиЙ•>. -
СІС2 643; Фасмер-Трубачев ІІІ 244; 
Чернь1х Il 24; HUttl-Worth 16; Преобр. 
ІІ 46; Kopaliг1ski 742; Holub-Lyeг 369; 
РЧДБЕ 472; Вуjаклиjа 712; Будагов Ис
тория слов 134-139; Кlеіп 1163-
1164; Walde-Hofm. ІІ 291-292; Frisk 
ІІ 518. - Пор. парсуна. 

персоніфікація <<уособлення•>, пер
соніфікувсіти <<уособлювати•>; - р. 
болг. персонификсіция, бр. персаніфі
ксіцьzя, п. persoпifikacja, ч. persoпifika
ce, слц. persoпifikacia, м. схв. персо
нификсіциjа, слн. persoпifikacija; - за
позичення із західноєвропейських мов; 
нім. Persoпifikatioп, фр. англ. persoпifi
catioп <<уособлення•> утворено від лат. 
persoпa <<особа•> за доп·омогою компо
нента -ficatio, пов'язаного з facere <<ро
бити, чинити•>. - СІС2 643; Kopaliг1ski 
742; Holub-Lyer 369; РЧДБЕ 472; Ву
jаклиjа 713; Кlеіп 1164; Dauzat 550. -
Див. ще електрифікація, персона, 
факт.. 

перспектИва, перспектИвний; -
р. болг. м. схв. перспектИва, бр. перс
пектьzва, п. perspektywa, ч. perspekti
va, слц. слн. perspektiva, вл. нл. pers
pektiwa; - запозичення з французької 
або німецької мови; фр. perspective 
<<перспектива•>, н. Perspektive <<ТС.•> ви
никло з елат. perspectїva (ars) <<мистец-
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тво перспективного зображення•>, що 
являє собою форму жіночого роду від 

perspectїvus <<перспективниЙ•>, похідно
го від лат. perspectus, дієприкметника 
минулого часу до дієслова perspicio 
<<дивлюся череЗ•>, яке складається з 

префікса per- <<Крізь, через, пере-•> і діє
слова specio <<дивлюСЯ•>. - СІС2 643; 
Фасмер ІІІ 244; Kopalinski 742; Holub
Lyer 369; РЧДБЕ 472; Вуjаклиjа 713; 
Dauzat 550; Кlеіп 1164. - Див. ще ас
ш~кт, пере-. 

перст <<палець руки•>, [персть] <<ТС.•> 
Нед, перстень <<Обручка, каблучка; [на
персток ДзАтл І]•>, [перстінь, персте
нИна] <<ТС.>>, персні (мн.), [перстені] 
<<персні•> Куз, [персник] <<перстенецЬ•>, 
перстенець, перстеник, [перстенuна] 
<<перстень•> О, [перстИна] «ТС.•> Куз, 
[перстіня] (зб.) <<персні•> Ме, [пирИс
тень] <<перстень•> ГрицАВ, [персний] 
<<перстеневиЙ•> Куз, перстеневий, [перс
тенювсітий] <<Кільцеподібний, персне
подібниЙ•> Куз, [наперсник] <<онучка 
(для пальців ніг)•>, [наперсниця] <<ТС.•>, 
наперсток <<захисний ковпачок на па
лець при шитті; залізне кільце, яким ко

са кріпиться до кісся; [перстень Л]•>; -
р. перст, др. пьрст'Ь, п. parst, ч. слц. 

prst, вл. poгst, полаб. paтsten <<Перс
тень•>, болг. пр'Ьст, м. прст, схв. 
прст, слн. pfst, стсл. nр'Ьсrь; - псл. 
*рьгstь <<палецЬ•>; - споріднене з лит. 
pirstas, лтс. plrksts, прус. pirsteп <<ТС.•>, 
а також, очевидно, з двн. first <<гребінь 
даху•>, снн. vorst <<СТОВП•>, лат. postis 
«ТС.•>, дінд. pr~tham <<хребет, вершина•>, 
ав. parsta- <<спина•>; іє. *(s)per- <<доти
катися, спиратися•>; менш переконливе 

пов'язання (Wiedemaпп ВБ 27, 229; 
Machek Recherches 59-60; Schuster
Sewc 1137) з псл. *рьrsь, *pьrsi <<груди•>, 
укр. перса. - Фасмер-Трубачен ІІІ 
244; Чернь!~ ІІ 24-25; Bruckпer 397; 
Machek ESJC 486; Младенов 533; Кри
тенко Вступ 542; Mikl. EW 243; Traut
maпп 220; Buga RR ІІ 515; Mi.ihl.
Eпdz. ІІІ 224; Solmsen IF 31, 454; Мар
тьшов Язьrк 82; Вrugmaпп IF 11, 285; 
Walde-Hofm. ІІ 349; Pokorпy 813. 



перстач 

пеrстач (бот.) <<Potentilla L.>>, [пер
стсік <<ТС.>> Куз; - похідне утворен
ня від перст; назва зумовлена паль

частою формою листя цієї росли
ни. - Бісюліна-Клоков 210. - Див. 
ще перст. 

[перстенець] (бот.) <<повитиця, Cus
cuta L.,>; - похідне утворення від перс
тень; назва зумовлена тим, що пови

тиця обвивається навколо стебел ін
ших рослин, утворюючи кільця. - Ві
сюліна-КЛоков 263. - Див. ще перст. 

[перстенівка] (ент.) <<Кільчастий 
шовкопряд, Malacosoma пeustгia L.>> 
Куз; - похідне утворення від перс
тень; назва зумовлена тим, що кладка 

яєць цього метелика має вигляд кіль

ця. - УРЕ 6, 421. - Див. ще перст. 
[перстенякй] (зоол.) <<кільчаки, 

кільчасті черви, Anne!ides>> Нед; - п. 
pierscienice «ТС.>>; - похідне утворення 
від перстень; назва зумовлена тим, що 
тіло цих червів складається з великої 
кількості однакових за будовою перс
неподібних члеників. - УРЕ 6, 421. -
Див. ще перст. 

персть (заст.) <<земля>>; - р. персть, 
др. пьрсть; п. ст. ріегsс, ч. слц. pгst', 
вл. pjersc, болг. пр'Ьст, м. прст, слн. 
prst, стсл. nр'Ьсть; - псл. *pьrstь, по
в'язане з *porxo <<ПОрох>>; - спорідне
не з лит. pirksnys <<Жар, присок>>, лтс. 
plгkstis <<ПрИСОК>>, дінд. pf~an <<ПЛЯМИС
ТИЙ, строкатиЙ>>, дісл. foгs <<водоспад>>. -
Фасмер !ІІ 245; Преобр. ІІ 47; Ma
che~ ESJC 487; Ho!ub-Lyeг 399; Schus
teг-Sewc 1082; 1\;\ладенов 534; Mikl. 
EW 243; Meillet Etudes 285; Tгautmann 
206; MUhi.-Endz. ІІІ 223; Pedeгsen IF 
5, 54. - Див. ще порох. 

Перти1 <<іТИ; ШВИДКО ПросуватИСЯ>>, 
пирЯти <<швидко бігати, гасати; гнати
ся на коні>>; - р. переть, бр. перці, 

др. перети, п. itzec_; - псл. *регtі 
<<іти, просуватис , н~ рахуючись з ,пе
решкодами>>; - орщнене з гр. 1ТЄtрw 

(<*1ТЕР!W) <<ПроклаJ:І,аю шлях, прориваю
ся вперед>>, 1Тєраw <<Переходжу, прохо
джу, проникаю>>, 1Торос;; <<Переправа, пе
рехід>>, 1ТОріtІ-І6с;; <<протока, (вузький) 

12* 

перти 

прохід>>, дінд. pfpaгti <<Перевозить, пе
реводить, супроводжує>>, вірм. hoгdan 
<<Відходити>>, лат. рогtа <<брама; прохід; 
ущелина>>, portus <<Гавань, приплав>>, 
ав. p;:Jг;:Jtu- <<брід>>, двн. faгan <<Їхати>>, 
гот. faгj an <<ТС. >>; і є. *рег- <<переводити 
на той бік; проникати, проходити>>. -
Фасмер ІІІ 240; Tгautmann 215; Fгisk ІІ 
491-492; Walde-Hofm. ІІ 343-344; 
Uhlenbeck 166; Pokorny 816-817. -
Пор. пере-. 

перти2 (уживається здебільшого з 
префіксами), [перетися] <<тиснутися, 
пхатися>> О, [пuрла] <<Підпора>> О, [без
прип6рий] (про вола) <<ЯКИЙ не має при
пору>>, відпирсіти, [запертя] «Замкне
не, таємне приміщення>> Я, запір, за
пірка, запор, [заопирувсіти] <<уперти
ся, вчинити опір>>, неіпір <<тиск, натиск; 
[маточина колеса],>, напірний, нап6рис
тий, [неспертий] <<неспростовниЙ>> Ж, 
опеrти, опирати, опиратися, [опе
рсіч <<крісло>>, опертЯ, [опИрало] <<Спин
ка (крісла), опертя>> Ж, опу· , [опірка] 
<<ОПерТЯ>> Ж, опора, [опір <<ОПираю
ЧИСЬ>>, [опіром, опірці] <<ТС.>>, обпира
ти, обпиратися, підпирсіти, підпер
тЯ, підпір, підпірка, підпора, підпор
ка, [папір] <<Підтримка>> Нед, [попора] 
<<ТС.>> Нед, [препір] <<частина шиї у во
ла, в яку впирається ярмО>>, [прйпір] 
«ТС. Г; запор, замок; спокій, перепочи
нок; невідкладна потреба; крутий схил 
Нед>>, [припора] <<запор, замок>> Нед, 
[припировище] <<пристановище>> Нед, 
[прип6ристий] <<(про вола) з добре ви
ступаючою частиною шиї, в яку впира
ється ярмо; (про сани) з полозами, за
гнутими під прямим кутом,>, пропира

ти, розпирати, р6зпір, роЗпіfка, роз
пиральний, розпірнИй, lспір <<затори 
криги; запор; астма>> Куз, [спор] <<аст
ма>> Нед, [суп6ра] <<підпіfка>>, упира
ти, упиратися, [уп{рка <<трикутний 
пліт для захисту плавучої валюшні від 
інших плотів>>, упор, узаперт{; - р. 
переть, бр. перці, др. перети, п. ргzес, 
ч. zapfft <<сховати>>, слц. zapгiet' <<замк
нути, заперти>>, вл .. ргес so <<опирати
СЯ>>, НЛ. ргеs <<ТС.>>, болг. запuрам <<Зу-
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перти 

пиняю, затримую; запираЮ>>, м. запира 

<<ЗУПИНЯЄ, затримуЄ>>, СХВ. з(mрёти <<За
перТИ>>, слн. zapreti <<ТС.>>; - псл. *perti 
(з чергуванням per-, рог-, рьr-); - спорід
нене з лит. splrti <<Підпирати>>, pasparas 
<<Підпірка>>, лат. paries <<Стіна>>, двн. spar
ro <<жердина>>, снн. sparre «ТС.>>; іє. 
*(s)per- <<Кроква; жердина; спис>>. - Фас
мер ІІІ 240-241; Чернь1х ІІ 21; Преобр. 
ІІ 4Z-43; Bri.ickner 441-442; Machek 
ESJC 495; Holub-Lyer 403; Мейе ОЯ 
177; Trautmann 275; Buga RR І 475; 
Perssoп Beitr. 417, 472-473; Walde
Hofm. ІІ 572-573; Pokorny 990-991. 

[перти3 ] <<перечити,> О, [пертися] 
<<сперечатися>>, [перетися] <<ТС.>> О, 
[перити] <<бити>> ЛексПол, [пернути] 
<<СИЛЬНО ВдарИТИ>> ТЖ, пірити <<СИЛЬНО 
бити; (про дощ) дуже лиТИ>>, [пСрчити] 
<<Лупцювати, бити>>, [пир] <<суперечка, 
сварка>> Нед, [пїр] <<ТС.>> О, пря <<Спір, 
боротьба>>, [заспір] <<суперечка>> Ж, Пі, 
[навсупор] <<наперекір>>, [неспертий] 
<<незаперечниЙ>>, опиратися, опір, опір
ний, [одпора] <<опір>> Ж, [переперти] 
<<переспорити>>, [роз пра] <<Ворожнеча>> 
Нед, [спертися] <<упертися, затятися>>, 
[спіратися] <<сперечатися, проявляти 
впертісТЬ>>, [спІрити] <<Відлупцювати>>, 
спорити, споритися, спір, сп{рка, 
[спірнuк] <<суперниК>> Нед, [спс5рник] 
«ТС.>>, [спорлuвець] <<сперечальниК>>, 
[спірлuвий] <<сварливиЙ>>, lспорлuвий] 
«Тс.; спірниЙ>>, [спс5рний] <<ТС.>> тж, сп{р
ний, суперник, суперництво, [(на) су
пір] <<Наперекір>> Нед, [супірець] <<супер
НИК>>, [супор] <<Опір, ворожнеча>>, [су
порник] <<СуперНИК>>, [схпорок) <<Супе
реЧНіСТЬ>> Нед, [супрр:.J <<суперечка>> 
Нед, упиратися, lупuрувати] <<бути 
впертим>>, упертЮх, уцирання, [упи
рЯки] <<упертюх>> Нед, .. l_tjпip] <<упер
тість>> Нед, упертий, lупирuстий] 
<<упертиЙ>> Нед, lуп{рний, упfрчивий 
Нед, упорчuвий Нед] «ТС.>>, lупfрливо] 
<<уперто>>, [упором] <<силоміць>>; - р. 
прения (з цсл.), пря, спор, спорить, 
бр. [спорка] <<Спірка>>, [спс5раваць] <<спе
речатися>>, др. пьря <<суперечка, запе

речення; перемога; судова справа>>, п. 
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пертурбадія 

заст. przec <<заперечувати>>, ч. pffti se 
<<СперечатиСЯ>>, слц. priet'sa <<ТС.; свари
ТИСЯ>>, вл. prec <<заперечувати>>, нл. 
pres <<ТС.>>, болг. препuрам ее <<спере
чаюся>>, м. препира ее <<Сперечається>>, 

схв. прети <<обвинувачувати>>, прети 
ее <<сваритися, сперечатися>>, слн. pre
pfrati se <<Сваритися>>, стсл. nр<kтн С.-1\ 
<<Сперечатися,>, nьр<kтн С.-1\ <<ТС.>>, nьр<k
тн <<Противитися, заперечувати>>; -
псл. *perti, pьrQ <<Відбивати, боротися, 
заперечуватИ>>, можливо, пов'язане з 
*perti, pьrQ <<тиснути>>; - споріднене з 
лит. pei'ti <<бити, хльоскати віником>>, 
лтс. pert <<лупцювати>>, pireties <<свари
тися>>, дінд. prt- <<боротьба, суперечка>>, 
ав. p;:Jret- «ТС.>>; іє. *per- <<бити>>. - Фас
~ер ІІІ 240-241; Skok ІІІ 37; Schuster
Sewc 1153-1154; Mayrhofer ІІ 331; Po
korny 818-819.- Пор. періщити, 
шЕрти2 , прати. 

[пертрактація] <<переговори>> Куз, 
перетрактація, перетрактації «ТС.>>, 
[пертрактувати] <<вести переговори>> 
Куз; - слц. pertraktovat' <<Вести пере
говорИ>>; - запозичення з польської 
мови; п. pertraktacja <<перетрактаціЯ>> 
походить від лат. pertractatio <<заняття, 
робота (над чимсь)>>, пов'язаного з діє
словом pertгacto <<розробляю. вивчаю>>, 
утвореним за допомогою префікса реr
<<Пере-, через>> від tracto <<розробляю; 
готую>>. - Kopaliг1ski 743. - Див. ще 
пере-, трактувати. 

пертурбація <<раптове порушення 
нормального ходу чогоСЬ>>, пертурба
цІйний; - р. болr. пертурбация, бр. 
пературбацьtя, · ст. пертурбацьtя (з 
п.), п. perturbacj;:i, ч. perturbace, слц. 
perturbacia, вл .. perturbacija, м. схв. пер
турбациjа, слн. perturbacija; - запо
зичення з латинської мови; лат. pertur
batio <<розлад, сум'яття>> пов'язане з 
perturbo <<Приводжу в безладдя; розла
дную; приголомшую>>, утвореним за до

помогою префікса per- <<через, пере->> 
від turbo <<хвилюю, порушую>>. - СІС2 

644; Kopaliг1ski 7 43; Holub-Lyer 369; 
РЧДБЕ 472; Вуjаклиjа 713. -Див. ще 
пере-, турбувати. 



перть 

[пеІ?ть] <<Гірська овеча стежка•>, 
[пиртьj <<ТС.•> Нед, ВеНЗн; - р. [перть] 
<<ТС.•>, п. [perc] <<Крута гірська стежка•>, 
ч. слц. prt' <<Лісова стежка•>, болг. 
партuна <<стежка в снігу•>, схв. прт 
<<шлях по снігу•>, пртина, пртuна <<ТС.•>; 
- псл. *рьrtь, очевидно, пов'язане чер
гуванням голосних з *perti <<іти, просу
ватися, не рахуючись з перешко)Jами•>. 

- Фасмер ІІІ 246; Machek ESJC 487; 
Младенов 539; Коломиец Зтимология 
1984, 98, 102; Mikl. EW 243-244. -
Див. ще шЕрти1 • 

перука <<головний покрив з чужого 
або синтетичного волосся•>, перукар, 
перуксірня; - р. (заст.) перук, перу
ка, п. вл. peruka, ч. слц. paruka, болг. 
перука, М. перuка, СХВ. перuка, перу
ка, слн. perfka; - через польське по
середництво запозичене з французької 
мови; фр. perruque ... перука•> походить 

від іт. parrucca «ТС.•>, етимологія якого 
неясна; можливо, пов'язане з пров. pe
rucat <<Подібний до папуги; з гарною 
зачіскою•>. - СІС2 644; Акуленко 134; 
Фасмер ІІІ 206-207; SJ:. wyr. obcych 
566; Holub-Lyer 360; РЧДБЕ 472; Ву
jаклиjа 706; Dauzat 550; КІеіп 1165. 

Перун (бог дощу, грому та блис
кавки в слов'янській міфології), [перім] 
<<ГріМ>> ГрицАВ, [перум тж], перун 
СУМ, О <<ТС.•>, [перунЯк] (мін.) <<фуль
гурит•> Нед; - р. Перун, перун (заст.) 
<<Грім, блискавка•>, бр. Пярун, пярун 
<<Грім•>, др. Перуна, п. Pioruп, pioruп 
<<Грім•>, ч. Peruп, peruп «rpiM•>, слц. Pe
ruп, полаб. Perauпedaп <<Четвер•> ( каль
ка нім. Doпnerstag), схв. Perun; - псл. 
Perunь; назва бога виникла, очевидно, 
з назви грому регuпь, пов'язаної з 
pьrati <<бити, ударяти•>; проте можливе 
й зворотне перенесення; - сумнівне з 
фонетичного погляду пов'язання (Mik
kola IF 8, 303) з гр. xєpauv6c;; «Грім, 
блискавка», букв. <<ТОЙ, хто б'є, руй
нує•>, хєраі~w <<руйную, спустошую; 
вбиваю•>, дінд. CP)ati <<роздрібНЮЄ>>; не
переКОНЛИВе виведення (Stender-Peter
sen 269) псл. Реruпь з гот. *Fafrhuns 
(пор. гот. fa(rguпi нори•>), а також 

перфорація 

припущення (Korsch RSJ 4, 179; Mikko
Ja Beri.ihr. 101; Pederseп ВБ 20, 228-
229; Vasmer RS\ 4, 179) про запозичен
ня цього слова з мови іллірійців. -
Німчук 159-160; Фасмер-Трубачен 
ІІІ 246-247; ПреQбр. ІІ 48; Горяев 
257; Machek ESJC 445; Holub-Kop. 
270; Младенов 419; Skok ІІ 643-644; 
Meillet Etudes 452; Зализняк ВСЯ VI 
42; Иванов ИОРЯС 8/4, 145-146; Li
den Arm. St. 88-89; Гамкрелидзе
Иванов 615, 792-793. - Див. ще пра
ти. - Пор. Перкун. 

перфект (грам.) <<дієслівна форма в 
індоєвропейських мовах, що виражає 
минулу дію, результат якої наявний і в 
момент мовлення•>, [перфекція] <<довер
шеність•> Куз, перфектuвний (грам.), 
[перфектний] <<довершениЙ•> Куз; - р. 
бр. болг. перфект, п. perfectum, ч. слц. 
perfektum, вл. perfekt, м. перфект, 
схв. перфек(а)т, слн. perfekt; - запо
зичення з латинсько·і мови; лат. perfec
tum (tempus) <<доконаний (час)•> пов'я
зане з perficere <<Готувати, виконувати, 
закінчувати•>, утвореним за допомогою 
префікса per- <<через, пере-•> від facere 
<<робити, чинити•>. - СІС2 644; Kopaliti.
ski 739; Holub-Lyer 367; РЧДБЕ 472; 
Вуjаклиjа 714. - Див. ще електрифі
кація, пере-, факт. 

перфорація <<Пробивання отворів 
по краях стрічок, карток, дисків; 
(гірн.) відокремлення частини гірської 
породи; (мед.) прорив•>, перфорсітор 
<<Машина для пробивання отворів; 
(гірн.) машина для механічного буріння 
шпуріВ•>, перфорсіторник, перфора
цСйний, перфорувсільний, перфорувсі
ти; - р. болг. перфорііцuя, бр. пер
фарацьtя, п. perforacja, ч. perforace, 
слц. perforacia, м. схв. перфорсіциjа, 
слн. perforacija; - запозичено з пізньо
латинської мови. через західноєвропей
ські (н. Perforation, фр. англ. perfora
tion); пізньолат. perforatio тросверд
лювання; пробивання•> походить . від 
лат. perforatus, дієприкм. мин. ч. від 
perforo <<просвердлюю; пробиваю, про
колюЮ•>, утвореного за допомогою пре-
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перхати 

фікса per- <<пере-, через, крізь•> від foro 
<<буравлю, свердлю•>, спорідненого з 
лит. baras <<ділянка, смуга•>, псл. *bor
na, укр. борона; перфорсітор походить 
від лат. perforator <<ТОЙ, хто пролом
лює, пробиває•>. - СІС2 644; Kopalins
ki 740; Holub-Lyer 367; РЧДБЕ 472; 
Вуjаклиjа 714; КІеіn 1157. - Див. ще 
боtJона' пеее-. 

[перхатиj <<пурхати•>, [перхщjти] 
<<Пурхнути ВеЗа; пробігти; понаїжджа
ТИ•>; - П. pierzchac <<утікати; зникати•>, 
ч. prchati <<тікати; вивітрюватися•>, слц. 
prchat' <<ТС.•>; - псл. *pьrxati <<Легко пе
релітати з місця на місце>>, як і пара

лельне *p"rxati <<ТС.•>, пов'язане чергу
ванням голосних з * роrхь <<ПОрОХ>>. -
Фасмер ІІІ 336; Меркуло13а Зтимология 
1970, 154; Machek ESJC 483; Брандт 
РФВ 23, 295; Шахматов ИОРЯС 7/2, 
336; Matzenauer LF 14, 95-96; Traut
mann 206. - Див. ще порох. - Пор. 
пйрхати, поехати, пурх. 

lперхнутиJ <<Ставати крихким•> Нед, 
[перхкuй] <<крихкий, ламкиЙ•> Нед, 
[спсірхнути] <<СТати пухким•> Корз, 
[спсірхлий] <<пухкиЙ•> тж; - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. pierz
chnq_c «Тріскатися, репатися•> пов'язане з 
pierzchac <<утікати; зникати•>, укр. [пер
хати] <<nурхати•>. - SW IV 166; BгUck
ner 410-411. - Див. ще ш~рхати. 

[перчити] <<Запліднювати самицю•> 
(про цапів), [перть] щап•> Нед, [перч] 
«ТС.>>, [пірчун] <<МОЛОДИЙ ЦаП>>; - Ч. 
[prciti se] <<бігатися, паруватися•> (про 
кіз), [prca] <<Коза•>, prskati se <<парува
тися•> (про кіз), слц. prcit' sa <<надима
тися•>, prskac <<цаП•>, болг. пі>рцам 
<<злягаюся•> (про тварин), п'ЬрЧ <<цап•>, 
пр'ЬЧ <<ТС.•>, СХВ. prcati SЄ <<ЗЛЯГаТИСЯ>> 
(про кіз), прч <<баран, цап•>, слн. prc 
<<цап•>: - псл. *pьrkati <<паруватися, 
злягатися•> (про тварин), пов'язане з 
*pors~ <<Порося•>; - споріднене з дінд. 
sprsati <<ДОТИКаЄТЬСЯ•>, ЛИТ. burkstis <<Па
руваТИСЯ•> (про кіз та овець), лат. por
cus <<СВИ!і.,Я•>. -Клепикова 37-44; Ma
chek ESJC 482; Младенов 393; Wa!de
Hofm. ІІ 341. - Див. ще поросЯ. 
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ПерШИЙ, [першенський] <<ГОЛОВНИЙ, 
перший•> Куз, [першuнський] <<ТС.>> Куз, 
[першсік] <<початківець; новачок; ініціа
тор•> Нед, [першсічка] <<Кобила з пер
шим лошам•> Нед, першенство СУМ, 
Нед, першuнсі, першість, [першуN] 
<<Чемпіон•> Куз, пе{Jш <<Спочатку, рані
ше•>, перше «ТС.>>, [перші] <<давніШ>> О, 
першенствувсіти, [першувсіти] «Три
мати першість; вести перед•> Она, [впер
шу] <<Напочатку; вперше•> Пі, [заперше] 
<<раніше, передніше•> Ж, [напершу] 
<<Спочатку•> Ж, [Nавперше] <<найперше•> 
ВеУг, сперш, [сперше], спершу СУМ, 
ВеУг, [спершунку] <<Спершу>> Нед, 
уперш, уперше, [_упершині] <<КолисЬ>>; -
бр. перШЬl, П. [pierszy), pierwszy; -
очевидно, давніше *первший, що ви
никло як форма вищого ступеня від 
[первий]. - SW IV 164-165. - Див. 
ще первий. 

пес, песенfl, песик, (пес6к] <<ПеСИК>> 
Куз, песЮга, [песЮги] <<дрібні неїстівні 
грибИ•> ВеБ, [песЮк] <<Песеня•> Нед, пе
сі, [песятuсько] <<песеня•> Нед, псар, 
пссірня, [псарЯ] <<СИН псарЯ>> Нед, 
(псенник] <<ГИЦеЛЬ>>, псuна, (псuсько] 
<<пес•> Нед, [псuця] <<сука•>, [псінкu] 
<<неїстівні грибИ>>, пс6та <<злидні; пога
на погода; лайка•>, [пс6тнuк] <<Каверз
НИК>> Она, псЮга, псЮка, [псЮрка] 
<<(зоол.) кліщовоша, Trichodectes latus; 
(бот.) вид ранніх поганих слив; пога
ний гриб•> Нед, [псЮрник] <<ПСар•>, 
[псюрник{вна] <<дочка псаря•> Бі, [псЮр
ництво] <<полювання з псами•> Бі, 
[псЮрниця] <<дружина псаря; аматорка 
псів•>, [псюрниченко] <<син псаря•> Бі, 
[псЮрня] <<Псарня•>, псЯка, [псяр] 
<<псар•>, [псЯркаj <<Печериця, що росте 
на гноЇ•> Ме, [псЯрникJ <<Псар Г; беш
кетник Ме•>, [псЯрня] <<псарня•>, [псяр
нЯ] (зб.) <<бешкетники•> (Ме), [псЯр
ство] <<мерзота•> Нед, псЯтина, [псЯч
ка] <<Собаче лайно•>, [песій] <<песячиЙ>> 
Нед, [песцевий] <<ТС.>> Куз, песЯчий 
СУМ, Нед, [песький] <<песячиЙ•>, псИ
ний, [псій] <<ПСЯЧИЙ•>, (псовий] <<ТС.>> 
Нед, [пс6тний] <~псячий; тлінний, згуб
НИЙ>> Бі, [псЮрницький] <<псарниЙ•> Бі, 



песець 

псЯчий, [псuти] <<ХворітИ>> (про худо
бину), [пс[ти] <<ЖИТИ убого (по-собачо
му); ледащіти 0>>, псувати, [псюрни
кувати] <<полювати з псами•> Бі, [пся
кувати] <<лаяти (як собаку)•>, [псЯчи
ти, псь6кати Нед, псь6чити Нед] 
«ТС.>>, зіпсуттЯ, зопсуттЯ, [зопс{ти] 
<<Зіпсуватися•>, [п6псув] <<псування•> 
Куз, [розпс6титися] <<Зіпсуватися мо
рально•>, [розпсь6тuтися] <<зійти ні на 
ЩО>> Нед; - р. бр. пёс, др. пьса, п. 
pies, ч. слц. pes, вл. pos, нл. pjas, по
лаб. pas, болг. м. пес, схв. пас, слн. 
pes, стсл. nьс'Ь.; - псл. рьsо; - за
гальноприйнятої етимології не має.; зде
більшого зіставляється (Ильинский 
РФВ 69, 13; 73, 286, AfS!Ph 34, 11-12; 
Вгuсkпег 411; Mikl. EW 271; Schmidt 
KZ 25, 126-127; Prellwitz 253; Bartho
lomae 881) з лат. pecus <<худоба, свш
ська тварина•>, pecu (с. р.) <<ТС.•>, дінд. 
pasu <<худоба•>, ав. pasu- «ТС.>>, гот. 
falhu <<Гроші•>, двн. fihu <<худоба•>, гр. 
тrЄхщ; <<ШКура; вовна•> як таке, що пер
вісно означало <<волохатиЙ•>, або <<<;то
раж худоби>>; зближується (Meillet Etu
des 238) з лат. specio <<дивлюся, спо
стерігаю•< дінд. pasyati <<дивиться, по
глядає•>, ав. spasyeiti <<вистежує•>, пер
вісне значення <<Сторож (худоби)•>; ряд 
дослідників (Schulze Кl. Schr. 125; Hu
jer LF 40, 302; Petersson BS!. Wortst. 
33; AfS!Ph Зб, 140-141; Specht 121-
122) пов'язує. з дінд. pisati.gab <<рудува
тий, брунатнуватий•>, pisab <<лань•>, а в. 
раёsа- <<ПрокажениЙ•> (перв. <<плямис
ТИЙ•>), гр. 1ГО1ХіЛщ; <<СТрОКаТИЙ•>, ПСЛ. 
pьstro, укр. [пестрий] <<ТС.>>; існує. та
кож припущення (Machek ESJC 445; 
Kof!пek LF 58, 427) про походження 
псл. рьsо від вигуку ps-ps, яким під

кликають псів. - Фасмер ІІІ 248; Чер
НЬ!Х П 25; Преобр. ІІ VSl-52; Holub
Lyer 370; Schuster-Sewc 1137 -1138; 
Skok ІІ 611-612; Критенко Вступ 546; 
Трубачев ВСЯ ІІ 40-41; Гамкрели
дзе-Иванов 590. 

ПеСеЦЬ (зоол.) <<ПОЛЯрНа ЛИСИЦЯ З 
хутром білого або блакитного кольо
РУ•>, песцевий; - р. песец, бр. пясец, 

песлЯпка 

др. пьсьць, п. piesak <<ТС.•>; - резуль
тат семантичної видазміни на давньо
руському rрунті слова пьсьць <<щеня, 

цуценя•>, похідного від пьсь <<ПеС•>. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 356; Фас
мер-Трубачен ІІІ 249; Чернь1х ІІ 25; 
К3СРЯ 335; Горяев Доп. 33. - Див. 
ще пес. 

[песик1 ] <<більмо•>; - очевидно, по
в'язане з пес; мотивація перенесення 
назви неясна. - Див. ще пес. 

[песик2 ] (частина ткацького верс
тата); - результат перенесення на 
знаряддя назви песик <<малий пес.>; на
зва зумовлена тим, що ця частина вер

стата впирається в зубці триба і періо
дично затримує їх (Грінч. І 137-
138). - Див. ще пес. - Пор. собач
ка5, сука1 • 

[песики] (бот.) <<ротики садові, An
tirrhinum majus L.>> Mak; - результат 
перенесення на рослину назви песик 
<<Малий пес•>, зумовленої подібністю зіва 
квітки цієї рослини до роззявленого ро
та пса; пор. назву лев'яча паща <<ТС.>>. -
УРЕС ІІІ 180. -Див. ще пес. 

песимізм <<Світосприймання, прой
няте безнадією, зневірОЮ>>, песиміст, 
песимістИчний; - р. пессимuзм, бр. 
песім{зм, п. pesymizm, ч. pesimismus, 
слц. pesimizmus, вл. нл. pesimizm, 
бОЛГ. песИМUЗ'ЬМ, М. песимuзам, СХВ. 
песuмuзам, слн. pesimlzem; - запози
чення з французької мови; фр. pessi
misme <<ТС.>> утворено від лат. pessimus 
<<НайгіршиЙ•>, пов'язаного з pёjor <<Гір
ШИЙ>>, pessum <<донизу, додолу•>, рёs 
(род. в. pedis) <<Нога, ступня•>, спорід
неними з дінд. padyate <<Падає•>, лит. 
peda <<ступня•>, стсл. nоді., укр. під. -
СІС2 644; Kopaliriski 7 44; Holub-Lyer 
370; РЧДБЕ 473; Вуjаклиjа 715; Кlein 
609, 1148, 1166; Dauzat 551; Walde
Hofm. ІІ 293-295. ~Див. ще під1 • 

[песлінка] (бот.) <<печериця, Agari
cus virescens Sch.>>' Нед, Mak; - неяс
не; можливо, пов'язане з п. [pieslak] 
<<Старий гриб>>. 

[песлЯнка] <<Несвоєчасно опалий, 
передчасно достиглий плід, зокрема 
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слива>> Нед, (післЯнка] «ТС.>> Нед; -
неясне. 

[пестик] <<маленький пензлиК>> Нед; -
результат семантичної видазміни запо
зиченого з російської мови пестик 
<<ТОВКаЧИК>>, ЗМеНШ. Від пест <<ТОВКаЧ>>, 

що зводиться до псл. pest-ь нс. >>, по
в'язаного з рьхаtі <<Пхати, товкти>> і 
спорідненого з лит. piesta <<ступа>>, pai
syti <<ТОВКТИ (ячмінь)>>, ЛТС. piesta <<СТу
Па>>, лат. pinso навчу, розтираю>>, дінд. 
ріnа~ф <<товче, розтирає>>. - Фасмер 
ІІІ 250; Пр~обр. ІІ 65; Bri.ickner 405; 
Machek ESJC 451; Matzenauer LF 15, 
168; Trautmann 221; Walde-Hofm. ІІ 
307; Uhlenbeck 166. - Див. ще пхати. 

пестИти, (п[стuти] <<пестиТИ>>, (пес
тuтuся] (про старших дітей) <<ужива
ти властивих переважно малим дітям 
інтонацій і вимови слів>> Ме, пістувсі
ти СУМ, Нед, [пістувсітu] <<пестува
ТИ>> Нед, [пестунчити] <<бути нянь
кою>>, (пістунчитu] «ТС.>> Нед, пест{й, 
(пестінка] «мазуха, пустунка,> Нед, 
пестощі, пестун <<ВИХОВатель; улюб
ленець, плеканець, мазунчиК>>, (піс
тун] «ТС.>> Нед, пестунка «ВИхова
телька>>, (пістунка] <<ТС.>> Нед, (пестя] 
<<пестіЙ>>, [пещ6та] <<пестощі,>, (песлu
вий] <<пестливиЙ>> Нед, (пестелuвий] 
Нед, пестuвий, пестлuвuй, (розпес
ти] <<розпещування, пестощі>> Нед; -
р. пестовать «ПестуваТИ>>, бр. пеСЦЇЦЬ 
<<пеститИ>>, др. пtстовати <<виховува

ТИ>>, П. piescic <<ПеСТИТИ>>, Ч. pestit <<ВИ
рощувати, викохувати>>, слц. pestovat' 
<<пестувати>>, вл. pescic <<доглядати, ви
ховувати,>, pestowac <<доглядати>>, нл. 
pestowas «ТС.>>, болг. (пестЯ] <<економ
лю, бережу>>, м. пести <<економить, 
зберігає>>,. слн. pestovati <<доглядати>>, 
СТСЛ: n<kcтOBAT\1 <<ВИХОВуВаТИ>>; - ПСЛ. 
pestiti «Годувати>>, утворене від *pesto 
( < '"pett'Ь) <<ЇЖа>>, ПОВ'язаНОГО Чергуван
НЯМ голосних з pitati «Годувати, харчу
ватИ>>; деякі дослідники висловлюють 
сумнів щодо цього пов'язанн8 (Meillet 
MSL 14, 352; Machek ESJC 446). -
Фасмер ІІІ 251, 268; Чернь1х ІІ 26; Пре
обр. ІІ 163; Bri.ickner 405, 411; Schus-
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ter-Sewc 1058; Младенов 419. - Див. 
ще пИтомий. 

[пестрак] <<Залізні граблі>> Нед; -
неясне. 

[пестрий] <<СтрокатиЙ>> Нед, [пейст
рий] <<ТС.>>, (пестракувсітий] <<веснян
куватиЙ>>, (пестр6вий] «виготовлений 
із строкатого полотна>> Нед, (пістри
іовсітuй] «nерістий; веснянкуватиЙ>> 
ВеУг, (піструлuстий] <<який має білі 
цятки на морді>> ВеНЗн, пістрЯвий, 
пістрьовuй <<виготовлений з пістрі>>, 
[пейстра] <<вид візерунка на хустках>> 
Нед, [пейстри] <<строката хустка>> Куз, 
[пейстрuнсі] (текст.) <<Китайка>>, (пест
рсік] <<JІичинка rедзЯ>> ВеНЗн, [пест
ракu] <<ЛаСТОВИННЯ>>, [nестрuнсі] <<СТрО
кате полотно>> Нед, (пестрuня] <<стро
катість>> Нед, Пі, (пестр[нь, пестро
тсі] нс.>> Нед, Куз, (пестfюга] <<пістря 
без лиску>> Пі, [пестрЯк <<бородавка>> 
ВеЗа, (пійстра] <<ВИД тканини>>, (піст
рИк] <<Нарив, гнійний пухир>> Нед, [піст
руля] (назва вівці) Доп. УжДУ IV, п{ст
ря <<ВИд лляної або бавовняної ткани
НИ>>, (пістрЯк] <<прищ; вкрита нарива
ми rуля Нед; ластовиння Г; смугастий 
халат Бі; рубець на тілі від рани Бі>>, 
[пістрЯчка] <<шкірна хвороба>> Пі, [пес
трuти] <<рябити>> Нед, [пестр{ти] <<ря
біти>> Нед, (пістр[тu] <<ТС.>>, пістрЯ
вити, пістрЯвіти; - р. пёстрьtй, др. 
пьстра, п. pstry, ч. слц. pestry, болг. 
пістар, слн. pester, стсл. nьстр'Ь; -
псл. pьstr-ь ( < *pьsro), пов'язане чергу
ванням голосних з pisati <<цяткувати, 
мазати, фарбуватИ>>; - споріднене з 
лит. paTsas <<пляма (від сажі)>>, двн. feh 
<<СтрокатиЙ>>, гр. 1ГОІхіЛос;; <<Строкатий, 
плямистий>>, дінд. pesab <<форма, вид; 
колір>>, ав. paesa- <<ТС.>>. - Фасмер ІІІ 
251; Чернь1х ІІ 26; Пр~обр. ІІ 50; Bri.ick
ner 415; Machek ESJC 446; МладеJ-ЮВ 
539; Mikl. EW 270-271; Meillet Etu
des 403; Trautmщш 211; Fraenkel 526; 
Uhlenbeck 175. - Див. ще писати. 

[пестрЯк] (бот.) <<наріст на дереві, 
губка>>, lпістрЯк] «ТС.>>, (пестрсік] 
<<(вид печериці) Agaricus glutinosus 
Sch.>> Mak, [пеструх] <<Їжовик луска-
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тий, Hydпum imbricatum Fr.>> Нед, [пі
стракj <<Agaricus glutinosus Sch.>> Mak, 
[пістраль, пістрик] <<ТС.>> Mak; -
р. [пестрЯк] <<наріст на дереві•>, п. 
piestrzenica <<Гриб строчок звичайний, 
Gyromitra esculenta Fr.•>; - 2езультат 
перенесення на гриби назви [пістрЯк 
(пістрик)] «rуля, пухир•>, зумовленого 
зовнішньою схожістю. - Див. ще 
ш~стрий. 

[песЮха] (ент.) <<(вид rедзя) Hippo
bosca equina>> Нед, [песЯчка] <<ТС.>> 
Нед; - похідні утворення від пес; на
зви зумовлені тим, що ці комахи дуже 

причепливі і кусючі (як собачі му
хи). - Urania Tierr. Insekteп 509. -
Див. ще пес. 

[петек] (вид сукняного півкаптана) 
Г, НЗ УжДУ 26/2, [петак, пете,tИна, 
петок Romanoslavica 16] <<ТС.•>, [пе
теччя] <<неваляне сукно•>; - запози
чення з румунської або молдавської 
мови; рум. молд. petec <<Клапоть, шмат, 
ганчірка; лата, латка>> виникло, очевид

но, з елат. pettacium <<ШМат тканинИ>>, 
що походить від лат. pittacium <<ШМа
ток пергаменту або тканини•>, яке зво
диться до гр. 1Тtттахюv <<аркуш, сторін
ка•>, етимологія якого спірна; можливо, 
воно пов'язане з 1Тіааа (атт. ІГітта) 
<<смола•>. - Scheludko 140; Pщcariu 112, 
114; Walde-Hofm. ІІ 311; Frisk ІІ 544. 

[петельrузий] <<який шкутильгає; 
кульгавиЙ•>; - неясне; можливо, утво
рене з основ слів петлЯ і гузно. 

[петеля] <<Кормова віялка•> ВеБ; -
очевидно, результат видазміни слова 
[пателя] <<СКоворода>>; назва зумовле
на тим, що ця віялка має форму блю
да або сковороди. - Див. ще патель
ня. 

петйт (вид друкарського шрифту); 
- р. болг. петИт, бр. петь'tт, п. ч. 
CJJЦ. petit, М. петит, СХВ. петйт, 
слн. petft; - запозичення з французь

кої мови; фр. petit <<малий, дрібниЙ>> 
виникло на підставі нар.-лат. *pittїttus 
«ТС.•>, етимологічно неясного, можливо, 
звуконаслідувального походження (з ди
тячої мови). - СІС2 645; Kopaliti.ski 
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745; Holub-Lyer 370; РЧДБЕ 473; Ву
jаклиjа 716; Dauzat 552. 

петИція <<Письмове, переважно ко
лективне прохання, звернене до орга

нів держаВНОЇ ВЛаДИ>>; - р. бОЛГ. петИ
ЦИЯ, бр. петь'щьtя, п. petycja, ч. petice, 
слц. petfcia, вл. peticija, м. петициjа, 
схв. петИциjа, петйциjа, слн. petfcija; -
запозичення з латинсько·і мови; лат. 
petїtio <<Прохання, вимога>> пов'язане з 
peto <<прошу, вимагаю•>, спорідненим з 
гр. 1ТЕТЩ1Ш <<лечу, біжу•>, дінд. patati 
<<летить; падає, опускається>>. - СІС 2 

645; Kopaliti.ski 746; Holub-Lyer 370; 
РЧДБЕ 473; Вуjаклиjа 716; Кlein 1167; 
Walde-Hofm. ІІ 297-298. 

[петлехатий] <<ПелехатиЙ•> Нед; -
очевидно, результат контамінації слів 
пелехатий і патлсітий. - Див. ще 
патли, пелех 1 • 

[петлівка] (ент.) <<странгалія, Straп
galia Serv.•> Нед; - похідне утворення 
від петлЯ; назва зумовлена, очевидно, 
поперечною борозною на тілі цього 
жука (Горностаев 163). - Див. ще 
петлЯ. 

петлЯ, петелька, петельник, пет
лИця, петлЯстий, петлИти, петлювсі
ти, петлЯти; - р. петлЯ, бр. пят
лЯ, др. петля, п. p~tla, ч. petlice <<На
кладка для висячого замка; гачок на 

дверЯХ>>, болг. петелка, м. петелка, 
СХВ. nет;ьа, СЛН. pent)ja, СТСЛ. П€Ті\m; 
- псл. *p~tьlja або petьlja, реtьlь; -
загальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується (Преобр. ІІ 52; Собалев
ский Лекции 82; (оряев 258; Младенов 
420; Machek ESJC 447) з p~ti <<п'ясти>>, 
pQto <<ПУТО>>; виводиться також як за

позичення ( Фасмер ІІІ 252; Matzenauer 
LF 12, 336-337; Uhlenbeck AfS!Ph 15, 
105) від герм. *fetil- (пор. дісл. fetill 
<<Кайдани, пута•>, двн. fe33il <<ТС.>>, нвн. 
fassen <<хапати•>). - Чернь1х ІІ 26-27. 

петрати <<розуМіТИ>>; - ОЧеВИДНО, 
похідне утворення від власного імені 
Петро; пор. микИтити від МикИта. -
Див. ще Петро. 

[петрик1 ] (ент.) <<Сонечко, Coccinel
la L.•> Нед, Л, [петро] не.•> Ник; -
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результат видазміни назви [бедрик] 
«ТС.>>, зближеної з власним іменем 
Петрик. -Див. ще бедрик1 • 

[петрик2] (зоол.) <<равлик, НеІіх>>; -
результат перенесення на равлика вла

сного імені Петрик за аналогією до 
іншої назви цього молюска псівлик від 
Павло.- Див. ще Петро. 

Петро (чоловіче ім'я), [Пельо Нед, 
Пелько Нед], Петрунь, Петруньо, 
Петрусь, Петрухно, Петрuха <<Пет
рова дружина>>, Петр_івка <<Петfів піст 
(церк.); [сорт дині]>>, [петрівки <<яблу
ка, що достигають на Петра>> ВеУг, 
Петрівочка <<Ніч у Петрів піст; пісня, 
що співається в Петрівку>>, [петрівщи
на] <<подарунок пастухові на Петра>> 
Нед, [петрівний] <<петрівськиЙ>>, пет
рівський, [петрівчанийj <<ПетрівськиЙ>>, 
[петрувсіти] <<святкувати день Петра>> 
О, ст. Петр'Ь (1349), Петро (1419), 
Петр'Ь <<опока от опоки>> (1627); - р. 
Пётр, бр. Пётр, Пятро, др. Петр'Ь, 
п. Piotr, ч. слц. Petr, вл. Petr, нл. Petr, 
Pets, болг. Пет'Ьр, м. Петар, схв. Ле
тар, слн. Peter, стсл. ПЕтр'Ь; - через 
церковнослов'янське посередництво за

позичено в давньоруську мову з грець

кої; гр. Пtтрщ утворене від тrtтрщ 
<<каміНЬ>>, пов'язаного з тrtтрсх <<скеля, 
бескид, кам'яна брила>>, етимологія 
якого неясна; існують малопереконливі 

зkтавлення з гр. тrітrтw <<падаю>>, тrє
лхvvщн <<Простягаю, розстеляю>>, лат. 
(im)petїgo <<Хронічна шкірна хвороба, 
струп>>.; необгрунтованим є виведення 
тrtтра з *тєтrрсх і пов'язання його з 
лат. taberпa <<хатина, колиба>>. - Вл. 
імена 80; Беринда 227; Фасмер ІІІ 253; 
Петровский 178; Спр. личн. имен 445; 
Кореспу 111; Илчев 392; КІеіп 1167; 
Frisk ТІ 523; Boisacq 776. 

[Петро] (орн.) <<деркач, Crex сгех 
L.>>; - очевидно, результат перенесен
ня на птаха власного імені Петро; мо
тиви перенесення неясні. - Див. ще 
Петро. 

петролеум (спец.) <<Нафта>>, [пет
ролей] нас~) ДзАтл ІІ, [петролfя, пе
тролой] <<ТС.>> ДзАтл ІІ, петролей-
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ний; - р. бр. петролеум, ч. слц. pet
гolej, вл. petrol(ej), болг. петрол, м. 
петрол, петролеj, схв. петролеум, 
слн. petrolej; - запозичення з німець
кої мови; н. Petroleum <<Нафта, гас>> по
ходить від елат. petroleum «ТС.>>, утво
реного з основ лат. petra <<скеля, ка

мінь>> (з гр. тrtтра «ТС.>>) та oleum 
<<ОЛіЯ>>. - СІС2 645; Holub-Lyer 371; 
РЧДБЕ 473; Вуjаклиjа 716; К!uge
Mitzka 539. - Див. ще олія\ Петро. 

[петрук] нусениця метелика вед
медиці, Arctia (eruca)>> ВеНЗн, ВеБ, 
[петрут] <<ТС.>> ВеБ; - очевидно, ре
зультат видазміни форми [прuтрут] 
«ТС.>> (вважається, що ця гусениця, ко
ли на неї наступити босою ногою, ви
кликає болячку). - ВеНЗн 28. - Див. 
ще труУти. 

петрушка1 (бот.) <<Petroseliпum 
Hoffm.>>, [петруха] <<дика морква кми
нолиста, Seliпum carvifolia L.>> Нед, 
петрушковий, [петр_tjщсіний] <<пет
рушковиЙ>>, [петрущин Куз] «ТС.>>; -
р. петрушка, бр. пятрушка, п. piet
ruszka, ч. petrzel, слц. petrzleп, вл. pet
гsilka, petruska, нл. peterzilija, схв. 
першун, слн. peteгsllj; - через поль
ське посередництво запозичено із серед

ньоверхньонімецької мови; свн. petersl
lje <<петрушка>> походить від лат. petro
selїпum <<ТС.>>, що зводиться до гр. 
тrиpoatЛlvov <<Гірська ( скельна) селе
ра>>, утвореного з основ слjв тrtтрсх <<ске
ЛЯ>> та atмvov <<селера>>. - Булаховсь
кий Нариси 115-116; Коваль 123-
124; Дзендзелівський St. sl. 6/1-2, 
134; Фасмер ІІІ 253; ЧерньІх ІІ 27; Пре
обр. ІІ 52-53; BrUckпer 412; Machek 
Jm. rostl. 156; Matzeпauer 275; Mikl. 
EW 245; Кluge-Mitzka 539. - Див. 
ще Петро, селера. 

петрушка2 <<головний комедійний 
персонаж російського на родного ляль
кового театру; ляльковий театр>>; -
запозичення з рисійської мови; р. пет
рушка «ТС.>> первісно було зневажли
вою кличкою ляльки-блазня в лялько
вому театрі, пов'язаною з Пётр. -
ЧерньІх ІІ 27. - Див. ще Петро. 
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петунія (бот.) <<Petunia Juss.>>; -
р. болг. петунuя, бр. петунія, п. pe
tunia, Ч. petunie, СЛЦ. petunia, СХВ. пe
m!}нuja, слн. petunija; - запозичення 
з новолатинської мови; нлат. Petunia 
«ТС.>> утворено від фр. petun <<ТЮТЮН>>, 
що походить від порт. petum(e) «ТС.>>, 
яке зводиться до слова з мови гуарані 
реП (з носавим і) <<ТЮТЮН•>. - Чер
ньІх П 27; St. wyr. obcych 568; Holub
Lyer 371; РЧДБЕ 473; Вуjаклиjа 717; 
Кlein 1168; Dauzat 552. 

[петура] <<тонке літнє укривало•> 
Мо; - як і болг. петура <<ТОНКО розка
чане тісто; кора•>, запозичено з румун
ської і молдавської мов; рум. молд. 
patura <<Покривало•> походить від лат. 
*pittula <<шар•>, зменш. від *pitta, яке 
зводиться до гр. тrіттсх (тrіаасх) <<Смола; 
дьоготь, коломазь•> (пор. нгр. тrіттсх 
~листковий пиріГ•>). - СДЕЛМ 348; 
DLRМ 598; Рщсагіu 112-113. -Див. 
ще ш~тек. 

[петучИна] <<невеликий (нічний) 
горщик•> ВеБ, [петучка] <<ТС.•> ВеБ; -
неясне. 

[петь] (виг.) «neK•> Нед; - резуль
тат видазміни вигуку пек, очевидно, 
зближеного з геть. -Див. ще пек1 • 

петьмо -ДИВ. п'Ятно. 
петЮх - див. пектИ. 
[петЮшка] (іхт.) <<ЩИпавка звичай

на, Cobitis taenia•> Нед; - неясне. 
[пец] (вигук, що передає момент 

nадіння); - звуконаслідувальне утво
рення, паралельне до [бенц, пуць] 
<<ТС.>>. 

[пеціцький] <<маленькиЙ•> ВеУг; -
афективне утворення, паралельне до 
[маціцький] «ТС. •>. 

[пецюір] (іхт.) <<пічкур, СоЬіо•> Л; -
результат контамінації назв піскар і 
пічкур· <<ТС.•>, зближених з п. ріес <<ПіЧ>>. 
-Див. ще піскар, цічкур1 • 

[пецух] (орн.) <<берегова ластівка, 
Riparia riparia L.•> Куз, [пєцух ВеНЗн, 
попецух Куз, поцух Шарлj <<ТС.•>; -
пов'язане з [пєц] <<ПіЧ•>; назва зумов
лена, очевидно, тим, що ці птахи ви

грібають дуже великі нори (ніби піч-

печать 

ки) по берегах річок, по схилах ЯRіВ і 
балок і мостять у них гнізда; пор. [пє
цуш6к] <<валове очко, Troglodytes trog
lodytes L.•> ВеБ, [печуш6к] «ТС.•> тж, 
що походить від п. piecuszek (орн.) 
<<Вівчарик весняний, Phylloscopus tro
chilus L.•>, зумовленого формою гнізда 
цієї пташки, схожого на пічку (обидва 
птахи дуже малого розміру). - Stru
tyr\ski 104. - Див. ще пєц. - Пор. 
печурічка. 

[пецькатися] <<панькатися•> Нед, 
[песькатися] <<бруднитися•>; - запози
чення з польської мови; п. peckac si~ 
«бруднитися, мазатися; возитися, ко
пошитися•> надійної етимології не має; 
можливо, пов'язане з н. patschen <<хлю
пати, ЛЯПаТИ>>, р. пачкать <<Мазати, 
брудНИТИ>> (SW IV 102). 

пецЯк - див. пектИ. 
печаль, [печаловuтuй] <<СУМОВИ-

ТИЙ>>, печальнuй, печсілИти СУМ, Нед, 
[печал{тu] <<ЖИТИ в печалі•> Нед, [пе
чалуватu( ся)], [запечсілля] <<Пе
ЧаЛЬ>>; - р. печаЛЬ, др. печаль, болг. 
печсіл, М. печал, СХВ. печtіЛ, СЛН. (ре
саІ), стсл. ПЕЧмь; - псл. *ресаІь 
( < *реkёІь), пов'язане з *pekti <<Пек
ТИ>>. - Булаховський Нариси 218; 
Вибр. пр. ІІІ 368; Чернь1х П 28; Фас
мер ІІІ 254; Преобр. ІІ 53; Младенов 
421; Skok ІІ 628-629; Mikl. EW 234. -
Див. ще пектИ. 

[печарка] (бот.) <<Печериця, Agaricus 
campestris L.>>, [пічарка] <<ТС.•> Mak; -
очевидно, запозичення із західносло

в'янських мов; п. pieczarka <<Печериця•>, 
ч. pecarka, слц. peciarka <<ТС.•> відпові; 
дають укр. печерuця. - Machek ESJC 
441. - Див. ще печерИця. 

ПеЧаТЬ <<Печатка; відбИТОК>>, [печа
таЛЬНИК] <<друкар>>, печатка, [печат
ксір] Нед, [печаткарня] <<майстерня 
для виготовлення печатоК•> Куз, пе
чсітнuк, [печсітня] <<друкарНЯ•> Нед, 
[печечька] <<печатка>> О, печататu 
<<опечат)'вати; друкувати Нед>>, [печа
туватu] <<опечатувати Нед; друкувати 
Ме>>, допечсітка, [напечатокj <<Слід; 
враженНЯ>> Нед; ~ р. печать, бр. пя-

363 



печеніг 

чdць, др. печать, п. piecz~c. ч. pecet', 
слц. pecat', вл. pjecat, болг. печdт, 
м. печат, схв. печат, слн. pecat, стсл. 
nЕчАть; - псл. ресаtь, пов'язане, оче
видно, З *pekti <<ПеКТИ>> (букв. <<ЗНаряд
ДЯ для випікання знаку•>); зіставлення 
з лтс. peka <<лапа•>, гр. тrc,aa6v <<Гральна 
дошка•>, тrєаа6«;; <<гральна кістка•> (Zu
baty AfS!Ph 16, 407) непереконливе; 
неприйнятне також припущення (Mik
kola FUF 2, 78) про походження від 
тюрк. bitik <<літера•>. - Фасмер ІІІ 255; 
ЧерньІх ІІ 28-29; Преобр. ІІ 53; Жел
тов ФЗ 1876/6, 69; Bruckner 407; Мла
денов 421; Matzenauer LF 12, 328. -
Див. ще пектИ. 

печеніr, мн. печенігu <<тюркські 
племена, які у VIII-IX ст. кочували 
між Валгою та Уралом, а в середині 
ІХ ст. переселилися в причорноморські 
СТеПИ>>; - р. болг. печенег, бр. печа
нег, др. печенtг'Ь, п. Pieczyngowie 
(мн.), ч. Pecenehove (мн.), слц. Pecene
hovia (мн.); - запозичення з тюрксь
ких мов; пор. чаг. ба1,1інак <<СВОЯК•>, 
утворене від ба1,1а <<Старша сестра>>, 
тур. bacanak <<СВОЯК•>, Ьасшаk <<Свояк; 
печеніг•> (Радлов IV 1523), дтюрк. be
canak <<ПеченіГИ>>. - Shevelov Hist. 
phonol. 193; Фасмер ІІІ 255; Дмитриев 
562. 

печера <<ПОрОЖНИНа В землі, ЩО 
має вихід; [заглибина під берегом річ
ки; нора Л; дірка Л; яма, рів; місце для 
вогню Гриц]•>, [печеря] <<печера•>, пе
черник, [печура] <<печера•> Ч, [печур
ка] <<ТС.>> Ч, печерuстий, [печеркувd
тu] <<ловити руками раків, рибу в під
мивах берега•> Л, [печерувdти, печір
кувdтu] <<ТС.•>; - р. пещера (з цсл.), 
[печ6ра], бр. пяч6ра, пячЗра, др. пече
ра, п: pieczara, болr. пещерd, м. пеш
тера, схв. пештера, пerzuнa, стсл. 
шштЕрА; - псл. *pektera <<Печера, яма•>, 
утворене від *pektь <<ПіЧ•>; зіставлеj-!ня 
з лат. specus <<печера•> (Meillet Etu
des 168) недостатньо обгрунтоване. -
Німчук 112; ГрицАВ 107-108; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 430; Фасмер ІІІ 
256; ЧерньІх ІІ ЗО; Преобр. ІІ 54; Мла-
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дено в 421; Bruckner 407; Skok ІІ 628-
629; Mikl. EW 244. - Див. ще піч. 

[печерисько] <<рештки зруйноІ3аної 
печі цегельного заводу•> ЛЧерк; - оче
видно, результат контамінації слів *пе
чuсько <<Місце, де була ПіЧ>> та пече
ра. - Див. ще печера, піч. 

печерИця (бот.) <<Agaricus campest
ris L.•>, lпечарИtjя, печеfичка, печори
іjЯ] «ТС.•> Mak, [печірка (у сполученні 
[п. ядовuта] <<Печериця отруйна, Agari
cus vittadini Mor.•>) Mak; - р. печерu
ца <<печерІЩЯ•>, бр. пячурь'ща, п. pieczar
ka, ч. pecarka, слц. peciarka, болr. пе
чурка, М. печурка, СХВ. печ[jрка <<ТС.>>; 
- надійної етимології не має; найчас
тіше пов'язується з пектИ, печу (Не
покупний Мовозн. 1974/6, 59-60; 
Фасмер ІІІ 256; Младенов 421; Mikl. 
EW 235); виводиться також від пече
ра, тобто «rриб, що росте в печерах~ 
(Bruckner 407); є думка (Machek ESJC 
441) про виникнення назви на основі 
сполучення [печеня турова] (назва 
гриба червоного кольору). - Меркуло
ва Очерки 171. 

[печИхвіст] <<вітрогін, гульвіса•>; -
складне слово, утворене з форми печu 
від дієслова пектИ та іменника хвіст; 
семантична мотивація утворення неяс

на; пор. аналогічні утворення вертИ
хвіст, дерИхвіст. - Див. ще пектИ, 
хвіст. 

печінка, [печені] <<печінка•> Нед, 
[печеня, печень] <<ТС.>> ВеЗа, Курилен
ко, печінкИ <<Нутрощі•>, [печ6ночки] 
<<МОЛОЧКО риби>> Л; - р. печень, бр. 
печань, др. печень, слц. pecen, стсл. 
ПЕЧЕнь; - похідне утворення від пек
тИ (пор. лит. k!'фenys <<печінка•>, kepti 
<<пекти•>), первісно означало <<Смажена 
печінка•>; пор. печеня <<Страва із сма
женого м'яса•>, п. pieczen <<печеня•>, ч. 
pecene, слц. pecen <<ТС.•>; малообгрун
товане припущення (Ульянов РФВ 47, 
182) про СПОріднеНіСТЬ З Гр. K<XXU«;; <<ТО
ВСТИЙ, жирниЙ•>. - Булаховський На
риси 218; Вибр. пр. ІІІ 368; Німчук 
314, 336-337; Фасмер ІІІ 255; Пре_;
обр. ІІ 54; ЧерньІх ІІ 29; Machek ESJC 



печінківець 

441; МJ!аденов 421; Mikl. EW 234; 
Meillet Etudes 432. - Див. ще пектИ. 

[печінківець] (бот.) <<Сідач коноп
ляний, Eufatorium cannabinum L.•> Куз, 
[печінник <<парило звичайне, Agrimo
nia eupatoria L.>> Куз, [печеночник] <<Те. 
Mak; чистотіл звичайний, Chelidonium 
majus L. Mak•>; - р. [печеночник] <<Па
рило звичайне; чистотіл•>; - похідні 
утворення від печінка; назви зумовле
ні тим, що ці рослини використовують

ся як л·іки при захворюваннях печін

ки. - Нейштадт 328, 545; Лік. росл. 
220-221. - Див. ще печінка. 

печіночник (бот.) нриб Fistu!ina 
hepatica Schaeff. ех Fr.•>, печіночниця 
<<КВіткова рослина Hepatica МіІІ.•>; -
р. печёночник (гриб), бр. пяч6начнік 
«ТС.•>; - похідні утворення від печін
ка; назви зумовлені тим, що гриб фор
мою і кольором, а печіночниця формою 
листя нагадують печінку; пор. п. grzyb 
wqtrobowy <<Печіночний гриб, печіноч
НИК•>. - Нейштадт 256; Atlas grzybow 
!esnych 72. - Див. ще печінка. 

печіночники (бот.) <<МОХИ Hepati
cae Juss.•>, печіначник (мох), [печен6ч
ник] <<ТС.•> Куз, [печінічник] <<Маршан
ція (мох), Marchantia L.>> Mak; - р. 
печёночники <<ПечіночникИ•>, бр. пяч6-
начнікі, слц. pecenovky <<ТС.•>; - оче
видно, кальки наукової _назви Hepati
cae, утвореної від гр. ~mxp (род. в. 
~псхто<;;) <<Печінка•>; назва зумовлена 
тим, що ці мохи формою слані та ко
льором нагадують печінку. - Див. ще 
печінка. 

[печіс] <<бурячиння•> ВеУг; - не
ясне. 

[печоглЯдини] <<оглядини•>, [печо
глсідини, печогл6дини Нед] <<ТС.•>, [пе
чоглсід] <<учасник оглядин•>; - склад
не у:гворе·ння з основ слів піч (род. в. 
печі) та глядіти (на оглядинах роди
чі нареченої удаЮть, що оглядають 
піч); форми печогладини й печогл6-
дини виникли внаслідок семантично
го зближення, відповідно, з гладити 
і глодати (родичі нареченої гладять, 
мажуть піч, за що їх частують). -

пЄкний 

Грінч. ІІІ 150. - Див. ще глядіти, 
піч. 

[печурічка] (орн.) <<берегова лас
тівка, Riparia riparia L.>> Нед, [печеріца 
Ник, печкур НикНикЕЛ, пічкур тж] 
«ТС.•>; - похідні утворення від [печу
ра] <<Нора в березі•>, [пічка] <<ямка•>; 
назви зумовлені тим, що ці птахи гніз

дяться в норах по берегах річок, на 
схилах ярів і балок. - Воїнств.-Кіст. 
336. - Див. ще піч. - Пор. пецух, 
пічкур1 • 

[пешестиця] (бот., у виразі [п. му
чистка] <<Isaria farinosa Er.•>) Mak; -
неясне. 

[пещера] <<печера•> Нед; - запози
чення з церковнослов'янської мови; 
чел. ПЕЩЕрА, стсл. ПЕШТЕРА відповіда
н}і:ь др. печера, укр. печера. - Фас
мер--НІ 256. -Див. ще печера. 

п'єдестал; - р. пьедестсіл, бр. 
п'едзстал, п. piedestaJ-, ч. piedestal, 
слц. слн. piedestal, болг. м. пиедестсіл, 
схв. пиjедестал; - запозичення з фран
цузької мови; фр. piedesta! <<п'єдестал, 
підніжжя•> походить від іт. piedistallo 
<<ТС., підставка•>, що є результатом злит
тя виразу ріе di stallo, який складаєть
ся зі слів pie(de) ( < лат. рёs (зн. в. 
pedem)) <<НОГа•>, di ( < лат. dё) <<Від; 
дЛЯ•> та sta!!o <<крісло, місце•> герман
ського походження; пор. двн. sta!l 
<<Стійло, стайня; стояння•>, нвн. Stall 
<<СтаЙНЯ•>, англ. stall <<крісло; стійло•>, 
споріднені з дінд. stha!ati <<стоїть міц
НО•>, гр. атЄЛЛw <<Шикую; впорядковую•>, 
прус. stallїt <<СТОЯТИ•>, псл. stati, укр. 
стати. - СІС2 645; Фасмер ІІІ 422; 
SJ-. wyr. obcych 569; Holub-Lyer 371; 
РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 718; КІеіn 1146, 
1502-1503. - Див. ще де-, педаль, 
стати. 

[пЄкний] <<ГарнИЙ•> ВеБ; - запози
чення з польської мовИ; п. pi~kny, 
[piekny], ст. *pi~kry, piekny, як і ч. pek
ny, слц. pekny, B.J!. нл. pekny <<ТС.•>, по
ходить від псл. *реkгь (назальність у 
польській мові вторинна), що виникло 
з *poikros, спорідненого з лит. puikus 
<<чудовий, блискучиЙ•>, лат. pulcher нар-
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ний, прекрасниі-1>>; припущення (Brtick- польську і старочеську мови запозиче-
nеr 412) про походження від кореня но з давньоверхньонімецької; двн. fїga 
piek- <<старатися•> недостатньо обrрун- <<фіга•> походить від лат. fїcus <<ТС.•>; 
товане. - Оньrшкевич Исслед. п. яз. менш переконлива думка (Иллич-Сви-
247; Machek ESJC 442; Holub-Lyer тьrч ЗИРЯ ІІ 75-77) про запозичення 
365. - Пор. Пульхерія. слов'янського *pigy через тюркські мо-

[пєршісія] (бот.) <<сорт картоплі•> ви з іранських (пор. перс. beh <<айва•>, 
Л; -неясне. афг. buhu, тадж. бu.x;.u <<ТС.•>). - Нім-

п'Єса; - р. пьеса, бр. п' r!ca, ч. ріе- чук 260; Фасмер-Трубачев ІІІ 259; 
са, слц. заст. piesa, болг. м. пur!ca, схв. Преобр. ІІ 57; Mikl. EW 246. - Див. 
пujr!ca, · пujeca, слн. ріесе; - запози- ще фікус. 
чення з французької мови; фр. ріесе [пиrИда] <<плаксіЙ•> Ва; - р. [пИга-
<<Шматок, частина; п'єса•> виникло з ст. лuть] <<Канючити, плакати, набрида-
ресе <<ТС.•>, що зводиться до нар.-л~т"- ТИ>>;"- звуконаслідувальне утворення 
*pettia галльського походження; пор. ~---cr основою пuги-, що передає плач, 

вал. peth <<МалиЙ•>, брет. pez <<ТС.>>. - квиління. - Пор. пиrИця. 
СІС2 645; РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 718; [пиrИця] (орн.) <<Чайка, Vanellus va-
Dauzat 557; КІеіn 1184. nel!us L.•> Нед, [пигИкавка ВеНЗн, 

[пєц] <<ПіЧ>> Нед, [пец] <<ТС.>> пигИчка, пuголuця Нед] <<ТС.>>, [пігіка-
ДзУЗЛП, [п'єц6к] <<Пічка•> О, [пєцух] ти] <<Жалібно кричати•> Она; - р. [пu-
<<домувальник, сидень, той, що сидить галuца, пИгалка, пuг6лка], п. [рі-
на печі•> Нед, [п'єцушок] <<хлопчина, chytka] <<ТС.•>; - суфіксальні утворення 
що взимку сидить на печі•> О, [опецок] від звуконаслідувального пuгu-, пара-
<<припічок•> Нед; - запозичення з поль- лельного до вигуку кигu, що переда-
ської мови; п. ріес <<ПіЧ•> відповідає укр. ють крик цього птаха; пор. [кигuця] 
піч. - Дзендзелівський УЗЛП 104- <<Чайка•>, [кигИчка] <<ТС.>>. - Булахов-
105; Richhardt 92. -Див. ще пектИ. ський Вибр. np. ІІІ 192; Фасмер ІІІ 

пИвзи, пИвзuнu, пuзвuнu - див. 258; Преобр. ІІ 56-57; Потебня РФВ 
півзен. 4, 213; Младенов 422. - Пор. киrИ, 

пИво, [пuвак] <<аматор пива•> Нед, пиrИч. 
[пuвар] <<ТС.•> Нед, пuварня, пuвна, [пиrИч] (орн.) <<Сіра сова, Stгix а!u-
[пuвник] <<Продавець пива•>, пuвюіця, со L.•> Шарл, ВеБ, ВеНЗн; - похідне 
пuвнuчка, [пuвнuчник] <<буфетник, ви- утворення від звуконаслідувального 
ночерпець, гарсон•> Нед, [пuвнuчний] пигu-, що передає крик цього птаха; 
<<ТС.>> Нед, пИвнИй; - р. др. болг. м. пор. пугач від пугу (крик пугача). -
пИво, бр. п{ва, п. вл. нл. piwo, ч. слц. Пор. пиrИця. 
pivo, схв. пйво, слн. pfvo, стсл. nнво; - пиж <<пучок вовни, Повсті для заби-
псл. pivo, пов'язане з дієсловом piti вання набою у вогнепальну зброю, яка 
<<ПИТИ>>; - пов'язання з дінд. pfvab заряджається з дула; ([шип]•> О; - бр. 
<<ЖИР•>, ав. рїvа-, гр. map «ТС.>> (Uhlen- пьtж <<ТС.•>; - запозичення з російської 
beck 168) безпідставне. - Фас!v!,ер ІІІ мови; р. пьtж <<клейтух; [пузань]•> зіста-
258~ Преqбр. ІІ 56; Machek ESJC 452; вляється з пузо, пузИр, а також з р. 
Schuster-Sewc 1071; Младено в 421; [пу га] «rупий кінець яйця•>, лтс. paugurs 
Sko~ ІІ 667; Критенко Вступ 552; МеіІ- <<пагорб•>, pauga <<Подушка, м'яка під-
Іеt Etudes 373. - Див. ще пИти. кладка хомута•>, .цінд. pdgab <<купа; юр-

[пИrва] (бот.) <<аЙва звичайна, айва ба•>, гр. лі)уІl (анат.) <<Зад•>. - Фасмер 
довгаста, Cydonia vulgaris Pers. (Cydo- ІІІ 399, 417; Чернь1х ІІ 87; Преобр. ІІ 
nia ob!onga Мі!!.)•> Куз, [пігва Куз, 159; Младенов 422; BOga RR І 332, ІІ 
пі.rва Недj <<ТС.•>; - р. [пuгва], п. pig- 528; Petersson AfS!Ph 36, 147-148; Ma-
wa <<ТС.•>, ч. ст. pihva <<фіга•>; - через tzenauer LF 15, 164. -Див. ще пузо. 
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[пижельник] (бот.) <<Кадило мелі
солисте, Me!ittis melissophyllum L.•> 
Mak; - неясне; можливо, пов'язане з 
пиж. 

/ [пИжмо1 ] <<Запашна речовина тва
ринного або рослинного походження, 
мускус>> Куз, [пuж.мdк] (зоол.) <<муску
совий щур, Fiber zibethicus•> Нед, [пиж
.мdнець] (зоол.) <<Спрутовик мускусовий 
(головоногий молюск), Eledone•> Куз, 
[пиж.мuнець] «ТС.>> Нед, [пuж.м6вець] 
(зоол.) <<кабарга (мускусова), Moschus 
moschiferus•> Нед; - бр. ст. пижмо 
<<мускус•>, п. pizmo, ч. слц. вл. pizmo 
<<ТС.•>; - через посередництво польсь

кої і чеської мов запозичено з давньо
верхньонімецької; двн. bisamo (> нвн. 
Bisam) <<мускус>> походить від елат. 
bisamum <<ТС.•>, яке зводиться до гебр. 
besem <<Пахощі•>, спорідненого з сір. 
besm5 <<ТС.>>. - Шелудько 42; Rich
hardt 92; Фасмер ІІІ 259; Преобр. ІІ 57; 
БульJка 243; Bruckner 416; Machek 
ESJC 453; Ho!ub-Lyer 374; Кluge
Mitzka 79; Gesenius 1 З 1. - Пор. 
бальзам. 

пИ:жмо2 (бот.) <<Tanacetum L.; [адо
кса мускусна, Adoxa moschatellina L. 
Mak; юринея волошкова, Jurinea cya
noides DC Mak; морківник, Silaus bes
seri DC Mak]•>, [пuж.ма] <<гадючник в'я
золистий, Filipendula ulmaria Maxim. 
Куз; деревій звичайний, Achi!lea mille
folium L. Mak; шандра, Marrubium L. 
Mak•>, Іпиж.мачка] <<адокса мускусна•> 
Мак, [пuж.мівнuк] <<ТС.•> Mak, [пuзь.мо] 
<<ПИЖМО>>, [піж.ма Mak, піж.мо Mak, 
піз.ма Mak] <<ТС.>>; - р. пuж.ма <<Tana
cetum; [деревіЙ]•>, [пиж.мdчка] <<адокса 
мускусна•>, бр. піж.ма <<Tanacetum L.>>, 
ч. [pizmo] <<садова айстра китайська, 
Callistephus chineпsis Ness.•>; - ре
зультат перенесення на рослини назви 
[пuж.мо] <<мускус•>, зумовленого тим, 
що ці рослини мають сильний мускус
ний запах. - Фасмер ІІІ 259; Меркуло
ва Очерки 105. -Див. ще пИжмо1 . 

[пИза] <<ПИКа>> Нед, [пизdтий] <<ПИ
катий•> Нед, [пuзumucя] <<дутися, бун
дючитися•>; - запозичення з польської 

пикнИця 

МОВИ; П. pyza <<ПИКа; ТОВСТОЩОКИЙ>> ПО
в'язане чергуванням голосних з [puzo] 
<<черево•>; дієслово [пuзumucя] пов'я
зується також (Куркина Зтимология 
1971, 71-72) З р. пЬlЖИmЬСЯ <<Надува
ТИСЯ, силкуватися•>, яке належить до 

того ж етимологічного гнізда. - Bruck
ner 450.- Див. ще пузо. -Пор. пИзи . 

[пИзи] (кул.) <<Зварені кульки з ки
слого гречаного тіста, які їдять із час
ником та олією•>, [пuжик] <<Оладка з 
тертої картоплі•> Корз; - запозичення 
з польської мови; п. pyzy (одн. pyza) 
<<Галушки з тертої картоплі•> пов'язане 
чергуванням голосних із [puzo] <<Чере
ВО•>. - BгUckner 450. - Див. ще пу
зо. - Пор. пИза. 

[пИзя] <<рева, плаксіЙ•> ЛексПол, 
[пuзі] <<рюмси•>, [пuзятu] <<рюмсати, 
плакати•> тж; - очевидно, пов'язане з 
[пигuда] <<ПлаксіЙ•> (див.). 

пИйка, пuйко -див. пійка1 . 
[пик] (у виразі [ані n.] <<Ні пари з 

усТ») Нед, [пИка ти] <<видавати слаб
кий звук; бурмотіТИ>> Нед, запuкатu
ся, запuкуватuся; - звуконасліду
вальний корінь пи-, пі-, розширений 
компонентом -к-; аналогічні за похо
дженням лтс. pika <<Плаксива дитина•>, 
прус. рісІе (вид дрозда); пор. також 
лат. рІріо <<цвірінькаю•>, рІро <<ПИщу•>, рІ
ріо <<голуб'я, пташеня•>, гр. тrші~w <<ПИ
ШУ•> (про пташеня), тrіпщ <<Зелений дя
теЛ», дінд. pippaka (вид птаха). - Фа
емер ІІІ 260; Преобр. ІІ 58; Iljinskij KZ 
43, 179; Walde-Hofm. ІІ 309. - Пор. 
писк, пікати. 

пИка <<велике, товсте обличчя; об
личчя з надутимл щокамИ•>, [пuцура, 
пuцЮра] <<ТС.•>, пuкdmuй; - р. [пuка] 
(з укр.), бр. [піка] (з укр.); - пов'я
зане чергуваннЯм голосних з пукатu 
<<Тріскати, ЛОПаТИ>>; пов'язаННЯ З р. пu
каmь, пuкнуть (Трубачев Зтимология 
1964, 133) викликає сумнів.- Соло
моновский ФЗ 3-4, 1888, 16. - Див. 
ще пукати1 . · 

[пикнИця] <<Ковбаса•>; - очевидно, 
етимологічне *пекнuця, пов'язане з 
пекти (див.). 
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пил <<ПОрох; курява•>, пилИна, [пИл
ка] «Порошинка•>, [пил6вник] «Гри
фель•> Нед, пилок (бот.), [пил6чнЯ] 
<<Лильовик•> Куз, пилЮга, [пилюжИна] 
<<ПороІl..ІИна•>, пилЮка, [пилЮра] <<пилю
ка•>, пилЯк (бот.), пилЯка, пильовИк, 
[пилинкувdтий] <<ПИлуватиЙ•> Нед, пи
лувdтий, пилЯстий, пИльний <<кур
ниЙ•>, пилИти, запИлювач, запИльник 
(бот.), запИльний (бот.), запилИти 
(бот.), [опИлки] <<обмепщя•> ЛЖит, об
пИлювач, обпИльник, обпИльний, об
пИлювальний, обпилИти, припИл, роз
пИлювач, [розпилЯч] <<розпилювач•>; -
р. пьtль, бр. пьtл, п. руі, ч. ру! (бот.) 
<<ПИЛОК>>, СЛЦ. ре!', ру!' <<ТС.>>;- ПСЛ. 
руІь, утворене, очевидно, від іє. *р(h)О
<<дути>>, до якого зводяться також гр. 

q:JUmxw <<дму, пихкаю, сопу•>, лит. pusti 
<<дути, віяти•>, лтс. pust <<ТС.•>, псл. py
xati <<дути, пихкати, сопіти•>, укр. пИх
кати; менш певним є пов'язання з 
лат. pulvi~ <<ПИЛ, дрібний пісоК•> (Ma
chek ESJC 502; Ho!ub-Lyer 406). -
Фасмер ІІІ 418; Чернь1х ІІ 87-88; 
Bruckner 449; Trautmann 233. - Див. 
ще пих .. 

шІші <<пилка; [лісопилка О],>, [пи
лавИни] <<тріски при пилянні дров>> 
Нед, [пилИння] <<тирса•>, [пиловИни, 
пиловLіння] <<ТС.•>, пИлка, пилнИк <<тер
пуг•>, пИльнИк, пИльнЯ <<приміщення, 
де пиляють деревину•>, пилЯр, пил
кувdтий <<пилоподібний, з дрібними 
зубцями по краях•> Куз, пилчdстий, 
[пильчdстий] Нед «ТС.•>, пилЯти, вИ
пилка, напИлок, напИльник Куз, над
пил, [опилок] <<обаполок•>, обпил6вник, 
обпИлювач, перепИлка, підпИлка, під
пилок СУМ, Нед, протіл, пропuлка, 
розпил, розпИлювач, розпИлювальний, 
спИло.к; - р. пила <<ПИЛКа•>, бр. пілd, 
др. пила, п. вл. нл. pita, ч. рі!а, слц. 
рІІа «ТС.>>, болг. пила <<ТерпуГ>>, М. пила 
<<пилка•>, схв. пИла <<пилка; терпуг•>, 
СЛН. pf!a «ТерпуГ•>, СТСЛ. ПІ1і\А <<ПИЛКа>>; -
псл. ріІа, запозичене з германських 
мов; герм. *fїІа (двн. днн. fїІа <<терпуг•>, 
нвн. Feile, дангл. fёоІ, fїІ, англ. file 
<<ТС. •>) споріднене з лат. pingo, -ere <<Ма-
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лювати; вишивати; прикрашати•>, гр. 

ШХрО«;; <<ГОСТрИЙ•>, дінд. pirhsati <<ВИрі
зує, вирубуЄ», псл. pьsati, pisati, укр. 
писати; думка про спорідненість з 
лит. peT!is <<НіЖ•>, лтс. peT!is, прус. реіІе 
<<ТС.•> (Trautmann 210; Fraenkel 563; 
Muhi.-Endz. ІІІ 192) викликає сумнів; 
неприйнятне припущення (Fick KZ 22, 
379) про зв'язок із лит. piauti <<різатИ•>, 
piOklas <<пилка•>. - Фасмер ІІІ 261; 
Чернь1х ІІ 32; Пре9бр. ІІ 58; Bruckner 
414; Machek ESJC 449; Ho!ub-Lyer 
372; Skok ІІ 656; V Трубачев Рем. тер
минол. 376-377; Saur Et. Brun. 107-
109; Младенов 422; Uhlenbeck AfS!Ph 
15, 490; Mikko!a BerUhr. 150-151; 
Holthausen Ае Wb. 1 05; Кluge-Mitzka 
190; КІеіn 591, 1112; Wa!de-Hofm. ІІ 
305; Frisk ІІ 535-536. - Див. ще 
пестрий, писати. 

пилав <<ПЛОВ>>, [пілdв Она, пулdва 
Бі] «ТС.•>, плов; - р. пилdв, бр. пілdу, 
п. pilaw, pilaw, pilaf, ч. pilav, слц. pi!av, 
pilaf, болг. пилdф, м. пилав, пилаф 
<<ТС. >>, СХВ. пuЛёіВ. <<рІКО Ва каШа>>; -
запозичення з турецької мови; тур. pi
!av <<пилаВ•> походить від перс. palav 
<<ТС.•>. - Москаленко УІЛ 58; Фасмер 
ІІІ 261; Шипова 260; Преобр. ІІ 58; 
Дмитриев 542; Kopalinski 750; Holub
Lyer 373; РЧДБЕ 557; Mikl. ТЕ! ІІ 143; 
Радлов IV 133 7; КІеіn 1185. 

[пилас] (іхт.) <<пила-риба, Squa!us 
pristis•> Куз; - похідне утворення від 
пила; назва зумовлена тим, що відрос
тки по боках цієї риби схожі на зуби 
пили.- УРЕС ІІ 791.- Див. ще пИ
ла. 

[пилачка] (ент:, у сполученні [п. 
сосн6ва]) <<Пильщик сосновий, Lophy
rus ріпі (Tenthredo pini)•> Нед, пИльU{ик 
<<комаха родини tenthredinidae•>, [пи
лЮх] <<пильщик, TenthredO•> Нед, [пи
люх6вець] <<комаха Sasia tenthredini
formis•> Нед; - р. пилuльщик, слц. pi
liarka <<ТС.•>; - похідні утворення від 
пила, пилЯти; назви зумовлені тим, 
що яйцеклад цих комах своєю формою 
нагадує пилку. :____ ССРЛЯ 9, 1188; 
БС3 33, 37. -Див. ще пИла. 



пиленЯ 

[пиленЯ] «індича, курча, гусенЯ>>, 
[пілен.Я] <<курча>>; - вл. ріІо <<качеНЯ>>, 
нл. ріІе «rусеня>>, полаб. реіІ<\. <<Курча>>, 
болг. м. пuле <<курча; пташеня>>, схв. 
nuлe «ТС.>>; - ПСЛ. рі!~ звуконасліду
валЬНОГО походження, як і лит. руІе 
<<качка», лтс. р11е <<ТС.>>, прус. ріІІе (ви
гук для підкликання · качок); пор. та
кож крим.-тат. піlі <<курча>> (Радлов IV 
1338), тур. f>ili<;: <<ТС.>>, чаг. біfіч <<МОЛО
ДИЙ птаХ>> {Радлов IV 1766). - Фас
мер ІІІ 262; Преобр. ІІ 59; Младенов 
422; Trautmann 217. 

ПилИп, Пилuпко, [ Филuп, Фfлип 
(Ме), Філіпп Куз, Філь Шейк, Фfлько, 
Хвfлко, Хвіль, Хвfлько, Хілк6, Хіль 
тж], ПилИпенко, Пилuпиха, Пилtіпів
на, ПилИпів ка (церк.) <<Різдвяний піст, 
nіст святого апостола Пилипа>>, [пили
півчаний] <<ЯКИЙ буває в Пилипівку>>, 
[пилип6вний] «ТС.>>, ст. Филип'Ь (1427), 
Пилипов'Ь (1487), Филuпп'Ь <<конелю
бець>> (1627); - р. Филuпп, бр. Піл{п, 
др. Филип'Ь, п. ч. слц. вл. Filip, болг. 
Филuп, м. Филип, схв. Фuлип, слн. 
Filip, стсл. Фнлнn'"h, Пнлнn"Ь; - через 
церковнослов'янську мову запозичено 
в давньоруську з грецької; гр. ФіЛштrщ 
походить від апелятива rріЛштrо«;; <<ТОЙ, 
що любить конеЙ>>, утвореного з основ 
дієслова q:J,tf..tw <<Люблю>> та іменника 
їппщ <<КіНЬ>>. - Вл. імена 80; Беринда 
239; Фасмер IV 194; Петровский 222; 
Спр. личн. имен 468; Кореспу 65; Ил
чев 510. -Див. ще АрхИп, філантроп. 

пилипон <<Представник розкольни
цької секти російських старообрядців, 
що з XVII ст. почали оселятися в захід
них губерніях колишньої Російської 
імперіЇ>>; - р. филuпповеtj, [филип6н], 
бр. [піліп6н, піліп6нец], п. filipon 
«ТС.>>; - пов'язане з ім'ям засновника 
секти ррільця-втікача Фотія, що при
брав собі ім'я Пилипа (Філіппа). -
ССРЛЯ 16, 1378; SJ-. wyr. obcych 218. -
Див. ще ПилИп. 

[пиліш] <<міСце, де лежить свиня; 
забруднене місце>> Нед; - неясне. 

[пИлка] <<м'яч>>; - бр. [пfлка] 
<<ТС.>>; - запозичення з польсько"і мови; 

пИльний 

п. pifka утворено від ст. pifa <<ТС.>>, що 
походить від лат. ріІа <<М'яч, куля>>, по
в'язаного з pilus <<ВОЛОССЯ>>, piieus <<ПОВ
стяна кругла шапка>>, спорідненим з гр. 

rrtAЩ <<ПОВСТЬ>>, ПСЛ. *рь!stь, укр. 
повсть. - SW IV 193; Walde-Hofm. 
ІІ 302, 303. - Див. ще повсть. 

[пилочник] (бот.) <<плаун звичай
ний, Lycopodium clavatum L.>>; - похід
не утворення від пилок; назва зумов
лена тим, що спори цієї рослини (сі
м'яний пилок) збираються і широко ви
користовуються, зокрема, вживаються 

в медицині для пересипання пілюль, а 

також як дитяча присипка. - Бісюлі
на-Клоков 60; Нейштадт 60. - Див. 
ще пил. 

пИльrа - див. пільга. 
пИльний, [пильновuтий] <<старан

ний, дбайливиЙ>>, [пилuти] <<спонукати; 
відзначати, помічати, звертати увагу; 
уважно спостерігати, стежити>> Нед, 
[пилувати] <<поспішати>>, пильнувати 
<<Охороняти, стерегти; стежити, спосте

рігати; дбатИ>>, [пильнувdтися] <<бути 
напоготові, насторожі; оберігатиСЯ>>, 
[пилювdти] <<СпішитИ>> О, [спильнувd
ти] <<з'явитися вчасно; улучити чаС>>, 
спuльна <<ПИЛЬНО>>, (упИЛЬНОВаний] <<ре
телЬНО виконаниЙ>> Нед; - р. [пuль
ньuї] <<Старанний, дбайливиЙ>>, бр. піль
ньt <<ТС.; потрібний, необхідний, термі
новИЙ>>, др. пильньtu <<ВИнятковий, ви
датний,>; - не зовсім ясне; вважається 
запозиченням з польської мови (Пре
обр. ІІ 59; Ricl1hardt 92; Witkowski SOr 
19/2, 210); п. pilny <<дбайливий, ста
ранНІ-ІЙ; негайний, терміновиЙ>>, як і 
споріднені з ним ч. pilny <<ТС.>>, pilit <<ПО
спішати>>, ст. pileti <<Стараrися>>, слц. 
pilny <<Старанний, дбайливий; терміно
виЙ>>, вл. нл. pilny <<старанний, дбай
ливиЙ>>, етимологічногQ пояснення не 
має; припускається (Saur · Et. Brun. 
111) зв'язок з гіпотетичним псл. *pit-ti 
«Турбуватися>>, іє. *peit- <<ТС.>>; можли
во, сюди ж належить р. [пильчук] 
<<ОКО>>, [пиль] <<пора термінової літньої 
роботи>>; непереконливе припущення 
(Tedesco Language 27/1, 18-28; Ма-

369 



пильнИця 

chek ESJC 449) про походження від 
псл. *рrі-Іьg-ьnь (р. прилежньllї), як і 
пов'язання (Ondrus Sl. Wortst. 118-
119) з псл. piliti <<бити, сікти, різатИ•>, 
ріІа <<Пилка•>; <_;умнівне також зіставлен
ня (Schuster-Sewc 1064) з псл. *рьlnь 
<<ПовниЙ•>. - Фасмер ІІІ 262; Bruckneг 
413; Mikl. EW 246. 

[пильнИця] (ент.) <<комаха Xylota 
(Xy!ita;J)•> Нед; - пов'язане з пила, 
пилЯти (пор. нім. Sagefliege <<ТС.•>, 
букв. <<ПИла-муха, пила-комаха•> ); моти
вація назви неясна. - Див. ще пИла. 

пИльщик, пилЮх, пилюх6вець
див. пишічка. 

[пилЮк] (орн.) <<лунь, Cirus•>; - р. 
[пилЮк] <<канюк, сич, невелика сова 
різних видів•>, болг. [пилюк] <<Хижий 
птах, що краде курчаТ», [пuляк] <<ТС.•>, 
схв. піиьуга <<кібець•>, слн. [piljuh] 
<<Шуліка; лунь•>; - псл. piljukь <<птах, 
що краде курчат, каченят, гусенят•>, 

похідне утворення від рі!~ <<курча, 
каченя, гусеня•>. - Фасмер ІІІ 262; 
Преобр. ІІ 59; Младенов 422. - Див. 
ще пиленЯ. 

ПИЛЯ -ДИВ. білЯ. 
ПИмін (чоловіче ім'я), Пuмон, [Лі

мен], ст. ПимИН'Ь <<ПаСТЬ!р>> (1627); -
р. Пuмен, бр. Пімен, болг. Пимен; -
запозичення з грецької мови; гр. 
Почл1v утворене на основі іменника 
тrочл1v <<пастух, вівчар; пастир•>, пов' я
заного з тrOІ/Hxivw <<Пасу, вівчарюю; 
турбуюсь, піклуюсь•>, спорідненим з 

лит. piemuo <<пастух•>, piemenauti <<бути 
пастухом, пасти•>, дінд. payu- <<пастух, 
стороЖ•>, рМі <<пасе, стереже•>, ав. 
payav- <<Сторож•>. - Вл. імена 80; Бе
ринда 227; Петровский 179; Спр. личн. 
имен 445; Илчев 395; Frisk ІІ 573; 
Boisacq 800-801 . 

. пИнда1 <<Зарозумілість, пиха, чванс
ТВО•>, [пuндження], пuндик <<чванько•>, 
[пундик] <<маленький товстий хлопчик 
чи дівчинк<:~; карлик•> Бі, [пундирега] 
<<Чванько•> Корз, [пундя] <<ТС.•> Бі, 
[пундЮха] (назва корови, очевидно, 
товстої), пиндЮчливий <<пихатий, бун
дючниЙ•>, пиндЮчний «ТС.>>, [пендЮчи-

370 

пинИти 

ти] <<Надувати; настовбурчуватИ•> Бі, 
пuндиmися <<ПИНДЮЧИТИСЯ>>, пиндЮчи
mи (у виразах п. ніс, морду <<бундючи
тися•> ), lпендЮчитися] <<Надуватися, 
бундючитися; настовбурчувапІСЯ•> Бі, 
пиндЮчитися <<ТС.•>, [піньдЮчити] <<на
тягати•> Пі, [пундЮчити] <<Надувати, на
стовбурчувати•> Бі, [пундЮчитися] <<На
дуватися, настовбурчуватися; бундю
читися•>, [запuндоритися] <<Запишати
ся, набундючитися•> Ж, напиндЮчений 
<<чванливиЙ•>, розпuндитися <<дуже за
пишатися, розпиндючитися•>; - бр. 
[пінда] <<ПИхата жінка, що любить 
пишно одягатися•>, [піндь'tріць] <<Пишно 
одягати, випинати•>, п. pinda <<франти
ха•>, ч. pindik <<Карлик•>; - не зовсім 
ясне; очевидно, афективне утворення, 

пов'язане з випинdти, напинdти; ви
ведення від рум. plnda <<засада•> (Sche
ludko 140) позбавлене підстав. - Пор. 
бундЮчитися, прИнда, п'ЯстИ. 

[пИ:нда2 ] <<Стрічка•> ВеБ; - резуль
тат видазміни форми бuнда <<ТС.•> 
(див.). 

[пиндИrа] <<ЮШка з кислого моло
ка•> Нед; - оЧевидно, переосмислене 
запозичення з польської мови; п. [pin
dyga] <<Напій, горілка•> є афективним 
утворенням від ріс <<ПИТИ•>, споріднено
го з укр. пuти. - SW IV 194. - Див. 
ще пИти. 

[пИндик] <<ХвісТ» Нед; - афектив
не утворення. 

lпИндорити] <<Наполягати, наполег
ливо проводитИ•> Нед; - неясне. 

[пиндрЯчити] «мрячити• (~) (у 
конструкції надворі дощ пиндрячить), 
імовірніше <<Періщити•>, пор. [запин
дрЯчити] <<увігнати,. засунути•> Я; -
афективне утворення. 

[пиниrи] (бот.) <<круглі малі сливи, 
Prunus insititia L.•> ВеНЗн, Mak; - не
ясне. 

[пинИти] <<Заважати, перешкоджа
ТИ•>, [пинЯти]. <<зволікатИ•>, [пенЯти] 
<<бути неакуратним, незграбним•>, [пuнЯ
вий] <<Повільний, неквапливиЙ•> СУМ, 
ВеБ, [пенЯвий] <<Неакуратний, незграб
ниЙ•>, [пинь] (невідм.) <<Затримка, пере-



пИ:нтати 

починок>> О, [пин.Я] <<уперта людІ-ІНа>> 
Кур, безупИнний, впин (у виразі нема 
впИну), [запинИmи] <<ЗУПИНИТИ, ПрИПИ
НИТИ>>, запинатися <<Зупинятися в мов
ленні; перериватися, припинятися (про 
голос, розмову та ін.)>>, запщ)тuся, 
зап'Ястися «ТС.>>, [затіна] <<перешко
да>>, запона <<ТС.>>, запИнка <<Зупинка В 
мові; (заст.) кома>>, зупинtіти, зупИн 
(у виразі нема зупину) Г, Ж, зупИнка 
Г, Ж, невпИнний, [незупИнно] <<безпе
рервНО>> Ж; [неприпИнний] <<Нестрим
НИЙ; безпереШКОДНИЙ>>, неспИнний, не
уmіннuй, [опенИтися] <<зупинитися>> 
Ж, опинатися <<ЧИнити опір; [запина
тися В МОВі)>>, опинИmи <<ЗуПИНИТИ>>, 
ОпUНUmИСЯ <<ПОтраПИТИ, З'ЯВИТИСЯ; зу
ПИНИТИСЯ>>, [опИнка] <<перешкода>> Ж, 
перепинИти, [перепеня] <<перешкода>> 
Пі, перепИн (у виразі нема ні впину, 
ні перепину), перепинка <<зупинка; пе
решкода•>, перепона <<Перешкода•>, [пе
репоня] <<ТС.>> Бі, припинИти, [прИпИн] 
<<зупинка, затримка•> Г, Нед, [притіна 
Нед, прuпинка] <<ТС.>>, спинИти, спин 
(у виразі нема спину), спИнок <<ТС. >>, 
[сп6на] <<Перепона>> Бі, упиІіИmи <<зупи
нити, стриматИ•>, упИн, упинка (заст.) 
<<кома>> Нед; - р. [пинить] <<Затриму
ваТІ-І>> (?), [запинсіть] <<Зупиняти, за
тримуватИ•>, запинdться <<зупинятися 
в мовленні•>, запИнка, бр. запінсіцца, 
запінка, схв. зсіпон <<Затримка, зупин
ка•>; - характерні головним чином для 
української мови похідні утворення від 
псл. p~ti, p!>nQ <<п'ясти, пну>>, які розви
нулись, очевидно, на rрунті префік
сальної похідно"і форми za-pinati <<Запи
нати, затягувати (дорогу) якимись пе-
реnонамИ>>. - Див. ще п'ЯстИ. 
Пор. запона. 

[пИнтати] .. <<шукати, стежитИ>> О, 
[пинт] ~слід; настріЙ>> О, [напИнта
ти] <<Знайти, нашпати» О, [напИнта
тися] <<Попасти під руку•> О; - оче
видно, результат зближення з пита
ти( ся) запозиченого рум. plndi <<під
стерігати, вистежувати>>, pfnda <<Засід
ка>>, яке виводиться від болг. ст. цсл. 
пжднтн <<ГНати>>, спорідненого з укр. 

шІпка 

[пудити] <<ТС.>>. - СДЕЛМ 344; DLRM 
623. - Див. ще пудити. 

[пИпа1 ] <<люлька>> О, [піпа] <<ТС.>> 
ВеУг, [пИпка] <<ТС. О; мундштук люль
ки Нед•>, [пfпка] <<ТС.>> Нед; - р. 
[пИпка] <<люлька,,, бр. п{пка, п. слц. 
pipka, ч. [pfpa] <<ТС.•>; - через західно
слов'янські мови запозичено із серед
ньоверхньонімецької; свн. pfife (двн. 
pfїf(f)a <<трубка, дудка, цівка>>, нвн. 
Pfeife <<Свисток, дудка; люлька•>), як і 
днн. дісл. рїра, дангл. рїре <<дудка; 

ЛЮЛЬКа>>, фр. ріре <<ЛЮЛЬКа>>, ПОХОДИТЬ 
від нар.-лат. *рїра <<дудка•>, пов'язаного 
з лат. рїраrе <<ПИщатИ>> (про птахів). -
Фасмер ІІІ 264; Кluge-Mitzka 542. -
Див. ще писк. 

[пИпа2 ] (дит.) <<Вода•> Л, Па; - ре
дуплікативне утворення (характерне 
для слів дитячої мови) від основи пи
<<ПИТИ>>. -Див. ще пИти. 

[пИпа3 ] <<ВИд дитячої грИ>> (в якій 
один з учасників накидає на себе про
стирадло і лякає решту гравців з тем

ної кімнати); - неясне; можливо, в 
якийсь спосіб пов'юане з р. [пИпа] 
<<короткозоfа, підсліпувата людина>>. 

[пишік <<МОЗОЛЬ>>, [пfпа] <<наріст у 
конеЙ>> О, [піпсік] <<Підколінна nухлина 
(у коня) Нед; наріст, rуля ВеУг•>, 
[бібсік, пупсік] «ТС.•> тж; - п. pipak 
<<хворобливий наріст на нозі коНЯ>>; -
через посередництво польської мови 
запозичено з німецької; нім. Pfpphacke 
<<Підколінний опух>> складається з імен
ників Pipps <<ОПУХ>>, який походить від 
іт. pipita <<ПИПОТЬ>>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО 
лат. pituїta <<сопля, гнійна рідина•>, спо
рідненого з гр. тrІар «жир•>, тriwv <<Жир
НИЙ>>, дінд. pinal) <<ТС.>>, СТСЛ. ПІ1ТАТІ1 
«ГодуватИ>>, і Hacke <<П'ята•>, спорідне
ного з снідерл. hac, l1acke, гол. hak, 
фриз. l1akke, дісл. hokill <<суглоб на за
дній нозі>>, лат. соха <<стегно•>, дірл. 
coss <<нога>>. - Шелудько 42; SW IV 
200; Веrп. І 581, 585; Кluge-Mitzka 
279; Wa!de-Hofm. І 283, П 211-212, 
з 11. 

[пИпка] <<Сосок . на грудях; носик 
молочника, чайника•>, пuпоть <<хворо-
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бливий наріст на кінчику язика у ку
реЙ•>, [кИпіть] «ТС.>> Мо, Дз, [пuптик] 
<<ТС.; СОСОК>>; - бр. (пь{поць] <<ПИПОТЬ>>, 
[пь'тло], п. рурес, ч. ст. рірес, болг. 
пuпка <<ТС.>>; - звуконаслідувальне ут
ВОреННЯ, споріднене з лит. pypti <<пища
ТИ>>, лат. ріреге <<ТС.>>, англ. рір <<ПИ
ПОТЬ>>; семантичний зв' язок пояснюєть
ся тим, що птахи, у яких з'являється 
пипоть, видають своєрідний писк; ре
конструкція псл. *ріtьtь <<ПИПОТЬ>> і зве
дення ·його д,о іє. *pїtu- <<слиз, смола•> 
(Machek ESJC 643) мало обrрунтовані. -
Преобр. ІІ 59; Brtickner 449; Holub
Kop. 273; Младенов 423; Mikl. EW 
249. - Пор. писк. 

[пИпнати] <<Копатися, мудрувати•> 
Нед, [пuпнавка] спорпання, капани
на•>, [пипнанuна] <<ТС.>> тж; - р. [пь'т
нить] <<Копатися•>, [пьtплить] <<ТС.>>, бр. 
[пь'тніць] <<Повільно робити, копатися•>, 
[пь'тліць] <<ТС.>>, п. [pyplac] <<робити не
дбало і повільно, бабратися•>, [pyplac, 
pypJic] <<ТС.>>, Ч. pip[ati se <<ВОЗИТИСЯ, 
копатися•>, pipati <<мацати•>, ст. opiplati 
<<ОбмацаТИ>>, слц. piplat' sa <<Виконувати 
дрібну роботу; копатися, возитися•>, вл. 
piplic <<ТС.>>, pipliC so <<Копатися, возити
ся•>, болг. пuпам <<мацаю, хватаю•>, м. 
пипа <<мацає, обмацує•>, схв. пйпати 
<<мацати; зволікати•>, слн. p!pati <<витя
гувати, виривати•>; - псл. pipati <<Ма
цати•>; - єдиного пояснення не має; 

вважається звуконаслідувальним утво
ренням (Фасмер ІІІ 419; Holub-Kop. 
273; Skok ІІ 659); пов'язуєть~я також 
(Младенов 423; Machek ESJC 450) з 
іє. *pelp-, тим самим, що й у лат. pal
pare <<ПОІ:_ЛаджуватИ>>, укр. палець. -
Schuster-Sewc 1066. 

пир1 (заст.) <<бенкет•>, пирувальник 
(заст.) <<учасник пиру, любитель бен
кетів, бенкетник•>, [пирл[івий] <<щедрий 
на бенкети, охочий до бенкетів•> Нед, 
[пирнuй] <<ЖИрннЙ, ПОЖИВНИЙ>> Нед, 
пирувати (заст.) <<бенкетувати•>; - р. 
болг. м. пир, др. пиро <<бенкет•>, схв. 
пйр <<те.; весілля•>, слн. p!r <<бенкет•>, 
стсл. n11р'Ь; - псл. ріrь <<ТС.>>, пов'яза
не з piti <<ПИТИ>> (як darь з dati). -
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Фасмер ІІІ 264; Черньrх ІІ 34; Преобр. 
ІІ 60; Младенов 423; Skok ІІ 660; Mikl. 
EW 246. - Див. ще пИти. 

пир2 
- див. перти3 . 

[пИfа] <<собака-дворняжка•> Г, Нед, 
[пuрга «ТС.>> тж; - неясне; можливо, 
пов'язане з [пир] <<сварка•> як позна
чення злого собаки. - Пор. перти3 . 

пиргач (зоол.) <<Кажан, Vespeгtilio 
L.•>, [паргач ДзУЗЛП, пергач, перогач 
тж, пиргаль ВеНЗн, пирхач ДзУЗЛП, 
попергdч, спиргdч, чипіргач тж] <<ТС.>>; 
- п. [pyrgacek, pyrhacz, pгhacz], слц. 
[pirgac, pirihac, spirhac, sрегас, mispe
гhac, visperhac], схв. [пирац] «ТС.>>; -
складне утворення з компонентів пир, 
того самого, що входить і до складу 

НаЗВИ нетопur <<КаЖаН>>, і гач-, ПОВ'Я
ЗаНОГО з [гачі <<штанИ•> (пор. п. gacek 
<<кажан•>, [gacopierz] «ТС., (букв.) літа
ючий у штанях•> ); форма [спиргач], 
можливо, пов'язана з слц. [spirhac], 
яке є результатом скоrочення складе

ної форми [misperhac з початковим 
компонентом mis ( < mysь) <<миша•>; дум
ка (Дзендзелівський УЗЛП 102-103) 
про запозичення украtнських назв з 

польської мови не зовсім переконлива. 
- Бандрівський Досл. і мат. V 6; Нім
чук 201; Smyl Рог. j~z. 1958/4, 181; 
Slawski І 244-245. - Див. ще гачі, 
нетопИр. - Пор. миш-пиргач, не
шпергач, пИрй:ця. 

[пирей] <<солом'яний попіл•> Нед, 
[пup{iij «ТС.•> Нед, [пир[іти] <<загорати
ся від гніву•> Нед, [пирний] <<пряниЙ•>, 
[пирнЯчий] <<пряний; (пfо запах) гост
рий Нед•>, [запuритися <<червоніти від 
гніву•> Нед; - р. [пьІрей] <<присок, га
рячий попіл; припічок, загнітка•>, п. 
perz <<присок•>, [pyrzyna], ч. pyf <<ТС.>>, 
слц. pyrina <<перегорілі рештки, попіл•>, 
вл. pyriC <<топити, опалювати, грітИ•>, 
pyriC so <<червоніти•>, нл. pyrina <<іскра, 
гарячий попіл; труТ», pyris <<Запалюва
ти, розпалювати•>, схв. mlpjaн <<тушко
ване м'ясо•>, пурити <<смажити•>, слн. 
pereti <<ТЛіТИ, ГНИТИ>>, pfr <<ТЛіННЯ>>, pfгav 
<<тлінний•>, perav «ТС.•>; - псл. *руrь 
<<тліючий попіЛ, жар•>; - споріднене з 
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гр. 7IiJp <<Вогонь•>, вірм. hur, умбр. ріг, 
ірл. UГ, дісл. furr, fiгr, ДВН. fiuг, fuir, 
нвн. Feueг, дангл. дфриз. fiur. англ. 
fіге, снідерл. гол. vuur, тох. А рог, тох. 
В pwar, гот. fon, прус. panno, хет. 
pabbur <<ТС.>>, дінд. pavate <<Очищає>>, 
punMi <<ТС.>>, pOtab <<ЧистиЙ>>, лат. piJгus 
<<ТС.>>, putare <<ЧИСТИТИ>>; іє. *ре!JОГ <<ВО
ГОНЬ>>. - Фасмер ІІІ 419; Преобр. IJ 
159-160; Bruckneг 402; Machek ESJC 
~02-503; Holub-Kop. 307; Schusteг
Sewc 1197-1198; Skok ІІ 661; Кри
тенко Вступ 517; Кluge-Mitzka 195; 
Walde-Hofm. ІІ 390; Кlein 593-594, 
1278; Vries NEW 147-148; J6hannes
son 537; Falk-Toгp І 286; Pokorny 828. 

[пиренка] (бот.) <<рястка зонтична, 
Oгnithogalum umbellatum L.>> Mak; -
р. [пьtренка] <<ТС.>>; - очевидно, пов'я
зане з пирей (пор. іншу назву цієї рос
лини [пшеничка] ВеНЗн); назва мо
тивується, очевидно, схожістю листків 
обох рослин (Флора УРСР ІІІ 218). -
Див. ще пирій. 

пйрий - див. пірий. 
[пйрйця] <<метелик Papilio; Phalae

na•> Г, ВеНЗн, [пирtічка ВеНЗн, піриця 
ВеЛ, опариця ВеНЗн, опер ВеНЗн] 
«ТС.>>; - очевидно, пов'язане з осно
вою пир, тією самою, що й у [пиргdч] 
<<кажан>>, нетопИр <<ТС.>> (пор. слц. [piг
gacik] <<ВИд метелика>>). - Див. ще не
топИр. -Пор. пирпіч. 

пиріг, [пер{г, пир{й 0], пиріжеч
ник <<той, хто пече або продає пироги>>, 
пир{жник <<ТС. >>, пиріжк6ва <<крамни
ця, де продають пиріжки>>, [пирожdта] 
<<вареники>> О, [пиfожdччя] <<великі 
пироги>>, [пир6женє <<Вода, в якій ва
рилися пирогИ>> Нед, [пир6жини] <<п'я
тий день весілля>>, [пер6жини] <<ТС.>> 
тж, пир6жщ: <<тістечко>> (з р.), пир6ж
ниця <<форма для випікання кондитер
ських виробіВ>>, пирожuтися <<здійма
тися (перев. про тісто); [величатися],>; -
р. пир6г, бр. пір6г, др. пирога <<ПШе
ничний хліб>>, п. ріег6g <<Вареник, пи
ріжОК>>, рігоg «ТС.>>, Ч. рігоh <<ПИріГ>>, 
слц. рігоh <<вареник>>; - псл. pirogь, 
утворене від рігь <<бенкет•> за допомо-

пирюітий 

гою суфікса -оgь (як р. тв6р6г); при
пускалося також (Преобр. ІІ 60; Сабо- . 
левский РФВ 66, 348) походження від 
руго <<пшениця>>, др. пьtро <<Полба>> під 
впливом рігь <<бенкет•>; виведення 
(Ramstedt 67; Rasanen ZfSIPh 20, 448) 
з тюркських мов (чув. *pQг;:Jk, крим.
тат. тур. чаг. Ьогаk <<пиріг з м'ясом>>) 
не узгоджується з відсутністю слова в 
південнослов'янських мовах. - Филин 
Образ. яз. 213; Фасмер ІІІ 265-266; · 
Черньrх ІІ 34-35; Шuпова 260; Bгuck
neг 410; Machek ESJC 451; Mikl. VGг. 
ІІ 283; EW 247. -Див. ще пир1 . 

пирій (бот.) <<Agгopyгum Gaгtn., 
Elytгigia Desv.>>, [париватка Mak, пер
гfй Куз, перевятка Mak, перієвdтиця 
Нед, перієватка Mak, пер{йка Нед, 
пирватка Mak, пирей Нед, пир[йка, 
пір{й Нед, прийоватка Mak] «ТС.>>, 
[пер{й] «ТС.; тимофіївка альпійська, 
Phleum alpinum L.; стоколос безостий, 
Bгomus inermis Leyss.>> Нед, пир{йник 
(зб.), [пиріЯка], пщ!іювdтий, lперію
вdтий], запирієний, [запер{єний] Ж; -
р. пьtрей, бр. пь'tрнік, др. пьtро <<полба, 
двозерна пшениця, Tгiticum spelta L.>>, · 
п. perz <<ПИріЙ>>, ч. слц. pyr, вл. руг, нл. 
pyr, бОЛГ. пuрей, М. пиреj «ТС.>>, СХВ. 
пЙр <<ПОЛба>>, СЛН. pfr, СТСЛ. nь.1р0 <<ТС.>>; 
- псл. *руrь, *ругьjь пов'язане з руго 
<<полба>>; - споріднене з лит. piJraT <<Ози
ма пшениця>>, puras <<зерно озимої пше
ниці>>, лтс. рuгі <<Озима пшениця>>, прус. 
рuге <<СТОКОЛОС>>, гр. тrup6c; <<ПШеНИЦЯ>>, 
дангл. fyгs <<ПиріЙ>>; іє. *рОго- <<Зернина>>. 
- Німчук 268; Фасмер ІІІ 419; Мерку
лова .3тимология 1964, 75-76; J?гuck
пer 402, 647-648; Machek, ESJC 502; 
Jm. гostl. 283; Schuster-Sewc 1197; 
Skok ІІ 660; Бернштейн Очерк 197 4, 
290-291; Tгautmann 232; Сабаляускас 
Rakstu kr. Endzelїnam 221-223; Muhl.
Endz. ІІІ 449-450; Fгaenkel 671; Fгisk 
ІІ 631; Pokornyr 850. 

[пирюітий] <<З піднятими вгору ро
гами; кирпатий Нед>>; - п. [pyrkaty] 
<<КИрпатиЙ>>, [peгkaty] <<ТС.>>; - очевид
но, сюди ж схв. пfJttaв <<КирпатиЙ>>, 
прtшти <<nіднімати, дерти (ніс); наду-
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вати губи; кривити роТ»; - глибша 
етимологія неясна; тлумачення україн
ської форми як результату метатези в 
слові кирпатий (Булаховський Мо
возн. 8, 1949, 48) здається сумнівним. 

[пйрса] <<дерев'яна тирса>> Л; - не 
цілком прозоре; можливо, результат 
контамінації форм т[ірса і пuрскати. 

ПЙ:рскати <<бризкати, пирхатИ>>, 
пuрснути <<ШВИДКО побіГТИ>>, пирск, 
[тірскалка] <<бризкалка, зроблена з 
бузини або іншої рослини•> Л, [пир
ськuй] <<ШВИДКИЙ, баскиЙ>>, [нат[рск
ливий) <<запальний, сердитиЙ•> Ж, оп
рИскливий, опришкуватий <<ТС.•>; - р. 
пьtрскать <<бризкати, пирхати; неспо
дівано вискакувати•>, бр. пь'tрскаць 
<<бризкати, пирхати•>, п. [pyrskac] <<бриз
кати, прискати•>, нл. ругsус se <<розлі
татися; бити•> (про дощ), схв. прскати 
<<ТС.•>; - не зовсім ясне; вважається 
результатом метатези у формі пр[іска
ти (пор. аналогічні співвідношення у 
[пирщ] - прищ, [кирвавий] - крива
вий), при цьому припускається вплив 
порскати (Булаховський Вибр. пр. ІІ 
273); пояснюється також ( Фасмер ІІІ 
333-334; Шахматов ИОРЯС 7/2, 
338) як експресивний варіант форми 
порскати. - Пор. порсюіти, прйс
кати. 

[пирсксіч] (орн.) <<ВИД дрозда, Tur
dus viscivorus.>> Г, Нед; - слц. [prska
vec, prskota], trskota <<ТС.•>; - звукона
слідувальне утворення, в якому відо
бражається крик цих птахів, коли вони 
лякаються або злітають. - Ferianc 
Nazv. vtakov 195. 

[пирх] (вигук для передачі вильо
ту), [пuрхати] <<Злітати•>, [тірхнути] 
<<ПролетітИ>>, [пірхати] <<П:fрХати; не
спокі.йно стрибати ВеЗн>>, [перхнути] 
<<побігти; набігти, наїхати•>; - р. [пь!р
кнуть] <<Злетіти•>, бр. пьtрхаць <<пур
хати•>, п. pierzchnctc <<пурхнути; утек
ТИ•>, ч. prchati <<утікати; звітрюватися, 
випаровуватися•>, слц. pfchat' <<ТС.>>, вл. 
pjerchac <<пурхати•>, pjerchnyc, нл. pjer
chas, боіrг. п'Ьрхам «ТС.>>, схв. прхнути 
<<пурхнути, полетіти•>; - очевидно, зву-
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конаслідувальне утворення, паралельне 
до порхати, пурхqти; вважається та
кож (Machek ESJC 483) пов'язаним з 
давнім коренем і є. *pers- <<утікатИ>>, на
явним у хет. pars- «ТС.>>. - Skok ІІІ 39. 

пнрхати <<ШУМНО ВИПускати ПОВіТ
ря з ніздрів чи rота; судорожно каш
ЛЯТИ>>, [перхати <<Кашляти•> Бі, [пер
хота] <<ЛОскотання в горлі•> Бі, пирхо
та <<Тс.; кашель•>, затірханий <<ЯКИЙ 
задихався•>, поперхнутися; - р. пер
хать <<КаШЛЯТИ>>, бр. пьtрхаць <<ПИрха
ТИ>>, пірхаць <<Кашляти•>, п. [pierszer\] 
«чихотна трава, тисячолисника, ч. 

prchati <<прискати•>, слц. prchul'at' <<Ка
шляти•>, болг. пр'Ьхам <<ПИрхаю•>, слн. 
prhati <<пирхатИ•>; - остаточно не з'я
соване; вважається звуконасліду
вальним утворенням ( Фасмер ІІІ 24 7); 
висловлювалося також припущення 

(Преобр. ІІ 48-49; BrUckner 410-
411) про зв'язок з коренем *регх-/ 
*porx- < *pers-, тим самим, що і в 
персть, перхоть, порох, причому вва
жалося, що первісним значенням тут 
було <<З кашлем вИділяти бризки•>, мож
ливо, пов'язане з [пр[іхати] <<Кашля
ТИ•> (пор.). 

[пйрця] (назва вівці за мастю) Доп. 
УжДУ 4, [пирцЯня, пирчаня] <<ТС.•> 
тж; - неясне. 

пирщ- див. прищ1 . 
пирЯти1 <<носити, тягатИ>>, [пирd

чить] <<насилу нести; таскати•> Л, [піри
ти] <<багато набирати (в кишеню, по
діл, мішок)•> Ме, [напірити] <<багато 
набрати Ме; надягти багато одягу Пі>>; -
р. пьtр.Ять <<КИдати, совати•>, ч. vpifiti 
<<втиснути•>; - очевидно, пов'язане з 
перти, р. періть <<нести важку но
шу•>. -Див. ще ш~рти2 . 

пирЯти2 - див. ш~рти1 . 
[пИсар] (іхт.) <<верхоrюдка, Albur

nus alburnus L. (А. bipunctatus)•> Нед, 
[тісарка] <<ТС.>> Нед; - р. [писарь] 
<<Aiburnus Baldneri•>, [писарка] <<ТС.>>, 
слц. [pisorka] <<Aiburnus bipunctatus•>, 
схв. [pisar] <<Підуст, Chondrostoma na
SUS•> 3тимология 1973; - результат 
перенесення назви пИсар <<секретар•>, 
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зумовленого, очевидно, тим, що вздовж 

бокової лінії цієї риби є темні смуги і 
паралельні точки. - Коломиец Про
исх. назв. рьrб 29; Усачева 3тимология 
1974, 101.- Див. ще писати. 

писати, [писарити] (<бути писа
реМ>> Нед, [писарчити] Нед, писарю
вати «ТС.>>, [пuсуваmи) <<ЧаСТО ПИСаТИ>> 
Нед, [пись.мачити] <<Вчити грамоті•> 
Нед, писак <<металевий різець для рі
зьби по дереву; [писака; залізне клей
мо бондарЯ)•>, писака, тісало <<Перо; 
[олівець, все, чим пишуть Нед]•>, ті
сальце <<інструмент для розмальовуван
ня писанОК>>, писщ-иіна, тісанка <<кра
шанка>>, [писанка] <<портрет, картина•> 
Пі, писанкар <<ТОЙ, хто розмальовує 
писанки•>, писання, тісар, писаренко 
<<СИН писаря•>, писар[іна (знев.) <<ПИ
сар•>, писар[іха <<дружина писаря•>, пи
сарівна <<дочка писаря•>, тісарка <<дру
жина писаря; [жінка, яка розписує пи
санки О],>, [писарка] <<писаfство, слу
жба писаря•> Нед, [пuсарня <<канцеля
ріЯ>> Г, Пі, [писарнЯ] (зб.) <<писарі•>, 
писарство <<ПОсада писарЯ>> СУМ, Нед, 
писарча «молодий початкуючий пи
сар•>, писарчук <<СИН писаря, молодий 
писар•>, тісарша <<дружина писаря•>, 
[писатель] <<письменник•> Нед, [писа
тельство] <<Заняття літературною пра
цею•> Нед, [писdчка] <<паличка для роз
писування підошов Г; прилад, яким 
розписують писанки О; фумель, лощи
ло (інструмент для лосніння шкіри у 
шевців) Нед•>, [писачок] <<інструме,нт 
для орнаментування металу•>, [писе.м
ко] (зменш.) <<ЛИСТ», [писе.мf\е] <<ТС.•> 
Нед, писемність, [писе.мство] <<Літера
тура, письменсТВО>> Бі, писець <<У Дав
ній Русі переписувач і упорядник RУ
кописних книг; [письменник Нед]•>, 
[писовня] <<nравопис•> Нед, [писуля] 
<<писака Нед; цидулка Бі; ряба корова 
0•>, писулька <<цидут(а,>, [ тісче] <<пла
та за писання•> . Нед, [писчик] «Гри
фель•> ВеЛ, пись.мак <<Письменна лю
дина; письменник•>, [пісь.мак] <<Пись
менна людина•> Пі, пись.мацтво (знев.) 
<<ПИСЬМеННИЦТВО>>, [письма ЧеН Є) <<ПОЧаТ-

писати 

кова освіта, грамота•> Нед, пись.мена, 
[пись.менець] <<Письменник•> Нед, пись
менник, пись.менництво, письмен
ність, письменство <<література; гра
мота; писемність•>, письмо <<писемність; 
грамота; лист; рукопис•, пись.мовець 
(заст.) <<письменник•>, пись.мовник (заст.) 
<<Збірник зразків для листування•>, 
[пись.мовність] <<письменнісТЬ>> Нед, 
[пuщик] <<перо для писання>> Нед, [пі
суля] <<ряба корова•> О, [пісЯг] <<смуга 
на шкірі тварини від удару•> Л, [пісЯга] 
«ТС.>> Куриленко, писальний, тісаний, 
[писарuстий] <<різнокольоровий, періс
ТИЙ>> Нед, тісарський СУМ, Г, [писdс
тий] <<прикрашений вишивкою•>, пи
се.мний, писцевий (у виразі писцеві 
книги), тісь.менний, [пись.меннuчий] 
<<ПИсьменницькиЙ•> Нед, [пись.менський] 
<<Письмовий•> Нед, письмовий, [пісул[іс
тий] <<цяткованиЙ•> О, [безпись.менний] 
<<НеграмотниЙ•> Я, [впис] Ж, втіска, 
вuпис, В[іписка, відпис, відтіска, до
пис, дотіска СУМ, Я, дотісувач <<КО
респондент•>, запис, [запuсьj <<ЗаПИС>> 
Ж, затіска, затістік <<Книжечка для 
записів; [протокол Ж].>. [записнuчий] 
<<ПротоколісТ» Ж, затісувач, напис, 
надпис, [надпись] Ж, надтіска, над
писюій, [невитісаний] <<який важко 
або неможливо описати•> Ж, непись
менність, нетісаний, непись.менний, 
отіс СУМ, Пі, отіска, [описка] <<барв
ник у гончаріВ>>, отісувач, [одпись] 
<<ПИСЬМОВа ВіДПОВіДЬ>> Пі, перепис, пе
рет{ска СУМ, Нед, перетісувач, [пе
реписуватель] <<Переписувау•> Нед, [пе
репись] Нед, переписюій, перезапис, 
підпис, підтісар (заст.) <<помічник пи
саря•>, [підписарчий] <<ТС.•> Нед, під
тіска СУМ, Нед, [підтісок] <<писар
чук; канцелярист•> Пі, Бі, [підпuсчик] 
«ТС.•> Бі, підтісюій СУМ, Нед, [попис] 
<<СПисок, перелік•> Нед, пр[іtшс, [при
писанець] <<ТОЙ, щ6 заново приписався 
до громади•>, пр[іпuска, приписюік, 
пропис, протіска, [пропись] <<напис; 
пропис•> Нед, прописюій, протісоч
ний, розпис, розтіска, спис <<список; 
ОПИС>>, списатель (іст.) <<ПереписуваЧ>>, 
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[списне] <<плата за j)екомендований 
лист•> Нед, стісок, [ymic] <<впису
вання; список; зміст Нед•>, [уписний] 
<<ТОЙ, ЩО ВПИСУЄТЬСЯ>>; - р. писать, 
бр. пісаць, др. писати, п. вл. pisac, ч. 
psati, слц. p(sat'. нл. pisas, болг. пuс
вам <<ПИШУ>>, М. пише, СХВ. пuсати, 
слн. pfsati, стсл. nь.сА'Т'І1, n11сА'Т'І1; -

псл. pьsati, пов'язане з рьstгь <<Періс
тиЙ•>; - споріднене з лит. piesti <<ма
лювати•>, прус. peisai <<Пишуть•>, дінд. 
pis-, pirilsati <<Вирубує, прикрашає, фор
мує•, ав. pa~s- «розмальовувати, при

крашати•>, дперс. nipistanay <<писати•>, 
перс. nivistan, ос. fiпsun, fyssyn «ТС.•>, 
тах. А pek- <<малювати>>, В paik- «ТС.>>, 
гот. faihs <<Перістий, строкатиЙ•>, двн. 
f~h. дангл. feh «ТС.>>, лат. pingere <<Ма
люватИ•>, гр. тrаtхіЛос; <<ПерістиЙ•>; іє. 
*peil{-, *рік- <<прикрашати, робити стро
катим•>; відбулося перенесення значен
ня від <<малювати, пестрити, фарбува
ТИ•> (яке зберігається в переважній 
більшості слов'янських мов, напр. укр. 
тісанка <<Крашанка•> та ін.) до <<писа
ТИ>>. - Фасмер ІІІ 266; Чернь1х ІІ 35; 
ПреQбр. ІІ 61; Bruckner 415; Machek 
ESJC 4~5; Holub-Kop. 302-303; 
Schuster-Sewc 1067; Младенов 539; 
Skok ІІ 662-663; Leeming RSI 34/ 1, 
24-25; Tгautmann 210-211; Fraenkel 
526, 587; Абаев ИЗСОЯ І 501-502; 
Кluge-Mitzka 189; Horn 235; Walde
Hofm. ІІ 305-306; Гамкрелидзе-Ива
нов 110, 632; Pokorny 794-795. -
Пор. пес, пестрий. 

ПИСК, [mіскава) <<ПИСК, ПИСКОТНЯ>> 
Бі, тіскавка, [тіскалка] <<Пискавка; 
криклива дитина•>, [тіск{вка] <<курка, 
що перший рік несеться•> Г, Нед, тіс
кіт, писклЯ, [пісклЯ] <<курча•>, [тіск
нява] <<ПИСК•> Пі, [пuснява], пискотнЯ, 
[писkотнява] «ТС.>>, пискун, [тіщсів
ка] <<Сопілка•> Г, О, [тіщсілка] «ТС.•> 
Нед, Куз, [пищало] <<Пищик, свистою>, 
пйщик, [пищівка] <<сопілка•> О, [ті
щ6к] <<лівер, сифон Нед; мундштук 
люльки•>, пищуха (зоол.) <<Сіноставець, 
Ochotoпa Link•>, пискуха <<ТС.>>, писк
лuвий, писклЯвий, пискучий, тіска-
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ти, пискот{ти, тіскнути, тіснути, 
пищdти, запискотати; - р. писк, пи
щать, бр. піск, п. ч. слц. вл. pisk, нл. 
piskas, nолаб. paiste <<nищить•>, болг. 
тісак <<писк, плач•>, тіскам, пищЯ 
<<ПИЩу, ПЛаЧу•>, М. писОК <<ПИСК, ВереСК>>, 

схв. пйсак (чол. р.), піlска (жін. р.) 
«ТС. •>, СЛН. pfsk <<СВИСТОК, СВИСТ>>, pfska
ti <<СВИСТаТИ>>, СТСЛ. nІ1СК'Ь <<СВИСТ, звук, 

тон•>, пискати <<Грати на сопілці•>; -
псл. piskь, piskati, *piscati < *pisketi; 
- звуконаслідувальне утворення, спо
ріднене з лит. pypti <<ПИщатИ•>, лтс. 
pїkst~t <<ТС.•>, pїkstiens <<ПИСК•>, лат. рї
раrе, гр. тrtтrтri~w <<ПИШУ•>, дінд. pfppaka 
(вид птаха), picchora <<сопілка; флей
та•>, picchola «ТС.•>, нвн. piepen <<пища
ТИ•>, англ. реер <<цвірінькати; пищати•>, 
рір <<цвірінькати, щебетатИ•>, ріре <<спі
вати•> (про птахів), фр. pepier щвірінь
кати•>; іє. *рі-. - Фасмер ІІІ 271; Чер
НЬІХ ІІ 35; Преобр. ІІ 62; Г9ряев 260; 
Bruckner 415; Machek ,ESJC 451; Ho
lub-Kop. 2Z4; Schuster-Sewc 1068; Мла
денов 424; Saur Et. Brun. 81-83; Korf
nek 221-222; Mikl. EW 247; Trautmann 
221; Mayrhofer ІІ 272, 285; Walde
Hofm. ІІ 309; Кlein 1147; Pokorny 830. 

[пИ:скавець] (бот.) <<поросинець, 
Hypochoeris L.•>; - не зовсім ясне; мо
же бути пов'язане з писк, тіскати 
або з тісок <<Морда, свиняче рило•> 
(пор. інші назви: порос[інець, вепр[і
нець, нім. Ferkelkraut, власне, <<Порося
че зілля•> ). - Симоновиh 243. 

[писксір] (іхт.) <<піскар, пічкур, Go
bio gobio L.•>, [пискур]. <<ТС.•> О; - R· 
[пискdрь, пискан, пискун], п. [piskorz], 
ч. [piskof], вл. piskor, болг. [пискал], 
схв. піlскор, слн. [piskor] <<ТС.•>; - ре
зультат видазміни назви піскар, збли
женої з основ.ою тіскати (lmicкip] 
<<в'юн, Misgurnus fossilis)•>. - Коломи
ец Происх. назв. рь1б 42. - Див. ще 
пісксір. -Пор. пИ:скір 1 . 

пИскати - див. писк. 
[пИ:скір1 ] (іхт.) <<в'юн, Misgurnus 

fossilis ( Cobitis fossilis)•> Г, Нед, [тіс
кор ВеБ, піскор ВеНЗн, пискур Нед] 
«ТС.•>; - р. [пискdрь, пискан, пискун], 
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бр. [піскар, піскун], п. piskoгz, [pis
kun], ч. (paskovany) piskof, слц. вл. 
piskor, нл. piskor <<ТС.>>, схв. піlскор 
<<річкова мінога, Lampetra fluviatilis L.; 
[в'юн]»; - похідні утворення від писк, 
пищdти; назви зумовлені тим, що 
пійманий в'юн видає своєрідні звуки, 
заковтуючи повітря (він узагалі може 
дихати повітрям, видаючи при цьому 
характерний писк); пор. інші назви 
в'юна: п. sykawiec, лит. pyplys від pypti 
<<ПИЩаТИ>>, ЛТС. pїkste ВіД pїkstёt <<ПИ
ЩаТИ>>; позбавлене підстав виведення 
(Попов Ист. лекс. 15-17; Критенко 
Вступ 511; Младенов 424; Pokorn у 
796) від іє. *peisk- / pisk- <<риба>>. -
ВеБ 284; Фа~мер ІІІ 267; BrQckner 415; 
Machek ESJC 451; Schuster-Sewc 1068; 
Skok ІІ 663-664; Коломиец Происх. 
назв. рь1б 37; Рь1бьІ СССР 227; Mat
zenauer 277. -Див. ще писк. - Пор. 
пісюір. 

[пискfр2 ] (зоол.) <<Землерийка, So
rex L.>>, [писківка, пискур, піскавка, 
піскор, піск!)чка Нед, піц ( ь) ка в ка, 
ціпкор, ціпавка] «ТС.>> ВеНЗн; - слц. 
piskor, нл. piskac <<ТС.>>; - похідні утво
рення від писк; назви мотивуються 

тим, що цей звірок свистить і пищить 
(особливо під час гону); пор. пискуха 
<<сіноставець, Ochotona Link>>, пищ!)ха, 
піск!)ха, р. пищ!)ха <<ТС.>> з подібною 
мотивацією. - ВеЛ 449; Фауна Украї
ни І 162. - Див. ще писк. - Пор. 
пйскfр1 . 

[писклюка] (бот.) <<паслін, So!a
num nigrum L.>> Mak, [піскль6н] <<ТС.>> 
Л; - р. [пислЮк] <<ТС.>>; - результат 
видазміни деетимологізованої форми 
паслін (*паслюк > *пислюк), зближе
ної з основою писк. - Преобр. ІІ 21. 
- Див. ще паслfн. 

[п"искозуб] (вид риби) Нед; - оче
видно, результат видазміни форми [пі
скозуб] <<nічкур, піскаf'>, зумовленої 
впливом слова [пискар «ТС.>> або ті
сок <<морда>>. - Див. ще піскозуб. 

[писконіти] <<мартувати, парувати
СЯ>> (про глухаря, тетерева) ВеНЗн; -
очевидно, пов'язане з писк, тіскати, 

пистація 

оскільки глухарі й тетереви під час 
парування, прикликаючи самок, вида

ють своєрідні звуки. - Див. ще писк. 
[пискороватий] <<сіро-чорно-білиЙ>> 

(про корову) Нед; - неясне; можливо, 
результат видазміни форми [пестра
кувdтий] <<плямистий; веснянкува
тиЙ>>. - Пор. пестрий. 

[пискоруб] (вид риби) Нед; - не 
зовсім ясне; очевидно, пов'язане з пи
скозуб, піскозуб (див.). 

пйсок <<Обличчя; морда, паща; рот, 
горло; [щока Па],>, [писк] <<ПИСОК>> 
[пискdч] <<Пиката людина>> Нед, [тіски) 
<<щоки Нед; губи Ме>>, [писк!)ля] <<ПИ
ката людина>> Нед, [тісьо] <<личко; ро
тик (Ме)>>, [пискdтий] <<мордатий; смі
ливий на висловлювання; галасливий, 
пащекуватий Ме>>, [пискувати] <<різко 
відмовляти; базікати>> Нед, [тіщити] 
<<рИТИ>> Нед, [стіскати] <<зжерти; зни
щитИ>> Куз; - р. [nЬІск] <<рило, паща, 
морда>>, lпь'tскать] <<рити>>, бр. [пьLск] 
<<Скроня з щокою>>, пь'tса <<морда>>, [пь'tс
ка] <<скроня з щокою; ляпас>>, п. pysk 
<<Пика, рило, паща>>, pysek <<ТС.>>, ст. 
pisk, pisek, ч. слц. pysk нуба, морда>>, 
вл. нл. pysk «обличчя; морда; рило; 
дзьоб>>, pyskaty <<З великим дзьобом>>; -
псл. pyskь < *piJsk-, очевидно, пов'яза
не з puxnQti < *pous- <<пухнутИ>>, іє. 
*peu-s-, *pu-s- <<пухнути, надиматися>>; 
порівнювалося з лит. puskas <<Прищик>>, 
pDskuoti <<Важко дихати>> (Boga RR ІІ 
527); неп~реконливо пов'язувалося (Ma
chek ESJC 503) з дінд. pucchab <<задня 
частина; кінець; хвісТ». - Фасмер ІІІ 
420; Преобр. ІІ 160; Bгuckner 450; 
Holub-K9p. 307; Holub-Lyer 407; 
Schuster-Sewc 1198-1199; Mikl. EW 
270. - Див. ще пих, пухнути. 

[пистація] (бот.) <<фісташка, Pista
cia lentiscus L.>> Mak; - п. pistacja, ч. 
pistacie, слц. pistacia, схв. пистациjа; -
заnозичено з латинської мови, очевид
но, через посередництво польської і ні
мецької (н. Pistazie); лат. pistacium 
<<фісташка>> походить від гр. тrютахГ] 
<<фісташкове дереВО>>, тrютаюоv <<фіс
ташКа>>, яке зводиться до перс. pistah 
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<<фісташІ<а•>, етимологічно неясного; в 
церковнослов'янській мові було слово 
nІ1С'Т'Аконь.нь.Іt1 <<фісташковиЙ>>, запози
чене безпосередньо з грецької мови. -
Срезн. ІІ 938; Kopalinski 753; Holub
Lyeг 374; Вуjаклиjа 725; Кluge-Mitzka 
552; Dauzat 562; КІеіn 1190; Frisk ІІ 
544. - Пор. фісташка. 

[пистелкаj <<фартух•> Мо, [пістел
ка] «ТС.>> Мо; - запозичення з мол
давської мови; молд. рум. pestelca 
<<ТС.>> походить від болг. прест[ілка, 
престелка «ТС.>>, утвореного з префі
кса пре-, що відповідає укр. пере-, і 
ОСНОВИ ДіЄСЛОВа стеля <<СТеЛЮ>>, СПО
ріднеНОГО з укр. стел[іти. - СДЕЛМ 
312; DLRM 610. - Див. ще пере-, 
слати2 . 

[письменець] (бот.) «rрафіс написа
ний, Graphis scripta (L.) Arch.>> Mak; -
очевидно, штучне утворення від писа
ти; назва зумовлена тим, що органи 

спороношення цього виду лишайнш<у, 
витягнуті у вигляді рисочок, надають 

слані вигляду східного письма, пор. р. 
письменньtй лишай, н. Schriftflechte, 
фр. graphide «ТС.>>. - Словн. бот. 152; 
Симоновиh 220. -Див. ще писати. 

[питати] «Годувати, живити; вихо
вувати•> Нед, [питувать] «Годувати•> 
Л, [тіща] <<ЇЖа•> (із стсл.) Нед, [на
петаний] <<Просякнутий; ПрОЙНЯТИЙ>> 
Корз, [пропuтувати] <<Прогодувати•>, 
[ пропитанє] <<Харч•> Нед, [пропиток] 
<<ТС.>>; ~ р. питать «ГОдувати, ЖИВИ
ТИ>>, др. питати «Годувати, живити; 

виховувати>>, питt.ти «ТС. >>, схв. пй
тати <<Годувати•>, слн. pftati <<Відгодо
вувати•>, стс л. ПІ1'Т'А '1'11, Пt1'Т''і>r11 «Году
ватИ•>: - псл. pitati; - споріднене з 
лит. pieto.s <<обід>>, гр. тrатЄщюt <<Їм, 
п'ю•>', ав. pi&wa <<ЇЖа•>, дперс. pitu-, pi
tav-, дінд. ріt{ф <<ТС.•>, перс. pih- <<Сало, 
жир•>, ос. fyd <<м'ясо•>, можливо, також 
ірл. ithim <<ЇМ•>, лат. opїmus <<Жирний, 
відгодований; родючиЙ>>, гот. fodjan 
«Годувати•>, нвн. fett <<Жирний>>, англ. 
feed <<Харчувати(ся); живити(ся); пас
ти(ся); відгодовувати•>, ісл. freoa «Году
вати, живити•>: іє. *peitu- / pitu-, яке 
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вважається варіантом іє. *ра(і)- <<пас
ТИ>> (Skok ІІ 666; Frisk ІІ 480; К!еіn 
608; J6hannesson 563); є думка (Львов 
Лексика ПВЛ 23), що в східнослов'ян
ські мови слово потрапило книжним 
шляхом зі старослов'янської. - Фас
мер ІІІ 268; Трубачев 3тимология 
1965, 14; Чернь1х ІІ 36; Преобр. ІІ 64; 
Горя~в 260; Brilckner 405; Machek 
ESJC 452; Holub-Kop. 274; Ho!ub
Lyer 371; Младенов 424; Trautmann 
207-208; Абаев И3СОЯ І 488-489; 
Bartholomae 905; Mayгhofer ІІ 278; 
Wa!de-Hofm. ІІ 260; Кluge-Mitzka 
227; Vries AEW 115-116; Pokoгny 
793-794. 

питати( ся)' питальник, [тітан
ка] <<розпитування; розшук; спроба•> 
Нед, тітання СУМ, Нед, [тітка] 
<<Вид груповоt гри з розпитами про 

предмет, що йде з рук до рук>> Нед, 
питальний, [питайний] <<ПИТаЛЬНИЙ>> 
Нед, питл[{вий <<допитливиЙ>>, вuпит, 
[витітачка] <<Вивідувачка>> Я, дотіту
вати, допит, [допитка] <<Питання•> Ж, 
дотітувач, допuтливий, допитнuй, 
затітуватися <<ПИтати; [намагатися, 
пробувати Я]•>, запит, запитальник, 
затітання, затітувач, запитальний, 
затітливий, іспитувати, іспит, іс
питюік, отітувати, [опuтуватися] 
<<вітатися•> Ж, опит, отітувач, опит
юій <<ЯКИЙ СТОСУЄТЬСЯ ОПИТУ>>, [опит
ний] <<досвідчениЙ•> Ж, перепит, [пе
ретітки] <<розпити; один з моментів ста
ровинного обряду сватання•> ЛексПол, 
передопит, [переспиткувати] <<nере
пробувати>> Нед, попит, [попитка] 
<<Спроба•> Нед, [потіток] <<ПОПИТ•> Нед, 
[поспітать] <<попробувати, покуштува
ТИ•> ЛЖит, [поспит] <<попит; спроба•>, 
розпит, розпиток, розщітувач, спи
тувати <<пробувати, випробовувати•>, 
[спит] <<спроба, випробовування; роз
пит•>, [стіток] <<спроба, випробовуван
НЯ>>; - р. пьtтать <<мучити при допи
ті; питати•>, бр. пьtтаць <<питати•>, др. 
пьtтати <<питати; досліджувати; вивча

ти; пробувати; допитувати», п. pyta~ 
<<ПИТаТИ>>, Ч. ptati se, СТ. ptati «ТС.>>, 



пИтель 

мор. [ptati] <<просити, жебратИ>>, слц. 
pytat' <<ТС.>>, вл. pytac <<шукати, розшу
куватИ>>, нл. pytas <<ТС.>>, болг. тітам 
<<питаю>>, м. пита <<жебрає>>, схв. ті
тати <<Питати, випитуватИ>>, стсл. nь.І

'Т'"'Т'І1 <<випитувати, вивідувати,>; - псл. 
pytati, *рьtа-; - споріднене з лат. pu
tare <<обдумувати, вважати; підводити 
підсумки; різати>>, тох. А put-k <<мірку
вати, розрізнятИ>>, можливо, також з 
хет. punus(s)- <<питати, досліджувати>>; 
висловлювалося припущення, що пер

вісне значення псл. pytati було <<края
ти, різати>> (BпJckner 450), при цьому 
порівнювалося з ч. pitva <<анатоміЯ>>, п. 
[pitwac] <<різати, потрошити; coire cum 
femina>>. - Фасмер ІІІ 421; Трубачев 
3тимология ! 965, 62; Черньrх ІІ 88; 
Machek J;:SJC 496; Holub-Lyer 304; 
Schuster-Sewc 1199; Младенов 424; 
Skok ІІ 666; Mikl. EW 270; Pokorny 
827. - Пор. пти. 

пИтель (заст.) <<млин для дрібного 
nомалу; пристрій для просіювання бо
рошна; борошно, змелене у питлі>>, 
lmітиль] <<мучний пилок; якась пилова 
маса>> Ме, lпітель] <<Водяний млИН>> 
Ва, [n{піель] <<питель>> Л, питл{вка 
<<питльоване борошно>>, питль6ванка, 
питль6вка <<ТС.>>, [питль6ванець] <<ВИ
годований білим хлібом>> Нед, питльо
ваник <<Хліб з питльованого борошна>>, 
питль6ваний, [петлювdтий] (у виразі 
n. млин <<Млин, який меле біле борош
НО>>) ЛЧерк, питлювати, [пеклювd
ти] Куз; - р. пеклевdнньtй <<питльо
ваниЙ>>, пеклевсіть <<питлювати>>, бр. 
пьІцель (род. в. пьІтля) <<машина для 
обдирання>>, пьtтлявdць; - запози
чення з польської мови; п. pytel <<при
стрій для просіювання борошна; мішок; 
МЛИН>>, ЯК j Ч. pyteJ <<МіШОК>>, СЛЦ. pyteJ' 
<<мішок на борошно>>, походить від свн. 
biutel (двн. butil) <<мішок>> (нвн. Beutel 
<<Гаманець; мішечоК>>), спорідненого з 
дангл. biJdil, гол. bui(de)l, снідерл. biJ
del, снн. biJde!, псл. buxnQti, укр. бух
нути. - Шелудько 42; Фасмер ІІІ 226; 
Черньrх Л 17; Преобр. ІІ 32; Вфсknег 
450; SW V 454; Machek ESJC 503; 

пИти 

Holub-Kop. 307; Holub-Lyeг 407; К!u
ge-Mitzka 72. -Див. ще бухнути. 

пИти <<споживати рідину; [видзьо
бувати з колосся (зеfно) о],>, пивdти, 
пиЯчити, [піЯчити ВеБ, [пивdрня] 
<<Пивниця>>, пивнd, [пuвник] <<глек, 
дзбан для питної води; продавець пи
ва>>, пивнtіця <<пивна; (винний) погріб; 
[підвал]>>, пивнuчка, тіво, питво, пи
тець <<ХТО постійно п'є спиртні напої, 
може багато випити хмільного>>, [пи
тtіме] <<пиття, напоЇ>>, [питун] <<посуд 
для пиття; питець; невеликий горщик 
Л>>, [питЯтко] <<Посудина для пиття>> 
Нед, [пиЯвка] <<стравохід>> ВеНЗн, пи
Як <<[те. ВеНЗн]; п'яниця>>, піЯк <<П'яни
ЦЯ>>, пиЯка, піЯка «ТС.>>, пиЯтtіка <<ВИ
пивка>>, піЯтtіка <<ТС.>> УРС, Нед, пи
Яцтво, [піЯцтво], [пиячtіско] <<П'яни
ЦЯ>> ВеБ, [пfйка] <<Пиятика, пир>> Нед, 
пійла, [пійнЯ] <<Приміщення для пиття>> 
Куз, [пітя] (дит.) <<Вода>> Л, [піячура] 
<<п'яниця>> ВеБ, пивнtій, питнtій, питу
щий, випивdка <<П'яницЯ>>, випивсічка 
<<пиятика>>, вtіпивка, випиван <<ТС.>>, 
[вtіпиток] (у виразі: під вtіпитком 
<<п'яний, під чаркою>>), [випіЯка] <<П'я
ниця, випиваІ<а>> Я, запиватися <<пия
читИ>>, [запивайло] <<п'яницЯ>>, [запивd
ка] «ТС.>> Я, [затіта] <<наречена після 
запоЇН>> ЛексПол, [затітий] <<змарні
лий, виснажений від пияцтва>>, [ заті
тя ний] (про хворобу, що з'явилась від 
пиття чого-н.), запІй, [запіЯка] <<п'яни
ця>> Я, [запоїни] <<обрядова вечеря в 
будинку нареченої за кілька тижнів до 
весілля>> ЛексПол, запІйний, [запіЮ
щий] <<ТОЙ, що страждає від запоЇВ>> Ж, 
запоєм, [напtітойки] <<ПИТИ>> ВеБ, неі
тіток Г, СУМ, нdп{й, [напійка] <<ПИЯ
тика>> Ж, [нап6й] <<Паливні грядки>> 
Мо, [напетіний] <<напоєниЙ>> Корз, на
пtітий <<Який багато напився, напоє
ний; нетверезий; [навмисний Бі]>>, [на
тілий] <<П'яний, сп'янілиЙ>>, [напtіль
ний] <<ТС.>> Бі, напідтітку, [нед6пи
вок] <<недопите>>, недопитки, недопи
ток, [недопfйло] <<Чарівний напіЙ>> Ж, 
[отілство] <<сп'яніння; пияцтво>> Бі, 
[отіус] <<п'яницН>>, [отіЮс] «ТС.>> Ж, 
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ПитирИм 

Куз, опиЯка <<П'яниця•>, [опіЯка] «ТС.•>, 
опій (вет.), [оп{йство] <<ПИяцтво•>, [об
пивало] <<ТОЙ, ХТО багато П'Є>>, [обп6ї) 
<<ОПіЙ•> Л, [отілий] <<ЯКИЙ перепився•>, 
[перетітки] (весільний обряд), пере
п{й <<ТС.; надмірно випиті алкогольні 
напої; [учасник весільного обряду]•>, 
[перепfєць] <<невеликий весільний хлі
бець особливої форми; брат нареченої 
на весіллі•>, [перепійця] <<ВИД білого 
хліба, калачів•> Пі, [перепійщина] <<да
рунки молодим під час перепою•>, [пе
репоєць] <<П'яниця•> Пі, [переп6їц] <<КО
ровай, що кладеться у весільному об
ряді під гільце•> Л, підтіток (у виразі 
на підпитку <<У стані сп'яніння•>), 
підтілай <<сп'янілиЙ•>, підтітий, [по
пйвкати] <<Повільно попиватИ•>, [попій] 
<<Пиятика•> Нед, [протійці] <<учасники 
весільного обряду•>, [пропfйці] «ТС.•>, 
[пропиЯка] <<п'яниця•>, [пропій] <<Ве
сільний обряд; п'яниця•> тж, [проп6єць] 
<<п'яниця•>, розпuвочна, упиватися 
<<напиватися•>, [упій] <<Сп'яніння•> Нед, 
[упіЮс] <<П'яниця•> Корз; - р. пить, 
бр. піць, др. пити, п. вл. ріс, ч. pfti, 
слц. pit', нл. pis, пола б. pait, болг. ті я, 
м. пие, схв. піlти, слн. pfti, стсл. ni1-

T11; - псл. piti; - споріднене з лат. Ьі
Ьо, bibere <<Пити, вбирати в себе•> ( < *рі
Ьо), p6Uire «Тс. •>, potus <<Випитий; пит
во, н,апіЙ•>, лит. puota <<бал, бенкет•>, 
Гр. 1ГЇVW <<П'ю, ВИПИВаЮ>>, 1ГЇVОV <<ЯЧМіН
НИЙ напіЙ, ПИВО>>, 1ГОП~Ос; <<ПИТНИЙ>>, 1ГO
Tt~W ·<<пою, поливаю, зрошую•>, дінд. 
pfbati <<П'Є>>, pitaQ <<ВИПИТИЙ>>, piiti <<П'Є>>, 
прус. poieiti <<пийте•>, алб. Ji <<п'ю•>, 
дірл. ibim <<ТС.•>; іє. *роі-/рі- ро-/реі-. 
- Фасмер ІІІ 269; Черньrх ІІ 36; Пре
обр. ІІ 63-65; Горяев 260, 261; Brilck
nщ 405'---406; Machek ES~C 452; Ho
lub-Kop. 274; Schuster-Sewc 1061; 
Младенов 425; Skok ІІ 667; Критенко 
Вступ 509; Saur Et. Brun. 91-93; Traut
mann 228-229; Walde-Hofm. І 103-
104; Абаев ИЗСОЯ І 427-428; Гамкре
лидзе-Иванов 77; Pokorny 839-840. 
- Пор. по"іти, п'ЯнИй. 

ПитирИм (чоловіче ім'я); - р. Пи
тир[ім, бр. ПіцірьІм; - неясне. 
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пих 

пИтомий <<Власний, властивий; рід
ниЙ•>, пит[імий <<ТС.•>, [питоменний, 
тітьомий Нед] «ТС.•>, [пит[іма] «Году
вальниця•> Пі, [питоменник] <<Власник•> 
О, [пuтомець] <<вихованець•> Нед, [ті
томство] <<Власність, властивість•> 
Нед; - р. пит6мец <<вихованець•>, др. 
питомьш <<ТОЙ, якого годують, якому 
дають їжу; відгодованиЙ•>, ч. pitomy 
<<дурний; (ст.) той, якого годують, до
глядають•>, слц. [pitom] «ТС.•>, болг. ті
томен <<смирний, ручний; виплеканиЙ•>, 
м. питом <<тс.; родючиЙ•>, схв. піtтом 
<<ручний; смирний; культивованиЙ•>, 
слн. p(toven <<ВідгодованиЙ•>, стсл. nІ1-
томь.ІІ1 <<ТОЙ, якого годують; відгодова
ниЙ•>; - псл. ріtошь, пасивний дієпри
кметник вjд pitati «Годувати•>. - Ma
chek ESJC 452; Skok ІІ 666. - Див. 
ще питати. 

[пИтя] <<непутяща, неохайна в робо
ті й мові жінка•> Ме; - неясне. 

ПИХ (виг.) <<ЧМИХ, паХ>>, пuхкати 
<<Пихтіти; чмихати; спалахувати•>, пих
котіти <<ТС.•>, пихтfти, [пихтій] <<СО
пун•> Нед, потіхувати, потіхкувати 
<<диміти люлькою•>, стіхнути; - р. 
пьtх, пь[хать <<Важко дихати; спалаху
вати, курити, палити•>, пьtхтеть <<ПИХ
тіти•>, бр. пЬlХ, пьtхкаць <<ПИХТЇТИ; ПО
ПИХКуВаТИ ЛЮЛЬКОЮ>>, др. пьtxamu 

<<важко дихати, задихатися•>, п. pykac 
<<ПОПИХкуватИ ЛЮЛЬКОЮ>>, Ч. pychteti 
<<ПИхтіТИ•>, слц. pychavka «rриб порхав
ка, Lycoperdon>>, нл. pych <<дихання•>, 
pychas <<важко дихатИ•>, болг. п'Ьхам 
<<ТС.>>, м. пишка <<пихтить (від натуги)•>, 
схв. пиjехати <<Важко дихати; вдихати; 
задихатися; умиратИ•>, слн. pfhati <<ду
ТИ•>, pfh <<ПОДУВ>>; - ПСЛ. pyxati ( < 
*piJsati); - давнє звуконаслідувальне 
утворення, споріднене · з лит. pusti 
<<здуватися, роздуватися•>, pusti <<дути, 
віяти; роздувати; надувати; пучити•>, 

pustis <<бундючитися, чванитися•>, puks
ti <<пихтіти, важко дихати•>, pukstyti 
«дути, подувати; мести, замітати (про 
сніг)•>, лтс. pust <<дути, віяти; зітхати•>, 
лат. pustula <<міхур•>, гр. q:Jum:x <<Тс.; по
дув•>, q:Jucraw <<дую, надуваю•>. вірм. 



пИха 

p'uk' <<Подув, вітер>>, перс. puk <<дуття>>, 
дінд. phutkaroti (photkaroti) <<дує; кри
чить>>, норв. [f(j)usa] <<із силою виліта
ти; свистіти (про вітер)>>, f0yk <<мете
лиця; заметіль>>; іє. *p(h)u-/ p(h)ou- / 
p(h)ou-s-. - Фасмер ІІІ 421-422; Чер
ньІх J1 88-89; ПреоQр. ІІ 161; Machek 
ESJC 502; Schuster-Sewc 1196-1197; 
Младенов 539; Mikl. EW 268-269; 
Trautmann 233-234; Walde-Pok. ІІ 
79-81; Falk-Torp І 284-285; May
rhofer ІІ 398; Pokorny 847-848. -
Пор. пах2 , пух. 

пИха <<гордість, зарозумілість, бун
дючність>> СУМ, Нед, [пихота] <<Те.; 
розкіШ>> Нед, пuшність, пишнота, 
[пuшня] <<горда та пишна дівчина>> 
Нед, [пишнь6ха] <<ТС.>> Нед, пихатий, 
пихлuвий, тtховtітий, пихуватий, 
пuшнuй СУМ, Бі, [пuшон] <<пишниЙ>> 
Нед, [пиховати] «Гордовито піджимати 
губи>> ЛексПол, пишеіти <<пишатися, 
КрасуваТИСЯ>>, пишатися <<ГОрДИТИСЯ, 
красуватися>>, [пишuтися] <<гордитися>> 
Б і, [пишюітися] <<пишатися>>, [ пишн{
ти, пишнітися] <<ТС.>>, [запишати] 
<<розквітнути>>, [запишuти] <<зробити 
гордим, зарозумілим>> Ж, запишюіти
ся <<загордитися; стати зарозумілИМ>>, 
затішний <<пишний; [бундючний, за
горділий Я]>>, [нетішен] <<негордИЙ>> 
Кур, [непuшний] <<скромний; негордий; 
засоромлениЙ>>, [ опиховdти J <<Зарозумі
ло піджимати губи>> ЛексПол, [пере
пах] <<пишнота>>, препuшний, [розпuш
нитися] !<ПИшно розцвісти>>, [спих6й
ка] <<СПИШНа>>, спuшна <<ГОрДО, зарозу
МіЛО>>; - р. пьІшньtй <<Величний, уро
чистий; розкішний; чванливий, гордий, 
бундючниЙ>>, [пь'tхать] <<чванитися, бун
дючитися>>, бр. пьІха <<зарозумілість, 
бундючність>> .. , пь'tшньt <<ПИШНИЙ>>, пь't
шьщца ·<<бундючитися, гордитися>>, п. 
pycha <<пиха,>, ч. pycha <<ТС.>>, pysniti se 
<<Пишатися, гордитися>>, слц. pycha <<ПИ
ха>>, вл. pycha <<Прикраса, дорогоціннос
ті; гарне вбрання; розкіш, велич, пиш
ністЬ>>, pysic <<Прикрашати, вбирати>>, 
pysic SO <<ГОрДИТИСЯ>>, НЛ. pycha <<ПИХа>>, 
болг. тішен <<ПИШНИЙ>> (з р.); - псл. 

лИцькати 

руха, пов'язане з pyxati <<дути, дихати; 
надиматися>> (пор. слн. pihati <<дути, 
пихтіти; бути пихатим, бундючним>>, 
лит. pustis <<бундючитися, чванитися>>, 
pusti <<дути, віяти; роздувати, надува
ТИ>>). - Булаховський Нариси 57; Фа
емер ІІІ 421; Чернь1х ІІ 89; Буль1ка 
272; Bruckner 449; Machek VESJC 502; 
Holub-Kop. 307; Schuster-Sewc 1197; 
Mikl. EW 268-269. - Див. ще пих. 

пихати, пихач, пихuть, пихtіць, 
пихонути, пихорнути - див. пхати. 

[пихтір] <<Мішок для годівлі конеЙ>>, 
[пихтіер Л, піхтір] <<ТС.>>, [пухтір] 
«Те.; великий мішок пудів на 7 -8>> 
Мо, [пухтіер] <<мішок для годівлі ко
неЙ>> Л; - бр. пяхцер <<мотузяний мі
шок для сіна>>, [пехцер] <<Те.; товстун>>, 
[піхцер] <<Мішок для годівлі конеЙ>>, 
[пехцеріць] «набивати, напихати»; -
очевидно, запозичення з російської 
мови; р. [пехтерь] <<корзина, козуб; ве
ликий кошіль для сіна; незграбна лю
дина, товста дитина>>, [пехте'рить] 
<<багато напихати; багато їсти>>, [пес
те'рь] <<кошик, козуб; незграбна люди
на>>, (пестер] <<ТС.>>, [пещер, пещор, 
пещур] <<КОШИК, козуб>> ЗаДОВіЛЬНОГО 
етимологічного пояснення не має; по
рівнювалося з р. пихать (як кошіль, у 
який напихають сіно) (Преобр. ІІ 50); 
пояснювалося як віддієслівне утворен
ня від [пехте'рить], що тлумачилось 
при цьому як афективне утворення від 
пихать (Даль ІІІ 105; Носавич 413); 
неправильне пояснення українського 
слова [пухтір] (Мо 62) як запозичен
ня з молдавської мови (цьому супере
чить географія поширення відповідних 
слів); непереконливі пов'язання росій
ських слів з р. пёстрьlй (Matzenauer 
LF 12, 325) або з тур. bisteг <<стоянка>> 
(Mikl. ТЕ!. Nachtr. 2, 87). - Фасмер 
ІІІ 250, 254. 

[пИ:цькати] <<погано працювати, ко
патися; пиячитИ>> Нед, [тіцяти] <<ТС.>> 
Нед; - бр. пЗцкаць <<бруднити; робити 
невміло>>, пЗцкацца <<бруднитися; пога
но працювати, ВОЗ\1ТИСЯ, копатися>>; -
очевидно, запозичення з польської мо-
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пицюрИна 

ви; п. [py6ka6} «бабратися; копатися, 
погано праuювати•>, [pecka6} <<ТС.•> ви
водяться від нім. patscheп <<чалапати; 
хлюпати (по воді)•>, paпtscheп «ТС.•>, ут
ворених від звуконаслідувального ви
гуку patsch. - SW IV 102; Кluge
Mitzka 529, 535. 

[пицюрИна} <<penis•>, [пуцюрИна 
(Ме), пуцька Куз, пуцка] <<ТС.•>; -
можливо, запозичення з польсько'/ мо
ви; пор. п. [pyciurka, ресі~. pecior} 
«ТС.•>, похідні від pyta <<penis•>; пор. та
кож п. puta, вл. puca, нл. puca, болг. 
путка <<ТС.•>, можливо, пов'язані з псл. 
*putja <<курка•>. - SW V 448, 453. 

пишатися, пИшнИй, пишніти, 
пишнота, пишнь6ха, пИшня - див. 
пИха. 

лИшка <<пампушка•>; - бр. пь[шка 
«ТС.•>; - запозичення з російської мо
ви; р. пьLШКа «ТС.>> ПОХОДИТЬ Від пьtШ
НЬІЙ <<пухкиЙ•>, спорідненого з укр. 
пИшний, пИха. - Фасмер ІІІ 422; 
Преобр. ІІ 157. -Див. ще пИха. 

[пишкач] (орн.) <<Горихвістка, Phoe
пicurus phoenicurus L.•> Шарл, [пшикач 
ВеНЗн, пштикач ВеЗа] <<ТС.>>; - неяс
не; можливо, пов'язане з [пИшкИ] <<Пі
р'я пташеняти>>. 

[лИшкИ] <<пір'я пташенятИ>> Г, Нед, 
[пишок} <<СТfижень пташиного пера•> 
Нед, [пищок «ТС.>> ВеУг, [пИщик} «Те. 
Нед; залишок стрижня пера в оскуба
ної і осмалено·/ курки чи гуски (Ме)•>, 
[пищdк] <<сліди пуху і корінuі пір'я на 
обскубаній і обсмаленій курuі чи гущі>> 
Дз, [пИщек] <<велике гусяче перо>> О, 
[пишковdти} <<обростати молодим пі
р'ям>> ВеУг, [6пишки} <<Залишки стриж
нів пір'я на оскубаній птиuі•> Ж; - ч. 
pisk (pysk) <<Зародок пера; стрижень 
пера•>, lpiskor] <<стрижень пера>>, pisko
vat ·(pyskovat) <<обростати молодим пі
р'ям•>; - псл. *pOs-(ьk-), *pOsk- <<пух, 
пушоК•>, пов'язане з *pOsa <<пиха•>, *pO
sati <<пихати, дути(ся)•>; пов'язування 
ч. pisk без урахування українських від
повідників (Варбот 66, 3тимология 
1976, 35-38) з схв. [piska] <<Короткий 
кіл•>, [p\ska] <<Обрубок дерева•>, болг. 
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пищик 

[пьtска} <<клин у дишлі•> і з псл. рьхаtі 
(pixati) <<ПХати, штовхати•>, як і виве
дення (Zubaty St. а cl. І 2, 130) від 
ПСЛ. piskati <<ПИЩаТИ, СJ3ИСТіТИ>> або 
зближення (Machek ESJC 451) з псл. 
sір'Ь «КОЛЮЧКа>>, ЛИТ. speiglys <<ЗарОДОК 
пера•>, необrрунтовані; зближення з 
писк, пищdти відбулось в українській 
і чеській мовах пізніше після деетимо
логізаuїІ слова. - Див. ще лих, пИха, 
пух. 

[пишнуля] <<Корова наполовину 
червона, наполовину біла•> О; - ре
зультат видазміни назви [писуля] <<ря
ба корова•>, зближеної з основою прик
метника пИшний. - Див. ще писати. 

пищаль <<старовинна вогнепальна 
зброя, схожа на рушниuю; старовинна 
гармата•>; - р. пищdль <<Те.; сопілка•>, 
бр. пішчdль, др. пищаль <<сопілка•>, п. 
piszczel «ТС.•>, ч. pist'ala <<сопілка; (ст.) 
вогнепальна зброя•>, слu. pistol'a «ТС.>>, 
БЛ. pis6eJ <<СОПіЛКа>>, НЛ. pis6ala <<ТС.>>, 
болг. пиuуіл <<гомілкова кістка•>, м. 
[пишталоj <<Знаряддя для стрільби•>, 
СХВ. пuшmtiJьKa <<СОПіЛКа>>, СЛ Н. piscaJ, 
стсл. nнЦJdІ\ь «Те.•>; - псл. *piscalь < 
*piskelь, похідне від *piscati < *pisketi 
<<пищати•>; значення <<сопілка, дуда, 
трубка•> згодом на підставі схожості бу
ло перенесене на вогнепальну зброю. -
Коваль 184; Фасмер ІІІ 271; Преобр. ІІ 
62; Мельников Slavia 3v6 / 1, 111; BrUck
ner 415; Machek ESJC 451-452; Ho
Jub-Kop. 274; Schuster-Sewc 1069-
l 070; Skok ІІ 663-664; Кluge-Mitzka 
552. - Див. ще писк. - Пор. ліс
толь. 

пищати, пИщавка, тіщdлка, пи
щало, пИщик, пищівка, пИщ6к, пищу
ха - див. писк. 

[пищИй] <<ГОстрий кінець яйuя, но
СИК>> Нед; - неясне. 

[пищик] (бот.) <<лепешняк водяний, 
Glyceria aquatica L. ( Glyceria syectabilis 
М. et К.)•> Mak; "- р. [пИщикJ <<водяна 
трава•>; - похідне утворення від пи
щати; назва зумовлена, очевидно, 
тим' що з листя uієї рослини роблять 
пищики. -Див. ще писк. 



пИщок 

пИщок1 - див. писк. 
пищок2 

- див. пИшкИ. 
пищуха (орн.) <<підкоришник, Cer

thia familiaris L.>>, [пищух (у словоспо
лученні п. деревсіч) Нед, Шарл] «ТС.>>; -

р. пищуха не.; гризун, який видає пи
скливі звуки, Lagomys ladacensis>>; -
пов'язане з пищсіти; назва могла бути 
зумовлена пискливим криком пташки 

(схожим на тсіі-тсіі). - Булаховсь
кий Вибр .. пр. ІІІ 202; Птиць1 СССР 
531. - Див. ще писк. 

[пияки] (бот.) <<лохина, Vaccinium 
uliginosum L.>>, [піякu, п'яниця Mak, 
п'янка, п'янушник тж] «ТС.>>; - R· 
[пьЯница], бр. [п' яніца, п' янішніца], 
вл. [pjeric, pjerica, pjericyna] «ТС.>>; -
похідні утворення від пИти (пиЯк); 
назви зумовлені оп'яняючим впливом 
плодів лохини на людину. - Див. ще 
пИти, п'ЯнИй. - Пор. буяхИ. 

пі (назва грецької букви 1Т; вживає
ться в математиці для позначення чис

ла, що виражає відношення довжини 

кола до діаметра); - р. болг. пи, бр. 
пі, п. вл. рі, ч. слц. рі, схв. пі1; - за
позичення з грецької мови; гр. 1Тt (на
зва літери ir) запозичено із семітських 
мов (пор. гебр. рё, peh, назва 17-ї літе
ри гебрайського алфавіту, букв. <<рОТ», 
за характером вимови цього звука); у 
математичному значенні буква 1Т була 
застосована, очевидно, як початкова 

буква слова гр. 1rєрнрЄрєю <<коло, пе
риферія>>. - СІС 2 645; БС3 33, 11; 
ССРЛЯ 9, .1159; Kopalinski 746; Вуjак
лиjа 717; Fremdworterbuch 543; КІеіп 
1143; Gesenius 664. 

піаші <<невелика чашка без ручки, 
поширена в Середній АзіЇ>>; - р. писі
ла, бр. піяла, болг. пиала «ТС.>>; -

через посередництво тюркських мов 

(узб. пиёла, туркм. пьtяла, тур. ріуаІе) 
і, можливо, таджицької (тадж. пиёла 
<<Те.>>) запозичено з перської; перс. ре
уаІё <<Чаша, кубок, бокал, чашка>> неві
домого походження, можливо, пов'яза
не з гр. qнаЛГ] <<Чаша>>, етимологічно 
неясним. - СІС2 646; ССРЛЯ 9, 1159; 
Баскакав та ін. Взаимод. и взаимообог. 

пів 

53; Шипова 259; Радлов IV 1327. -
Пор. фіал. 

піано (муз.) <<ТИХО>>, піанізм <<ха
рактерні риси фортепіанної музики>>, 
піанfно, піаніст, піанола <<пристрій 
для автоматичної гри на фортепіано>>, 
піаніновий, піаністuчний <<властивий 
піанізмові>>, піан{симо <<дуже ТИХО>>; -
р. болг. пиано, пианuно, бр. піЯна, п. 
ч. ріапо, pianino, слц. piano, pianfno, 
вл. piano, м. пиjdно <<nіаніно>>, схв. пи
jdно, слн. piano, pianino; - запозичен
ня з італійська·/ мови; іт. ріапо <<повіль
но, гладко; тихо, піанО>> походить від 
лат. plaпus <<плоский, рівний; ясний, 
зрозумілиЙ>>. - СІС2 646; Чернь1х П 
ЗО; Назарова РЯШ 1973/2, 94-95; 
Kopaliriski 746; Holub-Lyer 371; Мла
денов 421; Вуjаклиjа 718; Кluge-Mitz
ka 549; КІеіп 1181; Mestica 1183. 

пісістр <<італійська назва старовин
ної іспансько·/ монети песо; грошова 
одиниця в деяких арабських та інших 
країнах>>; - р. писістр, бр. піЯстр, п. 
ч. piastг, слц. piaster, болг. пиастар, 
схв. пиjастер, слн. · piaster «ТС.>>; -
запозичення з італійсько·,· мови (мож
ливо, через інші західноєвропейські); 
іт. piastra <<плита, пластинка; монета 

піастр>> вважається похідним від елат. 

plastrum <<пластинка (срібла); пластир, 
гіпс>>, яке зводиться до гр. Еf.ШЛсютроv 
<<пластир, мазь; глина>>. - СІС2 646; 
ССРЛЯ 9, 1162; Kopaliriski 746; Ho
lub-Lyer 371; Вуjаклиjа 718; КІеіп 
1182. - Див. ще пластир. 

пів <<nоловина>>, [ізп{льщина] <<найм 
землі з половинИ>> Я, нап{в <<наполови
ну>>, [нdпол Кур, наполu ВеЛ] <<ТС.>>, 
навпіл, [ополи] <<ПО ОбОХ боках, НаВКО
ЛО>>, [опалок] <<обапіл>> ЛЖит, [обп6-
лок] «ТС.>> тж, [упfл] <<пополам>>, [упіль
ний] <<двосторонній, взаємний>> Нед; -
р. пол <<половина; стать>>, бр. пол 
<<СТаТЬ>>, поf)-, др. поли <<Половина; 
стать; берег, сторона,), п. p6f <<Полови
на>>, ч. pul, ст. ро\, слц. ро\, вл. нл. роі, 
полаб. ро\ (*ро!'Ь) «ТС.>>, болг. м. пол 
<<стать; [половина]>>, схв. по <<Полови
на>>, пола <<ТС.>>, пол <<СТаТЬ>>, СЛН. ро] 
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південь 

<<ПОЛОВИНа>>, СТСЛ. ПОNЬ. <<ПОЛОВИНа; 

стать; сторона; береГ>>; - псл. роІ'Ь ( < 
*polu); - можливо, споріднене з алб. 
раІё <<сторона, партія, роздіЛ>>, перс. 
pahl <<сторона>>, тадж. palu <<бік, ребро, 
сторона>>; здебільшого пов' язується з 
іє. *(s)p(h)el- <<розколювати (надвоє)>>, 
від ЯКОГО ПОХОДИТЬ і псл. роІ'Ь <<ПіЛ>>, 
укр. піл; останнім часом робляться 
спроби. пов'язати індоєвропейські фор
ми з фшно-угорськими, (Попов Из ист. 
лекс. 38; Machek ESJC 499); для порі
вняння притягаються лів. puol <<поло
вина>>, ст. рооІ «Те.; сторона>>, фін. puo
li, мокш. пяле «ТС.>>, ерз. пель <<поло
вина>>, мар. пеле «ТС.>>, комі пов <<Поло
вина, частинка>>, удм. пал <<Половина; 

сторона; один з пари>>, мане. раІ <<сто
рона, поздовжня половина>>. - Фасмер 
ІІІ 306; Чернь1х ІІ 50-51; Преобр. ІІ 
100-101; Брандт РФВ,23, 302; Bri.ick
ner 429; Machek ~SJC 406; Holub
Kop. 305; Schuster-Sewc 1122; Младе
нов 465; Skok ІІ 696-697; Mikl. EW 
256-257; Boga RR ІІ 520-521; Pokor
ny 985-986. - Пор. піл, пола', по
лИця', половИна, спіл. 

південь (сторона світу), південець 
<<житель півдня>>, південник (заст.) 
<<меридіан>>, [південниця] <<південний 
схил гори>> Ч, полдне (заст.) <<південь>> 
Бі, [полудне] Нед, [полудневець] <<пів
денець>> Нед, південний, полуденний 
<<південниЙ>> СУМ, Г, полудневий <<ТС.>>; 
- р. заст. поет. полдень <<Південь>>, бр. 
п6f)дзень, п. poludпie «ТС.>>, ч. poledпik 
<<меридіан>>, слц. poludпie (заст.) <<пів
день>>, poludnik <<меридіаН>>, вл. нл. 
pol(d)njo <<полудень; півдеНЬ>>, болг. 
[плdдне], схв. заст. п6дне «ТС.>>, слн. 
poldnevnik <<меридіан>>; - очевидно, 
псл. роІЬdьпь; - результат перенесен
ня назви половини дня, утворено"/ з 
іменників роІ'Ь ( < *polu) <<половина>> і 
dьnь <<день>>, на назву сторони світу, 
оскільки саме опівдні сонце знаходить
ся на півдні; пор. лит. piiШJs <<обід, по
лудень; півдеНЬ>>, лат. meridies <<середи
на дня; південь>>, гр. f.!EO"-r]ІJ~ptv6v «ТС.>>; 
можливо, що лат. meridies справило 
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пfвзен 

вплив на розвиток значення слов'янсь
ких форм. - Німчук 47~ Stieber JP 
21/4, 169-171; Schuster-Sewc 1123-
1124; Младенов 426, 467. - Див. ще 
день, пів. - Пор. меридіан. 

півень, п{внuк СУМ, ВеБ, [півнЯ] 
<<ПіВНИК>>, півником (у виразах іти 
(ходити, виступати) п.) <<погордли
во, по-півнячому>>, [піЯк] <<ПівенЬ>> Ба, 
півнЯчий СУМ, Г, [півнитися] «Трима
тися півнем, забіякувато>> Нед; - р. 
[пuвень, певень] (з укр.), бр. певень, п. 
[piwer\] (з укр.); - пов'язане з піти 
<<Співати>>; пор. аналогічні щодо семан
тики й творення р. петух від петь, 
СХВ. певац <<ПіВеНЬ>> ВЇД певати <<СПі
ваТИ>>. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
201; Коваль 92; Німчук 190-191; Bu
dziszewska 73. -Див. ще піти1 . 

[півзен] <<Жердина, що закріплює 
солому на дач або скиртах>>, [півзень] 
«ТС.>>, [півзuнаj «Те.; пучок очерету, що 
в'яжеться для укріплення вздовж 
усього очеретяного тину>> Дз, [пuвзи
ни] <<зв'язані лозини на стозі сіна або 
соломи>> До. [пuвзи] <<Кріплення для 
солом'яного даху, стогу з гілляк>> Лекс
Пол, [півзи] <<жердини, що закріплю
ють сіно на возі•> ЛексПол, [пизвuни] 
«ТС.>> Нед, [півзинє] <<Перевесло на вер
ху солом'яного даху•> Нед, [півзuни] 
<<дерев'яні підпори, на яких тримається 
стеля; жердини, що тримають солому 

на покрівлі>> Ва, [півз[інка] <<Перевесло 
для закріплення соломи на даху, скир
тах>> Г, Нед, [підбзинє] <<ТС.>> Нед, 
[плЮзuнє] <<жердина Для закріплення 
сіна>> Нед, [п6взина] <<кроковка, пере
в'язані гілки для укріплення верха 
солом'яної покрівлі, стіжка>> Л, [п6вз
няк Л, опуозняк Л, оп6взена Л, опов
зень НикНикБЛ, оповзи, оп6взняк, 
прuвзє тж] «ТС.>>, [п6вйаз] <<дрюк, яким 
притискають снопи чи сіно на возі•> 

ДзАтл ІІ, [пузина] «ТС.>> тж, [опівза
ти] <<сісти верхи на КОНЯ>>, [прип{
взuти] <<УКріпити дрючками>> Г, Нед; -
п. [pauzinaj <<Півзина•> (з укр.), pawq_z 
<<Гніт для прив'язування сіна або сно
пів до воза•>, ч. pavuza, слц. pavuz 



півзйна 

«ТС.•>, полаб. pi.ivQZ, схв. па!Jзни4а 
<<дранка; планка; рейка•>, слн. povoz(a) 
<<дрюк для закріплення снопів і под.•>; -
очевидно, псл. *ро( v )Qz-ьn'Ь, -іпа, утво
рене за допомогою префікса ро- від ос

нови QZ-, паралельної до (v)~z- <<в'я
затИ>>. - Трубач~в ЗИРЯ ІІ 34; SW IV 
93; Machek ESJC 439. - Див. ще по, 
узи. - Пор. павуз. 

півзйна- див. півзен. 
півники (бот.) <<ірис, Iris L.; гладі

олус, Gladiolus L.; [чина весняна, La
thyrus vernus (L.) Bernh. Нед; ряст по
рожнистий, Corydalis cava Schw. et 
Кбr. Нед; гребінець, Celosia cristata L. 
Mak],>; - р. [певники] <<ірис•> (з укр.), 
схв. пиjевац <<ряст порожнистиЙ•>; -
результат перенесення назви птаха 

півник, зумовленого тим, що ці росли
ни мають волоть яскраво-червоних кві

тів, які нагадують гребінь півня (а іноді 
хвіст, пор. ч. kohuti ocas <<Чина весня
на•>, букв. <<Півнячий хвісТ», р. петуш
кu <<Маленькі півні; ірис•> ). - Меркуло
ва 136; Нейштадт 168, 169, 271, 358-
359; Machek Jm. rostl. 127-128. -
Див. ще півень. 

північ (сторона світу), північdнин 
<<мешканець півночі•>, північний, ст. 
полночь (1627); - р. заст. полночь 
<<Північ (сторона світу)•>, бр. по[Jнал, п. 
polnoc, ч. заст. pulпoc, слц. заст. pol
noc, вл. роlп6с, нл. polnoc, слн. р6Іпос 
<<ТС.•>; - результат перенесення назви 

середини ночі на сторону світу за ана
логією. до назви південь <<середина 
дня•> і <<сторона світу, протилежна пів
ночі•>; назва утворена з основ пів <<ПО
.vовина•> і ніч. - Німчук 47; Schuster
Sewc 1123. - Див. ще ніч, пів. 
Пор. південь. 

[півнЦк] <<Залізний стрижень, на 
який надівається штельвага•>; - не
ясне. 

півонія (бот.) <<багаторічна квітко
ва рослина Раеопіа L.•>, [півоня, пі
в6нь, пивонія, павонія Mak, полонія 
ВеНЗн] «ТС.>>; - р. пион, [пивония], 
бр. півоня, п. ріwопіа, ч. ріvопіа, pivon
ka, слц. ріvопіа, pivoпka, вл. piwoпja, 

ІЗ 2--460 

півтора 

схв. пecmuja <<Півонія лікарська, Рае
опіа officiпalis L.>>; - через польське 
посередництво запозичене із середньо
латинської мови; елат. ріопіа є резуль
татом видазміни лат. раеопіа, яке зво
диться до гр. 1Тatwvia <<ТС.>>, остаточно 
не з'ясованого; пов'язується ( Фасмер 
ІІІ 264) з Пшwvіа, назвою місцевості в 
Македонії (Паннонія); виводиться та
кож (Юuge-Mitzka 529; К!еіn 1154) 
від імені бога медицини Пшwv або від 
пов'язаного з ним прикметника 1Тatwvt
щ щілющиЙ•> (Преобр. ІІ 65-66); v в 
слов'янських мовах або вставне, або 
зумовлене впливом п. woniec і под. 
<<Пахнути•>. - Richhardt 92; Чернь1х ІІ 
33; Горяев 259; BJL.ickпer 416; SW IV 
214; Machek ESJC 453; Jm. rostl. 41; 
Holub-K9p. 275; Holub-Lyer 374; 
Schuster-Sewc 1071; Matzeпauer 277. 

[піворити] <<кричати Нед; пищати, 
кричати (про птахів) ВеНЗн•>, [запіво
рити] <<Запищати, заплакати•> МСБГ; -
неясне; виводилося (Viпcenz 4) з рум. 
piui <<пищати•> (про птахів); може бути 
зіставлене і з п. piu, вигуком, що пере
дає крик деяких птахів. 

[піворлик] (орн.) <<Орел скигляк 
малий, Aquila naevia BrasS.•> ВеБ; -
результат діалектної видазміни форми 
підорлик не.•>, зближеної з основою 
пів <<половина•>. - Див. ще орел, пів. 

[півперек] (присл.) <<поперек•> Нед, 
[піперек] «ТС.•> Нед, [півперечка] <<ПО
перечка•> О; - очевидно, результат ме
татези компонентів початкового [впо
перек] «ТС.>> (> *повперек) і наступно
ГО зближення з пів. - ГрицАВ 121. -
Пор. пів, поперек . 

півсеток (заст.) <<Міра полотна (50 
аршинів)•>, [пол!}саток О, полусеток 
Г, Нед] не.•>; - запозичення з польсь
кої мови; п. polsetek <<ТС.•> утворене з 
основ pol <<пів, половина», спорідненого 
з укр. пів, і sto (set) ~СТО>>. - ОньІш
кевич Исслед. п .. яз. 247; SW IV 955. 
-Див. ще пів; сто. 

півтора, півторИ, [півторdк] <<все 

мірою в 1..!_ •>, [півторакu] <<Пара волів 
2 
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півть 

неоднакового розміру•> Нед, [півторач
ка] <<дошка в півтора цалі завтовшки•> 
Нед, [піторак] <<Півтора!<•> ВеЛ; - р. 
полтора, бр. паутарd, п. p6Hora, вл. 
pofdra, нл. poftera; - результат злиття 
виразу псл. роІ'Ь V'Ьtora <<Пів другого 
(один і половина другого)•> (пор. анало
гічні утворення [півтретя] <<два з по
ловиною•>, [півчвdрта, півчверта] 
«ТрИ З ПОЛОВИНОЮ>>, lпівп' Ята] <<ЧОТИрИ 
з половиною•>, [півш6ста] <<П'ять з по
ловиною», др. поли друга <<півтора>>); в 
( v) випало після зникнення зредукова
них (лвт > лт). - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 404; Фасмер ІІІ З 19; Черньrх ІІ 
54; І.Jреобр. ІІ 99; ~W IV 959; Machek 
ESJC 499; Schuster-Sewc 1122-112З. -
Див. ще втора, пів. 

[півть] <<великий шматок сала з ці
лого боку свині•>, [пілть] «ТС.•>, [пів
тик] <<кусок (сала)•> О, [пілтuна] <<ПО
ловина стовбура ялини, розколеного 
вздовж>>, [пол6тки] <<закопчена грудин
ка гуски•> Нед, [полот6к] <<розрізана 
вздовж надвоє грудинка гуски або 
просолена й прокопчена гуска>>, [п6-
лоть, род. в. п{лтя] «ТС.•>, [полть] 
<<половина; продовгуватий шматок яло
вичини, солонини, окісТ» Пі, [повть] 
«ТС.•> Пі, [п6лець] <<Солонина•> Нед, 
[оп6леток] <<ТС.•> Нед; - р. полоток 
<<половина копченої або солоної птиці, 
риби•>, п6лоть (заст.) <<половина м'яс
ної туші, розрубана вздовж; великий 
шматок м'яса•>, полть «ТС.•>, бр. [полць] 
<<половина гуски або качки; вирізаний 
уподовж шматок сала•>, [ап6лацj <<ШМа
ток сала•>, др. полоть <<Шматок, пласт, 

туша•>, полить «ТС.•>, п. ро±ес <<шмат 
(сала, м'яса); бік тварини•>, ч. [polt] 
<<ДОВГИЙ ШМаТ сала СВИНИНИ>>, СЛЦ. рбІt 
<<(копчений) бочок, довгий шматок са
ла для коПчення•>, вл. potc <<боковина 
сала•>, нл. po±S «ТС.•>, полаб. polat нс.•>, 
слн. plat (чол. і жін: р.) <<сторона, бік; 
розрубані половини•>; - очевидно, псл. 
*роІ'Ьtь, утворене від роІ'Ь <<бік, сторо
на•> (як поg'Ьtь, Іар'Ьtь). - Фасмер ІІІ 
З16; Преобр. ІІ 97; Брандт РФVВ 2З, 
ЗО2; BrUckпer 4ЗО; Machek ESJC 470; 

З86 

пігмент 

Schuster-Sewc 1122; Mikl. EW 255; Bo
ga RR ІІ 520-521. - Див. ще пів. 

[півці] <<ПОля, розмежовані кущами 
та ін.•> Нед; - очевидно, пов'язане з 
поле ( * пільце ------:} * пfлці) з переходом 
л > у, характерним для багатьох укра
їнських говорів. - Див. ще поле. 

[півчортяк] (орн.) <<Вільшанка, Eri
thacus rubecula L.•> ВеЛ; - неясне. 

[піган:Истий] <<рябий, плямистий 
СУМ, Нед; жовтий 0>>; - р. [пеганЬІй] 
<<строкатий, плямистиЙ•>; - пов'язане 
З р. пегuй <<рЯбИЙ, ПЛЯМИСТИЙ>>, др. пt
гьtй <<двокольоровий, плямистиЙ•>, п. 
piegi <<ВеСНЯНКИ>>, Ч. piha <<ВеСНЯНКа>>, 
слц. peha, вл. piha, нл. pega, болг. [пе
га], СХВ. пега «ТС.>>, пегав, пегаст 
<<плямистий, веснянкуватиЙ•>, слн. pega 
<<пляма, веснянка•>, що зводяться до псл. 

реg'Ь <<строкатий•>; і є. *poig- / peik-. -
Фасмер ІІІ 225; Преобр. ІІ 161; Bri.ick
IJer 407; Holub-Kop. 272; Schuster
Sewc 1061-1062; Skok ІІ 670; Mikl. 
EW 245; Pokorny 794-795. - Пор. 
пестрий, писати, пігмент. 

лігва, п{rва -.див. п:Игва. 
пігмей <<карлик•>; - р. болг. пиг

мей, бр. пігмей, П. pigmej, Ч. СЛЦ. pyg
mej, вл. Pygmej, м. nuгмej, схв. пuг
мёj; - через німецьке (н. Pygmae) або 
французьке посередництво (фр. pyg
mee) запозичено з латинської мови; 
лат. pygmaeus <<ПігмеЙ•> походить від 
гр. 'ТГUУf .. ЮЇоt;; «ТС.•>, букв. <<завбільшки з 
кулак•>, пов'язаного з 1ТUYIJ~ <<кулаК•>, 
спорідненим з лат. pugпus «ТС.•>, pungo 
<<КОЛЮ>>, pOgio <<КИНДЖаЛ•>, МОЖЛИВО, 
також з двн. fёhtan <<фехтуватИ•>, нвн. 
fechteп «ТС.•>. - СІС2 646; Черньrх ІІ 
ЗО; Фасмер ІІІ 259; Преобр. ІІ 57; 
ССРЛЯ 9, 1166; Горяев 259; Kopaliri.ski 
748; Holub-Lyer 406; Младенов 422; 
Вуjаклиjа 717; КІеіп 1277; Кluge
Mitzka 188; Dauzat 599; Frisk ІІ 619-
620; Boisacq 827; Wa!de-Hofm. ІІ 38З. 

пігмент, пігментація, пігмент
Ішй, пігмент6ванuй <<забарвлений піг
ментом•>, пігментувdтu; - р. болг. 
пuгмент, бр. пігмент, п. ч. слц. вл. 
pigmeпt, м. пuгмент, схв. пuгмент, 



пігриц 

слн. pigmeпt; - можливо, через фран
цузьке посередництво (фр. pigmeпt) за
позичено з латинської мови; лат. pig
mentum <<фарба, барвник•> пов'язане з 
pingo <<малюю фарбами, розмальовую; 
описую, зображаю•>, спорідненим з 
псл. pьsati, pisati, укр. писати. - СІС2 

646; КЗСРЯ 3З7; Горяев 259; Kopaliri
ski 749; SW IV 185; Holub-Lyer З71; 
Младенов 422; Вуjаклиjа 717; Walde
Hofm. І1 305; Юеіп 1184. - Див. ще 
писати. - Пор. піганйстий. 

[пігриц] (орн.) <<Чайка, чибіс, Va
nellus vaпellus L.•> ВеНЗн, Шарл, [пі
гричок] «ТС.>> ВеНЗн; - очевидно, зву
конаслідувальне утворення, яке пев
ною мірою передає жалібний крик цьо
го птаха. 

[пігулка] <<пілюля, таблетка•>, [пі
.rулка Нед, пигуля Бі, пигулька Бі] 
~ТС.>>, [фігулка] <<Отрута (для звірів)•> 
ГрицАВ; - бр. [пікгулка] <<Пілюля•>; -
запозичення з польської мови; п. pigu1-
ka «ТС.•> походить від давнішого pi1u1a; 
g замість t пояснюється (Brlickпer 41 З) 
як наслідок дисиміляції або впливом 
слів ga1ka, gula (SW IV 185). - St. 
wyr. obcych 69. - Див. ще пілЮля. 

під1 (род. в. поду) <<низинне місце, 
западина; [низина, ніколи не орана 
Ва]; нижня горизонтальна площина 
приміщення, ями, печі; горище; [підло
га, підстилка в хліві Ва; дощана стеля 
ДзАтл І]; місце для стіжка, скирти; 
[насад у возі Гриц]•>, [підок] <<низина, 
ніколи не орана; п.ідлога, підстилка в 
хліві•> Ва, [под] «ТС.>> Ва, п6дена <<ОС
нова для стогу з каміння, гілляк і соло

МИ>>, [подuнєj <<поміст під сіньми•> О, 
[поденок] <<стеля в стайні•>, [подuна] 
<<Місце для копиці•> ДзАтл І, [подинок] 
<<Стел~ над хлівом•> О, [пуд] <<дощана 
стеля•> ДзАтл І, підспІд <<спід•>, [під
спідник] <<МЛИН, який приводиться в 
дію підливним колесом•> Нед, підспідок 
<<Таємниця; [спіДня скоринка]•>, [підспо
дом] <<Знизу•> Ме, спід <<НИЗ, виворіт•>, 
спідка «Те.; підкладка; спідня скаринка 
хліба; [дно великого човна; рукавичка 
в шкіряній рукавиці]•>, спіднИк <<НИЖ-

ІЗ* 

під 

ній камінь (у жорнах)•>, спіднИця (час
тина жіночого одягу), [спідниця] <<дош
ка на дні воза•> Нед, сп{дні <<кальсони•>, 
[спіднЯк] <<нижній камінь у жорнах; 
частина гончарного верстата; дно коб
зи; нижній пильщик; зняте молоко•>, 
[спіднЯрка] <<дошка на дні воза•> Нед, 
[шпіднярка] «ТС.>> ВеЛ, [спідок] <<Під
ставка, маленька тарілка Куз; підвали
на Нед•>, спідушка <<СПід; нижня ска
ринка хліба•>, [спиднЯк] <<дно ящика 
воза•> Л, [сподень] <<Частина гончарного 
круга•>, [сподИ] <<Нижній край снасті•> 
Дз, [сподов[ік] <<рибалка, що тягне спо
ди•> Дз, [сподовuна] <<осад, осадок•> 
Нед, [сподовuнє] <<Шар rрунту•> Нед, 
[сподок] <<Спід Нед; частина люльки, в 
яку вставляється чубук; підставка; ма
ленька тарілка•>, спІдній, [сподовuй] 
<<нижніЙ•> Нед, сподом <<низом, знизу•> 
УРС, Г, спідсподу <<Знизу•>, [споди
споддя] «ТС.>> Нед, lусподі] <<На дні; на
НИЗУ>>; - р. под <<ДНО, НИЗ>>, бр. под 
<<Під печі (промислової)•>, др. поди 
<<низ, підошва гори•>, п. sp6d <<низ, дно; 
черінь печі•>, ч. p6da <<rрунт, підлога; 
територія; горище•>, слц. рбdа <<rрунт, 
земля, територія, (заст.) підлога•>, вл. 
p6da <<ТС.•> (з ч.), полаб. pod <<дно вог
нища•>, нл. sp6dk <<дно, основа, нижня 
частина•>, болг. м. под <<Підлога•>, схв. 
под «ТС.>>, СЛН. pod «ТС.; ТіК>>, СТСЛ. 
nод,_ <<НИЗ•>; - псл. роd'Ь ( < *podl1-); -
споріднене з лит. padas <<підошва, тік; 
черінь печі•>, peda <<ступня, стопа; 
фуТ», лтс. peda «Те.; підошва; п'ята•>, 
дінд. padam <<крок, слід ноги, місце•>, 
а в. padCJm <<слід•>, ві рм. het <<Те. •>, гр. 
кtoov <<rрунт, підлога•>, лат. oppidum 
<<Місцевість, місто; укріплене місце•>, 
рёs, род. в. pedis <<нога, ступня; фут; 
лапа•>, гот. fotus <<нога, ступня•>, тох. А 
ре, В раі <<нога (ступня)•>; · іє. *ped- / 
pod- <<нога•>. - Фасмер ІІІ 295-296; 
Черньrх П 48; Преобр. П 87-88~ Bruck
пer 424-:---425; Machek ESJC 497; 
Schuster-Sewc 1112; Младенов 4З9; 
Mikl. EW 254; Trautmaпn 209; Buga 
RR ІІ 519; Karulis ІІ ЗО-З 1; Ноrп 77; 
Юuge-Mitzka 226; КІеіп 609; Walde-
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під 

Hofm. ІІ 293-295; Frisk ІІ 485-486; 
Mayrhofer ІІ 204-205; Pokorпy 790-
792.- Пор. велосипед, фут1 . 

під2 (прийменник), під- (префікс), 
піді, піді-, підо, підо-; - р. под, под-, 
подо, бр. пад, пада, пад(а)-, др. 
поди, п. ч. вл. нл. pod, pode, слц. pod, 
podo, полаб. pud, болг. м. схв. под, 
слн. pod, стсл. nод-ь; - загальноприй
нятої етимології не має; висловлюва
лось прилущення про спорідненість з 
іменником під ( Фасмер ІІІ 296; Черньrх 
ІІ 48; Брандт РФВ 23, 301; Погодин 
Следьr 203; Brugmann Grundriss ІІ 2, 
733; Младенов 424-425; Zubaty St. а 
cl. І 2, 204; 3ндзелин ЛП І 5); найчас
тіше пояснюється як слов'янський но
вотвір з прийменника ро і частки -d'Ь 
(Преобр. І] 87; Bruckner 4~4-425; Ma
chek ESJC 466; Schuster-Sewc 1112-
111 З; ESSJ Sl. gr. І 197 -198; Mikl. 
EW 254; Vondrak ІІ 298; Meillet MSL 
14, 341); -d'Ь пояснювалось як видазмі
на прийменника do (Otr~bski LP 8, 
309), як споріднене з гр. -&єv <<Звідки•> 
(в avw&єv <<ЗВерху, З ВИСОТИ>> Від av<.y 
<<Вгору•> (Фасмер ІІІ 296; Machek ESJC 
466). - Пор. над, під1 , по. 

[підбехтувати] <<Підбивати, підбу
рювати, підмовляти•> Нед; - запози
чення з польської мови; п. podbechty
wac «ТС.>> СКЛадаЄТЬСЯ З префікса pod-, 
спорідненого з укр. під-, і ітеративної 
форми дієслова bechtac <<ПідмовлятИ•>, 
пов'язаного із звуконаслідувальним ко
ренем *Ь'Ьх-, спорідненим з укр. бух, 
бухати. - Stawski І 29; Bruckner 19. 
- Див. ще бух, під2 . 

[підбіг] (ент.) «rусениця Bombyx 
rubi Г, Arctia eruca ВеНЗн•>, [підбіль 
ВеНЗн, підбій (Ме)] «ТС.•>; - неясне; 
мож.т.rиво, похідне утворення від біг як 
назва, зумовлена тим, що людина, на

ступивши босою ногою на цю гусени
цю, відчуває біль і починає бігти. 

підбіл (бот.) <<Мати-й-мачуха, Tus
si!ago L.; [деревій звичайний, AchiJiea 
millefolium L. Mak; перстач гусячий, 
PotentШa anserina L. Mak]•>, [підбив] 
<<Мати-й-мачуха•> О, [підбій] «ТС.•> Ко, 
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О, [підбіль] «ТС. Г, Нед; кремена, Peta
sites Gaertn. Нед•>, [п6дбіл] <<кремена•> 
Нед, [подбілка] <<деревій звичайниЙ•> 
Mak, [подбел, пудбел, пудбйл] «Те.; 
мати-й-мачуха; перстач гусячий; моло
чай кипарисовидний, Euphorbia cyparis
sias L.; бурачок кам'янистий, Alyssum 
saxatile L.•> ЛексПол; - р. подбел <<анд
ромеда, Andromeda L.; кремена; [мати-й
мачуха; деревій звичайний]•>, бр. пад
бел <<мати-й-мачуха; [деревій звичай
ний]•>, п. podbia1 «ТС.•>, podbia1a <<кре
мена•>, ч. podbel <<мати-й-мачуха•>, слц. 
podbel'' болг. м. подбел, схв. подбел, 
слн. [podbela] «Те.•>; - псл. *роd'ЬЬе!'Ь, 
складне утворення з іменника роd'Ь 
<<Під, низ•> і прикметника Ьеl'Ь <<білиЙ•>; 
назва зумовлена тим, що нижня час

тина листків ціє'] рослини має білопов
стистий колір (пор. інші назви підбілу: 
[білі листки, білокопИтник, білпух)). 
- Бісюліна-Клоков Зv29-ЗЗО; Нейш
тадт 568; Machek ESJC 466; Jm. rost!. 
250; Holub-Lyer 380. - Див. ще 
білий, під1 . 

[підбуреник] · (орн.) <<Кропивник, 
волове очко, Troglodytes trog!odytes L.•> 
Шарл, [підбурєник] <<Troglodytes par
vulus Koch.•> ВеНЗн; - не зовсім ясне; 
можливо, назва зумовлена буруватим 
кольором забарвлення птаха або пов'я
зана з підбурювати <<підбивати, спо
нукаТИ•> (пор. [зводuтель] <<Те.; спокус
ник•>). - Воїнств.-Кіст. 332; Птицьr 
СССР 430. 

[підбурок] <<багор для витягування 
спійманого на гачок сома Г; залізний 
гак, багор для розпутування сітей 
Мо•>; - неясне. 

підвал <<приміщення під першим 
поверхом•>, [підваЛа] <<балка в основі 
дерев'яної стіНИ•> Нед, підвалина, [під
валок О] <<ТС.•>; - р. подвал <<Підвал•>, 
[п6дваль] <<щось підкинуте•>, бр. пад
вал <<ПідВаЛ>>, падвал[На <<Підвалина>>, 
п. podwa!ina <<ТС.•>·, ч. podval <<Підвалина 
в стелі або стіні•>, слц. podvaJ <<шпала; 
[лага під підлогою]», болг. діал. м. под
вал <<колода, підкладена під бочку•>, 
схв. п6двалак «re, що підкладається 



підварок 

для укріплення•>; - псл. pod'Ьval'Ь <<Під
кладений, підкочений предмет•>, пов'я
зане з pod'Ьvaliti <<Підкотити, підклас
ТИ•>, похідним від valiti <<Котити, качати 
по землі•> (пор. укр. [підвалuти] <<Під
котити•> Нед, р. [подвалuть] не.; під
сунути, підкласти; підсипати•>, схв. 

подвсілити <<Підкласти, підкотити•>, 
слн. podvaliti <<Підсунути, підкинути•>); 
значення <<Приміщення під першим по

верха~•> (в _укра·Інській мов~, очевидно, 
з росшськоі) розвинулось lЗ значення 
<<Підвалина, лага•>; пов'язування з ко
ренем вал- у значенні <<Падіння•> (Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 369), як і з 
вал <<Земляний насип•> (Преобр. І 63), 
помилкове. - Лучьщ-Федарзц Белар. 
лінгв. З, 56-57. - Див. ще ваш.f:ти, 
під2 . 

[підварок] <<миза, маєток, фільва
рок, ферма•> Г, Бі, [підвірок, підворок] 
<<ТС.•> Г, Бі; - результат видазміни 
форми фільвсірок під впливом слів [пі
двір' я], подвір' я та ін. - Шелудько 
50. - Див. ще фільварок. - Пор. 
двір. 

[пІдвізок] <<залізна пластина під 
дерев'яною віссю•> О; - результат ви
дозміни деетимологізованої форми під
вісок (підісок) <<ТС.•>, зближеної з ос
новою віз (візок). - Див. ще під
вісок. 

[підвін] <<хвоfоба від вітру; сп'янін
ня•> О, [підвіна <<навіжена, люта без 
причини людина•> Па, [підвіпь] <<лихий 
вітер•> Корз, підвій <<Хвороба від вітру•>, 
[підвінути] <<уразити вітром•> О, [під
вінений] <<уражений вітром; п'яниЙ•> О, 
[підвіняний] <<навіжений, лютий без 
причини•> Па; - похідне утворення від 
підвіяти <<уразити вітром•>. - Див. ще 
віяти. 

піДвісок <<Залізна пластинка під 
нижньою частиною дерев'яної осі•>, [пі
діска До, під6сок НикНикТЛ] «ТС.•>, 
підісак не.; [залізна пластинка під де
рев'яним ковзаном (Me)J.>, [під'і'зок] 
<<Залізна пластинка ,під дерев'яним І<ОВ
заном•> (Ме), [під'їсок] «ТС.•> (Ме); -
р. подоска <<Залізна смуга під віссю•>, 

підгайсатися 

подосина, [подоса], бр. падосак, п. 
podosek <<ТС.•>; результат злиття 
прийменника під ( < роd'Ь) та іменника 
вісь ( < оsь). - Див. ще вісь, під2 . -

Пор. підвізок. 
[підвія] (бот.) <<Лілія лісова, Lilium 

martagoп L.•>, [підвоя] «ТС.>> Нед; -
очевидно, похідне утворення від вИти, 
вИтися; назва зумовлена загнутою на
зад, завинутою формою оцвітини лілії 
лісової (пор. іншу назву цієї ж росли
ни: лілія кучерява, рос. лилия кудря
воя). - Шамота 117; Raпduska 353. -
Див. ще вИти 1 , під2 . - Пор. зав6єць. 

підвода <<Запряжений віз; примусо
вий обов'язок перевезення; [осідланий 
кінь О J.>; - р. подвода <<віз для пере
везення вантажу; [віз, сани з конем, 
особливо виставлені від земства]•>, бр. 
падвода <<запряжений віз•>, др. подво
дьІ <<коні з упряжжю; перекладні коні, 
що підставляються ( <<підводяться•>) мі
сцевими жителями князям, гінцям, по
слам; повинність надання коней для 
їзди і перевезення вантажів•>, п. podwo
da <<Запряжений віз, що надається вла
стям для перевезень; повинність пере

везення•>; - псл. [pod'Ьvoda] не, що 
підводиться; перекладна тяг лов а сила•>, 
похідне від pod'Ьvoditi <<Підводити•>, ут
вореного з префікса роd'Ь- <<Під-•> і діє
слова voditi <<ВОДИТИ>>. - Див. ще вес
тИ, під2 . 

[підворотень] <<Горщик заввишки в 
5-7 вершків (22,5-3 1 ,5 см)•>, [ підво
рот нЯ] не.•>, [підворотнuй] <<(горщик) 
заввишки в 3,5-5 вершків ( 18,75-
22,5 см)•>; - неясне. 

[ підгайник] (бот.) <<Кінський час
ник лікарський, Alliaria officinalis 
AпdrZ.>> Mak; - похідне утворення від 
гай; назва зумовлена, очевидно, тим, 
що ця рослина часто зустрічається в 

гаях, лісах і чагарниках. - Федчен
ко-Флеров 456. -Див. ще гай, під2 . 

[підгайсатися] <<Підкотити спідни
ЦЮ•> О; - результат видазміни деети
мологізованої форми підкассітися «ТС.>>. 
- Див. ще закасати. - Пор. під
касистий. 
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[підгалистий] <<З високим тонким 
стовбуром і рідкою кроною>> (про дере
во) Нед, [підгсілустиіі] <<ТС.>> ВеНЗн; -
р. [подгсіливать] <<Підчищати>>, бр. 
падгалістьt <<довгоногиЙ>>, п. podga1y 
<<Підкасаний, оголений знизу; (про де
рево) позбавлений нижніх гілляк>>; -
очевидно, пов'язане з підголuти, п. 
podgolic, podgalac, утвореним з префік
са під- (псл. роd'Ь-) і основи прикмет
ника голий (псл. gоІ'Ь). - SW IV 354, 
356. ~Див. ще галуза', голий, під2 . 

[підгейстер] <<(у возі) міцна жер
дина, що одним кінцем прикріплюється 
до нижнього кінця шворня, а другим 
до задньо'І осі>>, [падгейстра Л, під
гdйстер, підгейстра, пидгерець Дз, 
підгерець Дз, підгерстя, підгерсть, 
підгерце ЛЧерJ{, підгерць Нед, ЛЧерк, 
пудгейстра Л] «ТС.>>; - бр. падгерац 
<<залізний гак, що притягує шворінь до 
тройні>>, [падгеріц, падгасьцер] «ТС.•>; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [podgiNty] <<обручі, що приєдну
ють полудрабки в драбинястому возі до 
кінців задніх спицЬ>> етимологічно не
ясне. 

[підгИ:бати] <<украсти,>; - неясне. 
[підгорілка] (орн.) <<Червоноголова 

чернь, Nyroca feriпa L. (Апаs feriпa)>>; -
очевидно, видозмінене запозичення з 

польської мови; п. podgorza1ka «ТС.>> 
походить від podgorza1y <<Темно-жов
тий; підгорілиЙ>>, утвореного від діє
слова podgorzec <<підгоріти,>, похідного 
від gorzec <<горіти>>, спорідненого з укр. 
горіти; назва зумовлена тим, що цей 
птах має каштанова-рудий колір. -
Воїнств.-Кіст. 136; Strutyriski 106, 
145; sw rv 356. - Див. ще горіти', 
під2 . 

[підrорлиця] (орн.) <<зобастий го
луб, Columba gutturosa•>; - не зовсім 
ясне; може бути пов'язане з підгорля 
<<Підгруддя, воло>> (з огляду на велике 
воло, яким відзначається цей птах) або 
з назвою іншого схожого птаха горли
ця (як підорлик з орлик і под.). 

[підгорниця] <<нижня частина яр
ма; частина верші, куди пропливає ри-
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ба після того, як пройде вхідний отвір 
(горло)>>, [підголник, підголниця] «ТС.•> 
НикНикТ Л; - результат видазміни 
форми [підгорлиця] «ТС.•>, зближеної з 
основами горно або горнути, а також 
голий. - Див. ще горло, під2 . 

[підгризень] (ент.) <<Червневий 
хрущ, нехрущ, Amphimallon solstitialis 
L.>>; - префіксальне утворення від 
грuзти; назва зумовлена тим, що ли
чинки цього жука підгризають підземні 
частини рослин. - Горностаєв 124, 
125. - Див. ще грИзти, під2 . 

[підrарля] <<воло, підборіддя, під
шийок Ме, Па; нижня планка ярма 
НикНикТ Л,>, [підrарлина] <<Підборіддя•> 
ВеЛ; - запозичення з польської мови; 
п. podgardle <<Підгорля, підшийок>> утво
рене з прийменника pod, спорідненого 
з укр. під, та іменника gard1o, спорід
неного з укр. горло. - ВеБ 284; SW 
rv 355. - Див. ще горло, під2 . 

[підданчлйвий] <<Приємний, спо
кійний, зручний,> Нед; - не зовсім яс
не; очевидно, пов'язане з піддавати
ся; пор. р. податливьzй <<м'який, слух
няний, миролюбний, податливиЙ>>. -
Див. ще дати, під2 

[піддрЯгнути] <<Підсохнути>> Нед; -
очевидно, результат видазміни форми 
підтрЯхнути <<ТС.>>, похідної від трftх
нути1 <<СОХНУТИ>> (див.). 

[піддубрівник] (бот.) <<аЙстра сте
пова, Aster amellus L.>> Mak, [піддуб
ровник, піддубравник] <<ТС.>> Mak; -
р. [поддубр6вник] «ТС.>>; - похідне 
утворення від [дуброва] <<діброва•>; 
назва зумовлена тим, що ця рослина 

поширена в лісостеповій смузі й росте 
у світлих лісах, чагарниках тощо. -
Нейштадт 546. - Див. ще діброва, 
під2 . 

піджак, піджаtиіна <<поганенький 
піджак>>, піджсічник <<Кравець, що шиє 
піджаки>>, [пиньджdк] <<Піджак>> Л, 
[піньжdк, піNьджсік] «ТС.•> Л; - бр. 
пінжdк, п. pidiak <<ТС.>>; - запозичен
ня з російської мови; р. пиджdк похо
дить від англ .. реа jacket <<куртка, під
жаК>>, яке зводиться до гол. pijjekker 



піджарий 

<<куртка з грубої тканини>>, утвореного 
з іменників pij ( < снідерл. рїе) <<груба 
вовняна тканина; одяг з грубої вовни>>, 
і jekker <<Жакет>>, пов'язаного з фр. ja
quette <<ТС.>>. - Москаленко УІЛ 56; 
Коваль 129.-130; Черньrх П 30-31; 
Фасмер ІІІ 259; Преобр. ІІ 57; Kopaliri.
ski 747; Юеіп 1184; Vries NEW 518-
519. -Див. ще жакет. 

[піджарий] <<худиЙ>> Нед, До; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. поджсірьиї «ТС.>> пояснюється 
звичайно як результат скорочення 
форми поджсіристьtй <<худиЙ>>, утворе
ної від поджарить <<Підсмажити, під
сушитИ>>; висловлюється припущення 

( Фасмер-Т рубачев ІІІ 297; Трубачев 
Назв. дом. жив. 26-27), що р. поджа
рьtй первісно стосувалося гончого пса 
з підпалинами (пор. бр. паджарьt <<МУ
ругиЙ>>, п. podiary (про коней, гончих 
собакj <<Підпалий, з підпалинаМИ>>. -
Фасмер ІІІ 297; Преобр. ІІ 86. - Див. 
ще жар, під2 . 

[підждерЯти] <<Підбивати на зло
ЧИН>> Нед; - афективне утворення, по
в'язане з [підштурити] <<Нацькувати, 
підбуритИ>>, наштИрити <<підбурити, 
підбитИ>> (див.). 

[піджіпка] <<Зад, сідниці>> Нед, [під
жопок] <<ТС.>> Нед; - похідне утворен
ня від незасвідченого *жопа, спорід
неного з р. жопа, яке переконливої 
етимологі"І не має; найчастіше порів
нюється З р.-ЦСЛ. Ж\(Пd <<ЯМа>>, укр. 

жупа <<соляна яма>>. - Фасмер ІІ 61-
62. - Пор. жупа1 . 

підзелювати, підзилювсіти 
див. золя. 

підзирати, підзuрити, підзирки, 
підзір, підзірний, підзор, підзорний, 
підозра, підозренний, підозрівсіти, 
підозр{ливий, підозрілий, підозр{ний, 
підозрювати -див. зріти1 . 

підзол, підзfл, підзолистий, під
зольник -див. зола1 . 

шдшмати, підіймальний, підій
мач, підйом, підйомка, підйомний, під
йомник, лідйомні, піднімсільний, під
німсіти -див. імати. 

підколоть 

підкаменець, підкаменЮх - див. 
камінка. 

підкаменщик (іхт.) <<бабець, Cot
tus L.>>, підкамінник, [підкам[нчик] 
Нед; - бр. падкаменшчьtк «ТС.>>; -
запозичення з російсько"і мови; р. под
каменщик <<ТС.>> утворене З приЙмен
НИКа под <<ПіД>> та імеННИКа Камень; 
назва зумовлена тим, що ця риба зав
жди тримається під камінням. - Мар
кевич-Короткий 195-196; Сабанеев 
59-60. - Див. ще камінь, під2 . 

підкапок -див. капа1 . 
[підкасистий] <<Підібраний, підсука

ний; пуза ти Й>> Нед; - пов' язане з під
кассіти <<підіткнути, підібратИ>> (про 
одяг). -Див. ще закасати. 

[підковець] (зоол.) <<Підковонос (вид 
кажана), Rhiпolophus>> Нед; - п. podko
wiec «ТС.>>; - пов'язане з підкова; назва 
зумовлена тим, що у кажанів цього виду 

сильно розвинений носовий придаток, 
ЯІ<ИЙ своєю формою нагадує підкову. -
СУМ VI 437; ССРЛЯ 10, 399; SW VI 
365. -Див. ще кувати1 , під2 . 

підкозобель - див. піскозоба. 
[підколос] (орн.) <<Перепілка, Cotur

nix coturпix L.>>, [підколоспиця] «ТС.>> 
ВеБ; - результат видазміни звукона
слідувально"/ назви перепела [ підко
лоть], зближеної з конструкцією під 
колоссям; таке зближення мотивуєть
ся тим, що перепілки звичайно живуть 
у хлібах. - ВеБ 284. - Див. ще ко
лос, під2 . - Пор. підколоть. . 

[підколотник] (орн.) <<куріпка сіра, 
Perdix perdix L.>> Нед; - пов'язане з 
[підколоть] <<Перепілка>>; обидва птахи 
належать до родини фазанових і ве
дуть схожий спосіб життя. - Птицьr 
СССР 182-183, 185-186. -Див. ще 
підколоть. 

[підколоть] (орн.) <<перепілка, Co
turnix coturnix L.>> ВеНЗн, [підколоть
ко тж, підколок Шарл, підколуп Нед, 
підполотя ВеНЗн, підеколодка Шарл, 
підсколоцка, ВеНЗн] <<ТС.>>, [підпо
лотькати] <<КрИЧаТИ>> (про перепела) 
ВеБ; - назви . звуконаслідувального 
походження; пор. імітацію голосу цього 
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підкоморій 

птаха [подь полоть] ВеНЗн, а також 
назви [підпалdк] «Перепілка•>, [підrиі
лок], лит. putpele «ТС.>>; початкова час
тина звуконаслідувальної назви адап
тована під префікс. - Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 228. 

підкоморій <<У старій Росії і в Ук
раїні - суддя, який займався межуван
ням володінь; у феодальній Польщі -
двірський сановниК>>, [підком6рий] <<Ме
жовий суддя>> Пі, Бі, підкоморство <<ПО
сада nідкоморіЯ>>, [підкомориха] <<дру
жина підкоморія>> Пі, [підкоморич] 
<<СИН підкоморіЯ>> Пі, [підкоморівна] 
<<дочка підкоморіЯ>> Пі, підкоморський 
<<який стосується межового суду або ме
жового судді>>; - р. подкоморий <<Ме
жовий суддя>>; - запозичення з поль
ської мови; п. podkomorzy <<Вищий при
дворний сановник у Польщі, камергер; 
межови-й суддя•> утворено, можливо, 
Під_ ВПЛИВ9М Ч. СТ. podkomofie <<ТС.>> 
(Stieber RES 39, 8) з прийменника pod 
«Під>> та іменника komora <<Комора>> і є 
частковою калькою елат. subcameгarius 
(sub <<Під>>, camera <<Кімната, комора>>). 
- Richhardt 88; Witkowski SOr 19/2, 
208; Фасмер ІІІ 297. -Див. ще комо
ра, під2 . 

[підкориста] <<особливий тип сапи, 
яка робиться під гострим кутом до руч
ки; сов ко ва лопата>> Ва, [ підкористо] 
<<Під кутом, зігнуто>> Ва; - не зовсім 
ясне; можливо, пов'язане з кора як 
назва сапи (лопати), що розпушує (зні
має) верхній затверділий шар грунту. 

[підкропИвниця] (бот.) <<суниці зе
лені, Fragaria viridis Duch., (Fragaria 
colliпa Ehrh.)>>; - похідне утворення 
від кротівd; назва зумовлена схожіс
тю лист](іВ обох рослин або тим, що 
суниці часто заростають кропивою. -
Див·. ще кропИва, під2 . 

[підкукундати] <<Підмовити>> Нед; -
афективне утвоуення. 

[підкульок] <<Заколесник>> Нед, 
[піткулька] <<Підпірка задньої ручиці 
воза; задня ручиця з підпірІЮЮ>> О, 
[піткульок] «ТС.>> О; - запозичення з 
польської мови; п. [podkulek] <<люшня, 
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за](олесни](» утворене з прийменника 
pod <<Під>> та іменника [kula] <<дуга в 
ярмі, крива палиця>>. - SW IV 367. -
Див. ще куля3 , під2 . 

[підкустрана] <<(жінка) в І<Ороткій, 
вузькій спідниці>> Си, [підпустрена] (?) 
<<(жінка) з підібраною спідницею>> Ва; 
- очевидно, пов'язане з [кустрсітий] 
<<КудлатиЙ>>, [закустраний] << розпат ла
ниЙ•>, можливо, зближеними з [підка
сdти] <<Підіткнути (подолок, поли)>>. -
Див. ще кустра. - Пор. закасати. 

підлабуза, підлабузливиіі, підла
бузник, підлабузництво, підлабузню
ватися -див. лабузнитися. 

підласий, підлсісистий - див. ла
сий2. 

підлепливий, підлепний, підлеп
частий - див. лИпнути. 

[підлизник] (бот.) <<зіновать по
дільська, Cytisus podolicus Blocki; Cyti
sus capitatus Jack.>> Mak; - очевидно, 
похідне утворення від лизати; мотива
ція назви неясна. 

підлий, [підуий] <<хвориЙ>> ВеЗа, 
[п6длий] <<ПідлиЙ>>, [подлЯчий] <<ТС.>> 
Нед, [пудлий] <<поганиЙ>> ВеУг, під
лотний, підлота, підлотник, спідле
ний <<ЯКИЙ став підлИМ>>, спідлілий 
«ТС.>>, [спідлuти] <<Принизити, спаплю
ЖИТИ>> Нед, спідлитися <<стати під
ЛИМ>>, спідліти «ТС.>>; - р. подльtй, 
бр. п6дльt; - запозичення з польсько"/ 
мови; п. podiy <<ПідлИЙ>>, як і ч. podly, 
болг. п6д~л, подли, схв. пддал, пд
дао, надійної етимології не має; виво
диться від podlec <<Під:ЛЯГТИ>> (К3СРЯ 
347); від прийменни](а pod «Під>> (Пре
обр. ІІ 87; BпJckпer 425; Младенов 
450; Mikl. EW 253~254); від podlEi 
<<біля>> ( Фасмер ІІІ 298; Machek ESJC 
467; Holub-Kop. 282; Holub-Lyer 
380). - Черньrх ІІ 49. 

[підлИсник] (бот.) <<Копитню< євро
пейський, Asarum europaeum L.>>, [під
лісник, подлєсник:] <<ТС.>> Mak; - похід
не утворення від лист; назва зумовле

на тим, що ця рослина перезимовує під 

покривом з оп.алого листя (Нейштадт 
206); окремі звукові форми виникли 



підліжка 

внаслідок зближення з ліс. - Див. ще 
лист, під2 - Пор. підолішник. 

[підліжка] (орн.) <<Еолове очко, 
Troglodytes troglodytes L.>> Шарл, 
ВеНЗн, [підліжок] «ТС.>> тж; - похідне 
утворення від лежати; назва зумовле
на, очевидно, тим, що в лісі цей птах 
оселяється в купах хмизу, вітровалу, 

тобто під тим, що лежить (Птицьr 
СССР 430). -Див. ще лежати, під2 

[підлjтка] (іхт., у сполуці [п. дов
гоплавка]) <<Летюча риба, Exocoetus 
volitans L.>> Нед; - похідне утворення 
від підлітати; назва зумовлена тим, 
що ця риба вистрибує з води і може 
летіти деяку відстань у повітрі (Рьrбьr 
СССР 242). -Див. ще летіти, під2 . 

[підліцки] <<Віжки для пари конеЙ>> 
пов'язане з [лійці] <<ВіЖІ\И>> О· 

(dив.). 
[підліщки] (бот.) <<Печіночниця зви

чайна, Hepatica пobilis Gars. (Hepatica 
triloba Gilib.)>> Г, Mak, [підліска Нед, 
підліски Mak, підлісок] <<ТС.>>; - п. 
podlaszczka <<фіалка болотна, Viola 
palustris L.; печіночниця звичайна>>, ч. 
[podliska] «nечіночниця>>, [podleska], ст. 
podlescka, podlestka «ТС.>>; - утворене 
з прийменника під та основи іменника 
ліщ~Zна; назва зумовлена тим, що пе
чіночниця росте в листяних і мішаних 
лісах (Нейштадт 256-257; Лік. росли
ни. Енц. дов. 337), зокрема, під ліщи
ною. - Machek Jm. rostl. 48. - Див. 
ще ліска', під2 . 

підлог <<Підробка, фальшивка>>; -
бр. падл6г <<ТС.>>; - запозичення з ро
сійської мови; р. подл6г «ТС.>>, пов'яза
не З подложuть <<ПіДЛОЖИТИ>>, утворе
НИМ з префіr<са под- <<Під>> і дієслова 
ЛОЖuть <<ЛОЖИТИ>>. - Див. ще лежа-

• 2 
ТИ, ПІД. 

підлога, підл6говий, підл6же, під
л6жжя, підл6жющя - див. лежати. 

[підлоrоння] щідхвістя при сід-
лі>>; - запозичення з польсько! мови; 
п. podogoпie <<ремінь у кінській упряжі, 
який іде до хвоста>> утворено з при
йменника pod <<Під>> та іменника оgоп 
<<ХВісТ»; звук л в українській мові з'я-

підневідити 

вився, очевидно, під впливом слова 
[підложuти] <<ПідкластИ>>. - SW IV 
389. -Див. ще оrін, під2 . 

[підмаrулити] <<Підмовити>> Нед; -
п. [podmaguliC] <<одурити, ввести в ома
ну, підманути>>; - пов'язане з [маr_rj
лити] «ПіДМОВЛЯТИ>> (див.). 

[підмачулити] <<допомогти, підСІ·І
лити, підхарчувати>> Ва; - не зовсім 
ясне; можливо, давніше *підмочули
ти, пов'язане з * підмочи << підмогти, 
ДОПОМОГТИ>>. 

[підмет'] <<Невелика грядка, ділянка 
землі; коноплище; низинна місцевість, 

де пасуть худобу, сіють коноплі Ва; ор
на земля за селом Ва; природно зрошу
вана низина в полі, на якій сіють ко
ноплі, садять капусту Ме>>, [підме
те[\Ь] <<квітник>>, [підміт] <<частина по
ля, на якому сіють коноплі>> Нед, Бі; 
- р. [подмет] <<поле, приготоване для 
баштану>>, п. podmiot <<Гній, сміття, ви
кинуте в одне місце>>; - похідне утво
рення Від метати <<КИДаТИ>>; назва зу
МОВЛеНа, очевидно, тим, що на цих ді
лянках розкидали .гній або пасли худо
бу. - Дзендзелівський St. sl. 10/1-
2, 46. - Див. ще метати, під2 . 

підмет2 (член речення), підмет6-
вий; - п. podmiot, ч. podmet, слц. 
podmet, вл. podmjet, нл. podmjat, м. 
СХВ. подмет «ТС.>>; - І\аЛЬКа лат. sub
jecturп <<Підмет>>, пов'язаного з дієсло
вом subjiceгe <<метати, кидати, класти 
під, підкладатИ>>, утвореного за допомо

гою префікса sub- «nід>> від jacere <<Ме
тати, кидати>>. - Holub.,-Lyer 380. -
Див. ще метати, під2 . 

підметка, підметок, [підмітка] 
<<солом'яна устілка в чоботі; підошва>> 
Нед, [підміток] <<ТС.>> Нед; - р. под
мётка <<Підметка>>, болг. подметка 
«ТС.>>; - ПОХідне утвореННЯ від мета
ти <<шити, обкидаТИ>>. - Фасмер ІІІ 
298. - Див. ще метати, під2 . 

піднебіння, піднебіння, піднебін
ний, підніб' я - див. небо. 

[підневідити] <<Підштовхнути на 
щось, підвести>~, [спіднев{дити] <<Об
дурити; обнадіяти і не виконати>>; -
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підовпнути 

<<Очевидно, давніше <<Підштовхнути на 
несвідомий учинок, вивести з розуму; 

ошукаТИ•>, похідне від не відати <<Не 
знати•>. -Див. ще відати, не, під2 

[підовинути] <<розпогодитися, ви
погодитися•> О, [підовинутися] <<За
сяяти щастям, розвеснитися•> О; -
помилкове написання замість [підсви
нути, підсвинутися], пов'язаних з 
[освuнутu] <<fОЗВИДНИТИСЯ•> (див.). 

[підойма (бот.) <<Герань темна, Ge
ranium phaeum L.; сіверсія гірська, 
Sieversia montana (L.) R. Br. (Geum 
montaпum L.); калган (перстач прямо
стоячий), Potentilla erecta (L.) Натре 
(Tormentilla erecta L.; Poteпti!la tor
meпtilla Schг.); підлісник європейсь
кий, Sanicula europaea L.; волошка луч
на, Ceпtaurea jacea L.•> ВеНЗн, [підій
ма] <<Гравілат струмковий, Geum rivale 
L.; сіверсія гірська•> Mak, [підойна] <<Сі
версія гірська•> Mak; - похідні утво
рення від підіймати, [підоіімuти] 
<<Підняти•>; назви зумовлені тим, що в 
народній медицині частина з названих 
рослин використовується, щоб поста
вити на ноги хворих на різні недуги; 

деякі рослини (герань темна, калган) 
вживаються при хворобах, вю<ликаних 
підніманням важких речей. - Шамота 
142-143; Анненков 90, 157, 269-271, 
315. -Див. ще імати, під2 . 

[підолішник] (бот.) <<Копитняк єв
ропейський, Asarum europaeum L.•> 
Mak, [підолишник, подол{шник Нед, 
Пі] <<ТС.•> Mak; - бр. [падалешнік] 
«ТС.•>; - результат видазміни слова 
[підорішник] «ТС.•>, виклиІ<аної впли
вом ліщИна; обидві назви зумовлені 
тим, що копитняк росте під ліщиною 
(лісовим . горіхом). - Budziszewska 
235." - Див. ще підорішник. - Пор. 
підлИсник. 

підопліка, підоплічка, підопл{ч
ч.я - див. плече. 

[підорва] (бот.) <<чина лісова, Lathy
rus silvester L.•> Mak; - очевидно, по
хідне утворення від підірвсітися; наз
ва зумовлена тим, що в народній ме
дицині цю рослину застосовують при 
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надривах нутрощів. - Шамота 68-69; 
Анненков 187. -Див. ще рвати. 

[підорішник] (бот.) <<копитняк єв
ропейський, Asarum europaeum L.•> 
Нед, [подор{шник] «ТС.•> Нед; - р. 
[подорешник] «ТС.•>; - утворене з при
йменника під та іменника оріх <<ГОріХ•>; 
назва зумовлена тим, що копитняк ро

сте під ліщиною (лісовим горіхом); 
пор. інші його назви: укр. [підорішна 
трава], схв. лесков корён, сподлесак, 
нім. Haselwurz (букв. <<ліщинний ко
рінь•>). - Budziszewska 235. - Див. 
ще горіх, під2 . 

[підоря] <<СВИНЯ>> Пі, [під6рка] <<ТС.>> 
Пі; - похідне утворення від підореіти 
в значенні <<Підкопати, підрити•> (пор. 
вираз орати носом <<рити носом•>); на
зва зумовлена тим, що свині підрива
ють кущі картоплі та ін. - Див. ще 
орати'. 

[підосінник] (бот.) <<Гриб красно
головець, підосичник, Bo!etus aurantia
cus Pers.•>; - очевидно, запозичення з 
польської мови; . п. podosinnik <<ТС.•> 
утворено з прийменника pod «П~» та 
іменника osina <<Осика•>. Див. ще 
осИка, під2 . 

[підосовець] (бот.) <<ВИд 1стшного 
гриба•> ВеБ; - очевидно, утворене з 
прийменника під і основи прикметника 
[ос6вuй] <<осиковиЙ•>, пов'язаного з 
оаіка. -Див. ще осИка, під2 . 

підошва, підоиt6вrшй - див. шИти. 
підпавок, підпалайка, підпалак, 

підпалакати, підпалк.увсіти, підпсі
лок - див. павкати. 

підпадьомкати - див. підпідьом. 
[підпаленик] (орн.) <<малинівка 

(вільшанка), Erithacus гubecula L.•> 
ВеНЗн; - похідне утворення від під
палений; назва зумовлена ТИМ, ЩО у 
цього птаха горло, воло і груди яскра

во-рудого кольору (Воїн ств.-Кіст. 330; 
Птицьr СССР 463); пор. інші назви ма
линівки: [руднЯк, червоне вольце, чер
леногруд, ч.ервенЯк]. - Див. ще па
лИти, під2 . 

[підпіга] (ент.) <<стягівка, Catocala 
Schrk.•> Нед; - неясне. 



підпідьом 

[підпідьом] (вигук, що передає крик 
перепела), підпадь6мкати <<Видавати 
своєрідні уривчасті звуки>> (про перепе
лів), підпідь6мкатu <<ТС.>> СУМ, Пі; -
звуконаслідувальне утворення; пор. нау

кову передачу голосу (<<бОЮ>>) перепела: 
відь-підь-підь (Фауна У](раїни 4, 50), 
піть-пібіть (Птицьr СССР 183). 

[підпіліть) <<ВИГуК, ЩО пеrедає 
крик перепела>> Нед, [підпілітка <<Пе
репел, Coturпix coturnix L.>>, [підпіл[т
кати] <<КричатИ>> (про перепела) Нед; -
звуконаслідувальне утворення; пор. ін
ші вигуки, що передають крик пере
пела: [подь пол6ть] ВеНЗн, [ підполю] 
ВеНЗн, відь-підь-підь (Фауна України 
4, 50), піть-пібіть (Птицьr СССР 183). 

[підпінок] <<Проста горілка>>; - по
хідне утворення від пінrш <<Горілка>>. -
Див. ще піна. 

[підплИтник] (орн.) <<берегова лас
тівка (щурик), Riparia rірагіа L.; ма
ленький птах, що гніздиться під !<амін
ням Нед>>, [підплитінка] «ТС.>> Нед; -
похідне утворення від плИта (<брила 
каменю>>; назва зумовлена тим, що ці 
птахи часто гніздяться під камінням по 
берегах річок. - Див. ще плИта. 

підполотя, підпол6тькати -див. 
підколоть. 

[підполя] <<біла вівця з великою 
чорною плямою чи навпаки>> НЗ УжДУ 
26/2, [підпол~Zстий] <<СПіднизу білий, 
світліше забарвлениЙ>> ВеНЗн; - не 
зовсім ясне; очевидно, пов'язане з під
палина <<пляма іншого кольору>>, похід
ним від палИти (див.). 

підприЄмство, підприЄмець, під
приЄмник, підприЄмющтво, підпри
Ємливий <<ЗаповзятливиЙ>>; - очевид
но, калька нім. Uпterпehmeп <<Підпри
ємство; справа>>, пов'язаного з дієсло

вом unternehmeп <<розпочати, взятися>>, 
яке складається з префікса unter- <<Під-•> 
і дієслова пehmen <<брати, приймати•>. -
Див. ще імати, під , при. 

[підпрИжик] (ент.) <<ковалик, Ela
ter L.>> Нед; - похідне утворення від 
[пр~ігати] <<стрибати, плигати•>; назва 
зумовлена тим, що цей жук, упавши 

підручник 

на спину, підстрибує за допомогою ви
росту передкьогрудей (УРЕ 6, 518). -
Див. ще прИгати. 

підпруга, підпружити див. 
пруг. 

[підпуки] <<rrеревесла з осоки, на
мотані на споди невода, щоб вони не 
загрузали в болото>> Мо; - очевидно, 
похідне утворення від пук 1 <<в'язка>> 
(див.). 

[підпустка] <<Частина шлунка жуй
ної тварини, що вживається для звур
джування молока>> Куз, [підпушник 
Куз, підпущник Нед] «ТС.•>; - запози
чення з польської мови; п. podpustka, 
podpuszczka <<Закваска для молока,> по
ходять від podpuszczac (mleko) <<заква
шувати (молоко),>, утвореного за допо
могою префікса pod- <<Під->> від puszczac 
<<ПУСІ<атИ•> (шматочок звурдженого мо
лока кидають в удій молока, щоб воно 
швидше звурдилося). - SW IV 404. -
Див. ще під2 , пускати. 

[підрад] <<Матеріал, яким підбива
ють халяви та переди в чоботях•> Па; -
запозичення з російської мови; р. [под
рЯд] <<Підбій, шкіряна підкладка у взут
ті•> пов'язане з рядИть нримати в по
рядку>>, якому відповідає укр. рядИ
ти. - Див. ще під2 , ряд. - Пор. 
підрЯд. 

[підрИвка] <•вид рибальської сітКИ>> 
Г, Нед; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. podrywka <<мала сіт
ка типу черпака>> пов'язане з podrywac 
<<Шарпати вгору>>, утвореного за допо

могою префіІ<са pod- <<Під->> від дієслова 
rwac <<рвати>>. - Оньrшкевич Исслед. 
п. яз. 246; SW IV 411.- Див. ще під2, 
рвати. 

підрі, підря- див. подра. 
[підрімани] <<вид жіночого одягу•> 

Нед; - неясне. 
підручник; - бр. падручнік <<Під

ручниК>>; - калька п. podr~cznik «ТС.•>, 
похідного від прикметника podr~czпy 
<<ЯКИЙ знаходиться під рукою•>, утворе
ного з прийменника pod <<Під•> та основи 
іменника r~ka <<рука>>. - SW IV 406. -
Див. ще під2 , рука. 
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підрЯд <<зобов'язання виконувати 
роботу на чиє-небудь замовлення за 
певну оплату; робота, що виконується 

за тшшм зобов'язанням•>, підрЯдІшй, 
підрядИти; - бр. падрсід, п. [podгad] 
«ТС.•>; - запозичення з російської мо
ви; р. подрЯд «ТС.>> пов'язане з под
рядИть, утвореного за допомогою пре
фікса под- <<Під-•> від дієслова рядИть 
<<Наймати, домовлятися про плату•>, яко
му відповідає укр. рядИти. - Преобр. 
ІІ 240; SW IV 405. - Див. ще під2 , 
ряд. - Пор. підрад. 

[підсадівка] (бот.) <<Печериця їсті
вна, Agaricus edulis Pers.•> Нед, [під
садка] <<ТС.•> Нед; - похідне утворення 
від підсадИти; назва зумовлена тим, 
що цей гриб розводять штучно в сади
бах (БС3 47, 510). - Див. ще під2 , 
садИти. 

[підскИбиця] (орн.) <<Чайка, Vaпel
lus vanellus L. (Vane!lus cristatus Me
yer)•> ВеНЗн; - утворене з приймен
ника під та іменника скИба <<смуга зе
млі при оранці>>; назва зумовлена тим, 
що гніздо цього птаха, яке являє собою 
ямку в землі, буває часто під скибою. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 228; Во
їнств.-Кіст. 62. - Див. ще під2 , скИ
ба. 

[підскірниця] <<ризоморфи (своє
рідні нитчасті утворення у грибів, які 
сприяють їх поширенню), Rizomorplla•> 
Нед, [підшкірющя] «ТС.•>; - похідні 
утворення від [скіра], шкіра; назва 
зумовлена тим, що ризоморфи розрос
таються під корою дерева (Словн. бот. 
463). - Див. ще під2 , шкіра. 

підеметанник - див. сметан
ник. 

[підсніжча] <<сорт горщика заввиш
ки в 5~7вершків•>, [підснИзок] <<сорт 
горщика•> Нед; - неясне, можливо, по
в'язане зі [сніз] (мн. [снози]) <<тоненькі 
палички для підтримування стільників 
у вулику•>. - Пор. сноза. 

підсобИти <<допомогти•>, підсобка 
<<допоміжне приміщення•>, підсобник, 
підсобниіі; - бр. [падсобіць] «Трохи 
допомогтИ•>; - очевидно, запозичення 

396 

підстрітник 

з росtиської мови; р. подсобИть <<до
помогти•> є результатом видазміни фор

ми пособИть, що відповідає укр. посо
бuти <<ТС.>>. -Див. ще засіб. 

[підсобійка] <<дощата коробка під 
навісом дахового схилу•> НикНикБЛ, 
[підсобівка, підсобейка, підсобfвка, под
соб6йка] «ТС.•> тж, [підсубійка] <<стрі
ха•> тж, [підсубітка] <<ТС.>> тж, [подч.е
бітка] «nоперечна дошка, в яку впира
ються нижні торці дахових дощок і 
rонту•> тж, [поспособійка] <<Карниз із 
дощок під стріхою•>; - запозичення з 
польської мови; п. podsi~bitka <<дощане 
підбиття під балками стелі; дерев'яна 
стеля•> утворене з прийменника pod 
<<Під•>, займенника si~ <<себе>> й основи 
дієслова ЬіС <<бити•>. - Див. ще бИти', 
під2, ся 1 • 

підсобійний, підсебійний, підсо
бей, підсобій, підсобій.ник, підсобой -
див. підсубійний. 

[підсокИритися] <<Піддобритися, здо-
бути довір'Я•> Ва; - неясне. 

підспідок- див. під1 . 
підепіль - див. спіл. 
[підспоруга] <<ремонт, поновлення•> 

Нед; - очевидно, похідне утворення 
від [споруж~іти] ( < псл. *s-ьpoгQgтtei) 
<<СПорудити; справиТИ>>, генетично по

в'язаного з оружжя (псл. orQzьje < 
*orongT-). - Див. ще оружжя, під2 . 

[підсрібнЯк] ( ент.) <<Перламутрівка, 
Argyппis F.•> Нед; - похідне утворен
ня від срІбний; назва зумовлена тим, 
що нижня сторона задніх крил цього 

метелика вкрита перламутровими (сріб
лястими) плямами (Горностаев 231). -
Див. ще срібло. 

[підстрішник] (орн.) «nерепелят
ник (малий яструб), Accipiter nisus L.•> 
Нед; - похідне. утворення від стріха; 
назва зумовлена тим, що перепелятник 

живиться дрібними птахами, в тому 
числі й горобцями, які в сільській міс
цевості часто оселяються під стріхами 
(пор. р. [подстрешник] <<горобець•>; пор. 
іншу назву перепелятника [вороб' ят
ник] Шарл. - Булаховсь](ИЙ Вибр. пр. 
ІІІ 228. - Див. ще під2 , стріха. 



підструнчити 

підструнчити, підстрЮчити 
див. стренчити. 

[підсубійний] <<ПідливниЙ>> (про 
млин, про колесо у млині), [підсеб{й
ний Нед, підсоб{йний] «ТС.>>, [підсоб{й] 
<<рух водяного колеса знизу догори; 

тип млина за таким рухом 1юлеса>> 

Ник, [підсо66й, підсобей] «ТС.>> тж, 
[підсобійнuк] <<Підливний млин>>, [під
субійка Нед, підсубійник, підсубійок] 
«ТС.>>; - р. [подсо66йньи'і] (у сполу
ченні [подсо66йная .ІІіельница] <<Підлив
ний МЛИН>>); - очевидно, видозмінене 
запозичення з польсько'/ мови; п. pod
si~bierny (у сполученні kolo podsi~bier
ne <<Підливне колесо у млині>>) утво
рене з прийменшrка pod <<Під>>, займен
ника si~ <<Себе>> й основи дієслова brac 
<<брати>> (дієприкм. Ьіеrпу). - SW IV 
415. -Див. ще брати, під2 , себе. 

[підсуканець] <<ВИд їжі (кукурудзя
не борошно, розбовтане в молоці з во
дою)»; - похідне утворення від [суксі
ти] <<1\ОЛОТИТИ>>. - ВеЗн 49. - Див. 
ще сукати. 

[підтики] <<натяКИ>> О; - похідне 
утворення від тИкати, ткщjти <<ДО
торкатися; (перен.) наближатися сло
вами>>, аналогічне до прИтча (від псл. 
pritьknQti <<ПриткнутИ>> ). - Коломієць 
Мовозн. 1992/5, 43; Фасмер ІІІ 368.
Див. ще під2 , тИкати. -- Пор. надто
чИти, натяк, прИтча. 

[підтИнник] (бот.) <<ранник вузлу
ватий (ранник бульбистий), Scгophu
laria nodosa L.>>, [подтинник] <<ТС.>> 
Mak; .:._ р. [подть'tнник], бр. [падтьtн
нік, падценнік] <<ТС.>>; - похідне утво
рення від тин <<огорожа>>; назва зумов
лена тим, що ця рослина полюбляє за
тінені місця. - Див. ще тин. 

підтичка - див. надточИти. 
~підтіпанка] <<Неохайна, жінка із 

забрудненою пеленою; повіЯ>>; - ре

зультат контамінац!і форм типу поті
псіха <<розпусниця>> і нетіпсіха (неті
панка) <<неохайна жінка>> (див.). 

[підтічка] (зоол.) <<Кріт, Talpa eu
ropaea L.>> ВеНЗн, О; - похідне утво
рення від точИти <<РИТИ>>; пор. [підт6-

підуст 

чина] <<Порита кротом земля>>; назва зу
мовлена тим, що кроти риють землю. -
Див. ще під2 , точИти'. 

[підтоварник] <<колодка, що під
кладається під човен при витягуванні 

його на берег>>; - очевидно, запози
чення з російської мови; р. подто
всірник <<Тонкі колоди, жердини, що за
стосовуються в будівництві й гірничій 
промисловості, а також для підкладан

ня під вантажі на суднах, складаХ>> 
утворене з прийменника под <<Під>> та 
іменника товар <<ТОВар>>. - Див. ще 
під2 , товар. 

підтока - див. надточИти. 
підтропіки <<субтропікИ>>, підтро

пічний; - р. подтр6пики, бр. пад
тр6пікі; - часткова калька лат. sub
tropicus <<субтропічниЙ>>, першим ком
понентом якого є прийменник sub 
<<Під>>, другим tropicus нропічниЙ>>. -
Див. ще під2 , тропік. 

[підтрунЯти] <<Підбурювати, піддро
чувати>> Пі; - очевидно, запозичення з 
російсько'/ мови; р. подтрунивать 
<<Жартувати, глузувати>> походить від 

трунИть <<ТС.>>, етимологія якого неяс
на (Фасмер IV 109); може бути пов'я
зане й з [підструнчити] <<Підбурити>>. 

підуст (іхт.) <<Choпdrostoma пasus 
L.>>, [підвуст Кол, підуста Кол, піду
ства, підустка Нед, підустов, по
дуст Кол, подуста, подустав, пудtі
ства, пудуства тж] «ТС.>>; - р. по
дуст, бр. п6дуст, [падуст], п. podus
ta, [podustwa], ч. [podoustev] <<рибець, 
Vimba vimba L.•>, слц. podustva <<Під
уст>>, СХВ. подуст, подуста, подуст
ва, слн. podust «ТС.>>; - псл. podustь, 
podusty, утворене з прийменника роdь 
<<Під•> та іменника. usta <<РОТ>>; назва мо
тивується тим, що рот у підуста розта

шований знизу під виступаючим уnе
ред носом; помилкова думка (Budzi
szewska 130) про запозичення з румун
ської мови (рум. podu\ <<ЛЯЩ>>). - Ко
ломиец Происх. назв. рьrб 21-22; 
Герд Белар. лексікал. і зтьrм. 38-39; 
Далq_ ІІІ 213; Bruckner 425; Machek 
ESJC 467. -Див. ще під2 , уста. 
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шдустИти, підустливий, підуща
ти - див. уста. 

[підуфалий] <<занадто довірливий; 
сміливий, зухвалиЙ>> Нед, [подуфалий, 
подуфюій] «ТС.>> Нед, [пудуфалний] 
<<ХВальковитиЙ>> Ме, [подуфальство] 
<<довіRливість; сміливість, зухвальство>> 
Нед, [подуфанє] «ТС.>> Нед; - запози
чення з польської мови; п. [podufaly] 
<<дружній, фамільярний; самовпевне
ний, зухвалиЙ>> пов' язане з [podufac] 
<<довіритися>>, утвореним за допомогою 
префікса ро- <<ПО->> від дієслова [dufac] 
<<довіряти>>. - Bru.ckner 10З; SW IV 
4З 1. - Див. ще дуфати, по. - Пор. 
зухвалий. 

[підхатничка] (орн.) <<сіра мухо
ловка, Muscicapa striata Ра\1.>> Куз; -
похідне утворення від хата; назва зу
мовлена тим, що ui пташки мостять 
гнізда в щілинах будівель (Во.Інств.
Кіст. 297). - Булаховсший Вибр. пр. 
ІІІ 228. - Див. ще під2 , хата. 

[підціцірка] (орн.) <<чубатий жай
воронок (посмітюха), Galerida cristata 
L.>> Шарл; - очевидно, назва звукона
слідувального походження, можливо, 
пов'язана з [ціцірік] (орн.) <<Лісова ти
нівка, Pruпella modularis L. (Accentor 
modularis)>>. 

підцобрити - див. цубрити. 
[підчас] <<юшка з молодих буряків і 

молодого бурячиння; молода головка 
капусти Нед; страва з листя молодої 
капусти Нед>>, [підчіс] <<молода головка 
капусти; страва з листя молодої капус
ТИ>> Нед, [піч6са] <<страва з ячмінної 
крупи і лободи>> Корз, [пу( т) чіс] <<ТС.>>, 
[пуч6ха] <<страва з молодо·І· капусти і 
м'яса>> тж; - запозичення з польсько"/ 
мови; п. [podczas] <<Молода головка ка
пусти; страва з листя молодо"! капусти, 
бурякіf?>>, podczos «ТС.>> пов'язане з pod
czesac <<ПідчесатИ>>, утвореним за ДОПО
МОГОЮ префікса pod- ~<під->> від дієслова 
czesac <<Чесати, чухратИ>>. - Bruckпeг 
425; SW IV З45. - Див. ще під2 , 
чесати. - Пор. підчіс. 

підчаший (іст.) <<Помічник чашни
ка (придворна службова особа)", [під-
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чашник] <<ТС.>> Нед; - р. подчаиtий, 
бр. падчашьt «ТС.>>; - запозичення з 
польсько"! мови; п. podczaszy є префік
сальним утворенням від czasza <<Ча

ша>>. - Фасмер ІІІ ЗО 1; Bгuckner 425; 
SW IV З44. - Див. ще під2 , чаша. 

[підчерИти] <<Зняти кору (з дере
ва),> О, [підчерети] «ТС.>> О, [підчерЯ
ти] <<Знімати кору з живого дерева, 
щоб сохло>> О, l чертuця] <<дерево з 
обідраною навколо корою>>; - очевид
но, псл. [*pod-ьcerti, *pod-ьcersti], похід
не від *cersti, *сьrt<г <<рубати, різати>> 
(пор. др. чьрсти, чьрту <<Проводити 
борозну, орати>>, пов'язане чергуван
ням голосних з kora <<Кора>>; - спорід
нене з лит. kifsti, kertu <<рубати, уда
рятИ>>, дінд. kartati <<ріже, відрізує•>; іє. 
*(s)ker-t- <<різатИ•>. - Фасмер IV З49; 
3ССЯ 4, 75-76; Bern. І 172; Pokorny 
9З8-942. - Див. ще черта. - Пор. 
кора, чересло, черпати. 

підчИхвіст <<Підлиза СУМ; негід
ник, пройдисвіт Г>>, [печuхвіст] <<Вітро
гон, шелихвіст>>; - очевидно, спорідне
не з р. чихв6стить <<чухрати; шпети
ти, корениТИ>>, етимологічно неясним, 
пов'язуваним з чи <<ЧИ•> і хвостить 
<<бИТИ>> (Фасмер IV З68) або з *таще 
<<ПУСТО>> і хвастати (СоболевскиЙ 
РФ В 6 7, 2 1 З). 

[підчіпок] <<Підшипник>>; - утворе
не з прийменника під та іменника [чіп] 
<<стержень, на якому що-небудь ходить, 
хитається або обертається; ШИП»; -
пор. підшtіпник від шип. - Див. ще 
під2 , чіп1 . 

[підчіс] (бот.) <<Пеj)екотиполе, Gyp
sophila paniculata L.•>, [підчос] <<Спаржа 
ліЕарська, Asparagus officinalis L. Mak>>; 
- р. [подчес] <<спаржа лікарська>>; -
похідні утворення від чесати; назви 
зумовлені зовнішньою подібністю ку
щів uих рослин до вичесаноГо волосся; 

пор. іншу назву спаржі лікарсько"! 
[козя борода] Mak .. - Див. ще під2 , 
чесати. - Пор. підчас. 

[підчмелИти] <<упо"Іти, сп'янитИ>> 
Нед; - похідне утворення від виразу 
під джмелем. <<напідпитку>>, що виник, 



підчулити 

очевидно, як наслідок видазміни вира
зу під хмелем «ТС.>>. Див. ще 
джміль, під2 , хміль. 

[підчулити] <<В плоту сплавного 
дерева зрізати кінці колод знизу нав

скіс•>; - неясне; можливо, пов'язане з 
[ чулити] <<щуритИ•> (вуха). 

[підшИйник] <<Підшипник•>; - оче
видно, калька р. [подшейник] <<Підшип-
ник, підкладка під кінець машинно! 

осі>>, утвореного з прийменника под 
<<Під•> та іменника [шейка] <<Кінець ма
шинної ОСі, ШИП>>, ПОХіДНОГО від шея 
<<ШИЯ•>. - Див. ще під2 , шИя. 

підшмирИтися - див. чмир3. 
під'Юдити, під'Юджувати - див. 

ЮдИти. 
[під'ядлівчак] (орн.) <<поповзень, 

Sitta europaea L.•> ВеНЗн; - похідне ут
ворення від [ядлівчак] <<дрізд чикотень, 
Turdus pilaris L.•>; зв'язок назв обох пта
хів зумовлений, очевидно, подібністю в 
їхньому забарвленні; думка про зв'язок 
назви поповзня з характером місцевості 

чи флори, де цей птах водиться (Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 227), недостатньо 
конкретизована. - Птицьr СССР 433, 
526. - Див. ще ядлівчак. 

[під'яєшник] (бот.) <<моховик на
півповстистий, Boletus subtomentosus 
L.•> Mak; - похідне утворення від 
[яЄицшк] <<Agaricus caesaгeus Scop.•>; 
зв'язок назв обох грибів зумовлений, 
очевидно, їхньою зовнішньою схожіс
тю.- Див. ще під2 , яйце. 

[під'Ярка] <<велике винне яблуко•> 
ВеБ, [під' ярів ки] <<літні яблука•> Нед; -
похідне утворення від Ярий <<Весня
ниЙ•>; назва зумовлена тим, що ці яблу
ка рано достигають (пор. [яровuнники] 
<<ранні винні яблука•> ВеНЗн). - Див. 
ще під2 , Ярий'. 

[пїд'ярок] (зб.) <<Піврічні ягнята, з 
яких можна стригти вовну•>; - очевид

но, пов'язане з Ярка <<Молода одноріч
на вівця•> (пор. аналогічно утворене 
підевинок від свинЯ). - Див. ще під2 , 
Ярий1 . 

пієтет <<глибока пошана•>, пієтuзм 
<<релігійна течія; удаване благочестя•>, 

піжй:ти 

niєmucm <<Прибічник пієтизму; релігій
на людина•> Куз, пієт~Zчний Куз; - р. 
болг. м. пиетет, бр. піетЗт, п. pie
tyzm <<пієтет, пієтизм•>, ч. слц. pieta, 
вл. pietizm <<пієтизм•>, схв. пиjетёт, 
слн. pieteta; - запозичення з німець
ко"/ мови; н. Pietat <<Пієтет•> походить 
від лат. pietas <<Побожність, благочестя; 
віманісТЬ>>, пов'язаного з pius <<побож
ний, благочестивий; справедливий; від
даниЙ•>, зіставлюваним з fOrus <<ЧИС
тий, бездоганниЙ•>. - СІС 646; Kopa
liriski 7 48; РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 718; 
КІеіn 1184, 1188; Wa!de-Hofm. ІІ 312. -
Див. ще пирей. 

піжама <<спальний костюм•>; - р. 
болг. м. схв. пижdма, бр. піжdма, п. 
pizama, pidzama, ч. слц. pizama, слн. 
pizama; - запозичення з англійської 
мови; англ. pyjamas, pajamas <<піжама•> 
походить від гінді pajama, paijama 
<<ШТаНИ>>, бу](В. <<ВбраННЯ ДЛЯ НіГ>>, ЩО 
складається з перс. ра, рат <<Нога•>, спо

рідненого з ав. pad-, гр. коu<;; (род. в. 
коМ<;), лат. рёs (род. в. pedis) «ТС.>>, і 
jama <<Одяг, убрання•>, спорідненого з 
дінд. yama- <<вуздечка•>, yacchati <<дер
жить, ](ерує, надає>>. - СІС 2 646; Аку
ленко 141; Фасмер ІІІ 259; Черньrх ІІ 
З 1; Kopaliriski 754; РЧДБЕ 556; Вуjак
лиjа 717; Кluge-Mitzka 571; Horn 63, 
93; КІеіn 1112. - Див. ще педаль, 
піший. 

[піжда] <<Проценти з капіталу•> Нед, 
[пожед, пожедь Нед, п6жид Нед] «ТС.•>; 
- похідне утворення від [піждdти] 
<<Пождати, почекати•> (пор. [пізва] <<ПО
зов, скарга•> від [пізвdти] <<Позвати•>); 
назва зумовлена тим, що позикода

вець жде повернення своїх грошей і за 
це вимагає плат.у. - Див. ще ждати, 
по. 

піжити <<дуже лити (про дощ); би
ти, лупцювати•>; - р. [затіжить] <<за
бити (у щось)•>, [пежить] <<натискати, 
притискати; давити за горло•>, бр. [апі
гdсіць] <<ударити•>; - псл. peziti <<бити, 
лупцювати; сильно лити; давити, ду

ШИТИ>>; - очещrдно, споріднене з гр. 
пТjуvщ.н <<ВТикаю, вбиваю; збиваю, згур-
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товую>>, лат. pango, pepigi <<Вбиваю; 
зміцнюю>>; можливо, іє. *рёg-, варіант 
до ''pag- І pag'-, до якого зводиться псл. 
раz-ь <<ПаЗ>>. - Горячева 3тимология 
1982, 55-57. - Пор. паз, шізуха, 
реnіжити. 

[піжма] <<Покривало•> Пі, [піжмо] 
«ТС.•> Пі; - неясне. 

піжон <<пуста, франтувата людина, 
джиrун•>, піж6нство; - р. пиж6н, бр. 
піЖОН, П. рііОП <<ТС.>>, СХВ. пUЖОН <<ГО
луб>>; __:_ запозичення з французької 
мови; фр. pigeon <<Голуб; бевзь, дурень, 
простаю>, походить від пізньолат. pїpio
nem, зн. в. від рїріо <<птах, що цвірінь
кає•>, яке зводиться до лат. рїрїrе <<ПИ

щати, цвірінькати>> звуконаслідуваль
ного походження, спорідненого з укр. 

пищсіти. - СІС2 646; Чернь1х ІІ З 1; 
К3СРЯ ЗЗ8; SW IV 215; Вуjаклиjа 717; 
Юеіn 1184; Dauzat 558; Walde-Hofm. 
ІІ ЗО9. -Див. ще писк. 

[піз] <<через•> Нед; - пов'язане з 
[без3 ] <<ТС.•> (див.). 

[пізма] <<ненависть, мстивість, злість; 
зло, несправедливістЬ•> Нед, [пізмо, пі
зна, п6зна] «ТС.•> Нед, [пізьма] нс. 
Нед; завзяття; невдоволення 0•>, [пізлu
вий] <<ненависний, мстивиЙ•> Нед, [пі
змувсіти] <<злитися, ненавидітИ•> Нед; 
- запозичення з румунсько! мови; 

рум. plzma <<заздрість, злість•> походить 
від болг. м. тізма <<ненависть, упер
тістЬ>>, СХВ. пuзма <<ТС.>>, ЯКі ЗВОДЯТЬСЯ 
до гр. 7ТElCJf.IO <<упертість, настирли

вість•>, пов'язаного з кєі3w <<переко
ную, вмовляю•>, спорідненим з лат. fїdo 
<<Вірю, довіряю, покладаюся•>, псл. be
diti <<умовляти, ганьбити•>, р. убедuть 
<<переконати>>, укр. [бідuти] <<лаяти, 
ганьбити•>. Паномарів Мовозн. 
197З/5, 65; Scheludko 140; Vrabie Ro
manoslavica 14, 166; Vincenz 14; Мла
денов 422; Mikl. EW 248; СДЕЛМ З 1 З; 
DLRM 622; Frisk ІІ 487-488. - Див. 
ще аутодафе .. 

пізній, [пізнай] <<ПізніЙ>> Нед, піз
ненький, [пізні] <<Пізно ввечері>> Мо, 
[пізнюркu] <<дуже пізній виводок кур
чаТ» Мо, [пізнЯк] <<Відсталий; пізно 
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народжений Куз; особа, що запізни
лася 0•>, пізюітися <<запізнюватися•>, 
допізна, запізній, запізнілий, запіз
r-Іumися, [нсідпізь] <<Запізно•>, [опізнИ
лець] <<Пізно народжений; невіглас, 
обскурант•> Нед, опізюіти <<Затримати 
(в часі)•>, [опоздuти] «ТС.•> Нед, [при
пізнай] <<запізнілиЙ•> Нед, припізнен
ня, припізнювач <<швидкісна кінокаме
ра (для уповільненого показу руху),> 
Куз, спізнілий, [спізнйти] <<Запізнити
СЯ>>, спізніти <<Стемніти•>, сп{знювати
ся, [упаздuтuся] <<Запізнитися•> ВеУг, 
[упозд~Zтися] <<ТС.•> ВеУг, [упазджсіти
ся] <<запізнюватися•> тж; - р. п6здний, 
бр. п6зні, др. поздьньиІ, п. р6іпу, ч. 
pozdnl, слц. pozdny, вл. pozdze <<пізнО•>, 
pozdni, нл. pozdze, pozny, полаб. puz
пu, болг. [п6зден], м. позен, схв. по
зан. слн. pбzen, стсл. nо.зд-t <<Пізно•>, 
nо.здьtІ'Ь <<ПізніЙ>>, nо.зд'Ь <<ТС.•>; - псл. 
pozd-ь; - споріднене з лит. pas щри, 
біля, до•>, paskui <<потім, услід•>. pasta
ras <<ОстанніЙ•>, лат. post <<Після, потім•>, 
дінд. pasca <<ззаду, після•>, ав. pasca 
<<ПОТіМ, услід>>, алб. pas <<ПіСЛЯ>>, Гр. 01ТI
CJiJEV <<ззаду, позаду; після•>, вірм. ast 
<<Після, потім•>, тох. В post~щ1 «ТС.•>; іє. 
*pos-; кінцеве -d-ь того самого похо
дження, що і в nad-ь <<Над•>. - Фасмер 
ІІІ ЗОЗ; Чернь1х ІІ 50; Пре9бр. ІІ 89; 
Bri.lckпer 4ЗЗ; Machek ESJC 4 77; Ho
lub-Kop. 290; Schuster-Sewc 1146; 
Младенов 456; Skok ІІІ, 19; Mikl. EW 
25З; Zubaty AfSJPh 1З, З15; Trautmanп 
207; Meillet Etudes 161; Ernout
Meillet 9ЗЗ; Walde-Hofm. ІІ З47-З48; 
Pokorny 841. - Див. ще над, по. 

[пізніхірка] <<Пізній плід•> Куз, [піз
І-Ііхірочка] <<nізно народжена дитина; 
пізно виведене rпашеня•>, [пізніхірч.сі
та] <<Курчата, що виводяться в жнива•> 
До, [познихuроч.ка] <<Наймолодша дити
на•> Нед; - пов'язане з пІзній; кінцева 
частина слова неясна. - Див. ще піз-
ній. 

пі1т <<поет•>, [пium] Нед, піїта 
<<ТС.>>, піі'тика <<Поетика•>, піїтuч.ний; -
р. болг. пuum <<ПОеТ•>; - запозичення з 
грецької мови, Що відбиває Рейхлінону 



пійка 

(новогрецьку) вимову: гр. коtІlТ~<;; <<тво
рець, поеТ•>. - Понамарів Мовозн. 
1974/2, 4З; Фасмер ІІІ 259. - Див. 
ще поезія. 

[пійка1 ] (орн.) <<Лісовий щеврик, 
Anthus trivialis L.•> Куз, [пИйка Нед, 
пийко ВеЛ] «ТС.•>; - очевидно, назва 
звуконаслідувального походження. 

Пор. пікавка. , 
пійка2 , п{йло - див. поїти. 
[пійма] «nолонення, взяття в по

лон•> Нед; [пійма] <<повінь; заплава; 
зміст•> Нед; - р. бр. п6йма <<Заплава•>; -
похідне утворення від піймати <<Злови
ти, вхопити; [охопити, обійняти]•>. -
Див. ще імати, по. 

лійстра - див. пестрий. 
пік <<Гостра гірська вершина; най

вища точка в розвитку чогось•>; - р. 

болг. пик, бр. пік, п. pik «ТС.•>; - за
позичення з французької мови; фр. ріс 
<<гірська вершина•> пов'язане з piqueг 
<<КОлоти, проколюваТИ>>, що виникло з 

нар.-лат. *рїссаге <<Проколювати, проти
катИ>>, похідного від *pїccus <<дятел>>, 
лат. pїcus <<ТС.>>, спорідненого з дінд. 
pikab <<індійська зозуля>>, дісл. spiHr 
~дятел•>, двн. свн. speht, нвн. Specht 
нс.>>. - СІС2 646; Фасмер ІІІ 260; 
Черньrх ІІ З 1; Si. wyr. obcych 569; 
РЧДБЕ 474; Dauzat 556, 561; Юuge
Mitzka 549; Кlein 118З, 1184-1185. 

піка' <<довгий полегшений спис з 
металевим наконечником•>, [пікувати] 
<<губити>>; - р. болг. пИка, бр. піка, п. 
слц. pika, ч. pfka, м. пик, схв. пйк 
<<ТС.>>; - заnозичення з французької 
мови; фр. pique <<Піка, СПИС>> утворене 
від дієслова piquer <<Колоти, проколюва
ТИ>>. - СІС2 64 7; Фасмер ІІІ 260; Чер
ньrх ІІ З 1; Одинцов 3тимология 1975, 
86-90; Преобр. ІІ 57 -58; Hl.ittl-Worth 
18; Si.· wyr. obcych 569; Holub-Lyer 
372; РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 719; Кlu
ge-Mitzka 550; Юеіn 1185; Dauzat 
561. - Див. ще пік. 

піка2 <<чорна масть у картах із зо
браженням наконечника списа, ВИНО>>, 
піки «ТС.>>; - р. болг. пИка, пИки, бр. 
піка, пікі, п. ч. pik, слц. piky, схв. пйк, 

пікати 

м. пик, слн. pik <<ТС.>>; - запозичення з 
французької мови; фр. pique «ТС.>> похо
дить від pique <<Піка, спис>>. - Фасмер 
ІІІ 260; Черньrх ІІ З2; Si. wyr. obcych 
569; Holub-Lyer З72; РЧДБЕ 556; Ву
jаклиjа 719; Кluge-Mitzka 550; Dauzat 
561. - Див. ще піка1 . 

[пікавка] (орн.) <<щеврик, Anthus 
L.>> Нед, [пікулик Нед, піщак] «ТС.>>; -
похідне утворення від п[кати <<пища
пн; назва зумовлена характерним кри

ком птахів цього роду (<<ПіТ>>, <<Ціт-ціТ» 
тощо; див. Птицьr СССР 408, 409, 
411); пор. також назву цього птаха 
нім. Ріерег, букв. <<Пискун>> (від ріереп 
<<ПищатИ•>). - Див. ще пікати. -
Пор. пійка1 . 

пікадор <<Вершник, що в кориді 
розлючує бика уколами списа•>; - р. 
болг. пикад6р, бр. пікад6р, n. ч. слц. 
pikadoг, схв. пикадор, слн. pikador; -
запозичення з іспанської мови; ісп. 
picador «ТС.>> є похідним від рісаг <<КО
ЛОТИ>>, яке зводиться до нар.-лат. *рїс
саrе <<ПроколюватИ>>. - СІС 2 64 7; Ko
pa!ir\ski 7 49; РЧД5Е 556; Вуjаклиjа 
719; Юеіn 1182.- Див. ще пік. 

пікантний «Гострий на смак, пря
ний; який викликає гострий інтерес; 
привабливий; спокусливиЙ>>; - р. пи
кантньиї, бр. піканmньt, П. ВЛ. pikant
ny, ч. pikantпi, слц. pikantпy, болг. м. 
пuканmен, СХВ. пuканmаН, СЛН. pikan
ten <<ТС.>>; - запозичення з французь
кої мови; фр. piquant <<Колючий; гост
рий, різкий; цікавий, спокусливий, при
вабливиЙ>> є похідним sід дієслова 
piquer <<Колоти; щипати, пекти; бути ці
кавим; збуджувати>>. - СІС2 647; Чер
ньrх ІІ З 1; Kopalir\ski 7 49; Holub-Kop. 
272; РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 719; Юu
ge-Mitzka 550; Юеіn 1189; Dauzat 
561. - Див. ще пік. . 

пікати <<пищати•>, [пuйк.ати] <<ТС.>> 
Нед, [пuкати] <<Видавати негучний 
звук, пікати•> Нед, [.пікотuти] <<пища
ТИ•> ВеНЗн, [пікало] <<Музична шка
тулка>> Нед; - р. пuкать <<ПИЩаТИ>>, 
бр. пікаць, п. вл. pikac, ч. pipat, слц. 
pipat', НЛ. pikas, болr. пuкам «ТС.>>; -
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псл. pikati (pipati); - звуконасліду
вальне утворення (від *рі-), як і лит. 
pypti <<свистіти>>, лтс. рїkа <<плаксива 
дитина; (іхт.) в'юн, піскар>>, нім. ріереп 
<<ПИЩаТИ>>, ЛаТ. рТро <<ПИЩу•>, рїрі!о <<ЦВі
ріНЬКаЮ>>, Гр. 7ТJ7ТЩ <<ВИД ДЯТЛа>>, 7Тt7ТЩ; 
<<ТС.>>, 7Т17Т7Ті(w <<ПИШУ>>, дінд. p{ppaka 
(вид птаха), pipprka <<птах•>. - Фас
мер ІІІ 260; Преобр. ІІ 58; Brijckner 
413; Младенов 422; Machek ESJC 450; 
Schusteг-Sewc 1062-1063; Matzenauer 
LF 12; 340; Mi.ihi.-Endz. ІІІ 230; Кlu
ge-Mitzka 549; Walde-Hofm ІІ 309; 
Pokorny 830. - Пор. писк. 

піке1 (текст.) <<шовкова або бавов
няна тканина з рельєфним візерунком•>, 
пікейнuй; - р. болг. пике, бр. піке, П. 
pika, Ч. pik, pike, СЛЦ. СЛН. pike, БЛ. 
pikej, схв. пйке; - запозичення з 
французько·і мови; фр. pique <<ТС.>>, 
букв. <<поколотий, стьобаниЙ>> є похід
ним від дієслова piquer <<КОлоти; стьо
бати>>. - СІС2 647; St. wyr. obcych 
569; Holub-Lyer 372; РЧДБЕ 556; 
Вуjаклиjа 719; Dauzat 561. - Див. ще 
ПlК. 

піке2 <<стрімкий політ літака майже 
вертикально вниз•>, пікірувальник, пі
кірувати; - р. болг. пике, бр. піке 
«rc.•>, п. pikowac <<Пікірувати>>, ч. pike 
<<ПіКе>>, СЛЦ. piket <<ТС. >>, М. nLlКLtpa <<Пі
кірує>>, схв. пиКLірати <<пікірувати>>, 
слн. pikirati <<ТС.>>; - запозичення з 
французько·і мови; фр. pique <<піке, пікі
руваннЯ>> утворене від дієслова piquer 
«колотИ>> у виразі piquer une tete <<КИ
нутися вниз ГОЛОВОЮ>>. - СІС2 64 7; 
ССРЛЯ 9, 1177; Sl. wyr. olxych 570; 
РЧДБЕ 556; Вуjаклиjа 719.- Див. ще 
пік. 

пікет1 <<невеликий військовий сто
рожовий загін, застава; група страйка
рів, що не допускає на об'єкт штрейк
брехерів; міра довжини залізничної ко
лїі; точка місцевості, положення яко·і 
визначається при проведенні геодезич

ної зйомки•>, пікетник, пікетувати; -
р. болг. пикет, бр. пікет, п. pikieta, ч. 
piketa, слц. piket <<ТС.>>, схв. піtкет 
неодезична точка>>; - запозичення з 
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французько·і мови; фр. piquet <<кіл, кі
лок; пікет, невеликий загш, сторожо
вий пост; конов'язь>> є похідним від 
piqueг <<КОЛОТИ>>; значення <<Сторожовий 
посто розвинулося на основі значення 

<<конов'язь>> (власне <<кіл, увіткнутий у 
землю•>). - СІС2 647; Черньrх ІІ 31; 
Фасмер ІІІ 260; Преобр. ІІ 57-58; Ko
pa!inski 749; Ho!ub-Lyer 372; РЧДБЕ 
556; Вуjаклиjа 719; Dauzat 561. -
Див. ще пік. 

пікет2 <<Старовинна гра в карТИ>>; -
р. болг. пикет, бр. пікет, п. pikieta, 
ч. слц. piket, м. пикет, схв. тікёт, 
слн. piket; - запозичення з фран
цузької мови; фр. piquet (вид гри в 
карти) є зменш. від ріс <<мотика, кир
ка; пік>> (у виразі faire ріс <<робити 
пік•>, що вживається при грі в пікет). -
СІС2 647; Фасмер ІІІ 260; Горяев 
Доп. І 33; Kopalinski 7 49; РЧДБЕ 556; 
Вуjаклиjа 719; Dauzat 561. - Див. 
ще пік. 

пікінер (іст.) <<Солдат (козак), озб
роєний пікою>>, пікинір, пікін{р Куз 
<<ТС.•>, [пікинерія] (зб.), [пікінеренко] 
<<СИН пікінера>> Бі, [пікінерівна] <<дочка 
пікінера•> Бі, [пікінє!рка] <<дружина пікі
нера>> Бі, пікінерувати <<служити пікі
нером•>; - р. пикинёр, п. pikinier <<Пікі
нер•>; - запозичення з німецької мови; 
нім. Pikeпier <<Пікінер>> походить від фр. 
piquier <<списник, пікінер•>, утвореного 
від pique <<піка, спис>>. - SW IV 188; 
Fгemdworterbuch 482; Dauzat 561. -
Див. ще піка 1 . 

[пікір] (орн.) <<польовий жайворо
нок, A!auda arveпsis L.>> Шарл, [пікЄр] 
<<плиска>> О; - очевидно, запозичення 
з румунської мови; рум. [pichere] ще
сарка, Numida · me!eagris>> вважається 
похідним від звуконаслідування pichiri 
(DEx. 686). - О ІІ 72. · 

пікірувати <<пересаджувати молоді 
рослини за допомогою кілочка - пі
КИ>>; - р. пикировать, бр. пікіраваць, 
п. pikowac, ч. pikyrovati, слц. pikirovat', 
вл. pikerowac, болг. пиюірам, схв. пи
к~ірати, слн. pikirati <<ТС.•>; - запози
чення з німецької мови; нім. pikieren 



піклуватися 

<<Пересаджувати сіянці, пікірувати•> по
ходить від фр. piquer <<колоти•>. - СІС 
1951, 501; ССРЛЯ 9, 1180; SW IV 188; 
Holub-Lyer 372; РЧДБЕ 557; Ву
jаклиjа 719; Fremdworterbuch 482. -
Див. ще пік. 

піклуватися, [пеклуватися, пік
латися ВеУг], [пікл6ванець] <<опікува
на особа, протеже•> Она, [піклуванець] 
<<Те.; вихованець•> Куз, піклувальник, 
піклування, [піклувательство] <<Пік
луваннЯ•> Куз, [піклунка] <<Опікунка•> 
Куз, піклувсільний, [піклуватий] <<дбай
ливий, турботливиЙ•> Нед; - пов'язане 
З р. пеЧЬСЯ <<ПіклуваТИСЯ>>, др. печи СЯ, 
п. pieczolowac si~, ч. pecovat, схв. пе
чалитu ее, СТСЛ. П€Ц.ІН С~ <<ТС.>>; роз
БИТОК на українському грунті, очевид
но, був таким: печuся --7 *пектися --7 

*пекливий, *пікливий (пор. р. [печлu
вьtй] <<дбайливиЙ•>, п. [pieczliwy] <<ТС.•>) 
-j *пекловитий, "'пікловитий (або 
*пеклуватий) --7 пеклуватися, піклу
ватися; пор. у зв'язку з цим словотвор
чу групу: гордйтися - гордл~івий -
гордов~ітий, гордуватий - гордува
ти.- Ткаченко УМШ 1958/4, 74.
Див. ще пектИ. 

пікнік <<заміська розважальна про
гулянка компанієЮ•>; - р. болг. пик
нuк, бр. пікнік, п. ч. слц. piknik, м. 
пuкник, схв. піtкник, слн. pikпik «ТС.•>; -
заnозичення з французько"t· або англій
ської мови; фр. pique-пique <<nікніК•> 
(звідки англ. ріспіс) вважається римо
ваним утворенням від piq uer <<колоти; 
викликати інтерес, nодобатися; (ст.) 
шукати поживИ>>. - СІС2 647; Черньrх 
ІІ 32; Фасмер ІІІ 261; Kopalir\ski 7 49-
750; Holub-Lyer 372; РЧДБЕ 557; Ву
jаклиjа 719; К!uge-Mitzka 549; КІеіп 
1183; Dauzat 561; Gamillscheg 687. -
Див. ще пік. 

[пікнованє] <<Пляма•> Нед; - оче
видно, видозмінене запозичення з 
польсько·і мови; п. pi~tnowaпie <<пляму
вання•> пов'язане з pi~tпowac <<пляму
вати; таврувати•>, похідним від рі~tпо 
<<Пляма; таврО•>, якому відповідає укр. 
[п' Ятн6] <<Пляма•>; щодо заміни т на к 

пікша 

пор. [пекно] <<пляма•>. - Див. ще 
п'Ятно. 

[піколок] <<піч Нед; огрівна частина 
груби; виступ у грубі над плитою 
Корз•>; - бр. [пяк6лак] <<Припічок; за
гнітка в печі•>; - видозмінене запози

чення з польської мови; п. piekielko 
<<П[ШПіЧОК>>, СТ. piekietek <<ЗаПіЧОК>>, ЯК і 
ч. [pekylek] <<Місце над піччю•>, [pekelec] 
<<ТС.>>, являють собою результат семан
тичної видазміни демінутивних утво
рень БіД pieklo <<ПеКЛО>>. - SW IV 146-
147. - Див. ще ш.~кло1 • 

піктографія <<найдавніша форма 
письма, що являє собою зображення 
подій, предметів умовними малюнка
МИ•>, піктографічний; - р. болг. пик
тография, бр. піктагрrіфія, п. pikto
grafia, ч. piktografie, слц. piktografia, 
схв. пиктографиjа, слн. piktografija; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; н. Piktographie, фр. pictographie, 
англ. pictography утворено від лат. pic
tus <<Писаний фарбами, намальованИЙ>>, 
пов'язаного з ріпgо «ПИШУ фарбами, 
малюю•> і гр. ypacpw <<ПИШУ•>. - СІС2 

647; Kopalinski 750; Holub-Lyer 372; 
РЧДБЕ 557; Вуjаклиjа 720; Fremdwor
terbuch 483; Кlein 1183. - Див. ще 
графа, писати. - Пор. пігмент. 

[пікульник] (бот.) <<жабрій звичай
ний, Galeopsis tetrahit L.•> Mak; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. пикульт-щк <<ТС.•> пов'язане з 
[пиксіль] <<метелИК•>, [пикель, пик~іль] 
«ТС.•>, походження яких неясне; назва 

рослини зумовлена, очевидно, тим, що 

вона як дуже добрий медонос і перга
ное приваблює метеликів ( Словн. бот. 
200-201); пор. іншу їі назву [медів
ник, медовник]. - Анненков 150; 
Фасмер ІІІ 226, 260. 

[пікун] (ент.) <<мурашка, Formica 
L.•> Нед, [пікунець] <<ТС.•> Нед; - по
хідне утворення від пектИ; назва зу
мовлена тим, що· укус ціє"t· мурашки 
дуже пекучий (ВеНЗн 33). - Див. ще 
пектИ. 

пікша (іхт.) <~вахня (вид тріски)•>; -
бр. пікша <<ТС.>>; - очевидно, запози-
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чення з росшської мови; р. пuкша, 
[тікшуй] <<ТС.•>, можливо, пов'язане з 
тікать <<Пікати, пищати•>. - Фасмер 
ІІІ 261. 

піл <<Нари в селянській хаті, розмі
щені між піччю і протилежною до печі 
стіНОЮ•>, [пул] <<ТС.>> Нед, п{лка <<Під
стилка на підлогу, долівку•>, [половuк] 
<<килимок, що стелеться на підлогу•>, 

[полов~іця] <<Мостина, окрема дошка 
підлоги•>, запілля <<Підпілля•>, запіль
ник <<підпільник•>, запільюlіі <<Підпіль
ниЙ•>, [напільний] (у виразі [напільна 
стіна] <<СТіна, до якої прилягає піч і 
піл•>), [апілак] <<Обапіл•> Нед, підпілля 
<<Місце, простір у приміщенні під під
логою; нелегальне становище, нелегаль

на діяльністЬ•>, підпільник, підпільний, 
пр~іполок <<ВИсокий поміст у лазні, на 
якому паряться•>, [прип6лок] <<дошка 
біля печі, на якій лежать дошки підло
ГИ•>; - р. пол <<ПіДЛОГа; ПіЛ•>, бр. пол 
<<Поміст, піл, нари•>, др. пол-ь <<низ, ос

нова, підлога•>, болг. пол <<Підлога•> (з 
рос.); - псл. ро!ь; - споріднене з 
дінд. pha!akam <<дошка, планка•>, дісл. 
fjQ! <<ДОШКа>>, дат. fj<PI, ШВ. fjo[ <<ТС.•>, 
норв. fjel <<КОротка дошка•>, а також з 
гр. GсрЄЛш;; <<лавочка, табуреточка•>, 
mroЛc((;; <<вичинена шкіра; хутряний 
плащ; шкіряний нагруднИК•>, лат. spo
!ium <<Знята шкура; руно•>, дісл. spjald, 
speld <<чотирикутна дошка; маленька 
дощечка для ткання•>, дат. spj<P!cl <<піч
на заслінка; клин у сорочці•>, шв. spja!! 
<<скалка, ска б ка, уламок; полінО•>, данг л. 
spe!cl <<ТС.•>, англ. spa!l нріска, лучина, 
скалка, уламок; розколюватИ•>, гот. 

spilda <<дошка; таблиця; стіл•>, двн. spa!
taп <<розколюватИ•>, свн. нвн. spa!teп, 
снн. spalden, spoldeп «ТС.•>, прус. spe
laпxtis .<<скалка, тріска•>; іє. *(s)pel- / 
(s)"p(h)el- <<розколюватИ•>; неприйнятне 
припущення (Johaппesson KZ 36, 370-
371) про запозичення *роІь з давньоіс
ландської мови (ді сл. pallr <<сходина•>). -
Фас~ер ІІІ 310; Чернь1х П 50; Machek 
ESJC 470; Skok li 968; Trautmaпп 204; 
Mikko!a IF 6, 312; Mei!Jet MSL 8, 154; 
PedNseп KZ 39, 370; Uhleпbeck PBrB 

404 

пілон 

29, 335; Fick ІІІ 237; К!uge-Mitzka 
718-719; К!еіп 1480; Frisk П 771, 828; 
Boisacq 890, 928-929; Wa!de-Hofm. 
п 577 -578; J оhаппеssоп 902-904. 

пілігрИ:м <<прочанин; мандрівник, 
подорожніЙ•>, [ пелгрuм Б і, пільrр~ім 
Она) <<ТС.•>, пілігрuмство, [пелгрІ-імст
во] Бі, [пилигр~імка] <<пілігримка•> 
Нед; - р. болг. пцлигрttм <<пілігрим•>, 
бр. пілігрьtм, п. pielgrzym, [pilgrzym] 
<<ТС.•>, ч. peregriпace <<Мандрування, по

дорожування•>, м. пилигрим <<пілігрИМ•>, 
пилигрин, схв. перегрцнус <<ТС.•>; -
очевидно, через польське посередницт

во запозичене з давньоверхньонімець

кої мови; двн. pi!igrim <<Пілігрим, манд
рівник•> походить від ст. pel!egriпo 
нс. •>, яке через пізньолат. pe!egriпus 
зводиться до лат. peregrTп us <<Чужозе

мець, чужинецЬ•>, похідного від peregre 
<<Поза домом, за кордоном•>, утвореного 

з per- <<Про, пере-, череЗ•> і agri, форми 
місц. в. слова ager <<земля, територія•>. -
СІС2 648; HUtti-Worth 16; Фасмер ІІІ 
261-262; Чернь1х П 32; Смирнов 224; 
Sl. wyr. obcych 569; SW IV 148; BrUck
пer 408; РЧДБЕ 557; Младенов 422; 
Вуjаклиjа 705; К!uge-Mitzka 550; 
К!еіn 1156, 1185; Walde-Hofm. ІІ 286-
287. -Див. ще аграрний, пере-. 

пілікати <<погано грати, терлика
ТИ•>; - бр. пілікаць <<ТС.•>; - очевидно, 
запозичення з російсько·і мови; р. тt
мікать <<терликати, погано грати (на 
музичному інструменті)•> пов'язується 
з пищіть <<ПИляти; терликати, погано 
грати (на музичному інструменті)•>; при
пускається також звуконаслідувальне 
походження (Преобр. П 59). - Фас
мер ІІІ 262; К9СРЯ 338. - Пор. пИла, 
піка ти. 

ПlЛКа -ДИВ. ПОЛсl 1 . 
пілон (архіт.) <<масивна споруда у 

формі зрізано"і піраміди;· масивний сто
як мосту•>; - р. болг. пил6н, бр. пі
л6н, п. pylon, ріІоп, ч. руІоп, слц. ру
!оп, схв. піtлёт, слн. ріІоп; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
РуІоп, фр. руІбпе, англ. руІоп <<ТС.•> по
ходять від гр: тruЛwv <<брама з вежею•>, 



пілот 

пов'язаного з mJAГf <<ворота, брама; 
вхід>> неясного походження. - СІС 2 

648; Kopa!ir\ski 805-806; Ho!ub-Lyer 
407; РЧДБЕ 557; Вуjаклиjа 720; Fгemd
worterl)ucl1 521; Dauzat 599; К!еіп 
1278; Frisk ІІ 623-624. 

пілот, пілотсіж,. піл6тка, пілоту
вrіти; - р. болг. пил6т, бр. пілот, п. 
ч. слц. pi!ot, м. пилат, схв. пі1лот, 
слн. pilot; - запозичення з французь
кої мови; фр. pi!ote <<лоцман, керманич; 
пілот, льотчик; провідник, керівник>> 
походить від іт. pilota (piloto) <<ТС.>>, яке 
через іт. ст. pedota і гіпотетичне віз.
гр. *7ПlOWTГf<;; <<рульовий, керманИЧ>> 
ЗБОДИТЬСЯ ДО Гр. 1Г1100V <<ЛОПаСТЬ весла, 
весло>>, пов'язаного з пЄ011 <<пута>>, пЄ
і5оv <<Грунт, землЯ>>, поu<;; (род. в. по
М<;;) <<Нога, стопа, ступню>, споріднено
го з лат. рёs (род. в. pedis) <<ТС.>>, псл. 
роdь, укр. під <<НИЗ, западина; основа>>. -
СІС2 648; Коваль 40; Чернь1х li 32; 
К3СРЯ 338; Kopa!ir\sk,i 750; Holub
Lyer 372; Machek ESJC 449; Вуjаклиjа 
720; К!uge-Mitzka 550; К!еіп 1186; 
Dauzat 559; Frisk П 527; Boisacq 778-
779, 808-809. -Див. ще під1 . 

пілтй:на - див. півть. 
[пілупіток] <<ПівкопИ>> ВеБ; - ре

зультат видазміни деетимологізованого 
слова полукіпок <<ТС.>>, паралельний до 
[колупіток] <<ТС.>>. - Див. ще коші, 
полу-. - Пор. колупівок. 

піль (вигук, що вживається як на
каз собаці кидатись на дичину); - р. 
пцль, бр. піль <<ТС.>>; - запозичено, 

очевидно, через російське посередниц
тво з французької мови; фр. pille <<бе
ри, хапай, крадЬ>> є наказовою формою 
дієслова ріІІег <<Грабувати, розкрадати; 
обкрадатИ>>, яке, можливо, через іт. 
pigliare <<б.рати, хапати, захопити, ово
лодітІ1>> зводиться до нар.-лат. *pїliare, 
лат. рїІаге <<краспІ, викрадати, при
нласнювати чуже>>, етимологічно пов'я
заного, мабуть, з pїleus (pilleus, pille
um) <<Повстяна куляста шапка>>, пізньо
лат. pilleus <<кусок, шмаття, клапоть>>, 
pilus <<волос; волосяний покрИВ>>, спо
рідненими З Гр. 7ТlАЩ (*1ТtАСJЩ) <<ПОБСТЬ, 

пільх 

фетр>>, 1ТїЛЄw <<валяю повсть; пресую, 
стискую, ущілЬНЮЮ>>, псл. *pьjstь 
<<ПОБСТЬ», укр. повсть. - ССРЛЯ 9, 
1193; Даль ІІІ 111; К!еіп 1185, 1186; Da
uzat 559; Wa!de-Hofm. ІІ 302-305. -
Див. ще повсть. 

пільга <<привілей; полегкість, по
блажливість; (заст.) вільність; полег
шення; пристосування для ослаблення 
тиску Нед; кожна з двох колод, під
кладена для скочування важких пред

метів; дрючок під купою дерева, щоб 
не гнило від землі О; прут 0>>, [польга] 
<<ТС.>> Пі, [пuльга] нурбота; піклування 
Нед; пристрій для прю{ріплення вичи
нювано·і шкірИ>>, пільгов~Ік <<ТОЙ, кому 
надаються пільГИ>>, [пульга] <<колодка>> 
Ник, пільг6в~Ій СУМ, Нед, [пільгувсі
ти] <<полегшувати, послабляТИ>>, [піль
ж~Іти, польгувати] <<ТС.>> Нед; - р. 
п6льза <<користь, вигода>>, [ п6льга] 
<<ТС.>>, бр. [ульга] <<пільга>>, [польжаrще] 
<<ПОлегшення>>, др. польза <<благо, ко
ристь, вигода>>, п. u!ga <<полегшення, 
пільга>>, полаб. pU'o!ga, болг. п6лза 
<<КОристь, вигода>>, м. полза, стсл. по-

1\Ь.ЗА, ПОІ\Ь~А <<ТС.>>; - ПСЛ. [ро!ьgа] 
«полегшення, вигода, користь», давнє 

префіксальне утворення від основи 
іменниІ<а [lьgaj <<полегшення, можли
вістЬ» (пор. р. бр. [льга] «ТС.>>), генетич
но пов'язаного з псл. !ьgьkь <<легкИЙ>>, 
укр. легкйй; слово, очевидно, зазнало 
впливу з боку п. folga <<Полегшення, 
пільга>>, fo!gowac <<Потурати, попуска
ТИ>>, запозиченого з німецької мови. -
Фасмер ІІІ 321; Чернь1х П 54-55; Со
болевский Лекции ЗО, 87; Преобр. І 
442-443; Durпovo ZfSIPh 1, 487; 
BгUckпer 293-294; Веrп. І 753-754; 
Mikl. EW 163; Mei!!et Etudes 165, 254; 
Buga RR І 472; Trautmaпп 158. -Див. 
ще ПО, легкИй. - Пор. нельга 1 , 
фольга. 

[пільх] (зоол.) <<польова миша, Ar
vicola>>; - запозичення з польсько·і мо
ви; п. pi!ch <<землерийка, Crossopus fo
dieпs; вовчок, соня, Myoxus glis>> спо
ріднене з укр. [повх] <<Польова миша; 
вовчок, соня; полівка, нориця; картоп-
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пілЮля 

ляна миша; кріт; хом'як, Cricetus · fru
meпtarius PaJJ,>. - BrUckпer 413; Mov
szynski JP 38/5, 378; Machek ESJC 
460. -Див. ще повх 1 . 

пілЮля <<тверда кулька з лікуваль
но"t· речовини>>, пілЮльнцк; - р. пцлЮ
ля, бр. пілЮля, п. pigula, pigulka, ст. 
pHuta, ч. pilulka, слц. pilulka, рідк. pilu
la, болг. пилЮла, м. пилула, схв. піІлу
ла, слн. pilula; - запозичене, очевид
но, через французьке посередництво 
(фр. pilule) з латинської мови; лат. елат. 
pilula «кулька>> є демінутивною формою 
від ріІа <<м'яч, клубоК•>, мабуть, первіс
но із значенням <<клубок з волосся•>, 
пов'язаного з pilus <<Волос; волосяний 
покрИВ>>, pїleus (pilleus) <<Повстяна ку
ляста шапка•>, спорідненими з гр. кі

Ло<; (< *7ТtЛсю<;;) <<повсть, фетр•>, псл. 
*pьlstь, укр. повсть.- СІС 1951, 501; 
Черньrх П 32-33; Фасмер ІІІ 262, 277; 
К3СРЯ 338; Горяев 259; Смирнов 226; 
BrUckпer 413; РЧДБЕ 558; Младено§ 
422; Holui)-Lyer 373; Machek ESJC 
367; Holub-Kop. 273; Matzenauer 276; 
Вуjаклиjа 720; Dauzat 559; Gamillscheg 
695; Walde-Hofm. П 302-305. -Див. 
ще повсть. 

пілЮх, пілюша, пілЮшка - див. 
пелЮха. 

піля -див. білЯ. 
шлястр <<Плоский, схожий на коло

ну, виступ на поверхні стіни чи стов
па•>, пілЯстра <<ТС.•>; - р. пилЯстра, 
пилЯстр, заст. пuластр, бр. пілЯст
ра, п. ч. pilastr, п. слц. pilaster, болг. 
пuласm'Ьр, пuласmра, СХВ. ni/лacmep, 
слн. pllaster; - запозичення з францу
зької мови; фр. pilastre походить від іт. 
pi!astro <<Те. •>, що зводиться до елат. pT
lastrum, утвореного додаванням суфікса 
-aster (від гр. -сютГJр) до основи імен
ника pTla <<СТОВП>>, який виводиться з гі
потетичного *реіІа, співвідносного з оск. 
eh-peilatasset <<Засновують, підіймають, 
зводять, створюютЬ•>. - СІС2 648; Фа
емер ІІІ 262; Sl. wyr. obcych 570; Ho
lub-Lyer 372; РЧДБЕ 557; Вуjаклиjа 
720; Кlein 1185, 1186; Gamillscheg 
694; Dauzat 559; Walde-Hofm. ІІ 302. 
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піші 

пімИ: (одн. пім) <<чоботи з оленячо"і 
шкури шерстю назовні; валянки>>; -
бр. пімьІ (мн.), пім (одн.), ч. pimy, 
болГ. rlUMU <<ТС.>>; - ЗаПОЗИЧеННЯ З ро
сіЙСЬКОЇ мови; р. ntiмьt (мн.), nuм 
(одн.), можливо, через комі-зир. mtм, 
пими <<ТС.•> зводиться до нен. пйма 

<<чобіт•>, пuмиз, пимз <<штани, шарова
рИ>>, споріднених з нган. faemu <<Зимові 
чоботи•>. - СІС 1951, 501; Фасмер ІІІ 
262-263; Чернь1х ІІ 33; Льпкин-Гу
ляев 221; Льrткин Яз. нар. СССР ІІІ 
296; Wichmaпп FUF ІІ 180. 

[пімперлЯ] <<недоросток, недолі-
ток•>; - запозичення із західнослов'ян
ських мов; п. pimperlaj <<Карлик, кара
пуз, крихітка, малюк, шмаркаЧ•>, ч. заст. 
pimprle <<лялька, маріонетка; [(знев.) 
карлик, маленька людина]•>, слц. заст. 
pimperl'a, pimprl'a, pimprlik <<ТС.•> похо
дять від нвн. Pimpler <<розпещений; той, 
що хникаЄ», яке разом з формами Pim
pelei <<хникання, розпещеність•>, pim
pelig (pimplig) <<розпещениЙ•>, pimper
lich <<ТС.•>, ріmреІп <<хникати, нити, 
лементувати•> зближується із зв укозо

бражальним bim <<бім•> і зіставляється 
з [pempen] <<дзвін•>. - Шелудько 42; 
SW IV 194; Кluge-Mitzka 550. 

[пімше] <<пізніше, потім, після ТОГО>> 
Нед, [пімши] «ТС.•> Нед; - неясне. 

піна СУМ, Нед, [пітіця] <<піна•> Нед, 
пінка <<[коров'яче масло, вершки ВеЗн]; 
густа плівка на поверхні молока, що 

утворюється при нагріванні•>, [пінна] 
<<горілка•> Г, Нед, [піннuк Нед, піннЯк] 
<<ТС.•>, [піня] <<брижі на воді від швидкоі' 
течіЇ•> Ч, пінява <<Піна•>., [пінЯк] <<Жба
нок, кухоль•> ВеУг, пінйстціі, пінлй
вий, п[ннuй, пінявий, пінястий, піни
ти, піюtтися, [підпінок] <<Проста го
рілка>>; - р. бр. М. nена, др. пtна, П. 
ріапа, ч. вл. нл. репа, слц. репа, болг. 
nfiнa, СХВ. nена, СЛН. репа; - ПСЛ. ре
па <<Піна•>; - споріднене з прус. sроау
по <<ОСад, гуща, покидьки; дріжджі; пі

на на пиві, що бродить•>, лит. sраіпе 
<<Шар пінИ•>, дінд. рhепаЬ <<Піна, накип•>, 
ав. spama- <<СЛИЗ>>, СОГД. pym'kh <<ПіНа>>, 
ос. fyпk/fin'ka <<піна•>, дангл. fam, двн. 



пінгвін 

veim, feim, лат. spOma <<Тс.; шипуча 
піна•>, pOmex <<Пемза•>; іє. *(s)poimno
<<пiнa, накип•>. - Фасмер ІІІ 231; Чер
ньtх ІІ 18; Преобр. П 162; Горяе§ 290; 
BrUckпer 404-405; Machek ESJC 443; 
Ho!ub-Kop. 269; Schuster-Sewc 1057; 
Младенов 540; Skok · П 670; Mikl. EW 
245; Boga RR I)l 110; Moszynski PZJP 
179; Meillet Etudes 227; Trautmaпn 
227; Wa!de-Hofm. П 580; Erпout
Meil!et 968, 1137; Uhleпbeck 184; IF 
17, 94; Кluge-Mitzka 190; Абаев 
И3СОЯ І 498-499; Mayrhofer П 399; 
Семереньи 3ИРЯ П 16-17; Pokorпy 
1001. - Пор. пемза. 

пінгвін (орн.) <<Spheпiscus Bris
SOП•>; - р. болг. пингв~ін, бр. пінгвІн, 
п. pingwiп, ч. слц. вл. ріпguіп, м. пин
гвин, схв. піLнгвйн, слн. piпgvfn; -
запозичене, можливо, через німецьке 

посередництво (н. Pinguiп) з англійсь
ко't· мови; англ. penguin <<Пінгвін•>, ма
буть, утворене з етимологічно неясно
го вал. реп (реnп) <<Голова•> і gwyп 
<<білИЙ•>, спорідненого з брет. gwепп, 
корн. guyn, дірл. find, ірл. fіопп, гал. 
vindo- <<ТС.•>; первісно словом репguіп 
називали· велику гагарку (Piaпtus іm
реппіs), зовні дуже схожу на пінгвіна; 
помилкове виведення слов'янських і 
західноєвропейських назв пінгвіна 
(СІС2 648; ССРЛЯ 9, 1197; Holub
Lyer 373; Младенов 423; Вуjаклиjа 
721) від лат. piпguis <<Товстий, жир
ний, гладкиЙ•>. - Черньtх li 33; S-t. 
wyr. obcych 571; Fremdwбrterbuch 
483; Dauzat 560; КІеіп 1151; NSD 
1827-1828; ODEE 664. 

пінг-понг <<Настільний теніс,>; - р. 
болг. пинг-п6нг, бр. пінг-п6нг, п. ч. 
ріпg-ропg, слц. вл. pingpoпg, м. пинг

понг, схв. піІнг-пётг, слн. ріпgропg; -
запозИчення з англійської мови; англ. 
Ріпg-Ропg <<ТС.•> є звуконаслідувальним 
утворенням; виведення з французької 
мови (К3СРЯ 338), очевидно, помил
кове. - СІС2 648; Коваль 177; Крьtсин 
100; ССРЛЯ 9, 1197; Kopalinski 751; 
Holui)-Lyer 373; РЧДБЕ 558; Вуjакли
jа 721; КІеіn 1187. 

пінка 

[піндзі] (мн.) (у виразі на піндзьох 
стояти <<Стояти на кінчиках пальців, 
навспинячКИ•>) Нед; - очевидно, се
мантично видозмінене запозичення з 

польсько'! мови; п. pi~di <<n'ядь, довжи
на проміжку між великим і середнім 
пальцями чоловіча'\ руки; міра; стопа; 
шкала•> відповідає укр. п'ядь. - Rich
hardt 88. -Див. ще п'ядь. 

пінетки «легкі виворотні черевички 
для немовлят•>; - р. пuнетки, бр. пі
неткі <<ТС.•>; - неясне. 

[пінйшниця] (бот.) <<ВИД пузатого 
гриба, дощовик, Spumaria>>; - похідне 
утворення від п[на; очевидно, калька 
старої номенклатурна·\ назви цього гри
ба нлат. Spumaria, генетично пов'яза
ної з лат. spumare <<Пінитися, покрива
ти(ся) піною•>, spOma <<Піна•>. - Див. 
ще піна. 

пінія (бот.) <<ВИД сосни, Piпus ріпеа 
L.•>, [пінолка] «ТС.>> Mak; - р. болг. 
тіния, бр. п{нія, п. ріпjа, ріпіа, ч. 
pinie, слц. рfпіа, вл. ріпіjа, м. nuнuja, 
схв. пйниjа, слн. pfпija; - назва за
своєна з новолатинської наукової но
менклатури; нлат. лат. ріпеа (букв. 
<<Соснова>>) пов'язане з лат. рїпus <<СОС
на, смерека>>, спорідненим з гр. кітщ 
<<~осна>>, дінд. pitub <<сік, смола, 't'жа>>, 
pїtu-darub (вид сосни). - СІС2 648; 
ССР ЛЯ 9, 1197 -1198; Горяев 259; Sl. 
wyr. obcych 571; Ho!ub-Lyer 373; Ho
!ub-Kop. 273; РЧДБЕ 558; Вуjаклиjа 
720; Wa!de-Hofm. ІІ 306. 

пінка1 <<лепшй вагнестійкий порис
тий мінерал, з якого виробляють кури
льні люльки та інші дрібнички; морсь
ка пінка, різновид сепіоліту>>, [пеньк6-
вий] <<ПіНКОВИЙ>> (з р.); - р. бр. nенка, 
п. ріала morska, pianka morska, ч. mof
ska репа, слц. morska репа, болг. морс
ка пЯна, м. морска пена, схв. морска 
пена, слн. morska репа; - очевидно, 
калька р. пенка <<ТС.•>, що є результа
том спрощення термінологічного вира
зу морская пенка, де друга частина 

ПОХОДИТЬ ВіД іМеННИКа nена <<ПіНа•>, 
якому відповідає укр. п{щі; назва міне
ралу зумовлена тим, що він, утворив-
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пінка 

шись на дні морів і океанів, нагрома
щкується біля морських берегів під час 
руйнування їх прибоєм хвиль. -
ССРЛЯ 9, 377; SW IV 133; БТР 749. -
Див. ще піна. 

[пінка2 ] ( орн.) <<Зяблик, Fringilla coe
lebs L.>> ВеЛ, Шарл, ВеНЗн, [пінкавка 
Куз, Шарл, пінкас ВеБ, пінкис Шарл, 
пінька ВеНЗн, пінькавка Нед, пінька
ло Нед, пінькус ВеБ] <<ТС.>>, [пfночка] 
<<берестянка, вівчарик садовий, Hyppo
!ais icteriпa Vieill.>> Куз, Шарл, [шп{н
ка] <<зяблИК>> Шарл, [шпінкало] <<ТС.>> 
ВеНЗн; - р. пенка <<[жовтоголовий 
корольок, золотомушка жовточуба, Re
gulus regulus L.]; берестянка, вівчарик 
садовий; вівчарик-ковалик, Phyllosco
pus Воіе>>, пеночка «ТС.>>, бр. пеначка 
«ТС.>>, п. ріепkа <<коноплянка, Cardue!is 
соппаЬіnа L.; щиглик, Cardue!is cardue
lis L.>>, ріепіса, ріапkа, piq_ka <<ТС.>>, pier\
ka <<плиска, Motaci!!a>>, ч. [ріпk] (вигук, 
що передає крик зяблика), [piпkat] 
<<кричати як зяблик>>, репі ее <<кропи
в' ян ка, S y!via>>, [ репkа] <<зяблиК>>, peпka
va, [penkavice], ріпkа, [piпkava], слц. 
ріпkа, piп.kavka, заст. piпkava «ТС.>>, ре
піса <<берестянка, вівчарик садовИЙ>>, 
нл. репіса <<кропив'янка>>, слн. репіса 
<<ТС. >>; - переконливої етимолог!і не 
має; можливо, давнішими слід вважа
ти форми укра"інсько-словацько-чесько
го ареалу звуконаслідувального похо

дження, що ближче стоять до передачі 
крику зяблика - <<Піньк-пінЬК>>, вівча
рика Phylloscopus trochiloides L. -
<<Піі>> тощо; пор. кімр. ріпс <<зяблиК>>, 
брет. ріпt, уг. pinty, іт. ріпсіопе, фр. 
ріпsоп, ст. pin~uп, ісп. ріпсhоп, piпzon 
<<ТС.>>, двн. fiпc(h)o, свн. viпke, нвн. 
Fiпk, гол. vink, дангл. fіпс, англ. fiпch, 
гр. СJ1Т.іууос; <<ТС.>>; укр. піночка, очевид
но, походить від поширеного р. пеноч
ка; менш обгрунтоване пов'язання 
(Мука П З 1, 41) нл. репіса, ч. репі ее з 
коренем *ре- (peti <<співати,>), як і 
зближення п. ріепkа з назвами коно
пель п. ріепkа, pier\ka (Bruckпer 409; 
SW IV 152, 153), або виведення ч. ре
пісе, слц. репіса, п. ріепіса, нл. репіса 
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через гіпотетичну форму *реhпісе від 
pehza (Machek ESJC 443). - Во"інств. 
-Кіст. 241-242, 251-252, 270, 290-
291, 300-302, 310-315; Птицьr СССР 
471-481, 581-582; Фасмер ІІІ 231-
232; Преобр. ІІ 162; Булаховський 
Ви бр. np. ІІІ 251; Schuster-Sewc 1057-
1058; Mik!. EW 245; Кluge-Mitzka 
198; Falk-Torp І 219; К!еіп 592, 1490; 
Dauzat 560; Frisk ІІ 766-767; Perssoп 
Beitr. 266, 402; Pokorпy 999. - Пор. 
пінькати. 

пінта <<Старовинна одиниця виміру 
рідини, сипких nродуктіВ>>; - р. болг. 
тінта, бр. пінта, n. ч. слц. pinta, схв. 
пйнта, слн. pint(a); - запозичення з 
англійсько·і мови; англ. ріпt <<Пінта>>, 
сангл. ріпtе виводиться від фр. ст. ріп
tе <<ТС.>>, що походить, як і nров. ст. 
ісп. іт. ріпtа <<ТС.>>, від нар.-лат. *pincta, 
елат. ріп(с)tа, лат. picta <<прикрашена>>, 
форми жін. р. дієприкметника pictus 
<<Прикрашений, витончений, гарний; по
рожніЙ>> від дієслова piпgere <<Писати 
фарбами, малювати; розписуватИ>>, спо
рідненого з псл. реgь <<fізнокольоро
вий, строкатиЙ>>, укр. пігdтістий] 
«ТС.>>. - СІС2 648; ССРЛЯ 9, 1198; 
Kopa!iг1ski 75J; Sl. wyr. obcych 571; 
Machek ESJC 450; Ho!ui)-Kop. 273; 
Ho!ui)-Lyer 373; Младенов 423; Ву
jаклиjа 721; К!еіп 1188; К!uge-Mit
zka 551; Dauzat 560; Walde-Hofm. 
ІІ 305. - Див. ще писати, піганйс-
ти й. 

пінцет <<пружинні щипчики,>; - р. 
болг. пинцет, бр. пінц3т, п. p~seta, 
ріпсеtа, ч. piпseta, pinzeta, слц. piпzeta, 
вл. ріпсеtа, м. пинцета, .схв. пинцета, 
слн. pinceta; - через російське посе
редництво запозичене з французько"і 
мови; фр. pincette <<щипці, пінцет, ле
щата>> пов'язане з дієсловом ріпеег 
<<щипати, ущемляти, стискаТИ>>, що ви

водиться від нар.-л;п. *рїпсtіаге, звуко
наслідувального утворення або, мож
ливо, результату контамінацїі дієслів 
''pOпctiare, похідного від лат. pOпctum 
<<укол, ужалення; крапка, пункТ», і 
*рїссаге <<колоти, щипати, жалити, ку-



пінчер 

сати•> (фр. piquer <<колоти; протикати, 
пронизув.ати, жалити•>, pique <<піка, 

спис•>), що виводиться від лат. picus 
<<дятел, грис]:J», спорідненого з дінд. pi
kab <<індійська зозуля•>, прус. рісІе <<Сі
рий дрізд•>, дісл. sp~tr <<дятел•>, двн. 
свн. spёht, снн. spёcht, нвн. Specht, 
дат. spette, норв. spett(a), шв. пack
spett <<ТС.>>. - СІС2 648; ССРЛЯ 9, 
1198-1199; Kopalir\ski 751; Ho!ub
Lyer 373; Вуjаклиjа 721; Dauzat 560; 
Wa!de-Hofm. ІІ 299-300; К!uge
Mitzka 722; КІеіп 1187; Johaппessoп 
904, 1184; Vгies AEW 534. - Пор. 
пенею.~, піка, пункт. 

пінчер <<порода невеликих кімнат
них або мисливських собак•>; - р. 
бОЛГ. nuнчер, бр. пінчзр, П. ріПСZЄГ, Ч. 
ріпс, ріпсІ, слц. ріпС!іk, ріпс, болг. пил
чар, схв. пuнч, слн. ріпс; - запози
чення з німецької мови; н. Piпscher, 
Piпtscheг разом з формами РіпsсІ1, 
Piпtsch <<ТС.>> зводяться до англ. ріпсh 
<<щипати, ущемляти•>, що походить від 
нар.-лат. *рІпсtіаге і відповідає фр. ріп
еег <<ТС.•>. - СІС2 649; ССРЛЯ 9, 1199; 
St. wyr. obcych 571; Ho!ub-Lyer 373; 
БТР 583;'Вуjаклиjа 721; Кluge-Mitzka 
551; КІеіп 1187; Weekley ІІ 1096; 
Dauzat 560. - Див. ще пенею~, пін
цет. 

[пінькати] <<ПИщати, цвірінькатИ•> 
Нед, Куз; - р. [ттькать] <<Видавати 
слабі звукИ•> {про птахів), ч. [piпkati] 
<<ВИдавати звук пінк, стукаТИ>>, pfпkat 
<<стукати; цвірінькати; [озиватися, му
кати]•>, слц. piпkat' <<ВИдавати звуки ni, 
пінк•>, вл. ріпkас <<бриньчати, брязкати; 
бриніти; пищати; кричати як зяблик•>, 
нл. pinkotas <<бриньчати•>; - звукона
слідувальне утвор~ння. - Holub-:,Lyer 
373; Machek ESJC 450; Schuster-Sewc 
1065. ·_ Пор. пінка2 • 

пінявка (ент.) <<Cercopis Fabr.; ели
нявка, Aphrophora Germ.•>, [пінниця] 
<<nінявка•> Нед, [пінЯк] <<слинявка; пі
нявка•> Нед; - похідні утворення від 
піна, кальки номенклатурної назви 
нлат. spumaгia, пов'язаної з лат. spu
mare <<пінитися, покривати(ся) піною•>, 

пінязь 

spOma <<Піна•>; назви зумовлені тим, що 
личинки цих комах оточують себе 

шматочками піни. - Горностаєв 74; 
Uraпia Тierr. Iпsekteп 169, 174.- Див. 
ще піна. 

[піняжок] <<зародок у яєчному жов
тку•> ВеУг; - неясне; можливо, пов'я
зане з [пінязь] <<МОнета•>. 

[пінязь] <<монета вартістю у пів
крейцера•>, [піняз] <<ТС.>>, [пінязі] нро
ші•>, [пе'нязь] <<Монета, півшага сріб
ЛОМ•> Бі, [пінЯжка] <<Найдрібніша моне
та, половина півшага, євангельська ле

пта•> Бі, ст. пинязь «ГріШ•> (1456), пи
нязи <<ГрОШі>> (1386-1418); - р. СТ. 
[пе'нязь] <<дрібна монета (срібна або 
мідна)•>, [пенЯз], др. пенязь <<динарій, 
срібна римська монета; монета (золота, 
дрібна або іноземна); (мн.) гроші•>, 
пt.нязь <<ТС.•>, п. pieпiq_dz <<Монета; (мн.) 
гроші>>, ч. реп(z, слц. репіаz, вл. нл. 
pjeпjez, полаб. pq_~ (paz), болг. ст. пе
нязь не.•>, [пенез] <<монета на намис
то•>, схв. [пенезц] (мн.) <<гроші•>, слн. 
репеz <<монета•>, стсл. rtі>н~~ь <<ТС.; ди
наріЙ•>; - раннє сл. репуdzь <<ТС.•>; -
очевидно, як і прус. реппіпgапs <<Моне

та•>, лит. р\піпgаs <<ТС.>>, запозичення 
(не раніше VIII ст., можливо, в епоху 
Карла Великого) з давньоверхньоніме
цько'і мови; двн. рfеппіпg <<пфеніГ•>, 
днн. реnпіпg <<франкський срібний ди
нар•> через посередництво дфриз. реп
піпg, раnпіпg, рапdіпg <<ТС.>> виводяться 
від лат. poпdus <<Ваговий римський 
фунт; вага; гиря•>, пов'язаного з репdо 
<<Вішаю, зважую•>, репdео · <<Вішаю, зави
саю•>, спорідненими з псл. р~dь <<п'ядь, 
міра довжинИ•>, pyti <<натягуватИ•>, укр. 
п'ядь, n' Яст~і <<Випинати; напружуючи, 
надимаючи, виставляти наперед•>; сум

нівне виведення балтійських і слов'ян
ських форм з гіпотетичного гот. *ріп
піпgs (Steпder-Petersen 383-384) або 
*paппiggs (Кiuge-Mitzka 542); необ
грунтоване віднесення запозичення 
цього слова у слов'ян до І ст. н. е. (Со
болевский РФВ 64, 92-93) або виве
дення германських слів від слов'ян
ських (Lothпeг KZ 11, 17 4; Matzeпauer 
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піонер 

65). - Шелудько 42; Фасмер ІІІ 2ЗЗ-
2З4; Преобр. ІІ 162; Горяев 290; So!JO
Ievskij AfS!Ph 26, 561; Brockner 408-
409; Machek ESJC 44З; Ho!ui)-Lyeг 
! 75, З66; Holub-Kop. 270; Schuster
Sewc 1 079; Polari.ski-Sehnert 1 08; Мла
денов 417; Критенко Вступ 5З2; Ekb
lom ZfS!ph ЗО, 6; Beke ZfS!Ph 16, З24; 
Meil!et Etudes 184; MSL 11, 182; Voп
drak І 117 -119; Mik!. EW 245; Schroe
der KZ 48, 248-249; Кiparsky GLG 
256-257; Johaппessoп 1008-1009; 
Walde-Hofm. ІІ 278-280. - Див. ще 
п'ядь, п'Ястй:. - Пор. пуд, пудити 1 . 

піонер <<людина, яка однією з пер
ших проникає в новий, недасліджений 
край, освоює його; член масової дитя
чо·[ організації в СРСР,>, піонерія, пі
онерство; - р. болг. М. пuонер, р. 
заст. пиотір, бр. піянер, п. слц. ріо
піеr, Ч. pionyr, БЛ. pioner, СХБ. пионйр, 
слн. ріопіr; - запозичення з францу
зько·[ мови; фр. ріоппіеr (ст. раоппіеr) 
спочатку <<піхотинець; армія працівни

кіВ>>, з ХІХ ст. <<піонер, дослідник; са
пер>> походить від іменника pion <<піхо
тинець; пішак (у шахах); шашка>>, ст. 
реап <<піхотинецм, що виводиться з 

нар.-лат. pedoпem, зн. в. від лат. pedo 
<<Піхотинець>>, pedes <<ТС., пішохід; пле
бей; сухопутна армія>>, пов' язаних з 
рёs (pedis) <<Нога, стопа, ступня>>, спо
рідненим з псл. роdь, укр. під <<НИЗ, 
основа>>; суфікс фр. -іег виводиться від 
лат. -arius, який входить також в осно
ву lкр. комісар, нотаріус тощо. -
СІС 521; Коваль 144; Чернь1х ІІ ЗЗ
З4; Фасмер ІІІ 264; Смирнов 227; 
Kopalinski 752; BrOckпer 414; Holub
Lyer З7З; Holub-Kop. 273; БТР 58З; 
Вуjаклиjа 722; Юеіп 1188; Dauzat 560; 
Gamillscheg 705; Walde-Hofm. ІІ 29З-
295. -Див: ще під1 • 

піп1 (служитель релігійного куль
ту), попенЯ <<ТС. (зменш.); дитина по
па>>, попенко <<СИН ПОПа>>, п6пuк, [по
тіна] <<ПОПИ!\>> Нед, попuсько, поп[вна, 
попівство СУМ, Нед, попівщина, 
[поповець] <<кліриК>> Нед, попович <<СИН 
попа; хлопець, чоловік попівського ро-
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дУ>>, [поп6вичка] <<дружина попа>> Нед, 
[пуп] <<ПіП>> Нед, [потіти] <<бути по
пом, мати парафію>> Г, Нед, попувати 
<<ТС.>>, безпопівство (розкольницькі 
секти), безпопівщина <<ТС.>>, безпоп6-
вець; - р. бр. болг. м. пап <<ПіП>>, др. 
поп·ь, п. ч. слц. вл. нл. рор <<ТС.>>, по

лаб. pUp <<проповідник; духовна особа, 
СВЯЩеНИК; ШКіЛЬНИЙ учитеЛЬ>>, СХБ. пап 
<<ПіП>>, СЛН. рор, СТСЛ. ПОП'Ь <<ТС.>>; -
псл. рорь <<Проповідник; духовна особа, 
священик, піП>>; - очевидно, запози

чення з давньоверхньонімецької мови; 
двн. pfaffo <<духовна особа, священик>> 
разом із свн. pfaffe, снн. снідерл. раре, 
дфриз. рара (пгерм. *раро) виводяться 
від нар.-лат. рара <<ТС.>>, утвореного на 
базі гр. кшга<;; <<молодша духовна осо
ба, молодший священик>>, мабуть, по
в'язаного з тхксх<;; <<(римський) папа,>; 
малообгрунтоване виведення слов'Янсь
ких форм (Корш. -сб. ОРЯС 75, 24; 
Фасмер ГС3 2, 267; З, 156-157; So
bo!evskij AfS!Ph ЗЗ, 479; Саболевский 
ЖМНП 1911, травень, 165; Горяев 
27 4; Mikkola BeгUhr. 154) безпосеред
ньо від гр. кака<;; <<Священик>>; немож
ливе також запозичення їх із готської 
(гот. *рара, Steпder-Peterseп 428-429) 
або давньоісландської мови (дісл. *ра
ро <<СвящениК>>, Uhleпbeck AfS!Ph 115, 
490). - Огієнко РМ 7-8, 289; Фадє
єв Мовозн. 1970/6, 54-59; Фасмер 
ІІІ З26-З27; Чернь1х ІІ 56-57; Пре
обр. ІІ 106; Do!obko ZfS!Ph З, 1З9, 144, 
187; Срезн. ІІ 1191; BrUckпer 4ЗО-4З1~ 
Taszycki ZfS!Ph 6, 5ЗО; Machek ESJC 
472; Holub-Lyer З~5; КпоІ)Іосh ZfS! 
1961, З01; Schuster-Sewc 11З1; Polar'l
ski-Sehnert 118; Младенов 489; Kurz 
LF 56, 11З; Критенко Вступ 5З2; Mikl. 
EW 258; Кiparsky GLG 259-;--260; Jagic 
AfS!Ph 2З, 5З7; Skok RES 7, 186; 
Schwarz AfSIPh 41, 124-125; Rudolf 
ZfS!Ph 18, 269; · Кluge-Mitzka 540; 
Frisk ІІ 471-472. -Див. ще шіпа2 . -

По[). попадЯ1 • 
[піп2 ] ( ент.) <<бронзівка золотиста, 

Сеtопіа aurata L.; прусак, чорний тар
ган, Periplaпeta or!eпta!is L. ВеНЗн>> -



піп 

результат перенесення на жуків назви 

піп <<Священик•>, зумовленого подібніс
тю золотисто-зеленого блискучого за
барвлення бронзівки до попівських риз 
і чорного забарвлення прусака до чор
ної ряси священика. - Горностаев 
127. -Див. ще піп1 • 

[піп3 ] (бот.) <<мухомор червоний, 
Agaricus muscarius L. (Amaпita musca
ria Qш:~І.)•> Mak; - п. [рор] «ТС.•>; -
результат перенесення на гриб назви 
піп <<священИК>>, зумовленого, очевид

но, схожістю забарвлення мухомора до 
червоного одягу священика. - Див~ 
ще піп1 • 

[піп4 ] (орн.) <<лиска, Fulica atra L.•>; -
очевидно, результат перенесення на 

птаха назви піп <<священик•>; мотивація 
перенесення неясна. -Див. ще піп1 • 

[піпа1 ] <<Міра для рідини (велика 
бочка)•> Куз; - р. заст. болг. тіпа <<іс
панська і португальська міра для вина 
(велика довга бочка)•>, п. ч. слц. ріра 
не.>>; - запозичення з романських 

мов; ісп. порт. іт. ріра <<довга бочка 
(для вина)•> споріднені з фр. ріре <<Бе
лика бочка; люлька; розривний сна
ряд•> і, да.лі, з сангл. англ. ріре <<труба; 
люлька; флейта, сопілка, дуда•>, снн. 
снідерл. дфриз. дангл. рІре, шв. ріра, 
днн. дісл. рІра, двн. pfтf(f)a, свн. pfїfe, 
СН. рїfе <<ТС.>>, раЗОМ З ЯКИМИ ЗБОДИТЬСЯ 
до нар.-лат. *рІра <<труба•>, рїраrе <<ПИ
щати•>. - Фасмер ІІІ 264; Смирнов 
226; Bruckпer 415; Holui)-Lyer 373; 
Matzeпauer LF 12, 341; Mestica 1200; 
Dauzat 560-561; Walde-Hofm. ІІ ;309; 
К!еіп 1189; Johaппesson 1116. - Див. 
ще писк. - Пор. пИ:па1 • 

піпа2 , піпка -див. пИ:па1 • 
піпа3 , піпсік -див. пипак1 • 
піпетка <<скляна трубочка для на-

капування рідИНИ>>; - р. болг. пuпет
Ка, бр. піпетка, п .. ч. слц. вл. pipeta, 
СХБ. пunета, СЛН. pipeta <<ТС.>>; - за
ПОЗИЧеННЯ з французької мови; фр. pi
pette <<трубка, піпетка•> є зменшуваль
ною формою від ріре <<люлька; велика 
бочка•>.- СІС 1951, 502; К3СРЯ 339; 
Kopa!ir1ski 752; Ho!ub-Lyer 373; РЧДБЕ 

пірат 

558; Вуjаклиjа 722; К!еіп 1189; Dauzat 
560-561.- Див. ще піпа1 • 

пір1 
- див. порей. 

пір2 
- див. перій. 

піраміда, пірамідальний, пірамід
ний; - р. болг. м. схв. пирамuда, бр. 
піраміда, др. пирамида, п. piramida, ч. 
вл. pyгamida, слц. pyram(da, слн. pira
mfda, р.-цсл. пvрАмндА; - запозичено, 
можливо, че~ез німецьке по~.ередницт
во (н. Pyram1de) з латинсько! (лат. py
ramis, -idis) або грецької мови (у русь
ко-церковнослов'янську безпосередньо 
з грецько'і); гр. тrUpcxfJt(; (род. в. тrUpcx
fJi8щ) <<Піраміда•>, можливо, зводиться 
до єг. *pimar <<ТС.>>, видозміненого вна
слідок метатези, або є результатом пе
ренесення назви гр. тrUpcxІJk <<ПИріЖОК•> 
{за подібністю форми), похідно't· від тrU
p6c; <<пшениця•>. - СІС2 649; Фасмер 
ІІІ 264-265; Горяев 259, 433; Срезн. ІІ 
932; Sl. wуг. obcych 572; Ho!ub-Lyer 
407; Младенов 423; Вуjаклиjа 722; Кlu
ge-Mitzka 571; К!еіn 1278; Frisk ІІ 629; 
Boisacq 829; Kretschmer Glotta 1 О, 243. 

пірамід6н <<амідопірин, жарознижу
вальний, болезаспокійливий засіб>>; - р. 
болг. м. пирамид6н, бр. пірамід6н, п. 
piramidoп, ч. pyramidoп, слц. pyrami
doп, схв. пирамuді5н, слн. piramidoп; 
- запозичення із західноєвропейських 
мов; н. Pyramidoп, фр. англ. pyramidoп 
утворено з гр. 1Іі3р <<ВОГОНЬ•>, спорідне

ного з хет. pabbur <<ТС.>>, псл. *руrь 
<<ТЛіючий попіл, жар>>, і видозміненої 
основи елат. amidum <<амід•> (вид хіміч
ної сполуки), пов'язано't· з лат. ammo
niacum <<аміачниЙ>>. - СІС 197 4, 521; 
Черньrх П 34; Sl. wyr. olxych 572; БТР 
584; Вуjаклиjа 722; Frisk ІІ 627-
629. -Див. ще амоній, пир1:Ш. 

пірат <<морський розбійник•>, пі
ратство; - р. болг. пират, бр. пі
рат, П. БЛ. pirat, Ч. СЛЦ. СЛН. pirat, М. 
пират, схв. піtрііт; - запозичення з 
французької або німецької (н. Pirat) 
мови; фр. pirate <<Пірат, грабіжник, хи
жак; піратське суднО•>, як і англ. pirate 
<<Пірат•>, іт. рігаtа <<ТС.•>, через лат. pira
ta не., морський розбійник•> зводиться 
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піретрум 

до гр. кєtрал1с;; <<Пірат, корсар•>, пов' я
заного з кєtраv <<намагатися, атакува

ти, нападати•>, кє1рсх <<Випробування, іс
пит; спроба; досвід•>, спорідненими з 
лат. peritus <<досвідчений, вправний, 
знаючиЙ>>. - Черньrх ІІ 34; К3СРЯ 
339; Фасмер ІІІ 265; Горяев 259; Kopa
liriski 752; Holub-Lyer 373; Младенов 
423; Вуjаклиjа 722; Кluge-Mitzka 
551-552; Dauzat 561; Кlein 1189; Boi
sacq 756-757; Frisk П 489-490. -
Див. ще експеримент. 

піретрум (бот.) <<маруна, Pyreth
rum cinerariaifolium Тгеv.; nорошок 
nроти шкідливих комах•>; - р. болг. 
пиретрум; - номенклатурна назва, 
засвоєна з новолатинської наукової 
мови; лат. pyrethrum <<піретрум, сто
жильник•> походить від гр. кuрє&роv 
(бот.) <<стінниця, Antl1emis pyrethrum•>, 
nохідного від кUр <<Вогонь, полум'я•>; 
грецька назва зумовлена зігрівальними 
властивостями рослини. - Бісюліна
Клоков 238; СІС2 650; ССРЛЯ 9, 1209; 
Нейштадт 563; БТР 584; Кlein 1278; 
Frisk ІІ 627-629. - Див. ще пирей, 
пірамідон. 

пірзний - див. порзний. 
[пірий] <<порожніЙ•> Пі, [пйрий] 

<<ТС.>> Нед; - неясне. 
пірйт (мін.) <<сполука заліза із сір

КОЮ>>; - р. болг. пирйт, бр. пірь'tт, п. 
piryt, ч. слц. вл. pyrit, м. пирит, схв. 
пzl-рйт, слн. pirft; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; фр. англ. pyri
te, нім. Pyrft походять від гр. кuрІтr]с;; 
(у виразі к. ЛІ&ос;; <<вогняний камінь; ка
мінь, з ЯІ<ого добувають вогонь•>, потім 
<<Пі рит•>), похідного від кuр <<вогонь, по
лум'я•>. - ССРЛЯ 9, 1209; Sl. wyr. ob
cych 574; Holub-Lyer 407; Вуjаклиjа 
723; Dauzat 599; Кlein 1279. - Див. 
ще пирей. 

пірити 1 -див. ш~рти3 • 
пірити2 

- див. пирЯ.ти1 • 
пірити3 

- Див. перо. 
[пірка] <<Жвава дівчина Нед; розпу

сниця Бі•>; - очевидно, пов'язане як 
перєносна назва з [пірка] <<Стріла з пе
ром•>, похідним від пер6 (див.). 
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пірке <<Прищеплювання на шкірі, за 
допомогою якого встановлюють наяв

ність або відсутність в організмі тубер
кульозної інфекціЇ•>; - р. пирке «ТС.•>; -
результат скорочення виразу реакr;ія 

Пірке, до складу якого входить прізви
ще австрійського педіатра К. Пірке, що 
запропонував цей вид щеплення у 
1907 р. - УРЕ 8, 379; ССРЛЯ 9, 1209; 
БС3 33, 72. 

[піркут] (орн.) <<дикий голуб•> Нед, 
Пі; - очевидно, результат видазміни 
деетимологізованої назви беркут <<орел•> 
(див.). 

пірюіти, пірнути, [порнути, пур
нутиj, поринати, порz1нути, [пурина
ти] <<Пірнати•>, пірнало (тех.) <<плун
жер•>, порйнач <<ТС.>>, [пірначка] <<Те
лячий шлунок•> (очевидно, спочатку як 
засіб для сквашування молока), [пер
начка] новста кишка вівці>> Нед, [пу
рr~на:J <<нирець·~· Зf.!tінути <<виринути•>, 
[зrрнути, зорнутиj <<ТС.>>; - результат 
контамінаці1. дієслів нирЯти <<Пірнати•> 
і рrінути <<бурхливо текти, литися•>, 
спочатку, очевидно, в префіксальних 
основах винирЯти-виринати (вuрну
ти), потім, за аналогією, поринати -
пірнути. - Потебня К ист. зв. 222; 
Plevacova Slavia 1974/4, 359. - Див. 
ще нирЯти, рИнути. - Пор. вИри
нути. 

пірнач - див. перо. 
[пірначка1 ] (ент.) <<ШИроконіжка, 

Tanypus>> Нед; - неясне. 
пірначка2 -див. перйчка. 
[пірник] <<пряник; пряник з пер

цем•> Г, Пі, [пuрник] <<Пряник з перцем 
Пі; коржик, медяник ЛексПол•>, [пер
ник] <<ТС.; солодкий коржик•> ЛексПол, 
[пирний] <<ПряниЙ•>, [nирнячий] <<ТС.•>; -
р. [перник] <<ПрЯНИК>>, бр. nєfрнік <<ТС.>>, 
п. [pirnik] <<медяник•>, pierпik <<пряник, 
медяник•>, ч. слц. pern!k «ТС.•>; - пізнє 
псл. *рьрьrьnіkь <<Пряник•>, *рьрьгьn-ьjь 
<<пряниЙ•>, похідні від рьрьгь <<перець•> 
(пор. др. пьпьрь, пьпьро <<ТС.•> ); почат
кове п перед зниклим слабким 'Ь зако

номірно від11ало. - Фасмер ІІІ 243; 
Machek ESJC 444; Holub-Kop. 270. -



пірнйкоза 

Див. ще перець. - Пор. шіприка, 
прЯний1 • 

пірнйкоза (орн.) <<норець великий, 
Podiceps (Colymbus) cristatus L.>>, [пір
никеза Она, пуршікоза, впірнuкоза 
ЛексПол] <<ТС.•>; - складне слово, ут
ворене з основ дієслова пірнати та 
іменника коза; назва птаха зумовлена 
тим, що всі норці чудово плавають і 
пірнають, а великий норець має на го
лові парний ·чуб, схожий на роги ко
зи. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 225, 
229, 274; Воїнств.-Кіст. 109-111; Пти
цьr СССР 26-32. - Див. ще коза\ 
пірнати. 

пірога <<Вузький довгий човен•>; -
р. болг. пирога, бр. пір6га, п. ч. вл. pi
roga, схв. пирога, слн. pir6ga; - запо
зичення з французької мови; фр. piro
gue «ТС.>>, piragua, як і англ. pirogue, 
piragua, н. Pir6ge, Piragua, виводяться 
від ісп. piragua <<ТС.>>, що походить від 
етимологічно неясного каріб. piragwa 
(,видовбаний або випалений з цілого 
стовбура човен>>. - СІО 650; Kopa
linski 753; Вуjаклиjа 723; Кlеіп 1189; 
Dauzat 561. 

пірокенлін <<тринітроклітковина (ви
бухова речовина),>; - р. болг. м. пи
роксилz1н, бр. піраксіл{н, п. piroksyli
na, ч. piroxylin, слц. pyroxylfn, схв. пи
роксилин; - запозичення з французь
кої мови; фр. pyroxyline <<ТС.>> утворене 
французьким хіміком Пелузом (Th. 
Pelouze) у 1836 р. з основ гр. JГUp <<ВО
гонь, полум'я•> і ~uЛov <<зрубаний ліс, 
колоди•>, можливо, спорідненого з лит. 
SU)as <<СТОВбур, СТОВП>>, бр. укр. діал. 
шула <<СТОВП>>; менш певне виведення 
(СІС2 650; ССРЛЯ 9, 1215; РЧДБЕ 
560) від гр. 7ТUр <<ВОГОНЬ, полум'Я•> і 
o~vc: <<ГQСтрий, КИСЛИЙ>>. - Sf. wуг. 
obcych 573; БТР 584; Младенов 424; 
Вуjаклиjа 724; Кlеіп · 1280; Boisacq 
679. -Див. ще пирей, шула. - Пор. 
пірамідон, пірйт. 

піротехніка <<галузь техніки, що 
займається виготов"ленням вибухових і 
горючих сумішей, ракет, феєрверків•>, 
піротехнік, піротехнічний; - р. болг. 

пір'я 

м. пиротеХІ--tика, бр. піратЗхніка, п. 
pirotechnika, ч. слц. вл. pyrotechnika, 
схв. пиротехника, слн. pirotehnika; -
запозичення із західноєвропейських мов 
(очевидно, безпосередньо з німецько"і); 
нім. Pyrotechnik, фр. pyrotechпic, англ. 
pyrotechnics утворено з основ гр. JТUp 
<<вогонь>> і тtxv11 <<Майстерність, мисте
цтво•>.- СІС2 651; ССРЛЯ 9, 1217; St. 
wyr. obcych 573; Holub-Lyer 407; БТР 
584; Младенов 424; Вуjаклиjа 725; 
Fremdworterbuch 522; Кlein 1279-
1280; Dauzat 599. - Див. ще пиреи, 
техніка. - Пор. пірамідон, пірйт, 
піроксилін. 

пірс «висунута в море портова спо
руда, до якої причалюють судна з обох 
бокіВ>>; - р. пирс, бр. пірс, п. pirs; -
запозичення З• англійської мови; англ. 
pier (мн. piers) <<стовп, паля, стояк 
(моста, арки); пристань; простінок; да
мба, мол, хвилеріз•> через сангл. pere, 
per, дангл. per виводиться, як і фр. ст. 
pere, від елат. pera <<СТОЯК>>, що, мож

ливо, походить від лат. petra ( < гр. 
кtтра) <<Скеля, камінь•>. - СІС2 651; 
Черньrх ІІ 35; Kopaliriski 753; Кluge
Mitzka 549; Кlеіп 1184; ODEE 679; 
Walde-Hofm. ІІ 298. - Див. ще Пет
ро. - Пор. перон. 

пірует <<крутий поворот тіла на но
ску; поворот коня на задніх ногах•>; -
р. пируЗт, бр. піруЗт, п. piruet, ч. 
слц. вл. pirueta, болг. пирует, м. пиру
ета, СХВ. пируета, CJIH. pirueta; - За
ПОЗИЧеННЯ з французької мови; фр. pi
rouette <<дзига, вертушка (іграшка); пі
рует, вольт (коня)•> не зовсім ясне; 
можливо, результат контамінації фр. 
girouette <<флюгер>> з іт. piruolo <<Вістря 
дзиГИ•> або зближення запозиченого іт. 
piruoJo з давнім фр. rouet <<коліща>>, 
зменш. від roue <<колесО>>. - СІС2 651; 
Черньrх ІІ 35; Kopaliriski 753; Holub
Lyer 373; Вуjаклиjа 725; Кlein 1189; 
Dauzat 363; Gamillscl1eg 705. 

пірчити -див. перти3 . 
пір'я, пір~іна, п[рити, пірнак, пір

тій, пір' ян ка, пір'Ястий - див. пе
ро. 
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пісюір 

пісюір (іхт.) <<Пічкур, Gobio Cuv.>>, 
[пескар, пецкар] «ТС.>> Л, піс6ч.ник 
<<Neogobius fluviatilis Pallas; [пічкур 
Л-ГJ>>, [піUІкар] <<голець, Nemacl1ilus 
barbatulus L.>> ВеНЗн; - 12· пескарь 
<<пічкур>>, [пескун, песч.аник], бр. [пес
кар], п. [piaszczurka], слц. [peskar], 
схв. [pesak, pijesak] <<ТС.>>; - псл. 
[*pes'Ьkarь] та ін., похідне від реs'Ьk'Ь 
<<пісок>>; назва зумовлена тим, що піс
карі здебільшого перебувають у місцях 
з піщаним дном; пов'язується також з 

іє. *peisk- / pisk- <<риба>> (Pokorny 796). -
Коломиец Происх. назв. рь1б 42; Чер
ньІх ІІ 25-26; Сабанеев 117; Leder 
103-104. - Див. ще пісок. - Пор. 
пйскір1 • 

[піскоглід] (іхт.) <<мінога струмкова, 
Lampetra (Petromyzon) planeri Bl.>>; -
складне утворення з основ іменника 
пісок і дієслова глодеіти <<гризти>>; на
зва зумовлена тим, що статеводозріла 
мінога струмкава до нересту не живи

ться (<<гризе пісок>>), а потім гине; пор. 
р. [пескор6йка] <<мінога струмкова>>. -
Svetem zv{rat IV 22-23. - Див. ще 
глодати, пісок. 

[піскоз6ба] ( іхт.) <<щипівка звичай
на, Cobitis taenia L.>>, [підкозобель] 
<<ТС.>> Л-Г, [піскозоб] <<піскар, Gobio 
gobio L.>>, [піскозоблиця] <<мінога струм
кава, Lampetra (Petromyzon) planeгi 
Bl.>>, [піскозобниця] <<ТС.>>; - р. [пес
коз66] <<щипівка звичайна; піскар>>, п. 
piaskozob <<wипівка звичайна>>; - склад
не утворення з іменника пісок і дієсло
ва [зоба ти] <<дзьобати>>; назва зумов
лена тим, що щипівка заривається гли
боко в пісок, де живе часто разом з 
личинками міноги. - Фасмер ІІІ 249; 
Сабанеев 506; Svetem zv{rat 193. -
Див. ще зобати, пісок. - Пор. мас
козоб, піскозуб. 

[піскозуб] (іхт.} <<піскар, Gobio go
bio L.>> Мо, Л-Г; - р. [пескозуб] 
«ТС.>>, п. [piaskozq_b] <<щипівка звичай
на, Cobitis taenia L.>>; - результат ви
дозміни деетимологізованоrо д[2угого 
компонента -зоб у назві [піскозоб] <<Піс
кар, Gobio gobio L.>>, [піскозоба] <<щи-
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півка звичайна>>, зближеного з іменни
ком зуб. - Див. ще піскозоба. 

[піскомйр] (зоол.) <<піщана чере
пашка, Psammobia>> Нед; - очевидно, 
початкове [піскомfр], утворене з основ 
іменника пісок і дієслова м{ряти; на
зва могла бути зумовлена тим, що ця 
черепашІ<а повільно рухається по піша
ному грунті. - Див. ще міряти, пі
сок. 

піскор 1 - див. пйскір1 • 
піскор2 - див. пискір2 . 
[піскур] (іхт.) <<бичок, що водиться 

на піщаному дні Дністровського лима
ну>> Мо, пісоUІник <<ТС.>> Мо, [пискур] 
<<бичок, Cobitis fossilis>> Нед, [пйск{р Г, 
Нед, тіскор ВеБ] <<ТС.>>; - р. [пескан] 
<<ВИД бичка, Cyprinus gobio>>; - очевид
но, результат вторинного зближення 
назви [піч.кур] <<бичок трав'яний, Go
bius ophiocephalus>> з основою слова 
пісок.- Див. ще пічкур1.- Пор. пі
сок. 

піскуха, піскуч.ка - пискір2 . 
[післище] <<ремінь, на якому висять 

стремена; права нога (ловця диких ко
ней) Нед>>; - неясне. 

лісліг -див. слати1 • 
[післід] <<ПіСЛЯ>> Нед, [пfслідь] «ТС.>> 

St. z fil. 12; - р. [послtдй] <<Нарешті, 
під кінець, потім>>, др. послtд'О <<після, 
потім, згодоМ>>, послtдь «ТС.>>, послtди 
<<ПОТіМ, ЗГОДОМ>>, П. (pos)ad] <<ЗЗаду, ПО
заду (чого-н.)», ч. lposled'] <<пізніше; 
після, згодом>>, нл. [posled] <<ззаду, по
заду, нарешті, за>>, полаб. pi.lsl'od <<Піс
ЛЯ>>, болг. ст. послед <<Слідом>>, схв. 
пдслиjед <<потім>>, стсл. посл-tдь <<піс
ЛЯ>>; - псл. posledь, що складається з 
прийменника ро <<ПО>> і основи іменни
ка sled'Ь <<Слід>>;· початкове пі замість 
закономірного по викликане деетимо

логізацією. -Німчук ІУМ Морфологія 
358; Дзендзелівський S±. z fil. 12, 184; 
Bri.lckner 530; Machek ESJC 553; ESSJ 
Sl. ffr. І 238-239. - Див. ще по, 
слід . - Пор. післЯ. 

післЯ <<через деякий час; потім, пі
зніше; за, слідом за>> СУМ, Г, [после] 
Нед, послі, [послЯ] <<потіМ>> Ме, [нав-



піснИй 

післЯ УРС, СУМ, навпослі, навпослЯ, 
напослі Нед], [напр~іпаслі] <<наприкін
ці•> Кур, опіслЯ, [упіслЯ, упослі]; - р. 
болг. м. после <<ПіСЛЯ>>, бj). паслЯ, пос
ле, др. послt, ч. [posle], схв. после 
<•після, слідом за>>, стсл. посл-t <<піс
ЛЯ>>; - очевидно, пізнє псл. posle з 
давнішого posledь <<слідом за•>; менш 
переконливе виведення ( Саболевский 
Лекции 87; Преобр. ІІ 112; Mikl. EW 
297) з nрийменника ро <<ПО•>, вказівно
го займенника *sь <<цеЙ>> і частки *-le, 
або зближення (Los RSl IV 244) з псл. 
*pozd-ь <<пізніЙ•>, дінд. pasca <<позаду, 
слідом, пізніше>>, ав. pasca <<ТС.; після, 
nотім•>. - Німчук ІУМ Морфологія 
358-359; Фасмер ІІІ 339-340; Чер
ньrх ІІ 60; ESSJ Sl. gг. І 201-203. -
Див. ще післід, по, слід1 • 

піснИй, пісник, пісникати, пісни
кувати, піснz1на, піснz1ха, пісюіця, 
пісн{ти, піснота, піснювати, піснЯк, 
піснЯкати - див. піст. 

пісня, п[сельник, п[сенний, пісен
ник, пісник, пісникар, піснйти, піснь, 
піснЯр, піснЯрство - див. піти 1 • 

пісок, [пісковатиця] <<Піщана зем
ЛЯ•>, [пісковець] <<Осадочна гірська по
рода з піском•> Нед, пісковйк, пісковй
на <<ТС.>>, [пісковиско] <<Купа піску; пі
щане поле, піщана рівнина•> Нед, [піс
к6вище] <<ТС.>> Нед, [пісковнz1к] <<Пі
щаний берег•> Ч, піскуватість <<Вміст 
піску•>, [піскуваха] <<Низьке піщане місс 
це•>, пісочниця <<Пристрій, за допомо
гою якого посипали піском написане 

чорнилом для просушування•>, [пісчан
каj <<Піщаний грунт•> ВеУг, [пісчина] 
<<ТС.; піщаний степ•> Нед, [пісчуга] 
<<ТС.•> Нед, піщаник <<Пісковик; [піща
ний берег Ч]>>, піщz1на, піщугd <<ГЛИ
бокий пісок; [відходи з-під молотарки; 
пилюка з вітром Дз]», [пісковатий] 
<<який містить у собі пісок•> Нед, Г, пі
сков~ітий, піскуватіиї, пісков~ій, [пі
сочdний] <<піщаниЙ•>, [пісочанний] Нед, 
пісочний, піщанz1й СУМ, Куз, піщd
нистий, [в{піскувати] <<вичистити піс
ком; перетерти піском стіни перед по

білкою•> МСБГ, [запісоч] <<пологий пі-

пісочник 

щаний насип біля річКИ•>, запіскувати 
<<засипати піском•>, супісок <<Пісковина; 
[піщаний грунт, піщана місцевість 
Нед]•>, супісковий, супіскуватий <<Су
пісковиЙ•> СУМ, Г, супіщdний «ТС.•>; -
р. песок <<пісок•>, бр. пясок, др. пt
сако, п. piasek, ч. р[sек, слц. piesok, 
вл. нл. pesk, полаб. posak, болг. пЯсак, 
М. пеСОК, СХВ. пиjесак, песак, СЛН. pe
sek, СТСЛ. n.-f.C"ЬK"h <<ТС.>>; - ПСЛ. реs-ьk"Ь 
<<Пісок•> споріднене з дінд. parhsub 
<<ПИЛ, пісок•>, parhsukab (мн.), ав. pq_s
п us <<ТС. •>, pq_snav- (pq_sanav-) <<ПИЛ, по
рох; сміття, щебіНЬ>>, вірм. p'osi <<Пі
СОК>>; малообгрунтоване пов'язання 
(Тогр 240) з дісл. *fQnn <<Сніговий за
мет, кучугура•>, утвореним від *fazni-, 
яке зближують з псл. paxati <<дути, вія
ти •>; сумнівне також зіставлення (Иль
инский ИОРЯС 20/3, 73) з р. [пе
хать] <<ШТОВХаТИ, бити, ТОВКТИ>>. -
Фасмер ІІІ 249-250; Чернь1х П 26; 
BгU.Gkneг 405; Machek ESJC 451; Schus
teг-Sewc 1 058; Младенов 540; Skok ІІ 
654-655; Mikl. EW 245; Zubaty LF 25, 
239; Tгautmann 216-217; Маугhоfег ІІ 
243; Зализняк ВСЯ IV 37; Абаев 
ИЗСОЯ І 449; Baгtholomae 904; HU.bsch
manп Агm. І 501; Pedeгsen IF 5, 4 7; 
Pokorny 824. 

пісочник1 (орн.) <<зуйок, Chaгadгius 
L.>>, піщdник <<морський зуйок, Ch. ale
xandгinus L.>>; - р. песочник <<ЗУЙОК>>; -
похідне утворення від пісок; назва зу
мовлена тим, що малий зуйок оселяє
ться на піщаних косах річок і озер та 

піщаних кучугурах коло боліт, морсь
кий зуйок - на солонцюватих і піща
них берегах солоних озер або на березі 
моря.- Воїнств.-Кіст. 56-61, 66-
69, 71; Птиць1 СССР 223-226, 239-
248. - Див. ще пісок. 

[пісочник2 ] (бот.) <<Піщанка, Агеnа
гіа L. Нед; види стелюшка, Speгgulaгia 
media Pгesl., Speгgularia гubra Регs. 
Mak; зірочник злаковидний, Stellaгia 
gгaminea L.>>, піщанка <<Aгenaria L.•>; -
р. песчdнка <<Піщанка•>, п. piaskowiec, 
ч. pisecnice, слц. piesocnica, слн. pes
cenka <<ТС.>>, СХВ. [nеUІчанка] <<ТС.; ШПер-
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гель, Speгgu)a,>; - похідні утворення 
від пісок; назви рослин зумовлені тим, 
що вони зустрічаються переважно на 

піщаному грунті; назви піщанки є, оче
видно, кальками новолат. агеnагіа <<Пі
щанка>>, похідного від лат. а ге па <<Пі
СОК>> (aгenaгius <<ПіщаниЙ>>). - Словн. 
бот. 425; Бісюліна-Клоков 152, 155-
156; Нейштадт 230-232, 233, 235; 
Machek Jm. гostl. 240. - Див. ще пі
сок. 

пісочник3 
- див. пісюір. 

піспа <<борошняний відвар з крей
дою для побілки стін; борошняний від
вар для квашення яблук>>, [пісьпа] <<ВИД 
клею; кислота>> ZfS!Ph 27, [піспити] 
<<змазувати білені стіни відваром, щоб 
не бралася глина>> Си; - р. [поспа] <<ГО
роховий відвар для пійла вівцям; розсіл 
з відвару висівок для квашення яблук; 
сусло на квас або пиво; борошняний 
відвар з білою крейдою для обмазуван
ня стіН>>, ст. поспа <<Хліб у зерні, збіж
ЖЯ>>, пасопа <<ТС.>>; - очевидно, др. по

сапа <<щось посипане, насипане>>, псл. 

[роs-ьра] <<ТС.>>, пов'язане з posypati <<ПО
сипаТИ>>, S"ЬpQ <<СИПЛЮ>>. - Див. ще ПО, 
сИпати. - Пор. вйспа, прйзьба. 

піст <<невживання скоромної ЇЖі>>, 
п{сник <<ТОЙ, хто поститься>>, [піснuха] 
<<пісниця>>, [піснuна] <<пісна їжа>>, [піс
нота] <<ТС.>>, [піснz1ця} <<НеВрОЖаЙна 
земля>> О, [піснЯк] <<Пісник>>, [постник 
Нед] «ТС.>>, [пістшіця] (п' ятниця-п. 
<<Пісна п'ятниця>>) Нед, [постшічест
во] <;піСТ>> Нед, [поступки] <<ТС.>> Пі, 
піснИй, [пісникати] Г, Нед, піснику
вdти, [пісніти] <<бліднути>> Нед, [піс
нічати] <<ПОСТИТИСЯ>> Си, [піснювdти] 
<<постиТИ>> Нед, [піснЯкати], постtі
ти(ся), [постникати, пастникувати 
Нед], постувати «ТС.>>, [випістнікd
ти] <<випостити>> Я, спостuтися, [спо
щуватися]; - р. бр. болг. м. пост, 
др. поста, n. post, ч. pust, слц. post, 
вл. p6st, нл. spot ( < *p6st), схв. пост, 
слн. post, стсл. пост"Ь; - пізнє псл. 
post-ь <<ПісТ»; - запозичення з давньо

верхньонімецької мови; двн. fasto <<ПіСТ>>, 
fasta <<ТС.>> разом із спорідненими діє-
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слівними формами двн. fasten, гот. 
(ga)fastan, дангл. fcestan, дісл. fasta з 
первісним значенням <<тримати міцно, 

держатися стійко>>, переноеним <<утри
муватися від їжі>>, а також з двн. днн. 
festi <<Міцний, твердий; стійкий, ста
ЛИЙ>>, дфриз. fest, дангл. fcest, fasta, 
дісл. fastг <<ТС.>> відповідають вірм. hast 
«ТС.>>, дінд. pastyam <<стале місце; дім, 
двір; місце, де живуть>>; необгрунтова
не припущення (Младенов 496; Вегnе
kег IF 9, 364) про давню спорідненість 
псл. post-ь і двн. fasto. - Німчук 61; 
Фасмер ІІІ 340-341; Черньrх ІІ 60-
61; Преобр. ІІ 114; Горяев 276; Bгuck
neг 332; Holub-Kop. 3V06; Machek 
ESJC 500-501; Schusteг-Sewc 1139-
1140; Skok ІІІ 14-15; Mikl. EW 260; 
Uhlenbeck AfS!Ph 15, 490; Janko Slavia 
9, 352; Кірагskу GLG 261; Stendeг-Pe
teгsen 430; Кluge-Mitzka 186; Кlein 
576; J6hanпesson 534-535. 

пістелка - див. пистелка. 
пістолет; - р. болг. пистолет, бр. 

пісталет, п. pistolet, слн. pistolet; -
запозичення з французької мови; фр. 
pistolet <<Пістолет, гудоК>> є демінутив
ною формою від pistole <<пістолеТ». -
СІС2 652; Коваль 184; Черньrх ІІ 35-36; 
Фасмер ІІІ 267; Мельников Slavia 
36/1, 105; К;:>СРЯ 339; Bгi.lckneг 415; 
Machek ESJC 451; БТР 585; Dauzat 
562; Кluge-Mitzka 552. - Див. ще 
пістоль. 

пістоль (заст.) <<Пістолет>>, пістолЯ 
СУМ, Нед, [піцтоль] <<ТС.>> Нед; - р. 
пистоль, [пистоля], бр. пістоля, п. 
[pistol], ч. pistole, слц. pistol', pistol'a, 
вл. нл. pistola, болг. пищов, м. пиш
тол, схв. піtштою, пиштоюа, слн. 
pist6la; - запозичено, можливо, через 
польське і через російське посередниц
тво з французької мови; фр. pistole <<Пі
столет>> виводиться від нвн. Pis tole 
<<ТС.>>, що походить від ч. p!st'ala <<пи
щаль>>, якому -відповідає також укр. 

пищсіль; менш обгрунтоване виведення 

фр. ~isto)e <<ПіСТОЛеТ>>, іт. pisto)a «ТС.>> 
(СІС 652; Фасмер ІІІ 267; Diez 250) 
від назви ітаЛійського міста Пістої. -



пістон 

Bruckпer 415; Machek ESJC 451-452; 
Schuster-Sewc 1 069; Dauzat 562; Ga
millscheg 706; Кluge-Mitzka 552; Кlein 
1190. - Див. ще пищаль. - Пор. 
пістолет. 

піст6н <<ковnачок з вибуховою ре
човиною в патранах або ·снарядах; ме
талева оправа, яку прикріплюють, про
биваючи отвір у шкірі, картоні; клапан 
у мідному музичному духовому інстру
менті•>; - р. болг. пист6н, бр. піст6н, 
п. ч. слц. piston, схв. піІстон; - запо
зичення з французької мови; фр. piston 
<<поршень, кнопка з пружиною, клапан 

музичного інструмента; (ст.) великий 
товкач (для ступки),> походить від іт. 
pistone <<товкач•>, пов'язаного з pistare 
<<ТОВКТИ, КОЛОТИТИ>>, pestare <<ТС. >>, ЯКі 
виводяться з пізнього лат. pistare <<ТС., 
бити•>, пов'язаного з лат. pїnsere <<тов
кти, терти, молоти; бити, шмагатИ•>, 
спорідненим з псл. pest1o <<Товкач•>, 
рьхаtі, укр. пестик, пхати. - СІС2 

652; Фасмер ІІІ 263; К3СРЯ 339; 
Kopalinski 753; Holub-Lyer 373-374; 
Вуjаклиjа 725; Кlein 1190; Dauzat 
562; Gamillscheg 706; Walde-Hofm. ІІ 
307-308. - Див. ще пхати. - Пор. 
пестик. 

пістрЯ.к1 , тистра, пістриfова
тий, пістрz1к, пістріти, піструлuс
тий, піструля, пістря, пістрЯвий, 
пістрЯвіти, пістрічка - див. пест
рий. 

пістрЯ.к2 , пістрак, пістраль, піс
трик - див. пестрЯ.к. 

пісуар; - р. писсуар, бр. пісуар, 
п. pisuar, ч. слц. слн. pisoar, вл. pissoir, 
болг. м. писоар, схв. писоар; - запо
зичення з французької мови; фр. pissoir 
nов'язане з pisseг <<Мочитися; випуска

ти рідину, текти•>, до якого зводиться 
також ук·р. [пfсяти] (дит.) <<Мочити
СЯ>>.- СІС 1951, 504; ССРЛЯ 9, 1237; 
Kopalinski 754; Holub-Lyer 373; 
РЧДБЕ 561; Младенов 424; Вуjаклиjа 
725; Dauzat 562; Gamillscheg 705-
706. - Див. ще пісяти. 

пісулйстий, пісуля - див. писа
ти. 

!4 2--460 

піт 

[пісчанка] (зоол.) <<Черв'як сабела, 
Sabella L.>> Нед; - р. [песчанка] <<МО
люск, що живе у вологаму піску, Telli
na•>, [пещанка] <<ТС.>>, п. piaskefka <<Sa
bella•>; - очевидно, калька наукової 
назви роду нлат. Sabella, утвореної, ма
буть, на основі лат. sabulum ( < *psaf
lom) нрубий пісок, гравіЙ>>; назва чер
в'яка могла бути зумовлена тим, що 
він живе у піску. - Див. ще пісок. 

[піськавка] (орн.) <<мухоловка сіра, 
Muscicapa striata Pall.>> Шарл; - зву
конаслідувальне утворення, пов'язане з 
наслідуванням криків різних видів му
холовки: тсіть-тіт, пік-пік. - Во-
1"нств.-Кіст. 296-297; Птиць1 СССР 
510-514. -Пор. пітькати. 

пісЯ.г, пісЯга - див. писати. 
пісяти (дит.) <<мочитися>>, п{сі 

<<ТС.•>; - р. пuсать, [пь'tсать], бр. [пЮ
сіць] <<ТС.>>, п. [piska] <<чоловічий член 
(у дитини)•>, полаб. pisot <<Мочитися>>; -
очевидно, запозичення з германських 

МОВ; НВН. СНН. pissen <<МОЧИТИСЯ>>, ШВ. 

pissa, дат. pisse, гол. pissen, дфриз. pis
sia, англ. piss <<ТС.>> виводяться з фр. 
ст. pissier <<Тс.; випускати рідину, тек
ТИ>>, звуконаслідувального утворення з 
мови годувальниць (пор. пров. pissar, 
іт. pisciare <<ТС.>>).- Фасмер ІІІ 266; 
Holub-Lyer 373; Polanski-Sehnert 
111; Кluge-Mitzka 552; Кlein 1190; 
Mestica 1202; Dauzat 562; Gamillscheg 
705-706. 

піт, пітшік, [пот6виця] <<Випоти
на>> Нед, пітнИй, [пітнЯвий] <<пітниЙ>> 
Нед, [потuвий] Куз, потовuй, пітнf
ти, [потuтися] Куз, потіти, вйпіт, 
вtіпоти, вtіпотина, [запотtіти] <<вкри
ти потом>> Я, пропітнілий, пропоті
лий, спітнілий, спотілий; - р. бр. 
болг. м. пот, др. поm'Ь, п. ч. слц. pot, 
БЛ. СЛН. pot, СХВ. пот, СТСЛ. 110'1'"Ь; -

псл. pot1o <<ПіТ», очевидно, результат 
спрощення давнішого *pok-to-, пов'яза
ного із *pekti <<пекти,>; з формального 
погляду співвідносне з кімр. poeth <<Жар
кий, гарячиЙ>>; із семантичного погляду 
можливе порівняння з схв. зноj <<ПіТ>> -
р. з ной <<спека•>, лит. prakaitas <<ПіТ>>, 
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kaitulys «ТС.>> поряд з kaltinti <<нагріва
ти, розжарювати, розnікати>>, kaTsti 
<<Нагріватися, пітніти, червоніти, прі
ТИ>>; пов' язання з гр. котсхІ..І6с;; <<річка>> 
(Wiedemann 88 27, 256), 7ТОТОV <<ВОЛО
га, вода>>, лат. pтtuтta <<слиз, мокрота, 
гнійна рідина; нежить>>, дінд. pithab 
<<вода>> (Горяев 277) сумнівне. - Фас
мер ІІІ 342-343; Чернь1х ІІ 61; Пре
обр.)І 117-118; Brйckner 432; Machek 
J;SJC 474; Holub-Kop. 288; Schuster
Sewc 1141; Младено в 497; Skok ІІІ 17; 
Мартьшов Сл. и ие. аккомо)J:. 69-70; 
Zupitza KZ 35, 266; Meillet Etudes 297; 
Mikl. EW 260; Pokorny 798. - Див. 
ще пектИ. 

пітеюінтроп <<найдавніший морфо
логічний тип людини>>; - р. болг. м. 
питексінтроп, бр. піт:жсінтрап, п. pi
tekantrop(us), ч. pithecanthropus, слц. 
pitekantrop, вл. pitekaпtropus, схв. пи
текантропус, слн. pitekantrop(us); -
номенклатурне позначення, засвоєне з 

новолатинської наукової мови; нлат. 
pithecanthropus (ёгectus) <<Пітекантроп 
(що стоїть прямо)>>, утворено в кінці 
ХІХ ст. лікарем голландської армії 
Е. Дюбуа (Dubois) з основ іменників 
гр. кі&rрис;; <<Людиноподібна мавпа>> 
(споріднене з кi&wv <<маленька мав
па>>), етимологічно не зовсім ясного, і 
av&pwкoc;; <<ЛЮДИНа>>. СІС2 652; 
ССРЛЯ 9, 1258; Kopaliriski 754; Ho
lub-Lyer 374; БТР 586; Вуjаклиjа 726; 
КІеіn 1191; Frisk ІІ 534; Boisacq 782. -
Див. ще антропологія. 

[пітель] (орн.) <<півень, Ga!lus do
mesticus Bris.>> ВеНЗн; - р. заст. м. 
петел, болг. петел, схв. петао, слн. 
petelin, стсл. п-tтьл"Ь, п-tтЕль; - пізнє 
псл. реtьІь, реtеІь «ТС.>>, похідне утво
рення від peti <<співати>>. - Фасмер ІІІ 
252; Преобр. ]І 163-164; Brйckner 404; 
Machek ESJC 447; Младенов 540. -
Див. ще піти 1• · 

[пітел:Юга] (орн.) <<вивільга, Oriolus 
galbula L.>> ВеНЗн, [купителЮга, ку
пителЮжник, потел{жник, телЮга] 
«ТС.>> ВеНЗн; - результат стягнення і 
спрощення складної назви [купителЮ-
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га ( купител{га) ], утвореної з основ 
дієслова кутіти та іменника [телЮга 
(тел(га)] <<ВіЗ>> як наслідування крику 
іволги; пор. вислів <<покинь сани, бери 
віз>>, яким розтлумачується крик сини

ці. - Див. ще купИти, теліга. -
Пор. фил:Юrа. 

піти1 <<співати>>, піяти «ТС.>>, [піснu
ти] <<співати>> Нед, n{сельник <<Співак, 
той, хто пише або збщ~ає пісні>> СУМ, 
Куз, пісенник, [пfсник] <<СпіваК>> Нед, 
[пісникар] <<ТС.>> Нед, [піснь] <<пісня,> 
Нед, п{сня, піснЯр, піснЯрство Куз, 
пісенний СУМ, Нед, [неп[вний] (у ви
разі н. час <<І<оли півні не співають, від 

півночі до світанку>>) Б і; - р. петь, 
поЮ, бр. пець, др. пtти, п. ріас <<СПі
вати (про півня); прославляти>>, ст. ріес, 
ч. peti <<Співати, оспівувати>>, слц. piet' 
<<ОСПівуваТИ>>, полаб. j'юt, болг. пея, М. 
пее, схв. певати, пети, слн. peti, стсл. 
п-Rтн, пот;.; - псл. peti ( < *ро і-) <<співа
ТИ>>; - не зовсім ясне; очевидно, пов'я
зане з pojiti <<ПОЇТИ>>, piti <<ПИТИ>> (первіс
но як позначення обряду жертовного 
узливання або пісенного супроводу бен
кету); зіставляється також (Ondrus Sl. 
Wortst. 118-119) з гіпотетичним псл. 
*рі- <<битИ>> (пор. ріІа <<пилка>> та ін.); не 
доведений зв'язок з гр. кшаv <<Пеан, 
спочатку- хоровий гіМН>>, гот. faian 
нудити, ганити>>, гр. Е/J7ТСХюс;; <<досвідче
ний, розумниЙ>> (Schrader Reai!exikon І 
187; Wiedemann ВВ 28, 38; Младенов 
540); сумнівне також виведення з коре
ня pi-k- (Mikl. EW 245; Горяев 290; 
Skok ІІ 651).- Фасмер-Трубачев ІІІ 
350; Трубачев ВСЯ)V 135-138; Сл. 
язь1козн. 1988, З 19; Saur Et. Brun. 84-
87. -Див. ще поУrи. - Пор. співати. 

пітИ2, [піст~і] <<ПіТИ>> Нед, піт~іся; -
результат фонетичної еволюції префік
сального псл. poiti (> др. поити > укр. 
*поjьти > пійти) за законом зміни 
о > і в нових закритих складах. - Див. 
ще ітИ, по. 

[пітільон] (бот.) <<садова айстра ки
тайська, Callistephus chinensis Nees. 
(Aster chinensis)?> ВеНЗн; - результат 
видазміни назви [компоUІтильон (ко-
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пистильон)], пов'язаної з [кампусте
лія] «ТС.•> (див.). 

пітон (зоол.) <<велика гадюка з ро
дини удавів, Pythoп Daud.>>, піф6н 
<<ТС.>>; - р. болг. пит6н, бр. пітон, п. 
руtоп, слц. руtоп, м. питон, схв. піt
тон, слн. ріtоп; - номенклатурна на
зва, засвоєна з новолатинськоr науко

вої мови; нлат. pythoп походить від 
гр. Пu8wv <<Піфон•> (міфічний змій, ні
бито вбитий Аполлоном там, де потім 
був споруджений храм Аполлона Дель
фійського), що виводиться від етимо
логічно неясного топоніма Пu8w <<Пі
фо•>, давньої назви місцевості, де знахо
дилось місто Дельфи. - СІС2 652; 
ССРЛЯ 9, 1261; Kopalinski 806; БТР 
568; Вуjаклиjа 726; КІеіп 1280-1281; 
Дворецкий ІІ 1440. 

пітроха, пітр6ищти - див. пот
рох. 

[пітькати] <<кричати•> (про перепе
лиць тощо); - звуконаслідувальне ут
ворення, пов'язане з імітацією крику 

перепела піть-пібіть. - Птицьr СССР 
182-183. - Пор. піськавка. 

[пітЯ]. <<курча, пташеня•> Нед, [п{
тя] <<молодий півник•> ВеНЗн; - ре
зультат контамінаці1. форм [п6тЯ] <<ПТа
шеня•> і [пітель] <<Півень•> (див.). 

[піханий] <<добротний, пухкий, м'я
кий (хліб)•> Си; - неясне; можливо, 
пов'язане з пutешіця (пор.). 

піхва <<(заст.) футляр для шаблі, 
кинджала, меча, ножа; (бот.) нижня 
частина ·черешка або пластинки лист
ка, що обгортає стебло; (анат.) vagi
na•>, піхви <<фут л яр для шаблі та ін. •>, 
[піхвиця] <<футляр, чохол•> Нед, [п6хва 
Г, Пі, похівнz1к Нед] <<ТС.•>; - бр. 
п6хва <<Піхва•>, п. pochwa, ст. poszwa, 
ч. poc.hva, заст. posva, слц. posva, нл. 
pochwa <<ТС.•>; - остаточно не з'ясова
не; можливо, псл. *posьva, пов'язане з 
positi <<пошити, обшити•>, яке пізніше 
зазнало зближення з (po-)xovati <<(за)
ховати•>; менш певне пов'язання (Фас
мер ІІІ 221; Брандт РФВ 23, 301; Ко
респ у ZVSZ 227; Pederseп IF 5, 65-
66) з р. [пахвь't] <<Підхвісні ремені у 
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збруЇ•>, п. ст. pochwy, ч. pochvy, схв. 
[nохви, nохве] <<ТС.>> і, далі, З ПСЛ. *ра
ху (paxove) І раху (poxove) <<Пахва•>, 
рахо, <<пах•>. - Bruckner 423; Machek 
ESJC 468; Holub-Kop. 283-284; 
Mikl. EW 254. 

[піхота] (бот.) <<квасоля піша, Pha
seolus compressus DC.•> Нед, ВеБ, [пи
хатка] <<ТС.>> Л, [піх6тна] (у сполу
ченні [n. фізоля]) Mak, n{uщ (у сполу
ченні n. квасоля) «ТС.•>; - п. [piecho
ta], схв. [neutaк] «ТС.•>; - похідні утво
рення від niutий <<ЯКИЙ іде пішки•>; на
зви зумовлені сланким (невитким) ха
рактером стебел цього виду квасолі, 
які стеляться по землі; пор. [лежух] 
<<Квасоля піша•>, похідне від лежати. -
Словн. бот. 252; Нейштадт 360-361.
Див. ще піший. 

піхтір -див. пихтір. 
[піхур] <<Пузир, пухир•>, [піиір] 

«ТС.•> ВеБ, [опіхурЯти] <<Покривати пу
хирями•> Ж; - результат контамінації 
слів міхур і nyxz1p; зіставляється та
кож (Куркина 3тимология 1971, 87; 
Pruslk KZ 35, 601) з ч. pechur (анат.) 
<<матка•>, цсл. п-RхЬІрь <<бульбашка•>, які 
зводяться (Peterssoп PBrB 43, 141-
153) до іє. *pois- І peis- <<дути•>. - Див. 
ще міхур, пrхйр. 

[піхурка (бот.) нриб порхавка, 
Lycoperdoп Tourn.•> Mak, [піхурник] 
<<ВИД пузирника, Colu tea arborescens 
L.•> Mak, [піхzjрниця] <<фіза:піс, Physalis 
Alkekengi L.>> Нед; - похідні утворен
ня від lnixyp] <<пузир, пухир•>; назви 
рослин зумовлені зовнішньою подібніс
тю їхніх плодів чи загальної будови до 
пухиря; пор. інші назви фізаліса -
[міхурниця звичайна, пузируха, міхур
ка, мохунка], пузирника - [пузир
чатка, пухирник, міхурник, міхурин

ка, моиІоночник звичайний], порхав
ки - [міхунка]. - Бісюліна-Клоков 
214, 272.- Див. ще піхур. 

піцвак, піцвелок - див. свинЯ. 
піцикато <<добування звуків із 

струнних інструментів щипком паль

ців; музичний твір або його частина, 
що виконується таким способом•>, піч-
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чикато <<ТС.>>; - р. пиццикато, заст. 
пиччикато, бр. піЦЬlКата, П. Ч. СЛЦ. 
болг. пицикато, схв. пицикато <<ТС.>>, 
слн. pizzicato; - запозичення з іта
лійської мови; іт. pizzicato <<ТС.>>, жін. 
р. pizzicata «Те., щипок>> є формами 
субстантивованого дієприкметника від 
дієслова pizzicare <<щипати, обскубу
вати; смикати; клювати; виконувати 

піцикато>>, пов'язаного з pizzare <<Жа
лити, уражати; колотИ>>, утвореним від 

іменника pizzo <<Вістря>>, можливо, 
звуконаслідувального походження або 
спорідненого з рісса <<Піка>>. - СІС2 

652; ССРЛЯ 9, 1269-1270; St. wyr. 
obcych 575; Ho!ub-Lyer 372, 374; 
Вуjаклиjа 726; КІеіп 1192; Mestica 
1207. 

піч, п{чка, пічкуга, пічкур, пічку
ра, пічщій, пічщік, пічникувати., пі
човйй, пічурка -див. пектИ. 

[пічавка] (бот.) <<земляна груша, 
топінамбур, Helianthus tuberosus L.>> 
Нед, Mak; - неясне. 

[пічка] <<вирізка на вухах овець як 
розпізнавальний знаК>>, lпічкатий] <<З 
вирізкою на вухах>>; - похідне утво
рення від пект~і; первісно означало не 
вирізку, а випечене тавро. - Див. ще 
пектИ. 

[пічкатися] <<возитися з обмазуван
ням глиною або з побілкою будинку>>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
піч(ка), оскільки печі й хати обмазу
ють глиною і білять. 

[пічкуга1 ] (орн.) <<Птах>> Бі; - не 
зовсім ясне; можливо, співвідносне з р. 

пичуга <<Маленький птаХ>>, пов'язаним 
з пйкать <<Пікати>>. - Фасмер 270; 
Преобр. ІІ 57, 58, 65. -Див. ще піка
ти. 

[пічкуга2 ] -див. пектИ. 
пічкур1 (іхт.) <<Піскар, Gobio gobio 

L.>>, [печкур] <<Те.»; - р. [печкурJ, бр. 
пячкур, слн. piskur «ТС.>>; - очевидно, 
результат видазміни назви піскар 
«ТС.>>, зближеної з піч, [пічка] <<ЯМ
ка>>. -Див. ще піскар. 

[пічкур2 ] <<Опалювач, грубник>>, [піч
курнЯ] <<кочегарка на цукровому за-
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воді>>, [пічкурувати] <<бути опалюва
чем>>; - бр. [пячкур] <<ПіЧНИК>>; -
ск,лар_не утворення з основ слів піч і 
курити (див.). 

[пічлаз] <<розпусник>>; - складне 
утворення з основ слів піч лазити; 
первісно означало <<ТОЙ, хто лазить на 
піЧ>>. -Див. ще лазити, пектИ. 

[пічоваrа] (іхт.) <<ВИД маленької 
рибки, Rhodeus amarus>> ВеНЗн; - не-
ясне. 

пішва - див. шИти. 
піший <<ЯКИИ ще пішки; який здійс

нюється пішки; який виконується без 
допомоги тяглової худоби; [який не 
має тяглової худоби ЛЧеук; домашній, 
свійський (про птицю)J>>, піх6тний 
<<Належний до піхоти; [піший Нед]>>, 
[піх6чи.й] <<ПішиЙ>> Нед, [пішечий] (у 
сполученні п-а дорога <<ПішохідниЙ>>) 
Нед, піх6та <<рід військ, що діє в пі
шому строю>>, [піхотйна] <<пішохід>>, 
піхотz1нець <<[те.]; той, хто служить у 
піхоті>>, [піх6тник] <<Пішохід>> Нед, [пі
х6тни.ця] <<Стежка для пішоходіВ>> Нед, 
[піхурка, пішсічка ДзАтл ІІ] <<ТС.>>, піх
турсі <<піхота, піхотинець>>, пішсік 
<<[те.]; фігура найнижчої цінності в ша
хах; (заст.) давня украі·нська неофіцій
на земельна одиниця міри від 0,5 га до 
5 га>>, [пішанuця] <<Пішохід>>, [пішен/1-
ця Нед, пішець Нед] «ТС.>>, [п{шка] 
<<СТеЖКа>>, [пішщік] <<ТС.; ТОЙ, ХТО Йде 
пішки Куз>>, [пішувка] <<Стежка>> ДзАтл 
ІІ, [пішурка] <<ТС.>> тж, [пfх6м] <<ПіШКИ>> 
Г, Нед, [піхот6ю, піх6ю, піхтура], 
піхтур6ю, піишксі., [пішанйцею], п{
шечки, [пішками] Нед, пішки, піш
ком, [п{шо] <<ТС.>>, [опіш{лий] <<ЯКИЙ 
став лінивим, повільним>>, [оп{шни.й] 
<<Лінивий, повільниЙ>>, опіищ.ти. <<Зро
бити пішим, залишивши без коня>>, 
[опішіти] <<Стати лінивим, повільним>>, 
сп{ши.ти, спіши.ти.ся; - р. пеши.й, 
[пехи.й] <<ПішиЙ>>, пех6та <<Піхота>>, бр. 
пеШЬl <<ПіШИЙ>>, ЛЯХота <<ПіХОТа>>, др. 
пtищ.и <<Піший, піхотинець,>, пtшьци 
<<Піхота>>, п. pieszy <<ПішиЙ>>, piechota, ч. 
pechy <<піший,>, pesi «rc. >>, pechota <<пі
хота>>, слц. pechota <<ТС.>>, pesi <<ПішиЙ>>, 
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ВЛ. pesi, НЛ. pesy <<ТС.>>, болr. пєfши <<Пі
ШИЙ>>, М. пеш <<ТС.>>, СХВ. пешёіК <<ПіШО
ХіД>>, слн. pesec <<ТС.>>, стсл. п>tшь <<піш
КИ>>; - ПСЛ. реsь <<ПіШКИ>>, pesjь <<ТС., 
піший,>; - пов'язане з іє. *рёd- <<нога 
(ступня), кроК>>, якому відповідає також 
псл. podo <<основа, низ; rрунт, ДНО>>, 
укр. під <<Нижня поверхня приміщення>>; 
загальновизнаної етимології слов' ян
ських форм із -s- немає; найбільш імо
вірне походження їх від іє. *pёdslos <<Пі
шиЙ>>; корінь *рёd- <<НОга (ступня)>>, за
свідчений у лат. рёs <<нога>>, лит. peda 
<<стопа, ступня; слід НОГИ>>, лтс. p~ds 
<<Слід ноги>>, p~da <<Підошва, стопа, п'я
та>>, дінд. padam <<Слід ноги, стопа,>, лит. 
pёscias <<ПішиЙ>>, pёkscias <<ТС.>>; звукові 
форми з х (cr1) на місці ш (s) здебіль
шого вважаються давнішим рефлексом 
суфіксального -s-, але можуть бути і ре
зультатом вторинної видозміни, зумов
леної аналогією до закономірних спів
відношень типу тихий - тиша, пас
тух - пастуший. - Фасмер-Труба
чев ІІІ 254, 257; Чернь1х ІІ 29; Преобр. 
ІІ 164-165; Горяев 290; Brйckner 406; 
Otr~bski LP 8, 263; Mache~ ESJC 446; 
Holub-Kop.· 271; Schusteг-Sewc 1059-
1060; Младенов 421; Skok ІІ 670-671; 
Mikl. EW 245; Trautmann 209-210; 
Fraenkel 561-562; Mйh!.-Endz. ІІІ 
205-206; Mayrhofer ІІ 201; Walde
Hofm. ІІ 293-295. - Див. ще під1 . -

Пор. шісти2, педаль. 
пішнЯ <<важкий лом на дерев'яному 

держаку>>, плішнЯ «ТС.>>, [пешня] <<ін
струмент для видовбування човнів, ву
ликів, пазів у дереві>> Л, [тешня, піш
ня, плЄсня] <<ТС.>> Л, [пл{сня] <<довге 
залізне долото з дерев'яним держаком>> 
ВеБ; - р. пеиІНЯ <<ПіШНЯ>>, бр. [пяш
нЯ] <<ЛОМ>>, п. piesznia <<ВИД сокири (інс
трумент ·пасічника)», [piesnia] «ТС.>>; -
півн.-сл. [*pesьnja] <<Лом, тесло>>, оче
видно, пов'язане з псл. pest1o <<товкач>> 
або рьхаtі <<пхати, штовхати, товкти>>. -
Фасмер ІІІ 258; Преобр. ІІ 56; Соболєв
ский Лекции 137; BOga RR І ЗО; Mat
zenauer LF .12, 336; 15, 168. - Див. 
ще ш&стик, пхати. 

плавйк 

піщак - див. пікавка. 
піщанИй, піщаник, піщанистий, 

піщйна, піщfгсі - див. пісок. 
піщаник (зоол.) <<Жовтий ховра

шок, Spermophilus (Citel!us) fulvus>>, 
піщанка <<ТС.; вид земляно]· миші, Me
riones>>; - р. песчсіник <<жовтий ховра
ШОК>>, песчсінка <<Meriones>>; - похідні 
утворення від пісок; назви зумовлені 
тим, що ці гризуни заселяють піски 
пустель і напівпустель. - УРЕ 11, 
226; БС3 32, 571-572. -Див. ще пі
сок. 

піщаник2 -див. пісочник1 . 
піщанка1 (іхт.) <<Морська риба з ро

дини окуневих, Ammodytes>>; - оче
видно, запозичення з російсько]· мови; 
р. песчанка <<ТС.>> є похідним від песок 
<<ПіСОК>>; назва зумовлена тим, що ця 

риба водиться біля берегів на піщана
му rрунті. - БС3 32, 572. -Див. ще 
пісок. - Пор. піскар. 

піщанка2 - див. пісочник2 . 
шяк, піЯка, піЯт~іка, піЯL;тво, пі-

Ячити, піяч!}ра -див. пИти. 
піякИ - див. пияки. 
піяти -див. піти1 . 
[піЯ.чка] <<ПотилицЯ>> Нед; - неяс

не. 

[плав1 ] <<купа снопів у полі» О, 
[плавок] <<Великий стіг снопів>> О; -
результат видазміни слова [плай] 
<<ряд, шар; рівне поле; стежка>>, збли
женого з основою плав-. - Див. ще 
пл ай. 

плав2 , плавак, плавальнцк, плава
ти, плсівсіч, плавачка, плавба, плсі
вень, плавець, плави, плав~ільник, 
плавйльня, плавйна, плавйнє, пла
вйнка, плавйння, плаsис~о, плавис
тий, плавка, плавки, плавюій, плав
ля, плсівма, плавшій, плавнuк, плав
ні, плсівня, плавок, плавом, плав!}н, 
плавучий, плавці, плавцЯ, плавчий, 
плавя - див. плИстИ. 

[плавзати] <<Плазу·вати, повзти,>; -
результат контамінації слів плазувати 
і повзати. - Див. ЩЄ ПЛаЗ1 , ПОВЗТИ. 

плавИк <<Сполука кальцію і фтору, 
флюорит, плавиковий шпат,>; - бр. 
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плавньовка 

плавік; - запозичення з російської 
мови; р. плавuк «ТС.>> утворене від 
плавить <<Плавити, виплавляти, одер
жувати сплав>>; назва мінералу зумов
лена, мабуть, тим, що він використо
вується в металургії як флюсовий ма
теріал, тобто додається для прискорен
ня плавки; пор. р. [плавень] <<флю
совий матеріал>>. - УРЕ 11, 227; БС3 
33, 150. -Див. ще плИстИ. 

[плавньовка] (бот.) <<Перстач гуся
чий, гусяча лапка, Poteпtilla anserina L. 
Дз; загальна назва трави, що росте в 

плавнях Мо>>; - похідне утворення від 
плавні; народна назва перстачу зумов
лена тим, що він росте в плавнях, на 
болотах і вогких луках та у вогкіших 
борах; пор. інші його назви: болотня
нок, болотянок тощо. - Мо 58; Бісюлі
на-Клоков 210-211; Нейштадт 323. -
Див. ще плИстИ. 

[плавстуда] <<Незграбна, непаворо
тка людина; роззява>> Ва; - неясне. 

плавта- див. платва. 
[плавун] (бот.) <<плакун верболис

тий, Lythrum salicaria L.>> Mak, плщjн 
<<п'ядич, Lycopodium L.>>, плаун6ві <<п'я
дичеві, Lycopodiaceae>>; - р. плавун 
<<плакун верболистий; п'ядИЧ>>, плаун 
<<п'ядич>>, ч. plavun, слц. plavun «ТС.>>; -
похідне утворення від плавати; назва 
зумовлена тим, що різні види цих рос
лин або плавають у стоячих водах, або 
ростуть по вогких місцях, по берегах 
річок, ставків, по вогких луках, біля ка
нав і боліт.- Бісюліна-Клоков 60-
61, 224-225; Нейштадт 59-6), 397-
398; Machek Jm. rostl. 27; ESJC 456. -
Див. ще плИстИ. - Пор. плавушник. 

плавунець· (ент.) <<водяний хрущ, 
Dytiscus L.>>, [пливець] <<ТС.>> Нед; - р. 
плаr3унец <<ТС.>>; - похідне утворення 
від плавати; назва жука зумовлена 
тим, що плавунець і його личинки ма
ють плавальні ноги і добре плавають. -
УРЕ 9, 228; БС3 33, 155; Станек 
187-188; Urania Tierr. Insekten 206-
209. - Див. ще плИстИ. 

плавунчик (орн.) <<птах ряду кули
коподібних, Phalaropus>>, плавунець, 
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плагіат 

плавуха «ТС.>>; - р. плавунчик <<ТС.>>; -
похідне утворення від плавати; назва 
зумовлена тим, що плавунчик, маючи 

пальці, облямовані шкірястими лопатя
ми, прекрасно тримається на воді, ду
же добре плаває. - Воїнств.-Кіст. 
78-79; УРЕ 11, 228; Птицьr СССР 
270-271; БС3 33, 155. - Див. ще 
плИстИ. 

[плавуха] <<полова корова>> Нед; -
видозмінене запозичення зі словацької 
або чеської мови; слц. [plavusa, plavul'
ka, plavocka, plavka], ч. plavka «ТС.>> є 
похідними від ч. слц. plavy <<СВітло
жовтий, світло-рудий, буланий, поло
виЙ>>, якому відповідає укр. пол6вuй_, 
- Фасмер ІІІ 272, 313; Machek ESJC 
456. - Див. ще половИй. - Пор. 
пловая. 

плавушпик (бот.) <<Hottonia palus
tris L.>>; - р. [плавущник] «ТС.>>; -
похідне утворення від дієслова плава
ти; назва зумовлена тим, що ця росли

на росте на вогких луках і водах. -
Шамота 121; Бісюліна-Клоков 251; 
Нейштадт 438-439. -Див. ще плИс
тИ. - Пор. плавун. 

плагіат <<привласнення авторства; 
використання у своїх працях чужого 
твору без посилання на автора», пла
гіатор, плагіаторство, плагіювати 
<<учиняти плагіат>>; - р. болг. пла
гиат, бр. плагіЯт, п. вл. plagiat, ч. 
слц. слн. plagiat, м. плагиjат, схв. 
плагujат; - запозичення з німецької 
або французької мови; нім. Plagiat 
<<Плагіат>>, фр. plagiat «ТС.>> походять від 
нар.-лат. plagiatus <<викрадення>>, пов'я
заного з plagiare <<викрадати>>, похідним 
від лат. plagium <<Викрадення, крадіж
ка>>, що виводиться з гр. кЛауюс:;; <<КО
сий, похилий; розміщений збоку>>, кЛа
уюv ayEtV <<ВИВОДИТИ СИЛОЮ>>, ПОХіДНОГО 
від кЛаущ <<Сторона, бік>>, генетично 
пов'язаного з кЄЛсхущ <<Море; (перева
жно) відкритий· морський простір>>, 
лат. plaga <<Сітка для полювання>>, а 
також planus <<плоский, рівниЙ>>, лит. 
pl6nas <<тонкиЙ>>, лтс. plans «ТС., плос
киЙ>>, хет. раІЬі <<широкиЙ>>, псл. polje 



плажатура 

<<Поле>>, укр. п6ле. - СІС2 652; Коваль 
171; Черньrх ІІ 37; Фасмер ІІІ 272; Ko
paliriski 755; Bri..ickner 417; Holub-Lyeг 
374-375; РЧДБЕ 561-562; Младенов 
426; Вуjаклиjа 727; Fгemdwoгterbuch 
485; Dauzat 563; Walde-Hofm. ІІ 318; 
Frisk ІІ 493-494, 547; Pokorпy 805-
806, 831-832. - Див. ще поле. -
Пор. план. 

плажатура - див. прежитури. 
плаз1 <<Гад, плазун>>, плазун, пла

зом <<nовзком, повзучи>>, [п,;иізьма] 
«ТС.>>, [плазовuтий] <<який плазує>>, 
плазувати, [навплаз] <<nлазом>> Куз, 
[п6плазка] <<гадина>> (?) Нед, [розплаз
ний] <<nлазуючиЙ>> Нед; - запозичення 
з nольської мови; п. plaz <<плазун>>, 
[plazac] <<плазувати>> виводиться (Bri..ick
ner 420) від ст. plazic як ітератива до 
давнішого ploziC <<nовзти>>, але може 
бути й запозиченням з чеської мови ( ч. 
plaz <<плазун>> відnовідає п. ploz <<ПОлоз 
санеЙ>>, укр. п6лоз). - Див. ще повз
тИ, полоз. 

плаз2 <<[покладена палка в деяких 
дитячих іграх, у яку ціляться своїми 
палками учасники гри Ме]; (заст.) гра 
з такою палкою; [довгий прут у вели
кодній грі; плоский бік (знаряддя) 
Нед]». [плазень] <<плоский бік (коси і 
nод.)>> Нед, [плазівка] <<паличка в грі у 
nлаЗ>>, [плазка] <<кладка Пі, Нед; праль
на дошка (на річці) Нед>>, [плас] <<За
гнутий кінець І<елепа>>, [плазоватий] 
~плоский, ниций, вульгарниЙ>> Пі, [пла
зовuтий] <<Г)ЛОСКИЙ; ПіДЛИЙ>>, плаЗОМ 
<<Плоскою стороною донизу>>, [плазма 
ЛексПол, плазьма] «ТС.>>, [плазитися] 
<<ставати плоским, нициМ>> Нед, [пла
зувати] <<бити плазом Нед; попадати 
палкою в покладєну палку (плаз); па
дати (про велщшй сніг) Кор з>>; - бр. 
(пл аз) <<ПЛОСКИЙ біК>>, пл азам <<ПЛ а
ЗОМ>>; - очевидно, запозІ:Ічення з поль

ської мови; п. p{az <<дерев'яна балка, 
зверху і знизу плоско оброблена; плос
кий бік меча (шаблі)>>, plazowac <<уда
ряти плазом>> пов'язується (Bri..ickneг 
420) з п. plaski <<Плоский,>; пор. р. пла
шмЯ <<Пл азом; крижем, плиском>> (Фас-

плакат 

мер ІІІ 276; Преобр. ІІ 70). - Див. ще 
пласкИй. 

пшізма <<рідка частина крові; (заст.) 
протоплазма; речовина в дуже іонізо

ваному стані>>, плазматuчt-шй <<ЯКИЙ 
складається з плазми>>; - р. бр. болг. 
м. плазма, п. ч. слц. plazma, вл. plas
ma, схв. плазма, плазма, слн. plaz
ma; - загюзичення із західноєвропей
ських мов; н. Plasma, фр. plasma, англ. 
plasm(a) походять від пізньолат. plasma 
<<щось виліплене, фігура; утворення>>, 
що виводиться з гр. кЛащ1сх «ТС.>>, по
хідного від етимологічно не зовсім яс
ного кЛаааєtv <<Ліпити (з глини, воску 
тощо); відливати; формувати, утворю
вати>>. - СІС2 653; ССРЛЯ 9, 1291; 
Kopalinski 758; Holub-Lyer 376; 
РЧДБЕ 562; Вуjаклиjа 727; Fremdwor
teгbuch 486; Dauzat 565; К!еіn 1196; 
Frisk ІІ 550-552. 

[плай] <<(гірська) стежка; дорога 
для їзди верхи Нед; рівне поле О; ряд, 
шар>>, [плай6к] <<Стежка в горах>> О, 
[плаїч6к] <<ТС.>>, [плая] <<стежка>> Ко, 
[поплайщина] (назва, пов'язана з роз
рахунками у вівчарстві) Доп. УжДУ 4, 
[розплаїтися] <<розкритися>> (про доро
гу) Нед; - п. [plai] <<Стежка>>, слц. 
[plaj] «ТС.>>, схв. [plaj] <<невелика рівни
на під горою>>; - загюзичення з румун

ської і молдавської мов; рум. молд. рІаі 
<<полонина, плоскогір'я; країна, край>> 
виводиться від лат. '~plagius (plaga) 
<<країна, область>>, що походить від гр. 
кЛаую<;; <<косий; боковиЙ>>. - Кобилян
ський Гуц. гов. 85; Scheludko 140; Vга
Ьіе Romanoslavica 14, 166; Skok ІІ 673-
674; Десницкая Сл. · язьrкозн. 1978, 
149; Cranja!a 442; МіН EW 248; Ka
luzn. 18; СДЕЛМ 316; DLRM 625; Cio
ranescu 633; Cihac ІІ 260. - Див. ще 
плагіат. 

плакат, плакатИст <<Художник, що 
малює плакати>>, плакатник «ТС.>>; -
р. бр. болr. М. плакат, П. ВЛ. pJakat, Ч. 
СЛЦ. СЛН. pJakat, СЛЦ. pJagat, СХВ. пла
кат; - запозичення з німецької мови; 
н. Plakat <<плакат>> (як і гол. plakkaat 
«ТС.>>) походить від фр. placard <<об'ява, 
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плакати 

афіша, плакат>>, що через посередницт
во пров. рІ аса <<плита, дощечка>> ( > *pla
cat) і фр. ст. plaquier <<накладати тон
кий шар (металу), плакувати; прилі
плювати, наклеювати (фанеру та ін.),> 
зводиться до снідерл. placken <<латати; 
накладати пластир>>, спорідненого із 
свн. placke <<пляма>>, нвн. Placken <<ТС.>>; 
германські форми етимологічно неясні; 
зіставляються з нвн. Plage <<ЛИХО>>, 
англ. plague <<чума>>, лат. plaga <<удар, 
поштовх, рана>>, plang:ere <<З шумом 
ударятИ>>, гр. кЛ~<Jо\.о (*кЛаrчw) <<хло
паю, топаю; ударяю, вражаю>>, псл. 

plakati, укр. плакати. - СІС2 65З; 
Фасмер ІІІ 272; Черньrх ІІ З7; St. wyr. 
obcych 575; Bruckпerv 417; Holub
Lyer З75; Machek ESJC 45З; БТР 588; 
Вуjаклиjа 728; КІеіn 1192; Кluge
Mitzka 552-55З; Dauzat 56З; Gamill
scheg 707; Vries NEW 525; J6haпnes
soп 1118; Falk-Torp ІІ 8З4; Wa!de
Hofm. ІІ З15-З16; Frisk ІІ 561-562. 
- Пор. плакати. 

плакати, плакатися, плакальник 
(заст.) <<ТОЙ, ХТО ОПЛакує мерціВ>>, пла
кальНиL(Я, [плакfй] Она, плакса, плак
сuвuф <<хвороблива плаксивість у ді
теЙ>> СУМ, Нед, плаксuвиця <<ТС.>>, 
плаксfй, плакс!}н, плакс!}ня, плакс!}
ха, плак!}н, плач, [плачка] <<Плакаль
ниця>>, плачничя, [плаклuвий] Она, 
плаксuвий, плак!}чий, плачевний, плач
лuвий, плачний, плачовuй, заплачка 
<<складова частина заспіву в думах; об
рядовий плач і плачевні пісні молодоЇ>>, 
заплаканий, сплакн!}ти, сплаканий; -
р. плакать, бр. плакачь, др. плакати, 
п. вл. p1akac, ч. plakati, слц. plakat', 
нл. ptakas, полаб. plokat, болг. плача, 
М. плаче, СХВ. плакати, СЛН. pJakati, 
СТСЛ. Пі\АКА'"ГН; - ПСЛ. pJakati (s~) <<ПЛа
Ка'І'И (б'ючи себе в груди)»; - спорід
нене з лит. plakti <<шмагати, сікти; ба
тожити; битися, колотитися; відбивати, 
збовтувати, збивати>>, лтс. placinat <<ПЛЮ
щити>>, гр. кЛ~ааw ( < *plakliS) <<хлопати, 
топати; ударяти, бити, вражати; збива
ти; підганяти, розбивати>>, перф. кЄкЛf]
ха, 1ТЕ7ГЛ11УСХ «ТС.>>, 7ГЛrjyft <<удар; забите 
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плакун 

місце; укол>>, дор. кЛауа «ТС.>>, лат. 
plaпgere <<З шумом ударяти, бити; би
ти себе в грудИ>>, сірл. Іёn (*plakno-) 
<<жалкування, скорбота, сум>>, двн. 
fluohhon <<проклинати, ганити>>, гот. 
faif!okuп <<уболівати, сумувати>>; іє. 
*plak- (*plag-) <<ударяти, бити>>; значен
ня <<Плакати•> розвинулося з більш дав
нього <<ударяти, бити себе в груди, зчі
плювати руки (в розпачі)>>; необгрун
товане твердження (Нігt PBrB 2З, ЗЗ6) 
про запозичення з готської мови. -
Фасмер ІІІ 272; Черньrх ІІ З 7 -З8; 
Преобр. ІІ 66; Вгі.ісknег 419; Ho!ub
Kop. 27Q_; Machek ESJC 45З-454; 
Schuster-Sewc 1 084; Младенов 426; 
Skok ІІ 67 4; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 80, 
90; Кiparsky GLG 79; Mikl. EW 248; 
Trautmanп 222; Fгaenkel І 602-603; 
Mi.ihl.-Endz. ІІІ З14; Ernout-Meillet 
906; Frisk ІІ 561-562; Walde-Hofm. 
ІІ З14-З15; Гамкрелидзе-Иванов ЗО; 
Pokorny 8З2. 

[плаксун1 (бот.) <<гортензія, Hyd
rangea horteпsiS>> Л; - похідне утво
рення від плак,са; народна назва цієї 
хатньої квітки зумовлена, мабуть, тим, 
що на листках їі за два-три дні перед 
випаданням дощу з'являються крапли

ни J30ди. - Лисенко 162; Machek 
ESJC 456. - Див. ще плакати. 

плакувати <<покривати вироби з 
металу або деревини іншим металом, 
іНШОЮ дереВИНОЮ>>, плаке, плакір6вка 
(з рос.), плакувальник, плакуваль
ня; - р. плакировать, бр. плакіра
ваць, П. pJakowac, болr. nлакuрам, СХВ. 
плакuрати; - запозичення з фран
цузької мови; фр. plaquer <<накладати 
тонкий шар металу, плакувати; накле
ювати фанеру, наліплюватИ>>, ст. pla
quier «ТС.>> виводиться від снідерл. pla
cken <<латати, лагодити; накладати плас
тир>>. - СІС2 653; ССРЛЯ 9, 1295-
1296; Kopaliriski 756; St. wyr. obcych 
576; РЧДБЕ 562; Вуjаклиjа 728; Dau
zat 565; Vries NEW 525. - Див. ще 
плакат. 

плакун 1 (бот.) <<підбережник, пла
вун, Lythrum salicaria L.; [зніт вузько-
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листий, Epilobium aпgustifolium L.]»; -
р. плакун не.; [вид звіробою, Hyperi
cum ascyroп.]•>, бр. плак!)н <<Lythrum 
L.•>, ч. plakuп, plakun (з р.) «ТС.•>; -
похідне утворення від дієслова плака
ти, зумовлене, можливо, повір'ям про 
те, що від трави Lythrum, корінь якої 
збирають в Іванову ніч, плачуть біси й 
відьми. - Даль ІІІ 119; Machek Jm. 
rostl. 140. - Див. ще плакати. 

[плакун2 ] (орн.) <<КОловодник вели
кий, Tringa glottis L. (Т. nebularia 
Gunn.?),> Шарл; - похідне утворення 
від плакати, зумовлене, очевидно, тим, 
що цей вид птаха, як і всі у літи, не
сnокійно поводить себе коло гнізда, 
літаючи кругом з криком, наче плачу
чи, особливо тоді, коли є небезпека 
для пташенят. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 222; Воїнств.-Кіст. 73-77; 
Птицьr СССР 253-259. - Див. ще 
плакати. 

план, плановИк, планувальник, 
планувати, безплановий, надплано
вий, позаплановий, понадплановий; -
р. бр. болг. м. план, п. вл. plan, ч. слц. 
слн. plan, схв. пліін; - через польське 
і німецьке посередництво (нім. Plan) за
позичено з французької мови; фр. plan 
«план, креслення; побудова, задум, 
nроект; площина•>, ст. plant <<план•> зво
диться до лат. planta <<підошва, ступ
НЯ>>, спорідненого з гр. кЛатuс:;; <<плос
кий, широкиЙ•>, лит. platus <<широкиЙ•>, 
псл. plesna < *plestпa, *pletje, укр. 
плесн6, алече; неточним є виведення 
фр. plan (СІС2 653; Черньrх ІІ 38; Пре
обр. ІІ 67; Kopaliriski 755; Bruckner 
417; Ho!ub-Lyeг 375; РЧДБЕ 562) від 
лат. planus <<рівний, плоскиf\•>. - Фас
мер ІІІ 273; Machek ESJC 454; Ву
jаклиjа 728; Кluge-Mitzka 553; КІеіn 
1194; ·Dauzat 564; Gamillscheg 708; 
Walde-Hofm. ІІ 316-:--317.- Див. ще 
плас~ пл~сн6, плеч~. 

план~р <<безмоторний літальний 
апарат•>, плане рuзм, плане рuст, пла
н~р!)ючий, планерувати; - р. бр. пла
нёр, болг. плань6р, м. планер, схв. 
планер; - запозичення з французької 

планИця 

мови; фр. planeuг <<Планер•> походить 
від дієслова planer <<планерувати, ши
ряти; висіти в повітрі•>, що виводиться 
від лат. planus <<Плоский, рівниЙ•>. -
СІО 654; К3СРЯ 341; РЧДБЕ 564; Ву
jаклиjа 728; Dauzat 564. - Див. ще 
аероплан. 

план~та, планетарій, планетник 
<<астроном; [астролог; чаклун, маг 
Нед]•>, планuда <<доля; [планета; темна 
сила, чорт; настрій Ме]•>, [планfта] 
<<велика грозова хмара Корз; дур О; 
доля О; (у сполученні [п. гірська] <<Гір
ська богиня•> Нед)•>, [планfтник] <<Чак
лун•> О, [пленuда] <<ПЛанета•>, плане
тарNий, [nланетуватий) <<ЯКИЙ знає
ТЬСЯ на астрономіЇ•> Нед, [плаrtuтувd
тий] <<ЯКИЙ знає про вплив планет на 
погоду•>, [планfтний] <<Корисний•>, [пла
нітувати] <<допомагати•>, [план6щити] 
<<Йти на здоров'я, служити здоров'ю•> 
О, [план!)жити] <<ТС.>> О, ст. планuта 
<<блукаюча зірка•> ( 1627); - р. бр. болг. 
м. схв. планета, п. ч. planeta, слц. 
planeta, вл. planet, слн. planet, р.-цсл. 
Пі\АННТА, Пі\АННТ'Ь; -:- через церКОВНО

СЛОВ'ЯНСЬКе посередництво запозичене 
з грецької мови, пізніше через польсь
ке посередництво з латинської; пізнє 
лат. planeta <<nланета•> через лат. plane
tae <<планети•>, planetes «ТС.•> виводить
ся від гр. кЛаv~ТІl<;; <<бродячий, мандрі
вний, блукаючий; мандрівник; плане
та•>, паралельного до кЛavJl<;; «ТС.•>, по
в'язаного з етимологічно не зовсім 
ясним кЛаvаа&ш <<бродити, блукати, 
мандрувати•>, кЛаvаv <<nримушувати 
блукати, відводити вбік; збитися з до
роги•>. - СІС2 654; Понамарів Мовозн. 
1974/2, 44; Німчук 20; Фасмер ІІІ 273; 
Черньrх ІІ 38; Преобр. ІІ 67; Карпенко 
Назв. зв. неба 74-75; К3СРЯ 341; 
Hi.ltti-Worth 15; KopaliгJ.s~i 755; Holub
Lyer 375; Machek ESJC 454; РЧДБЕ 
503; Младенов 426; Вуjаклиjа 728; 
Walcle-Hofm. ІІ 318; Frisk ІІ 549-
550. 

[планИця] <<Частина паркана від 
стовпа до стовпа; планка в паркані•>, 

[пленuця] не.; шідвоє розрізаний стов-
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бур будівельного дерева>>, [планИ че] 
(зб,) <<Гілля, суччя>> Нед, [впленuчити
ся] <<Зайняти багато місця>> Ж; - не 
зовсім ясне; може бути зіставлене з 
плсінка 1 <<ДОщечка, рейка, брусОК>> і З 
[плdнка2 ] <<дика яблунЯ>>, [планча] 
не.; дика груша>>. 

планіметрія, планіметр <<прилад 
для вимірювання площі плоских фі
гур>>; - р. болг. планиметрия, бр. 
планіметрьtя, п. слц. planimetria, ч. 
planinietrie, вл. planimetгija, м. плани
метриjа, схв. планиметриjа, слн. pla
nimetrlja; - запозичення з латинської 
мови; елат. planimetria утворено, оче
видно, за зразком лат. geometгia «Гео

метрія>>, гр. yEWJ.lEТp{a <<Землемірство, 
геометріЯ>>, з основи лат. plaпus <<рів
ний, ПЛОСКИЙ>>, pJanum <<ПЛОЩИНа>>, СПО
ріднеНОГО З ЛИТ. pJonas <<ТОНКИЙ>>, ЛТС. 
p]ans <<ПЛОСКИЙ, ріВНИЙ, ТОНКИЙ>>, хет. 
раІЬі- <<широкиЙ>>, та словотворчого ком
понента -metria, гр. -f-!ЕТріа, пов'яза
ного з дієсловом f-!EтpClv <<міряти, ви
мірювати>>. - СІС2 654; ССРЛЯ 9, 
1309-1310; Kopaliriski 755-756; Ho
lub-Lyer 375; РЧДБЕ 563; Вуjаклиjа 
728; Walde-Hofm. ІІ 318. - Див. ще 
метр 1 . - Пор. геометрія. 

пшінка1 <<дощечка, рейка, брусок,>; -
р. бр. болг. планка «ТС.>>, П. p]anka 
<<планка, обшивна дошка>>, ч. platl.ka 
<<дошка (для паркана), балка, брусок, 
штахетник, кілок (у паркані)>>, нл. 
pJanka <<ПЛанка, реЙка>>, СХВ. планка 
<<товста дошка>>, слн. planka <<дошка 
(для паркана), необтесана рейка, кілок 
(у nаркані)>>; - запозичення з німець
кої мови; нвн. Planke <<дошка, мостина; 
планка>> разом із свн. planke, blanke, 
снн. снідерл. сангл. дфриз. дат. planke, 
нн. гол. англ. plank, пізньодісл. шв. 
pla-nka «ТС.>> походить від фр. ст. plan
que (пікард. planke) <<дошка, брусок з 
дерева; зміцненнЯ, укріплення>>, пов'я
заного з фр. ст. planche «ТС.>>, що 
утворилося з елат. рІапса <<дошка, бру
СОК>>, результату видазміни давнішого 

phalaпga <<Жердина, стовП>>, яке зводи
ться до гр. cpaЛayyfl «ТС.>>, пов'язаного 
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з сраЛау~ <<стовп (очищений від гілля), 
колода>>; пов'язання слов'янських форм 
з лит. pl6nas <<Тонкий, худий; тонкий 
шар>> (Matzenaueг LF 12, 346) необ
грунтоване. - Фасмер ІІІ 273; Преобр, 
ІІ 67; Holub-Lyer 375; Machek ESJC 
454; Skok ІІ 676; К!uge-Mitzka 553; 
Falk-Torp 835; К!еіп 1195; J6hanпes
son 1118-1119; Walde-Hofm. ІІ 299; 
Frisk ІІ 985-986. - Див. ще фаланга. 

[планка2 ] (бот.) <<дика яблуня, Pi
гus malus L. (Malus silvestris Мі!!.)», 
[планкИ] <<дикі плоди>> Нед, [планча] 
<<дика яблуня, груша, Pyrus communis 
L.>> Mak; - очевидно, запозичення зі 
словацької мови; слц. planka <<дичка, 
дике яблуко, груша, слива>>, як і ч. 
pJat'ika «ТС.>>, П. p{onka <<ДИЧКа>>, БЛ. 
pl6nc, нл. ptonica «ТС.>>, пов'язане з ч. 
слц. plany <<пустий, неродючий, невро
жайниЙ>>, пізніше <<ТОЙ, що росте сам 
по собі (без обробітку), дикиЙ>>, п. pto
ny <<ТС.>>, які походять від псл. *роІnь, 
пов'язаного з polje <<ПОле>>. - Дзендзе
лівс~tкий УЗЛП 161-162; Machek 
ESJC 455; BгUckner 422. - Див. ще 
поле. - Пор. пшіннИ:й. 

планкт6н <<сукупність рослинних і 
тваринних дрібних організмів, що про
водять все життя у воді в завислому 
стані>>, планкт6нний; - р. бр. болг. 
планкт6н, п. ч. вл. plankton, слц. plan
kt6n, м. планктон, схв. планктон, 
слн. plankton; - через російське посе
редництво запозичено з німецької мо

ви; н. Plankton <<ПланктоН>> утворено 
фізіологом В. Генсеном ( 1835-1924) 
на основі гр. кЛаухт6v <<блукаюче>>, по
в'язаного з кЛа~w (< *кЛауУ!w) <<блукаю, 
броджу>>, кЛflу~ <<удар; рана, укол>>, 
кЛ~ааw <<б'ю, ударяю, вражаю>>, спорід
неними з лат. plango <<З шумом ударяю, 
б'Ю>>, ПСЛ. pJakati, укр. плакати. -
СІС2 654; ССРЛЯ 9, 1312; Kopaliriski 
756; Holub___.:Lyer 375; РЧДБЕ 563; 
Вуjаклиjа 729;. КІеіn 1195; Walde
Hofm. ІІ 315-316; Frisk ІІ 561-562, 
548-549. -Див. ще плакати. 

[планнИ:й] <<змарнілий, худий Нед; 
неродючий, необроблений ВеЛ>>, [пла-
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юіця] <<крижина площею в кілька деся
тків квадратних метрів>> Берл, [план
ник] <<негідник, нікчема>> ВеЛ, [план
н~ця] онеродюче, необроблене поле» 
ВеЛ, [планніти] <<марніти, нидіТИ>> 
Нед; - запозичення з чеської або сло
вацької мови; ч. слц. ріалу <<дикий (про 
рослини); неродючий; пустий, дарем
ний; поганиЙ>>, разом із спорідненими 
п. pfoпny <<неродючий; неврожайний; 
nустий (без плоду); даремний, мар
НИЙ>>, заст. [pfony] «ТС.>>, вл. нл. pfony 
<<НерОДЮЧИЙ>> ПОХОДЯТЬ від ПСЛ. *роіnь 
<<пустий, неврожайнИЙ>>, пов'язаного з 
poije <<ПОЛе>>. - Дзендзелівський St. si. 
10/1-2, 39; Bri.lckner, 422; Hoiub
Lyer 375; Machek ];:SJC 454; Holub
Kop. 276; Schuster-Sewc 1090. - Див. 
ще поле. - Пор. пл<інка2 . 

[планок] <<ділянка землі розміром у 
шість десятин>>; - не зовсім ясне; мо

жливо, пов'язане з нім. Ріал <<Площа>>. 
пшінсер, планцер, планцур - див. 

планшйр. 
плантаж <<глибокий обробіток зем

лі під спеціальні культури>>; - р. бр. 
бОЛГ. плантаж «ТС.>>, Ч. СЛЦ. piaлtaz 
<<nлантація>>, вл. plantaza «ТС.>>, м. схв. 
плантажа «rc.; велике спеціалізоване 
землеробське господарство>>, слн. pian
taza <<плантація, насадження>>; - запо
зичено, очевидно, через російське по
середництво з французької мови; фр. 
piantage <<ПОсадка (рослини)>> пов'язане 
з дієсловом pianter <<Садити, висаджу
вати (росJ)ини)>>, яке зводиться до лат. 
piantare «rC.>>. - СІС2 654; ССРЛЯ 9, 
1315; Hoiub-Lyer 375; РЧДБЕ 563; 
Dauzat 565. -Див. ще плантація. 

плантащя, плантатор, планта
торство; - р. болr. плантация, бр. 
плантацьtя, п. piantacja, слц. planta-

. сіа, м. плантациjа, схв. плантациjа, 
слн. piaпtacija; - очевидно, через поль
ське посередництво запозичено з ла

тинської мови; лат. plantatio <<наса
дження (рослин), пересадка>> пов'язане 
з planto <<саджу>>, похідним від ріапtа 
<<рослина>>, яке загальноприйнятої ети
мології не має; пов'язується з pianta 

планшИр 

<<Підошва>> через посередництво незафік
сованого дієслова *plantare <<Обтопту
вати землю навколо саджанця>> або 

<<Зрівнювати, згладжувати землю для 
засівання>>. - СІС2 654; К3СРЯ 341; 
Kopaiiriski 756; РЧДБЕ 563; Dauzat 
565; КІеіn 1195; Waide-Hofm. ІІ 317-
318. -Пор. плантаж. 

планча -див. планка2 . 
планшет <<дошка з натягнутим на 

неї креслярським папером; плоска су
мка для географічних і топографічних 
карт; тонка дощечка, пластинка; підло

га сцени, зроблена з окремих щитів>>, 
планииfтка <<сумка для карт>>; - р. 
болг. планинfт, бр. плащuЗт «ТС.>>, 
схв. платиета <<дощечка>>; - очевид

но, через російське посередництво за
позичено з французької мови; фр. plan
chette <<дощечка, nланшет геодезичний, 
планшетка корсета>> є демінутивним 
утворенням від planche «дошка, фільон
ка, планка>>, спорідненого з фр. ст. 
piaпque <<дошка, брусок з дерева>>. -
СІС2 654; Черньrх ІІ 38; К3СРЯ 341; 
Kopaliriski 756; РЧДБЕ 563; Вуjаклиjа 
729; Dauzat 564. -Див. ще планка'. 

планшИр <<Захисний обвід на краях 
палуби судна, на борту човна чи ях
ТИ>>, [плансер] <<планка, що прибиває
ться понад кромку борту човна>> Дз, 
[планцер] <<дерев'яна планка, прибита 
до борту човна зверху>> Берл, [планцур] 
«ТС.>> Берл; - болг. планщ~р <<ТС.>>; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; - р. планщ~р <<дерев'яний брус 
або поздовжня сtальна полиця по обво
М корпусу судна>>, плащu~рь, [план
щер] «ТС.>>, [планцьtрь] <<Верхній по
здовжній брус ло краю борту, поручнів 
суден>> походить від англ. planksheer 
<<гmаншир>>, planesheer «ТС.>>, яке є ре
зу.пьтатом народноетимологічної видо
зміни застарілої форми piaпcher «ТС.>>, 
що походить від фр. рlапсhег <<Підлога (з 
дощок), дощана обшивка, дошки>>, по
в'язаного з ріапсhе <<дошка, планка>>. -
СІС2 654; ССРЛЯ 9, 1317-1318; 
РЧДБЕ 654; КІеіn 1194, 1195; Dauzat 
564. - Див. ще планшет. 
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[плань] <<смуга, водяна поверхня 
серед трясовини•> Ч, [план6к] <<вузький 
і довгий острівець на болоті; дорога 
через болото•> Ч; - неясне. 

[пласа] <<Сітка з прив'язаним до не·r" 
держаком•> Мо; - Запозичення з мол
давської мови; молд. плсісз <<Сітка, ри
бальська сітка•> (рум. plasa «ТС.•>) є се
мантично видозміненим запозиченням 

зі слов'янських мов; пор. цсл. пл.лс.л 
<<смуга>>, болг. [плсіса] <<Шкіряна сму
га•>, схв. пласа <<кусень; пляма, веснян
ка•>, [plasa] <<смуга, польова смуга•>, 
слн. plasa «ТС.•>, які відповідають укр. 
полоса.- СДЕЛМ 317; DLRM 627.
Див. ще полоса•. 

[пласкач] (бот.) <<ячмінь дворяд
ний, Hordeum distichum L.•> Mak, [пляс
ксіч] «ТС.>> ВеНЗн; - запозичення з 
польської мови; п. [ptaskacz] <<ВИд яч
менЮ•>, ptaskur <<Ячмінь дворядниЙ•> 
пов'язані з ptaski <<ПлоскиЙ•>, якому 
відповідає укр. плоский; назви зумов
лені тим, що цей вид ячменю має пло
ский колосок; пор. іншу назву цієї ж 
рослини [площикj. - Бісюліна-Кло
ков 88; Нейштадт 126-127; SJP VI 
490; Brilckпer 419; SW IV 248. - Див. 
ще плоскИм. - Пор. площик. 

пласкй:И <<плоский•>, пласкувсітий 
<<плескуватиЙ•>, [пласк] <<Плоскість, рів
нина•> Пі, [плащИна] <<площина Нед; 
місце на річці, куди вода наносить пі
сок, мул Корз•>, [плащувинсі] <<плоский 
берег•> Корз, [розплсіщити] <<розплес
кати, зробити плоским•> Нед; - очеви
дно, запозичення з польської мови; п. 
ptaski <<ПлоскиЙ•>, ptaszczyzna <<Площи
на•> відповідають укр. плоский, пло
щина. - BrUckneг 419-420. - Див. 
ще.плоскй:И. 

[пласковець] <<лапатий сніг•> Нед; -
результат контамінації слів [пласто
вець] «ТС.>> і пласкИй <<ПЛОСКИЙ>>. -
Див. ще пласт, пласкй:И. 

[пласкун] (іхт.) <<азовський пуза
нок, Alosa caspia tапаіса ( Caspialosa 
kessleri pontica Eichwald)>>, [пластун] 
«ТС.•> Л-Г, [пластунець] <<ТС. Л-Г; 
вид чорноморського оселедця•>; - за-
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пазичення з російської мови; р. [плас
кун, пластун, пластунец] відобража
ють акаючу вимову назв [плоскун, 
плоскунец] «Те.•>, пов'язаних з плос
кий; назви зумовлені, очевидно, тим, 
що каспійська-чорноморські оселедці 
мають дуже стиснуте з боків видовже
не тіло. - Маркевич-Короткий 58, 
59; Сабанеев 188. - Див. ще плос
кй:И. 

[пласник] (бот.) <<печінковидна па
пороть, Osmuпda regalis L.>> Нед; -
неясне. 

[пласнути] <<Зменшуватися (про на
рив, опух)•> Нед, [сплассіти] «ТС.>> 
Нед; - не зовсім ясне; можливо, дав
ніше *пласкнути, пов'язане з [плас
кИй) <<ПЛОСКИЙ>>. 

пласт <<Шар; [гілля хвойного дере
ва; збита купа сіна О].>, [пласта] ніл
ля хвойного дерева•> О, пластИна, 
пластИнка, пластівець, (мн.) плас
тівці <<клапті, шматки чого-небудь пу
хнастого, м'якого•>, пластівень, (мн.) 
пластівн{ «ТС.>>, [пластовень] <<лапа
тий сніг•>, [пластовець, пластовИк] 
<<ТС.•>, пластун <<[те.]; розвідник, який 
пересувається плазом, на животі; (заст.) 
кубанський козак•>, [пластів' я] <<Пласт, 
шар; шар зрубаного гілля>>, [пластfв'є] 
«ТС.>> Нед, ВеНЗн, [пласток] (у гонча
рів) <<овальна грудка розмішаної г ли
НИ>>, [пласцt:інка] <<оберемок сіна•> О, 
[пластсітий] <<великими пластами; ла
патиЙ•> Нед, пластИнковий, пластИн
частий, пластИнчатий, пластівчсіс
тий, [пластовсітий Нед, пластовнИс
тий] <<ЛапатиЙ>>, [пластовИй] (у виразі 
[п-а дтика] <<звичайна дошка•>) Нед, 
[плсістати] <<ПОвзти, вилазити; насилу 
йти, грузнути; підкрадатися>>, пласту
всіти <<Пересуватися плазом; плазува
ти; [класти (сіно) шарами Нед].>. роз
пластсіти <<Покласти навзнак, кри
жем•> (з р. ?); -'- р. бр. болг. м. пласт 
<<ПЛаСТ>>, П. ді ал. ВЛ. pfast <<СТіЛЬНИК Ме
ду•>, ч. слн. plast <<шар•>, слц. plast 
<<СТіЛЬНИК>>, ПОЛаб. plost <<ОДИНИЦЯ міри 
ПОЛЯ>>, СХВ. плdст <<КОПИЦЯ СіНа>>, СТСЛ. 
Пі\.ЛС'Т"Ь <<ЗГИН>>;- ПСЛ. plastь ( < *pJattь) 



пласт€ 

«Те.; тонкий шар; міра землі, поля•>; -
споріднене з лит. platus <<широкий•>, гр. 
пЛсхл)с; «Те.; рівний•>; іє. *plot-/plat-/ 
plet- <<розлогий, широкий, плоский•>. -
Фасмер ІІІ 273-27 4; Черньrх ІІ 38-
39; Преобр. ІІ 67-68; BruckпeJ 420; 
Holub-Kpp. 276; Machek ESJC 455; 
Schuster-Sewc 1084-1 085; Polariski
Sehпert 112; Младенов 427; Skok ІІ 
677; Meillet MSL 14, 342; Trautmaпп 
223; Matzeпauer LF 12, 349-350; Bu
ga RR І 473; Pokorпy 833-834. -
Пор. плече, плоскИй, полотно. 

[пласт€] <<жердина для будівель•> 
Л; - неясне; можливо, пов'язане з 
[пластова дтика] <<звичайно розпиля
на дошка•> (під пласт). 

плаСТИК <<ПЛаСТМаСа>>, пластuчнuй 
<<Не ламкий; пластмасовиЙ•>; - р. плсіс
тик <<пластмаса>>, бр. плсістьtк, п. 
plastyk «ТС.•>, ч. слц. plastik <<штучна 
шкіра•>, вл. plasta <<пластик•>, слн. plas
tik <<ТС.>>; - запозичення з англійської 
мови; англ. plastic «ТС.•> пов'язане з 
прикметником plastic <<ПластичниЙ•>, що 
походить від елат. plasticus «ТС.>>. -
СІС2 655; St. wyr. obcych 578; Кlеіп 
1196. -Див. ще пластика. 

пластика <<Скульптура, твори скуль
птури; гармонійність форм, зображень; 
узгодженість рухів, жестів>>, пластuч
ний; - р. болг. м. пластика, бр. 
плсістьtка, п. plastyka, ч. слц. вл. plas
tika, схв. пластика, слн. plastika; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
н. Plastik, англ. plastic, фр. plastique че
рез пізньолат. plastica «Творення•>, елат. 
plasticus <<пластичниЙ•> пов'язуються з 
гр. пЛсхапх~ <<пластика, скульптура, об
разотворче мистецтво•>, пЛсхапх6с; 
<<ПЛастичний, піддатливий; образотвор
чиЙ•>, похідним від прикметника кЛсх
сп6с; <<ВиліпЛений, ліпниЙ•>, пов'язаного 
з етимологічно не зовсім ясним дієсло
вом пЛаааєtv <<ліпити· (з глини, воску); 
відливати, виливати; формувати, утво
рювати•>.- СІС2 655; ССРЛЯ 9, 1321; 
Kopaliriski 757; Bruckпer 417; Holub
Lyer 375; БТР 656; РЧДБЕ 564; Младе
нов 427; · Вуjаклиjа 729; Кlеіп 1196; 
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Fremdworterbuch 486; Dauzat 565; Wal
de-Hofm. ІІ 318-319; Frisk ІІ 551-
552. - Пор. плазма. 

пластилін; - р. пластелuн, плас
тилuн, бр. пластьtлін, п. plasteliпa, ч. 
plasteliп, plasteliпa, слц. plasteliп, plas
teliпa, вл. plastiliп, болг. пластилuн, м. 
пластелuн, схв. пластелйн, слн. plas
teliп; - через російське і польське по
середництво запозичено з німецької або 
італійської мови; нім. Plastiliпa, Plasti
liп виводиться від гр. пЛсхот6с; <<Виліпле
ний, ліпниЙ•>; іт. plastiliпa вважається 
утвореним з основи plastico <<Пластич
НИЙ•> (з лат. plasticus <<ТС.>>) і лат. !іпо 
<<Намазую, покриваю•> (Mestica 1209). 
- СІС2 655; ССРЛЯ 9, 1321; St. wyr. 
obcych 577; Ho!ub-Lyer 375; РЧДБЕ 
564; Вуjаклиjа 729; Fremclworterbuch 
487. -Див. ще пластика. 

пластир, [плJістер] <<ПЛастир; стіль
НИК меду•>; - р. плсістьtрь, др. плас
тьtрь, бр. плсістьtр, п. plaster, заст. 
plastr, flastr, flaster, ч. ст. flastr, слц. 
lflajster], вл. plester, нл. flastar, болг. 
пластuр, схв. фластер, слн. flaster, 
стсл. пл.лстьtрь; - запозичення з дав

ньоверхньонімецької мови; двн. pflastar 
<<Лікувальний пластир; підлога•> похо
дить від елат. plastrum <<пластир•> з 
давнішого emplastrum <<ТС.>>, що виво
диться від гр. Ёf11ГЛсха-rроv <<Пластир, 
цілюща мазь•>, утвореного від прикмет
ника ЕJ.1пЛсхат6с; <<ВИ мазаний •>, пов' яза
ного з дієсловом Ef-IKЛaaaєtv <<наклада
ти пластир, намазувати•>, похідним 
від кЛаааєtv <<ЛіПИТИ>>; слов'янські від
повідники з початковим f (ф) є пізні
шими запозиченнями з німецької мови 
(нвн. Pflaster); безпосереднє пов'язав
ня з гр. іff-!пЛсхатроv (Mikl. EW 248) 
сумнівне з фонетичного погляду; не
прийнятне також гіпотетичне гр. 
*Ef-!ПЛcxa~ptov (Соболевский ЖМНП 
1886, вересень, 154). - СІС2 655; Фас
мер ІІІ 27 4; Черньrх ІІ 39; Преобр. ІІ 
68; Срезн. ІІІ 954; St. wyr. obcych 577; 
Gebauer І 383; Млар,енов 427; Вуjак
лиjа 1014; Meillet Etudes 187; Mikl. 
Lex. 569; Kпutssoп GL 27; Кluge-
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Mitzka 544; Wa!de-Hofm. І 402; Frisk 
ІІ 551-552. - Див. ще плазма. -
Пор. піастр. 

пластун -див. пласкун. 
плат <<Шматок полотна або іншої 

тканини; [фартух ДзАтл І; хустка]•>, 
[платаник] <<фартух•> ДзАтл І, lплатИ
на] <•хустка; клапоть Нед; крижмо 0•>, 
платок <<хустина; [пласт; пелюстка; 
латка]•>, [платка] <<латка•>, плаття 
<•вид одягу•>, [пла(т)тЯнuчя] на, що 
зодягається у плаття>> Г, Нед, [пла
тЯнка] <<онуча•> Г, Нед, платаний 
<<розрізаний уздовж; [(про рибу) пев
ним способом засолений Дз; латаний]•>, 
[платканuстий] <<рябий•> О, [платк6-
ваний] «Плямистий, поплямований• 
Нед, платтьовuй, платтянИй <<При
значений для плаття; [полотняниЙ]•>, 
[платчастий] <<латкастий, поділений 
на латки•> Нед, [платчатий] <<ТС.•> 
Нед, платсіти <<[латати] СУМ, О; роз
тинати (рибу) навпіл уздовж•>, [напла
та] <<залізна оббивка полоза санеЙ>> 
Нед, [прИплаток] <<жіночий фартух•> 
ДзАтл І, [розплататися] <<розпласта
тися (упавши)•>, [сІjплаття] <<одяг, бі
лизна, дрібні домашні речі•>, [шуплат
тя] «ТС.>>; - р. плат <<хустина, покри
валО•>, бр. плачче <<одяг (узагалі); білиз
на•>, [платок] <<хустина•>, др. плато 
<<частина, шматок; шматок тканини•>, п. 

вл. нл. ptat <<кусок (тканини, дерева), 
шматок (м'яса); латка, частина повер
хні, що виділяється•>, ч. plat <<шматок, 
лист, пелюстка•>, слц. plat <<великий 
тонкий плоский шматок•>, болг. м. діал. 
плат <<ТКаНИНа>>, СХВ. плата «СКатерть; 
простирадло•>, стсл. пл.лть <<шматок 

тканини, лахміття•>; - псл. рІаtь <<час
тина, шматок (тканини)•>, очевидно, 
пов'язане з plata <<плата•>, *роІt-по 
(*ро!tьпо) <<ПОлотно•>; - споріднене з 
ірл. Іопtа ( < *р!оtпа) «ТС.•>, лит. platus 
<<широкий•>, лтс. plats, гр. кЛатuс; «ТС.•>; 
!jеобrрунтоване припущення (Meillet 
Etudes 220; BrUckпer AfSIPh 23, 536; 
Johaпssoп KZ Зб, 372) про запозичення 
з германських мов (гот. plat <<Клапоть, 
ганчірка, латка•> ); викликає сумнів по-
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в'язання (Варбот 45; Куркина 3тимо
логия 1982, 20) з псл. pletQ (p!esti) 
<<плету•> (з іє. *рІекt- ?). - Фасмер
Трубачен ІІІ 274; Преобр. П 69-70; 
Срезн. IJ 955-956; BrUckпer 420; 
Schuster-Sewc 1085-1086; Младенов 
427; Skok ІІ 678; Mikl. EW 249; Потеб
ня РФВ 1895 І-ІІ 329, ІІІ 187; Matze
nauer LF 12, 352; Мартьrнов Сл.-герм. 
взаимод. 172-175; Uhlenbeck PBrB 29, 
336; Pokorny 986. - Пор. плата, 
плесно, плече, полотно. 

плата, [плат] <<Плата>> Нед, пла
тіж СУМ, Нед, [платіжка] <<платіж•>, 
платнИк, платнЯ, [платен] <<Плат
ниЙ•> Нед, платіжний, [платнuчий] 
<<платіжний>> Нед, платИти, платИ
тися <<ВТрачати що-небудь; коштува
ТИ•>, безплатний, [безоплатина] <<без
митна торгівля•> Я, безоплатний, вИ
плат, вuплсіта СУМ, Нед, відплата, 
відплачуватися <<Віддячувати; [повер
тати борг; розплачуватися]•>, доплата, 
заплата, [заплачення] <<ПЛаТа•> Я, 
[надплата] <<Переплата•> Нед, недопла
та, [недоплатка] <<недоплата•> Нед, 
недооплата, неплатник, [незаплdт
ниіі] <<НеоплатниЙ•> Нед, [неоплатu
мий] «ТС.>> Нед, неоплатний, оплата, 
[оплатина] <<оплата•> Нед, 6платки 
(заст.) <<грошові податки; оплата або 
збирання податкіВ•>, 6плать (заст.) 
<<Податки; видатки, витрати•>, перепла
та, передплата, передплатник, пе
редплатИти, [п6платка] <<податоК•> 
Нед, [предплсіта] <<передплата•>, [пред
платник] <<ПередплаТНИК>>, [предпла
тИти} ~передплатити•> тж, приплсі
та, розплата, [розплатка] <<платіж•>, 
[сплат] <<СПЛаТа>> Нед, сплата, [сплат
не] <<плата частинамін Нед, [уплата] 
<<оплата•> Нед; - р. бр. болг. м. схв. 
плата, др. плат~rти <<Платити, давати 
данину•>, п. р1аса, ч. plat <<Плата•>, слц. 
p!at, р!аса <<ПЛаТНЯ>>, ВЛ. pfaciC <<ПЛаТИ
ТИ, коштувати•>, нл. ptas <<Плата, ціна•>, 
полаб. plote (*plati) <<Коштує•>, схв. 
плаtzа, слн. рІаса <<(заробітна) плата•>, 
СТСЛ. Пі\.ЛТ.Л <<ЦіНа>>, Пі\.ЛШТ.Л <<ТС.>>, Пі\.Л
ТНТН <<ПЛаТИТИ>>; - ПСЛ. pJata <<ЦіНа, 
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плата>>, *platja «ТС.>>, похідні утворення 
від рІаtь <<Частина, шматок (тканини)>>; 
як свідчать арабські та інші джерела, 
ще у ІХ-Х ст. шматок тканини був 
досить поширеною стандартною одини

цею виміру в давній обмінній торгівлі; 
роз'єднання форм плат і плата й по
в'язання останньої з двн. pl63an <<при
носити в жертву>>, bl63en, гот. blotan 
<<Шанувати, поважати>> (Погодин РФВ 
33, 329) або з р. плен <<ПОЛОН>>, укр. 
полон (Горяев 262) не обrрунтова
не. - Фасмер ІІІ 27 4-275; Преобр. ІІ 
68-69; Потебня К ист. зв. ІІІ 50; 
Brilckпer 420; Holub-Lyer 37v6; Ho
lub-Kop.v 276; Machek ESJC 455; 
Schuster-Sewc 1083; Младенов 427; 
Skok ІІ 678; Критенко Вступ 529; Mikl. 
EW 248; Schrader Reallexikon І 325. -
Див. ще плат. 

платан (бот.) <<ЧИНара, Platanus 
L.>>, платанові; - р. бр. болг. пла
тан, п. ч. слц. platan, вл. platana, м. 
платан, схв. платан, слн. platana; -
через французьке посередництво (фр. 
platane) запозичено з латинської мови; 
лат. platanus «ТС.>> походить від гр. 
кЛатаvщ «ЯВір, платан, чинара>> (букв. 
<<дерево з широкою кроною>>), пов'яза
ного з кЛатUс:;; <<ШИрокий, просториЙ>>, 
спорідненим з лит. platus <<ТС.>>, псл. 
рІаtь <<плаТ», plastь <<пласт>>, plesna 
<<ПЛ еСНО>>. - СІС2 655; БС3 33, 21 О; 
Фасмер ІІІ 275; Черньrх ІІ 39; К3СРЯ 
341; Преобр. ІІ 69; Sl. wуг. obcych 578; 
Holub-Lyer v376; Holub-Kop. 276; 
Machek ESJC 455; Младенов 427; 
РЧДБЕ 564; Вуjаклиjа 730; Dauzat 
565; Walde-Hofm. ІІ 319; Frisk ІІ 
552-554. - Див. ще пласт, плат. -
Пор. плесно, плече. 

[платати] <<робити, коїти, витворя
ТИ>> Кур; - п. platac <<Те.; (заст.) бити, 
калічити>>; - неясне. 

[платва] <<зрубанИй стовбур дерева; 
велике дерево, . що сплавляють ВеЗн; 
балка, на якій укріплені крокви; лата 
(дахова) Ме; частина журавля, яким 
тягають воду Мо,>, [плавта] <<Відрізана 
частина деревного стовбура завдовжки 

платйнник 

8 метріВ>>, [платвина] <<поздовжня ко
лода над даховим гребенем>> НикНик
ЕД [платов] <<балка; лата (дахова)>> 
Нед; - ч. [platva] <<лежень (балка, на 
якій укріплені крокви),>, слц. [platev, 
platvaj «ТС.>>; - запозичення з польсь
кої мови; п. platwa, platew, [platen, 
ploteri, plotwiaj не.>> загальноприйня
тої етимології не має; зіставляється 
(НикНикЕЛ 170) з плас:"т, плаха 1 • -

SW IV 254; Machek ESJC 456. 
платина (хімічний елемент), пла

тинdт, платинfт, платинувати; -
р. м. платина, бр. плаціна, п. platyna, 
ч. слц. platina, вл. platin, болг. пла
тИна, схв. платина, слн. platina; -
через російське посередництво запози

чено з іспанської мови; ісп. platina 
«ТС.>> є демінутивною формою від plata 
<<срібло>>, що виводиться від пров. ст. 
plata <<ЛИст заліза>> або від генетично з 
ним пов'язаного фр. ст. plate <<ТС.>>, в 
основі якого лежить, очевидно, імен
ник plat <<плоска, горизонтальна, рівна 
поверхня>>, пов'язаний з прикметником 
plat <<плоский, рівний, гладкиЙ>>, нар.
лат. *plattus «ТС.>>, Що походить від гр. 
кЛатuс:;; <<ШИрокий, рівний, плоский, 
просториЙ>>; метал дістав назву від срі
бла через подібність його сріблясто
білого кольору до кольору срібла. -
УРЕ 11, 242; СІС2 656; Волков 23; Фи
гуровский 100; Фасмер ІІІ 275; Черньrх 
ІІ 39; Преобр. ІІ 69; Kopalinski 757--:: 
758; Ho!ub-Lyeг 376; Machek ESJC 
455; РЧДБЕ 564; Младенов 427; Вуjак
лиjа 730; Кluge-Mitzka 554; Fremd
worterbuch 487; КІеіn 1197; Dauzat 
565, 566. - Див. ще пласт, плат, 
платан. 

[платйнник] (бот.) <<печериця, Aga· 
ricus L.>> Нед, [платинникі] <<Гриби ро
дини пластинчастих з порядку агари

кових, Agaricineae>> Mak, nластИнни
кові <<Agaricales>>, пластИнчасті «ТС.>>; 
- слн. lplatnica] <<печериця>>; - похід
ні утворення від етимологічно пов'я
заних [платИна] <<Клапоть>>, пластИна; 
назви зумовлені тим, що на нижньому 
боці шапки цих грибів розміщені плас-
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платівка 

тинки. -Зерова 56; Словн. бот. 427-
428. - Див. ще пласт, плат. 

платівка (заст.) <<пластинка•>; -
очевидно, за аналогією до ч. слц. plat 
<<ТС.•> утворено від запозиченого нвн. 

Platte <<ТС., плита, блюдо•>, яке через 
двн. platta (bJatta) <<кам'яна плита•> 
зводиться до нар.-лат. *plattus <<рів
ний, ПЛОСКИЙ>>, ЩО ПОХОДИТЬ ВіД Гр" 
кЛсхт(J<;; <<ШирокиЙ•>. - Machek ESJC 
455; Кluge-Mitzka 554. - Див. ще 
плат, платан. 

ПЛаТО <<ПЛОСКОГір'я, Підвищена рів
НИНа>>; - р. бр. болr. М. плато, П. p)a
teau, ч. слн. plato, слц. plato, plateau, 
БЛ. platow, СХВ. плато; - через росіЙ
СЬКе посередництво запозичено з фран
цузької мови; фр. plateau <<Піднос, таріл
ка, круг; плоскогір'я, плато, майдан
ЧИК>> ВИВОДИТЬСЯ ВіД СТ. plat <<ПЛОСКа, 
горизонтальна, рівна поверхнЯ•>, пов'я
заного з прикметником plat <<плоский, 
рівний, гладкий•>, в основі якого ле
жить нар.-лат. *plattus <<ТС.•>, утворене 
від гр. кЛсхтU<;; <<Широкий, просторий, 
рівний, плоский•>. - СІС2 656; ССРЛЯ 
9, 1340; Kopaliriski 757; Holub-Lyer 
376; РЧДБЕ 565; Кlein 1197; Dauzat 
565. - Див. ще плат, платан. 

Платон, [Платін], Платоша, ст. 
Плdтwн?J <<Простр"Ьть, або широкь•> 
(1627);- р. бр. болг. Платон, ч. Pla
ton, слц. Platon, схв. Платон, Платон, 
слн. Platon, Plato, цсл. Пл.лтwн'~>; ~ 
через церковнослов'янську мову запо
зичено з грецької; гр. ПЛатwv <<Пла
тон•>, псевдонім давньогрецького філо
софа Арістоклеса, що, можливо, озна
чав <<ШирокоплечиЙ•> (як натяк на його 
широкі плечі) і був утворений від прик
метника кЛсхт6<;; <<Широкий, просто
рий, рівний, плоскиЙ•>. - Бл. імена 81; 
Бе ринДа 227; Петровский 186; Спр. 
личн. имен 446; БС3 33, 221; Илчев 
399; Кlein 1197. - Див. ще плат, 
платан. 

[платсон] <<Витесана балка•> Л; -
неясне. 

плаття, платтьовuй, платтянuй, 
платЯнuця, плdтЯнка - див. плат. 
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платформа; - р. бр. болг. плат
форма, п. ч. слц. platforma, м. плат
форма, схв. платформа, слн. plat
forma; - запозичення з французької 
мови; фр. plate-forme <<плоска покрівля, 
дах; платформа; площадка (вагона)•> 
пов'язане з ст. plate-forme <<плоска, рі
вна, горизонтальна форма•>, складеним 
утворенням з основ прикметника plat 
(жін. р. plate) <<плоский, рівний, глад
киЙ•> та іменника forme <<форма•>. -
СІС 2 656; Фасмер ІІІ 275; Преобр. ІІ 
69; SJ:. wyr. obcych 578; Holub-Lyer 
376; РЧДБЕ 565; Вуjаклиjа 731; Кlein 
1197; Кluge-Mitzka 554; Dauzat 565. 
- Див. ще плато, форма. 

плаун - див. плавун. 
плафон <<стеля, оздоблена живопи

сом, ліпленням, мозаїкою; стеля взага
лі; абажур у формі півкулі, зрізаного 
конуса•>; - р. бр. болг. плафон <<ТС.•>, 
п. plafon <<розмальована стеля•>, ч. pla
fond <<СТеЛЯ>>, СЛЦ. СЛН. pJafon, М. пла
фон, СХВ. плафон <<ТС.>>; - через ро
сіЙське посередництво запозичено з 
французької мови; фр. plafond <<стеля, 
плафон•> походить від середньовічної 
форми platfond (букв.) <<плоский rрунт•>, 
утвореної з основ прикметника plat 
<<плоский, рівний, гладкиЙ•> та іменника 
fond <<дно, низ; глибина, основа•>. -
СІС2 656; Фасмер ІІІ 275; Kopaliriski 
755; SJ:. wyr. obcych 575; Holub-Lyer 
374; РЧДБЕ 565; Вуjаклиjа 731; Dau
zat 332, 563; Gamillscl1eg 699. - Див. 
ще плато, фонд. 

плаха1 <<дерев'яна колода, на якій 
відрубували голову засудженому до 
страти; великий з плоскою поверхнею 
шматок; [частина сохи До; складова 
частина невода, полотнище невода; 

верхня частина свинячої туші - шар 
сала; частина зораного поля ЛексПол; 
шматок розколотої навпіл деревини, 
колоди; поліно; широка дошка]•>, [пла
шанка] <<малі санки з дощок•> ВеЛ, 
[плашанкu] <<малі санки з двох широ
ких ДОЩОК>> Нед, плашка <<Невелика 
металева пластиJіка; [пастка з дошкою, 
що опускається; широка дошка, лавка 



пшіха 

О; тріска, уламок Нед; половина го
ловки капусти ЛексПол]>>, [плашку
ватий] (про дрова) <<З широких полін, 
ПЛаХ>>; - р. бр. плаха <<ЧаСТИНа КОЛО
ДИ, поліно, колода (у т. ч. для відрубу
вання голови)>>, п. (s)pJ:achec <<латка, 
клапоть (грунту)>>, р.-цсл. nл.лх.л <<полі
НО>>, Пі\ІЛШНК (зб.) <<Дрова>>; - ПСЛ. р)а
Ха <<Плаха>>, пов'язане чергуванням го
лосних з ploxa <<Площина>>, ploskь 
<<ПЛОСКИЙ>>, ПОр. Ч. СЛЦ. plocl1a <<ПЛОЩа, 
поверхня< нл. pJ:ocl1a <<ТС.>>; необгрун
товане твердження (Uhleпbeck AfSlPl1 
16, 373; Holub-Lyer 378) про запози
чення з двн. flah <<Плоский, рівниЙ>>; 
сумнівне також зіставлення (Matze
пauer LF 12, 345) з лит. plesti <<рвати, 
дерти, скубти>>, лтс. plёst <<ТС.>>. -
Фасмер ІІІ 275; Преобр. li 70; Ильин
ский ИОРЯС 20/3, 112; Mikl. EW 
248. - Див. ще плоскИй. 

[пшіха2 ] (якась стара торгова оди
ниця виміру солі); - можливо, пов'я
зане з р. ст. плошька (площька) <<ВИД 
мита із соляних варниць>>; - неясне. 

[плахітка] <<опух, пухлина; матка>> 
Нед; - неясне. 

пші.хта1 <<Жіночий одяг замість спід
ниці; картата декоративна тканина; по
кривало або килим з такої тканини; 
[рід білої хустки, схожої на широкий 
рушник; простирадло, одіяльце, в яке 

загортають маленьку дитину Мо]», [пла
хітка] (зменш.), [плахотка], плах
тuнд <<ТС.>>, плахіття (зб.) <<Плаття>>, 
[плахтuн,я] <<рядно>> О, [плахтовuна] 
<<ряднина>> О, [плахтяний] <<ПлахтовиЙ>> 
Пі; - р. бр. плdхта (укра·t"нська кус
тарна тканина), п. pJ:achta <<рЯдНО>>, 
[plachta, plochta], ч. слц. placl1ta <<Вітри
ло, парусина, покривалО>>, вл. нл. piacl1-
ta <<простирадло>>, пола б. pl6chta <<хуст
ка, скатерка, ПростираДЛО>>, СХВ. плах
mа <<скатерка; простУ!радло, накривка, 

покриття (для меблів); намет (з полот
на)>>, слн. plahta <<покривало; попона 
(для коней); навіс, тент>>, plahuta <<гру
бе лляне полотно, простирадло; вися
чий край покривала>>, ст сл. nл.лх'hт.л 
<<Парусина, полотно>>; - псл. plaxьta 

плац 

<<полотно, простирадло, покривало, на

віс>>, очевидно, похідне утворення від 
plaxa <<ПЛаХа>> (пор. укр. плаха <<СКЛа
дова частина невода, полотнище нево

да; верхня частина свинячої туші -
шар сала>>); необгрунтоване виведення 
західнослов'янських форм від двн. flah 
<<плоский, рівниЙ>> (Преобр. ІІ 70) або з 
герм. *flahta (двн. flech) <<Шмаття, лах
міття, ганчірка>>; сумнівне також пов'я-. 
зання (Москаленко УІЛ 28; Holub-Ly_
er 375; Holub-Kop. 275; Machek ESJC 
453; Кluge-Mitzka 553; Тогр 285) з двн. 
blaha <<грубе лляне полотно, простирад
ЛО>>, свн. blahe, нвн. Blal1e <<Парусина, 
брезенТ>>, сілез. Plaue <<Грубе лляне по
лотно (для укривання, застилання во
за)>>, австр. blachn <<шторИ>>. - Ник
НикЕЛ 79; Фасмер ІІІ 275-276; Иль
инский ИОРЯС 20/ З, 112; Bruckner 
AfSlPh 419; KZ 43, 310; AfSlPl1 29, 
112; Otr~bski JP 62/3, 193; Schuster
Sewc 1084; PopoviC ZfSlPl1 24, 36; Mat
zenauer LF 12, 345; Mikl. EW 248. -
Див. ще пшіха1 . - Пор. пласкИ:й, 
плат, плащ. 

[пшіхта2 ] <<дощаний щит у крилі 
вітряка Л; частина сохи, на яку накла
даються сошники ЛексПоЛ>>, [плахтu
на] <<частина сохи>> ЛексПол; - ре
зультат видазміни форми і значення 
слова плdха <<дерев'яна колода; [широ
ка дошка]>>, зближеного з генетично 
пов'язаним nлdxma <<Покривало, по
лотНО>>. - Див. ще пшіха1 . - Пор. 
пшіхта._ 

плац <<Площа для військових стро
йових занять, парадів; [майдан; місце, 
особливо таке, де раніше було жит
ло]», [пляц] <<ТС.>>, [плець] <<ТС. Нед; са
диба>>, [пляцове] .<<плата за місце на 
базарі>> Нед; - р. болг. м. плац, бр. 
пляц, П. Ч. р)ас, СЛЦ. р)'ас, СХВ. плац, 
слн. plac; - запозичене через російсь
ке і польське посередництво з німець
кої мови; нвн. Platz <<Місце; площа, 
плац>>, як і англ. сангл. place <<місце, 
посада; місто, село, селище>>, виводить
ся від фр. place <<місце, вільний прос
тір; площа, майдан, плац; ринок, міс-
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пшіца 

ТО>>, що походить від нлат. *plattea 
( < лат. platёa) <<місце, відкритий прос
тір, вулиця>>, в основі якого лежить гр. 
кЛсхтс;!сх (оощ) <<вулиця; (букв.) широка 
дорога>>, жін. р. від прикметника кЛсх
тu<;; <<ШИрОКИЙ, ПЛОСКИЙ, ріВНИЙ>>. -
СІС 2 656; Фасмер Ш 276; St. wyr. ob
cych 575; Holub-Lyer 374; РЧДБЕ 
565; Вуjаклиjа 731; Кluge-Mitzka 555; 
Кlеіп 1192; Dauzat 563; Walde-Hofm. 
ІІ 319. - Див. ще плат, платан. 

[плаЦа] (зах.) <<плата, платнЯ>> 
ДзУЗЛП; - ст. плаца (XVII ст.); -
запозичення із західнослов'янських мов; 
П. ptaca <<ПЛаТа>>, СЛЦ. р)аса <<ЗаробіТОК>>, 
НЛ. ptas <<ПЛаТа>> СПОріднеНі З укр. пла
та <<ТС.>>. - Дзендзелівський УЗЛП 
105, 170; Bruckпer 419, 420. - Див. 
ще плата. 

плацдарм <<укріплений район>>; -
р. бр. болг. плацдарм, м. плацдарм, 
схв. плас д' арм; - через російське по
середництво (пор. давніше р. плас
дарм) запозичено з французької мови; 
фр. place d'armes спочатку <<Площа для 
військ>>, потім <<Плац-парад>>, далі <<Плац
дарм>> складається з іменника place 
<<Місце, вільний простір; площа>>, при
йменника de <<З, від, про та іН.>> та 
іменника armes, мн. від arme <<зброя; 
рід війсьК>>, яке походить від лат. arma 
<<зброя; війна, боротьба, бій; збройні 
сили, армія, війська>>. - СІС 2 656; Фас
мер ІІІ 276; БТР 590; РЧДБЕ 565; 
Вуjаклиjа 729. - Див. ще армія, де-, 
плац. 

плацсита <<дитяче місце, послід; (у 
рослин) тканина, до якої прикріплюють
ся насінні зачатки у зав' язі>>, плацен
тdрні <<Підклас ссавців, у яких зародок 
пов'язаний з тілом матері плацентою>>, 
плацентdрний; - р. болг. м. плацен
та, бр. плац!Jнта, п. ч. слц. placeпta, 
схв. пла4ёнта, слн. placeпta; - запо
зичення із західноєвропейських мов; 
нім. Plazenta, ·англ. фр. іт. placenta <<ТС.>> 
(як анатомічний термін уперше засто
соване італійським анатомом XVI ст. 
Р. Коломбо) походить від лат. placenta 
<<ПИріГ>>, що виводиться від гр. кЛсхх6-

434 

плащ 

El<;; (зн. в. кЛсхх6с;vтсх) <<коржИК>>, утво
реного від прикметника кЛсхх6є1<;; <<плос
КИЙ>>, пов'язаного з кЛа~ <<площина, 
рівнина; плита, пластинка, коржик>>, 
спорідненим з псл. ploskь <<Плоский>>, 
укр. плоский. - СІС2 656; ССРЛЯ 9, 
1348; Kopaliriski 755; Holub-Lyer 374; 
РЧДБЕ 565; Вуjаклиjа 731; Dauzat 
563; Кlein 1192-1193; Walde-Hofm. 
ІІ 313; Frisk ІІ 550-551. - Див. ще 
плоскИй. - Пор. плачИнда. 

плацкарта, безплацкартний; - р. 
бр. болг. плацкdрта, п. plackarta; -
заnозичене, можливо, через російське і 
nольське посередництво з німецької мо
ви; н. Platzkarte <<плацкарта>> складає
ться з основ іменників Platz <<Місце, 
площа>> і Karte <<Карта, квитоК>>. -
СІС2 656-657; ССРЛЯ 9, 1348; РЧДБЕ 
565. - Див. ще карта, плац. 

плач, плачевний, плdчка, плачлu
вий, плачний, плачниця - див. пла
кати. 

плачИнда <<ВИд пирога>>, [плаf.1uн
да] <<ТС.>> Куз, [плачfнда] <<великий пи
ріг з капустою, сиром, гарбузом чи 
картоплеЮ>> Дз, [плачінта] <<листковий 
пиріг>>, [плечuнда] <<Вид пирогів або 
ватрушок із сиром чи гарбузоМ>>, [пля
цuнда] <<солодкий пиріг>>; - р. [пла
f.1Uнда] <<ЛИСТКОВИЙ СОЛОДКИЙ ПИріГ>>, 
болг. [плакенда] <<Листковий пиріГ>>, 
[плакеда, плакета] <<ТС.>>; - запози
чення з молдавської і румунської мов; 
молд. плзчuнтз (рум. placinta) <<лист
ковий пиріГ>> походить від лат. placenta 
<<Коржик, пиріг>>. - Дзендзелевский 
Молдаванизмьr 154; Дзендзелівський 
НЗ УжДУ 13, 106; Scheludko 140; Vra
bie Romanoslavica 14, 166; Десницкая 
Сл. язьrкозн. 1978, 150; Младенов 426; 
СДЕЛМ 320; DLRМ 628; Puscariu 116-
117. -Див. ще плацента.' 

плащ, плащанИця <<полотнище із 
зображенням Христа у труні>>, [плаще
нuця] <<ТС.>>, (плащuна] <<ПОГаНеНЬКИЙ 
плащ>>, [плdщок] <<сорочка без рукавів, 
у яку зодягають дитину до першого 

причащаннЯ>>, плащувdтий <<одягнений 
у плащ або в одЯг, схожий на плащ>>; -



плащак 

р. болг. плащ, бр. плашч, др. плащь, 
п. ptaszcz, ч. слц. plast', вл. нл. ptasc, 
м. плашт, схв. плdшт, слн. plasc, 
СТСЛ. Пі\ІЛШ'Т'Ь; - ПСЛ. *plaSCЬ <<ПЛаЩ>>, 
очевидно, похідне від plastь <<пласт•> 
або від пов'язаного з ним platь <<ПЛаТ•> 
ЧИ, МОЖЛИВО, від ploskь <<ПЛОСКИЙ•>; Зі
СТаВЛЯЄТЬСЯ також (Абаев Пробл. ист. 
и диал. 14) з перс. palas <<шерстяний 
або волосяний грубий одяг•>, ос. pcel~z 
<<Накидка з грубої тканини•>. - Фасмер 
ІІІ 277; Черньrх ІІ 39; Преобр. ІІ 70; 
Ильинский ИОРЯС 20/З, 313; Bruck
пer 420; KZ v43, З 10; Holub7 Kop. 276; 
Machek ESJC 455; Schuster-Sewc 1085; 
Младенов 428~ Skok li 677; Mikl. EW 
248; Meillet Etudes 392. - Див. ще 
пласт, плат, плоскИй. 

[плащак] (ент.) <<Чорний тарган, 
прусак, Вlatta orientalis (Periflaneta 
orientalis) L.•> ВеНЗн, [плещак <<ТС.•> 
ВеНЗн; - похідні утворення від плас
кuй, плескатий; назви зумовлені ши
рокою і плоскою формою таргана. -
Горностаєв 48; Uгania Тierr. Insekten 
103, 106, 107. - Див. ще пласкИй, 
плескатий. 

плебан <<парафіяльний католицький 
священик•>, плебанія <<Парафія католи
цького священика; садиба, дім парафі
яльного католицького священика•>; -
бр. плябан <<Парафіяльний католицьки~ 
священик•>; - запозичення з польсько! 

мови; п. pleban, як і ч. слц. заст. ple
ban <<ТС.•>, походить від елат. plёbanus 
<<ТС.•>, утвореного від лат. plёbs <<nрос
тий народ, плебс; натоВП•>. - Bruckner 
417; St. wyr. obcych 579; Holub-Lyer 
376. - Див. ще плебс. 

олебісцИт <<ВСенародне голосуванс 
ня, референдум•>, плебісцитарний, пле
бісцuтний; - р. болг. плебисцuт, бр. 
плебісцьtт, п. plebiscyt, ч. слц. вл. ple
biscit, м. плебисцит, схв. плебuсцйт, 
слн. plebiscit; - заnозичення з фран
цузької мови; фр. plebiscite <<ТС.•> по
ходить від лат. plёbiscїtum <<плебісцит, 
народне голосуваннЯ•>, що є результа

том злиття виразу plёbis (plebe.i) sci
tum, букв. <<народне рішення•>, який 

плебс 

складається з іменників рІёЬіs, род. в. 
від plёbs <<Народ•> і scitum <<визначен
ня, постанова, рішеннЯ•>, очевидно, ут

вореного від sciscere <<Пізнавати, виві
дувати; висловлюватися, схвалювати, 

приймати; визначати•>, пов'язаного із 
scire <<знати, вирішувати•>, спорідне
ним з дінд. chyati <<обрізує, відрізує•>, 
ав. sya-, sa- <<забороняти, перешко
джати•>, frasan;:Jm <<руйнування, спус
тошення•>, сірл. scian <<НіЖ•>, кімр. ys
gїen <<ТС.>>, Гр. O)(aW ( < *skh;:Ji6) <<роз
сікаю, розтинаю•>, oxa~w ( < *skhddio) 
<<ТС.•>, дісл. skeggja <<Сокира•>, skeina 
<<ЛЄГКО ПОраНИТИ>>, ДВН. skёri <<ТОНКИЙ, 
гострий (у розшукуванні, пізнанні то
що)•>, дангл. scїran <<розрізняти, розпі
знаватИ•>, можливо, також псл. ceva, 
сеvь, укр. цівка (Johannesson 813); 
сюди ж належать лат. scindёre <<різа
ти, розколювати, розсікати, розтина
ТИ>>, гр. oxi~єtv <<ТС., рвати, роздира
ТИ•>, гот. skaidan <<ділити, відокремлю
вати•>, ПСЛ. cediti <<ПроціджуваТИ>>, 
cistь <<ЧИСТИЙ•>, укр. цідИти, чИстий 
(Johannesson 17, 818, 823; КІеіn 1397, 
1433); усі ці форми пов' язані з лат. 
sесаге <<Зрізувати, стригти, розколю
вати, обрубувати•, псл. *sekti «руба
ти, різати, сікТИ•>, укр. сіктИ (Boisacq 
932). - СІС2 657; К3СРЯ 342; Kopa
liriski 758-759; Holub-Lyer 376; Ву
jаклиjа 731; РЧДБЕ 565; Кlein 1199; 
Dauzat 566; Walde-Hofm. ІІ 493-
494, 495-496. - Див. ще плебс, 
ціва. - Пор. сіктИ, цідИти, чИстий. 

плебс, плебей, плебейство; - р. 
бр. болг. плебс, п. ч. слц. вл. plebs, м. 
плебеj, схв. плебс, слн. plebs; - оче
видно, через посередництво німецької 
мови (н. Plebs) запозичено з латинсь
кої; лат. plёbs <<Плебс, простий народ, 
натовп•>, plёbis, заст. рlёЬёs. <<ТС.>> разом 
З р)ёПUS <<ПОВНИЙ>>, plёre <<НаПОВНЯТИ•> 
споріднене з гр. кЛ~&щ <<безліч, біль
шість; населення, ·народні маси, на

род•>, кМ PfJ<;; <<ПовниЙ•>, псл. *рьjnь, 
укр. повний і більш віддаленими псл. 
*pledmenь <<ПЛем'Я>>, укр. плем'Я. -
УРЕ 11, 246; Черньrх li 39; Kopaliriski 
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пл ева 

758; Holub-Lyer 376; РЧДБЕ 565; 
Вуjаклиjа 731, 732; Кlein 1199; Wal
de-Hofm. ІІ 322-323. - Див. ще 
плем'я, повний. 

[плева] (назва худого, охлялого во
ла з розлогими рогами); - неясне. 

[плевел] (бот.) <<косгянець зонтич
ний, Holosteum umbellatum L. Mak; 
італійський райграс, Lolium multiflorum 
Lam. (Lolium italicum А. Br) Mak; анг
лійський райграс, Lolium perenne L.; 
пажитниця п'янка, Lolium temulentum 
L. Нед>>, плівели <<бур'ян>>, [плевільни-
4Я (перійка)] <<Перій, Agropyrum repens 
(L.) Р. В. (Triticum repens)>> Нед; - р. 
плівел <<Пажитниця, Lolium L.>>, пліве
ЛЬl <<бур'ян>>, бр. [плівьt] <<пусті колос
КИ>>, др. пл·Бвел?J <<бур'ян,>; - запози
чення з церковнослов'янської мови; 
цсл. стсл. nл'Ё&ENh <<ТС.>> відповідає др. 
половел?J <<ТС.>>, укр. полова; пор. ч. 
plevel <<КОСТЯНеЦЬ>>, БЛ. plewjel <<ТС.>>, 
СХВ. плівеЛJ <<ПЮКИТНИЦЯ розсунута, 
Lolium remotum>>. - Фасмер ІІІ 227, 
312; Преобр. ІІ 72; Bruckner 418. -
Див. ще полова, полоти. 

ПЛСВра <<ОбОЛОНКа, ЩО ВКриває ле
Гені Та СТіНКИ грудноЇ ПОрОЖНИНИ>>, 
плеврuт <<запалення плеврИ>>, плев
рdльний, плевритuчний, плеврuто
вий; - р. болг. плівра, бр. пліура, п. 
ч. слц. pleura, м. плеврит, плеврu
тис, схв. плеура, слн. p!evra; - оче
видно, запозичення з німецької мови; 
нім. Pleura, Pleurltis через нове лат. 
pleura <<Плевра>>, pleurisis <<плеврИТ>> 
зводяться до етимологічно неясного 
гр. кЛєuра <<ребро, бік; сторона, край, 
ОКОЛИЦЯ>>, 1ТAEUplTH;; <<КОЛЬКа В боці>>. -
СІС 2 657; Huttl-Worth 14; ССРЛЯ 9, 
1361-1362; Kopaliriski 760; SJ:. wуг. 
obcych 581; Holub-Lyer 377; РЧДБЕ 
565; Младенов 428; Вуjаклиjа 734; 
Fremdworterbuch 488; Кlein 1200; 
Frisk ІІ 559. 

[плевун] (зоол.) <<кашалот, Physeter 
catodon L.>> Нед; - р. [плевун] <<один з 
ВИДіВ КИТОВИХ>>; - пов'язане З плюва
ти (р. плевdть); назва зумовлена тим, 
що кашалоти, як і інші китові, вики-

436 

плекати 

дають (випльовують) через ніздрю фон
тан повітря, який захоплює із собою 
воду. - Див. ще плювати. 

плед <<Покривало, яке використову

ють як хустку або ковдру>>; - р. бр. 
болг. плед, п. pled, ч. слц. слн. pled, 
схв. плед; - запозичення з англійської 
мови; англ. plaid <<Шотландський плед, 
вживаний замість плаща; (про ткани
ну) шотландка>> виводиться від шотл. 
plaid( е) <<Шерстяна ковдра>>, що, очевид
но, є скороченою формою іменника 

peallaid <<бараняча, овеча шкіра>>, пов' я
заного з peall <<Шкіра, шкура>>, що по
ходить від лат. pellis <<ТС., хутро>>, 
*pelnis <<ТС.>>, спорідненого з гр. кtЛ11сх 
<<Підошва (ноги, взуття),>, лит. pleve 
<<перетинка, пліва; оболонка>>, псл. *pe
l(e)na <<пелена>>, укр. пеленd. - СІС2 

657; Акуленко 141; Фасмер ІІІ 277; 
Черньrх ІІ 40; St. wyr. obcych 580; 
Holub-Lyer 376; Вуjаклиjа 732; Кlein 
1193; Walde-Hofm. ІІ 275; Frisk ІІ 
499-500. - Див. ще пелена. 

[плезувати] «припускати, гадати» 
Нед; - неясне. 

плекати <<З любов'ю вирощувати, 
виховувати, викохувати; з любов'ю збе
рігати в пам'яті, пристрасно мріяти 
про здійснення чогось; [годувати груд
дю]>>, [плектu, плечu] <<ТС.>> Нед, [пля
кdти] «Годувати груддю; по"!ти, году
вати ягня, теля, що залишилися без 
матері>>, [плекdльниця] <<ВИхователька; 
доглядальниця, НЯНЯ>> Куз, пліканець 
<<Годованець, пестунчик; об'єкт догля
ду, піклування>>, [пліканкq] <<Приймач
ка, оточена увагою й піклуваннЯМ>> 
Нед, Куз, [плеканниця] <<ТС.>> Нед, [плі
канчик] <<Годованець, пестун>> Нед, [пле
катарка] <<ГОДуВаЛЬНИЦЯ>>, [плекачка] 
<<ТС., нянька>>, [плекdтель] <<ТОЙ, хто 
турбується про кого-небудь або що-не
будь; вихователь, наставниК>> Нед, [пле
кот6ра] <<Вівця (коза), яка годує чужих 
ягнят (козенят)>> Нед, [плекотуря] 
<<Мамка, годувальницЯ>> ВеУг, [плекун] 
<<Ягня, яке вигодувала коза>>, [пл яка
тора] <<дійна віВЦЯ>> ГрицАВ, [пля
кунча] <<Ягня, яке не живиться мате-



плекот6ра 

рИНСЬКИМ МОЛОКОМ>>, плеканий <<ВИКО
ханиЙ; зніжений доглядом, піклуван
НЯМ>>; - р. [плекdть] «Годувати груд
дю, сосками>>, п. [plekac] <<тс.; давати 
ссати, годуватИ>>, ч. [plekati] <<ТС. (про 
дитину); напувати, поїти молоком (те
ля, ягня)>>, [naplekati] <<Відлучити (дити
ну)>>, [poplekati, odplekati] <<ТС.>>, слц. 
plekat' «Годувати груддю; виховува
ТИ>>; - очевидно, запозичено як кар

патський чабанський термін з румунсь
ко·! і молдавської мов; рум. [pleca] <<ГО
дувати груддю>>, apleca (молд. аплекd) 
<<ТС.>>, plecatoaгe <<вівця, яка дає моло
КО>> пов'язані з apleca (молд. аплекd) 
<<Нахиляти, нагинатИ>>, утвореним на 

базі лат. аррІісо <<Прикладаю; пристав
ляю, притискую, наближаю, з'єдную>>. 
- VгаЬіе Romanoslavica 14, 166; Cгa
njalav 359-360; SW IV 229; Macl1ek 
ESJC 457; СДЕЛМ 32; DLRM 35; 
Puscaгiu 9. - Див. ще аплікація. -
Пор. комплекс, плестИ. 

плекот6ра, плекотуря див. 
плекати. 

олексиглас <<органічне скло з полі
метакрилавих смоЛ>>; - р. болг. плек
сиглdс, . бр. плексіглdс, п. pleksiglas, 
plexiglas, ч. plexiglaz, слц. plexiglas, м. 
плексиглас, схв. pleksiglas, слн. pleksi
glas; - нове запозичення з німецької 
мови; н. Plexiglas утворено з основи 
лат. plexus <<Сплетіння; сплетениЙ>>, 
похідного від дієслова plecteгe <<плести, 
вити>>, спорідненого з псл. plesti, укр. 
плестu, або з основи гр. кЛ~~н;; <<удар>>, 
пов'язаного з кЛ~ааw <<ударЯЮ>>, та 
іменника н. Glas <<СКЛО>>, з яким, як і з 
двн. glas «rc., бурштин>>, снн. glaгen 
<<блищати, палати>>, іноді пов' язують 
також псл. *glazь <<Куля (кам'яна); ка
мінЬ>>, р. глаз <<ОКО>>, укр. [глазкu] <<за
лізні.грузйла для невода>>. - СІС 2 657; 
Крь1син 143; Kopaliriski 759; St. wуг. 
obcych 580; Holub·-Lyeг 377; РЧДБЕ 
566; Fгemdwoгteгbuch 488; Кluge
Mitzka 259. - Див. ще апоплексія, 
плестИ, глазкИ. 

плем'я, пл{м' Я, [племенник] <<Не
біЖ>>, [пЛеменниця], [племенність] <<на-

плена 

ціональнісТЬ>> Нед, племінник, племін
ниця, [племЯ] <<Племінник або пле
мінницЯ>>, [плем'Яник ЛЧерк, племЯн
t·І.UК Нед], [племепщи чк а] <<Племін
ниця>>, [племенний] <<племінниЙ>> тж, 
племіннИй, [безплем{пний] <<безрідний, 
без племені>>; - р. бр. племя, др. 
плtмя, племя, п. plemi~. ч. pleme, ple
meno, слц. plemeпo, заст. plema, болr. 
М. племе, СХВ. племе, СЛН. pleme, 
стсл. nлєм~; - псл. plem~ ( < *pled
men-) <<Плем'Я>>, пов'язане з plodь 
<<ПЛід>>; - споріднене з ірл. 1oth <<ЛО
Ша>> (з давнім іє. -t-); можливий гене
тичний зв'язок з псл. *рь!nь, укр. пов
ний, гр. кЛ~&щ <<безліч, більшість, ос
новна частина; населення, народні ма

си, народ>>, лат. plёnus <<повниЙ>>, рlё
Ьёs <<плебс>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 
278; Черньrх ІІ 40; Преобр. ІІ 72; 
BгUckneг 418,__ 421; Holub-Kop. 277; 
Machek ESJC 457; Младенов 428; 
Шустер-Цlевц 3тимология 1984, 225; 
Meillet Etudes 424; Мейе ОЯ 570; 
Vondгak І 661; Peгsson Веіtг. 668. -
Пор. плід, повний. 

плена <<Тріщина у металі>>, [плit-td] 
<<осколок, відламоК>> Нед, [пл{нка] <<ПО
лом, тріщина>>, [пленuстий] <<ламкий, 
крихкиЙ>>, [плінuстий, пліновdтий] 
<<ТС.>>, [пленuтися] <<Ставати ламким, 
крихкиМ>> тж; - р. [пленd] <<щілина; 
тріщина, розколина у металі, на каме

Ні>>, бр. [пленка] <<щербинка, зазубли
на>>, ч. слц. [plena] <<дефект у залізі>>, 
[plen] <<дефект на сокирі; вибоїна, трі
щина>>, болг. [пленd] <<Тріщина, щілина 
у залізі, сталі>>, слн. [pl~na] <<зазублина, 
тріщина>>, [ pl~n] <<Зазублина леза ножа>>, 
стсл. nл1.н'~> <<тріщина>>; - псл. plena 
<<тріщина, щілина (на металі, у каме
ні)>>; - переконливої етимології не має; 
можливе зіставлення з лтс. plava <<Не
глибока тріщина у металі>>, яке пов' я
зують або з plene <<окалина>>, спорідне
ним з укр. плівсі <<Тонка ніжна шкірка, 
оболонка>> і [плінd] <<ТС.>>, або з лит. 
plenys <<попіл, зола>>, лтс. plёnes <<біла 
зола на вугіллі, сніжІ-tНКа>>. - Фасмер 
ІІІ 278; Machek ESJC 458; Mikl. EW 
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250; MUhl.-Endz. ІІІ 332, 339. - Пор. 
плЯма. 

пленИ:ця - див. планИця. 
[пленИ:чити] <<базікати, верзти; ма

рити у гарячці>> Нед, [пленuчитися] 
<<снитися Нед; верзтися, довго і не
зв'язно снитися Ме>>, [пленітатися] 
<<Мріяти, марити; бачитися уві сні>> 
Нед; - неясне; можливо, віддалено 
пов'язане з плутати, пльонтати. 

плентати <<іти, їхати, пересуватися 
повільно, через силу; іти, їхати далеко 
або неохоче; блукаТИ>>, плентатися 
<<ТС.>>, [приплянтатися] <<Приблукати
ся, приблудитися>> ВеЗа, приплентач 
<<Приблуда>> СУМ, Нед; - запозичення 
з польської мови; п. p1q_tac si~ <<Шля
тися, вештатися; блукати>>, [pl~tac si~] 
«ТС.>> пов'язані з plq_tac <<Плутати, за
плутувати; вплутувати; спутувати», 

[pl~tac] <<ТС.>>, яким, очевидно, відпові
дає у!):р. плутати; зіставляється та
кож {Serech ZfS!Ph 23, 160) з плестu
ся. - Richhardt 88; Фасмер ІІІ 287-
288; SW IV 226. - Див. ще плутати. -
Пор. пльонтати. 

пленум <<Збори ЧЛеНіВ ВИборНОГО 
керівного орГану>>, пленарний <<Належ
ний, властивий пленуму>>; - р. бр. 
болг. М. СХВ. пленум, П. БЛ. plenum, Ч. 
слц. слн. plenum; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Plenum, 
Plenar-, фр. англ. plenum походять від 
лат. plёnum <<Повне>>, форми с. р. від plё
nus <<повний, заповнениЙ>>, спорідне
ного з псл. *рьjnь, укр. повний. -
СІС 2 657; Чернь1х ІІ 40-41; Kopaliriski 
759; Holub-Lyer 377; РЧДБЕ 566; Ву
jаклиjа 733; Кlein 1200; Gr. Fwb. 590-
591; Walde-Hofm. ІІ 322-323. -
Див. ще повний. 

ПЛСОНаЗМ <<СПолучеННЯ бЛИЗЬКИХ за 
значенням слів, з яких одне або кілька 
зайві>>, плеонастuчний; - р. плео
назм, бр. плеаназм, П. БЛ. p)eonazm, 
ч. pleonasmus, слц. pleonazmus, болг. 
плеоназ~м, М. плеоназам, СХВ. плео
назам, слн. pleonazem; - запозичення 
із західноєвропейських мов; нім. Pleo
nasmus, фр. pleonasme, англ. pleonasm 
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походять від пізньолат. pleonasmus 
<<плеоназм>>, яке зводиться до гр. кЛс;о

vсхщ.t6<;; <<ТС. >>, похідного від дієслова 
кЛс;оvа~єtv <<бути плеонастичним, 
вставляти зайві слова; бути надмір
ним, перебільшувати, сповнювати, 
ряснітИ>>, утвореного від прикметника 
клtwv (кЛєіwv) <<більш численний, біль
ШИЙ>>, що є формою вищого ступеня 
прикметника коЛu<;; «численний; вели
киЙ>>, співвідносною з кЛЄw<;; <<Повний, 
цілиЙ>>, кЛЄо<;; <<ТС.>>, спорідненими з 
лат. plёn us <<ТС. >>, псл. *рьjnь, укр. 
повний. - СІС2 657; ССРЛЯ 9, 1380; 
Kopaliriski 760; Holub-Lyer 377; 
РЧДБЕ 566; Вуjаклиjа 733; Кlein 
1200; Dauzat 566; Frisk ІІ 556. -Див. 
ще повний. 

[плесень] (зоол.) <<ВИД плоского мо
люска, дискофор, Discophora (Cassio
pea)>> Нед; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з плескатий <<плоскиЙ>>. 

ПЛССК, (плескач] <<ЛЯПаНеЦЬ>>, плес
кіт, плескотлuвий, плескати, плесь 
(звуконаслідування, що nередає звук 
від плескання), [плись] «ТС.>> Нед, вИ
плеск, відплеск, оплеск «плескання в 
ДОЛОНі, аПЛОДИСМеНТИ>>, оплески <<ТС.>>, 
[опліскувати] <<плескаТИ>> Нед, пере
плеск <<ПереплескуваННЯ>>, розпліску
вати <<розбризкувати; робити плеска
тим; розголошувати (таємницю)>>, роз
плесканий <<розбризканий; плескатий>>, 
сплеск <<ПЛеСК>>; - р. плеск, плескать 
<<Плескати>>, бр. пляск, плёска~jЬ, плЯс
каць, др. плескати, п. [pleskj <<сніг з 
дощем; сльота, болото; негода, злива>>, 
[pleskac] <<шльопати, ляскати; плескати 
(в долоні); бризкати, обливати, хлюпа
ТИ>>, ч. j)lesk <<Плеск>>, pleskati <<Плеска
ТИ>>, ст. [plestiti] <<бити, стукати, грюка
ти (дверима)>>, слц. plesknut' <<упасти з 
шумом; кинути; грюкнути, стукнути 

(дверима); ляснути>>., plestit', plieskat' 
<<ТС.>>, вл. pleskac <<плескати,>, нл. plesys 
<<ВИЛИВаТИ, ЛИТИ>>, болr·. плескам <<уда
рЯТИ, бити; базікати, говорити дурни
ці>>' плещя (<базікати' говорити дурни
ці>>, м. плеска <<бити, ляскати долонею; 
аплодувати; замішувати тісто>>, плесок 



олескавИдя 

«сплеск, оплеск, аплодисменти», схв. 

п;ьёск.ати <<ляскати, бити долонею; ап
лодувати•>, п;ьесак. <<сплеск, оплеск, ап
лодисменти>>, слн. pleskati <<ляскати, 
бити; ПЛескаТИСЯ>>, СТСЛ. Пі\€СКІЛТН <<бИ
ТИ, ляскати, грюкати; аплодувати•>, 

Пі\€СК'"Ь <<ПЛеСК (руками)•>; - ПСЛ. p)eskь 
<<плеск>>; - звуконаслідувальне утво

рення, очевидно, споріднене з лит. 
plesketi <<лясr<ати, плескати>>, plekseпti, 
plekseti <<тс. •>, лтс. plekset нс.; базіка
ти, вирувати; товкти м'яку землю або 
глину>>; сюди ж належить з іншим 

ступенем вокалізму слн. ploskati <<бити, 
ляскати•>; аналогічними звуконасліду
вальними утвореннями вважаються та

кож стсл. nлншть <<ШУМ•>, гр. кЛсхтсхуЄ.w 
<<ляскаю>>, кЛаааw <<відливаю у форму, 
формую; виліплюю (з глини, воску),>; 
зіставляється також (Варбот Сл. язьr
козн. 1988, 74) З ПСЛ. *po)skati <<ПОЛОС
КаТИ>>, *polkati <<ТС.>>. - Фасм~р ІІІ 
279; Bri.icJner 419; Machek ESJC 458; 
Schuster-Sewc 11 О 1; Младенов 429; 
Skok ІІ 691; Mikl. EW 249; Buga RR І 
473; Trautmann 225; Fraenkel 601-
602; Mi.ihl.-Endz. ІІІ 320, 325. - Пор. 
плюск, ·плЯ:скати. 

[плескавИця] (іхт.) нустера, Blic
ca bjorkna (L.), (Abramis (Blicca) argyro
leuca),>, [плескавка Нед, плесканка, 
плоскавuця, плоскир Л-Г, плоскушка 
Л-Г] <<ТС.•>; - р. [плоскушка, плос
киря], бр. [плескdука, пласк{рка], 
сJЩ. [pleskac (maly), pl'askura] <<ТС.•>; -
назви, пов'язані з плескdтий, плос
кий; зумовлені тим, що тіло у густе
ри, як і в ляща, дуже стиснуте з бо
ків (Маркевич-Короткий 118). - Ко
ломиец Происх. назв. рьrб 12-13. -
Див. ще плескатий, плоскИй. 

[плескана] <<ВИД страви: шматки 
гречаної лемішки, обсипані конопля
ним насінням і засмажені>>; - очевид
но, видозмінене запозичення з литовсь
кої мови; лит. [pleiska.nё] <<Плоскінь, 
чоловіча рослина конопель>>, plaskanis 
<<Тс. >> пов' язується з plaskana «nупа (на 
шкірі)>> і зіставляється зі шв. ст. flas 
<<ТС.>>, дісл. flasa <<щілина, тріщина•>. -

пл есно 

Трубачев Slavia 29/ 1, 27; Лаучюте 92; 
Fraenkel 604. - Пор. поскінь. 

плескатий, плеск.6ватий, плеску
вdтий, плискdтий, плиск6ватий, 
плискуватий, плесканець <<плескатий 
коржик; плеската глиняна посудина•>, 

плесканка <<ПЛеската посудина; плес
катий кусок, круг>>, [плеск.dч] <<Плес
катий хліб; плескатий предмеТ», [плис
кd ч] <<Плескатий хліб•>, плиск.6м <<плос
ким боком донизу>>; - бр. пляскdтьt 
<<ПлескатиЙ>>, ч. [pleskaty] «ТС.•>; - псл. 
pleskat-ь, пов'язане чергуванням голос
них з plosk-ь <<плоскиЙ>>; кореневе е 
збереглось, очевидно, під впливом діє
слівної основи псл. pleskati, укр. плес-
кати <<ударяти, поплескуватИ>>. 
Див. ще плеск, плоскИй. 

[плескач] (іхт.) <<Гірчак, Rhodeus 
seгiceus amarUS>> Нед, [плеск.6ньк.а 
ВеНЗн, пляскdнка, пляскdня, пляс
кdчк.а тж] <<ТС.•>; - пов'язане з [плис
кованя] <<ЛЯЩ>> Л-Г, слц. pleskac 
<<ТС.>>; варіанти назви, очевидно, пере
несені з ляща на гірчака з огляду на 
подібність гірчака до маленького ляща 
(Сабанеев 360). -Див. ще лящ1 • 

[плесковчина] <<Посуд у вівчарстві>> 
Доп. УжДУ 4; - неясне. 

плескуха- див. плоскуха. 
ПЛССНО <<ЧаСТИНа СТОПИ МіЖ п'ятою 

і основою пальців; зап'ясток>> СУМ, Г, 
[плесо] Нед, плЮсно, [плюснЯ ВеНЗн, 
Бі] <<ТС.>>, [передплесниця] <<Частина сто
пи між голінкою і плесноМ>> Нед, пе
редплесно, передплЮсно, [передплЮс
ня Куз] <<ТС.>>; - р. плеснd <<плесно>>, 
плюснd, бр. плюснd, [плесна] «ТС.>>, 
др. плесна <<Нижня частина ноги, сто

па; слід>>, п. [plosna] <<стопа людини, 
верх стопи людиНИ>>, [plosnia] <<ТС.>>, ч. 
[ plesna] <<ПЛеСНО>>, СЛН. plesno «ТС.>>, 
СТСЛ. Пі\€СНІЛ <<СТОПа, ПіДОШВа>>; - ПСЛ. 
[plesna] <<Тс.; слід>>; - споріднене з 
прус. plasmeno <<Підошва ноги>>, лит. 
plasnas, лтс. pl~sa, pl~ksna, балт. *plet
sna <<ТС.>>, які зіставляються з дінд. pra
thab <<ширина•>, ав. fra&ah-, гр. кЛатщ 
<<ТС.>>, лат. planta <<ступня, підошва•>, 
що зводяться, як і псл. *pletje <<Плече•>, 
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до і є. *plat- І рІёt- І plet- <<поширений, 
плоский, рівний; широкиЙ>>. - Фасмер 
ІІІ 279-280; Machek Slgvia 16, 191; 
Mikl. EW 249; Meillet Etudes 164-
165; MSL 14, 342; Trautmann 225; 3н
дзелин СБ3 196; Fraenkel 601; Pokorny 
833-834. - Пор. плече.· 

плесо <<ДіЛЯНКа ріЧКИ зі СПОК!ИНОЮ 
течією між двома nерекатами, закру

тами; вільна від заростей сnокійна ді
лянка водойми; спокійна, чиста водна 
гладінь>>, [плісо] <<плесо>> Кур, [запле
сок] <<затоплене водою місце>> Нед; -
р. [плёсо] <<плесо>>, плёс, бр. плёс 
<<ТС.>>, n. [ploso] «Глибоке спокійне міс
це в річці; наповнене озеро>>, [plos] 
<<Те.; оболонь, лука, вигіН>>, ч. слц. 
pleso <<Гірське озеро>>, нл. ploso <<Глиби
на; вир; безодНЯ>>; - загальноприйня
тої етимолог!! не має; реконструюється 
(Фасмер ІІІ 280) псл. pleso < *pletso 
<<спокійне й широке місце в річці, озе
рі; гірське озеро>>, пов'язане з plesna 
<<стопа, підошва; V слід>>; припускається 
також (Schuster-Sewc 1106) походжен
ня від іє. *рlек-, похідного від *pel- <<тек
ти, лити, наповнюваТИ>>; менш пере

конливе зближення з плескати (Пре
обр. ІІ 73), р. полоса <<смуга>> (Горяев 
Доп. ІІ 29), з гр. дор. ю:ХЛ6<;; <<Глина, 
мул, бруд, болотО>>, лат. pullus <<Темно
сірий, темниЙ>> (Loewenthal AfSlPh 37, 
383) або з лит. pelke <<болото, драгва>> 
(Holub-Kop. 278; Skok ІІ 682; Matze
nauer LF 13, 163-164); вважається та: 
кож <<ПраєвропейськИМ>> (Machek ESJC 
458-459; Holub-Lyer 377). - Дзен
дзелівський Onomastica 17, 133; Nahti
gal Wien. sl. Jb. 4, 15. 

олестИ (нитки, павутину, косу, ві
нок, ЯЗИКОМ), плестuся <<ВИТИСЯ; ПЛеН
татися; с_н}пися>>, [плетар] <<Плетена 
огорожа, плетені ворота; плетений ви
ріб; матеріал для плетіннЯ>> Нед, [пле
тень] <<ТС.>>, [плетенє] <<ЩО-Небудь спле
тене; кошик>> тж, [плетеник] <<пле
тений виріб з білого тіста>>, [плетеник] 
<<обплетений лозою бутель>> Л, [плете
нuці] (мн.) <<ПЛітки, базіканНЯ>> Нед, 
плетенИця <<Вінок, гірлянда; складне 
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переплетення; низка однорідних явищ; 

фігура в танцях, іграх; [плетений ви
ріб; стрічка в косі; пліт, загорода, загін 
Нед; соломина на капелюхи 0]>>, [пле
тенка] <<плетена верхня частина бато
Га>> О, плетення, [плетенЯк] <<ПЛіТ, 
плетені ворота; плетений виріб>> Нед, 
плетuво СУМ, Нед, [плетuнь] <<ЛОЗО
вий пліт, клуня з лозяними стінами, 
плетена з лози стіна будівлі>> Л, [пле
тін] «ТС.>> Л, [плетінь] <<Те. Л; плетена 
огорожа; плетений виріб, вінок, гірлян
да Нед>>, [плетшцеl <<плетене пужал
НО>> Нед, [плетій] ной, хто плете, за
плітає Нед; верхня заплетена частина 
комишевого тину Мо>>, плетільник 
<<майстер, що виготовляє плетені виро
би>>, плетінка <<Плетена сумка; кошик; 
обплетений лозою, дротом глиняний 
або скляний посуд; оздоба з перепле
тених смужок шкіри, стрічок; виріб з 
переплетених лозин, смужок шкіри, 
лика, що використовується як тара; 

вид плетіння; плетення; [сплетена із 
соломи бочка для збіжжя О; в'язана 
шерстяна рукавиця; вид вишивки]>>, 
плетіння, lплетка] <<плітка>>, [плетні] 
<<ТС., базікання; брехНЯ>> Нед, [плет
нuцтво] <<ПЛеТіННЯ, ТрИКОТаЖНе в'язан
НЯ>> Нед, [плеття] <<Гудина огірків>> Л, 
плетун <<Пліткар>>, плетуха, [плетчик] 
<<донощик, обмовник; наклепник>> Нед, 
[плетЮга] <<ТС. Нед; брехун>>, [плитю
га] <<ТС.; бреХНЯ>> ЛексПол, [плетЯнка] 
<<плетений виріб; вінок, гірлянда Нед; 
сплетена із соломи стрічка, яка йде на 
виготовлення капелюха, обгороджена 
криниця>>, [плетька] <<батіг, канчук, 
пуга>> ЛЧерк, [плеть6нка] <<обмотаний 
довгий жмутик соломи по краях две
рей для утеплення» Л, [плєтушка] 
<<невеличкий лозовий кошик з мотузя
ною ручкою>> Л, [пліетка] <<булка з 
переплетених шматочків тіста>> Л, пліт 
<<плетений ТИН>>, [пл{ті] (мн.) <<Пока
рання різкамИ>> Нед, плітка <<nобре
хенька, поговір; [нижня частина вере
тена О; один хід, ряд, виток у плетінні 
Нед]». пліткар, [плітнЯ] <<Плітка, по
говір>> О, пліть <<витке стебло; пле-



пл естИ 

те ний, грубий батіг, нагайка; [ сплете
на із соломи стрічка, з якої зшивається 
бриль; плетіння, що-небудь сплетене, ко
са (волосся) Нед]>>, [вuплітка] <<стріч
ка з коси>>, [заплітє] <<Поле, яке лежить 
за тином>> Ж, [заплітка] <<стрічка для 
коси>>, [зоплет] <<Шевська дратва>> Ж, 
обплетення <<Тканина, якою покриває
ться ізоляція електропроводів, зовніш
ня поверхня шлангіВ>>, обплітальник 
<<робітник, який обплітає електропро
води, шланги>>, [оплета] <<плетіння, 
плетений виріб>>, [оплетини] <<стfічки 
для коси, заплітки в косі>>, [опліт <<За
городжене місце (для скирт сіна) Ж; 
тин>>, [оплітка] <<плетений виріб>> Куз, 
[опліток] <<ТИН>>, переплестИ <<обвити; 
змішати; зшити (сторінки книжок, зо
шитів), оправити>> СУМ, Нед, [пере
плетник] <<ПалітурНИК>> Нед, [переплет
чик] <<ТС.>> Нед, переплетення, пере
плетіння, [переплітка] <<стfічка для 
коси>> Нед, [переплитовічка <<ВИД ви
шивки>>, [переплітонок] <<Крендель, що 
печеться на Різдво для корови>> Ме, 
[підплетень] <<перенесло з пруття>> О, 
підплетина <<брак у тканинах у вигля
ді потовщеної нитки; [батіг Шух]>>, [по
плітати] <<обвивати, обплітати, зв'язу
вати (горшки дротом)>>, [поплетниця] 
<<жінка, яка плете вінок нареченіЙ>> 
Нед, Куз, [попліт] <<Плетений виріб, 
плетінНЯ>> Нед, Куз, [попліть] <<плете
на загорожа, пліт; [верхня частина 
тину],>, lпоплітайко] <<В'язальник дро
ту>> Нед, [поплітка] <<коса (волосся), 
вплетена в іншу Нед; зв' яз ка для скріп
лення плетеного виробу Нед; верхнє 
пасмо у мотузки; червона гарусна 

нитка, якою обплітають зверху косИ>>, 
приплестuся <<Прийти небажаним; не
сподівано з'явитиСЯ>>, приплітатися 
<<те:; приєднуватися>>, [прuплітка] <<ЩО
небудь доплетене, вплетене>>, [прИ
плітки] (мн.) <<вузькі стfічки у кінчи
ках коси>> Нед, [розпліт <<розплітання 
(коси)>> Нед, [розплітка] <<стрічка для 
КОСИ>> Куз, Мо, сплестu (<ВИПлести, 
зсукати; вигадати>> УРС, Г, [сплет] 
«Сплетіння>> Нед, [сплетене] <<ТС.>> Нед, 

плетИця 

[сплетка (дротяна)] <<трос>> Нед, 
спліт <<СПЛетення; [в'язка, жмrт Нед]>>, 
сплітка <<Плітка>>, [уплітати <<багато 
й з апетитом їсти; іТИ>> Шейк, [уплети] 
<<стрічки для косИ>> Нед, [уплітj <<стріч
ка для коси; жіноча зачіска>>, [уплітка] 
<<стрічка для коси Шейк, Нед; гарусна 
стрічка у косах; чуже волосся, що вплі

тається жінками у коси>>, [упльот] 
<<СТрічка для КОСИ>> Нед; - р. плестu, 
бр. плісці, др. плести, п. plesc, ч. 
plesti, слц. pliest', вл. plesc, нл. plasc, 
полаб. plitot, болг. плета, м. плете, 
СХВ. плести, СЛН. pJesti, СТСЛ. Пі\€С'П1; 
- псл. plesti < *pletti < *plekti <<плес
ти, вити, в'язати>>; - споріднене з лат. 
plecto <<nлету; сплітаю, звиваю>>, гр. 
1ГАЕХW <<ТС.>>, 1ГАОХ~ <<ПЛеТіННЯ>>, ДВН. 
flehtan <<nлести, в'язати; заnлітати (ко
су)>>, дісл. flёtta <<Те.; коса (волосся),>, 
дінд. prasnab <<плетений виріб (кошик, 
тюрбан); плетіннЯ>>; іє. *рІек-t- <<nлес
ти, витИ>>, nохідне від *рlек- <<те.; в'яза
ти, заплітати, сповиваТИ>>, можливо, 
nов'язаного з *реІ- <<морщиТИ>>; вислов
люється думка (Мартьrнов Язьrк 81-
82) про nроникнення в nраслов'янську 
мову з італьських мов. - Фасмер ІІІ 
280; Черньrх ІІ 41; Цьrганенко 347; 
Bruckner v418; Holub-Kop. 278; Ma
chek ESJC 459; Schuster-Sewc 1100-
11 О 1; Младено в 429; Skok р 682-683; 
Mikl. EW 250; Meillet Etudes 180; 
Мейе ОЯ 103-104, 172; Trautmann 
224; Walde-Hofm. ІІ 321; Frisk ІІ 
557-558; Кluge-Mitzka 203; Кlein 
1204; Johannesson 580; Ul1lenbeck 179; 
РВгВ 19, 518-519; Persson Beitr. 346; 
Pokorny 834-835. 

[плетенце] <<невеликий пліт (по
ром)>> Нед; - очевидно, результат кон
тамінації основ несnоріднених слів 
плестu <<ВИТИ, в'язаТИ>> і [плит] <<ПЛіТ>>, 
зумовленої їх народноетимологічним 
зближенням. Див. ще плестИ, 
плИстИ. 

[плетИця] (іхт.) <<красноnірка, Scar
dinius (Leuciscus) erythrophthalmus>> 
Нед, [п. біла] <<nлітка, Rutilus (Leucis
cus) rutilus L.>>; - запозичення з nоль-
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плетуха 

ської мови; п. [pleciczka] <<Плітка>>, 
[plet, pleta, pletka] <<ТС.>>, як і ч. [plet
nik] <<Краснопірка>>, відповідають укр. 
[плuтuця] <<nлітка•>, [плотйця] <<ТС.•>. -
Див. ще пліть. 

плетуха (бот.) <<Calystegia L.•>, [плі
туха] <<ТС. (Convolvulus sepium L.k -
похідне утворення від плестu; назва 
зумовлена тим, що плетуха має довгі 
виткі стебла (УРЕ 8, 41 О; Нейштадт 
448); пор. семантично подібну до неї 
назву р. пов6й. - Див. ще плестИ. 

[плетЮх] (бот.) <<повій звичайний, 
Lycium barbarum L.•>, [плеті] (у сполу
ченні чортові п. <<ТС.>>) Mak; - похідні 
утворення від плестu; назви зумовлені 
тим, що молоді пагінці повою міцно 
переллітають кущі й дерева (Вісю
ліна-Клоков 271; Нейштадт 485). -
Див. ще плестИ. - Пор. плотнИ:к2 

[плеузкать] «Говорити дурниці, 
плескати нісенітницю•> Л; - бр. [пля
вузга~ь] <<ТС.•>; - пов'язане з [блевуз
нuти] <<ТС.•> (див.). 

[плехатися] <<повільно йти, плента
тися•>; - не зовсім ясне; у якийсь спо
сіб пов'язане зі слц. plachocit' sa не.•>, 
ч. plahocit.i <<тинятися•>, теж недостат
ньо ясними; фонетично зближене з 
близькозначним плентатися. - Ma
chek ESJC 453. - Пор. плентати, 
плуг ан ити. 

плець - див. плац. 

плече, [плечанка] <<СОрочка без 
зборок біля коміра•> Нед, [плечей] <<ШИ
рокоплеча, кремезна людина•> Л, [пле
ченЯ] (зменш.) Нед, [плечика] (мн.) 
<<вставки на сорочці, що покривають 
плечі•>, плеч[/сько, [плечuці] (мн.) <<ма
ленькі плечі•>, [плечка] (мн.) <<Плічка 
сорочки>> Нед, [плечк6] <<Лопатка (у за
битих тварин)•> Нед, плічка (мн.) <<Ві
шалка для оДягу•>, [пл{чки] (мн.) <<Під
тяжки•> До, [плічце] <<маленьке плече•> 
Нед, пл{чк6 не.; стріЧка через плече в 
платті без рукавіJЗ, у сорочці, ліфчику; 
окіст (лоnатка свині тощо)•> СУМ, Г, 
пліч-6-пліч <<Впритул, поруч•>, плечсіс
тий, [плечсітий] Нед, плечйстий, 
[плечтІстий] <<ПлечистиЙ•> Нед, [пліч-
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плече 

ний] <<плечовиЙ•> Нед, запліччя <<Части
на спини біля плечеЙ•>, [заплічка] <<дві 
симетричні лиштви на грудях і плечах•> 
МСБГ, [зdплічкй] <<ТС.•> тж, Ж, [за
пл{чник] <<жебрацька сумка, дорожня 
сумка•> Ж, заплічний <<ЯКИЙ носиться 
за плечима•>, [наплеча] <<еполети•> Ж, 
[наплечки] (мн.) <<потилиця, шия, спи
на, плече•>, [наплечник] <<Наплічна при
краса панцира, броні; спинний пояс; 
(військовий) плащ, накидка•> тж, на
плічник <<наплічна прикраса або час
тина одягу у вигляді вузької смужки 
на плечах; металеве покриття на пле

чах воїна•>, напл{чний, надпл{ччя <<Ча
стина тіла вище плечей, між плечима і 
шиєю•>, [оплече] <<Жіноча сорочка•> Ж, 
[опл{ччя] <<ТС.•>, опл{чник <<спинка (крі
сла та ін.)•>, [оплочd] «сорочка нарече
ноЇ•> Ж, 6пліч <<Поруч, пліч-о-пліч•>, пе
редпліччя, [підіплечка] <<Підкладка або 
вставка в сорочці, в предметах одягу 

від плечей до половини грудей і спи
НИ•>, [під6пліка, підоплічє], підопл{ч
чя, підоплічка <<ТС.•>, [під6плечка] <<Під
опліччя в чоловічій· сорочці•> Дз, [під
плечнuк] (анат.) <<пахвова западина, 
пахва•> Нед, [підіплечуватu] <<підшива
ти підоплічку•>, [поплечник] «помічник 
Пі, Куз; прихильник, послідовник Куз•>, 
попл{чнuк <<тс.; [ровесник Пі; той, що 
несе на плечах Нед, Куз]•>, [п6плеч] 
<<поруч, поряд•> Л, п6пліч <<ТС., пліч-о
пліч•>, [поплічний] <<рівний, однаковий, 
тотожниЙ•> Пі, [поспл{чний] <<ЯКИЙ сто
їть поруч Нед; суцільний Куз•>, прu
пл{чник <<співучасник, спільник; посі
пака•>, [сплек] <<ХВороба плеча у коня•> 
Я, [сплечитися] <<звихнути плече•> (про 
коня); - р. плеч6, бр. пляч6, др. пле
че, п. ptec, [р!есо], ст. р!есе, ч. plec, 
р!есе, слц. р!есе, вл. р!есо, нл. р!асо, 
полаб. plice (plec), болг. плещu (мн.), 
М. плеКU, СХВ. плеfш, плеnu <<ТС.>>, пле
nе <<Лопатка, плечова кістка; (тех.) пле
че•>, слн. pleca <<пле·чі•>, стсл. nлЕштЕ 
<<ПЛеЧе>>; - ПСЛ. *p]etje ('~p]et'e) <<ПЛе
Че•>, споріднене з ірл. leithe ( < *p!etja) 
<<Лопатка•>, хет. paltana- <<ТС.•>, а також 
з лит. p!esti <<поширювати, розгортати•>, 



плещак 

p!atus <<широкий•>, гр. кЛатu<;; «r;., ши
роко розкиданий; широкоплечии, пов
ний; плоский, рівнинниЙ>>, W}J01ГЛaтfJ 
<<Лопатка>>, що пов'язуються з балт. 
*p!etsna <<Підошва ноги>>, псл. [p!esna] 
<<СТОПа, ПіДОШВа, СЛіД>>, укр. плеСНО 
<<Частина стопи між п'ятою і основою 
пальців•>; менш імовірне псл. *p!ektje 
<<ПЛече•>, яке зіставляють з лтс. p!ycs 
«ТС.>>, ЛИТ. pJokscias «ріВНИЙ, ПЛОСКИЙ>>, 
а також з гр. кЛа~ <<площина, рівнина; 
плита, верхня площадка•>, кЛаи6<;; <<Гір
ська рівнина, площина•>, дісл. f!a <<ус
туп прямовненої скелі•>, лат. p!acidus 
<<СПокійний, смирний, ручниЙ•>, псл. 
p!oskь <<ПЛоский, широкий, просториЙ•>, 
укр. плоскИй (Muhl.-Endz. ІІІ 332-
333; Persson Beitr. 944; Uh!enbeck 
PBrB 19, 519; Holthausen Awn. Wb. 
64). - Фасмер-Трубачев ІІІ 281; 
ЧерНЬІХ ІІ 41-42; Ць!ганенко v34 7-
348; BrucJner 417; Machek ESJC 457; 
Schuster-Sewc 1098-1 099; Младенов 
429; Skok ІІ 680; Ива,нов ВСЯ ІІ 26; 
Mik!. EW 250; Mei!!et Etudes 392; MSL 
14, 342; Trautmaпn 225; Stokes 247; 
Frisk ІІ 553-554; Wa!de-Hofm. ІІ 
316-3 17; Erпout-Mei!let 862, 907; 
Pokorny 833-834. - Див. ще плес
но. - Пор. плоскИй. 

плещак - див. плащак. 
[олещук] <<Тонка дощечка для гри в 

гаївки Нед; вид святкової гри•>; - ре
зультат видазміни деетимологізованого 
слова [лещук] <<ТС.•>, зближеного з пле
скати <<бити (з ляскотом)•>. - Див. 
ще лещата, плеск. 

плеЯда <<група видатних діячів•>, 
ПлеЯди <<зоряне скупчення у сузір'ї 
Тельця•>; - р. бр. болr. плеЯда, п. p!eja
da, ч. слц. слн. p!ejada, м. схв. плеjада; 
- запозичення з німецької або фран
цузької мови; нім. Plejade «сузір'я Плея
ди, сонм поетів•>, фр. pleiade <<ПЛеяда, 
група семи французьких поетів XVI СТ.•> 
походять від гр. ПЛєtабє<;; (іон. ПЛфа
оє<;;) <<СіМ дочок Атланта і Плейони; сім 
зірок 'і сузір'ї Тельця•>, ПЛєtа<;; (іон. 
ПЛ11їа<;;) <<те.; пш;яда - група із семи 
александрійських поетів-трагіків ІІІ ст. 

плин 

до н. е.•>, остаточно не з'ясовано; мож
ливо, пов'язане з кЛЄw <<пливу>> (як на
зва зоряного орієнтира моряків) або з 
кЄЛєю <<дикий голуб>>. - СІС2 658; 
Чернь1х ІІ 42; Фасмер ІІІ 282; Карпен
ко Назв. зв. неба 49; Kopa!inski 759; 
Ho!ub-Lyer 377; РЧДБЕ 566; Младе
нов 429; Вуjаклиjа 732; Dauzat 566; 
Fremdworterbuch 488; Юеіn 1199; Frisk 
ІІ 555. 

плив, пливак, птівати, пливач, 
пливець, пливК[tй, плuвний, пливт[t, 
пливун, плавучий -див. плИстИ. 

[пливак] (орн.) <<ПТах з роду кря
чок, Steгna•> Нед, [пливач] <<ТС.>> Нед; -
похідне утворення від пливтИ; назва 
зумовлена тим, що цей птах оселяєть
ся на річкових косах, берегах озер і 
морів, живиться переважно дрібною 
рибою, яку ловить, плаваючи на воді; 

пор. інші назви цього птаха: водний 
птах, водяник, водн[tК, рибалка, ри
боїд, риболов, рибак, рИбник тощо. -
Воїнств.-Кіст. 102-104; Шарл. ЗО; 
Птиць1 СССР 312. -Див. ще плИстИ. 

[пливая] <<Корова з розложистими 
рогаМИ>> ВеНЗн, lплева] (назва худого 
вола з розложистими рогами); - неяс
не; можливо, результат семантичної 
видазміни назви [пловсія] <<світло-жов
та корова•> (пор.). 

плИгати <<стрибати; різко колива
тися, тремтіти•>, плиг( о)нjти, [плИ
кать] <<СТрибаТИ>> Л, [плuгj <<СТрибоК>>, 
плигун, плигунка, плигуха, плuгом 
<<стрибками•>, плиг (виг.); - бр. [пль'І
гаць] <<стрибати•>; - очевидно, пов'яза
не з [пр[/гати] <<Підскакувати, стриба
ТИ>>; зіставлялося (Ільїнський ЗІФВ 
21-22, 4) з пгерм. *p!eugh- (*p!euk-) 
<<летіти•>. - Потебня РФВ 4, 214; Ko
pecny Езиков. изсл. Младенов 375, 
380. - Див. ще прИгати. · 

[плИйма] <<сила-силенна, безліч, 
тьма-тьмуща•> ЛексПол; - р. [плойма] 
<<велика кількість {дітей)•>, бр. пл6йма 
<<безліч; натовп, юрба•>; - неясне. -
Фасмер ІІІ 284. 

плин, плинuця, птінний, плИну
ти, плинь - див. плИстИ. 
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плис 

плис <<ВИД бавовняної ворсистої 
тканини, бавовняний оксамит>>, плuс6-
вий СУМ, Нед; - р. болг. плис, бр. 
пліс, п. p!is <<ПЛЮШ>>; - через російсь
ке посередництво запозичено зі швед

ської або німецької мови; шв. p!ys 
<<ПЛЮШ>> є результатом фонетичного 
спрощення іменника p!ysch <<ТС.•>, що, 
як і норв. дат. p!ys(ch), грунтується на 
нвн. P!usch <<Те., оксамитова тканина•>, 
до якого зводиться також укр. плюш. -
СІС 1951, 510; Фасмер ІІІ 282; ЧернЬІх 
ІІ 42; Преобр. ІІ 75; SW IV 242; 
РЧДБЕ 484; К!uge-Mitzka 556; Vries 
NEW 531. - Див. ще плюш. 

плисва -див. плИска1 . 
плИска1 (орн.) <<Трясогузка, Motaci!

la•>, [плuстка, плfска, пліства] <<ТС.>>, 
[пщІсочка] <<біла ластівка, Motaci!!a а!Ьа 
L.•> ЛексПол, [плисавка, пщіська] «ТС.•> 
тж, [плисва гірська] <<Гірська плиска, 
М. сіпегеа•>, [шиІскавка] <<Трясогузка•> 
ВеНЗн, [пщісква] <<біла плиска•> Нед, 
[плисківка Шарл, плЮска Л] <<ТС.•>, 
[плuшка] <<жовтобрюшка, Motaci!!a f!a
va L.>>, [флuстка] <<плиска•> Нед; - р. 
плuска «ПЛИСКа; (крутиголовка, Jynx 
torqui!!a L.J.>, бр. пл{ска, п. p!iszka, 
[p!izga, p!iska], ч. слц. [p!iska], вл. p!iska, 
нл. sp!iska, [sp!iska], схв. плі/ска, слн. 
[p!iska] <<ТС.•>; - псл. p!iska, *p!isьka 
<<ТС.>>, очевидно, пов'язане з *p!isk-/ 
p!esk- <<Шум, плесК•> (пор. стсл. nлншть. 
<<ШУМ•>, ч. p!ist' <<ремство, тужіння•>, нл. 
p!isc <<ТС.>> ); назва, очевидно, зумовлена 
криком цього птаха, що передається як 

<<піс-піс•>, або, більш імовірно, тим, що 
плиски люблять держатися біля води. -
Воінств.-Кіст. 269-272; Трубачев 
3ИРЯ ІІ 41-42; Фасмер ІІІ 283; Пре
обр. ІІ 75; Птиць1 СССр 415-418; 
Brus:kпe~ 418; Machek ESJC 460; Schus
ter-Sewc 1104-1105; Младенов 430; 
Mik!. EW 250-251: Див. ще 
плеск. - Пор. блИска. 

[плИска2 ] (орн.) <<лиска, Fu!ica аtга 
L.>>; - результат видазміни форми 
лИска <<ТС.>>, фонетично зближеної з 
плuска <<трясогузка•>. - Див. ще лИс
ка. - Пор. плИска1 . 
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плисюітий, плискач, плиск6ва
тий, плискуватий, плиск6м - див. 
плесюітий. 

плИстИ СУМ, Нед, [пливстИ], 
пливтИ, [плИвати] <<плавати•>, пщіну
ти СУМ, Нед, плавати, плавити <<роз
топлювати; [ сплавляти ],>, пл а в <<Пла
вання; потік; предмети, що пливуть по 
річці суцільним потоком; мулувато-тор
ф'янисті плавучі утворення; ділянка 
трясовини, де під шаром рослинності є 

вода•>, плавба <<плавання•>, [плавuло] 
<<ПЛаваюча деревина у невода, попла

вок>> Нед, [плавакu] (мн.) <<ТС.•> Нед, 
[плавак] <<Плаваючий млиН•>, [плаваль
ник] <<ТОЙ, хто пливе; хто вміє плава
ти•> Она, плавець <<ТС.; орган руху в 
риб і водаплавних тварИН>>, [плавrіч] 
<<ТОЙ, хто плаває на судні, на плоту; 
гарний плавець•> Г, Нед, [плавачка] 
<<СПлавляння дерева (промисел); пліт з 
дерева, яке сплавляюТЬ>>, плавень <<ре
човина для прискорення плавлення до

мішок; флюс; речовина для надання 
міцності глині; [засіб проти флюсу 
Нед]•>, [плави] (мн.) <<махові пера (пта
хів)•> Нед, плавИльник <<фахівець з 
плавлення; прилад для плавлення•>, 

плав[/льня <<П[)ИМіщення, в якому пла
влять метал•>, [плавйнє] (зб.) <<все лег
ке, що тримається над водою й пливе; 
сплавний ліс, плаваючі дерева•> Нед, 
[плавuна] <<Те.; рідина, текучість; роз
плавлена речовина Нед; заросле боло
то до•>, [плавuнка] <<плавальна пере
тинка (у птахів)•> Нед, плавка <<[те.; 
плавець (риби) Нед; один захід рибаль
ською снастю Дз]; плавлення; один 
виробничий цикл плавлення металу•>, 
[плав[/ння] «дерево, що його несе із со
бою повіНЬ>>, [плавuско] <<місце для ку
пання конеЙ•> Нед, плавки (мн.) <<ЧО
ловічі труси для плавання•>, [плавля] 
<<бОЛОТИСТі ЛУКИ>>, плаВНUК <<ПЛаВеЦЬ (у 
риб і водаплавних . тварин); дерева, 
уламки суден, що плавають у воді або 
викинуті водою на берег; [плавальник; 
вид човна НедJ.>, плавні (мн.) <<заболо
чені береги річок, що затоплюються 
під час повені•>, плавня (одн.) <<ТС.•>, 



плИстИ 

плав6к «Поплавок; [слід від птаха, 
який пливе; трясовина, грузьке боло
тисте місце ЛЧерк]>>, плавун <<ТОЙ, хто 
любить плавати; [джерело у колодязі, 
що несе з водою пісок чи глину Па]>>, 
[плавці] (мн.) <<Ті, що сплавляють ліс, 
плоти; поромники>> Нед, [плавя] <<боло
тиста місцевісТЬ>> Нед, [плив] <<потік, 
течія; плав>>, [пливець] <<плавець>>, [пли
вак] <<ТС.; плаваючи й млин; поплавок; 
плаваюче дерево Нед>>, [пливач] <<ТС.>> 
Нед, пливун <<Перенасичені водою по
роди, здатні розпливатися, рухатися», 

плин <<Пропливання, рух, течія; [ріди
на]>>, [плищІця] «Невеликий пліт на річ
ці>> Л, [пленИця] <<ТС.>> Л, [плинь] <<Пе
ребіг, протіканНЯ>> Нед, [плит] <<ПЛіт 
(на воді)>>, [птІта] Нед, пліт, [плот 
Нед, плоть] «ТС.>>, [плітце] <<Невели
кий пліт' порОМ>> Нед, пл отар <<робіт
ник, який збиває плоти, а також го
нить їх при сплаві>>, [пл6тнище] <<Коло
ди, пуизначені для плоту>> Л, [плото
вuцяj <<ПЛіТ, сплавне дереВО>> Нед, пла
вальний <<Призначений для плавання>>, 
[плавщічий, плавчий] <<ТС.>> Нед, [пла
вистий] <<ПЛаваючий, плавучиЙ>> Куз, 
плавк[/й <<здатний плавитися; рівний, 
плавний; здатний добре плавати або 
ковзати; багнистий, грузький; дуже 
швидкий, стрімкий; [пологий Лекс
Пол]>>, плавлений, плавщій, плавучий, 
[плавчатий] <<який має плавці; який 
має плавальні перетинки>> Нед, плив
кИй <<здатний плавитися; плавкий; роз
пливчас-гий; швидкий; [рідкий, текучий 
Нед]>>, [плИвний] <<рідкий, текучий, 
проточний; плавний, легкий; прудкий» 
Нед, плавучий <<ЯКИЙ легко розмиває
ться (про rрунт); плавниЙ>>, плИнний, 
[плавма] <<ВПЛаВ>> Она, плавом, [плав
ця, п.лИвом Нед] «ТС.>>, впливати, 
вплив, впливовий, вплав, вплин 
<<ВПЛаВ>>, ВпЛUНЬ <<ТС.>>, вИплавка, В[l
плавок <<Шматок виплавленого мета

лу>>, випливатИ, вИплив <<ВИЛИВ; (по
вінь]>>, в{дплИв, доплив <<Надходження; 
ПрИТОКа>>, заплав <<Частина ріЧКОВОЇ ДО
ЛИНИ, що затоплюється під час весня
ної повені; [дрова, комиш, що плавають 
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під час повені]>>, заплава, заплавина 
<<тс.; [заливні луки]>>, [заплавець] <<чу
жинець, зайда, заволока>>, заплИв <<зма
гання з плавання або гонки на чов
нах>>, [ заплИванець] (вид взуття), за
птівний «ЗаЛИТИЙ>>, наплИв СУМ, Ж, 
[ наплинок] <<земля, що осунулась, на
пливла•> Ж, [наплавистий] <<запаль
ний; шалениЙ>>, [наптівИстий] <<ТС.>> 
Ж, наплавний <<ЯКИЙ тримається на 
плавучих опорах>>, [наплИвний] <<На
мивний, намулениЙ>> Ж, [оплав] (у спо
лученні в о. <<розкидано; купами, на
товпом>>) Ж, [оплава] «ropa з підмитим 
схилом•> Ч, [опливанка] <<ТС.>> Ч, [опла
вом] <<Суцільною масОЮ>> МСБГ, пере
плав, переплавка, переплавнИй <<ОТрИ
маний шляхом переплавлення; (у вира
зі Переплавна середа <<православне 
свято між Великоднем і Трійцею•> )>>, 
підплйлий, [п6плав] <<Низина біля са
диби, що заливається водою під час до
щу; левада; місце, відведене для трави 
в городі; сіно, вирощене на пустирі•> Л, 
[п6плов] <<ТС.>> Л, [п6плава] <<болотисте 
пасовище>> Г, Нед,. поплавець <<Попла
ВОК>> СУМ, Нед, поплав[/ще <<прикріп
лений до дна предмет, що утримуєть
ся на поверхні води і вказує на місце

знаходження рибальського знаряддя•>, 
[п6плавка] «Поплавок; настоювання 
квашених овочів у чані>> Нед, попла
в6к, [поплавнu (й)] <<Низинний, власти
вий поплаву>> ЛексПол, [п6плавчий] 
<<плавучиЙ•> Нед, п6плавом <<рівно, по
вільно; плавно•>, пр[/плав <<Пристань•>, 
прuплuв СУМ, Нед, проплав <<Пропла
влення (руди, металу)•>, проплавка 
<<ТС.•>, проплrів <<П.і:rавання, змагання з 
плавання на велику відстань•>, розплав 
<<однорідна рідка суміш розплавлених 
речовин•>, [розплава] <<Потік (при плав
ленні)•> Нед, розплавка <<розплавлен
НЯ•>, [розплавник] <<Ливарник, емалю
вальник•> Нед, [розпл[/ва] <<канава (для 
стоку), витік, відвіД у бік•>, [розплав
ний] <<Вкритий емаллю>> тж, розплИв
частий СУМ, Нед, розплИвчатий 
<<ТС.>>, сплав <<сплавляння, сплавка; пліт 
(із сплавного лісу); [злива; потік, боло-
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то; вид жіночої хвороби; острів НедJ», 
[сплавdчка] <<перевезення по воді>>, 
[сплавбd] <<сплавляння лісоматеріаліВ>> 
Нед, [сплавець] <<поплавою>, [сплав[/
нє] <<уламки дерев, колод, сміття, які 
повінь залишає після себе>>, [сплавuс
ко] <<ТС.>>, [сплавuще] <<Місце, де був 
ПОрОМ>> ТЖ, сплавка <<СПЛаВЛЯННЯ (ме
талів); [сплавляння лісу Нед]>>, сплав
лювач <<ТОЙ, хто сплавляє металИ>>, 
сплавнИк <<ТОЙ, хто сплавляє лісомате
ріали; плотар, поромник>> УРС, Г, сплdв
щик <<ТС.>>, [сплавнuцтво] <<сплавна 
справа (промисел)>> Нед, [сплавнЯ] 
<<кровотеча під час пологів; менструа
ція>>, [сплсівнЯнє] <<сплавка (металів)•> 
Нед, [сплавок] (у сполученні [с. шкля
ний] «емаль•>), [сплавці] (мн.) <<Плавці 
(риби)•>, [сплавчук] <<хлопчик на поро
мі•>, [сплаВ[lсІnий] <<ПОХИЛИЙ, КОСИЙ•>, 
[спланuстий] <<ТС.•> тж, сплавщій СУМ, 
Нед, [сплавова] <<хвора на сплав>>, [уп
лИв] <<вилив Г, Нед; стік (рідини), те
чія, перебіг, хід Нед•>, [уплuвний] <<ПО
хилиЙ•> Нед, уплав <<вплав>>, уплuн, уп
щінь «ТС.•>; - р. пльtть, плавать, бр. 
пльІСЦЇ, nлЬЩЬ, nлаваць, др. плутu, 
плавати, п. plywac, ч. p!outi, p!avati, 
ст. p!uti, слц. p!ut', p!avat', вл. pluwac, 
ст. plywac, нл. pluwas, ст. plywas, по
лаб. p!aje <<пливе•>, болг. плувам, пла
вам, м. плива, плови, схв. плuти, 
плuвати, [плавати], слн. p!uti, p!avati, 
СТСЛ. ПМІ(ГН, ПІ\М~АТН; - ПСЛ. pJuti < 
*p!outi (*pleuti) <<ПЛисти•>, p!avati ( < p!a
viti <<Пускати вплав,>); - споріднене з 
лит. p!auti <<полоскати; мити, промива
ти, обмивати•>, лтс. [plevinat] <<гнати 
хвилі•>, гр. тrлtw <<ПЛИВУ•>, тrЛDvw <<МИЮ; 
ПОЛОЩУ•>, Л3Т. pJuit <<ДОЩИТЬ>>, ДВН. fla
wen (f!ewen, f!ouwen) <<полоскати, ми
ТИ•>, ДqНГЛ. f!owan «текти, литися; ли
ти•>, дісл. *f!oa <<Затопляти, заливати•>, 
f!ey <<судно, корабель•>, тох. В p!ewe 
<<ТС.•>, вірм. !uanam <<МИЮ•>, дінд. p!avate 
<<пливе>>; іє. *p!eu- <<Текти; литися, 
пливти•>, пов'язане з *ре!- <<ЛИТИ, нали
вати; наповнювати•>, до якого зводить

ся і псл. *рь1n-ь <<ПОВНИЙ•>. - Фасмер 
ІІІ 271-272, 288-289; Чернь1х ІІ 45; 
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Bruckner 422-423; Ho!ub-Kop. v280; 
Machek ESJC 462-463; Schuster-Sewc 
1093-1 094; Po!ar\ski-Sehnert 111; 
Младенов 429, 430; Mik!. EW 252-
253; Trautmann 223-224; Fraenke! 
609-610; Muh!.-Endz. ІІІ 327; 3ндзе
лин СБ3 85; Юuge-Mitzka 210-211; 
К!еіn 603; Johannesson 560-561, 576; 
Frisk ІІ 559-560; Wa!de-Hofm. ІІ 
326-327; Pokorny 798-800, 835-
837. -Пор. повний. 

плись - див. плеск. 

плит, плИта - див. плИстИ. 
плИта <<Плоский уламок каменю, 

металу; вид печі•> СУМ, Нед, плuтка, 
плитнЯк <<вапнякова або піщана поро
да, яка залягає плитами•>, [плИття] 
(зб.), плитковuй, плrітнuй Г, СУМ, 
плитняк6вий, плитов[tй СУМ, Нед, 
пщітчастий, плuтяний; - р. плuтd, 
бр. пліта, др. плита <<Камінь, цегла•>, 
п. plyta <<Плита•>, болг. [плr[та] <<цегла; 
плита•>, м. плитар <<саман, невипале

на цегла•>, СХВ. плитарица <<ПЛОСКа ПО
судина, блюдо•>, плrІтица <<ТС.•>, стсл. 
nлнтА <<Плита>>; - не зовсім ясне; оче

видно, псл. [p!ita] <<ТС.•>, споріднене з 
гр. тrЛіv&щ; <<цегла; плитка, брусок•>, а 
також, можливо, з більш віддаленими 
дангл. flint <<Галька, кремінь•>, двн. f!ins, 
свн. vlins <<ТС.>>, нвн. F!inte «КреміНЬ>>, 
дат. flint, шв. f!inta <<ТС.•>; неприйнятне 
з фонетичних міркувань припущення 
(Преобр. ІІ 75; Грот Фил. раз. ІІ З 71; 
Bruckner KZ 43, 372; Младенов 430; 
Кiparsky Baltend. 172; Matzeпau,er LF 
8, 10; Mik!. Lex. 573; Mei!!et Etudes 
188) про запозичення з грецькоУ мови 
(гр. тrЛіv&щ). - Фасмер ІІІ 283; Чер
ньrх ІІ 42; Frisk П 562-563; Boisacq 
796; К!uge-Mitzka 207. 

[плитаїс] <<інструмент, .за допомо
гою якого швець загладжує кінці підо
шви•> Дз; - запозичення з німецько"[ 
мови; н. P!atteisen <•Тс.; пр аска•> сІ<лада
ється з основ слів P!atte <<ТС.>>, platten 
<<Прасувати>>, які через нар.-лат. *p!at
tus «ріВНИЙ, ПЛОСКИЙ>> ЗВОДЯТЬСЯ ДО Гр. 
тrЛатu<;; <<Широкий•>, спорідненого з лит. 
p!atus <<ТС.>>, псл. plast-ь <<Пласт>>, *р!е-
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tje <<Плече>>, та Eisen <<залізО>>, що похо
дить від двн. Isan, яке разом з іншими 
германськими формами та кельт. *Isar
no- вважається запозиченням з іллірій
ської мови. - К!uge-Mitzka 160-
161, 554. -Див. ще пласт, плече. 

[плитарь] <<Посуд у вівчарстві>> 
Доп. УжДУ; - неясне; можливо, по
в'язане З СХВ. плитарица <<ПЛОСКа ПО
судина, блюдо>>. - Пор. плИта. 

[плиткИ:й] <<мілкий, неглибокий 
(про річку, воду); поверховиЙ>>, [плu
тий] «ТС.>> Нед; - бр. пльІткі <<міл
кий, мілководний, мілкодонниЙ>>, п. 
plytki <<Мілкий (про річку, тарілку); 
неглибокий, поверховИЙ>>, ч. слц. p!yt
ky <<Неглибокий, мілкий; поверховий, 
пустиЙ>>, болг. птіт"Ок, м. плиток, схв. 
птІтак, плйткй, слн. p!itek, p!itev 
<<ТС.>>, СТСЛ. ПІ\Ь.ІТ'ЬК'Ь <<НеГЛИбОКИЙ>>; -
псл. р!уt-ьkь ( * p!ytv-ь) <<ТС. >>; - не зов
сім ясне; здебільшого пов'язується з 
p!uti <<ПЛИСТИ>>; зіставляється також 
(Варбот ОЛА 1976, 274-277; Vai!!ant 
BSL 31/2, 45-46) з дінд. prtab <<Ши
рокий, ПЛОСКИЙ>>, Гр. тrЛат{н;; <<ТС.>>. -
BrUckner 42~-423; Ho!ub-Kop. 280; 
Machek ESJC 464; Младенов 430; Skok 
ІІ 685; Mik!. EW 253. - Див. ще 
плИстИ. 

[плИ:точка] (назва корови); - не
ясне. 

[плихати] <<Висіти, розвіватися; пур
хати>>; - не зовсім ясне; очевидно, за
позичення з чеської мови; ч. p!ihnouti 
<<обвисати, звисати>>, plihy <<Обвислий, 
розм'яклиЙ>>, ст. p!ihati <<бруднити>>, p!i
havy <<брудний; ідіотськиЙ>> пов' язуєть
ся з p!iziti se <<плазувати•>, слц. [p!'uha
vy] <<ПЛЮГ~ІВИЙ>>, П. pJugawy «ТС.>> (Ma
chek ESJC 463; Ho!ub-Kop. 278); зі
ставляється. також (Варбот Сл. язьr
козн. 1"988, 75) з п. [p!ichtac, p!echtac] 
<<розпліскувати воду>>, схв. [p!ihati] <<ПЛа
вати, розливатися•>, слн. [plihati] <<ХВИ
люватися•> (про воду). 

плИ:ця <<лопать (колеса); (заст.) 
черпак, ківш, яким відливають воду з 
човна; дерев'яний черпак для зерна 
або борошна, залізний черпак для ву-

плід 

гілля>>; - р. птІца, [птІча, птІчка], 
бр. пліца <<ТС.•>; - не зовсім ясне; мож
ливо, псл. р-ь!іса, пов'язане з *po!ovь
nik-ь <<ОПОЛОНИК>>, ispoJ'Ь (цсл. НСПМ'Ь) 
<<Черпак, ківш>>. - Фасмер ІІІ 283; 
Преобр. ІІ 75. - Пор. полоник1 . 

плЯшка - див. плИска1 . 
[плищагИ] (мн.) <<огорожа зі щіль

но поставлених жердин•> ЛексПол; -
неясне; можливо, пов'язане з пліт 
([плит]) <<ОГОрОЖа>> (під плестu). 

плі (команда стріляти); - бр. плі; -
запозичення з російської мови; р. пли 
<<ТС.>> є результатом видазміни форми 
палИ <<пали, підпалюй (порох)•>; коман
да була зумовлена конструкцією серед
ньовічної вогнепальної зброї. - Фас
мер ІІІ 282; Даль ІІІ 12. - Див. ще 
палИти. 

пліва «Тонка оболонка тваринного 
або рослинного організму•>, [плюва] 
«ТС. •> Нед, плівка <<Тонка оболонка; 
тонкий покрив, шар; стрічка (кіно-, 
фото-)•>, [плівкu] (мн.) <<Повіки•> Нед, 
плівчастий; - р. плева, бр. плеука, 
плява, слнц. [p!leva] <<райдужна обо
лонка (ока)•>, полаб. p!evo <<Плівка на 
яйці•>, слн. [p!~va] <<повіка>>; - псл. p!e
va; - споріднене з лит. plev~ <<пере
тинка, пліва, оболонка•>, pleve!e <<плів
ка•>, лтс. p!eve <<Пліва•>, з якими пов'я
зане також лит. plen~ <<тонка оболонка, 
райдужна оболонка•>, укр. тілена. -
Фасмер ІІІ 277; Преобр. ІІ 70-71; 
Matzenauer LF 13, 164; Trautmann 226; 
Fraenke! 620; Muhl.-Endz. ІІІ 342. 
Пор. пелена. 

плівнИ:й - див. пліннИ:й. 
плід, пліднИк <<Жіночий орган роз

множення у рослин, маточка; самець, 

від якого народжується потомство (у 
тварин)•>, [пліднuця] <<Плодовита сам
ка•>, плодівщіцтво, [плоднuк] <<матка>>, 
[пл6дщіця] <<Та, що народжує дітеЙ>> Г, 
Нед, плодовuтість, плодушка <<Коро
тка плодова гілка•>," [плодь] <<Тварина; 
все, що плодиться>>, плодЮчість, плід
лИвий <<ПЛідний; родючий, плодовитиЙ•> 
СУМ, Г, пл{днuй .СУМ, Нед, [плодлu
вий, пл6дний Нед, плоднuстий], пло-
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пліден 

дов[ітий, плодЮчий, [плодЮщий Нед] 
<<ТС.>>, плодівщічий, плодівнuцький, пл6-
дuти СУМ, Нед, плодИтис я, безплід
дя, безплідний, В[tплід <<виплодження; 
витвір•>, вИпладок (лайл.), [заплід] <<За
пліднення, розвід•>, запліднювач, за
пліднювальний, запліднити, [наплід] 
<<приплід, нащадки•>, [наплодок] <<ТС.•> 
Ж, непліддя, [неплідниця] <<безплід
на•>, [нед6плід] <<Недорід•> Ж, оплодень 
<<частина плоду рослини, що оточує на

сіння•>, обезпліднити, обезплодіти, 
обезпл6дніти, прuпл{д СУМ, Нед, при
плідок <<Виводок•>, [прuплодок] <<При
плід•> Нед, розплід, розплідник <<ПЛе
мінне господарство; розсадник•>, роз
пладок <<ВИВОДОК>>, [сплід] <<Народжен
НЯ>> Нед, супліддя; - р. бр. болг. м. 
плод, др. плод'Ь, п. вл. ptod, ч. слц. 
p!od, нл. ptod, схв. плдд, слн. p!od, 
стсл. nлод'Ь; - псл. р!оd-ь, пов'язане 
чергуванням голосних з p!em~ ( < *pled
meп) <<плем'я, рід•>; іє. *p!e-d- <<плід, по
рода•>; очевидно, сюди ж належить 

більш віддалене іє. *p!ot-, якому відпо
відає ірл. 1oth <<ЛОШа•> (Pedersen Ke!t. 
Gr. І 135, 186; Persson Beitr. 668). -
Фасмер ІІІ 278, 283-284; Ч~рнь1х ІІ 
43; Bri.ickпer 42J; Machek ESJC 461-
462; Schuster-Sewc 1087; Младенов 
430, 537; Skok ІІ 687; Mikl. EW 251; 
Mei!!et RS! 6, 132; MSL 20, 99; Peteгs
son Sl. Wf. 23. - Див. ще плем'я. -
По]J. повний. · 

[пліден] (бот.) <<миколайчики по
льові, Eryngium campestгe L.•> Mak; -
неясне. 

плік <<битва•> Пі; - неясне; можли
во, пов'язане з полк, ч. p!uk <<ПОЛК>>. 

плін <<ПОЛОН•> Нед, [плінtіти] <<ПО
лонити, поневолитИ•> Нед, [плfнчити] 
<<ТС.•> Нед; ~ можливо, через російське 
посередництво (р. плен «полон», пле
нuть <<Полонити•>) або безпосередньо 
запозичено з церковнослов'янської мо
ви; цсл. стсл. nлrІ>н'Ь <<ПОЛОН•> відпові
дає укр. полон (див.). 

[пліна1 ] <<Тонка шкірка, тонка обо
лонка, пліва•> ВеБа, ВеУг. [плfнка] <<ду
же тонкий шар, тонке покриття, мемб-
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рана•> Нед, [плінь] <<Тонка оболонка, 
пліва•> ВеБа, [плfнуватий] (у гребінни
ків про роги) <<З наростами і плівка
ми•>;- р. плена <<ПЛіВа, переТИНКа>>, р. 
бр. пл~НКа <<ПЛіВКа>>, П. [pJinka] <<ПЛіВ
ка, шкіра на рані, що загоюється•>, ч. 
слц. plena «Тонка шкірка, оболонка 
(мозку тощо)•>; - псл. l\J!ena] <<пліва•>; -
споріднене з лит. p!ene <<Тс., оболонка, 
перетинка•>, лтс. plene «Тонкий шар•>, 
прус. p!eynis <<мозкова оболонка•>; ге
нетично пов'язане з псл. p!eva, укр. 
пл{ва й семантично більш віддаленим 
пелеІ;Lа. - Фасмер ІІІ 278; Machek 
ESJC 458; Matzenauer LF 13, 162; 
Trautmann 226; Fraenkel 615; MUh!.
Endz. ІІІ 339. - Див. ще пліва. -
Пор. пелеюі. 

пліна2 , пліщістий, пл{нка, пліно
ватий - див. плена. 

[плін{вка] (бОТ.) <<ЛЬОНОЛИСНИК, 
Thesium L.>> Mak; - неясне. 

плінка <<Плівка (фото-, кіно-)•>; -
р. бр. плёнка <<ТС.>>; - очевидно, зумов
лений впливом російської мови резуль
тат семантичної видазміни іменника 
[плінка] <<Тонкий шар; тонка тканина, 
оболонка•>, зменш. від [пліна] <<ТС.>> 
(див.). 

[пліннИ:й] <<багатий, щедрий, прибут
ковиЙ•> Нед, [плівнuй] <<ТС.•> Нед; - за
позичення з чеської мови; ч. заст. p!iny 
<<ПрибутковиЙ•>, [p!fvny] <<ТС.•>, p!eny <<ро
дючий, прибутковий•> є похідними від 
заст. p!en <<Здобич; полон•>, спорідненого 
з п. p!on <<урожай, прибуток; (ст.) здо
бич•>, укр. полон. - Machek ESJC 457-
458; Ho!ub-!Sop. 277; Bri.ickner 418-
419; Schuster-Sewc 1105-1106. -Див. 
ще полон1 •2 . . 

плінтус <<дерев'яний брусок уздовж 
внутрішніх стін будинку•>, плінт6вка, 
плінтувати; - р. болг. плtінтус, бр. 
плінтус, п. p!intus, п. слц. p!inta <<ПЛИ
та ПіД КОЛОНОЮ>>, Ч. СЛЦ. pJint, болг. 
плuнm, СХВ. плuнта <<ТС.>>; - через 
російське посередництво запозичено з 
латинської мови; лат. plinthus <<плінтус, 
нижня частина п'єдесталу колони•> по
ходить від гр. тrЛіv&щ <<цегла; плитка, 



плі нь 

брусОК>> (пор. др. плuнт 7J <<ЦеГЛИНа>>), 
очевидно, спорідненого з псл. [p!ita] 
<<ГІЛИТ3>>. - СІС2 658; Фасмер ІІІ 282; 
Kopa!iriski 760; РЧДБЕ 567; Matze
nauer 403; К!еіn 1201; Frisk ІІ 562-
563. - Див. ще плИта. 

[плінь] <<діяльна, старанна, настир
лива людина>> Нед; - неясне. 

плісе, плісир6вка, плісирувати; -
р. плиссе, бр. nлic:'J, п. p\isa, ч. слц. 
слн. plise, вл. plisej, болг. м. плисе, 
схв. плuсе; ·- запозичення з францу
зької мови; фр. plisse <<Плісе>> пов'язане 
з дієсловом plisser <<Плісирувати, гоф
рувати, робити складки, морщити>>, по
хідним від іменника р!і <<складка, ви
гин, зморшка>>, пов'язаного з дієсловом 
plier <<згинати, згортати>>, що зводиться 
до лат. p!Ycare <<СКладати, згортати, зви
вати, сплітати>>, *p!ecare <<ТС.>>. - СІС2 

658; ССРЛЯ 9, 1404; St. wyr. obcych 
581; Holub-Lyer 378; РЧДБЕ 567; 
Вуjаклиjа 734; Dauzat 567. - Див. ще 
аплікація, плестИ. 

плісень, [плісниці] (мн.) <<ВИд гри
бів, Mucedineae, Mucedines (Hyphomy
cetes)>> Нед, Mak, [пліснь] <<цвіль; плі
сень; мукор· головчастий, Mucor muce
do L. (Mucor Mich.)>> Нед, [плісінь 
Нед, плісність Нед, пліс6нь Г, Нед] 
<<ТС.>>, [пліснЯ] <<ПлісеНЬ>>, пліснява, 
пліснЯвина, [пліснявка] <<хвороба (на
рив) язика>>, [пліснянка] <<Те.; nлісень>> 
Нед, [плісняк[/] (мн.) <<слизняки, My
xomyceteS>> Нед, пліснявий, [пл{сніти] 
Нед, пліснЯвіти; - р. плесень, др. 
плtснь, бр. плесня, п. plesri, ч. p!isen, 
слц. p!esen, вл. нл. полаб. p!esnaive 
<<ПЛіСНЯВИЙ>>, болг. М. плесен, СХВ. пле
СаН, nлесаІ-ь, СЛН. p\esen, СТСЛ. nл.-f>снь.; -
псл. p!esnь <<ПлісенЬ»; - споріднене з 
ЛИТ. pe\eti <<ПЛіСНЯВіТИ>>, p\ekti <<ТС. >>, pe
\~sis <<ПЛісень,), pe\ejaT, p\ekaT <<ТС.>>, p_a\
sas <<бЛіДИЙ, ЯСНО-сірИЙ>>, ЛТС. pa\ss 
<<ТС.>>, pyl~ks <<Сірий, поПелястиЙ>>, ,а та
кож з більш віддаленими р. [пелёсьиї] 
<<плямистий, перістиЙ>>, слн. [pel~sast] 
<<ПЛЯМИСТИЙ>>, дінд. pa\itaQ <<СірИЙ>>, гр. 
тrєЛt6<;; <<безколірний, блідИЙ>>, тrєЛtтv6<;; 
«сіриЙ>>, лат. pallёre <<ставати блідим, 
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пл іть 

бліднути>>, pa!lidus <<блідий, бляклий, 
блідо-зелений, укритий пліснявою, цві
ЛИЙ>>, pu!!us <<Темно-сірий, темний, тем
но-зелениЙ>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 
279; Чернь1х ІІ 41; Преоvбр. ІІ 81; Bruck
пer 418; Machek ~SJC 460; Holub
Kop. 278; Schuster-Sewc 1103; Младе
нов 429; Skok ІІ 683; Mikl. EW 250; 
Fortunatov AfSIPh 4, 580; Matzenauer 
LF 12, 330; 13, 164; 3ндзелин СБ3 55; 
Tгautmann 212; Fraenkel 534, 566; 
Mi.ih!.-Endz. ІІІ 63, 196; Schulze К!. 
Schr. 112; Bezzenberger ВВ 17, 223; 
Vondrak І 403; Uh!enbeck 160; Frisk ІІ 
498; Walde-Hofm. ІІ 239; Pokorny 804. 

[пліска1 ] <<Чашечка жолудя або го
ріха>>, ст. пліска (1627);- др. плюс
ка «ТС.>>; - неясне; можливо, звукона

слідувальне. - Німчук 246. 
пліска2 , пліства -див. плИска1 . 
[пліснИк] <<Плотар, сплавщик (лісо

матеріалів),> Нед; - очевидно, резуль
тат контамінації слів пліт і ліСН[lК. -
Див. ще ліс, плИстИ. 

[ пліснЯвка] ( ент.) <<стонога, мокри
ця стінна, Oniscus murarius Cuv. (L.)>> 
ВеНЗн; - похідне утворення від плі
сень; назва зумовлена тим, що мокриці 

найчастіше сидять у пліснявих місцях. -
Див. ще плісень. 

ПЛlСО - ДИВ. ПЛССО. 
пліт1 , плrт1, плітка, пліткар, 

пліть - ДИВ. ПЛССТИ. 
пліт2 , плітце- див. плИстИ. 
[плітнівка] (орн.) <<лісова завируш

ка, Pгune!la modulaгis L.>> Шарл; -
очевидно, похідне утворення від пліт 
<<ТИН>>, паралельне до тинівка <<ТС.>>; 
мотивація назви неясна. - Воїнств.
Кіст. 330-332; Птиць1 СССР 534-
538. - Див. ще плестИ. - Пор. ти
нівка. 

плітуха - див. плетуха . . 
пліть (іхт., зб.) <<Плітки, Rutilus ru

ti!us L.>>, плітка, плотва <<ПЛітка; 
[краснопірка, Scardinius eгythrophtha!
mus (L.), (Leuciscus erythrophthalmus) 
Нед],>, плотuця, [плотщіця] <<ТС.>> Г, 
Нед, [плот[/чка] <<краснопірка>> Нед, 
[плоть Нед, площuця Нед] <<ТС.•>; - р. 
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платвсі <<Плітка, [краснопірка]>>, плот
В[tца, плотвuчка, плот[tЦа, плотuч
ка, [плотушка] «rC.>>, бр. пл6тка, п. 
ріос <<плітка>>, ч. p!otice, слц. p!otica, 
вл. ріосіса, нл. piosica, полаб. p!utvai
ca, болг. платuка, м. платица, схв. 
p!atika <<ТС. >>, plotica <<краснопірка>>, 
слн. p!atnica <<Leuciscus virgo>>; - оче
видно, псл. *р!ьt-, p!ot-, пов'язане з 
p\yti <<ПЛИСТИ>>; МОЖЛИВО, ЩО ОСНОВОЮ 
plot- первісно позначались плаваючі 
мальки на відміну від ікри; менш пере
конливою є реконструкція псл. p!oty, 
-tve і зіставлення його з гр. тrЛатu<;; 
<<ШИрОКИЙ, ПЛОСКИЙ>>, ЛИТ. pJatus <<ШИ
рОКИЙ>> ( Фасvмер ІІІ 285; Brpckner 421; 
Machek ESJC 462; Schuster-Sewc 1087). 
- Коломиец Происх. назв. рь1б 70-
74. - Див. ще плИстИ. - Пор. пле
тИця. 

[пліха] <<Клинець для заклинюван
ня, заклепування>> Нед, плішка, плі
шИти <<Закріплювати ПЛіШКОЮ>>, за
плішка <<Плішка•>, заплі[иuти, [узсі
пліш] <<ЗаКЛИНИВШИ>>; - бр. плешка 
<<Верхня розширена частина ніжки, 
стрижня; [головка цвяха].>, плішчьщца 
<<Протискуватися>>; - очевидно, запо

зичення з германських мов; пор. нвн. 

pflock <<Кілочок, дерев'яний цвяХ>>, 
pflocken <<Прикріпляти кілочкаМИ>>, но рв. 
p!igg <<Колючка, клинецЬ>>, етимологічно 
неясні. - Кluge-Mitzka 545. 

пліш <<місце, на якому облізла 
шерсть; лисина на голові людини; по
збавлене рослинності місце серед поля, 
в лісі>>, пліш[/на <<ТС.>>, [nлfxa] <<Весня
на проталина; місце, на якому не з'я
вилися сходи>> Корз, [плішuвець] Нед, 
пліш[/вий <<Лисий, позбавлений рослин
ності>>, пліш[/віти <<ставати пліши
ВИМ>>; - р. плешь <<ПЛіШ>>, бр. плеш, 
плех, др. · плtшь, п. p!esz, [p!ech, p!e
cha, p!isz], ч. p!es, слц. plesina <<ТС.>>, ple
chaty <<ПЛіШИВИЙ>>, БЛ. НЛ. p\ech <<ЛИСИ
На>>, бОЛГ. плеШ[lВ <<ПЛіШИВИЙ, ЛИСИЙ>>, 
СХВ. nЛеШUВ <<ТС.>>, плеша <<ПЛіШ>>, СЛН. 
p\esa <<ТС.>>, СТСЛ. nлrf>WH&'Ь <<ПЛіШИВИЙ>>; 
- псл. р!ехь (р!еsь) <<пліш, лисина>>; 
- споріднене з лит. pllkas <<Лисий, го-
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ЛИЙ>>, p\eTke <<ЛИСИНа, ПЛіШ>>, p\]ke «ТС.; 
гола рівнина>>, лтс. p!eiks <<ЛИСИЙ (про 
голову),>, p!iks <<ТС.>>, норв. [f!ein] <<Голий, 
лисий, безшерстиЙ>>, [f!eina] <<ставати 
плішивим, лисим; оголюватись; глузу
вати, кепкувати, скалити зуби>>, шв. 
[f!en] <<Голий, оголениЙ>>, ді сл. f!im <<Глум, 
глузування>>; іє. *p!i(kh)- (*p!oi(kh)-) 
<<ПОрожній; голий, відкритИЙ>> пов'язані 
З *р\1- (*р\ёі-, *p\'di-) <<ЛИСИЙ, ГОЛИЙ>>; 
сумнівне зближення з нвн. B!asse <<блі
дість, безбарвність; біла пляма>> (Mat
zenauer LF 13, 170) або зіставлення з 
р. плесень <<ПЛісеНЬ>> (Bruckneг 418; KZ 
43, 309). - Фасмер ІІІ 281-282; Чер
НЬІХ )І 42; Преобр. ІІ 81-82; Machek 
J;:SJC 459; Ho!ub-Kop. 278; Schusteг
Sewc 1102-1103; Младенов 429; Skok 
ІІ 684-685; Пет лева 3тимология 1967, 
177; Бернштейн Очерк 1974, 274;, Mikl. 
EW 250; Мейе ОЯ 22; Mei!!et Etudes 
174, 358; Trautmann 226-227; Fraen
ke! 611; Muh!.-Endz. ІІІ 334, 344; 3н
дзелин СБ3 125; Мартьшов Сл. и ие. 
аккомод. 127; Johannesson 574, 905-
906; Pokorny 834. 

[плішанка] (орн.) «Лиса камінка, 
Oenante p!eschanka Lepechin (Saxico!a 
!eucomelas)>> Нед; - р. плешсінка <<ВИд 
плиски, Oenante hispaпica (Motaci!!a 
!eucome!a)>>, п. p!eszka <<горихвістка, 
Phoenicurus phoenicuruS>>; - похідне 
утворення від основи пліш <<ЛИсина,>; 
назва зумовлена темним і темно-бурим 
забарвленням з білуватими й білими 
смугами і плямами над оком, на шиї, 
на криючих перах крила, на боках гру
дей, на рульових перах, надхвісті пта
ха. - Воїнств.-Кіст. 324-325; Страут
ман 162, 163. -Див. ще пліш. 

[плішИти1 ] <<мучити>> ВеБ, [вuплі
шити] <<ЗНИЩИТИ>> Я, [запліха] <<утиск, 
гноблення, набридання; утискувач, на
бридлива особа>> ВеБ, [заплішИти] <<На
бриднути, змучИти; розтринькати, змар
нувати (гроші)>> ВеБ, [запліч[/ти] <<ТС.>> 
ВеБ; - видозмінене запозичення з ру
мунської мови; рум. p!e~cui <<Мародер
ствувати, грабувати; гнатися за заро
бітком>>, p!e~can <<грабіжник>>, р!еа~са 
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<<Здобич; несподіваний прибуток; (заст.) 
мародерство, грабіЖ>> походять від схв. 
п;ьачка <<грабіж>>, яке зводиться до гр. 
кЛaxwvw <<давити; розплющувати•>, по
в'язаного з тrЛ&..~ <<Площина; плита>>, 
спорідненим з двн. f!uoh <<СКеЛЯ•>, а та
кож f!ah <<ПЛОСКИЙ>>, ПСЛ. pJoskь <<ТС.>>. -
DLRM 629; СДЕЛМ 320; Skok ІІ 690; 
Frisk ІІ 550-551; К!uge-Mitzka 200, 
209. - Див. ще плоскИй. 

плішИти2 , плішка -див. пліха. 
плішиЯ <<ЛОМ на дерев'яному дер

жаку; [знаряддя, яким кололи колоди, 
бруси, пластини О],>, [пліснЯ, пле
щень, плешнЯ] <<ТС.•>; - очевидно, ре
зультат контамінації слів пішнЯ <<ЛОМ•> 
і плішка. - Див. ще пішнЯ, пліха. 

[пліщ] (іхт.) <<ЛЯЩ, Abramis brama 
L.•>, [пліскованя] <<ТС.•> Л-Г; - слц. 
p!eskac, [p!ieskac], схв. [p!osk, p!osic], 
слн. p!oscic <<ТС.•>; - псл. p!esk- І p!esc-, 
пов'язане з основою p!eskati <<плеска
ТИ•>, паралельне до лящ, [лещ], пов'я
заного з основою лЯскати (лящати); 
назва має звуконаслідувальний харак
тер і передає плескання лящів, які гра
ються під час нересту. - Коломиец 
Происх. назв. рь1б 65; У сачева ОЛЯ 
1975, 110-123; Сабанеев 328; Leder 
80-v81; Stawski IV 172-173; Machek 
ESJC 120-121.- Див. ще плеск.
Пор. лящ1 • 

плов -див. пишів. 
[плова] <<злива СУМ, Нед; повінь 

Нед•>; - очевидно, псл. [p!ova] <<ЗЛИ
ва•>, пов'язане з p!ovQ <<течу, пливу•>, 
p!yti <<ПЛИСТИ•>; - споріднене з лат. 
p!uit <<іде дощ•>, p!uvia <<ДОЩ•>; виводить
ся також від рум. р!оаіе <<ДОЩ•> (Sche
!udko 140) або p!ova <<іде дощ•> (Vrabie 
Romaпoslavica 14, 167). - Див. ще 
плИстИ .. 

[пловая] <<світло-жовта корова>> 
ВеЛ, ВеНЗн, [пловаuсіпа] (у сполучен
ні n. корова «ТС.>>) ВеНЗн; - запози
чення з польсько[ мови; п. [plowula] <<КО
рова світло-жовтої масті•>, [plowucha, 
plowysza] <<ТС.•>, [ptowysz] <<Віл світло
жовтої масті>> утворені від ptowy <<ПО
ловий, світло-рудий, світло-жовтий (про 
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масть тварин)•>, що, як і вл. нл. ptowy 
<<світло-жовтий, половиЙ>>, споріднене з 
укр. пол6вuй <<ТС.•>. - Фgсмер ІІІ З 13; 
Bruckner 422; Schuster-Sewc 1091-
1092. -Див. ще половй:й. 

[плодИст] (бот.) <<цибуля трубчас
та, A!!ium fistu!osum L.>> Нед, [плодuс
тець Нед, плодLістица ВеНЗн, плоди
стиця Mak, плод[/сток Нед, плодіс
тець Mak, плодушка ВеНЗн] «ТС.>>; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [ptodzist] <<цибуля, A!!ium L.•>, 
[ptodziszek] «Тс. •> зводяться через ст. 
ptodzisty <<плодовитиЙ•> до іменника 
plod <<плід•>, якому відповідає укр. плід; 
мотивація назв неясна. - ОньІшкевич 
Исслед. п. яз. 247; BrOckner 421. -
Див. ще плід. 

пло1ти <<Завивати (волосся) рівни
ми хвилями; робити рівні складки (на 
тканині), гофрувати•>, пл6йка, плой
чсістий, пл6йчатий; - бр. пл6іць 
<<Плоїти•>; - очевидно, запозичення з 
російської мови; р. плоuть <<ПЛОЇТИ•>, 
плой <<складка, зморшка>>, пл6йка <<Тс.; 
спеціальні щипці•>, можливо, через по
середництво гол. p!ooien <<робити склад
ки, морщиТИ>>, р!ооі <<складІ<:а, зморшка, 
згин•> і, далі, снідерл. р!ооі, р!оуе <<ТС.>>, 
зводиться до фр. ст. р!оі <<складка, збор
ка; згин, вигин; зморшка•>, пов'язаного 
з дієсловом p!oyer <<згинати, згортати>>, 
що походить від лат. р!ісаге <<складати, 
згортати•>. - Фасмер ІІІ 284; Преобр. 
ІІ 76; Грот Фил. раз. ІІ 400; Dauzat 
567. -Див. ще аплікація, плестй:.
Пор. плісе. 

пломба <<рід свинцевої печатки, 
компактна твердіюча маса•>, пломб{р 
«Пристосування для накладання плом

би•>, пломбувсільник, пломбувсіти; -
р. бр. болг. м. пл6мба, п. ч. слц. вл. 
p!omba, схв. пломба, слн. p!omba; -
запозичення з німецької мови; нвн. 
P!ombe <<Пломба,> утворено від дієсло
ва plombieгen <<пломбувати, накладати 
пломбу•>, що походить від фр. plomber 
<<ПЛомбувати (зуб); навішувати плом
бу•>, пов'язаного з plomb <<свинець; ку
ля; свинцева пломба•>, яке зводиться 
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до лат. plumbum <<свинець>>, очевидно, 
запозиченого з іберійських мов. -
СІС2 658; Фасмер ІІІ 284; Чернь1х ІІ 
43; S±. wуг. obcych 581; Holub-Lyer 
378; РЧДБЕ 567; Вуjаклиjа 734; Юu
ge-Mitzka 555; Dauzat 567; Walde
Hofm. ІІ 325-326. 

пломбір (морозиво); - р. болг. 
пломбuр, бр. пламбір, п. p!ombir; -
запозичено, можливо, через російське 
посередництво, з французької мови; фр. 
plombieres нс. >> утворене за назвою 
французького курортного міста Plom
bieres <<Пломб'єр>>, де цей вид морозива 
був уперше виготовлений. - СІС2 658; 
Коваль 121; Чернь1х ІІ 43; Фасмер ІІІ 
284; S±. wyr. obcych 581; РЧДБЕ 567. 

ПЛОМЇНЬ <<ПОЛум'Я>>, пломінець, 
пломенuстий, пломінкuй, пломенuти
ся, пломен{ти; - бр. [пломень] <<ПО
лум'я,>; - запозичення з польської мо
ви; п. ptomieri <<полум'я>> відповідає укр. 
п6ломінь, пол ум' я (див.). 

[плонюі] <<Лісова яблуня, лісова 
груша>> Нед; - запозичення з польсь
кої мови; п. р±опkа <<дике дерево; по
льова яблуня, дичка; лісне яблуко; 
сорт яблук, яблуко>>, [ptuпka], заст. 
рtопіпа <<ТС.>> споріднені з вл. ptonc <<ди
ка яблуня>>, нл. р±опіс місове дерево, 
дичка; дике яблуко>>, рtопіса <<ТС.>>, ч. 
p!anka <<дичка (про плід), дика груша>>, 
слц. plaпka <<дике дереvво, дичка>>. -
Bruckner 422; Schuster-Sewc 1089; Ma
chek ESJC 454. - Див. ще пшінка2 , 
планнИ:й. 

[плоска1 ] <<плоска пляшка>>, [плос
кун] <<ВИД глиняного глечика>>; - р. 
[пл6ска] <<баклажка на воду>>, ст. плос
кьt (род. в. плоскаве, зн. в. плосковь) 
<<Плошка, плоска посудина>>, болг. 
[плоска] <<дерев'яна фляжка (на ви
но)< м. плоска <<плеската пляшка>>, 
СХВ. плоска, пJЬОСКй <<ТС.>>; - ОЧЄВИД
НО, псл. [*plosky] (род. в. *ploskьve) 
<<пляшка, баклажка•>, [*ploska] «ТС.>>; -
запозичення з германських мов (пгерм. 
*flasko <<фляга•>, двн. flasca нс. >>), 
зближене з псл. ploskь <<плоскиЙ>>. -
Фасмер ІІІ 284; Преобр. ІІ 78; Skok ІІ 
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688-689; Mikl. EW 251; Kпutssoп GL 
38-39; Steпder-Peterseп ZfSIPh 7, 252; 
Uhlenbeck AfSIPh 15, 490. - Див. ще 
флЯга. - Пор. плЯшка. 

[плоска2] (ент.) <<nостільний клоп, бло
щиця, (Acanthia lectularia L.)•> ВеНЗн, 
площuця <<лобкова воша, Phthirus pu
bis L.•>; - очевидно, Похідне від при
кметника плоский, споріднене з утво
реннями типу р. [плоск] <<ВОШа>>, пло
щuца <<плошиця>>, п. [p±oszczka] <<бло
щиця>>, [ptaszka, p±oszczyca, p±aszczyca] 
<<ТС.>>, ч. морав. [ploska] <<лісова блощи
ЦЯ•>, [ploscka], plostice <<ТС.•>, слц. plosti
ca <<блощиця>>; - псл. ploska <<блощи
ЦЯ>>, *ploscica «ТС.>>, пов'язані з ploskь 
<<ПЛоский, сплющениЙ>>; назви зумовле
ні плоскою формою блощиць. - Фас
мер ІІІ 287; Ильинский ИОРЯС v20/3, 
313; Bri.lckner 419; Machek ESJC 462; 
Holub-Lyer 378; Mikl. EW 252. -
Див. ще плоскИй. -Пор. блощИця. 

[ ПЛОСКавка] (ент.) <<КрОВОСОСКа 
кінська, Hippobosca equina L.>> Нед; -
очевидно, похідне утворення від плос
кий; назва зумовлена тим, що всі мухи 
з родини кровососки мають сплюснуте 

тіло. - Горностаєв 327; Urania Тierr. 
Insekten 509-510. - Див. ще плос
кИй. 

[плосква] (зоол.) <<скорпіоновидка 
водяна, Nepa сіпеrеа L.>> Нед; - не-
ясне. 

плоскИй <<З рівною поверхнею; по
логий; сплющений; рівний, як дошка; 
який має невелику товщину або висоту 
і рівну поверхню; розміщений в одній 
площині>> СУМ, Нед, [плоскdтий] 
<<плоский, рівний•> ВеБ, [площuстий] 
<<ТС.>> Нед, площuнний <<ЯКИЙ здійснює
ться На ПЛОЩИНі>>, плоскість <<баналь
Ність; [площина, площа, рівнина; роз
міри поверхні] Нед•>, [пл6сінь] <<площа 
Нед, О; площина, рівнина>>, [плоскань] 
«ТС.•> Нед, [плоскdль] <<плоскостопиЙ>> 
Нед, площа, [rілощdвина] <<ПЛОЩа>> 
Нед, площdдка (з рос.), [пл6щик] 
<<плоско розкладений сніп для покриття 
даху; металевий наконечник стріЛИ•>, 
пл6щuнd СУМ, Г, Пі, площuнка <<пло-
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ска частина споруди, пристрою; рівне 
місце між маршами сходіВ>>, площИн
ність <<Зображення, розміщення в од
ній площині>>, [пл6щінь] <<Площина>> 
Куз, [пл6щість] <<розміри поверхні, 
площа>> Нед, [пл6щність] <<ТС.>>, [плос
тuти] <<ГЛаДИТИ, рОЗГЛаджуваТИ, СПЛЮ
щуваТИ>> тж, сплощuти; - р. плоский 
<<ПЛОСКИЙ>>, бр. пл6ск.і, др. пЛОСК.Ьtu 
«Те.; широкий; низький, сутулуватИЙ>>, 
П. ptaski <<ПЛОСКИЙ>>, Ч. СЛЦ. pJosky 
<<плоскиЙ>>, нл. plascis <<робити плос
ким>>, болг. пл6сак. <<плоскиЙ>>, м. пло
ск.ав, СХВ. плосан <<ТС.; СПЛЮЩеНИЙ>>, 
СЛН. pJosk <<ПЛОСКИЙ>>, СТСЛ. Пі\ОСК'"h <<ТС.; 
широкий, просторий>>; - псл. ploskь 
«ТС., сплющениЙ>>, пов'язане з plasto 
<<пласт, шар>>; - споріднене з лит. 
p!okscias <<рівний, плоский>> (виводить
ся від *plasktjas «ТС.>> ), plastaka ( <*pla
skata) <<долоня; кисть (руки)>>, лтс. 
p!askains <<рівний, широкий; плоскиЙ>>, 
plaskaiпs «ТС.>>, plaka <<низько розташо
ване місце; рівнина, площина, поверх
НЯ>>, plakaпs <<рівний, плоскиЙ>>, p!akt 
<<рОбИТИСЯ ПЛОСКИМ>>, Гр. 1ГАа~ <<ПЛОЩИ
на, рівнина; плита; верхня площадка; 

КОрЖИК>>, ДВН. flah(h) <<ПЛОСКИЙ, рів
НИЙ>>, дангл. flaka <<Підошва (ноги)>>, 
ді сл. flaka <<камбала>>, floki «ТС. >>, лат. 
placidus <<спокійний; рівний, гладкий, 
ПЛОСКИЙ>>, ТОХ. pJaki <<ЗГОДа, порозумін
НЯ>>; іє. *p!ak- (*plag-, *pelag-) <<Широ
кий, плоский, рівний; розширяти, роз
стилати, розгортати, простягати>>; мож

ливе також псл. *plotsk-, яке зіставля
ється з дінд. prathab <<Ширина>>, ав. fra
&ah- «ТС.>>, гр. кЛатu<;; <<Широкий, плос
кий>>, що, як і псл. *pletje <<ПЛече>>, 
зближуються ще з псл. plesna <<ропа, 
підошва; слід; плесно>> (Meillet Etudes 
332; Младенов 430; Hofmaпn 274; Frisk 
ІІ 553-554; Pokorny 833). - Фасмер 
ІІІ 284-285; Черньіх ІІ 43; Bruckner 
417, 419-:-420; Otr~bski LP 1, 124; Ma
chekvESJC 462; Holub-Kop. 205; Schu
ster-Sewc 1085; Ильинский ИОРЯС 
20/3, 113; Брандт РФВ 23, 299; Mikl. 
EW 251-252; Trautmann 222-223; 
BOga RR І 47 4, ІІ 300; Perssoп Beitr. 
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561; Specht 188; Frisk ІІ 550-551; Кlu
ge-Mitzka 201; Johanпesson 571-572; 
Walde-Hofm. ІІ 313-314; Pokorпy 
831. -Див. ще пласт. -Пор. плас
кИй, плесюітий, плесно, плече. 

[ плоскИр] (іхт.) «rустера, Blicca 
bjoerkпa L.>> Марк.-Коf·· [плоск.ирЯ 
Л-Г, плоск.ушк.а Л-Г «ТС.>>; - j). 
[плоск.иря, плоскирка, плоскушка], 
бр. [пласкьtр, пласкірка], слц. [pl'as
kura] <<ТС.>>; - похідні утворення від 
пл6скtі.й; назви зумовлені тим, що тіло 
густери дуже стиснене з боків. - Ко
ломиец Происх. назв. рь1б 12-13; 
Маркевич-Короткий 118; Сабанеев 
357. - Див. ще плоскИй. - Пор. 
лас кИр. 

ПЛОСКЇНЬ <<ЧОЛОВіЧі рОСЛИНИ КОНО
пель; полотно з них>>, [ плоск.инь Mak, 
плоскін Mak, плоск{нка, плоскінкu 
ВеНЗн, плоскунь Mak, пл6скуні Л. 
плоск.ури ВеЗа] «ТС.>>, плоск.[нний, 
[плоск.унний] Нед, [поплоск6нитися] 
(про коноплі) <<Виростаючи, поділитися 
на плоскінь і матірку>>; - бр. [пл6-
скані] (мн.) <<плоскіНЬ>>, [пласк.6ня, 
пласкунь't], п. [pfoskori, ploskun, plos
kuri, plaskori, plaskun, pfaskaп], слн. 
[p!oskovпica] «ТС.>>; - можливо, вже 
псл. *ploskonь результат видазміни де
етимологізованої назви роskопь, укр. 
п6скінь «ТС. >>, зближеної з основою 
plosk'Ь <<ПлоскИЙ>>. - Фасмер ІІІ 339. -
Див. ще поскінь. 

плоскуха (бот.) <<півняче просо, 
Echinoch!oa Cгus galli L.;. [чаполоч, Hi
erochloe R. Br.J,>, [плеск.уха] «ТС.>> Mak, 
[плошкущка] <<чаполоч пахуча, Н. 
odorata (Н. Borealis R. et Sch.)>> Mak; 
- р. [плоскушка] <<Чаполоч>>; - похід
ні утворення від прикметню<ів плос
кий, плеск.dтий; назви, мабуть, зумов
лені плоскою й досить широколінійною 
формою листків цих рослин. - Бісю
ліна-Клоков 91-92, 100-101; Ней
штадт 95-96. - Див. ще плескатий, 
плоскИй. 

[плот1 ] <<Плита, пластина>> Нед, 
[плоть] <<ТС.>>, '[пл6тня] <<Жерстяна 
плита кухонної печі>> тж; - неясне. 
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пл от 

плот2 , плоть, плотар, плотнище, 
. плотовuця - див. плИстИ. 

плотва, плотuця, плотuчка, плот-
1-lUІ{Я, плоть - див. пліть. 

lплотка] (іхт.) <<Плітка, Rutilus ruti
!us (L.) (Leuciscus rutilus L.)•> ВеНЗн; -
запозичення з польської мови; п. plot
ka <<ПЛітка•>, ploc <<ТС.•> відповідає укр. 
плітка, пліть <<ТС.•> (див.). 

ПЛОТНИК1 <<Тесляр>>, (пл6тня] <<де
рев.ообробна майстернЯ>> Па, плотни
кувати <<теслярувати>>; - запозичення 
з російської мови; р. пл6тник <<тесляр>> 
(др. плотьник'Ь <<майстер, що виготов
ляє вироби з дерева, зводить дерев'яні 
будівлі•>) пов'язується з др. плот'О 
<<Пліт, ТИН>>. - Фасмер ІІІ 285. - Див. 
ще плестИ. 

[плотнИк2] (бот.) <<ПОВІИ звичай
ний, Lycium barbarum L.•> Нед, [попло
тuна] «ТС.•> ВеНЗн; - похідні утво
рення від пліт <<паркан>>; назви зумов
лені, мабуть, тим, що густі зарослі по
вою по краях садиб утворюють ніби 
живий тин (Вісюліна-Клоков 271; 
Нейштадт 485; пор. сJщ. z1vy p!ot 
<<ПОВіЙ>>). - Див. ще плестИ. - Пор. 
пл епох. 

[плотнИк3 ] (орн.) <<валове очко, 
кропивник, Trog!odytes tгog!odytes L.•> 
Нед, [пл6тик, поплітник ВеНЗн, по
платок тж] «ТС.•>; - похідне утворен
ня від пліт <<ТИН>>; назва пов'язана з 
тим, що ця дрібна пташка пробігає 
крізь нещільний тин, як і крізь зарослі 
бур'яну, хмизу; пор. інші назви кро
пивника: [стріщіпліт, трескопліт] 
ВеНЗн, нім. Zauпkoпig (букв. <<король 
плоту, тину•>), Zauпsch!Upfer <<Прошми
гувач крізь тин•>. - Воїнств.-Кіст. 
332-333; Страутман 167; ПтицьІ 
СССР 430; Кluge-Mitzka 878. - Див. 
uie плестИ. 

[плотовець]. (бот.) <<Махорка, Nico
tiana rustica L.>>; - очевидно, похідне 
утворення від пліт <<ТИН>> як назва тю
тюну, що висушують на тині. - Див. 
ще плестИ. 

плоть <<тілО>>, безплотний; - р. 
плоть, бр. плоць, др. пл?Jть (плоть) 
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плохИй 

<<Тіло; поверхня тіла, шкіра, колір шкі
ри; істота; кровна спорідненість>>, п. 
plec <<стать, колір обличчя>>, ч. слц. 
plet' <<Шкіра (людини)>>, нл. ples <<Колір 
обличчя, колір; пристрасне, палке ба
жання•>, болг. пл'Ьт <<м'ясна частина 
тіла, ТіЛО>>, М. плот <<ПЛОТЬ>>, СХВ. пут 
<<ТС., тіло; шкіра (людини),>, слн. p6It 
<<колір шкіри, обличчя; плотЬ>>, стсл. 
nл-ьть. <<м'ясо, плоть; тіЛО>>; - пс.h. 
рІ-ьtь <<тіло, шкіра>>; - споріднене з 
лит. pluta <<кірка, кора>>, лтс. pluta <<Ті
ло, плоть, шкіра>>, plutas (мн.) <<Гола 
(ніжна) шкіра, шкіра з голови>>; дальші 
генетичні зв'язки не зовсім ясні; збли
ження (Matzeпauer LF 13, 168) з р. 
п6лоть <<половина свинячої, баранячої 
туші>>, укр. [п6лоть] <<груди гуски чи 
гуска, розрізана навпіЛ>> або дінд. plu
tab <<ТОЙ, що пливе>> сумнівне. - Фас
мер ІІІ 2§6; BrUckner 429-421; Ma
chek ESJC 459; Schuster-Sewc 1101-
1102; Младено в 431; Критенко Вступ 
525; Trautmann 227; Muhl.-Endz. ІІІ 
359; Fraenke! 635; Poriezinski RSI 4, 8. 

плохии <<поганий, кепський; не 
злий, не сварливий (про людину); спо
кійний, смирний; немічний, кволиЙ>>, 
[плохутий] <<ТС.>> Нед, [плоховuтий] 
<<ТС. Нед; несмілиЙ>>, [пліхшuй] <<Гір
шиЙ•> О, ВеНЗн, Пі, [пл6хший.] «ТС.>> 
Нед, плохуватий. <<поганенькиЙ>>, [пл6-
хість] <<Хиба>> Нед, [плохота] <<смирна 
людина>> Пі, [плохута] <<Тиха, спокій
на, несміла людина>>, [плохутка] <<КВО
ла людина>> Пі, Нед, [плохішатu] <<ста
вати гіршим>> Нед, плохувати <<діяти 
необдумано, допускати помилки, про
махи>>, плошати «ТС.>>, [пліхше] нір
ше>> Пі, [поплохщати] <<принишкнути, 
стати тихішим>>; - р. плохой <<ПОГа
ниЙ>>, бр. [плохій] <<ТС., кволиЙ>>; - за
гальновизнаної етимології не має; оче
видно, давнє запозичення з польської 
мови; п. pfochy <<Легковажний; необач
ний, нерозважний; пустотливий; (заст.) 
полохливий; (ст.) незначний, дрібниЙ>> 
відповідає укр. полохлuвий, пол6хати; 
у такому раЗі не слід ототожнювати з 
р. плохой <<поганиЙ>>, яке пов'язується 



ПЛОХОБВИК 

з плоский (Куркина ОЛА 1976, 281-
282; Фасмер ІІІ 286; Ильинский 
ИОРЯС 20/3, 112-113; Брандт РФВ 
23, 299). - ЧерньІх ІІ 43-44; Преобр. 
ІІ 78; Pedersen IF 5, 56. - Див. ще 
поло хати. 

плохоБвик (бот.) <<Обліпиха, щець, 
Ніррорhаё L.>>; - запозичення з росій
ської мови; р. [плоховник] «ТС.>> є ре
зультатом видазміни деетимологізованої 
назви [лоховник] <<Маслинка, лох, Ele
agnus hoгtensiS>>, зближеної з основою 
плохой; перенесення назви з маслинки 
на обліпиху зумовлене зовнішньою по
дібністю цих рослин, що належать до 
однієї родини. -Див. ще лох 1 . 

плошка <<ГЛиняне блюдце з rнотом, 
яке наповнюють жиром для освіт лен
ня, каганець•>; - р. пло~ика нс.; по
судина з невисокими краями•>, ст. 

площки (мн.) <<жирові світильники•>, 
др. площька <<ВИД мита з соляних вар

ницЬ•>, п. [p-!oszka] <<мала макітра, гор
щик, глечик; каганець>> (з укр.); - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з др. 
плоск'О <<ПлоскиЙ>>; може бути виведене 
також з двн. flasca <<пляшка>> або через 
р. ст. *плоша <<пляшка>> з нвн. Flasche 
нс., фляга>>. - Фасмер ІІІ 287; ГС3 ІІІ 
153; Преобр. ІІ 78; Собалевский Лек
ции 137; Ильинский ИОРЯС 20/3, 
113. - Пор. плоска1 , плосюій. 

площа, площdвина, площdдка, пло
щик, площИна, площuнка, площuн
ність, площінь, площість, площність, 
площuнний, площuстий - див. плос
кИй. 

[площик] (бот.) <<ячмінь дворядний, 
Hordeum distichum L.>> ВеБ, ВеНЗн; -
похідне утворення від плоский; назва 
зумовлена тим, що колос цього ячменю 

має плоску форму на відміну від ячме
ню чот"ирирядного. - Див. ще плос
кИй. - Пор. пласкач. 

[площити] <<базікати, балакати, го
ворити•>; - цсл. nлощнтн <<Поширюва

ти (слова, думки); вигадувати•>; - не 
зовсім ясне; можливо, залишок псл. 

*plosciti <<плескати, ліпити•>, пов'язано
го з pleskati <<плескати (язиком)•>. 

плуг 

[площИця 1 ] (іхт.) <<плотва, Rutilus 
rutilus L.; краснопірка, Scardinius (Leu
ciscus) erythrophthalmus•> Нед, [плос
кущка] <<плотва>> Усачева; - р. [пло
щица, плоскуща], бр. [плошчьща, 
пласкуха], п. plaskuny <<ТС.•>; - похід
не утворення від плоскИй; назва зумов
лена плоскою формою тіла плотви; 
можливий зв'язок і з більш давньою 
назвою плотви від основи псл. *рІьtь- / 
plьt-. - Коломиец Происх. назв. рь1б 
11-12, 74.- Див. ще плоскИй. 
Пор. пліть. 

площИця2 - див. плоска. 
[площоБива] <<ЧагарниК>> Нед; 

неясне. 

плуг, плугdр <<ТОЙ, хто оре плугом; 
той, хто працює біля плуга на копаль
них роботах•>, плугdтdр, [плугdтuр] 
<<плугатар•>, [плугdтор Нед, плугdч, 
плуготар О, плужанuн Нед, плужник 
Она] «ТС.•>, [плугове] <<Податок від плу
Га•> Нед, [плуговuця] <<Відбування пан
щини з плугом•> Нед, [плужнuця] <<вид 
плуга, косуля•>, плужок <<невеликий 
культиватор•>, плужнuй <<Оснащений 
плугом•>, плужuти <<орати плугом; об
робляти землю плужком; везти, тала
нити•> СУМ, Нед, О, [плужковdть] 
<<Проnолювати за допомогою nідгор
тальника>> Л, передплужник, [підплу
жанки] <<бики до плуга•> О, [підплуж
ник] <<віл, придатний для роботи з плу
гом•> Нед, паплужне (заст.) <<поземель
ний податок від плуга•>, [розплуга] 
<<борозна•> Нед; - р. бр. болг. м. плуг 
<<ПЛУГ>>, др. плуг·ь, п. нл. plug, ч. слц. 
pluh, вл. p-luh, полаб. plaug, p-laug, схв. 
плуг, СЛН. pJug, СТСЛ. nі\0\(ГЬ «ТС.•>; -
псл. plugь <<ПЛУГ•>; - загальновизнаної 
етимологїі не має; можливо, похідне 
утворення від p!uziti <<тягти по землі•>, 
з яким пов'язане ч. plouhati, plouZiti 
<<ТС.•>, п. ст. [p-luzyc] <<тягатися; волочи
тися, вештатися•>, укр. [плугdнити] 
<<ПОВіЛЬНО ЙТИ, ПЛеНТаТИСЯ>>, де, ЯК і В 
псл. plugь <<ПЛУГ•>, основа p!u-g- визна
ється суфіксальним розширенням дав
нього іє. *ploІ,J- (*рІец-) <<тягти; текти, 
лити, литися•> (BrUckпer AfS!Ph 23, 626; 
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плуrанити( ся) 

Machek ESJC 463-464; Ho!ub-Lyeг 
379; Мартьшов Сл.-герм. взаимод. 175-
178; Трубачев Сл. язьІкозн. 1988, 307; 
Moszyriski JP 36, 1-5; Terras ZfS!Ph 
19, 123 ); менш імовірне виведення сло
в'янських форм (Фасмер ІІІ 287; Пре
обр. П 78; Bгuckneг 422; AfS!Phv 42, 
142; Holub-Kop. 206; Schusteг-Sewc 
1093-1094; Skok ІІ 690; Критенко 
Вступ 532; Мейе ОЯ 130; Кірагskу 
GLG 258; Мегіngег IF 16, 184-185; 
17, 100~101; 18, 244-245; Uhlenbeck 
AfSIPh 15, 490; РВгВ 35, 176-177; 
Тогр 222; van Wijk Lf 23, 366-367; 
28, 125-126; Mei!let Etudes 179; Sten
der-Peteгsen 407-408) з пгерм. *ploga 
«ПЛУГ>>, ДО ЯКОГО ЗВОДЯТЬСЯ ДВН. pfluog, 
pf!uoc, дісл. plogг, пізнє дангл. plog, 
ploh <<ТС.>>. - ЧерньІх ІІ 44; Младенов 
430-43 1; Критенко Вступ 551-552; 
ZVSZ 318; Mikl. EW 252. 

[плуrанити(ся)] <<повільно пересу
ватися (йти, їхати); плентатися>>, [вИ
плуганитися] <<Вибратися на хорошу, 
відкриту дорогу>> Я, [приплуганuтися] 
<<ПОВіЛЬНО діЙТИ>>; - Ч. p]ouhati <<ВОЛО
ЧИТИ (плаття по землі)>>, plouhati se 
<<вештатися, блукати, повільно йти, 
плентатися>>, pllZiti se <<підповзати, під
крадатисЯ>>, слц. plizit' sa <<повзти>>; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
псл. *pьjzti <<ПОВЗТИ>>; зіставляється та
кож з ч. plihпouti <<Обвисати>>, plihy 
<<рОз!'уІ'яклий, обвислиЙ>>. - Machek 
ESJC 453; Holub-Kop. 279, 280. -
По!J. плехатися. 

[плуЖак] (орн.) <<Звичайна горли
ця, Tuгtuг auгitus Вр. (Stгeptopelia tur
tuг L.)>> ВеНЗн, [плуж{кати] <<Вор
куватИ>> (про голуба) ВеУг; - слц. 
pluzik <<голуб-синяк, Columba оепаs>>, 
pluzenie (вид полювання на птахів); -
вважається звуконаслідувальним ут
воренням (Fегіапс Nazv. vtakov 25; 
пор. Воїнств.-Кіст." 30-34; Страут
ман 29; ПтицьІ СССР 336-345); -
можливо, в якийсь спосіб пов'язане з 
щjгач <<Bubo L.>>. 

плутати, плутатися, плутаник, 
плутанИна, плутанИця, плутанка 
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плутократія 

<<спосіб в'язання петель гачком; безла
дне, хаотичне сплетення, переплетен

ня; плетивО>>, плутні <<ХИтрий, нечес
ний вчинок, обман; шахрайство>>, плу
тощі «ТС.>>, плутЯга <<лукава, хитра 
людина; шахраЙ>>, плутаний, [пере
плут] <<Вузол>> Пі, [переплутні] <<За
плутанісТЬ>> Пі; - R· плутать <<плута
ТИ>>, бр. [плутаць] <<Тс.; вештатися, 
блукати; брехати>>, п. plq_tac <<плутати, 
заплутувати, сплутувати, спутувати 

(надівати пута)>>, [pl~tac] <<ТС.>>; - оче
видно, псл. [plutati (p!Qt-, pl~t-)] <<Плу
татИ>>, пов'язане з ple(s)t- <<ПЛести>>; 
неприйнятне зіставлення з лит. plaujoti 
<<Жити безтурботно, блукати (у пошу
ках)>>, гол. flauw <<слабий, млявиЙ>>, 
англ. f!ew, нвн. f!au «ТС.>> (Peteгssoп 
BS!. Woгtst. 76) або з гот. flauts <<хваль
куватиЙ>>, flautjan <<хвастаТИ>> (Matzena
ueг LF 13, 167). - Фасмер ІІІ 287-
288; Преобр. ІІ 79; Варбот 3тимология 
1983, 36-37; Желтов ФЗ 1876, 6, 70; 
Bruckner 417; KZ 45, 324. - Див. ще 
пл естИ. 

плутей (бот.) (у словосполученні 
п. оленячий <<Pluteus ceгvinus (Schaff.) 
Que].>>), плютей «ТС.>>; - р. плютей 
(у словосполученні п. олений <<Pluteus 
ceгviпus (Schaff.) Quel.>>; - запозичен
ня з новолатинської мови; нлат. Plu
teus <<ВИД грибів>> пов'язане з лат. plu
teus <<облоговий щит (плетений і обтя
гнений шкірою); постійний бруствер на 
баштах>>, спорідненим з лит. plaOtas 
<<ПрИПОЛОК>>, ЛТС. pJ~шkts <<ПОЛИЦЯ>>, дісл. 
f!еуоог <<перекладина>> і більш семан
тично віддаленими лит. plauti <<полос
кати; мити, промивати, обмивати>>, псл. 
pluti <<ПЛИСТИ>>, укр. плИстИ; назва, 
можливо, мотивується подібністю фор
ми шапинок плутею до форми обтягне
ного шкірою щита. - Фасмер ІІІ 288; 
FгаепkеІ 608-609; Wa!de-Hofm. ІІ 
328-329. -Див. ще плИстИ. 

плутократія <<Політичний лад, за 
якого вся влада зосереджена в руках 

найбагатшої верхівки панівного класу; 
плутократи, багатЇ!», плутократ <<пред
ставник плутократіЇ>>; - р. плутокра-



плутоній 

тия, бр. плутакратьtя, п. plutokracja, 
ч. plutokracie, слц. plutokracia, вл. plu
tokratija, болr. плутокрация, м. плу
тократиjа, схв. плутократиjа, плу
токрациjа, слн. plutokracija; - через 
посередництво західноєвропейських 
мов (нім. P!utokгatie, фр. ploutocratie, 
англ. plutocracy) запозичено з грецької 
мови; гр. тrЛоuтохратіа <<плутократія, 
влада багатіЇВ•> утворене з основ 
іменника тrЛоі3тщ; <<багатствО•> (мож
ливо, пов'язаного з тrлtw <<пливу, 
плаваю•>) і дієслова хратйv <<Правити, 
володіти, бути сильним•>, пов'язаного з 
хрспщ; <<сила, влада•>. - СІС2 658; 
ССРЛЯ 9, 1460; Kopaliriski 761; Ho
lub-Lyer 379; РЧДБЕ 567; Вуjаклиjа 
735; Кlein 1203-1204; Frisk ІІ 563-
564. - Див. ще аристократ, плИс-
тИ. 

плутонш <<ШТучно одержаний ра
діоактивний хімічний елемент•>; - р. 
болr. плут6н.ий, бр. плут6н.ій, п. plu
ton, ч. вл. plutoпium, слц. plutoпium, 
схв. плутон.йj, плутон.иjум, слн. p!u
tonij <<ТС.•>; - запозичення з новола
тинської наукової номенклатури; нлат. 
plutonium <<плутоніЙ•> походить від Plu
ton <<Плутон (планета, розміщена у Со
нячнrи системі за Нептуном)•>, що ви
водиться через лат. Р!Оtоп <<Плутон (у 
давньогрецькій міфології бог земних 
надр)•> від гр. ПЛоuтwv «ТС.•>, пов'яза
ного з іменником кЛоі3тщ; <<багатство•>; 
наукова назва цього другого трансура

нового· хімічного елемента (відкритого 
у 1940-1941 рр. американськими фі
зиками Г. Сіборгом, Е. Мак-Міланом, 
Дж. Кеннеді, А. Валем) утворена в 
1948 р. від назви планети Плутон за 
аналогією до хімічного терміна нлат. 
neptчпium <<нептуній•>, що позначає пер
ший трансурановий елемент і є похід
ним від назви планети Нептун, розмі
щеної в Сонячній системі за Ураном. -
Волков 101; Фигуровский 101; Kopaliri
ski 761; Ho!ub-Lyer 379; РЧДБЕ 567; 
Вуjаклиjа 755; Кlein 1203, 1204; Frisk 
ІІ 563-564. - Див. ще плутокра
тія. 

пльохати 

[плуца] <<Легеня•> Нед, [плЮца] 
«ТС.•> О, [плуцн.ий] <<легеневиЙ•> Нед, 
[оплуцн.и~-fя] <<Плевра•> Нед, ст. плюца 
<<легені•> (XVI ст.); - запозичення з 
польської мови; п. p±uca <<легені (мн.); 
[легеня]•>, [pluca] <<Легеня•>, [pluce] <<ТС. •>, 
ЯК і Ч. pJfce <<ЛеГеНі>>, СТ. p]iuce, СЛЦ. 
p!'uca, вл. нл. pfuco, полаб. p!auca 
(pfauca) «Тс., легеня•>, р. ст. плюч.е 
<<ТС.>>, СХВ. nлytz.e <<ЛеГеНЯ•>, СЛН. pJjuca, 
СТСЛ. nі\ЮШ'Т'А «ТС.•>, ВИВОДЯТЬСЯ Від ПСЛ. 
[*plut-ja (pl'ut'a)] <<Легені•>, пов'язаного 
з *ploti <<ПЛИСТИ•> (легені плавають на 
воді) і спорідненого з лит. plaOciai, лтс. 
p!ausas «ТС.•>, прус. p!auti <<легеня•> (пер
вісно «Те, що плаває•>) і гр. кЛEUIJWV 
<<легеня•>, дінд. kloman- <<права легеня•>. 
- Дзендзелівський УЗЛП 106, 170; 
Richhardt 88; Фасvмер ІІІ 290; Bru~kner 
422; Machek ESJC 460; Schuster-Sewc 
1092; Skok ІІ 689-690; Berneker IF 10, 
154; Mikl. EW 252; Trautmanп 226; 
Fraenke! 607; Muhl.-Endz. ІІІ 327; 
Frisk ІІ 558-559; Гамкрелидзе
Иванов 815; Pokorny 837-838. -
Див. ще плИстИ. 

[пльова] <<ВИд гри у м'яча•>, [пльо
ваки] «ТС.>>; - неясне. 

пльондр, пльон.др6ван.uй - див. 
пл.Янтро. 

[пльондратися] <<шльопати, йти по 
воді•>, [плЮн.дратuся] <<ТС.•>; - афек
тивне утворення. 

[пльонтати] «плутати (про нитки, 
пряжу)•> Ме, [пль6н.татися] <<плутати
СЯ•> (про ноги) О, [розпль6н.тати] 
<<розпутати•> Нед; - запозичення з 
польської мови; п. plq_tac <<плутати, за
плутувати (про нитки); спутувати (на
дівати пута)•>, [pl~tac] «ТС.•> відповідає 
укр. плутати. - Фасмер ІІІ 287-
288. - Див. ще плутати. - Пор. 
плентати. 

[пльохати] <<Плескати•> ЛексПол; -
зап,озичення з білоруської мови; бр. 
плёхаць «ТС. (про воду); бризкати; па
дати (у грязь, воду)•> разом з р. [пле
хать] <<ПЛескати, ЛИТИ, бризкаТИ>>, НЛ. 
p]esy~ «ТеКТИ, ЛИТИСЯ» пов'язане З бр. 
nлескаць <<ПЛЄСКаТИ•>, р. nлескать «ТС.>>, 
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плювати 

укр. плескати. - Фасмер ІІІ 279, 281; 
Ильинский S!avia 9, 585. - Див. ще 
плеск. 

плювати, плюватися, плЮнути, 
[плювака], плювальниця <<посудина 
для спльовування•>, [плюва чк а] нс. •>, 
пЛЮВОК <<ВИПЛЮНуТе>>., [плюй) <<ТС.>>, 
[плюйк6] <<ТОЙ, хто любить плювати•>, 
[заплюватися] <<завестися, гніздитися•> 
(про воші, миші) Ж, [заплЮнутися] 
<<ТС.•> Ж, [проплЮти] <<ВИплювати час
тинами•> Нед; - р. плевать, [плю
всіть], бр. [плюваць], плявсіць, др. 
плевати, пльвати, п. pluc, ст. plwac, 
ч. p!iti, plivati, ст. pl'vati, слц. pl'ut', 
p!'uvat', вл. pluwac, нл. pluwas, болг. 
плЮвам, м. плука, [плjука], схв. п.юу
вати, слн. pljuvati, стсл. nль.вАтн, nлн
нжтн; - псл. p!'uti (*pjuti), plьvati 
(*pjьvati); - споріднене з лит. spiauti 
<<ПЛЮВаТИ>>, spiov/mas <<ПЛЮВШ-JНЯ•>, ЛТС. 
spjaQt <<ПЛЮВаТИ•>, Гр. кт\Sw <<ПЛЮЮ>>, 
1ГWEAOV <<СЛИНа>>, дінд. ~thivati <<ПЛЮЄ>>, 
лат. spuo <<ПЛЮЮ•>, гот. speiwan <<ПЛЮ
вати•>; іє. *(s)peu-, *(s)pi-, *spei- звуко
наслідувального походження, як варіан
ти передачі звуків плювання. - Фас
мер ІІІ 291; ЧерньІх IJ 39-40; Bruck
пer 419; Machek ESJC 461; Schuster
Sewc 1108-1109; Младенов 431; Skok 
ІІ 692; ZVSZ 319; Mikl. EW 251; Traut
maпn 276; Fгaenkel 866-867; Mi.ihl.
Endz. ІІІ 1007; Meillet MSL 14, 358; 
Schulze KZ 45, 95; Frisk ІІ 617-618; 
Wa!de-Hofm. ІІ 580-581; Pokorny 
999. - Пор. піна. 

[плювачка] (іхт.) <<вид білої риби 
Нед; єлець, Cyprinus alburnus; сиг 
прохідний, Sa!mo lavaretus; білуха, 
Delphiпapterus leucas•> Куз; - очевид
но, пов'язане з дієсловом плювати; 
мотивація назви неясна. - Див. ще 
плювати. 

плюгавий <<непоказний, миршавий, 
незначний, мізерний; ·огидний, мерзен
ний, підлий•>, [плЮга] <<плюгава люди
на Нед; некрасива, бридка жінка•>, 
[плюгава] <<Жінка підозрілої поведінки•> 
Пі, плюгавець <<плюгава людина•>, плю
гсі~и <<ТС.>>, плюгсівиця <<бридка, а мо-
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пшондри 

ральна жінка; гнойова муха, Scatopha
ga; [ящірка НедJ.>, [плюгсівка] <<ТС.•> 
тж, плюгавість, плюгавство, плюга
вити <<робити брудним; ганьбити, пога
нити•>, плюгавіти <<ставати плюгавим•> 
СУМ, Г, паплЮжий, паплюга, паплЮ
жити; - р. плюгавьи'l <<плюгавиЙ•>, 
бр. плюгсівь1, п. p!ugawy «ТС.>>, ч. p!ou
havy <<повільний, закрадливий, повзу
чиЙ•>, ст. pllhavy <<Тс.; брудний; дурний, 
ідіотськиЙ•>, слц. pl'uhavy <<плюгавиЙ•>; -
очевидно, псл. [p!j ugavь] <<плюгавиЙ•>; -
загальновизнаної етимології не має; 
можливо, пов'язане з псл. pl'uti (plьva
ti) <<Плювати•> ( Фасмер ІІІ 289; Bruck
ner 419); зіставляється також (Machek 
ESJC 462; Мартьшов Сл.-герм. взаи
мод. 175) З Ч. p!ouhati <<ТЯГТИ, ВОЛОЧИТИ 
ПО ЗеМЛі>>, p]ouziti <<ТС.>>, П. СТ. [pluzycj 
<<тягатися; волочитися, вештатися•>; не

переконливе зіставлення з двн. flёc
(cho) <<пляма•> (Matzeпauer 13, 171), як 
і з дінд. prok~a <<Обприскування, кроп
лення•>, prok~itavyab <<щоб зрощувати•> 
(Berneker IF 10, 154). - ЧерньІх ІІ 45; 
Виноградов 3тимология 1963, 96. 

[плюгавка] (зоол.) <<пуголовок.> 
ВеНЗн; - очевидно, результат видо
зміни деетимологізованої назви пуголо
вок, зближеної з основою плюгавий. -
Див. ще пуголовок. 

[пшожить] <<іде сильний дощ, зли
ва•> Ник, [плЮщить, плЯжить, плЯ
~иuть] «ТС.•> Ник; - очевидно, резуль
тат контамінації основ [плюх6та] <<Не
года, сніг з дощем і вітром•> і [плЯ.rа] 
<<мокра погода•>, [плЯха] <<ТС.>>. - Див. 
ще плюск, плsіrа2 . 

пшозйнє - див. півзен. 
[пшондри] (мн.) <<замшеві штани у 

галицьких міщаН•>, [плЮдри] <<Шарова
ри•> Нед, [віплюндруватиси (-ся)] <<На
рядитися, причепуритися•> МСБГ; -
бр. [плЮдрьl] <<штани; лахміття, по
ганий, подраний одяг•>, п. p!q_dry <<Ша
ровари, рейтузи•>, [pluder] <<ТС.•>, п. вл. 
pludry <<Шаровари•>, ч. заст. pluпdry 
<<Широкі короткі штани (до коліна)•>, 
слц. pl'uпdry «ТОНJ\і полотняні штани•>; 

через польське посередництво 



плюндрувати 

запозичено з німецької мови; нвн. Plu
derhoseп <<шароварИ•>, як і дат. plud
derbukser не.•>, пов'язане з свн. plu
dern <<балакати•> і нвн. pludern <<Відста
вати, бути просторим, бовтатися, ко
ливатися (про одяг)•>, ст. <<набрякати, 
здуватися; надуватися», свн. b!odern 
<<шуміти, шарудіти, дзюрчати; вирува
ТИ•>, b!adern <<ТС.>> звуконаслідувально
го походження. - Шелудько 42; Rich; 
hardt 89; SW IV 239; Machek ESJC 
463; Holub-Lyer 319; Кluge-Mitzka 
555, 556. 

плюндрувати <<руйнувати, спусто
шувати, нівечити, псувати•>, [пліндру
вати] <<Грабувати, руйнувати, спусто
шуваТИ>>, · [пліндр6вина] <<пограбоване, 
зруйноване, спустошене місце•>, ст. 
плюндровати <<Грабувати, спустошува
ти, розкрадати•> {XVII ст.); - п. plq_d
rowac <<пустошити, плюндрувати•>, ст. 
p!undrowac, p!ondrowac <<ТС.•>, ч. p!un
drovat <<Знищувати, руйнувати по-хи
жацькому•>, слц. рІ 'uпdrovat' <<нівечи
ТИ•>; - через польське посередництво 

запозичено з німецької мови; нім. p!Uп
dern <<Грабувати, розкрадати•>, свн. plun
derп не. •>, первісно <<Відбирати домаш
нє майно, речі•>, є похідним від p!uпder 
<<домашні речі, одяг, білизна•>, що виво
диться від снідерл. plunder <<речі, доб
ро; домашні речі•>, спорідненого з гол. 
*p!undje <<ОДЯГ•>, p!unje, фриз. p!Lшje, 
ploпje, ploaпje «ТС.•>. - Шелудько 42; 
Потебня РФВ 1, 263; St. wyr. obcych 
579; Bruckner 419; Ho!ub-Lyer 379; 
Кluge_:_Mitzka 556; Vries NEW 532-
533; Falk-Torp 840-841. 

плюралізм <<філософське вчення, 
за яким в основі світу лежать численні 
самостійні духовні сутності; множин
ність (думок, поглядів)•>, плюраліст 
<<nрибічюіJ< плюралізму•>, плюрсільний 
<<МНОЖИННИЙ>>; - р. плюраЛUЗМ., бр. 
плюралізм., п. вл. pluralizm, ч. pluralis
mus, слц. pluralizmus, болг. плура
лuз'Ь.М, СХВ. плуралuзам., СЛН. pJura](
zem; - запозичення із західноєвропей
ських моВ-; н. PluraHsmus, англ. p!ura
lism, фр. pluralisme утворено від лат. 

плюск 

p!Пralis <<множинний, різноманітниЙ•>, 
похідного від р!Пs <<більше•>. - СІС2 

659; ССРЛЯ 9, 1468; Kopaliriski 760-
761; Holub-Lyer 379; РЧДБЕ 567; Ву
jаклиjа 735; Fremdworterbuch 489; 
КІеіп 1203; Dauzat 568; Walde-Hofm. 
ІІ 327-328. - Див. ще плюс. 

плюс <<Математичний знак для по
значення дії додавання; позитивна сто
рона; перевага, вигода•>, приплюсува
ти; - р. бр. болг. плюс, п. вл. ч. слц. 
plus, м. плус, схв. плус, слн. plus 
не. •>; - запозичення з латинської мо
ви; лат. plus <<більше•> споріднене з гр. 
коЛu<;; <<Численний; великий, значниЙ•>, 
кЛєіwv <<численніший, великиЙ•>, кЛЄwv 
<<ТС.•>, дінд. purub <<багато•>, ав. pouru-, 
дперс. paru- <<ТС.•>, дірл. і! <<численниЙ•>, 
гот. двн. днн. fi!u <<Численний, багато•>, 
свн. vi!, нвн. viel, дфриз. fё!о, fёl(e), 
дангл. fe!a, feala, feola, дісл. fjQI- «ТС.>>, 
псл. *рьln'Ь <<ПОВНИЙ•>. - СІС2 659; 
Чернь1х ІІ 45; Kopaliriski 761; Holub
Lyer 379; РЧДБЕ 568; Вуjаклиjа 735; 
Wa!de-Hofm. ІІ 322-323, 327-328. 
- Див. ще повний. - Пор. плебс, 
полі-. 

плюск <<шум від руху, падіння во
ди, удару по поверхні води, падіння на 

неЇ•>, плЮскіт, [плюск6та] <<ТС.>>, плюс
кітлuвий, плюскотлuвий, плюсь (виг.), 
плющсіти <<рухаючись, видавати плюс
кіт; ударятися з плюскотом; ударами, 

рухом у воді створювати плюскіт», 
плЮскати не.; з плюскотом лити во
ду, бризкати водою•>, плюскотсіти, 
плюскотіти, плЮснути не.; упасти з 
плюскотом, з шумом•>, плЮскатися <<Па
дати з плюскотом•>, пліОхати <<З плюс
котом падати (в що-небудь рідке); ви
пльовувати•>, пліОхкати <<Те.; бризка
ТИ•>, плЮхатися <<Швидко або незграб
но сідати, опускатися•>, пліОхнути не.; 
упасти з шумом; кинути з шумом (у 
воду)•>, [плюх6та] <<сніг з дощем і віт
ром•> Корз, [зсіплюск] (у виразі свід
кам. в очі дати з. <<звинуватити в об
мані•>) Ж; - р. [плЮснуться] <<З плюс
котом упасти (у щось рідке); швидко 
або незграбно сісти не на своє місце•>, 

459 



пл Юта 

плЮхнуться «ТС.>>, плюх (виг.), [плю
щать] <<плескати>>, бр. плЮскаць щмо
кати (цілувати),>, плЮснуць <<Те.; [ляс
нути долонею; швидко, раптово впас

ти]>>, пЛІОСЬ <<ЦМОК>>, плЮХ <<ШЛЬОП, 
лясь>>, плЮхаць <<плюхати, плескати, 
бризкати>>, плЮхнуць <<те.; [дати ляпа
са]>>, др. плюск'Ь <<звук (?), плеск (?)>>, 
п. plusk <<Плеск, плескіт, плюсь>>, plus
kac <<плескати, плюскати>>, plusпq_c 
«ТС.>>, ч. [pluskot] <<плескіТ>>, [pluskotati] 
<<плескати>> (про воду, дощ), слц. plus
kat' «ТС.>>, вл. plusk <<nлеск, плескіт; 
ляпка, пляма>>, pluskac <<плескатИ>> (про 
воду), нл. pluskas «ТС.>>, болг. плЮсак 
<<удар (батога)>>, плющЯ <<бити, ляскати 
(батогом); плескати; лопотіти на вітрі>>, 
М. ПЛ!fСКа <<ПЛЮХаТИСЯ>>, плусне <<ПЛЮ

ХНУТИСЯ>>, СХВ. nJbyc (ВИГ.) <<ЛЯСЬ, бах; 
плюсЬ>>, п;ьускати << плюскати, nлеска
ти, бризкати; виливати (воду з човна)>>, 
п;ьуснути <<те.; вnасти>>, слн. p!jusk 
<<ПЛюскіТ», pljuskati <<nлюскати, ляска
ТИ>>, СТСЛ. nі\ЮСК'Ь <<ШУМ>>; - ПСЛ. pJjuskь 
<<ТС., плюсК>>; - очевидно, звуконаслі
дувальне, як і nаралельне з іншим сту
nенем вокалізму pleskь <<плеск>>; пор. 
аналогічніутворення лит. pliausketi <<би
ти, ляскати (батогом), nлескати (рука
ми); плескатися (у воді)». p!iauksti <<ба
зікати>>. - Фасмер ІІІ 289-290; Чер
ньгх JI 45-46; Bruckner 4l9; Machek 
ESJC 460-461; Schusteг-Sewc 1107; 
ZVSZ 316; Ильинский ИОJ?ЯС 20/3, 
88; Mikl. EW 251; Meil!et Etudes 220; 
Trautmann 226; Buga RR І 475. - Пор. 
плеск. 

[плЮта1 ] <<дощ, дощова погода>>, 
[флЮта] <<Мокрий сніг>> О, [плЮтить] 
<<іде дощ>> Нед; - п. p!uta <<негода; [ка
люжа на ДВО!Jі, стояча вода; гюпла
вець]>>, ч. слц. [p!'uta] <<дощова погода>>, 
нл. ст .. p!ut <<повінь>>; - загальноприй
нятого пояснеtJНЯ не має; зіставляється 

(Machek ESJC 464) ·з лат. pluit <<іде 
дощ>>; пов'язується (Bruckner 419) з п. 
pluchota <<негода>>, pluskota <<ТС.>>, plus
kac <<плюскати, пле~кати>>; нл. p!ut ви
водиться (Schuster-Sewc 11 08) від нвн. 
Flut <<повінь>>. 
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[пшота2 ] (назва пса) ВеБ; - не
ясне. 

плютей - див. плутей. 
[плЮтка] (бот.) <<рід грибів іноцибе, 

Inocybe>> (у сполученні [п. щелиста] 
<<ВИд печериці, Agaricus rimosus Bu!l. 
(ІпосуЬе)>> Нед, Mak); - п. [plutka] <<ВИД 
сироїжки>>; - неясне; можливо, пов'яза
не з плютей <<рід грибів P!uteuS>>. 

[плЮха] (ент.) <<м'ясна муха, Sarco
phaga carnaria L.>>; - очевидно, пов'я
зане із заплЮвиця <<ТС.>> (див.). 

пшохати, пл/Охкати, пліОхнути -
ДИВ. ПЛЮСК. 

пшоца - див. плуца. 
[плюцник] (бот.) <<цетрарія ісланд

ська, ісландський мох, границя, Cetra
ria islandica (L.) Ach.>> Mak; - похідне 
утворення від [п.лЮца] <<легені>>; назва 
зумовлена застосуванням ісландського 
моху в народній медицині для лікуван
ня туберкульозу і коклюшу (Лік. росл. 
169); пор. іншу його назву [легковіць], 
похідну від [легке] <<легеня>>. - Див. 
ще плуца. 

плюm <<схожа на оксамит тканина 

з м'яким ворсОМ>>; ___.:... р. бр. болг. плюш, 
п. plusz, заст. plisz, plisia, plisnia, ч. 
слц. p!ys, м. плиш, схв. плйш, слн. 
plfs; - запозичення з німецької мови; 
нвн. P!Usch (Plisch, Pluss) <<ПЛЮЩ ок
самитова тканина>> походить від фр. pe
luche <<ТС.>>, утвореного від фр. ст. pelu
chier <<смикати, сіпати; скубти>>, що 
зводиться до галла-ром. нар.-лат. piliJ.c
care <<позбавляти волосся>>, похідного 
від лат. pilare <<ВИривати, зстригати во
лосся>>, утвореного від pilus <<волос; во
лоссЯ>>; фр. peluche виводиться також 
(Dauzat 544) від іт. peluzzo <<сорт тон
кого сукна; (букв.) волосинка, ворсин
ка>>. - СІС2 659; Чернь1х ІІ 46; Фасмер 
ІІІ 290; К3СРЯ 345; Преобр. ІІ 75; S±. 
wyr. оЬсуср 582; Holub-Lyer 379; Ma
chek ESJC 464; БТР 594; Вуjаклиjа 
734; Matzeпauer 279; К!uge-Mitzka 
556; К!еіп 1203; Gamillscheg 691. -
Див. ще пілЮля, повсть. 

[плюmнsік] (бот.) <<куга озерна, 
Schoenop!ectus pallustris>> Л, Нед; - р. 



плющ 

[плюшник] <<ВИд лепешняку, Glyceria 
spectabilis•>; - результат видазміни на
зви лепешнЯк <<Glyceria R. Br.; лепеха, 
Acorus calamus L.•>, похідної від лепе
ха1 (див.). 

плющ (бот.) <<прочитан, Hedera 
L.•>; - р. плющ, бр. плюшч, полаб. 
pl'aust' (pl'aust'a), схв. шьушт, слн. 
plusc <<те .• >; - псл. [pljuscь] <•плющ 
прочитан•>, пов'язане з pl'uti (plьvati) 
<•плювати•>, паралельне псл. [bljuscь] 
«плющ, Hedera helix L.>> від blьvati, 
bljujc;_> <<блювати, блюю•>; назви зумовле
ні блювотними властивостями, непри
ємним смаком ягід плюща; сумнівне зі
ставлення плющ з лтс. plauskas <<лу
па>>, схв. п;ьускё <•висип•>, лит. pluskos 
<<пасмо волосся•>, норв. [flustr] <<скалка, 
лупа•>, [f!us, flusk] <<ТС.>> (Buga RR ІІ 
518; Specht 117-118) або з дінд. puc
chab <•хвіст; прут, лозина•> (Agrell Zur 
bs!. Lautgesch. 35).- Шамота 141; 
Фасмер ІІІ 290-291; Чернь1х ІІ 46; Po
lanski-Sehnert 112; Симоновиh 223-
224; Mikl. EW 251; Berneker IF 1 О, 
!51. - Див. ще плювати. - Пор. 
блющ. 

[плющай] (бот.) <•лепеха, аїр, Aco
rus L.•> Л; - бр. плюшчай <<Їжача го
лівка, Spargaпium L.•>, п. [pluszczaj] <<Ле
пеха звичайна, Acorus calamus L.>>; -
пов'язане з плЮщити <•робити плос
ким, роздавлювати•>; назва зумовлена 

тим, що цвітяне стебло у лепехи силь
но сплющене (Флора ІІІ 6; Вісюліна:__ 
Клоков 83-84; Нейштадт 145-147; 
Симоновиh 9). -Див. ще плЮщити. 

пшощити <<Натискаючи, роздавлю
вати, робити плоским; закривати, за
плющувати (очі)•>, [плюскач] <<стручок 
гороху, в якому ледь з'явилася зав'язь; 
плюскле зерно•> Л, [плЮща] <<блощиця•> 
О, щzющuльник <<робітник, що займа
ється ПЛЮЩеННЯМ>>, пЛЮЩUЛЬНЯ <<ПрИ
МіЩеННЯ, де ВідбуваЄТЬСЯ ПЛЮЩеННЯ>>, 
[плюскатий] <•плоский, рівниЙ•> Нед, 
[плюскuй] <<ТС.>>, плЮсклий <<ТС., сплю
щений; порожній, дірчастий всередині 
(про плоди); [незрілий, нестиглий Нед]•>, 
[плюск6ватий] <<Плоский, сплющений, 

плющух 

із зморшками•>, [прuплюсток] <<надто 
плоский дах•> Нед, [сплЮскли] <<сплюс
нутий, плоскиЙ•> Л; - р. плЮщить 
<<робити плоскиМ•>, [плЮснуть] не.•>, 
бр. плЮшчьщь <<плющити•>, lплЮскаць] 
<<заплющувати (очі)•>, [плtщиць] <<сплю
щувати•>, п. pluskwa <<блощиця•>; - псл. 
[pljusk- (pljust-)] <<робити плоским•>, по
в'язане чергуванням голосних з ploskь 
<<плоскиЙ•>; - можливо, споріднене з 
лит. plauska <<велика лучина, тріска, 
скалка•>, pliauske не.•>, pliauska <<полі
но, плаха, колода•>, лтс. p!aOksta <<доло
НЯ>>, p!austa не.•>. - Фасмер ІІІ 289, 
291; Преобр. ІІ 83; Mikl. EW 250-251; 
Брандт РФВ 18, 22; Buga RR ІІ 301; 
MUhl.-Eпdz. ІІІ 325. 

[плющіти] <<сочитися, просочувати
СЯ>> Ме, [плЮща] <<Злива, заливний 
дощ•>, [сплЮща] не.•>; - р. [плющать] 
<<(про дощ); текти струменеМ•>, бр. 
[плЮ~ичзць] <<Періщити (про дощ); тек
ти цівкою (про кров)•>, [плЮщить, 
плющь'щь] <<ТС.>>, [плЮхчиць] <<литися, 
періщити•> (про дощ), плЮхаць «ТС.>>, 
п. pluszczec не.; цебеніти, юшити (про 
кров)•>, слц. pl'ust' <•погана погода (з 
дощами)•>, [pl'ust'ava] <<ТС.•>, pl'ust'at' 
<<сильно лити, перішити (про дощ); 
швидко текти (про кров)•>, болг. [плю
щЯ] (про дощ), схв. п;ьrjскати <<Лити, 
періщити•> (про дощ), п;ьrjштати не.•>, 
пJЬ[jсак <<Злива, заливний дощ•>; -
псл. [pljusc- ( < *pljuskj-)] <<швидко тек
ти; сильно лити, періщити•> (про дощ), 
не зовсім ясне; можливо, результат кон
тамінації звуконаслідувального pljuskь 
<<Шум; плюсю> і [pljuta] <•злива, негода, 
дощова пора•>; пор. лтс. p!Iks~ёt <•стука
ТИ>> (про дощові краплі), лит. pliukata 
<<рідке болотО>>. - Пор. блюхавИна, 
плюск, плІота1 . 

[плющух] (орн.) <<Звичайна оляпка, 
Cinclus ciпclus L. (Cinc!us aquaticus L. 
(Brehm.)•> Нед; - п. pluszcz, вл. plusc 
(з п.) <<ТС.•>; - похідне утворення від 
плЮскати (при падінні у воду); назва 
зумовлена тим, що цей птах з плюском 
пірнає під воду за комахами та інши
ми безхребетними (Воїнств.-Кіст. 333; 
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плявдувати 

Струаутман 167). - SW IV 242; Schus
ter-Sewc 1108. -Див. ще плюск. 

[плявдувати] <<Йти на коJJисть Нед; 
допомагати 0>>, [пляйдувати] <<ТС.>> Ба, 
[плявдівкuй] <<ефеюивниЙ>> (про ліки) 
О, [плявдівнuй] <<ТС.>> О; - запозичен
ня з польсько"t· мови; п. [p!audowac] 
<<іти на користь, допомагати>> є, очевид
но, результатом видазміни слова [p!a
g6wac] <<ТС.>>, зближеного з ap!audowac 
<<аплодувати, схвалювати>>. - Див. ще 
аплодувати, плягувати. 

[плявужити] <<іти (про сильний дощ 
і мокрий сніг)>> ЛексПол; - очевидно, 
афеюивне утворення; можливо, по
в'язане з [плЯrа ] <<дуже сира погода>>. 

[плЯrа1 ] <<Лихо, злидні Пі; кара, 
удар, мука Б і>>, ст. пл як га (XVII ст.) 
<<ТС.>>; - бр. [плЯга] <<удар різками або 
батогом; кара, стихійне лиХО>>, п. p!aga 
<<удар, тілесна кара, поразка; лихо, го
ре; мука; Божа кара; (заст.) рана; (мн.) 
побоЇ>>, ч. [p!'aga] <<страждання, мука>>, 
[f!aga], слц. p!iaga, вл. ст. нл. p!oga 
<<ТС.>>, p!ogowas <<мучити>>, м. [пJЬага] 
<<рана>>; - через польську і німецьку 
мови (н. P!age <<мука, лихо>>) запозиче
но з латинської; лат. p!aga <<удар, втра
та, шкода·, збиток; лихо, нещастя>> по
в'язане з p!angeгe <<ударяти, бити; шу
міти>>, спорідненим з псл. p!akati, укр. 
плакати. - Bruckneг 416; Machek 
ESJC 453; Schuster-Sewc 1105; Wa!
de-Hofm. ІІ 315-316.- Див. ще 
плакати. 

[плЯr~2 ] <<Мокра погода>> О, [плЯха] 
<<дуже сира погода, сльота>> ЛексПол, 
[фль6rа] <<сльота; злива>> О; - бр. 
плЯга <<сльота, мокра погода>>; - запо
зичення з польсько"t· мови; - п. [p!aga] 
<<сльота, злива, мокротеча, тривала не

года; заливний дощ>>, давніше f!aga 
<<ЗЛива; сльота; гроза, буря>> виводить
ся від ·нн. F!age <<Гроза, буря, шторм>>; 
укр. [плЯха] може бути зіставлене з п. 
p!ucha <<негода>>; пор. також слн. p!oha 
<<Злива>>. - Bгuckner 123; SW І 750, IV 
219. 

[пляrувати] <<Йти на користь, бути 
корисним>> Нед; - запозичення з поль-
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ської мови; п. [p!agowac] <<догоджати, 
бути вигідним, сприяти, служити; йти 
на користь; подобатися, пrипасти до 
смаку>>, як і слц. [р!' agavat' «Годувати; 
плекати>>, [p!'agat'j <<ТС.>>, пов'язане з 
pie!~gпowac <<доглядати, вирощувати, 
плекати>>, pie!~gowac, pie!egowac <<ТС.>>, 
які зводяться до нвн. pf!egen <<догляда
ти, піклуватися>>, двн. p!ёgan <<ТС.>>, 
спорідненого з дфриз. р!е <<небезпека; 
піклування>>; менш обrр)'нтоване пов'я
зання (SW IV 219) з п. [p!akowac] <<ПО
добатися, бути вигідним, догоджати>>, 
лат. p!acere <<Подобатися>>. - Bгuckner 
408, 417; Юuge-Mitzka 544. 

пляж, плЯжник, плЯжитися; - р. 
бр. пляж, п. p!aza, ч. слц. р!аі, болг. 
плаж, м. плажа, схв. плажа, слн. 
р!аіа; - запозичення з французької 
мови; фр. p!age <<Пляж, узбережжя, уз
мор'я>> походить від іт. piaggia <<пляж, 
узбережжя; косогір, схил>>, яке через 
нар.-лат. p!agia <<сторона, бік; морський 
берег, узбережжя>> зводиться до лат. 
p!aga <<простір; кра·іна, сторона; зона>>, 
спорідненого з гр. пЛауос; <<сторона, 
бік>>, пЄЛауос; <<море, відкритий морсь
кий простір>>, можливо, генетично по
в'язаними З ПСЛ. po]je, укр. поле. -
СІС2 659; Фасмер ІІІ 291; Черньrх ІІ 
46; SJ:. wyr. оЬсуф 579; Ho!ub-Lyer 
376; Machek ESJC 457; РЧДБЕ 562; 
Вуjаклиjа 727; Gami!!scheg 699; Dauzat 
563; Mestica 1181; Wa!de-Hofm. ІІ 
314. -Пор. поле. 

плЯжить - див. плЮжить. 
[плЯжка] <<посягання>> Пі; - запо

зичення з румунської мови; рум. р!еа~
са <<Мародерство, грабіЖ>> ПОХОДИТЬ від 
схв. nJЬачка <<ГрабіЖ>>. - Див. ще плі
шИти1. 

[плям] (вигук, що передає плямкан
ня губами), плЯмкати; - р. [плЯм
кать]; - звуконаслідувальне утворен-
ня. - Фасмер ІІІ 291. · 

плЯма, [плЯмина] <<пляма>>, [плі
мий] <<ПлямистиЙ>> · Нед, плямuстий, 
[плямовuтий], плямувсітий <<ТС.>>, пля
мuти, плямuтися <<виступати пляма
МИ>>, пляміти <<ВИділятися, виднітися 



пшімка 

плямою», плямувdти, поплімлений 
<<ЗабруднениЙ>>, сплімлений <<ТС.>>; -
бр. пліма, ч. ст. p!ama, p!ama; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
n. p!ama <<nляма; цятка, крапка; місце 
іншого кольору на шерсті тварини; 

чорна тріщина, подряпина, щілина на 
залізі від поганого кування>> є резуль

татом видазміни ст. p!ana <<Пляма, цят
ка (на хутрі, шерсті)>>, спорідненого з 
ч. спц. [p!ena] <<дефею у залізі>>, укр. 
плена <<Тріщина у металі>>. - Фасмер 
ІІІ 478, 279; Bruckneг 417; Machek 
ESJC 454; Mik!. EW 250. - Див. ще 
плеюі. 

[плЯ:мка] <<Клямка•>, [плямчук] <<за
щіnка кришки люлькИ>>, [плімкать] 
<<стукати клямкою•> До; - р. [плімка] 
«клямка>>; - результат видазміни де

етимологізованого іменника клімка, 
зближеного з плімкати <<ЦЯМІ<аТИ>>. -
Див. ще клЯмка. - Пор. плям. 

[плЯ:мник] (ент.) <<ВИД п'ядениці, 
Zerene>> Нед; - nохідне утворення від 
пліма; назва зумовлена, очевидно, 
ха раюерам забарвлення метелика. -
Див. ще плЯма. 

плямЧук - див. плЯ:мка. 
[плЯ:нтро] <<Поверх, ярус; трибуна; 

горище, під•> Нед, [пльонтроj «ТС.>> 
Mik!. FW, [пльондр] <<ПОверх>>, [пль6нд
ри] <<поперечні балки (у хаті}». [пльон
др6ваний1 <<У декілька поверхів>>; -
видозмінене запозичення з польської 
мови; п. рі~tго (piq_tro) <<поверХ>> спорід
нене з укр. [п' ітра] (мн.) <<полиці для 
готового посуду (у гончарів)>>. - Rich
haгdt 89; Фасмер ІІІ 425-426; Bгuck
neг 412-413. -Див. ще п'Ятра. 

[плЯ:пля] <<ПЛетуха, балакуха, цоко
туха>> Нед; - п. ст. р!ар!ас <<базіка
ТИ>>; - звуконаслідувальне утворення; 

пор. вл. p!ampac, нл. p!ampas, бonr. 
плімпам <<ТС.>>, укр. ляп-ляп (про 
ляпання язиком). 

[пляс] <<Танець•> Нед, [плясавиця] 
<<Танцівниця>> Бі, [плясовuця] <<танцю
вальна забава>> Нед, [плясати] <<танцю
вати, починати танецЬ>> Нед, [плісати] 
«ТС.>> Нед, ВеЛ, [плісу (дати)] <<драла 

пл Я скати 

дати•> Л; - р. пляс <<ТанецЬ•>, пля
сать, др. пляс'Ь, плясати, п. p!q_sac 
<<водити танок•>, p!~sac, ст. p!asac <<Тс., 
танцювати•>, ч. p!es <<велиrшй танцю
вальний вечір•>, p!esati <<радіти, святку
вати; відвідувати бали; (заст.) танцюва
ти, плигати•>, слц. p!es <<великий тан
цювальний вечір•>, p!esat' <<радіти, свят
r<увати; [розважатися на балу]•>, полаб. 
p!'<;!sat «Танцювати>>, болr. [плеию] 
<<ТС.>>, схв. плес <<Танець; танок, танці; 
баЛ>>, плесаmu <<Танцювати; (заст.) ТОП
тати, м'яти•>, слн. p!es <<танець>>, p!esati 
<<ТаНЦЮВаТИ>>, СТСЛ. nІІА>СА'ГН <<ТС.>>; -
псл. p!~sati <<плигати, танцювати; раді
ТИ•>; -споріднене з лит. [p!~sti] <<шумі
ти, бушувати>>, ст. p!ensti <<Танцювати, 
радіти, торжествувати>>, p!q_sti <<шуміти, 
шелестіти; шарудіТИ>>, дальші зв'язки 
яких непевні; гот. p!insjan <<Танцювати>> 
запозичено від слов'ян; сумнівне пов'я
зання з псл. p!esk- (*p!ёsk-) <<плеск•> 
(Bгuckner 417; KZ 45, 323; Ho!ub
Kop. 277) і лит. pasi!tnksmintiv <<бавити
ся, розважатися•> (Machek ESJC 458). -
Фасмер-Трубачев ІІІ 291-292; Чер
ньІх ІІ 46; Преобр. ІІ 83-84; Ho!ub
Lyeг 377; Младенов 429; Skok ІІ 681-
682; ZVSZ 317; Mik!. EW 249; Tгaut
mann 225; Fгaenke! 619-620; Specht 
KZ 57, 158-159; Uh!enbeck AfS!Ph 16, 
375; Hirt РВгВ 23, 336. 

плясюінка, плясканя, пляскач
ка- див. плесюіч. 

[плЯ:скати] <<плескаТИ>>, [плЯскан
ка] <<грудка розм'якшеної руками гли
ни•> Нед, [пляскdч] <<удар, ляпанецЬ>>, 
[фляск] <<ПЛеСК>> . Шейк, [фліскати] 
<<ПЛескатИ>> Нед, [фліцкати] <<бити до
лонею з ляскотом>~; - бр. пліскаць 
<<бити, плескати; ляскати, бити в доло
ні, базікати, говорити дурниці>>, пляск 
<<ПЛескання, плескіт•>, п. p!ask <<плескіт, 
плесК>>, p!askac <<шльопати, ляскати (в 
долоні); плескати; упасти>>, ч. [p!askat] 
<<nлескати (про воду, дощ; прапори); 
бити з ляскотом; базікати•>, слц. р! 'ask
пut' <<ЛЯСНУТИ ЧИМ-Небудь ПЛОСКИМ; 
упасти (у болото, калюжу)>>, нл. p!as
kas <<ПОЛОСКаТИ>>, бОЛГ. пляс <<ШЛЬОП, 

463 



пляскури 

ПЛЮСЬ, ЛЯСЬ>>, р.-ЦСЛ. nІІАІ.СІ<'Ь <<ПЛеСК, 

аплодисменТИ>>; - псл. p!(j)askati <<пляс
кати>>, звуконаслідувальне утворення, 
паралельне до p!eskati <<ПЛескати>>, p!ju
skati <<ПЛюскати>>; пор. аналогічні звуко
наслідувальні утворення: лит. p!askuoti 
<<Ляскати (в долоні)>>, лтс. p!askata 
<<лясь, шльоп>>, p!akset <<плескати, ляс
JSатИ>>. - Фасмер ІІІ 279; Schuster
Sewc 1097, 1101; Младенов 429; Mik!. 
EW 251; Ульянов РФВ 20, 28; Fraeпke! 
601-602; Muh!.-Eпdz. ІІІ 325. -
nog. плеск, плюск. 

[пляскури] (бот.) <<чоловічі росли
ни конопель, СаппаЬіs sativa mascu],> 
Mak; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; пор. п. [pJ:askun] <<плос
кіНЬ>>, [p!askuг] <<ячмінь дворядниЙ>> (з 
плоским колоском), які відповідають 
основі укр. плоск-. - Див. ще пло
скінь. -Пор. пласкач. 

[плЯха] <<пляма>> ВеУг; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
СТ. f!aki (f!eki) <<ПЛЯМИ>>, Я!( і Ч. f]ek 
<<ПЛяма, [латка, місце]>>, походить від 
свн. v!ёс (нвн. F!eck) <<пляма; шматок, 
шматок матерії, кусок землі, місце; 
шматок ·розрізаних нутрощіВ>>, спорід
неного з дісл. f!ekkr <<ПЛяма іншого ко
льору>> і, можливо, з лат. p!aga <<Місце
вість>>, p!angeгe <<ударяти>>, псл. p!akati, 
укр. плакати; за іншим тлумаченням 
(Wa!de-Hofm. ІІ 314), германське сло
во зводиться до лат. p!aga як запози
чення, а p!aga з p!angere генетично не 
пов'язане. - SJ:awski І 231; Bгuckneг 
123; К!uge-Mitzka 203. 

[плЯцати] <<Чмокати, плямкати, жва
кати; цямкати (про свиню, порося)>> 
ВеБ, [плЯцкати] <<ТС.>> ВеНЗн; - зву
конаслідувальне утворення, очевидно, 

не пов'язане з ч. p!acati <<хлопати, 
плескати (руками по воді); верзти>>. 

[плЯцикl <<ХЛібинка, випечена в 
певній формі з доброякісної муки; пас
І<а>> Ва, [плецик] <<коржик з борошна в 
суміші з макухою, картоплею>> Мо, 
[плЯцек] <<млинець з потертої або гни
лої картоплі; оладка>> ЛексПол, [плі
цок] «ТС. ЛексПол; низько'і якості 
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корж, перепічка Ме; плоска глевка хлі
бина Па; коржик, оладка Нед>>; - п. 
p!acek <<КОржик; солодкий пиріг; весіль
ний короваЙ>>, [p!ecak] «ТС.>>, ч. [p!acek] 
<<печена або смажена страва з тіста>>, 
p!acka <<ТС.>>, слц. p!acka <<поганий кор
ЖИІ<>>, вл. p!ack <<цукерка, карамелька>>; -
очевидно, через польське і через чесь

ке посередництво запозичено з німець

кої мови; н. P!atz <<Тонке тістечко, пе
чиво; пиріг>> пов'язується з F!adse] 
<<оладка, коржию>, похідним від імен
ника Fladen <<ТС.>>, спорідненого із сні
дерл. v!ade <<КОрЖИК>>, сангл. Паре 
<<ТС.>>, гр. 1ГЛатUс; <<ШИрОКИЙ>>, ЛИТ. pJa
ti.Js <<ТС.>>,vпсл. p!ast'Ь <<пласТ>>. - Ma
chek ESJC 453; Ho!ub-Lyer 374; Кlu
ge-Mitzka 201, 554-555.- Див. ще 
пласт, плоскИй. 

плЯшка, [плЯха] <<велиr<а пляш
Ка>> Г, Пі, плящкар, [плящLіна] <<Неве
лика пляшка>>, [флЯит, флЯиtка, фля
щuна, лЯиtка Ж, лdutкa Ж]; - бр. 
плЯиtка; - запозичення з польської 
мови; п. f!asza <<велика пляшка>>, f!asz
ka <<ПЛЯШІ<а>>, f!aszczyna <<ПЛЯШеЧКа>>, 
як і ч. f!ase <<пляшка>>, f!aska, слц. f! 'a
sa, f!'aska, ВЛ. bJesa, b!eska, СХВ. фла
UЮ, СЛН. f]asa <<ТС.>>, ПОХОДЯТЬ від НВН. 
F!asche <<пляшка>>, яке зводиться до 
двн. f!aska, спорідненого з дісл. шв. 
норв. f!aska, дангл. f!asce, f!axe, англ. 
fJ ask, лат. p!ecto <<плету>>, псл. p!etQ 
( < *p!ektQ) <<ТС.>>. - Москаленко УІЛ 
14; Шелудько 42; Кiparsky VGLG 128; 
SJ:awski І 231; Machek ESJC 144; К!u
ge-Mitzka 201-202. -Див. ще пш~с
тИ. - Пор. флЯга. 

[пляшувати] (у чинбарів) <<Міздри
ти, обчищати овчину від міздрі>>; -
неясне. 

пневматика <<розділ фізики, який 
вивчає газоподібні тіла; · сукупність 
пристро'ів, механізмів, які приводяться 
в дію стисненим повітрям>>, пневма
тик <<Пристрій, ме·ханізм для стиснен
ня або розрідження повітря>>, пнев
матник <<робітник, який користується 
пневматичними інструментамИ>>, пнев
маmLічний; - р. болг. пневматика, 



пневмонія 

бр. пн.е!Jматьtка, п. pneumatyka <<ТС.>>, 
ч. pneumatika <<автопокришка; пневма
тична система,>, слц. pneumatika <<авто
покришка>>, вл. pneumatika <<ПНевмати
ка>>, м. пн.еуматичен. <<ПневматичниЙ>>, 
схв. пн.еуматичан. <<ТС.>>, слн. pnevmati
ka <<Шина>>; - запозичення із західноєв
ропейських мов; англ. pneumatic <<Пнев
матичниЙ>>, фр. pneumatique <<ТС., повіт
ряний; пневматика>>, н. Pneumatik <<пнев
матиr<а>> утворені на базі лат. pneumati
cus <<пневматичний, який діє за допо
могою стисненого повітрЯ>>, що похо

дить від гр. 1ГVЄUf..Іатtх6с; <<Повітряний, 
дихальний; наповнений газами>>, пов'я
заного з 1ГVЄUf..ICX <<Подув, вітер; дихан
НЯ>>, 1ГVЄW <<дую, вію, ДИХаЮ>>, 1ГVЄtW 
<<ТС.>> звуконаслідувального походжен
ня. - СІС2 659; ССРЛЯ 9, 1480; Kopa
liriski 761-762; Ho!ub-Lyeг 379; РЧДБЕ 
568; Вуjаклиjа 736; К!еіn 1204-1205; 
Dauzat 568; Fremdworterbuch 489; 
Frisk ІІ 566-567. 

пневмонія <<запалення легень>>, пн.ев
мон.{чІщй; - р. пн.евмон.И.я, бр. пн.еу
ман.{я, п. pneumonia, ч. pneumonie, слц. 
pneumonia, вл. pneumonija, болг. пн.ев
м6н.ия, м. пн.еумон.иjа, схв. пн.еумон.и
jа, слн. pnevmon!ja <<ТС.>>; - назва, за
своєна з новолатинської науково'і мови; 
нлат. pneumonia <<пневмонія>> утворено 
на базі гр. 1ГVЄUf..ІOVia <<Легенева хворо
ба>>, похідного від іменника 1ГVЄUІJWV 
<<Легеню>, що є результатом видазміни 
деетимологізованого кЛЄUf..ІWУ <<ТС.>>, 
зближеного з 1ГVЄUIJCX <<подув, дихан
НЯ>>.- СІС2 660; ССРЛЯ 9, 1481; Kopa
!iriski 762; Ho!ub-Lyer 379; Вуjакли
jа 737; К!еіn 1205; Dauzat 568; Frisk ІІ 
565-566. - Див. ще плуца, пневма-
·тика. 

[пнура] <<дика свиня>> Нед, Пі, 
[пон.ураj <<СВИНЯ>>; - не зовсім ясне; 
можливо, результат видазміни імен
ника кн.ур <<Кабан>>, зближеного з по
нурий. 

пнути, пн.утися, пн.Яти - див. 
п'ЯстИ. 

по, по-; - р. бр. др. болг. м. схв. 
по, по-, бр. па, па-, п. ч. слц. вл. нл. 

побережнИ:к 

слн. ро, ро-, ч. pu-, полаб. pu, pu-, схв. 
по, по-, стсл. no, no-; - псл. ро, ро-, 

пов'язане чергуванням голосних з ра
<<Па->>; - споріднене з лит. ра- <<ПО->>, 
ро- <<ТС.>>, лтс. ра <<Під, через, пере-, 
на>>, прус. ра- <<ПО->>, ро-, лат. ро- <<ТС., 

пере-,>, ав. ра- <<Від, геть>>, алб. ра <<без, 
знову>>, хет. рё <<Туди>>, а також з більш 
віддаленими гр. ак6 <<від>>, Єжі <<На>>, 
дінд. ара «ГеТЬ, назад>>, арі <<ТеЖ, та
КОЖ; до цього>>; частково пов' язане з 
іє. *pos <<Після, потім, слідом>>, до якого 
зводиться й псл. *pozd'Ь <<пізніЙ>>. -
Фасмер ІІІ 292-293; Черньrх ІІ 46-
47; Bгuckneг 423; Skok ІІ 692-693; 
Machek ESJC 465; Младенов 432; ESSJ 
SJ. gг. І 178-191; Mik!. EW 253; Roz
wadowski RS! 2, 94; Mei!!et Etudes 
155; Trautmann 203; 3ндзелин СБ3 
199; ЛП І 141-142, ІІ 71-72; Kaгu!is 
ІІ 5; Mi.lh!.-Endz. ІІІ 1; Erпout-Mei!!et 
916; Uh!enbeck 161; Frisk І 122, 535; 
Osten-Sacken AfS!Ph 32, 126; Wa!de
Hofm. І 2; Pokorny 841. - Пор. па-, 
пізній. 

[побалазувати] <<забруднити (паль
цями)>>; - неясне; можливо, афеюив
не утворення. 

[побаяти] <<втихомирити (дити-
ну),> О; - пов'язане з [баяти] <<розпо
відати>>, бай-бай (приспів колискової 
пісні). -Див. ще баяти. 

[побердитися] <<nоталанити, поща
стити>>; - неясне. 

побережнИ:к1 (орн.) <<Ca!idris (птах 
з роду куликів); [грязьовик, Limico]a 
fa!cine!!us Шарл]>>; - р. [побережн.ик] 
<<річковий, береговий кулиК>>; - похід
не утворення від берег; зумовлене тим, 
що ці птахи, як і інші куликові, зустрі
чаються по узбережжях великих річок, 
озер і морів (Воїнств.-Кіст. 66-69, 
71, 336; Шарл. 14, 15, 17, 22, 29; Пти
цьr СССР 215, 235-247).- Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ. 227. - Див. ще бе
рег. 

[побережнИк2 ] <<Лісовий сторож, 
лісник>> Г, О, [попережнuк] <<ТС.>>, [по
бережн.uчити] <<бути лісником>>; - по
в'язане з берегтИ. (див.). 
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по бережниця 

побережниця (бот.) <<Litoгe]Ja L. 
(Berg.),>; - р. прибрежник, бр. прьІ
бярЗжнік <<ТС.>>; - похідне утворення 
від берег, можливо, калька наукової 
назви цієї рослини лат. Jitoгella, пов'я
заної з лат. l1tus <<берег, узбережжя,>; 
назва зумовлена тим, що пабережниця 
росте по берегах річок і озер, іноді 
просто біля берега у воді (Федченко
Флерон 903; Симоновиh 278). - Див. 
ще берег. 

[побирЯчити] <<побруднити калом>> 
(про овець та зайців) О; - пов'язане з 
[беркати] <<заляпувати, задрипувати>> 
(див.). 

побит - див. бИ:ти2 • 
побіда <<перемога, [біда, горе Нед],>, 

[побідuтель] <<Переможець>> Нед, по
бfдник <<ТС.>>, побіджати <<перемагати>> 
Куз, побіждати <<ТС.>>; - р. болг. по
беда, др. побtда <<перемога, війна,>, 
М. победа, СХВ. победа, ЦСЛ. СТСЛ. nо
Бі:ДА <<ТС.>>; - пізнє псл. pobeda «rc., 
війна; біда>>, пов'язане з pobediti 
<<скривдити•>, beda <<біда•>. - Фасмер 
ІІІ 293; Младенов 432; Брандт РФВ 21, 
209; Ляпунов ИОРЯС 31, 37; Веrп. І 
54; Rozwadowski RSJ 2, 107. - Див. 
ще біда1 • 

побідИ:т <<металокерамічний твер
дий сплав>>; - бр. пабядз{т «ТС.>>; -

запозичення з російської мови; р. побе
дuт <<Тс. >> утворено в 1929 р. від імен
ника победа <<перемога>>. - УРЕ 11, 
269; БС3 33, 332. - Див. ще побіда. 

[побідник] (бот.) <<цибуля перемо
жна, Allfum victoгiale L.>> Нед, Mak; -
неповна калька другого компонента 

наукової назви лат. victoгiale, букв. <<Пе
реможне>>, похідної від іменника victo
гia <<перемога, побіда•>; назва, можливо, 
Зумовлена цілющими лікарськими влас
тивост.ями рослини, яку вживають про

ти укусів змії (Флора ІІІ 120, 122; Ві
сюліна-Клоков 71-72; Нейштадт 157-
160; Симоновиh 20-22). - ВеНЗн 37; 
Дворецкий-Коральков 931. - Див. ще 
по біда. 

[побірнИ:ці] (бот.) <<ПЛОСІ<інь, Can
пabis sativa mascula>>; - похідне утво-
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рення від пабрати <<вирвати, висмика
ти (льон, коноплі)>>; назва зумовлена 
тим, що плоскінь вибирають з-поміж 
матірки, яка ще залишається в грунті 

(Флора IV 158; Бісюліна-Клоков 136; 
Нейштадт 201-202). - Див. ще бра
ти. 

[побічка] <<печінка бичка (риби)•> 
Берл, Мо; - неясне. 

побороднИ:к - див. шібородник. 
[поборсень] <<посторонок>>; - не 

зовсім ясне; можливо, rюв'язане з 
[б6рсати] <<Низати, силяти, затягувати, 
шнурувати>> (пор.). 

[побрИ:ндзати] <<побрести•>; - оче
видно, пов'язане з [бріндати] <<броди
ти, вештатисЯ>> (див.). 

[побронИ:ти] <<Не вродитися, не вда
тисЯ•> (про с.-г. культури) О; - не
ясне. 

[побрукатися] «Поборсатися»; -
очевидно, пов'язане з [бР.укати] <<бруд
нити, мазати>> (див.). 

[повала] <<стеля; горище 0•>, [пова
лuна] <<СТеЛЯ>> Г, Нед, О, [повалuня] 
<<ТС.•> О, [повалЯний] <<розташований 
на стелі>> О; - ч. [poval] <<стеля; балка 
в стелі•>, слц. povala <<горище; стеля>>, 
[poval] <<ТС.>>; - вважається (Дзендзе
лівський УЗЛП 106-1 07) запозичен
ням з польської мови; п. powala <<сте
ля; накат•>, [powal] <<ТС.>> є похідним від 
ст. powa]ac <<завалювати, накочувати•>, 
пов'язаного з waJiC <<Валити; (ст.) коти
ТИ>>, ЯКОМУ ВіДПОВідає укр. валumи. -
Bгuckneг 599-600. - Див. ще валИ
ти. 

[повrар] <<капюшон; той, хто носить 
капюшон Нед; потвора, виродок 0>>, 

[повrарь] <<хлоп'я>> О; - неясне; мож
ливо, пов'язане з уг. polgar ([poцgar]) 
<<громадянин; (іст.) міщанин>>; пор. слц. 
polgar <<Громадський слуга, поліцай, 
наглядаЧ•> (з уг.). 

[повелИ:ка] (бот.) <<березка, Convol
vulus L.; повитиця; Cuscuta L.>> Нед, 
[повилtіця] <<ТС.>> Нед, [повелиця] <<ПО
витиця•> Mak, [повилика Mak, повіли
ця Пі, поливика Mak] <<ТС.>>, [повилЮ
ха] <<березка•> Нед, Mak; - р. повилu-



повережін я 

ка << повити ця; [березка; плющ, Hede
ra]•>, [ повелика] <<Повитиця•>, бр. [ паві
л{Lfа] «rc.; березка•>; - похідні утво
рення від вuти, в'ю, паралельні до по
витuця. - Шамота 115. - Див. ще 
вИ:тень, вИ:ти1 • 

[повережіня] <<Картоплиння, стебли
на картоплі разом з лі-ктяМ•> ВеУг; -
пов' язане з [пав о роз] <<в усик витких 
рослин•>, [ворожіля] <<Підземні частини 
картоплі; картоплиння•> (див.). 

п6вересл6, повереселє, повересІ
ля - ДИВ. перевесло. 

[поверн] <<вороття•> Нед, [повірнuк] 
<<пасовисько, на яке вівці виганяються 
повторно (на ніч)•> Нед; - похідні ут
ворення від повернути. - Див. ще 
вертіти. 

[поверх6виця] (іхт.) <<Верховодка, 
AJbuгnus albuгnus L. Нед; Aspius Juci
dus•>; - похідне утворення від верх; 
назва зумовлена тим, що ці риби вліт
ку тримаються біля поверхні води. -
Маркевич-Короткий 97-98, 116. -
Див. ще верх. - Пор. верховодка1 . 

[повз1 ] (бот.) <<багатоніжка, Polypo
dium L.•> Нед, [повзунка] <<ТС.•> Mak; -
похідне утворення від повзтu; назва 
зумовлена тим, що багатоніжка має 
повзучий корінь. 

повз2 <<МИМО•>, [п6уз] <<ТС.•>, [поз] 
«rc.; біля•>, [ пос] <<ПОвз, крізЬ•> ЛЧерк, 
[поп{вз] <<ПОВЗ•> Нед; - бр. пауз <<МИ
мо, вздовЖ•>; - складний прийменник, 
результат стягнення прийменників по і 
[уз <<біля, при, повз•>. - Мельничук 
СМ ІІІ 127, 151.- Див. ще по, уз. 

повзик (орн.) <<Sitta europaea L.•>, 
[повзун] Нед, Шарл, п6повзень УРЕ, 
Нед <<ТС,•>; - р. поползень, бр. попа
узень «ТС.•>; - похідне утворення від 
повзтu; назва зумовлена тим, що пов
зик ду:{Ке добре лазить по деревах 
уверх і вниз головою (Воїнств.-Кіст. 
280; Страутман 131; Птицьr СССР 
527). - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
221.- Див. ще повзтИ. 

повзина, повзняк -див. півзен. 
повзтИ:, повзати, [n6взало] <<ЗСУВ•> 

ВеНЗн, [повзач] <<пролаза, пройда; під-

повИ:дло 

лесник; підлабузник•> Нед, повзун <<ТС. 
Куз; той, хто повзає; деталь механізму, 
яка повзає•>, повзунець <<народний та
нець, у якому більшість па виконуєть
ся на зігнутих ногах; па в танці•>, пов
зункu <<Одяг для немовлят•>, повзунок 
<<дитина, яка ще не вміє ходити; (тех.) 
повзуН•>, повзуха <<Та, що повзає•>, пов
зучий, [повзущий] <<повзучий•> Нед, 
повзком <<поповзом, повзучи•> СУМ, 
Пі, оповз <<ЗСУВ>>, оповзень <<ТС.>>, по
повз <<рух або перехід, зроблений пов
зучи•>, попавза <<ПОПОВЗОМ>>, п6повзки, 
п6повзом <<ТС.•>, [прuповзком] <<Підпов
заючи•> Нед, [сповзнути] <<сплинути, 
зникнутИ>> Нед; - р. ползтu, п6лзать, 
бр. пщ]зці, п6узаць, др. пмзти <<повз
ти, танути, розтоплюватися•>, п-ьлзати 

<<ПОВЗаТИ>>, П. peJ:zac <<ТС.•>, Ч. (plzky] 
<<СЛИЗЬКИЙ•>, болг. п-ьлз;і <<ПОВЗУ>>, М. 
ползu <<ПОВЗе>>, СХВ. пузuти, пузати, 
слн. polzeti <<повзати•>, plezati <<дертися 
вгору, лізти, лазиТИ•>, стсл. nІІ'ЬЗАТн 
<<ПОВЗаТИ>>, nІІі.ЗАТН <<ТС.•>; - ПСЛ. *p"!z
ti, *pь!zati, *pelzti, *pelzati <<повзти, по
взаТИ•>, пов'язане чергуванням голос
них з *polzь <<ПОЛОЗ>>; - очевидно, спо
ріднене з двн. fо]gёп <<іти слідом•>, днн. 
foJgon, дангл. folgian, fylgan, пгерм. 
*foJg-, *fuJg- <<ТС.•>, можливо, також 
кельт. *olg- <<слід, іти слідом•>; іє. 
*pelg'h-/poJg'h-/p!g'h- <<ковзати, повз
ТИ>>, співвідносне з *реJк- І ро]к- <<ПО
вертати, обертати•>. - Фасмер ІІІ 309; 
Черньrх ІІ 51; Преобр. IJ 92-93; Bгuck
ner 402; Machek ESJC 456; Holub
Kop. 277; Младенов 537 --:-538; MikJ. 
EW 237; Trautmann 218; Аникин 3ти
мология 1980, 41~49; 1981, 131-
140. - Пор. п6лоз, пол6са1 • 

повИ:дло, [павuдло] <<повидло•>, [по
вИла] <<ТС.•> Нед, [nовидлянка] <<страва 
з повидла•>, [повилЯнка] <<ТС.•> Нед; -
р. повuдло, повuдла, бр. павідла; -
запозичення з поnьськоr мови; п. po
widJ:a <<ПОВИДЛО•>, Я!(. і Ч. povid)a <<ТС.>>, 
загальноприйнятої етимології не має; 
пов'язується (Bгuckner 433) з п. wic 
<<ВИТ!;І, крутити•>; виводиться (Machek 
ESJC 476-477) від кореня іє. *реЦJ-
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повИж 

<<ЧИСТИТИ>> > <<ЦіДИТИ>> (пор. дінд. pavit
ra- <<чистиЙ>>, лат. purus <<ТС. >>). - She
velov Hist. phonol. 80; Чернь1х ІІ 47; 
Фасмер-Тfубачев 294. 

[повИж <<вище, зверху, зверх, на
горі Нед>>, [повИжще] <<зверх>> Нед; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. powyz <<вище>>, powyzej <<ТС.>> po
wyzszy «вищезгаданий» є результатом 
видазміни давнішого powysze <<ВИЩе>>, 
що складається з прийменника ро <<ПО>> 
і прислівника wysze, пов'язаного з прик
метником wysz(sz)y <<ВИЩИЙ>>; видозмі· 
на зумовлена аналогією до ОСІІОВИ 
nizszy <<нижчиЙ>>. - Bruckner 639. -
Див. ще вись, по. 

повилика, повилИця, повилЮха -
див. повелИка. 

[повинути] <<наринути, нахлину-
ТИ>>; - не зовсім ясне; можливо, ре
зультат видазміни слів [полинути] 
«ПОЛеТіТИ>>, полuнути <<ПОТеКТИ>> З ВЛа
СТИВОЮ західним говорам заміною л на 
в (у). 

[повиншивлЯти] <<Повитягати, по
виймати>> Мо; - неясне. 

повинь - див. полИн. 
повитИця (бот.) <<Cuscuta L.; [берез

ка польов·а, Convolvulus arvensis L.]>>, 
[поватиця] <<березка польова>>, [пави
тель] <<повитиця чебрецева, Cuscuta 
epithymum Muгr.>> Mak, [повитниця, 
повитуха] <<ТС.>>, [повій] <<березка по
льова; іпомея, кручені паничі, Ipomoea 
L.>> тж, [повійкаj <<те.; повитиця льоно
ва, Cuscuta epilinum Weihe Mak; 
плющ, Hedera helix L.>>, [повійник] <<бе
резка польова Нед, Mak; повитиця че
брецева Mak>>, [повітИця] <<повитиця>>, 
[привu!Jlиця] <<ТС.>> Куз, [привитuця] 
«повитиця одностовпчикова, Cuscuta 
monogyna Vahl.>> Нед, [привітиця] «ТС.•>, 
[привuтниця] <<Повитиця чебрецева, 
Cuscuta epithymum Murr.>>, [привиту
ха] <<ТС.>> Mak; - р. [повuтель] <<пови
тиця; березка>>, [повилика] <<ПЛЮЩ>>, 
бр. павітуха <<повитиця>>, [павой] <<бе
резка>>; - похідні утворення від вИти
ся; назви зумовлені тим, що ці росли
ни обвиваються навколо інших рос-
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лин. - Шамота 115; Меркулова Очер
ки 107-108; Machek Jm. rostl. 184. -
Див. ще вИти1 • - Пор. вИтень, па
вутИця, повелИ:ка, повутиця. 

повіддя, повідь, поводдя, пово
день - див. вода. 

[повідник] (орн.) <<уліт, коловод
ник, Tгinga L.; травник, Tringa tota
nus L. (Totanus)>> Шарл, ВеНЗн; - по
хідне утворення від вода; назва зумов
лена тим, що ці птахи відшукують по
живу (комах та "[х личинки) у воді і на 
вагких місцях (Воїнств.-Кіст. 74; Стра
утман Зб; Птиць1 СССР 255-258); пор. 
інші назви цих птахів: [коловодник, 
коловодuця, болотенник] ВеНЗн, 
нім. Wasserlaufer <<ТС.>>, букв. <<Водяний 
бігун, бігун по воді>>. - Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 227. -Див. ще вода, по. 

[повілИти] <<Залишити>> О; - неяс
не; можливо, пов'язане з воля, звіль-
нuти. 

повільний <<Нешвидкий; тривалий; 
положистий; [помірний; вільний; нетіс
ний (одяг)],>, [повільнИй] <<Тс.; поступ
ливий, поблажливиЙ>> Нед, сповільни
ти, сповільнювач, ·уповільнити, упо
вільнювач; - пов'язане з воля (див.). 

[повінець] (бот.) <<жабурник, Hyd
rocharis L.>> Нед, Mak, [повінцеваті] 
<<Жабурникові, Hydгocharideae J uss.>> 
тж; - неясне. 

повінь <<розлиття річки, значне під
вищення рівня води у водоймі>>, [пове
нuти] <<ВИКЛикати повіНЬ>> О; - р.-ЦСЛ. 
nовош. <<ПОвідь, потоп, розлиття річки; 

потік, річка,>; - результат спрощення 
давнішого *повід нь ( < *povodьnь), р.· 
цсл. nоводьш. <<ПОвідь; потіК>>, яким від
повідають ч. сJщ. povoden <<повідь, роз
лиття, ПОВіНЬ>>, П. powodz <<ПОВіНЬ>>, 
схв. пові5дам, пові5дам, слн. povodenj 
<<ТС.>>; - псл. роvоdьпь <<ТС.>>, похідне 
від voda. -Див. ще вода. · 

повісмо <<пучок оброблених коно
пель або льону, готових для прядіння, 
а також одержана з нього пряжа; пас

мо; міра прядива; [60 мітків, пучків 
(пряжі) разом Нед]>>, [повісьмо] <<тонке 
полотно; найкраще полотно; в'язка>> О, 



по вісник 

[пов{сьм' яни ця] <<найкраще полотно на 
сорочки>> О, [повіснЯний] (у виразі 
[повіснЯне полотно] <<різновид тонко
го полотна>>); - р. [повесмо] <<пучок 
обробленого льону; жменя пряжі або 
дві жмені льону (для вичісування); мі
ра обробленого льону; міра пряжі, ни
ток (моток у 40 обертів),>, [повесма] 
<<ТС.>>, бр. [паве'сма] <<Пучок оброблено
го льону (від 10 до 12 жмень)>>, др. по
вtсмо <<пучок (льону), міток, пасМО>>, 
п. [powismo] <<Пучок вичесаного і спле
теного прядива>> (з укр.), ч. [povesmo] 
<< 1 О жмень льону>>, слц. povesno <<Пучок 
льону або коноплі>>, [povesmo] <<ТС.; дві 
жмені обробленого льону або коноплі>>, 
нл. powesmo <<Пасмо>>, powezmo <<Жмут 
обробленого льону>>, болг. повесм6 <<КУ· 
деля, жмут коноплі, льону, вовни•>, по

вЯсмо <<ТС.>>, м. повесмо <<куделя; пас
МО>>, СХВ. повесмо <<ПаСМО>>, СЛН. poves
mo (povesmo) <<жмут обробленого льо
ну,>; - очевидно, псл. povesьmo <<пас
мо, пряжа; пучок, жмут обробленого 
льону або коноплі>>, пов'язане з povesi
ti <<ПовісиТИ>>, семантично видозміне
ним під впливом v~zati <<в'язати>>; менш 
переконливе убезпосереднє виведення 
(Machek ESJC 476) з псл. *po-v~z-ьmo 
як похідного від v~zati <<в'язати>>. -
Дзендзелівський St. sl. 13/3-4, 196-
197; Даль ІІІ 144-145; Носавич 434; 
SW IV 853; Schuster-Sewc 1143; Мла
денов 437; Трубачев Рем. терминол. 
102. -Див. ще вИсіти, по. 

[повісник] (бот.) <<гвоздики дельто
видні, Dianthus de!toides L.>> Mak; -
неясне. 

повісти, пов{стка, повість, повіс
тЯр - див. відати. 

повіт (іст.) <<адміністративно-тери
торіальна одиниця, складова частина 

губерніЇ>>, rіовітовuй; - р. повіт <<ПО· 
ВіТ», бр. павіт, П. powiat <<ТС.>>, болr. 
[повіт] <<округ>>; - ·очевидно, псл. po
vetь <<ОКруГ>>, давніше <<МеЖа, відгоро
джена гілками ділянка землі>>, пов'яза
не з *povetiti <<позначити гілками>>, 
vetь <<гілка>>; думки про запозичення з 
польської мови ( Фасмер ІІІ 293) і про 

повний 

безпосередній зв'язок польського від
повідника з wiat- ( < псл. *vetiti) «Гово
рити>> (Bruckner 432-433, 614) недо
статньо обгрунтовані. - Мельничук 
Вост.-сл. и общ. язьrкозн. 110. - Див. 
ще випіти\ відвічати. - Пор. при
віт. 

повітка <<Господарське приміщення; 
покрівля на опорах, накриття•>, [па
вЄть, повєть] <<Те.; надбудова над по
гребом; погрібник>> Л, [повіт] <<ХЛіВ>> 
Пі, [пов іть] <<Хлів для худоби (частіше 
відкритий); навіс із соломи біля такого 
хліва>>; - р. [повітка] <<повітка>>, по
віть, повuть, бр. паве'ць <<ТС.>>, п. po
wiec <<критий перехід; місце для прохо
ду через двір або в городі; накриття, 
навіс>>, powietka <<Тс.; [невеличкий са
рай],>; - псл. povetь (povetь) <<Накрит
ТЯ>>, очевидно, пов'язане з *povetiti <<ПО· 
крити гілками>>; менш переконливе по

в'язання (Mik!. EW 387) з vejati <<Вія
ТИ>> або зіставлення (Moszyriski JP 37, 
297) з псл. jata <<ХЛіВ>> (пор. укр. Ят
ка). - Фасмер-:-Трубачев ІІІ 293-
294.- Див. ще впь, по. 

[повітренниця] (бот.) <<кремена 
лікарська, Petasites officina!is Mncl1. 
(Petasites hybridus G.M.Sch.)>> Нед; -
неясне. 

повітря -див. вітер1 • 
[повіхтериця] <<вихор, буря>>; -

пов'язане з [віхтелиця] <<ТС.>>, частково 
зближеним з вuхор. - Див. ще віхте
лити. 

повія, пов[йниця - див. віяти. 
ПОВНИЙ, повен, [повн{ненькuй) <<За· 

повнений ущерть, дуже повниЙ>>, пов
н{сінький, [повніча] <<скупчення; запов
нення; ПОВНО, ПОВНО"ПОВНЇСіНЬКО>>, [пов
НUЦЯ) <<велика кільkість; потік, хвиля 
Нед; повна посудина, чарка>>, [повниць] 
<<ЖбанОК>> ВеЗн, повнота СУМ, Г, 
[повнь] <<досконалість, повнота>> Нед, 
повнЯ <<ПОВНИЙ місяць; надмір (почут
тя); [повнота; достаток, велика кіль
кість, численність Г, Нед; друга фаза 
місяця, підповня Л],>, повнява <<Надмір 
(почуття); огрядJіість СУМ; [повнота; 
достаток, велика кількість, числен-
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повний 

ність],>, [повнЯк:] (у сполученні п.-мі
сяць <<Повний місяць>> Нед), повнити 
<<наповняти; [виконувати (службу, обо
в'язки)]>>, повнитися, повніти, повні
ишти, повністю, повнотою <<ПОВНіС
ТЮ>>, [зуповний] <<ПОВНИЙ>>, І-Іаповню
вач, [напідповні] <<під час друго"і чверті 
МіСЯЦЯ>>, несповненнuй <<НездіЙснеН
НИЙ>> Куз, [несповнuмий] <<ТС.>> Нед, 
[несповний] <<НеПОВНИЙ>> Нед, несповна 
<<не повністю, не цілком>>, [переповня] 
<<надмір (почуттів, переживань)>>, під
повня <<друга фаза, друга чверть міся
ця; [повний місяць, повня Нед]>>, по
повнілий, поповненець <<ТОЙ, хто при
був у військову частину у складі попов
неннЯ>>, поповнення, поповнЯти <<зба
гачувати; замінювати нестачу; поверта
ти, відшкодовувати; [учиняти]>>, [спав
ний] <<повниЙ>> Нед, [сповнИчк:а] <<склян
ка; повна посудина, чарка>> Нед, [спо
венuти] <<НаПОВНИТИ, НаСИТИТИ, Просо
ЧИТИ>>, сповна <<ЦіЛКОМ, ПОВНіСТЮ>>, lупо
вень] <<ПОВНЯ>> Нед, [уповні] <<З повною 
посудиною; про повний місяць; про ва
гітну жінку; цілком, повністю, доволі, 
досхочу>> Г, (Ме); - р. п6лньtй, бр. 
пof}Hbl, др: п'ЬЛН'Ь, п'ЬЛНЬtu, П. pefny, Ч. 
сJщ. p!ny, вл. нл. poJ:ny, полаб. paune 
(p<'ll;nё), болг. п'Ьлен, м. полн, схв. 
п!)н, слн. po!n, стсл. ntІ'ЬN'Ь; - псл. 
*рьlnь <<наповнений, цілий, повниЙ>>; -
сqоріднене з лит. pl!nas <<ПОВНИЙ>>, лтс. 
pilns, прус. pilпan (зн. в. одн.), дінд. 
рuп:н:іЬ, ав. pdrdna-, гот. fu!!s, дангл. 
днн. ful!,. двн. fo!, дісл. fu!!r, дірл. !an 
<<ТС.>>, лит. pl!ti <<лити, сипати, бити, ка
тати>>, а також, з іншим ступенем вока

лізму, дінд. pra!Jab <<ПовниЙ>>, лат. p!e
nus <<ТС., наповнений, надутиЙ>>, гр. 
кЛ~рflс; <<повний, наповнениЙ>>, 7rlІJ1ТЛfl-
1Jt <<Наповнюю, навантажую>>, лат. р!ео 
<<напов"нюю•>, дірл. lїnaim <<ТС.>>; іє. 
*р(е)!е- <<Наповняти,. набивати; запов
нювати (простір)•>, що є розширенням 
кореня *ре!- (*pl-) <<ТС.>>. - Фасмер ІІІ 
312; BruckQer 402; Ho!ub-:-Lyer 378; 
Machek ESJC 461; Schuster-Sewc 1123; 
Po!anski-Sehneгt 107; Младенов 537; 
Критенко Вступ 556-557; ZVSZ 352; 
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по всегда 

Mik!. EW 236; Mei!!et Etudes 294; 
Мейе ОЯ 215; Trautmann 218; Fraenke! 
592; Muh!.-Endz. ІІІ 216; Johannesson 
560; Кluge-Mitzka 826; К!еіn 627; Бе
лецкий Принципь1 57; Frisk ІІ 537-
538, 561; Boisacq 783-784; Wa!de
Hofm. ІІ 322-323; Pedersen Kelt. Gr. І 
52, 178; Uh!enbeck 166, 173; Pokor
ny 798-799. 

[повнігувати( ся)] <<стомити( ся), ви
бити(ся) із СИЛ>> ЛЧерк; - очевидно, 
пов' язане з [ні га] <<розслабленість, зні
женість, пестощі>> (див.). 

[п6вночі] <<Темно, поночі•> Л; -
очевидно, результат видазміни форми 

паночі Під ВПЛИВОМ північ <<Середина 
ночі•> (пор. бр. поунач <<ТС.>> ). - Див. 
ще ніч, по. 

[повнушка] (бот.) <<пелія, Ре!!іа Rad
di>> Mak; - можливо, похідне утворен
ня від повний; мотивація назви неясна. 

повнякИ (бот.) <<Чорнобривці, Tage
tes L.•>, [п6вник:е] <<ТС.•> Корз, [повнєк:] 
<<чорнобривці прямі, Tagetes eгectus L.•> 
Mak, [повнюк: Mak, повнЮх ВеНЗн, 
Mak, повнюхu ВеНЗн, помнЯк: Па, 
Mak, понЮх ВеНЗн, Mak] <<ТС.•>, [пов
няк:u] <<гвоздики, Dianthus L.•> ЛЧерк, 
[помнЯк:] <<Чорнобривці•> ВеБ; - похід
не утворення від повний; назва зумов
лена махровою, повною формою квітки 
цих декоративних рослин (Вісюліна
Клоков 159-160, 3!7). - Див. ще 
повний. 

[поволоди] (мн.) <<смуги при заході 
сонця>> Нед; - результат видазміни де
етимологізовано·і назви . [помолодк:и] 
<<білі хмарки•> і под. - Див. ще моло
дИтися. 

ПОВОроз1 - ДИВ.· ПсlВОрОЖКа. 
п6вороз2 , повор{зк:а, поворозк:а -

див. вор6за. 
повпред, повпредство; - р. болг. 

полпред, бр. паупрЗд; - складноско
рочене слово, утворене в радянський 
період з перших частин слів повно
важний представнИк: за зразком р. 
полпред (полномочньиї представИ
тель). - ССРЛЯ 10, 1075. 

повсегда, повсіда - див. всігда. 



повспіти 

повстати, повстанець, повстан
ІіЯ - ДИВ. СТаТИ. 

ПОВСТЬ, повстuна, п6встка <<ПОВСТЬ; 
[повстяна підбивка на внутрішній час
тині хомута]•>, [повстuщеJ <<шматок 
сукна на дошці, яким гребінники полі
рують гребінці•>, повстЯк <<зимове 
взуття з повсті, валяною>, повстЯник 
«ТС.•>, повстінка <<шматок повсті; 
[одяг із повсті НедJ.>, повстЯр <<ТОЙ, 
хто виготовляє повсТЬ•>, повстЯрня 
<<Повстяна фабрика•> Куз, повстuнний 
<<ВИГОТОВЛеНИЙ З ПОВСТИНИ•>, повстfі
ІіUЙ <<ВИготовлений з повсті•>, [повстя
щістий] не.; схожий на повсть•> Нед, 
[повстuта] <<валяти, збивати (повсть)•> 
Нед, [посповщуватася] <<позбиватися•> 
(про вовну) О; - р. полсть <<ПОлот
нище, повстяне покривало, простирад

ЛО•>, [п6лость] <<повсть•>, [полстuна] 
<<ТС.•>, бр. поусць <<(у тварин) шерсть, 
вовна; підшерстя•>, др. п 'Ьлсть <<повсть, 
ПОВСТЯНИЙ КИЛИМ•>, П. pi]sc <<ПОВСТЬ, ПО
ВСТИНа; фетр (кращий сорт )•>, pi!sn, 
ч. p!st, слц. p!st', вл. pje!sc не.; м'яке 
волосся тварин•>, pje!sc <<Те.•>, болг. 
пл 'Ьст <<Повсть; повстина, кошма•>, схв. 

пуст <<Повсть, фетр•>, слн. po!st <<ТС.•>, 
СТСЛ. nІІ'ЬС'ГІ. <<ПОВСТЬ>>; - ПСЛ. *pьjstь 
<<Те.; шерсть, вовна•>; - споріднене з 
лат. pї!eus (pi!!eus) <<ПОвстяна куляста 
шапка•>, pї!eum (pi!!eum) «ТС.•>, гр. к1-
Лос; <<ПОВСТЬ•>, а також, можливо, з 
більш віддаленими двн. fi!z, дангл. fe!t 
<<ТС.•>, двн. fa!zaп <<бити•>, лат. pe!Jo 
<<б'ю, штовхаю; коливаю; рухаю•>; іє. 
*pe!dos- <<збитий, зваляниЙ•>, *рі!оs
<<Волосся•>, *рі!о- <<ТС.•>. - Фасмер
Трубачен ІІІ 318; Шахматов ИОРЯС 
7/1, 303; Срvезн. ІІ 1751; Bгtjckneг 413; 
Machek ESJC 463; Schusteг-Sewc 1078; 
Младенов 431; ZVSZ 352; Mik!. EW 
236; Foгtunatov AfS!Ph 4, 585-586; 
Frisk ІІ 536; Wa!de-Hofm. ІІ 303-
304; К!uge-Mitzka 197 -198; Schradeг 
Reai!exikon І 311; Pokoгny 801. 

повсЮда, повсЮдейка, повсЮднай, 
повсюдн{ти - див. всЮди. 

повтварЯ:ти, повтверЯти, повтво
ріtmи - див. отвирати. 

повх 

повтИшкувати - див. тИскати. 
повтор, повторuти, повторний -

див. втора. 
[повутиця] (бот.) <<березка польо

ва, Convo!vu!us aгvensis L.•> Mak; -
результат контамінації форм павутuця 
і [повитul.{я] <<ТС.•> (див.). 

[повх1 ] (зоол.) <<польова миша, Apo
demus (Arvicola); вовчок, соня, Glis 
g!is L. (Myoxus g!is Schгeb) Нед; кар
топляна миша Нед; кріт ЛексПол; хо
м'як, Cгicetus frumentarius Ра!!. Нед•>, 
[повхарня] <<сховище для вовчків, (g!i
rarium)•> Нед; - р. полч6к <<Вовчок, со
НЯ•>, [полчек] <<соня, земляна білка; са
дова соня, E!iomys quercinus•>, бр. 
[no[jx] норіхова соня, Muscardinus ave!
lenarius; садова соня•>, п. pi!ch <<земле
рийка, Cгossopus fodiens; вовчок, со
НЯ•>, (piJk] <<ВОВЧОК, СОНЯ>>, Ч. pJch <<ТС.; 
садова соня•>, слц. p!ch <<садова соня•>, 
pJcha, pJsica <<ТС.>>, НЛ. pjeJch <<ВОВЧОК>>, 
болг. пл'Ьх <<щур, Mus rattus•>, схв. пух 
<<ВОВЧОК, СОНЯ•>, СЛН. po!h, СТСЛ. nІІ'ЬХ'Ь 
<<ТС.>>; - псл. *рь!хь <<СОНЯ, вовчок; по
льова миша•>, очевидно, пов'язане з 
р!еsпь <<цвіль•>; - споріднене з лит. ре
Іе <<миша•> (первісно, мабуть, <<сіра тва
рина•> ), лтс. ре!е <<миша•>, а також з 
лит. pe!eti <<пліснявіти, цвісти•>, pe!esis 
<<ЦВіЛЬ>>, лтс. ре!ёсіs <<сірий (про вовка, 
зайця); сірка (про І<оня)•>, pe!ёjums 
<<цвіЛЬ>>; іє. *ре!- /b(h)e!-; менш обгрун
товане виведення псл. *рьjхь від двн. 
pi!ih <<СОНЯ>>, bi!ih, СВН. bi!ch <<ТС.>> (Ho
Jub-Kop. 278; Ho!ub-Lyeг 377; Meil
let MSL 11, 179; Osthoff Pareгga 185; 
Pedeгsen Ke!t. Gг. І 98; IF 5, 56), ско
ріше німецькі формУ! є давнім запози
ченням із слов'янських мов. - Фас
мер ІІІ 319-320; ИльинСІ<иЙ ИОРЯС 
20/3, 114; Matzenaueг .\,..F 13, 168; 
Bruckneг 413; Machek ESJC 460; Schu
steг-Sewc 1077; Младенов 431; Кірш-
skу GLG 99; К!uge-;-Mitzka 76; Schгa
der IF 17, 29. - Пор. пільх, плі
сень. 

[повх 2 ] (ент.) <<звичайний хрущ, 
Me!o!ontha vulgaris FаЬг.•> ВеНЗн; -
не зовсім ясне; можливо, результат ее-
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повхатий 

мантичної видазміни назви [повх] <<ПО
льова миша; вовчоК>> (див.). 

[повхатий] <<волохатиЙ>>; - неяс
не; можливо, пов'язане з пелехсітий.. 

[повхта] <<баюра, болото•> ВеНЗн, 
[п6хта] «ТС.>> ВеНЗн; - неясне. 

[повчик] (ент.) <<Кровососка кінська, 
Hippobosca equiпa L.>> ВеУг, ВеНЗн; -
неясне. 

[повшедний] <<повсякденний, що
денний, звичайниЙ>>, ст. повщедньаї 
(XVII ст.); - бр. ст. повшедньtй «ТС.>> 
(1561); - запозичення з польської мо
ви; п. powszedпi, [powszedny], як і слц. 
заст. povsedпy <<ТС.•>, утворене з при
йменника ро <<ПО•>, давньо'\ займеннико
вої основи wsze- <<ВСе-•> та основи імен
ника dzieгl <<день•> (мн. clni), якому від
повідає укр. день. - Бульrка 247; 
SW IV 868, VII 765, 772. - Див. ще 
по, весь1 , день. 

[повшонок] <<маленький хлопчик•>, 
[повщук] «ТС.•>; - очевидно, пов'язане 
з [повх] (зоол.) <<польова миша; вов
чок; картопляна миша; хом'як•> (див.). 

[пов'язок] (бот.) <<Перстач гусячий, 
гусяча лапка, Potentilla aпserina L.>> 
Mak; -· результат видазміни і перене
сення назви [зав' Яз ник] <<Перстач пря
мостоячий, калган, Р. tormentilla Neck. 
(Р. erecta L.)>>; назва могла бути част
ково зумовлена й тим, що перстач гуся
чий має повзучі стебла, які вкорінюють
ся по вузлах (Словн. бот. 414-415; 
Бісюліна-Клоков 210-211; Нейштадт 
323-324; Симоновиh 375-376). -
Шамота 142-143. -Див. ще зав'Яз-
ник. 

погав'€, погuв'є, пог6в'є - див. 
пуга. 

поганий, поганкувсітий <<Трохи по
ганий, не дуже добрий; негарний, не
красивий•>, [поганькуватий] <<досить 
поганиЙ>> Нед, поганЮчий, [паганець] 
<<Поганець•> Нед, поганець <<ТОЙ, хто ви
кликає огиду, відразу; (заст.) нехристия
НИН>>, поганuн <<ТС.; (вовк)>>, паганство 
(<ЯЗИЧеСТВО>> Куз, поганство (заст.) 
«ТС., язичники•>, [поганьство] <<Тс.; по
гань>> Нед, поганка <<негарна жінка; 
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поганий 

лихоманка; річ, яка викликає чиєсь не

задоволення>>, погань, поганити <<ро
бити поганим, неприємним, псувати; 
неславити, безчестити>>, поганитися 
<<безчестити себе; допускати помилки>>, 
поганіти <<ставати поганиМ>>, погані
щати, поганщати, [поганчати] <<ТС.>>, 
препоганий; - р. поганьиї <<ПоганиЙ•>, 
бр. паганьt «ТС.>>, др. поганьtи <<Язич
ник; єретик; іноземний; нечистий; гру
биЙ•>, п. [pogan] <<язичник•>, poganin 
«ТС.•>, [poganny] <<поганий, негідниЙ>>, 
НЛ. pogan <<ЯЗИЧНИК>>, Ч. СЛЦ. ВЛ. pohan 
«ТС. •>, болr. поганец «rc.; погана, не
приємна людина; [пацюк]•>, м. поган 
<<поганий, огидний, [нехрещений]>>, по
ганец <<поганець, огидна людина>>, схв. 

поган <<язичницький; поганий, огидний; 
злий; брудниЙ>>, поганац <<поганеЦЬ>>, 
поганйк <<огидна, погана людина; язи
чник>>, поганин <<ТС.>>, слн. pogan <<язи
чник>>, стсл. nordH'Ь <<варвар, кат; іно
земний, варварський, поганський, язич
ницький»; - давнє запозичення з ла
тинсько'І. мови; лат. paganus <<Сільський; 
селянський. простий, неосвічений; язич
ницькиЙ•> є похідним від pagus <<Сіль
ська громада, село; сільське населення; 
область, район, округ>>, пов'язаного з 
pango <<Вбиваю, заганяю, встромлюю, 

вдавлюю, вирізую•>, спорідненим з псл. 
[раzь] <<Ви.імка>>, укр. паз; функціону
вання цих запозичених форм на позна
чення поняття <<язичнию>, а також роз

виток значень типу <<брудний, бридкий; 
забруднювати, неславити, безчестити, 
псувати•> були підтримані на слов'янсь
кому мовному грунті фонетично близь
кими власне слов'янськими утворен
нями, пов'язаними з псл. gana <<обра
за•>, ganiti <<ДОКОрЯТИ>>, укр. гана <<ОСуд, 
ганьба, СОрОМ>>, ганити <<ГУДИТИ; ДОКО
рЯТИ, лаятИ>>. - Фасмер ІІІ 185, 294-
295; Черньrх ІІ 47; Bruckn~r 426; Ho
lub-Lyer~381; Macl1ek ESJC 467-468; 
Schuster-Sewc 111 ~-1119; Младенов 
437; Skok ІІ 694; RE;s 7, 193; Критенко 
Вступ 531; Mei!let Etudes 185; Schwarz 
AfS!Ph 41, 129; Meyer IF З, 71; Gri.iпeп
thal ZfSIP/1 9, 380; Bohac LF 35, 443; 



поганка 

Wa!de-Hofm. ІІ 236, 245-246. -Див. 
ще паз. - Пор. пагінація, пакт. 

[поганка1 ] (бот.) <<гречка звичайна, 
Fagopyгum sagittatum Gi!ib.; гречка та
тарська Fagopyгum tataricшn Gaertl1. 
(L.)•> Нед, Mak; - n. ст. [poganka] <<Гре
чка•>, ч. pohanka, слц .. pohaпka <<ТС.>>; -
очевидно, результат семантичної видо
зміни назви поганка <<Нехристиянка, 
язичницЯ>>; пор. нім. Heidekorn «Греч
ка•>, букв. <<поганське зерно•> (Heide 
<<ЯЗИЧНИК>>, Korn <<Зерно•> ); назва зумо
влена тим, що гречка прийшла до кра
їн Середньої Європи від татар-язични
ків у XV ст.; пор. інші назви гречки: 
[татарка], р. [татарка], слц. tataгka, 
схв. татарска елда <<гречка татарсь
ка•>, нім. Buchweizen tatarischer, фр. 
sarrazin de Tartarie <<ТС.•>. - Фасмер ІУ 
27; BrUckner 426, 567; Machek ESJC 
468; К!uge-Mitzka 107-108. - Див. 
ще поганий. 

поганка2 (бот.) <<Неїстівний гриб; 
[Agaricus L. Mak]•>; - р. поганка <<будь
який поганий, неїстівний або отруйний 
гриб•>, бр. паганка <<ТС.>>; - похідне 
утвореННЯ від поганий <<НедобриЙ, неко
рИСНИЙ, шкідливиЙ>>. - Шамота 108. -
Див. ще поганий. 

[поганка3 ] (орн.) <<білоока чернь, 
Nyroca пуrоса GU!d.; сірощокий но
рець, Podiceps griseigeпa Bodd.; черво
ношиїй норець, Podiceps auritus L.>> 
Шарл; - р. поганка <<Норець, пірнико
За>>, бр. паганка <<ТС.>>; - похідне ут
ворення від поганий; назва птахів зу
мовлена тим, що їх м'ясо має непри
ємний присмак. - Див. ще поганий. 

[поганка4 ] (зоол.) <<жаба, Bufo 
ВеНЗн; чорна гадюка, Pe!ias berus 
Merr. (Р. chersea); веретільниця, An
guis fragi!is•>; - похідне утворення від 
поганщї <<непривабливий, негарний, 
бридкий на вигляд•; назва зумовлена 
бридким зовнішнім виглядом цих тва
рин. - Budziszewska 91. - Див. ще 
поганий. 

[погар] <<кубок, келих СУМ, ВеУг; 
підвісні ізолятори зі скла та ін. Лиза
нець•>, [погарик] <<Мала чарка•> Лиза-

логійновати 

нець, [погарuско] <<велика чарка•> Ли
занець, [пугар] «Склянка», [пугарча] 
<<Чарчина•> ВеУг, [пугарчик] <<чарка•>; -
п. puhaг <<бокал, келих•>, ч. pohar <<чаша, 
келих, бокал, кубок•>, слц. pol1ar <<склян
ка, чарка, банка, бокал, кубок•>; - за
позичене з угорської мови (можливо, 
через словацьке посередництво); уг. 
роhаг «склянка, чарка; бокал, келих, 
кухоль•> разом з болг. [пахар] <<Глибока 
МИСКа>>, СХВ. пехар (пехар) <<Кубок, Ке
ЛИХ>>, слн. pehar <<солом'яний кошик, 
схожий на миску; (заст.) [кубок, ке
лих, чаша]>>, СТСЛ. ПdХdРЬ.НІ1К'Ь <<ВИНО
черпіЙ•>, ПЕХ"рь.ннк'Ь <<ТС.•> (очевидно, 
через двн. bёhhari) зводиться до нар.
лат. Ьїсагіum (*pїccarium) <<бокал, ке
лих•>, яке походить від гр. f31xoc; <<ГЛИ
няна посудина (карафка або глечик)•>, 
можливо, пов'язаного з сір. buq <<ваза 
чи глечик з двома ручками•>, гебр. baq_
buq <<ПЛЯШКа>> (К\еіn 138, 156, 1191) 
або З ЄГ. b;~.t <<ПОСудина ДЛЯ масла, 
вживана як звичайна міра•> (Frisk І 
237). - Дзендзелівський НЗ УжДУ 
14, 102-103; Лизанец 617; BrUckner 
447; SW IV 475, V 429; Ho!ub-Lyer 
381; Ho!ub-Kop. 283; Machek ESJC 
468; Младенов 415; Sadn.-Aitz.VWb. І 
264; Mik!. EW 234; MNTESz ІІІ 237; 
Barczi 245; Kniezsa І 719-720; Korbut 
PF 4, 419; К!uge-Mitzka 58. 

[погарець] (орн.) <<(вид птаха) Нед; 
одуд, Upupa epops L. Г•>, [погарец] 
<<ОдУд•> Шух; - очевидно, результат 
видазміни назви [бугурец] <<СИЧ>> (див.). 

поrаш- див. ф6rаш. 
[погій] <<Висока хвиля, бурун; вода, 

кров, що рине, б'є•> Нед, [пог6ї] (мн.) 
<<ТС.•> тж; - запозичення з румунської 
або молдавської. мови; рум. puhoi(u) 
(pov6i) <<ПотіК•>, молд. пух6й (пув6й, 
пов6й) <<ТС.>> ПОХОДЯТЬ від СТСЛ. ПО&ОНЬ. 
<<повінь•>. - Vinceпz 5; СДЕЛМ 343; 
DLRM 677. -Див. ще повінь. 

[погійновати] · <<стратити, знищи
ТИ>> ВеБ; - очевидно, результат видо
зміни форми погайнувати ([гейнува
ти]) <<витратити марно, розтратити•>. -
Див. ще гайнувати. 
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по гін 

погін <<велика швидкість>>, [пог{н
ка] <<Переслідування, наріканНЯ>>, [по
г6t-rка] «ТС.>>, [погінь] <<ПОГОНЯ>>, [по
гонь], погоня <<ТС.>>; - ПОХідні утво
реННЯ від гонИти, гнеіти (див.). 

[погіншливо] <<успішно>>; - неясне; 
можливо, пов'язане з гонИти, гнати. 

[погнійка] (ент.) <<Жовта калоїдка, 
Scatophaga stercoraria L.>> Нед; - по
хідне утворення від гній, погній <<доб
ре угноєна земля>>; назва зумовлена 

тим, що ця муха живе у гної (Горно
стаев 328; Urania Тіегг. Insekten 491); 
пор. інші їі назви: калоїдка, р. жёл
тая навозная муха, нім. Dungf!iege, 
букв. <<гнойова муха>>, Kotf!iege, букв. 
<<Калова муха>>. -Див. ще гнИти. 

[погнявИ:ти] <<nодушиТИ>> ВеУг; 
неясне. 

погода, пог[дє, погідливий, пог{д
нuй, пог6ддя, погодйна, погоді, по
годка, погодник., погодЯ, пог6жий -
див. год. 

ПОГОДИТИ <<УЗГОДИТИ>>, погоджува
ти <<ТС.>>, погодИти <<сприяти; помири
ти; домовити; [почеЕати Нед]>>, пого
джсіти <<МИрИТИ, ДОМОВЛЯТИ>>, погоди
тися <<Д<\ТИ ЗГОДу, ПрИЙТИ ДО ЗГОДИ>>, 
погодИтися <<Помиритися; ужитися; до
мовитися>>, погоджувальний, [не-пог
дИ] <<ЯК стій, не готуючись>> Ж; - по
в'язане з год (див.). 

( ПОГОДЯНИК) (ЗООЛ.) <<ПаВу!\-бО!\0-
хід, Thomisus viaticus>> Нед, [пог6дян
ка] «ТС.>> тж; - очевидно, похідне ут
ворення від імеННИ!\а погода; назва 
зумовлена, мабуть, тим, що павуЕ пев
ним чином (напр., формою плетеної 

. сітки) реагує на наступні погодні змі
ни. -Див. ще год. 

[поголовастий] <<Пологий, спадис
тий, ·похилиЙ>>; - неясне; можливо, 
результат видазміни слова пологий., зу
мовлений впливом головастий. 

[поголоніти] <<зголодніти>> Нед; -
результат спрощення форми поголод
н[ти «ТС.>>, похіДної від голод (див.). 

ПОГОН 1 <<ЗНаК розрізНеННЯ ВіЙСЬКОВО
ГО або іншого форменого одягу>>; - бр. 
пагон, болг. пагон, погон; - залози-
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чення з росrисько"! мови; р. погон «Те.; 
[ремінь, тасьма для носіння чогось 
(звичайно рушниці) через плече; прут 
або смуга, по яких що-небудь ходитьJ>>, 
очевидно, пов'язане з поганЯть <<Пога
няти>>; менш переконливе виведення 

(Грот Фил. раз. ІІ 445; Преобр. ІІ 85) з 
п. *роgоп від ogon <<хвіст, шлейф>>. -
Черньrх ІІ 47-48; К3СРЯ 346; Фасмер 
ІІІ 295; Даль ІІІ 152-153; РЧДБЕ 523; 
Младенов 438. - Див. ще гнати. 

[погон2 ] <<Тимчасова гатка на мілині 
річки під час ловлі риби волокоМ>> Л; -
очевидно, похідне утворення від гоюі
ти, гнати, можливо, як назва того, 
що примушує рибу йти (жене) у во
лок. -Див. ще гнати. 

погон3 
- див. гнати. 

погонич (орн.) <<Porzana Vieillot; 
[пастутшок водяний, Ra!lus aquaticus L. 
Шарл]>>; - р. погоньtш <<Погонич>>; -
результат перенесення на птаха назви 

погонич <<ТОЙ, хто лаганяє або супро
воджує коней, воліВ>>; перенесення на
зви зумовлене, очевидно, тим, що ці 

птахи свистять, як погоничі, пастухи 

(Даль ІІІ 155). - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 221. - Див. ще гнати. 

[погонки] (бот.) <<ВИд ушанки, Oti
tes Adaлs (SіІеле otites Sm.)>> Mak; -
неясне. 

[погоня] <<Місце, що заливається 
водою під час повені або після дощів; 
сіно, скошене на місцях, які залива

ються водою>> ЛексПол; - неясне; 
можливо, результат видазміни давні

шого *повоня (<*поводня) <<ПОВіНЬ>>. 
[погорИ:джа] <<Пожежа, пожари-

ще>>; - очевидно, результат контаміна

ц!і слів [погорИще] <<Пожарище>> Нед, 
[погорілище] <<ТС.>>, пов'язаних з горі
ти, і пожежа. - Див. ще горіти1 , 
жегтИ. 

[погорика] (бот.) <<Куnина, Polygo
пatum Adans. (Тоuгп.)>> Mak; - оче
видно, похідне утворення від горіти; 
можливо, назва пов'язана з біблейсь
кою легендою про кущ купини, що го

рить, але не згорає. - Див. ще горі
ти1. 



погоронИнє 

[погоронИнє] <<палені пожежею 
дерева, хліба>> Нед; - очевидно, пов'я
зане з горіти (див.). 

погост - див. гість. 
поготів <<ТИМ більше>>, [поготов] 

<<ТС.>> Нед; - р. [поготово], бр. пага
то!J, [поготови] <<ТС.>>, П. заст. pogoto
wim <<Тс.; особливо>>, схв. поготово, по
готову <<ТС.>>;- результат злиття псл. 
ро gotove (ро gotovu?) <<ПО готовому>>, 
можливо, з давнішим значенням <<ПО 
ходженому>> чи <<ПО підготовлених пе

редумовах або можливостях наступної 
діЇ>>. - Німчук Терит. діал. 76. - Див. 
ще готовий, по. 

пограбнути <<Заклякнути, замерзну
ТИ>>, погрdбіти <<ТС.>>; - запозичення з 
польської мови; п. pograbiec <<Покостені
ти, поклякнути, подубіТИ>> є похідним 
від grabiec <<костеніти, клякнути, дубі
ТИ>>, очевидно, пов'язаного з grabie <<Гра
блі, грабКИ>> (первісно <<Ставати подіб
ним до грабель>>). - SJ:awski І 334; SW 
IV 468. - Див. ще граблі, по. 

[поград] (бот.) (у сполученнях: п. 
клЮчень «Ломиніс лозний, C!ematis vi
ta!ba L. Ж; п. прямий <<Ломиніс прямий, 
C!ematis · гесtа L.>> Mak); - очевидно, 
утворене з прийменника по та іменника 
[ограда] <<огорожа, загорожа>>, співвід
носного з огорода; назва зумовлена 
тим, що ці чіпкі рослини часто розво
дять для декорування огорож ( Словн. 
бот. З 17; Флора V 91, 94-95, 97; Ней
штадт 258). - Див. ще город, по. 

[погр€біца] <<загорода для худоби; 
обора>> Л; - очевидно, результат се
мантичної видазміни слова погреб~іця 
<<Надбудова над погребом>>. - Див. ще 
гребтИ, по. 

[погрИвить] <<косячи, поробити про
пуски>> Л; - похідне утворення від 
грuва· <<смуга трави, хлібних культур, що 
залишається нескошеною; довге волосся 

на шиї і хребті деяких твариН>> (див.). 
[погрузка] (зоол.) <<ВИД болотного 

слимака, Bythiпia>> Нед; - очевидно, 
похідне утворення від [грузь] <<трясови
на>>; назва слимака зумовлена тим, що 

він живе в трясовині; пор. н. Sumpf-

подагра 

schnecke (Sumpf <<болото, трясовина>>, 
Schnecke «слимак»), букв. «болотний 
слимак>>. -Див. ще грузІ 

[погуковщИна] <<внесок у громад
ський капітал на благодійні цілі>>; -
очевидно, похідне утворення від погук 
<<Заклик>>. - Див. ще гук1 . 

[поrшійхатися] <<погодитися>> Ве
Уг; - видозмінене запозичення з ні
мецької мови; нвн. sich ausg!eichen 
<<Те.; домовитися, помиритисЯ>> пов'яза

не з g!eich <<Подібний, рівниЙ>>, двн. gi
lїh, що зводиться до пгерм. *ga-lїka
<<TC.>>, похідного від ''Іїkа- <<ТіЛО>>. -
К!uge-Mitzka 259-260. 

под, п6дена, п6дення, поденок, 
подйна, подuнє, подинок - див. під1 . 

[подабатися] <<захотітися>> О; 
пов'язане з подобатися. - Див. ще 
доба. 

подагра <<Захворювання суглобів і 
тканин, викликане відкладанням солеЙ•>, 
подrігрик <<хворий на пода гру>>, подаг
рuчний; - р. болг. подrігра, бр. па
дrігра, п. ч. слц. podagra, м. подагра, 
схв. подагра, слн: podagra; - очевид
но, через польське посередництво за

позичено з латинської мови; лат. po
dagгa <<Подагра (лише в ногах)>> похо
дить від гр. коенхура <<ревматичний 
біль ніг, подагра>>, первісно <<Нажне си
льце, капкан>>, що складається з основ 

слів коuс; (род. в. коМс;) <<Нога, ступня; 
підніжжя, nідошва>>, спорідненого з 
псл. роdь <<низинне місце, нижня по
верхнЯ•>, укр. під <<ТС.>>, і &ура <<Полю
вання, лови; мисливська здобич, вилов; 
ВОЄННа ЗДОбИЧ>>, ПОВ'ЯЗаНОГО З aypEUW 
<<полюю, ловлю; хапаю, вириваю>>, мо

жливо, спорідненим з дірл. ar <<Пораз
ка,>, кімр. вал. aer <<битва, бій; бороть
ба>>, дкорн. !1air <<Лихо, катастрофа>>, 
дінд. -ajra- <<Споживання, з·'їдання>>, ав. 
аzга- <<полювання, переслідування>>. -
СІС2 660; Фасмер ІІІ 296; Черньrх ІІ 
48; КЗСРЯ 346; Hutt!-Worth 14; Kopa
!iriski 762; Ho!ub-Lyer 380; РЧДБЕ 
569; Младенов 439; Вуjаклиjа 737; 
Wa!de-Hofm. ІІ 329; Frisk І 14-16, ІІ 
587-588. -Див. ще під1 . 
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подалий 

[подалий] <<ГНИЛИЙ>> О; - очевид
но, пов'язане з податися <<схуднути>>. -
Див. ще дати. 

[подамент] <<дощана підлога>> ДзАтл 
І, [падаме'нт~ падимент, пидuме'нт] 
<<ТС.>> тж; - запозичення з угорської 
мови; уг. [padiment (pagyament)j <<Під
лога>> походить від лат. pavimentum 
<<Кам'яна мозаїчна підлога>>, пов'язано
го з pavio <<б'ю, трамбую>>, спорідненим 
з puto <<ріжу>>, лит. piauti <<різати, жа
ти, забивати (тварину)>>. - Лизанец 
614; MNTESz ІІІ 55; Walde-Hofm. ІІ 
267; Trautmann 217; Fraeпkel 584.
Пор. ампутація. 

подвиг, подвИги, подвИжник, по
двИжництво - див. двИгати. 

[подвигник] (бот.) (у сполученнях: 
п. чоловічий <<рамішія однобока, Ra
mischia secuпda (L.) Garcke, Pirola se
cuпda L.>>; п. жіночий <<Зимолюбка зон
тична, Chimapl1ila umbellata (L.) Nutt., 
Pirola umbellata L.>>) Mak; - похідне 
утворення від двИгати <<Пересувати, 
носити; [підіймати]>>; назва зумовлена, 
очевидно, тим, що в народній медицині 
зимолюбку зонтичну використовують 
при пошкодженні внутрішніх органів 
від надмірного зусилля, натуги (Аннен
ков 95). -Див. ще двИгати. 

[подвурак] <<хазяЇН>> Л; - похідне 
утворення від [двур] <<дВір>>, паралель
не до п. ст. podwornik <<Власник, орен
дар садибки, дворика>>. - Див. ще 
двір, по. 

[подгреб] (бот.) <<бабка звичайна, 
підберезник, Boletus scaber Fr. ех Bull. 
(Gilb.) (В. leucophaeus Pers.)>> Mak; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. [подгрёб] <<Підгруздок, Russula 
delica Fг.>> вважається результатом ви
дозміни назви подгриб <<підберезовик>>, 
похідної від гриб (у розумінні <<білий 
гриб>>). - Меркулова 187. -Див. ще 
гриб. 

поде- (початкова частина слів типу 
подеколи, подекудИ СУМ, Пі), [поді
який] <<дехто, деякиЙ>>; - результат 
злиття прийменника по і частки де2 

(див.). 
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подкан 

поденє, подінок - див. дно. 
поденка, поде'нне, поденний, по

денник, поденщина, поденька - див. 
день. 

[поденькувати] <<Подейкувати>> 
Нед; - результат видазміни деетимо
логізованого слова подійкувати <<Гово
рити, розповідати, передавати чутки>>, 
похідного від дейкати (див.). 

[подИ] <<Зажди, зачекаЙ>> Нед, [по
діт] <<заждіть, зачекайте>> Нед; - ре
зультат видазміни форми [погдu] <<заж
ди, зачекаЙ>> Нед, що виникла з [пого
дИ] <<ТС.>>, фоfми наказового способу 
від [погодИти <<почекаТИ>>. - Див. ще 
погодити. 

подийма <<двф, будинок з димохо
доМ>> Пі, [подіймя] <<ТС.>> Пі; - резуль
тат видазміни запозиченого п. ст. pody
mie <<загальна кількість жилих будин
ків у селі>>, похідного від dym <<дим; 
(ст.) селянська хата>>. - Див. ще дим. 

[подирбати] <<поторгати, потряс
ТИ>>; - очевидно, афективне утворен
ня. 

[подИрдати] <<Швидко побігти шку
тильгаючи>> Ба; - пов'язане з [дuрда
ти] <<тупотіти, стрибати>> (див.). 

подібний, подіб'є -див. доба. 
[подібниця] (бот.) <<(вид дзвоника) 

Specularia speculum DC. (Campanula 
speculum L.)>> Нед, Mak; - похідне ут
ворення від подібний, очевидно, каль
ка наукової назви цієї рослини лат. 
speculum букв. <<Подібність; дзеркало>>; 
назва, очевидно, дана за схожістю ві

ночка квітки (білого посередині і ліло
во-фіолетового чи голубого по краях) із 
дзеркалом (Вісюліна-Кпоков 308-
309; Нейштадт 531-533).- Див. ще 
доба. 

[ поділок] <<десять горсток коно
пель, зв'язаних докупи, коли коноплі 
мочать у річці>> Мо; - очевидно, по
в'язане з поділ, ділuти (див.). 

[подкан] (зоол.) <<сірий (рудий) па
цюк, Rattus decumaпus (Mus decuma
пus)>> ВеУг, [потк:ан] <<ТС.>> тж; - ч. 
potkan <<Водяний пацюк>>, [potkan] <<ТС.>>, 
слц. potkan <<пацюК>>; - можливо, че-



под ле 

рез чеське чи словацьке посередництво 

запозичено з угорської мови; уг. potkaп 
<<щур, пацюю>, potkany, patkaпy, як і 
слн. podgana <<ТС.>>, походить від іт. [pan
tegan(a), рапtесапа, pontecana] «ТС.>>, 
яке виводиться від ром.-лат. poпticana 
<<чорноморська, понтійська (миша)>>, 
що nоходить від гр. Поvпх6с; <<понтій
ськиЙ>>, пов' язана го з П6vтос; <<Понтій
ське царство, ПонТ», коvтос; <<МОре, 
шлях по морЮ>>, спорідненим з~ псл. 
pqtь, укр. путь. - Machek ESJC 475; 
Ho!ub-Kop. 288; Mik!. EW 253; Knie
zsa І 402-404; Barczi 237; MNTESz ІІІ 
132; Battisti-A!essio 2752; Frisk li 
578-579. - Див. ще путь. 

[подле] <<згідно з; відnовідно до; nо
РУЧ>> Доп. УжДУ ll, [падля] <<Згідно З>> 
ДзУЗЛП; - бр. [подли] <<ПО, згідно З>>; -
заnозичення із західнослов'янських мов; 
n. pod!a <<ЗгідНО>>, ч. pod!e, слц. pod!'a 
<<ТС.>> відповідають др. подьлt, <<біля, 
вздовж>>. - Німчук Доп. УжДУ ІІ 94; 
Дзендзелівський УЗЛП 107-1 08; Bruck
ner 425; Ho!ub-Kop. 282. - Див. ще 
білЯ. 

[подлужник] (бот.) <<Коnитняк єв
ропейський, Asarum europaeum L.>> 
Mak; - неясне; можливо, результат 
видазміни назви [підлісник] чи [під
лuстник] <<ТС.>>. 

подоба, подобати, подобатися, 
подобенство, подобень, подобuзна, 
под66ина, подобитися, под66інь, по
д66ний, подобно - див. доба. 

[поДоль] (у виразі [у подолі] <<У 
вагітності>>) Нед; - неясне. 

подорожник, подаріжник - див. 
дорога. 

подпінка - див. пень. 
[подра] <<Сідало для курей; горище; 

сінник (для зберігання сіна); nолиця 
під дахом>>, [подря] <<Тс.; настил Нед; 
постіль ВеУГ>>, [п6драчка] <<Сідало для 
куреЙ>> Мо, [п6дроj <<поверх; горище>> 
Нед, [подрuна] <<дрючок, жердка на nо
мості>> О, [підра] <<СіННИК>>, [підря] 
<<тс.; сідало>>, [підрі] (мн.) <<ТС.>>, [підрє] 
<<горище над хлівом>> О, [підри] <<закут
ки, закапелки>>; - болг. [подьра] <<СТе-

подушка 

ЛЯ>>, [подаре, подере] <<ТС.>>; - ПСЛ. 
[podra, роdгь], очевидно, утворене з 
прийменника ро й основи *dгь- <<дере
ВО>>, яка зводиться до іє. *dru- <<ТС.>>; 
nов'язання з основою др- <<дерти>> 
(ВеЗн 51) менш переконливе; виведен
ня від рум. pod <<Горище>>, podea!a <<Під
лога; стеЛЯ>> (Vincenz 12) nомилкове. -
Rusek Zboгnfk fi!oz. fak. Univ. Komen
skeho 26, 77-78. - Див. ще дрова, 
по. - Пор. одр. 

[подренчити] <<Сnішно nіти, затю
пати>> ЛексПол; - очевидно, афектив
не утворення, можливо, nов'язане з 
[дренути] <<швидко побігти, втекти>>, 
дремещjти <<ТС.>>. 

[подрИ:віти] <<стати гнилим, трухля
ВИМ>> ВеУг; - nов'язане з [древн[ти] 
<<Загнивати, робитися трухлявиМ>> (див.). 

[подриніти] <<побігти, nіТИ>> О; -
nов'язане з [дренути] <<ТС.>>. - Див. 
ще дременути. 

[подрИпати] (згруб.) <<ПіТИ>>; -
афективне утворення, можливо, nов'я
зане з драпати <<швидко тікати, швид-
ко відстуnати>>. · 

[подріжнЯтися] <<наслідувати ко
го-Н.>>; - неясне; можливо, результат 

видазміни етимологічно не зовсім ясно

го СТСЛ. ЦСЛ. ПОДрАЖА'Т'Н, др. подра
жати <<ТС.>>. 

[подроцькати] <<злегка побити, по
колотити>> Нед; - пов'язане з [друц
кати] <<роздрібнювати, товкти, розби
вати>> (див.). 

подтебенки - див. тебенка. 
[подупельник] <<Ласун, пустун; ло

велас>>; - очевидно, nов'язане з дупло 
(див.). 

[по-душ] <<вдосталь, досить>> Нед; -
очевидно, утворене з nрийменника по 
й основи іменника дуща; пор. р. до ду
щu <<дуже, у найвищій мірі>>. - Див. 
ще душа, по. 

подушка СУМ, Нед, подуся (дит.) 
<<Подушка>>, [подуха] <<подушка>> Нед, 
подущuна (зменш.); - р. подуицш, 
бр. падущка, др. подущька, п. podusz
ka, ч. слц. poduska, ч. ст. poducha; -
nсл. [podusьka]; - загальноnрийнятої 

477 



подЯчитися 

етимології не має; здебільшого зістав
ляється з n. duchna <<велика подушка; 
нічний ковпак, підбитий nухом>>, ч. 
cluchna <<Лерина>>, схв. духrьа <<ТС.>> і 
зводиться до псл. dux- •дУХ» як назва 
надутаї речі; виводитьс3 також (Пре
обр. ІІ 87; Machek ESJC 467; Ho!ub
Lyer 381) із сполучення роdь uxo <<Під 
вухо>> (пор. фр. oreiller <<Подушка>> від 
oreille <<ВУХО>>). - Дзендзелівський УЗЛП 
108-109; Фасмер ІІІ 301; Ильинский 
ИОРЯС 20/3, 81; BrUckпer 102, 426; 
Holub-Kop. 283; Bern. І 234-235. 

[подЯчитися] <<Подобатися>> О; -
запозичення з польської мови; пор. n. 
pov.тdzi~czyc si~ <<nококетувати>>, wdzi~
czyc si~ <<Лащитися; маніритися>>, wdzi~cz
ny <<МИЛИЙ, ПрИЄМНИЙ; ВДЯЧНИЙ>>, dzi~
k(a) <<дяка>>. - Див. ще дЯка. 

поезія, поема, поет, поетизація, 
поетика, поетИчний, поетизувати; -
р. поЗзия, бр. паЗзія, п. poezja, ч. poe
zie, poesie, слц. poezia, вл. poezija, 
боЛГ. поезия, М. поезиjа, СХВ. поезиjа, 
слн. poez[ja; - запозичено, можливо, 
через польське і через російське nосе
редництво, з латинської мови; лат. poё
sis <<Поезія, мистецтво nоезіЇ>> nоходить 
від гр. кoif]Gtc; <<Те.; віршований твір, 
nоема; творчість; виготовлення>>, коіf]
тf]с; <<Творець, поеТ», nов' язаних з кotc;
iv <<робити, виготовляти; будувати; дія
ти; народжувати; складати, творити>>, 

спорідненим з nсл. ciniti <<робити, ви
робЛЯТИ>>, укр. чинИти.- СІС2 661; 
Черньrх ІІ 49-50; Фасмер ІІІ 350; Ko
paliriski 762; Holub-Lyer 381; Младе
нов 451; Вуjаклиjа 738; Dauzat 569; 
Кlein 1207; Кluge-Mitzka 557; Wal
de-Hofm. ІІ 339; Frisk ІІ 570-572. -
Див. ще чин. 

поема - ДИВ. поезія. 
[поєдИнок] (бот.) (у сполученні [п. 

білозор] <<білозір болотний, Parnassia 
palustris L.>>) Нед, Mak; - nохідне ут
ворення від єдИний; назва може бути 
зумовлена тим, що білозір має одиноч
ний стебловий листок (Флора УРСР V 
486; Нейштадт 300; Федченко-Фле
рон 503). - Див. ще єден. 
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пожички 

[пожажихатися] <<Мати велику спра
гу; страждати від нестачі водИ>> Мо; -
пов'язане із [заж6хатися] <<захворюва
ти від спеки; хворіти або гинути від 
СПраГИ>>. -Див. Ще ЗаЖОГНУТИСЯ. 

[пожай] (команда, яка подається, 
коли nотрібно направити парусний чо
вен за вітром) Дз, lпажай] <<ТС.>> Мо; -
неясне. 

[пожалИвник] (орн.) <<Кроnив'янка, 
славка, Sylvia Scop.>> Нед; - nохідне 
утворення від [жалИва] <<Кропива>>. -
Булаховський Вибр. пр. ІІІ 206. - Див. 
ще жалИва, кропИвник'. 

[пожаль] (зоол.) (у сполученні [зе
лений n.] <<фізалія, Physalia>>) Нед; -
nрефіксальне утворення від жалИти; 
назва зумовлена тим, що ця безхребет
на морська тварина має кропивні клі

тини, які, виділяючи сильну отруту, ви
кликають опіки у людини (W. Eigeлer. 
Eпzyklopadie der Tiere І (1971), 29); 
пор. [жалИва] <<Кропива>>. - Див. ще 
жало. 

[пожарки] (бот.) <<ОМан британсь
кий, Inula britanпica L.>> Mak; - оче
видно, пов'язане З пожар <<ПОЖеЖа>>; 
назва цієї рослини, можливо, зумовле
на жовтим кольором й квіток. - Ней
штадт 552. -Див. ще жар. 

[пожарниці] (бот.) <<вид дрібних 
білих грибів>> ВеУг; - похідне утво
рення від [пожарнИк] <<сухий хмиз>>, 
пожар <<ПОЖеЖа>>; назва зумовлена 
тим, що ці гриби ростуть лише у міс
цях, де був сnалений сухий хмиз. -
ВеУг 248. -Див. ще жар. 

[пожарніца] (бот.) <<куничник на
земний, Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth.>> Л, [пожаниця Mak, пужарніца 
Л] <<ТС.>>; - nохідне утворення від по
жар <<Місце, де що-небудь горить або 
горіло; [спалений ліс ВеЛ];>; назва зу
мовлена, очевидно, тим, що ця трава 

виростає переважко на лісових згари
щах (Л 166). -Див. ще жар. 

[пожички] (бот.) <<порічки черво
ні, Ribes rubrum L.>> Mak, [позічк:а] 
«ТС.>> Mak; - заnозичення з польської 
мови, зближене з основою укр. пази-



пожонний 

чати (пожичсіmи); П. poгzeczki (одн. 
porzeczka) відповідає укр. пор{чки, по
річка <<ТС.•>. - Потебня РФВ 6, 341. -
Див. ще порічка. 

[пожонний] <<Порядний, пристой
ниЙ•> ЛексПол; - запозичення з поль
ської мови; п. [porzonлy] «Те.; акурат
ний, охайний; систематичниЙ•> є роз
мовним варіантом форми porzq_dny 
«ТС.>>, якій відповідає укр. порЯдний. -
Див. ще ряд. 

поз - див. повз2 . 
поза1 <<За, ПОЗаД, позаду; крім, беЗ>>, 

поза-; - р. по-за, бр. па-за, п. ч. 

заст. слц. схв. poza, poza-; - складне 

утворення з прийменників по і за. -
Мельничук СМ ІІІ 152; ESSJ Sl. gr. І 
204-205. -Див. ще за1 , по. 

поза2 <<положення тіла людини або 
тварини•>, [позірувсіти] <<позувати•> 
Нед, позувсіти; - р. бр. болг. м. схв. 
п6за, п. вл. poza, ч. слц. слн. poza; -
запозичене, можливо, через польське і 

німецьке посередництво (нім. Pose), з 
французької мови; фр. pose <<положен
ня тіла, поза; позування, рисовка•> є 

похідним від poser <<Класти, ставити, 
відпочивати•>, яке зводиться до нар.
лат. pausare <<Стояти; зупинятися, від
почивати; робити паузу•>, похідного від 
лат. pausa <<зупинка, затримка; кінець•> 
і в пізньолатинський період зближено
го з лат. positio <<положеннЯ•>, пов'яза
ним з рало <<кладу•>.- СІС2 661; Аку, 
ленко 141; Чернь1х ІІ 49-50; Фасмер 
ІІІ 303; К3СРЯ 349; S-t. wyr. obcych 
595; Holub-Lyer 389; Младенов 451; 
Вуjаклиjа 738; Dauzat 576; Gamillscheg 
717; КІеіn 1221; Walde-Hofm. ІІ 268. -
Див. ще пауза. 

[позаглінний] (у виразі [позагл{н
ні уставки] <<ВИд шва і вишивКИ>>) 
Нед, [позсігола] <<ТС.•> Нед; - неясне. 

позаду- див. зад. 
позаєменний - Див. взаЄмний. 
[позакереювати] <<Витратити, роз-

тринькати•> Нед; - неясне. 
[позатак] <<остільки, тому, через 

те•> Нед; - складне утворення з при
йменника п6зсі і прислівника так, 

позИція 

співвідносне зі сnолучником [позаЯк]. -
Див. ще поза\ так. 

позаЯк (спол. заст.) <<оскільки, то
му що; через те що•>; - складне утво

рення з прийменника п6зсі і прислів
ника як; вихідне значення не зовсім 
ясне. - Булаховський Вибр. пр. ІІ 
512.- Див. ще поза\ як2 . 

[позвонок] <<хребець•> Нед; - р. 
позвон6к, бр. пазван6к; - пов'язане з 
[звен6] «Ланка ланцюга•>; можливо, за
позичене з російської мови. - Фасмер 
ІІІ 303. -Див. ще звено. 

поздника - див. позник. 

позитИв (у фотографії), позити
візм <<філософський напрям, який об
межується розглядом емпіричних (по
зитивних) даних>>, позитивіст, пози
тИвний <<СТвердливий, ствердний, під
тверджений досвідом; який заслуговує 
схвалення; один з двох видів електри
ки; (у фотографії) пов'язаний з пози
тивоМ•>; - р. болг. м. позитИв, бр. па
зітьt!J, п. pozytyw, ч. pozitiv, positiv, 
слц. pozitlv, вл. pozitiw, схв. позитйв, 
слн. pozitiv; - запозичення із західно
європейських мов; нвн. Posit{v <<Пози
ТИВ•>, positfv <<ПОЗИТИВНИЙ>>, фр. positif 
<<ТС.>>, positivistne <<ПОЗИТИВіЗМ>> (утворе
НО філософом О. Контом, 1798-1857), 
аНГЛ. positive <<ПОЗИТИВ; ПОЗИТИВНИЙ>> 
походять від лат. positтvus <<умовний, 
довільниЙ•>, пов'язаного з дієсловом ро
пеrе <<класти, розміщувати; признача
ти, встановлювати, вживати, визнача

ТИ>>. - СІС2 661; Фасмер ІІІ 303; Сми
рнов 229; Kopalir\ski 775;. Holub-Lyer 
389; РЧДБЕ 569; Младенов 456; 
Вуjаклиjа 739; Fremdworterbuch 498; 
Dauzat 576; КІеіn 1222; Walde-Hofm. 
ІІ 335-336. - Див. ще позИція. -
Пор. депо, експозИція. 

позИція, позиuJйний; -:-- р. болг. 
позИция, бр. паз{цьtя, п. pozycja, ч. 
pozice, слц. pozfcia, вл. pozicija, м. по
зициjа, схв. позйциjа, слн. pozicija; -
запозичення з латинської мови; лат. 
positio <<Положення; обставини, пози
ція; твердження, тезис•> пов'язане з ро
по, ропеrе <<кладу, розміщую•>, яке че-

479 



позір 

рез проміжне *ро-sпо <<Відкладаю геть•> 
пов'язується з sіпо <<Кладу; допускаю•>, 
спорідненим з sero <<СіЮ•>, псл. siЩa)ti 
<<Сіяти•>. - СІС2 661; ССР ЛЯ 1 О, 787; 
К3СРЯ 349; Kopa!iriski 775; Holub
Lyer 389; РЧДБЕ 487; Младенов 456; 
Вуjаклиjа 739; КІеіп 1222; Fremdwor
teгbuch 498; Dauzat 576; Walde-Hofm. 
ІІ 335-336, 522. - Див. ще по, сія
ти1. - Пор. депо, експозИція, ком
позИція, позитИв. 

позір, позірка, позірнuй, поз6р, 
поз6рий, позорище, позорлuвий, по
з6рний, поз6рниця, позарувсіти -
див. зріти1 . 

позіхати, п6зіх, позіхсічка, п6зіхи, 
позіх6ти, позяхсіти - див. зіхати. 

[позіщrнок] <<Латка з овечої шкури, 
прикріплювана на тому місці овчини, 
де знаходиться лисина•>; - неясне. 

[позлИ:тка] <<ожеледиця•>; - не зо
всім ясне; могло б бути виведене від 
гіпотетичного п. [*pot1:6dka] як похід
ного Від [tfod) <<ТС.>>. 

[позна] <<Шкода, збиток•>; - запози
чення з румунської чи молдавської мо
ви; рум. роzпа (молд. п6знз) <<витівка, 
(злий) жарТ» етимологічно неясне. -
Scheludko 140; Vrabie Romanoslavica 
14, 167; СДЕЛМ 322. 

[позник] (бот.) <<Паслін чорний, So
lanum nigrum L.•> Mak, [поздника] 
<<ТС.•> Mak; - неясне; можливо, в 
якийсь спосіб пов'язане з пізній. 

позумент <<Гаптована сріблом або 
сухозліткою тасьма для оздоблення 
одягу, м;яких меблів; галун•>, позулиfнт
ник <<майстер, який виготовляє позу
мент•>; - р. болг. позумент, бр. пазу
мент, СХВ. позаментар <<Позумент
НИК>>; - очевидно, через російське посе
редництво запозичено з німецької мови; 
нвн. Posarrient <<позуменТ•> походить від 
фр. passement <<ТС., галун•>, утвореного 
від дієслова passer ·<<Переходити, пере
правлятися; передавати; проходити; 

пропускати; випереджати; надягати•>, 

що виникло з нар.-лат. *passare, похід
ного від лат. passus <<крок, хода, рух; 
стопа; слід ноги•>. - СІС2 662; Фасмер 
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ІІІ 303-304; Преобр. ІІ 89; Горяев 
Доп. І 36; Смирнов 230; Christiaпi 49; 
РЧДБЕ 570; Fremdworterbuch 497; 
Dauzat 536-537. - Див. ще па. -
Пор. басаман, компас, пас2 , пасаж, 
пасаман. 

[ позьомка] (бот.) <<суниці лісові, 
Fragaria vesca L.•> Mak, [пазьомка. по
земк.а, позюмк.а] «ТС.•> Mak, [позь6н
к.и] <<nорічки, Ribes rubrum L.•> Нед; -
запозичення з польської мови; п. 
poziomka <<суниці•>, ст. poziemka <<ТС.•> 
утворене з прийменника ро <<ПО•> та 
основи іменника ziemia <<ЗеМЛЯ•>; така 
назва суниці зумовлена тим, що спілі 
ягоди Ї( часто лежать майже на землі; 
пор. інші назви суниці: укр. [зем
лЯнка, землянuка], р. землянuк.а, нім. 
Erdbeere (Erde <<ЗеМЛЯ•>, Beere <<ЯГО
да•>).- Фасмер-Трубачен ІІ 93; 
Гринкова Сл. филологии ІІІ 102-103; 
BrUckner 653; SW IV 912. - Див. ще 
землЯ, по. 

по"іти, [пійка] <<Гулянка, пиятика•> 
Нед, пійла, поі'лка, поі'льник. <<ТОЙ, хто 
поїть; чайник для. напування хворих•>, 
запій <<період безперервного пияцтва•>, 
зап6їни (заст.) <<частування для бать
ків нареченої після заручив•>, напій, 
[обп6ї] <<захворювання коліна (у коня)•> 
Ж, перепій; - р. поuть, бр. паіць, др. 
поити, п. роіс, ч. заст. pojiti, слц. 
pojit', болг. по Я, М. nои, СХВ. поjити, 
слн. pojiti, стсл. nонтн; - псл. pojiti 
<<ПОЇТИ•>, пов'язане чергуванням голос
них з piti <<ПИТИ•>. Фасмер ІІІ 
304. -Див. ще пИти. 

[по1шки] (бот.) <<калюжниця болот
на, Caltha palustris L.•> Нед, Mak; -
очевидно, давніше *поїжк.а, пов'язане 
з і'жа, і'сти; назва зумовлена тим, що 
квіткові пуп'янки цієї рослини іноді 
вживаються в ї:х;:у. - БС3 19, 453-
454. - Див. ще їсти, по. 

пойнтер (порода мисливських со
бак); - р. болг. п6йнтер, бр. п6йн
тзр, п. ч. слц. pointer; - запозичення 

з англійської мови; англ. pointer <<ТС.•> є 
похідним від роіпt <<указувати, показу
вати; направляти, бути спрямованим•>, 
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пов'язаного з роіпt <<Точка, пункт, ме

та•>, яке через фр. роіпt <<Точка, пункт•> 
зводиться до лат. pOnctum <<ТС.>>. -
СІС2 662; S±. wyr. obcych 584; РЧДБЕ 
570; К!еіп 1207. - Див. ще пункт. 

[пойта] <<будівля для снопів Гриц 
АВ; приміщення для сушіння тютюну 
Лиз•>, [пайта] «ТС.•> тж; - ч. слц. [paj
ta] <<Повітка; накриття для овець•>; -
запозичення з угорської мови; уг. pajta 
<<ПОВіТКа>> ПОХОДИТЬ від СХВ. поjата 
<<Хлів, клунЯ•>, болг. [поЯта] <<кошара•>, 
споріднених з п. [jatka] <<повітка, комо
ра, накриття для сіна•>, ст. jata <<хати
на, куріНЬ•>, ч. слц. jatka <<м'ясна крам
ниця•>, вл. jeta <<Хата•>, укр. Ятка <<Крам
ничка; балаган; повітка•>. - ГрицАВ 
214; Лизанец Q17; S±awski І 524---:526; 
Machek ESJC 427; Schuster-Sewc 
450. - Див. ще Ятка. 

[поюіл] <<дно лиману, переважно 
болотисте•> Берл; - очевидно, похідне 
утворення від кал <<бруд, болото•> (див.). 

[покалень] (бот.) <<Гриб пілоболюс, 
Pi!obo!us Tode•> Mak; - похідне утво
рення від кал; назва зумовлена тим, 

що пілоболюс кристалічний розвиваєть
ся на кінських екскрементах (Словн. 
бот. 423). -Див. ще кал, по. 

покатичник, покатун - див. ка

тун1. 
покволом <<Неквапливо, спрокво

ла•>, [похв6лом.у] <<повільно•> До; -
пов'язане з кволий (див.). 

[покелавіти] <<захворіти, захиріти, 
стати кволим, убогим; зіпсуватися•> 
ВеУг, [покелавитися] <<ТС.•> ВеЛ; -
результат видазміни форми [ покилаві
ти І <<стати хворим на грижу•>. - Див. 
ще кИла, по. 

ПОКер <<ВИД азартноЇ картярСЬКОЇ 
грИ>>; - р. бр. болr. М. покер, П. Ч. 
СЛЦ. poker, СХВ. покер, СЛН. poker; -
запозичення з англійської мови; англ. 
poker <<ТС.•>, можливо, ·походить від н. 
Poch <<ВИд картярсько"і гри, схожої на 
покер•>, Poche, Pochspie! <<ТС.•>, пов'яза
них з дієсловом pochen <<грати в карти; 
стукати, бити; хвастати, хвалитися•>, 
похідним від вигуку poch «ТУК•>; назва 
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гри виникла із заяви картяра Ich poche! 
<<Я кидаю виклик!>>. - СІС 662; ССРЛЯ 
10, 885; SJ:. wyr. obcych 584; Kopa!ir\ski 
763; Ho!ub-Lyer 382; РЧДБЕ 570; Ву
jаклиjа 739; К!еіп 1208; К!uge-Mitzka 
557. 

поки, [пок ВеБ, піке Корз] <<ПОКИ•>, 
(допоки] <<ДО ТИХ Пір, ПОКИ•>; - р. пока 
<<ПОКИ, ДОКИ>>, (покu) <<ДО ТИХ Пір, ПО
КИ>>, бр. (покі] <<ПОКИ>>, П. (poki) <<ДОТИ, 
до того часу•>, ст. [poko] <<ТС.•>, p6ky 
<<поки, доКИ•>; - очевидно, результат 

скорочення давнього виразу *по кьtu 
( часьt), до складу якого входив при
Именник по <<ПО>> і займенник кьtu 
(к'Ьи) <<ЯКИЙ•> у формі зн. в. мн. чол. р. -
Мельничук СМ IV 107, 108; Булахов
ський Вибр. пр. ІІ 518; Фасмер ІІІ 304; 
Ильинский Сложн. местоим. 71; Brl.ick
ner 682; AfS!Ph 11, 134; ESSJ S!. gr. li 
571-572; Vondrak ІІ 479. - Див. 
кий2 , по. - Пор. доки. 

[покивайлик] (орн.) <<біла плиска, 
Motaci!!a а!Ьа L.•> Шарл, [кивайло] 
<<ТС.•> Шарл; - похідне утворення від 
кивсіти; назва зумовлена тим, що цей 
птах постійно похитує вгору і вниз 
своїм довгим хвостом (ССРЛЯ 15, 
1078); пор. інші назви цього птаха: 
[трепехвістка Шарл, трясИхвістка, 
тряс~ідупа, трясигузка Шарл], р. тря
согузка. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
228. - Див. ще кивати. 

покій <<Тиша, мир, заспокоєння•>, 
покій <<кімната; (заст.) літера П Нед•>, 
покійник <<НебіжчиК>>, покої <<Пишне, ба
гате приміщення•>, покоі'вка <<служниця 
в кімнатаХ•>, [пок6й] <<дім багатих лю
деЙ•> Л, покійний <<Померлий; спокій
ниЙ•>, покойовий (заст.) <<кімнатниЙ•>, 
пок6їти <<оточувати спокоєм•>, покої
тися <<нерухомо лежати; бути похова

НИМ•>, впокій <<упокіЙ•>, [вспокійний] 
<<спокійний•> Пі, відпочuн, відпочИнок, 
відпочивати, заспок[йник, заспокоєн
ня, заспокоювач, заспокійливий, за
спокоїти, заупокійний, знепокоєний, 
занепокоєний, непокій, непокоїти, не
спокій, (неспокійНи((] <<НеСПОКіЙНа ЛЮ
ДИНа•>, [несопокійник] <<порушник спо-
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кою, підбурювач>> Ж, передпокій, спо
кій, спокійний, супокій <<спокіЙ>>, упо
кій (заст.) <<спокій; спочинок; смерть>>, 
упокоїти, упокоїтися, [успок6їти] 
<<заспокоЇТИ>> Нед; - р. покой <<спокій; 
(заст.) кімната>>, бр. пакой <<Кімната; 
[спокій]>>, др. покои <<заспокоєння, спо
кій, відпочинок, кончина, похорон; осе
ЛЯ>>, п. pokoj <<мир; спокій; кімната>>, ч. 
pokoj «ТС.>>, слц. нл. pokoj <<спокій; 
мир>>, вл. pokoj «Те.; утіха>>, болг. 
покой <,спокій, тиша, покіЙ>>, м. покоj 
<<СПОКіЙ; упокіЙ>>, СХВ. покі5j «ТС.>>, СЛН. 
pбkoj <<Відпочинок, спокій, мир>>, стсл. 
nокон «ТС.>>; - псл. pokojь «ТС.>>, пов'я
зане чергуванням голосних з pociti 
( < *po-keitei) <<спочити>>. - Фасмер ІІІ 
305; Черньrх ІІ 50-51; Преобр. J 
330-331; BпJckner 243; Mvachek ESJC 
409, 468-469; Schuster-Sewc 1120; 
Младенов 464; Bern. І 538-539. -
Див. ще почИ:ти. - Пор. коїти2 . 

покіль <<ПОКИ>>, [покаль Нед, по
киль Нед, ВеЗа, поклЯ Г, Нед, покуль 
Нед, Л] <<ТС.>>; - р. заст. поколе <<ПО
ки, по який час; [до якого місця]>>, по
коль, [покель, поюіль] «ТС.>>, бр. па
куль <<ПОКИ>>, др. поКОЛЯ «ТС.>>, П. [po
kie\) <<ПОКИ, ДОКИ>>, (poki\, pokieJa, poki
Ja, pokla, poklo] <<ТС.>>, слц. pokial' <<ПО
ки, до яких пір; до якого місця>>, [pokal, 
pokel', pokil', pokul', pokl'a, pokl'i] 
<<ТС.>>, СХВ. псжле <<ВіДКОЛИ>>, [pok\a, pok
Ji), слн. [pokJe] <<ТС.>>; - псл. *ро kole 
(*ро koli) з основним просторовим і по
хідним часовим значенням <<до якого 
місця; до яких пір, поки>>, що склада
ється з прийменника ро «ПОо та при
слівника kole, пов'язаного з формою 
koli (kоІь) <<КОЛИ>>; кореневі голосні а, 
е, у на місці о з'явилися під впливом 
інших займенниково-прислівникових 
основ (пс.іт. kamo <<КУдИ>>, kQdy «ТС.>>, 
-sele <<СЮДИ>> та ін.). - Мельничук СМ 
IV 108; Фа~мер ІІ 290; SW IV 493; 
Machek ESJC 305; ESSJ Sl. gг. ІІ 572. -
Див. ще колИ, по. - Пор. докіль. 

покісниця (бот.) <<Puccinellia РагІ. 
(Atropis Rupг., Gіусегіа R. Br.k - оче
видно, Похідне утворення від косLіти; 
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назва зумовлена тим, що всі види по
кісниці дуже цінні в кормовому відно
шенні (Словн. бот. 434; Флора УРСР ІІ 
270). -Див. ще коса2 , по. 

[покіст] <<лак, лакована поверхня>>, 
[покост] <<Оліфа, лак>> Нед, [покосту
вати] <<Покривати оліфою, лакуваТИ>> 
Нед; - бр. lпокаст] <<Оліфа>>, ч. pokost 
<<лак, оліфа>>, pokostovati <<лакувати>>, 
слц. [pokost'] <<ОЛіфа>>, схв. пёжі5ст 
<<ТС.>>; - запозичення з польської мови; 
п. pokost <<Оліфа>> пов'язане з pokosto
wac <<ПОКривати оліфОЮ>>, pokoscic <<ТС.>>, 
утвореними за допомогою префікса ро

<<ПО->> від запозиченого свн. koste <<пу
чок, пензель>> (quast <<щільний пен
зель>> ), спорідненого з дісл. kuostг <<КИ
тиця, пучок>>, прус. gudde <<Кущ, ліс>>, 
СХВ. СТ. гвозд <<ЛіС>>, СЛН. gozd <<ТС.>>; 
пов'язання з п. kosc <<кість>> (Bri.lckneг 
260-261, 427) помилкове. - Macl1ek 
ESJC 469; Skok ІІ 496; Вегn. І 582; 
Кluge-Mitzka 573. - Див. ще гвіз
док. 

[поклад] <<згода>> О, [покладувати
сі] <<Миритися>> О, [підкластися] <<ПО
миритися, погодитися>> О; - пов'язане 
З покласти <<ПОСТаВИТИ; [настаНОВИТИ, 
вирішити 0]>>. -Див. ще класти. 

[поклажан] <<баклажан, помідор>> 
Па; - результат видазміни назви бак
лажан, зближеної з дієсловом поклас
ти; пор. р. [подлежан] <<Помідор>>, що 
виникло з баклажан внаслідок збли
ження з дієсловом лежать <<лежати•> 
( Фасмер ІІІ 297). - Див. ще бакла-
жан. о 

[поклИ:зати] <<піти геть Пі; швидко 
піти Нед>>; - очевидно, пов'язане з 
кюігати <<важко, повільно ЙТИ>>, збли
женим із [скюізнути] <<вислизнути, 
зникнути>>. - Див. ще склизИ:ти. 

ПОКОВТаЧ -ДИВ. КОВТаЧ 1 . 
[покон] <<початою> Нед; - р. [по

кон] <<Початок; споконвічний звичай, 
порядоК>>, др. поконо <<початок; зви

чаЙ>>, п. [pokon] <<початок>>, [pok6n, 
pokuп] <<ТС.>>, ст. pokon <<Кінець>>, ч. слц. 
pokon <<ТС.>>, болг. [напокон] <<Потім, 
пізніше; в кінці>>, схв. ндлокі5н <<Нареш-
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ті, кінець кінцем>>, нііпокёнь( е) <<ТС.>>; -
псл. pokon-ь <<початок; кінець>>, утво
рене з прийменника ро <<ПО>> та імен
ника kon-ь <<Кінець, початоК>>, до якого 
зводяться укр. кін <<[кут]; місце, куди 
кладуть ставку в азартній грі; сцена>>, 
кінець. - Фасмер Ш 305; Sfawski ІІ 
418-419; Br(jckneг 644; SW IV 503; 
Machek ESJC 273; Вегn. І 560. -
Див. ще кін, кінець, по. - Пор. за
кон1. 

[покор1 ] <<молодняк, молода порість>> 
Нед; - очевидно, результат спрощення 
форми [пок6ренок] <<нащадок; парос
ТОК>>, ПОВ'язаноЇ З Корінь 1 (див.). 

[покор2 ] <<Помісь; рахітична дитина>> 
Нед, [п6кур] <<Помісь>> Нед; - резуль
тат видазміни слова [п6курч] <<Тс.; ска
лічена, крива людина>>, фонетично 
зближеного з [пок6ренок] <<нащадок; 
паростоК>>, [п6кор] <<Молодняк, молода 
поріСТЬ». - Див. Ще покурч. 

[покоронник] (бот.) «Горобейник 
лікарський, Litl1ospeгmum officinale L.>> 
Mak; - очевидно, похідне утворення 
від корона (п'ятидольна чашечка з 
трикутнk!ми зубцями цієї рослини схо
жа на корону). - Див. ще корона. 

[покотовий] (у виразі покотава 
пальбсі <<стрільба взводОМ>>) Нед; -
похідне утворення від прислівника по
котом <<lyci разом]>>. -Див. ще котИ
ти, ПО. 

[покошкати] <<скуйовдити, поко
шлатитИ>>; - результат редукції форми 
[поколошкати] «ТС.>>, похідної від lко
л6шкати] <<кошлатитИ>> (див.). 

[покрака] <<покалічена, крива лю
дина>> Нед; - очевидно, запозичення з 
польської мови; п. pokгaka енезграба, 
людина з кривими ногами; потвора>>, 

можJ)иво, пов' язане з kгok <<крок; хода 
(манера ходити)>>. - Bгuckпer 268; SW 
IV 509. -Див. ще крок. 

[покрасич] <<коцюба, кочерга>>; -
неясне. 

[покрачитися] <<побитися, тягаючи 
один одного за волосся і дряпаючи>> 
Нед; - пов'язане з [крсікати] <<тягати 
(за чуприну)>> (див.). 
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покреида, покрейта, покрийта -
див. бокрейда. 

[покрИва] (бот.) <<кропива, Uгtica 
L.>> ВеНЗн, [покрівка] <<Кропива дво
домна, Urtica dioica L.>> Mak; - запо
зичення з польської мови; п. pokrzywa 
«кропива» виникло внаслідок метатези 

з ст. koprzywa «ТС.>>, якому відповідає 
укр. кротівсі. - Sfawski ІІ 466; Вгuсk
пег 428; SW IV 516. - Див. ще кро
пИва. 

[покрИвка] (орн.) <<Славка, кропи
в'янка, Sylvia>> ВеНЗн, [покрLівник] «ТС.>> 
ВеНЗн; - похідне утворення від [по
крИва] <<Кропива>>, співвідносне з кро
тів'янка, [кротівник, підкротівник, 
підкротівка, покротівник]. - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 206. - Див. ще 
кропИвни~. покрИва. 

[покривник] (бот.) <<звіробій зви
чайний, Hypericum j)eгfoгatum L.>> 
Mak; - пов'язане з [крівник, кри
всівник] <<ТС.>>. - Див. ще кривав
ник2. 

[покринjтися] еворухнутися; зах~ 
дитися коло чогось>> О; - очевидно, 
пов'язане з [крЯтати] <<повертати, 
звертати>>, [крЯтатися] <<бути зайня
тим, клопотатися>> (див.). 

[покрИшка] (бот.) <<Садова айстра 
китайська, Ca!listephus chinensis NeeS.>> 
ВеБ, Mak; - очевидно, результат пе
ренесення на айстру назви п6крLішка 
<<кришка>>, з огляду на подібність круг
лої плоскої квітки айстри до покришки; 
пор. семантично подібну назву айстри 
[тарілка]. -Див. ще крИти. 

покров, покрова, покровений, по
кровИтель, покр6вка - див. крИти. 

[покровка] (бот.) <<фуксія, Fuchsia 
L.>> Mak; - неЯсне; можливо, пов'яза
не з кров з огляду на яскраво-червоне 

забарвлення квітів окремих сортів фук
сії. 

покропИвник. покропuвниця, по
кротівня- див. кропйвник1 . 

[покрошнюватися] <<шукати собі 
місця>> Нед, [покрушнятися] <<воруши
тися уві сні>> О, [покрунчати] <<неспо
кійно спати; перевертатися уві сні>> О; -
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етимологічно неясні утворення, пов'я
зані з [крушнятися] <<неспокійно пе
ревертатися під час хвороби, сну•>, 
[кур{шматися] <<ворушитися, прокида
тися, не спати•>. - Див. ще корізма
тися. 

[покрут] (бот.) (у сполученні [п. на
вохчистий] <<фунарія гігроскопічна, Fu
naria l1ygrometгica (L.) Hedw.>> Mak); -
пов'язане з крутLtти; очевидно, семан
тична калька наукової латинської наз
ви Funaria, що зводиться, мабуть, до 
лат. fOnis <<мотузка, вірьовка, канаТ»; 
мотивація латинської назви цієї росли
ни неясна. 

[покрутка] <<нирка•> ДзАтл І; 
очевидно, запозичення зі словацької мо
ви; слц. [pokrutka] <<нирка•>, ст. pokrut
ki (мн.) <<НИрКИ>>, ВИВОДИТЬСЯ від П. [po
krotki), ст. pokr~tki «ТС.•>, pokгqtka <<НИр
ка•>, що складається з префікса ро- <<ПО->> 
і основи прикметника kr~ty <<крутий, 
твердиЙ•> або дієслова kr~cic <<Крути
ти•>; може бути результатом перене
сення назви [pokг~taj <<Калач, булка•>, 
співвідносного з ч. pokroutka (вид со
лодощів), ст. pokгuta <<Калач, булка•>, 
вл. pokruta <<ХЛібина•>, др. покрута <<ТС.•>, 
укр. [скрутель] <<КренделЬ•>, [скрутлик] 
<<Вертута•>. - Дз~ндзелівський УVЗЛП 
109; Macl1ek ESJC 469; Sclшster-Sewc 
1121. - Див. ще крутИй, крутИти, 
по. 

ПОКруч <<ПОМіСЬ, гібрид; метис; ВИ
рОДОК>>; - результат видазміни форми 

[п6курч] <<ТС.•>, зближеної з основою 
дієслова покрутuти. - Див. ще по
курч. 

покуда - див. кудИ. 
[покулець] (зоол.) <<тарантул ро

сійський, Lycosa syngorieusis Walck.>> 
Нед; - неясне; можливо, пов'язане з 
п. kuiec <<кульгати•> або kulic <<зіщулю
вати, згинати•>, pokulic <<зіщулити; по
корчити» (про результат укусу таран-
тула). · 

[покур] <<помісь, гібрид; рахітична 
дитина•> Нед, [покор] <<ТС.>> Нед; - ре
зультат видазміни форми [п6курч] <<ПО
місь, ПОІ<руч; скалічена, крива люди-
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на•>, зближеної з [п6кор] <<паросток•>. -
Див. ще покурч. 

[покурч] <<помісь, покруч; скаліче
на, крива людина•> Нед; - запозичен
ня з польської мови; п. pokuгcz <<ПО
місь, покруч; незграба, каліка•>, очеви
дно, пов'язане з kuгcz <<Корч, судорога, 
судома; (ст.) помісь, мисливський пес•>, 
kuгczyc <<Корчити (судорогами); морщи
ти (ніс); підгортати (ноги)•>, яким відпо
відають укр. корч, корчі, корчити. -
ВгUсkпег 283; SW IV 519. - Див. ще 
корчі. - Пор. покруч. 

покут, покутач, покутній, по
куття, п6куть - див. кут. 

покута <<визнання своєї провини, 
вияв жалю з приводу неї, каяття; пока
рання за злочин, провину; [мучення, 
мука, страждання; страждальник; пус

тун, шибеник (про дитину)]•>, покут
ник <<ТОЙ, хто відбуває покуту•>, поку
тувати <<Відбувати покарання за вчи
нений злочин, провину; [мучитися]•>, 
спокута <<покутування•>, спокутувати 
<<Заслужити прощеннЯ>>, ст. покута <<По

каяння, каяття, єnитимія•> (1627); -
р. [покута] <<панахида, траур•>, бр. па
кута <<страждання; мука; (заст.) єпи
тимія; покаяння, каяття; будь-яке пока
рання•>; - очевидно, запозичення з 

польської мови; п. pokuta <<Покута, спо
кутування провини; кара; [кара грошо
ва, штраф]•>, як і ч. pokuta <<Покаяння, 
кара; штраф, пеня•>, слц. pokuta <<штраф, 
покарання•>, вл. нл. pokuta <<Кара, по
каяння•>, виводиться з етимологічно не 

зовсім ясного псл. [pokuta] «nокута, 
кара, мука>>, *pokQta <<ТС.>>, що складає
ться з префікса ро- <<ПО-•> і основи діє
слова kutati (*kQtati) <<Кутати; ховати, 
берегти•>; пов'язується також (BгUck
neг 285-286v, 428; Holub-Kop. 284; 
Macl1ek ESJC 382) з п. skutek <<Наслі
ДОК•>, (kucic) <<ЧИНИТИ, робИТИ>>, Ч. sku
tek <<вчинок, справа•>, kutiti <<Возитися; 
майструвати; робИти нишком•>; пов'я
зання з лит. pakanta <<терпимість>>, k~s
ti <<терпіти, зносити>>, kenteti <<терпіти, 
страждаТ!j•> (Matzenauer LF 9, 184; Ma
cl1ek ESJC 469; Mikl. EW 128) недостат-



покутач 

ньо обrрунтоване. --: Ricl1l1aгdt 87; Фас
мер ІІІ 306; Scl1Usteг-Sewc 1121-1122.
Див. ще кутати. - Пор. скуток. 

[покутач] (орн.) <<дятел, Picus>> 
ДзАтл ІІ; - результат фонетичної ви
дозміни форми [пок6втач] <<ТС.>>. -
Див. ще ковтач. 

[покучкурувати] <<Посміятися, по
глузуваТИ>>; - неясне. 

[покшик] (бот.) <<беладона лікарсь
ка, Аtгора belladoпna L.>> Mak; - запо
зичення з польської мови; п. pokгzyk 
<<ТС.>>, мабуть, є результатом скорочен
ня виразу ziele pokгzykowe «ТС.>>, букв. 
<<Зілля, що кричиТЬ>>, у якому прикмет
ник pokгzykowy є похідним від pokгzyk 
<<Покрию>, kгzyk <<КрИК>>; назва зумов
лена повір'ям, нібито корінь беладони 
кричить, коли його викопують із зем
лі.- SW IV 516.- Див. ще крик. 

[пол'] <<стать (чоловіча, жіноча); наро
дження>> Нед, Куз; -бр. пол <<СТаТЬ>>; -
семантично видозмінене запозичення зі 
старослов'янської і російської мов; стсл. 
nOI\'h <<ПОловина, бік; одна з двох час
тин цілого; стаТЬ>>, р. пол <<СТаТЬ>>, як і 
споріднені болг. м. пол <<Стать; полови
на>>, п. нл. p6f <<Пів, половина>>, ч. pul, 
слц. ро!, вл. pof, полаб. ріН, ро!, схв. 
по <<ТС.>>, пол <<стать (чоловіча або жі
ноча)>>, слн. р61 <<половина, пів>>, pol 
<<ТС.>>, відповідають укр. пів (див.). 

[пол2 ] <<дощана підлога в хаті>> 
ЛЧерк; - запозичення з російської мо
ви; р. пол <<нижній настил у примі
щенні, Підлога>> споріднене з укр. піл 

<<Нари в селянській хаті; [підлога]>> 
(див.). 

пола' <<край половини одягу; пові
шене ПОЛОТНИЩ€>>, [пuлка] <<ПеЛЮШ
Ка>> Л, [щjлка] «ТС.>> Л, [пfвка] <<запас
ка; ширина полотна; кусок полотна>> О, 
n{лка <<шматок тканини; підстилка; 
[ряднина, доріжка Ме; вид полотняної 
шалі; вид бредня]>>, [зап{лє] <<бокове 
приміщення у коморі, клуні для збері

гання зерна; засіка (у клуні) для сно
піВ>> Ж, [запале Я, заполе Ж] «ТС.>>, 
[зап{лок] <<Відгороджене місце в сараї 
або в хаті, де стоїть засік>> Г (1927), 

полавок 

запілля <<Підпілля>>, зап{л <<Пола одежі, 
загорнута так, що в неї можна щось 
набрати; [рибальська сітка Ж]>>, [зап{л
ка] <<фартух>> Г, Ж, [запіль,иіна] <<ТС.>> 
Г, Ж, [зап{лля] <<ПОЛИ>>, [запала] <<ПО
діл жіночої сорочки, пола>>, [запалок] 
<<ШКіра живота>> Ж, [заполuти] <<загор
нути, закутати>> Ж, [заполЯти] «ТС.>> 
Ж, прLіпола <<пола>>, [припалє] <<Пола 
жіночого одягу, поділ>> Нед, прип{л 
<<[те. Нед]; пола; край неба, лісу, по
ЛЯ>>, [прLіполи] <<Краї піл одягу>> Пі; -
р. пола <<ПОЛа>>, бу. палка <<ПіЛКа (шма
ТОК тканини); lпелюшка]>>, др. пола 
<<Шматок тканини, завіса>>, п. pofa <<ПО
ла (одягу)>>, ч. слц. [pola] <<ТС.>>, болг. 
пола <<спідниця, пола>>, полLі (мн.) <<ПО
діл>>, м. пола <<Поділ, пола (одягу); спід
ниця•>, поли (мн.) <<поли одягу; стулки 
двереЙ>>, СХВ. пола <<ПОЛОВИНа; пола; ПіЛ
ка (шматок тканини)>>, слн. рбlа <<Пілка; 
поділ>>, стсл. nолА <<край одягу, одяг; 
половина>>; - пізнє псл. pola <<Полови
на; пола>>, утворене від роІь <<Половина, 
бік>>. - Фасмер Щ 306; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 404; Ць1ганенко 354; Пре
обр. ІІ 99; Вп:.ісkпег 429, 430; Ma
cl1ek ESJC 498-499; Skok ІІ 697; Mikl. 
EW 255; Pederseп KZ 38, 74. - Див. 
ще пів. - Пор. пол'. 

[пола2 ] <<велика суцільна скеля Нед; 
кам'яна плита ВеЗн, 0>>, [пfлє] (зб.) 
<<кам'яні плити>> ВеЗн; - схв. [pola] 
<<велика скеля>>, [pola] <<Неродюча зем
ЛЯ>>, [pola] <<ТС.>>; - не зовсім ясне; 
вважається давнім запозиченням від 
дороманського населення Адріатики 
(Skok ІІ 697). 

[пола3 ] <<рід>> Шух; - очевидно, 
споріднене з lnoл] <<статЬ>>, р. болг. м. 
пол <<Те.; половина>>, схв. пол, стсл. 

ПОІ\'Ь «ТС.>>. - Див. ще пол1 . 
[поші4 ] <<менструація>> Нед, Шух; -

неясне; можливо, псл. pola <<розлив>> 
(пор. ЦСЛ. рАсnолі.тн СІ/\ <<рОЗЛИТИСЯ>>), 
споріднене з лтс. pali (ра\і) «повінь>>, 
pilet <<КаПаТИ>>, ЛИТ. p\Jti <<ЛИТИ, СИПаТИ>>. 

[полавок] (бот.) <<пухирник, Utricu
laria L.>> Mak; - неясне; можливо, по
в'язане з ( по)ловLіти, оскільки в 
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пухирці на листках цієї водяної росли
ни потрапляють дрібні водяні тварини. 

[полаз] <<свято у Пилипівський піст>>, 
[полсізець] <<ТОЙ, хто nершим зайде у 
двір або до хати на свято у Пилипівсь
кий пісТ», [полсізник] «Те.; другий день 
Різдва й Новий рік О; тварина, яку на 
Різдво вводять у хату, щоб був доста
ток 0>>; - п. [podfazy] <<Звичай ходити 
по хатах на Різдво і на Новий рік з по
здоровленнями>>, [podfainik] <<ТОЙ, хто 
ходить по хатах на Різдво і на Новий 
рік з поздоровленнями>>, ч. [polaz] <<різд
вяна здобна булочка для худоби>>, слц. 
[po\azn{kj <<КОЛЯДНИК, віншуваЛЬНИК>>, 
[polazit'] <<віншувати>>, м. полаза <<пер
ше відвідання зранку>>, полазеник <<ТОИ, 

хто першим відвідує. заходить до кого

небудь>>, [полази] <<Відвідує, заходить 
до кого-небудь першим>>, схв. полази
ти <<ВідвідуваТИ>>, полазити Се <<Відві
дувати один одного, поздоровляти•, 

полазнйк <<Відвідувач, КОЛЯДНИК>>; -
псл. polaz(iti) <<Відвідувати>>, похідне від 
laziti <<лазити, ходиТИ>>; менш перекон
ливе виведення всіх слов'янських форм 
з ех~. полазити <<ВідвідуваТИ>> (Machek 
ESJC 469). -Див. ще лазити. 

[поланужне] <<Плата за кайдаНИ>> 
Нед; - очевидно, видозмінене запози
чення з польської мови; п. po1:aricuszne 
<<Оплата в'язнем кайданів, у які його 
заковують>> утворене з прийменника ро 
<<ПО>> та іменника faricucl1 <<ЛанцЮГ>>. -
Див. ще ланцЮг, по. 

[полап] <<Стеля>> Пр. ХІ діал. н.; -
запозичення з польської мови; п. pufap 
<<Стеля, склепіння>>, [pofap], ст. [pofap] 
<<ТС.•> походить від нім. Laube <<альтанка 
(в зелені),> (свн. loube <<передній зал, 
вестибюль; галерея>>, двн. louba <<Портик, 
rано.к; галереЯ>>, louppea <<Н~віс, підда
шок; зал, галерея>>), спорщненого з 
дісл. lopt <<Верхня кімната>>, прус. lubbo 
<<ДОШКа>>, ПСЛ. Jub'Ь <<КОра, ЛИКО, луб>>. 
- Чучка Пр. ХІ діал. н. 167; Фасмер ІІ 
526-527; BпJckner 446; Trautmann 
150-151; MШ1l.-Endz. ІІ 509; Топо
ров V 370-375; Кluge-Mitzka 425. 
- Див. ще луб. 
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пошіпіть - див. лапик. 
[пошіта] <<Полиця на стовпах для 

складання сиру>> О, [полсітки] (мн.) 
<<ліжко, постілЬ>> Нед, [палсітка] <<ПО
лиця на стіні>> Л, [палатки] <<горище в 
сараЇ>> Л; - очевидно, запозичення з 
ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ; П. (pofatki) <<ЛіЖКО>>, 
[ pofatka] <<ВИд сидіння між двома дере
вами для стрільби по ведмедях і диких 
кабанах, які приходять до збіжжя; тап
чан на низьких ніжках або широка ла
ва>> пов'язані з р. полсіти (мн.) <<Широ
кі нари для спання в хаті; поміст на де
ревах для полювання на звірів>>, па

латка <<НамеТ>>, др. полати <<ЦерКОВНі 
хори>>, укр. палата. - Фасмер ІІІ 307; 
Zeleniл AfSIPI1 32, 302. - Див. ще 
палата. 

[полаторжитися] <<помиритися,>; -
не зовсім ясне; можливо, результат кон
тамінації слів полеідитися <<ТС.>> і [тор
жити] (торгуватися). 

ПОЛба (бот.) <<ПШеНИЦЯ спельта, 
Triticum spelta L.; [пшениця двозерна, 
Tгiticum dicoccum SсІ1Г. Mak],>, [боль
ба] <<ПОлба>>, полбяний; - р. бр. пол
ба; - не зовсім ясне; зближується з 
гр. 1f0Acpot;; (к6Лсрщ) <<ЛОКШИНа>>, 1f0Аср0-
срсо-щ <<страва з локшини і бобів>>, 
юхЛГJ <<пил, борошно найтоншого поме
лу>>, лат. pollenta <<Ячна каша>>, pollen 
<<Мілке борошно, ПИЛ>>, pultaгe <<товк
ТИ>>, псл. рере!'Ь, укр. попіл; висловлю
валось сумнівне припущення (Преобр. 
ІІ 91) про східне походження. - Фас
мер ІІІ 307; Mladenov Melanges Mik
kola 185-186; Uhlenbeck KZ 40, 558. 

ПОЛе, пол{вка <<НевеЛИКИЙ ПОЛЬОВИЙ 
та лісовий гризун, подібний до миші; 
польова газета; [рівнина, поле, відкри
те поле]>>, полотінеі <<безліса ділянка в 
Карпатах, яка використовується для 
пасовиська та сінокосу; [гірська рівни
на, пасовисько на верховині]>> СУМ, 
Нед, [полотінка] «Гуцульська обрядо
ва пісня (виконується під час вигону 
худоби на полонини)>>, [полонЯнuк] 
<<Ведмідь, що живе на полонині>> Г, Нед, 
[польовсінець] <<мисливецЬ>>, [польова
не] <<полюваннЯ>> Нед, [польовйк] <<ЖИ-



поле 

тель полів, рівнин; польовий біС>>, [по
льовuна] <<поляна, невелике за розмі
ром поле•>, [поль6вка] <<газета або бо
йовий листок, що випускається на по
лі Л; (зоол.) польова миша, нориця, 
Hypudaeus aгvalis Нед>>, полювсіч <<МИ
сливецЬ>>, [полЮх] <<Житель родючих, 
врожайних рівнин (навколо Коломиї); 
землероб із Поділля'> Нед, [полЯнець, 
полящін, полянLіця] <<ТС.>> Нед, [полЯ
вина] <<Поляна, рівнина, невеликий луг, 
звичайно на узліссі або серед лісу>>, по
лЯна <<Те.; [відкрите поле; цілина Чаб; 
корова, народжена на вигоні Нед],>, по
лЯни <<східнослов'янське плем'я, яке 
жило в Середньому Подніпров'ї,>, [по
лощістий] <<пологий, похилий, спадис
тиЙ>>, [польский] <<польовиЙ>> ВеБ, по
лювати <<шукати диких тварин з ме
тою убити чи піймати їх; r мати бажан
ня паруватнея (про корову)],>, [польо
всіть] <<злучатися, паруватися>> (про 
корову) ЛексПол, [пулювсіть] <<злуча
ТИСЯ>> (про свиней) Корз, запfльний 
«який знаходиться за полями», перед
п{лля <<смуга загороджень попереду го
ловної лінії оборони при відсутності 
безпосер~днього контакту з противни

КОМ•>: - р. бр. п6ле <<ПОЛе>>, др. поле 
<<Відкрите місце, поляна, луки, поле; 

степ; жителі степів; нива, рілля; місце 
битви>>, п. роІе <<Поле, простір; зона, 
смуга, раЙОН>>, Ч. СЛЦ. роІе <<ТС.>>, ВЛ. 
нл. роІо <<Поле, рівнина>>, полаб. рйІі 
(pi.lld), болг. поле, м. поле «Те.; доли
на>>, СХВ. по;ье <<ПОЛе>>, СЛН. polje «ТС., 
рівнина•>, стсл. nолк «ТС.•>; - псл. polje 
<<Відкрите місце, простір; рівнина, поле; 
рілля>>, похідне від poln <<широкий, плос
кий, порожній, неродючиЙ>>; - очевид
но, споріднене з лат. palam <<Відкрито, 
явно,>, шв. Jala <<рівнина, пустище>>, нвн. 
-falen ·(у назвах West-f., Ost-f.), а також 
з лит. plonas <<тонкиЙ>>, лтс. plans «Те.; 
плоский, рівниЙ>>, прус. plonis <<Тік, то
ковище>>, лат. planus <<плоский, рівний, 
прямий; площина, низина, низьке міс
це; рівна, горизонтальна поверхня,>, гр. 

кЄЛаvщ <<Жертовний пиріг (з борош
на),>, хет. pallli <<широкиЙ>> і більш від-

полевиця 

даленими двн. feld <<ПОЛе•>, дісл. fold 
<<Земля, земна куля; суша, грунт>>, дангл. 

folde, днн. folda <<ТС.>>; іє. *р(е)Іа- <<плос
кий, рівний, прямий; широкий, простя
гнутий; площина, низина; рівнина, по
ле; розстилатИ>>, похідне від *реІ- (*роІ-) 
<<широко відкрите рівне місце, прос
тір>>; можливе також зіставлення з алб. 
sl1pall <<Відкриваю•> (Jokl Studien 8З-
84) і вірм. hof <<земля, порох, грунт>> 
(Meillet MSL 8, 154; Matzenauer LF 
1 З, 177; Mikkola Uгsl. Gr. І 49, ІІІ ЗS), 
а також виведення з іє. *реІ- <<СіриЙ•>, 
букв. <<світлиЙ>> (Tгubacev ZfSI З, 677); 
менш імовірний зв'язок з стсл. nолr\;.тн 
<<палати, горітИ>>, nлАМ.-1\ <<полум'я,> (Teг
ras ZfS!Ph 19, 120-121) або з слн. 
peljati <<Гнати, вести>> (Baudouin ZfSIPI1 
19, 120-121). - Фасмер-Трубачев 
ІІІ ЗО7 -ЗО8; Черньrх ІІ 51; Фил ин Об
раз. V яз. 11 9; Brilcvkner 429; Machek 
ESJC 469; Schusteг-Sewc 1127; Младе
нов 466; Skok ІІ 698-699; Критенко 
Вступ 550-551; ZVSZ З28; Толстой 
Сл. геогр. терм. 77-87; Moszyriski 
PZJP 16З; Mikl. EW 255; Trautmann 
204; Кluge-Mitzka 191; Persson Beitr. 
228, 805: KZ 41, 227; J6!1annesson 559; 
Walde-Hofm. ІІ 2З7, З18; Pedeгsen 
KZ З9, З70; Бодузн РФВ 2, 170; Гамк
релидзе-Иванов 781; Pokorny 805-
806. 

[полевиця] (бот.) <<мітлиця біла, 
Agrostis аІЬа L.>> Mak, [польовuця] <<Мі
тлиця, Agrostis L.>>, [половуха, поло
вушка] «Те. Mak; метлюг звичайний, 
Арега spica venti (L.) Р. В. Нед>>, [по
лувуха] <<Метлюг звичайниЙ>> Нед; -
р. полевuца <<МіТЛИЦЯ>>; - ПОХідне ут
вореННЯ від п6ле; можливо, калька на
укової назви лат. agrostis, що зводить
ся ДО гр. аурwатн;; <<КОрмова трава>>, 
пов'язаНОГО З ayp6t;; <<ПОЛе, НИВа>>; на
зва зумовлена тим, що мітлиця пере

важно зустрічається у степовій місце
вості (Словн. бот: ЗSО); пов'язується 
також (ВеНЗн З7) з половfти, оскіль
ки мітлиця рано половіє і стає непри
датною на пашу. - Пор. поле, поло
вИй. 
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[по-ле-гев] <<ходи-но сюди, іди сю
ДИ>> ВеЛ; - результат злиття скороче
ної дієслівної форми [подь] <<іди, ходИ>> 
ВеЗн (з ст. поиди > *пойдь), частки 
[ле] <<лиш, -но•> і прислівника [ге в] 
<<тут, сюди•>; пор. вираз [ подь ге в] <<ХО
ди сюди•> ВеЗн. - Див. ще гев, ітИ, 
ле, по. -Пор. полепо. 

полегнути, поленути - див. лИ
нути. 

поледиця, полед[вка, поледови4я
див. лід. 

[полежань] (орн.) <<бекас, СареІІа 
galliпago L.•>; - неясне. 

[полези] (мн.) <<Місця, де сніг швид
ше розтанув•> Нед; - неясне; можли
во, пов'язане з полизсіти. 

Полеля <<бог шлюбу в давніх сло
в'ян-язичників•> Бі, Полело <<міфічне 
божестВО>> Нед; - очевидно, як і Леля 
<<бог кохання у давніх слов'ян•> Бі, 
Лель <<ТС.>> Бі, результат помилкового 
витлумачення дослідниками виразу ле
льо.м-полельо.м <<дуже повільно•> (див.). 

полеміка, полем[ст, полем{чний, 
полемізувати; - р. болr. М. полеми
ка, бр. палеміка, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. po\emi
ka, схв. полемика, слн. polemika; - за
позичення з французької мови; фр. 
polemique <<спір, полеміка•> походить 
від гр. 1ГOAE!JtXOt;; <<ВОЄННИЙ, бойовиЙ; 
навчений військовій справі; войовни
чий, ворожиЙ•>, що є похідним від імен
ника к6ЛєІJа<; <<битва, бій; війна; спір, 
ворожнеча•>, з яким, очевидно, спорід
нені гот. usfilma <<наляканий, сполоха
ниЙ•>, псл. *роІхь <<Переполох, боязнь, 
страх•>, укр. п6л6х <<ТС.•>. - СІС2 662; 
Фасмер-Трубачев ІІІ З 17-3 18; Чер
ньІх ІІ 51; К3СРЯ 350; Kopalii1ski 764; 
Holub-Lyeг 382; Младенов 466; РЧДБЕ 
570; Вуjаклиjа 741; Dauzat 571; Fгisk ІІ 
469 574-575. -Див. ще полохати. 

(полента] <<Мамалига СЧС; куліш 
0•>, [пол{нта] <<Мамалига•> ДзАтл І; -
р. полента <<Мамалига•>, П. Ч. po]enta 
<<італійська мамалига•>, слц. polenta 
<<МаМаЛИГа>>, болг. полента, М. [по
лента), СХВ. nалёнта, полёнта, СЛН. 
polenta <<ТС.•>; - запозичено, можливо, 
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через польське посередництво, з італій
ської мови; іт. po!enta <<Мамалига, каша 
з кукурудзяного борошна•> походить від 
лат. po!enta <<ячна крупа•>, пов'язаного 
з pollen <<борошно найдрібнішого поме
лу; порох, пил; порошоК>>, спорідненим 

З гр. 1ГQAfj <<ПИЛ, дрібне борОШНО>>, ЛИТ. 
pelenaT <<Попіл•>, псл. рореІь «ТС.>>, укр. 
попіл. - Kopalir\ski 764; SW IV 528; Ho
lub-Lyeг 383; РЧДБЕ 570; Skok ІІ 592; 
Mestica 1215-1216; Wa!de-Hofm. ІІ 
331-332. -Див. ше попіл. 

[полепо] <<ходи-но•> Нед; - резуль
тат злиття двічі вжитої скороченої діє
слівної форми [подь] <<іди, ходи•> ВеЗн 
з часткою [ле] <<ЛИШ, -НО•> (*подь ле 
подь). - Див. ше по-ле-гев. 

полетуха (зоол.) <<летяга звичайна, 
Pteromys volans•>, [політуха] «ТС.•> 
Нед; - очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. [полетуха, полетуша] 
<<ТС.>> є префіксальним утворенням від 
летсіть <<літати•>; назва цієї тварини 
зумовлена тим, що вона може завдяки 

літальній перетинці перелітати з одно
го дерева на інше. - Див. ще летіти. 

[полець] <<кусок сала з цілого боку 
свині•> Куз, [полеток Нед, ополеток 
Ж, Куз] <<ТС.•>; - очевидно, запозичен
ня з польської мови; п. potec <<кусок 
сала з цілого боку свині•> відповідає 
укр. [півть] <<ТС.•> (див.). 

[полИгатися] <<поплентатися, піти•>; 
- неясне; може бути пов'язане з ли
гатися <<Зв'язуватися, заводити зна
йомство•>, [лигсіть] <<бігти великими 
кроками•>, [лLІгир] <<Жебрак•>. 

[полИк] <<верхня частина рукава со
рочки; поперечна вишивка на верхній 
частині рукава сорочки, на кінцях руш

ника>>, [п6лик] <<ЗНаК•> Нед, [полLtка] 
<<ТС. Нед; слід 0•>, [п6ликLl] <<вишивки 
на рукавах і грудях жіночих сорочок 
Нед, Ме; квадратні клини на плечах у 
сорочці, що збираються біля коміра, 
наплічники ЛексПол•>; - р. [поликсі] 
<<наплічник сорочки; жіночі наплічні 
прикраси>>, бр. [пол{к] <<наплічник, ус
тавка•>, [палік] <<кольорова вишивка на 
рукаві•>, п. [potyk] <<Наплічник сороч-



полИн 

КИ>>, [polik] <<ТС.>> (з укр.); - пов'язане 
З лик <<ОбЛИЧЧЯ>>, ли4е; ПОр. р. [поЛLl
чьеj ~портреТ>>; збЛИЖеННЯ З р. зполе
mьL <<ЄПОЛЄТИ>>, [полеmьL) «ТС.>> (Пре
обр. ІІ 93) необгрунтоване. 

полИн (бот.) <<Artemisia L.>>, [линь], 
потінь, [п6лінь О, Пі, полон О, п6-
л6нь Г, О] «ТС.>>, [палинь] <<Полин гір
кий, Artemisia absintl1ium L.>> Mak, [пе
лун Mak, повинь Mak, полінь Пі, по
лонт См, полун См] <<ТС.>>, полинеИ;Ь 
<<Полин австрійський, Aгtemisia austria
ca Jacq. (L.)>>, [полінеИ;ь] <<ТС.>> Пі, по
линfвка <<Горілка, настояна на по лині>>, 
полLінна <<ТС.>>; - р. польщь <<ПОЛИН>>, 
[польLН], поль{нка, [польtн6к, польLня, 
пельLНка], бр. пальtн, др. пельtн'Ь, пе
льLнь, п. pio{un, ст. pioiyn, ч. pelynek, 
[pelun, реlш1, pelyt1, polenek, polfn, pa
lfn], слц. palina, pelinek, [polynok] «ТС.>>, 
ВЛ. po{on <<ПОЛИН ГірКИЙ>>, НЛ. ро{уп, 
poiur1 «Те.; полин звичайний, чорно
биль, Artemisia vulgaгis L.>>, полаб. pe
laine (peHiin) <<Полин гіркиЙ>>, болг. 
пелuн <<Те.; вино, настояне на полині>>, 
м. пелин <<ПОлин гіркий; отрута>>, схв. 
n[meн <<Г!ОЛИН>>, пелин, пелим «Те.; 
[шавліЯ)>>, СЛН. pe\in <<ПОЛИН>>, СТСЛ. nE-

1\biN'h <<ПОЛИН гірКИЙ>>, nEI\i;,N'h <<ТС.>>; -
псл. pelynn (реІуnь, pelunn, реІuпь, pe
lenn) <<ПОЛИН>>; - переконливої етимо
логї! немає; найбільш прийнятне пов'я
зання з псл. poleti <<палати, горітИ>>, po
leno <<ПОлінО>>, paliti <<палити,>; назва 
могла бути зумовлена своєрідним гост
рим запахом і ~рким смаком полину 

або тим, що у давнину (і навіть тепер 
в Азії) полин спалювали для профілак
тичного обкурювання від епідемій; сло
в'янські назви полину зіставляють іно
ді з лтс. pelane <<полин>>, pelejums, але 
воно, ~к і лит. pelynas <<ТС.>>, вважаєть
ся слов'янським запозиченням (MШ11.
Endz. ІІІ 194); мало обгрунтоване по
в'язання з стсл. nl\r\;,&EI\'h <<бур'ян, пле
вели>>, др. половело <<ТС.>> (Соболєв
ский ЖМНП 1886, вересень, 146), а 
також зближення з псл. *роІv'Ь <<блідо
жовтий, бляклий, блідиЙ>>, р. пол6вьиї 
<<світло-жовтий, бляклиЙ>> за біло-сі-
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рим, сивим кольором квіток полину 

(Преобр. ІІ 103). -Коваль 74; Фасмер 
ІІІ 320; Черньtх ІІ 54; Меркулова Оче
рки )20-122; BпJckneг 414; Machek 
ESJVC 443; Jm. гostl. 24 7 -248; Sclшs
ter-Sewc 1124; Младенов 417; Skok ІІ 
633-634; Mikl. EW 237; ZVSZ 306. -
Див. ще палИти, поліно. 

[полинкИ] (бот.) <<хризантеми, Cl1t-y
santl1emum L.>> Мо; - очевидно, похід
не утворення від полLін <<Artemisia L.>>; 
назва могла бути зумовлена схожістю 
зовнішньої форми листків хризантеми і 
полину (Словн. бот. 436, 560; Бісюлі
на-Клоков 328). -Див. ще полИн. 

[полИска] (ент.) <<муха-голотілка, 
Psila>> Нед; - префіксальне утворення 
від лИсий, можливо, калька наукової 
назви роду Psila, утвореної від гр. фі
Лос;; <<голий, лисий, безволосиЙ>>; назва 
зумовлена тим, що цей рід мух має 
слабо опушене тіло (Горностаєв 326; 
Uгапіа Tierr. Insekteп 428). - Див. ще 
лИсий. 

[политИця] (бот.) <<березка, Con
volvulus L.>> Нед, [nолітLіИ;я] «Те.; по
витиця льонова, Cuscuta epilinum Wei
he>> Нед, [полеmИИ;я] <<березка польова, 
Coпvolvulus arveпsis L.>> ВеБ, Mak, [по
луmLщя Mak, полятиця Нед, Mak] 
«ТС.>>; - результат видазміни деетимо

логізованої назви повumLtИ;Я <<ТС.>>. -
Шамота 115-116. - Див. ще повИ
тИця. 

полИця1 <<горизонтальна дошка на 
стіні, у шафі, буфеті; спальне місце у 

залізничному вагоні; заліЗна лопаточка 

у плузі>>, п6лка <<Спальне місце у залі
зничному вагоні>> (з рос.); - р. [п6лu
И;а] <<Полиця для посуду; трикутна по
лиця для встановлення ручного жорна; 

береговий уступ; залізна лопаточка (у 
плузі); заліЗНИЙ ЛИСТ>>, пол ка <<ПОЛИ
ЦЯ>>, бр. паЛ{И;а <<ПОЛИЦЯ>>, П. СЛЦ. НЛ. 
роІіса, ч. роІісе, вл. роІса «ТС.>>, болг. 
поЛLtИ;а <<ТС., карНИЗ>>, М. пощща <<ПОЛИ
ЦЯ>>, схв. поли4а <<стінна планка>>, слн. 
роІ!са <<дошка у стіні; залізна лопаточка 
(у плузі)>>, СТСЛ. nОІ\НЦА <<ПОЛИЦЯ>>; -
псл. роІіса «ТС.>> пов'язане з роІ'Ь <<осно-
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ва, підлога, полиця>>. - Фасмер ІІІ 
310; Черньrх ІІ 53; Преобр. ІІ 101-
102; Булаховський Вибр. пр. Щ 353; 
ВгUсkпег v429-430; Macl1ek ESJC 4 70; 
Sclшster-Sewc 1124-1125; Младенов 
467; Matzenauer LF 13, 177; Beшeker 
IF 9, 364; Trautmann 204. - Див. ще 
піл. 

[полИця2 ] (бот.) <<Конюшина польо
ва, котики, Tгifolium arvense L.>>; -
очевидно, похідне утворення від поле; 
пор. другу частину наукової назви цієї 
рослини: укр. польовd, лат. arvense 
(похідне від aгvum <<оране поле; нива, 
рілЛЯ>>); назва зумовлена тим, що ко
нюшина польова росте переважно на 

полях і пісках (Вісюліна-Клоков 
220-221; Нейштадт 347).- Див. ще 
поле. 

полі- <<багато->> (у словах типу пo
лiapmpLim, полівалентний, поліві
там{ни, полігібрuди, поліметсіли, по
ліневрLіm, полісахарLZди); - р. болг. 
м. схв. поли-, бр. полі-, палі-, п. вл. 
слн. роІі-, ч. слц. роІу-; - словотвор
чий компонент, виділений із слів гре
цького походження типу поліморфний 
(гр. коЛUрорсра<;), поліптuх (гр. ко
ЛUктuхщ), поліфон.{я (гр. кoЛucpwvia); 
гр. коЛu- <<багато->>, коЛu (прикметник 
с. р.) <<багато, численне>>, чол. р. колtн;; 
<<Численний; великий, значниЙ>>, очевид
но, споріднене з лат. plus <<більша час
тина, більша кількість, більший, більш 
численниЙ•>. - СІС2 662; ССРЛЯ 10, 
984; Kopalir'tski 764; Holub-Lyer 383; 
Младенов 466; Вуjаклиjа 741; Fгisk ІІ 
577-578; Walde-Hofm. ІІ 327-328. -
Див. ще плюс. 

полівИти - див. лівИй2 • 
полівнИк - ДИВ. полова. 
поліг - див. лежати. 
по-ліглот <<Людина, яка володіє ба

гатьма мовами>>; - р. болг. м. поли
гл6т, бр. палігл6іп, п. poliglota, ч. 
слц. polyglot, схв. полuглот, полL'tгло
та, слн. poliglot; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; н. Polyglott <<ПО
лігЛоТ», Polyglotte, фр. polyglotte, англ. 
polyglot <<ТС.>> походять від гр. атт. ко-
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МуЛwтгщ <<багатомовний; той, хто гово
рить багатьма мовами>>, що складається 
з основ слів колtн;; <<багато, численниЙ>> 
і уЛwтта (уЛwааа) <<мова, мовлення>>. -
СІС2 663; ССРЛЯ 10, 988; К3СРЯ 350; 
Kopaliг1ski 765; Holub-Lyeг 383; РЧДБЕ 
571; Вуjаклиjа 742; Fremdworterbuch 
493; Dauzat 572; КІеіп 1212. - Див. 
ще полі-, ізоглоса. 

полігон <<ділянка місцевості, облад
нана для проведення навчальної, пере
важно артилерійської стрільби, а також 
для випробування озброєння; многокут
НИК>>, полігонсільний, полігонний; -
р. болг. м. полиг6н., бр. паліг6н, п. po
ligon, ч. polygon, слц. polygon, схв. по
т'tгон, слн. poligon; - запозичення із 
західноєвропейських мов; н. Polygon 
<<Многокутник; військовий полігОН>>, фр. 
polygone, англ. polygon <<ТС.>> походять 
від пізньолат. polygonum <<многокут
ник•>, яке зводиться до гр. кoЛuywvoc;; 
<<многокутниЙ>>, що складається з основ 
слів коЛuс;; <<багато, численниЙ>> і ywvia 
<<кут, косинець•>. - СІС2 663; К3СРЯ 
351; Чернь1х ІІ 51 ,-52; KopaliІ1ski 765; 
Holub-Lyeг 383; Младенов 466; Вуjа
клиjа 742; Fгemdwoгterbucl1 493; Кlein 
668, 1212. - Див. ще полі-, діа
гоюіль1. 

поліграфія <<галузі промисловості і 
техніки, пов'язані з виготовленням 
друкованої продукц11•>, поліграф <<Копі
ювальний прилад•>, поліграфfст, полі
графічний; - р. полигрсіфuя, бр. палі
грсіфія, п. poligгafia, ч. polygгafie, слц. 
polygrafia, болr. полигрсіфия, м. поли
графиjа, схв. потІграф <<Копіювальна 
машина>>; - запозичення із західноєв

ропейських мов; нім. Polygгapl1ie, фр. 
polygrapl1ie, англ. polygгapl1y походять 
від гр. коЛuурасріа <<Значна або плідна 
письменницька діяльність>>; букв. <<ба
гатописання, надмірне писання•>, що 
складається з основ слів коЛuс;; <<багато, 
численний; значний, надмірниЙ•> і ypa
cpw <<ПИШУ>>. - СІС2 663; К3СРЯ 351; 
ССРЛЯ 10, 989; Kopaliriski 765; Ho
lub-Lyer 383; РЧДБЕ 571; Младе
нов 466; Вуjаклиjа 742; Gг. Fwb. 597; 
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КІеіn 1212; Dauzat 572. - Див. ще 
полі-, графа. 

Полі€вкт (чоловіче ім'я), ст. Полv
еvкт 'Ь <<МНОГОМОЛ(И)тв( е)н( 'Ь)>> ( 1627); 
- р. Полиевкт, [Полиект, Полуект, 
Полу!жт], бр. Паліект, Паліеукт; -
запозичення з грецької мови; гр. ПоЛu
с;uхтщ утворене з прикметника коЛu
с;uхтщ <<довгожданий, жаданий, бажа
ниЙ>>, що складається з основ слів ко
Лu- (коЛu) <<багато>> і с;uхт6с;; <<бажа
ний, жаДаний; обіцяниЙ>>, пов'язаного 
з EUXOIJC<t <<голосно оповіщаю, вихва
ляюсь; урочисто обіцяю; благаю>>, спо
рідненим з ав. aoJaite <<урочисто про
голошує>>, дінд. 6!1ate <<вихваляється, 
хвалить>>. - Вл. імена 81; Беринда 
228; Петровский 180; Спр. личн. имен 
446;. Суперанская 81; Constantinescu 
134; Frisk І 595-596. - Див. ще 
полі-. 

полtж, поліжкuня, пол{жнLщя, 
поліжтічий -див. лежати. 

полій1 <<вода, що виступила поверх 
льоду>>, [полИй Л, полуй ЛексПол] <<ТС.>>, 
[пол6й] «ТС. Л; вода під снігом ЛексПол; 
потік, течія води Ва; низинна місце
вість, дно висохлаго озера Ва; заплава, 
мілководдя ЛексПоЛ»; - р. [пол6й] <<За
плава; берег, луки; повінь; неглибокі 
западини й глибокі улоговини, де зби
рається весняна ВОДа>>, СХВ. полі5j <<За
плава; мілководдя, мілина, перекат>>; -
псл. polojь <<заплава; повінь, .весняна 
вода>>, пов'язане чергуванням голосних 
з politi ( < *po-leitei) <<палитИ>>, утво
реним з префікса ро- <<ПО->> і кореня 
*]еі-/!оі- <<ЛИТИ>> (пор. лій - лою). -
Фасмер ІІІ З 14. - Див. ще лИти, по-. 

[полій2 ] (бот.) <<м'ята водяна, Men
tl1a aquatica L.; м'ята блошина, Meпtl1a 
pulegium L.>>; - р. [полей] <<м'ята бло
шина», п. polej <<м'ята, Mentl1a L.>>, ч. 
polej <<ВИд м'яти>>, схв. polej, polaj, слн. 
polaj «ТС.>>; - через польське посеред
ництво запозичене з німецької мови; 
нвн. РоІеі <<м'ята блошина>> (двн. polaia, 
poleige, pulei, свн. polei «ТС.>>) походить 
від лат. pOlejum (polegium) «ТС.>>, запо
зиченого з грецької мови (гр. ~Лllxwv 
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неясного походження) і вторинна збли
женого з лат. рО!ех <<блоха, земляна 
блоха>>. - Фасмер ІІІ 308; BпJckner 
429; Macl1ek Jm. rostl. 203; Skok ІІ 
697; Mikl. EW 255; Кluge-Mitzka 558; 
Walde-Hofm. ІІ 384-385; Fгisk І 245. 

Полікарп (чоловіче ім'я), [Поли
карп], ст. Полvкарп·ь <<МНОГОПЛОДеН>> 
(1627); - р. болг. Поликарп, бр. Па
лікарп, др. Поликарп'Ь, п. Ро!іkагр, ч. 
слц. Polykaгp, болг. Поликарп, схв. 
Поликарпо, слн. Polikarp, стсл. Полv
кАр'Ьn'Ь; - через церковнослов'янську 
мову запозичене в давньоруську з гре

цької; гр. ПоЛuхаркщ зводиться до 
прикметника коЛuхаркос;; <<багатий 
плодами, плодючиЙ>>, що складається з 
основ слів коЛu <<Численний; великий, 
значний, широкий>> і харк6с;; <<плід>>. -
Вл. імена 81; Беринда 228; Петров
ский 181; Суперанская 81; Спр. личн. 
имен 446; Илчев 401. -Див. ще Кар
по, полі-. 

поліклініка, поліклінfчний; - р. 
болг. м. поликюіника, бр. паліклfніка, 
п. ч. слц. вл. poliklinika, схв. поликлй
ника, слн. poliklfпika; - запозичення з 
французької або німецLкої мови; фр. 
policlinique <<Поліклініка>> (первісно <<Мі
ська лікарня>>), н. P6liklinik «ТС.>> утво
рене з гр. к6Лtt;; <<Місто>> і фр. clinique 
<<лікарня, клініка>> (н. Кlinik «ТС.>> ). -
СІС2 664; Черньrх ІІ 52; К3СРЯ 351; 
Откупщиков РЯШ 1974/2, 105-106; 
Sf. wyr. obcycl1 587; Holub-Lyer 383; 
Вуjакпиjа 743; Кlein 1209; Dauzat 571. -
Див. ще клініка, поліс2. 

Поліксенія (жіноче ім'я); - р. 
болг. Поликсена, Поликсения, бр. Па
ліксена, слц. Polyxena, болг. Поли
КИ;ена, цсл. Пмнксеннл; - через цер
ковнослов'янську мову запозичено з 
грецької; гр. ПoЛu~EVfl, пов'язане з чо
ловічим ім'ям ПоЛu~с;vщ <<Поліксен>>, 
яке зводиться до прикметника коЛu
~с;vщ <<дуже гостинний, відвідунаний 
багатьма>>, що складається з основ слів 
коЛuс;; «численний; великий, значний» 
та ~Єvщ <<Чужий, чужоземний; чужи
нецЬ». - Вл. імена 154; Петровский 
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181; Суперанская 89; Спр. личн. имен 
517; Илчев 401; Constantinescu 134. -
Див. ще Ксеня, полі-. 

полімери <<високомолекулярні спо
луки, молекули яких побудовані з бага
торазово повторюнаних груп атомів 
(елементарних ланцюгів) однакової струк
тури>>, полімеризdmор, полімеризdи)я, 
полімерія; - р. полимерьr, бр. палі
мерьt, П. po\imer, Ч. polymer, СЛЦ. poly
mer, болг. полимери, схв. полимеризd
циjа, слн. polimer; - запозичене, оче
видно, з німецької мови; н. Po!ymere 
<<полімери•> пов'язане з po!ymerisch <<ПО
лімерниЙ•>, утвореним у 1830 р. швед
ським хіміком і мінералогом Берцеліу
сом від гр. ІТоЛщ.н::р~<;; <<багаточленний, 
складений; роздроблениЙ>>, яке склада
ється з основ слів ІТОЛu<;; <<багато, чис
ленниЙ>> і ІJЕро<;; <<частина, частка•>, спо
рідненого з лат. mereoг <<заробляю, одер
жую, здобуваЮ•>, хет. maг-k <<ділити 
(жертву)•>. - СІС2 664; ССРЛЯ 10, 
990; Kopalinski 765; Ho!ub-Lyeг 383; 
РЧДБЕ 572; Вуjаклиjа 743; Юеіп 1213; 
Fremdworterbuch 494; Frisk ІІ 196-
197, 212. -Див. ще полі-. 

Поліна (жіноче ім'я), [Полuна] 
<<Павлюіа>> Нед, [Полинdшка] <<Апол
лінарія•>; - бр. Пал{на, ч. Polina, болг. 
Полuна; - очевидно, запозичення з 
російської мови; р. Полuна має двояке 
походження: від фр. Pau!ine, пов'язано
го з Pau! <<Павло>>, і від р. Аполлинd
рия (як результат його скорочення), 
пов'язаного з чоловічою формою Апо
ллинdрий (від лат. Apollinarius, похід
ного від Apol!on <<Аполлон>>). - Вл. 
імена 154; Петровский 181; Спр. личн. 
имен 517; Илчев 401. 

поліно <<дровина•>, [пол{н] <<Поліно•> 
ВеЗа, [пол{нча] <<полінце>> О, [пал{нча] 
«ТС.>> О, п6лінЯка СУМ, Нед, полінЯч
чя (Зб.); - р. болг. полЄно <<ПОЛіНО>>, 
бр. naлrfнo «ТС.>>, др. поЛ'БНО <<КОрОТКИЙ 
оцупок дерева•>, полtна <<дрова>>, п. po
lano <<поліно>>, ч. слц. poleno «ТС.•>, вл. 
po!en <<балка під стелеЮ>>, нл. [polena] 
<<дверна балка, брус>>, м. полено, схв. 
полено, по;ьено, слн. роlепо, стсл. по-
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і\і>но «ТС.>>; - псл. poleno <<поліно, ко
лода; дровина>>, очевидно, пов'язане з 
poleti <<Палати, горіти•>, paliti <<nалити•>; 
менш переконливе зближення з псл. 
ро\'Ь <<ПОЛОВИНа>>, р. пол <<Підлога; ДО
щане покриття; долівка•>, [пол] <<поло
вина>>, [полть] <<частина (звичайно -
половина) м'яснсіі туші>> (Преобр. ІІ 
!03; Machek ESJC 469-470; Schuster
Sewc 1126; Mik!. EW 255) або з палка 
<<полиця>> (Skok ІІ 699; Uhlenbeck PBrB 
21, 103).- Фасмер-Трубачев ІІІ 192-
193, 273, 308; Bruckner 429; Младенов 
466; Trautmann 212-213; Mik!. EW 
235. - Див. ще палИти, полум'я. -
Пор. пів, пол2, полИця\ півть. 

ПОЛ{Нта - ДИВ. Полента. 
поліоміеліт «Гостре інфекційне за

хворювання нервової системи у дітей; 
епідемічний дитячий параліЧ>>; - р. 
болг. полиомиелuт, бр. поліямізл{т, 
п. ч. poliomyelitis, слц. poliomye!itfda, 
схв. полиомиjелuтис, слн. poliomiel!
tis; - засвоєне з новолатинської ме
дичної номенклатури; нлат. poliomye!i
tis утворено з основ гр. ІТоі\t6<;; <<сіриЙ•>, 
спорідненого з псл. *po!v1o <<ПоловиЙ>>, і 
Гр. IJUEi\O<;; <<ШПИК, СПИННИЙ МОЗОК, ГО
ЛОВНИЙ мозоК>>, очевидно, спорідненого 
з ІJU<;; <<Мускул•>. - СІС2 665; ССРЛЯ 
1 О, 991; Kopalinski 765; Holub-Lyer 
383; РЧДБЕ 572; Вуjаклиjа 743; Юеіn 
121 О; Fremdworterbuch 492; Frisk Il 
264. - Див. ще мускул, половИй. 

поліп (зоол., мед.) <<сидяча форма 
кишковопорожнинних тварин; опукопо

дібне розрощення слиз.ової оболонки 
або шкіри, яке іноді сидить на ніжці•>; -
р. болг. полuп, бр. пал{п, п. роІір, ч. 
слц. роІур, м. полип, схв. полип, слн. 
роІ(р; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Polyp <<Поліп, гідра; по
ліП>>, фр. роІуре, англ. роІур «ТС.>> похо
дять від лат. polypus <<ПоліП>>, що зво
диться до гр. ІТоЛuІТощ <<Тс., багатоно
гиЙ•>, утвореного .з основ слів ІТоЛuс; 
<<багато, численниЙ•> і ІТОU<;; <<НОГа>>; наз
ва тварини зумовлена тим, що на віль

ному кінці ·й знаходиться рот, отороче
ний віночком Щупальців. - СІС2 665; 
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Черньrх ІІ 52; КЗСРЯ 351; SJ:. wyr. ob
cych 588; Holub-Lyer 383-384; РЧДБЕ 
572; Вуjаклиjа 744; Fremdworterbuch 
494; Dauzat 572; Кlein 1213, 1214. -
Див. ще під\ поюігра, полі-. 

полір <<СТалевий інструмент для по
лірування, що має вигляд гладкого бру
ска>>, полірувальник «rc.; робітник, 
який полірує•>, полірувальня <<Шліфу
вальна майстерня•>, полірувати; - р. 
полИр, hолировать, бр. палір, паліра
ваць, П. po\erowac, Ч. polfrovat, СЛЦ. po
lfrovat', болг. полИрам <<полірую•>, м. 
полИра, схв. полИрати, слн. polfrati; -
запозичення з німецької мови; н. polfe
ren <<ПОлірувати, шліфувати•> зводиться 
до фр. polir <<ТС.>>, що походить від ети
мологічно не зовсім ясного лат. роІїrе 
<<полірувати, пригладжувати; обчища
ТИ>>, можливо, утвореного за допомо

гою префікса ро-, спорідненого з псл. 
ро-, ра-, укр. по-, па-, від дієслова *lїre, 
пов'язаного з linere <<мазати, бруднити; 
покриватИ•>. - Шелудько 43; Фасмер 
ІІІ 309; Черньrх ІІ 52; КЗСРЯ 351; 
Смирнов 230; SJ:. wyr. obcych 585; 
Holub-Lyer 383; РЧДБЕ 572; Вуjакли
jа 745; Fгemdworterbuch 494; Кluge
Mitzka 558; Dauzat 571; Walde-Hofm. 
ІІ 330-331; Eгnout-MeiJiet 785. 
Пор. політура. 

ПОЛЇС 1 <<СТрахове СВіДОЦТВО - ДО
кумент про страхування•>; - р. полис, 
бр. поліс, п. polisa «ТС.•>; - запозиче
но, можливо, через російське посеред
ництво, з французької мови; фр. police 
<<СВідоцтво, видане страховим товарист
вом; (заст.) контраКТ•>, ст. роІісе <<СВі
доцтво, посвідчення, атестат•>, походить 
від іт. polizza <<розписка, квитанція•>. -
СІС2 666; ССР ЛЯ 1 О, 994; Фасмер ІІІ 
309; Преобр. ІІ 1 02; Kopaliriski 766; Dau
zat. 571. ·-Див. ще поліца. 

поліс2 <<античне місто-держава, 
особлива форма ·рабовласницької дер
жави•>; - р. болг. схв. полис, бр. по
ліс; - запозичення з грецької мови; 
Гр. коі\н;; <<Місто; КреМЛЬ, цитадель; дер
жава, країна; громада•> споріднене з 
лит. pills <<замок, фортеця•>, лтс. pils 

політика 

<<цитад~ЛЬ•>, дінд. purф <<цитадель, міс
ТО>>, рuг, puram «ТС.•>. - СІС2 666; 
ССРЛЯ 10, 994; РЧДБЕ 573; Вуjаклиjа 
7 45; Fraenkel 590-591; Fгisk ІІ 576. 

політ- (початковий компонент склад
носкорочених слів типу політапарdт, 
політбесіда, політвидав, політвідділ, 
політв' Язень, політгодИна, політгра
мо та, політгурток); - бр. паліт-, 
п. ч. слц. слн. poJit-, болг. м. схв. по
лит- «ТС.>>; - запозичення-калька з ро

сійської мови; р. полит- є скороченням 
слова политИческий <<політичниЙ•>, яко
му відповідає укр. політИчний. -
СІС2 666-667; ССР ЛЯ 1 О, 995; Kopa
liriski 766; Вуjаклиjа 7 46. - Див. ще 
політика•. 

ПОЛітаври - ДИВ. ЛИТавра. 
політика•, пол{тик, політикан, 

політиканство, політИчний, [політи
кувати] <<розмовляти про політику; 
надзвичайно чемно, ввічливо nоводи
тися, маніжитися•> Нед, [політикува
тися] <<Вести один з одним політику Г; 
дипломатничати•>, ст. политик'Ь <<Полі
тик, державний діяч•> (XVII ст.); - р. 
болг. М. полИтuка, бр. пал{тЬLКа, П. 
ч. polityka, ч. слц. вл. politika, схв. по
лuтика, слн. politika; - запозичено, 
можливо, через польське посередницт

во, з латинської мови; лат. (ars) роІїtі
са <<(діяльність) політична•>, походить 
від гр. коі\Тпх~ (тtxvГJ) <<державна ді
яльність, nолітика•>, коі\Тпх6<;; <<грома
дянський, державний, громадський; 
державний діяч, політиК•>, пов'язаних з 
коі\1<;; <<Місто; кремль, цитадель; держа
ва; громада•>. - СІС2 666; Фасмер ІІІ 
З 10; Черньrх ІІ 52; Christiani 17; Kopa
liriski 595; Holub-Lyer 383; РЧДБЕ 
573; Младенов 467; Вуjаклиjа 745-
746; Fгisk ІІ 576-577. - Див. ще 
поліс2 . 

[політика2 ] <<стрічка (шовкова, га
русна)•>, (поліmuчка, полятuчка] «ТС.>> 
Нед, О, [поляrщіця] <<прикраса; стріч
ка•> О, [пулітека] <<Краса•> Корз, [полі
тикувати] <<Маніжитися•> Нед; - ре
зультат давньої видазміни значення по
літика <<Політична діяльність•> (див.). 
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полпура (вид лаку); - р. болг. м. 
схв. политура, бр. палітура, п. ч. вл. 
politura, слц. слн. politura; - запози
чення з німецької мови; н. Politur <<ПО
літура, поліровка•> походить від лат. po
lituгa <<ПОлірування, шліфування, ло
щіння, обробка•>, пов'язаного з роlїге 
<<робити рівним, гладким; шліфувати, 
полірувати; штукатурити, білити; ло
щити>>. - СІС2 667; Фасмер ІІІ 310; 
St. wyr. obcych 589; Holub-Lyer 383; 
РЧДБЕ 574; Вуjаклиjа 746; Fremdwor
teгbuch 492; Walde-Hofm. ІІ 330-
331. - Див. ще пол ір. 

поліфонfя <<багатоголосся в музи
ці•>, поліфонізм, поліфонічниtї, полі
ф6нний; - р. полифонuя, бр. поліфа
нія, п. polifoпia, ч. polyfoпie, слц. poly
fonia, вл. polyfonija, болг. полиф6ния, 
м. полифониjа, схв. полифониjа, слн. 
polifon(a; - запозичення із західноєвро
пейських мов; нім. Polyphon(e, фр. poly
phonie, англ. polyphony «ТС.>> походять 
від гр. кoi\ucpwvia <<багатозвучність; ба
лакучість•>, яке складається з основ 
слів коЛuс; <<багато, численниЙ•> і cpwv~ 
<<ГОЛОС>>. - СІС2 667; ССРЛЯ 10, 1006; 
St. wyr. obcych 586; Kopalinski 764; Ho
lub-Lyer 383; РЧДБЕ 574; Вуjаклиjа 
747; Gr. Fwb. 598; Dauzat 572; КІеіn 
1214. -Див. ще полі-, фонетика. 

[поліца] <<страхове свідоцтво, по: 
ліс•> Нед; - п. [polica], слц. polica, 
болг. м. п6лица, схв. полица, слн. polf
ca <<ТС.>>; - запозичено, очевидно, че

рез польське і німецьке (н. Polfzze, Ро
Нее <<ТС.>>) посередництво з італійської 
мови; іт. polizza <<Поліс; розписка, кви
танція>> виникло з елат. ароdтха <<КВИ
танція, розписка про одержання•>, що 
походить від гр. сш6оєt~н~ <<доказ, ар
гумент; показування•>, пов'язаного з 
сшооєнtvuvш <<ПОказувати•>, що склада
ється з префікса сшо- (на позначення 
віддалення, завершення, припинення) 
й основи дієслова oєtxvuvш <<Показува
ти, виявляти;· доводити•>, спорідненого 

з лат. dїсеге <<говорити, виголошувати; 
стверджувати, називати•>. - SW IV 
532; РЧДБЕ 574; Вуjаклиjа 747; Кlu-
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ge-Mitzka 558; Fremdworterbuch 492; 
Mestica 1219; Frisk І 355-356.
Див. ще апогей, диктат. 

поліцай, [полі4dйник] <<ПоліцаЙ•> Нед, 
[поли4ейник] не.>>, полі4ш'інЯ (зб.) 
<<ПОліцаЇ•>, [полі4dйський] <<Поліцей
ськиЙ>> Нед; - р. болг. поли4dй, бр. 
палі4dй, п. [policaj, policajt], ч. слц. po
licajt, вл. нл. poJicaj, м. полицdj, схв. 
поліщёіj, noлu4dja4, слн. policaj; - се
мантично видозмінене запозичення з ні

мецької мови; н. Polizei <<Поліція, полі
цейське управління•> зводиться до елат. 
роlісїа <<Підтримування порядку в міс
ті>>. - Шелудько 43; ССРЛЯ 10, 1006; 
SW IV 5v32; Holub-Lyeг 383; Ma
chek ESJC 470; Младенов 467; Вуjак
лиjа 747; Кluge-Mitzka 558. - Див. 
ще поліція. 

поліція, [поли4іЯн] <<ПОліцаЙ•>, [по
ліl{иян] <<сільський посильний•> О, [по
ли4иян] «ТС.>> ВеЛ, [поли4іЯнт] <<полі
цаЙ•>, поліціdнт, поліціЯнт «ТС.•>, по
Ліf{ійний; - р. болг. noЛUf{UЯ, бр. па
ліl{ьtя, п. policja, ч. policie, слц. polfcia, 
вл. policija, м. полиl{иjа, схв. поліщиjа, 
слн. policfja; - запозичене, очевидно, 
через польське посередництво, з латин

ської мови; елат. роlісїа <<адміністрація, 
уряд держави, республіки•>, politia «ТС.>> 
через лат. poJitїa <<державний устріЙ>> 
зводиться до гр. коі\lтєіа не., держав
ний лад, форма правління; держава; 
державна діяльність, державні справи; 
громадянство•>, пов'язаного з коі\fт11<;; 
<<громадянин; співгромадянин, земляк; 
міський, місцевиЙ•>, похідним від коі\1<;; 
<<Місто; кремль, цитадель; держава, кра

їна; громада•>. - СІС2 668; HUttl-Worth 
15; Фасмер ІІІ 310; Черньrх ІІ 52-53; 
Преобр. ІІ 93; Смирнов 232; St. wyr. 
obcy~h 586; Holub-Lyer 383; Machek 
ESJC 470; Младенов 467; Вуjаклиjа 
747; Кluge-Mitzka 558; Кlein 1209; 
Fгisk ІІ 576. - Див. ще п6ліс2 . -

Пор. політика1 • 
полішинель <<комічний персонаж 

французького народного театру•>; - р. 
полишинель, бр. палішьщель, п. poli
szynel, болг. полишинел, схв. поли-



полк 

шинел; - запозичено, можливо, через 

російське посередництво, з французь
кої мови; фр. polichinelle <<полішинель>> 
походить від іт. неапол. Polecenella 
<Лульчинелла (комічний персонаж, мас
ка неаполітанеької комедії)>>, яке відпо
відає іт. літ. Pulcinella «Те.; блазень>>, 
зменш. від pulcina (pulcino) <<курча>>, що 
зводиться до лат. pul!icena або pu!lїcina 
(жін. р.), pullicenus, pullicїnus (чол. р.) 
<<Курча, nташеня>>, похідних від pullus 
«Те.; малЯ, молода тварина>>, пов'язано
го з pue!lus <<дитинка, хлопчичоК>>, pu
ti!!us <<маленький хлопчик, маля; пта
шеня>>, putus <<Маленький хлопчик, ди
ТЯ>>, спорідненими з псл. *p1ota <<ПТаХ>>, 
укр. птах, птt:и;я.- СІС 1951, 516; 
Фасмер ІІІ 311, 398; Черньrх П 412; 
РЧДБЕ 574; Вуjаклиjа 747; Dauzat 
571; Gamil!scheg 706; Fremdwoгteгbuch 
492; Кlein 1209, 1271; Mestica 1304; 
Walde-Hofm. ІІ 382-383, 394. -
Див. ще птах, птИця. 

полк <<військова одиниця із само
стійним управлінням і господарством, 
яка входить переважно до складу диві

зії або бригади; в Україні в XVI
XVIII ст. - військова й адміністратив
но-теrиторіальна одиниця>>, [півк Пі, 
повк «ТС.>>, полковИй <<(заст.) офіцер 
полку>>, [повковник] <<Начальник, пра
витель nалкової області, що обирався 
палковою радою відкритим голосуван

ням і затверджувався гетьманським уні
версалом; командир полку>> (зп. ?), пол
ковник <<(заст.) те.; офіцерське звання 
або чин в армії; особа, яка носить це 
звання>>, полковниківна <<дочка пол
ковника>>, полков ництво <<посада вій
ськового губернатора і командуючого 
військом округу в гетьманщині; посада 
командира_полкуо, полковниця «др~ 
жина · полковника>>, полковничиха 
«ТС.>>, полковниченко (заст.) <<СИН пол
ковника>>, [полк6вничий] <<полковник>>, 
[полчанtін] <<однополчанин; воїн, боєць, 
солдаТ» Нед, полковникувати <<бути 
ПОЛКОВНИКОМ>>, ополченець <<учаСНИК, 
боєць ополчення>>, [ополченє] <<озбро
єння, підготовка до війни; зброя; обо-

полк 

рона, ЗаХИСТ>> Нед, ополчення <<ВІИСЬ
ко, що створюється з народних мас>>, 

ополчати <<(заст.) озброювати для вій
ни, створювати ополчення; підбурюва
ти, настроювати проти кого-, чого

небудь>>, ополчатися <<(заст.) підійма
тися на війну, іти війною; виступати з 
нападками, з різкою критикою>>, під
полковник <<військове звання рангом 
нижче полковника; особа, що має це 
звання>>; - р. полк, [полок] <<юрба (дів
чат)>>, бр_ полк (з р.), др. п'ЬлК'Ь <<Вій
сько; загін, підрозділ війська, полк; 
воїнство, військові сили; битва, бій; 
війна, похід; стан, народ; частина; зі
брання>>, п_ putk <<ПОЛК>>, ч. слц. p!uk, 
вл. potk, болг_ ст_ п'Ьлк <<ТС.>>, болг. м. 
полк «ТС.>> (з р.), схв. п[jк «Те.; народ, 
люди, натовп>>, слн_ po!k <<ПОЛК>>, стсл. 
ПNЬ.К'h <<натовп; колона; бойовий поря
док; угруповання>>; - псл. *p"lk'Ь «Те.; 
полк>>; - очевидно, давнє запозичення 

з германських мов; дісл. днн. дфриз_ 
folk <<Народ, натовп, юрба; зграя, маса, 
купа; плем'я, рід>>, двн. folk (folc) <<На
род; загін, військО>>-, дангл. folc <<народ, 
натовп>> генетично пов'язані з алб. plo
gu <<купа, натовп>>, лат. plebs (ст. ple
bes) «Те.; плебс, народні маси, простий 
народ>>, гр. кЛі'j&щ <<безліч, сила; на
товп>>, псл. *p"ln'Ь <<повний, густиЙ>>, 
укр. повний; запози_':!еними від слов'ян 
вважаються лит. pulkas <<Натовп, вата
га, }грая, юрба; загін, полк>>, лтс. pulks 
(pulks) «ТС.>>; твердження про власне 
слов'янське походження псл. *р-ь!k'Ь 
(Мартьrнов Сл.-герм. взаимод. 223-
227; Фортунатов ИТ ІІ 150; Bruckner 
448; Mik!. EW 236) менш обгрунтова
не. - Коваль 192-193; Richhardt 89; 
Фасмер ІІІ З 11; Черньrх ІІ 53; Преобр. 
ІІ 94; Шахматов ИОРЯС 7 І 1, 303; Со
болевсІшй ЖМНП 1911, травень, 164; 
Sobolevsky AfS!Ph 33, 479; Сидоренко 
Зб. наук. праць І 131-133; Ледяева 
Вестник МГУ 1959 І 4, 163-175; Ma
chek ESJC 464; Младенов СГЕ 52; Мла
денов 467, 538; ZVSZ 351; Muh!.
Endz. ІІІ 407; Skaгdzius 183; Wiedemann 
ВВ 28, 23-24; Кiparsky GLG 208-
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209; MikkoJa Beгilhr. 153; Pedersen 
МРКJ І 175; JokJ Studien 71; Юuge
Mitzka 823-824; КJein 607; Johannes
son 561; Тогр 235.- Див. ще повний. 

[полковничок] (бот.) <<Майоран сада
вий, Majorana hortensis Moench.>> Дз; -
пов'язане з полковник (офіцерський 
чин); назва могла бути зумовлена на
родноетимологічним зближенням назви 
рослини майорсін з назвою офіцерсь
кого чину майор. - Див. ще полк. 

псіло «спортивна командна гра в 
м'яч верхи на коняХ>>; - р. болг. поло, 
бр. пола, п. poJo, ч. слц. слн. р61о, схв. 
поло; - запозичення з англійсько!· мо

ви; англ. polo «ТС.>> походить від балті
індійського polo <<м'яч>>; пор. тибет. pu
Ju «ТС.>>. - СІС2 668; ССРЛЯ 10, 1032; 
Kopa1iriski 767; HoJub-Lyeг 383; РЧДБЕ 
575; Вуjаклиjа 748; Fгemdwбгteгbuch 
492; Dauzat 572; NSD 1921; Кlеіп 
1211.- Пор. ватерполо. 

ПОЛОВа <<ВіДХОДИ (насіННЄВі ПЛіВКИ, 
лушпиння) від обмолоту й очищення 
зерна хлібних злаків, льону>>, [пол6вLі
f{Я] «ТС.>>, (пол{внuк] <<ПОЛОВНИК (Ме); 
курінь під льохом Мо>>, [половень] <<са
рай для .полови Чаб; приміщення для 
зберігання вуликів з бджолами в зимо
вий час>>, половник <<місце, куди зси
пають полову; [вид хліва для полови; 
хлів, де зимою перебувають вівці й те
лята (у Галичині)]>>, lполов' Яник] <<Міс
це, куди зсипають полову>>, пол6вня 
<<половнИк>>, [пол6мнuк, поЛІjник, пе
левник, пелLівня] «ТС.>> Гриц, [половсіс
тий] <<3 ПОЛОВОЮ>> Нед, полов' я ний 
<<Виготовлений з полови>>, [спол6віти] 
<<очистити (збіжжя) промиванняМ>> 
Нед;- р. [полова] <<ПОЛОВа>>, бр. пала
ва «ТС.>>, др. полова <<солома>>, п. plewa 
<<полова>>, lplowa], ч. слц. pleva, plevy 
(мн.),. вл. pJuwa, pluwy (мн.), нл. plo
wa, plowy (мн.), полаб. plk\soi (мн.) 
<<ТС.>>, болr. плЯва <<·солома>>, м. плева 
<<ПОЛОВа>>, СХВ. плева, СЛН. p]eva, СТСЛ. 
Пi\..J>&d <<ТС.>>; - ПСЛ. *pe)va <<ПОЛОВа, СО
ЛОМа>>, пов'язане з *pelvel'Ь <<бур'ян>>, 
*pelti <<ПОЛОТИ>>; - споріднене з прус. 
pelwo <<Полова>>, лит. ст. pёlOs, лтс. р~-
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lus, p~lavas, лат. palea, дінд. pal~vab 
(мн.) «ТС.>>. - Фасмер ІІІ 227, 312; 
BrUckner 418; HoJub-Lyer 377; VMa
chek ESJC 459-460; Schuster-Sewc 
1108; Младенов 431; Skok ІІ 691-692; 
Мейе ОЯ 173, 344; Меркулова ОЛА 
1979, 122-123; Toгbiбrnsson LM І 48; 
Trautmann 21 З, Apr. Sprachd. 393; Bo
ga RR І 473, ІІ 513; Milhl.-Endz. ІІІ 
198; Karulis ІІ 34; Mayrhofer ІІ 233-
234; Абаев ИЗСОЯ І 450; Persson 
Веіtг. 808; Solmsen AfSlPh 24, 576; Po
korny 802. - Див. ще полоти. - Пор. 
пелевня, плевел. 

половень, п6ловинь, п6ловінь -
див. псілум'я. 

[половець] (ент.) <<Терміт, Termes>> 
Нед; - неясне; можливо, похідне від 
половии <<олщо-жовтий; (про масть 
тварин) світло-рудиЙ>>, як назва, зумо
влена забарвленням терміта (Urania 
Тierr. Insekteп 117-124). 

половИй <<кольору спілого жита, 
пшениці і т. ін.; блідо-жовтий; світло
рудий (пfо масть тварин)>> СУМ, Нед, 
lполевий <<ТС.>> 0,. [половuстий] «ТС.>> 
(про волів) Гриц, [половксістий] <<бляк
лий, блідиЙ>> ВеНЗн, [пол6вка] <<булана 
корова Нед, жовтий віл 0>>, [половуня] 
<<булана корова>> Нед, [половуха, по
ловуша, полуня] «ТС.>> Нед, [п6ловко] 
<<буланий віл>> Нед, [половчик] (орн.) 
«вид невеликого птаха полового кольо

РУ•>, половіти <<достигаючи, набувати 
жовтого кольору, ставати жовтим (про 
пшеницю, жито); виділятися, відливати 
жовтим кольором>>, заполов{ти <<поча
ти половітИ>>, lсполовіти] <<Зблякнути>> 
Нед; - р. пол6вьа'і <<світло-жовтий, 
бляклий», половай «ТС.,, бр. палав~ 
<<Половий (про масть тварин); буланий 
(про коня); світло-бурий (про корову)>>, 
др. полов'Ь <<СВітло-жовтий, бляклиЙ>>, 
половьщ <<ДОСТИГЛИЙ>>, П. (polowy] <<бі
ЛЯВИЙ, бляклий; половий, світло-жов
тий, світло-рудий (про масть тварин)>> 
(з укр.), п. вл. нл. plowy «ТС.>>, ч. слц. 
plavy <<бляклий, буланий, світло-жов
тий, блідо-жовтий (про коня, волос
ся)>>, болr. [плав] <<синій; з русим во-
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лоссям, синьоокий, блондин; світлого 
кольору>>, м. [плав] <<синій (про очі)>>, 
схв. плав <<синій, голубий; світлий, блі
до-жовтий; зі світлим волоссям•>, слн. 
plav <<Голубий•>, стсл. Пi\d&'h <<блідо-жов
тий, світло-русиЙ•>; - псл. *polv'Ь «Те.; 
буланий; бляклJ;!Й, блідиЙ•>; - спорід
нене з лит. palvas <<буланий, світло
жовтиЙ•>, двн. faJo <<бляклий, блідий; зі 
світлим волоссям•>, днн. faJu <<бляклий, 
блідий•>, дангл. fealu «Те.; жовтий, бу
ланиЙ•>, дісл. fQlr «ТС.>>, лат. paJlidus 
<<блідиЙ•>, palleo <<блідну; стаю блідо-зе
леним, жовтуватим•>, гр. коі\t6<;; <<Сі
риЙ>>, кс:і\tтv6<;; <<Тс. >>, кс:і\t6<;; <<безбарв
ний, блідий, темно-сірий, чорно-голу
биЙ•>, вірм. ali-k' <<біле, чисте волосся•>, 
дінд. paJJitab <<сірий, сивий; старець•>, 
pa[itam <<СИВе ВОЛОССЯ>>, pal)QUb <<ЖОВТу
ВаТИЙ>>; іє. *peJ- (*ро\-) <<СИВИЙ, сіриЙ; 
бляклий, блідий; темнуватий, строка
тиЙ>>.- Фасмt;р ІІІ 313; Bri..ickner322; 
Machek ESJC 456; Schuster-Sewc 
1091-1092; Младенов 425; Skok ІІ 
679-680; Mikl. EW 256; Критенко 
Вступ 520; ZVSZ 329; Мейе ОЯ 20, 
389; Trautmann 205; Boga RR ІІ 342; 
Fгaeпkel 534; Karulis ІІ 34; Юuge
Mitzka 180; Johannesson 556; Holthau
sen IF 62, 153; Walde-Hofm. ІІ 239-
240; Frisk ІІ 498, 575-576; Mayrhofer 
ІІ 234-235; Persson Веіtг. 561, 645, 
805; Uhlenbeck 160; Pokorny 804-
805. - Пор. плісень. 

[половИк] (орн.) <<різновид ястру
ба; звичайний боривітер, Falco tinnuп
culus L. Нед; шуліка Ле,>; - очевидно, 
похідне утворення від половий <<блідо
жовтий; (про масть тварин) світло
рудиЙ•>; назва зумовлена іржасто-рудим 
забарвленням спини і Ерил боривітра 
або світло-рудим забарвленням низу 

яструба; пор. інші семантично подібні 
назви цих птахів: р. [крdсньtй сокол], 
н. Rotfalke «ТС.•> (Воїнств.-Кіст. 165, 
170; Птицьr СССР 134-135, 167).
Див. ще половИй. 

половИна, [половинни4я] (вид 
плахти), половинчастість, половин
чатість, половинчик <<стара міра в 

половіти 

1 /8 літра, а також пляшка такої міст
кості; восьмушка; [найменша пляшечка 
казенної горілки; гермафродит; пере
кинчик, зрадник, ренегат Нед]•>, поло
вйнщик <<ТОЙ, хто має половину паю 
або володіє майном із кимсь удвох; 
той, хто обробляє землю з nоловини•>, 
половинщина <<Оренда землі З віддачею 
половини врожаю власникові землі•>, 

r половиf{я] <<ПОЛОВИНа>> Нед, Бі, Пі, [по
лович] <<співвласник наполовину•> Нед, 
[половичdнка] <<Жито з пшеницеЮ•>, [по
лов'і'нчик] <<напівшерстяна матерія•> Л, 
[пол6вка] <<Половинка•> ВеУг (із слц., 
п. ?), половинчастий, половинчатий, 
[половtітий] <<ПоловинниЙ•> Нед, [поло
вичний] «ТС.>> Нед, половинити, напо
ловину, пополовині <<пополам•>, споло
вини; - р. болг. половtіна, бр. пала
віна, др. половина, п. polowa, ч. polo
vice, polovina, сJщ. poJovica, polovina, 
вл. нл. polojca, м. половина, схв. по
ловина, слн. polovica, заст. polovina; -
псл. polovina, polovica, похідні утворен
ня від роlь <<половина•>. - Дзендзелів
ський УЗЛП 110; Фасмер ІІІ З 12; Пре
обр. ІІ 1 ОР-1 О 1; Bruckner 429; V Ma
chek ESJC 498-499; Schuster-Sewc 
1124; Младенов 467; Skok ІІ 696-
697. -Див. ще пів. 

[половити] <<Метати, зшивати на 
живу нитку•>; - неясне. 

(ПОЛОВlДДЯ] <<ПОВіНЬ>>, [ n6ловідь, 
полов6дє, поливода] «ТС.>> Нед; - р. 
полов6дье, [в6доп6ль] «ТС.>>; - склад
не утворення з основ слів *полий (псл. 
роlь) <<розлитий, широкий, відкритиЙ•> 
{пор. р. польtе водьt), можливо, спорід
неного з хет. palbi- <<широкиЙ•>, і вода; 
повністю може бути зіставлене з лат. 
palUs ( < *pal-Od-s) <<болото, стояча во
да•>; сюди ж слід віднести укр. запо

лонити <<Заповнити•>, розполоюітися 
<<розлитися•>, [сполонити] <<заповнити; 
полити•>, цсл. Р"-спмі>т11 СА> <<розлити
СЯ>>. - Фасмер ІІІ 312-313, 320; Тру
бачен 3тимология 1973, 13-14. -
Див. ще вода. - Пор. заполонИти. 

[половіти] <<зігрівати, нагрівати•> 
Пі; - неясне, можливо, віддалено по-

497 



половник 

в'язане з пол{Nо, палuти (псл. poleti 
<<палати, горіти>>). 

[половник] (бот.) <<жабрій звичай
ний, Galeopsis tetrahit L.>> Mak; - не
ясне. 

[половнйчка] (бот.) (у сполученні 
[п. благовоюш] <<Пахуча трава звичай
на, Anthoxanthum odoгatum L.>> Нед; -
неясне; можливо, похідне утворення 

від половИй <<кольору спілого жита; 
блідо-жовтиЙ>>; назва могла бути зумов
лена жовтуватим кольором квітів і сте
бел цієї рослини (Вісюліна-Клоков 
100; Нейштадт 98-99); пор. ще інші ї! 
назви: [русавка] Mak, р. [жёлmоf{вет
Nик], схв. злаmNо коJЬеNо, наукову на
зву роду Anthoxanthum <<квітка жовту
вата>>. - Див. ще половйй. 

половуха, половушка, полувуха -
див. полевиця. 

ПОЛОВЦЇ (ОДН. поЛОВЄl{Ь) <<КуМаНИ, 
кипчаки>> (тюркський кочовий народ), 
половчdNи (одн. половчаNUN СУМ, 
Нед), половчdN, половчuN СУМ, Нед 
«ТС.>>, поЛОВеf{ЬКUЙ; - р. поЛОВl{ЬL, бр. 
полаf}f{ЬL, др. половь4и, ч. ст. Plavci, п. 
ст. Plauci (з ч.), болг. половци (з р.); -
похідне утворення від др. полов'Ь(и) 
<<Половий, білуватий, ясно-жовтий, блі
диЙ>>; очевидно, калька тюрк. Kuman 
<<половець, куманин; (б,УКВ.) блідий, 
блідо-жовтий, ПОЛОВИЙ>> (УРЕ 11, 343; 
Пономарев-Гордлевский ИАН ОЛЯ 6, 
321). - Фасмер ІІІ 313; Преобр. ІІ 
94-95; Саболевский РФВ 64, 170-
171; ЖМНП 1886, вересень 154; 
Менгес 73-76. -Див. ще половйй. 

[полов'яз] (бот.) <<в'яз шорсткий, 
Ulmus sсаЬга Mill. (Ulmus montana 
With.)>> Mak, ВеНЗн, [полув'яз] «ТС.>> 
Mak; - очевидно, складне утворення з 
полу- <<Пів~. напів->> і в'яз <<Ulmus L.>> 
(див.): 

полог, пологи ----: див. лежати. 
полодник1 -див. полоник1 • 
полодник2 

- див. полоник2 • 
полоз <<Одна з двох нижніх частин 

саней, що поверхнею повзає по снігу; 
повзкий брус, який використовується 
для переміщення предметів великої ва-
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ги; велика змія родини удавіВ>>, [пол6-
ззя] <<довгі вантажні санИ>> НикНикТЛ, 
полозок <<полоз саней; рухома, ковзна 
частина деяких машин; [п'ятка плуга 
Гриц]>>, [полозЮк] <<велика змія>>, [по
лос] <<полоз, санні полоззя>> Нед; - р. 
полоз <<ПОЛОЗ>>, бр. полаз «ТС.>>, п. ptoz, 
ptoza, [ptoz, ptuz] «ТС.>>, ч. plaz <<лісо
спуск, скат; металева площина, по якій 
щось перекачують; частина плуга>>, 

слц. plaz <<Частина плуга (підошва)>>, 
болг. плаз <<дерев'яні полози, що пов
зають по снігу; підошва плуга; дошка 
На ДНі ЧОВНа>>, М. плаз <<СаННИЙ ПОЛОЗ, 
частина плуга>>, схв. плаз <<Підошва 

плуга>>, слн. plaz «ТС.>>; - псл. *polzь 
<<полоз ( санний); підошва плуга>>, по
в'язане чергуванням голосних з *pь!zti, 
*pe\zti <<ПОВЗТИ>>; - МОЖЛИВО, СПОрід
нене з дангл. fealg <<обід, борона>>, двн. 
fёlga <<Обід; каток для розпушування 
землі, борона>>, свн. valgen <<Орати, бо
рознитИ>>, velgeп «ТС.>>. - Коваль 98-
99; Фасмер ІІІ 314; Чернь1х Л 53; Bruck
пeг 402, 422; Machek ESJC 456; Мла
денов 537 -538; Trautmaпn 218. -
Див. ще повзтИ. 

полой- див. полій1 • 
ПОЛОКаТИ - ДИВ. ПОЛОСкати. 
ПОЛОН 1 <<НеВОЛЯ, В ЯКУ ПОТраПЛЯЮТЬ 

захоплені противником під час воєнних 
дій; (заст.) полонені>>, [полоNь] не.>>, 
полоNеNик <<Взятий у полон; бранець>>, 
[полою-Іuк Нед, полоNЯNе4ь Нед], по
лоNЯNuк «ТС.>> СУМ, Нед, пoлoNЯNuN 
СУМ, Нед, полоNеюиї «ТС.>>, полоNu
тель <<ТОЙ, хто взяв у полон кого-не
будь>>, [полоNNuй] <<СПійманий, ув'язне
ний; захоплениЙ>> (про здобич) Нед, 
пoлoNumu <<захоплювати під час воєн
них дій; підкоряти, загарбувати>>; - р. 
полоІ-і (заст.) <<полон; здобич, захопле
на на війні; військовополонені>>, бр. па
лоN <<ПОЛОН>>, др. поЛОN'Ь «ТС.; переслі
дуваННЯ, полонені, здобич>>, п. рlоп 
<<ЖНива, урожай; (мн.) плодИ>>, ч. рlеп 
<<Виручка, прибуток, урожай, здобич>>, 
СJЩ. plen <<грабіж, здирство, спустошен
ня (під час війни)>>, рІіеп «ТС.>>, нл. plon 
<<дракон, змій; шакал; метеор; благо-
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дать, урожаЙ•>, болг. плен <<ПОЛОН•>, м. 
плен «Те.; здобич, грабіж, пограбуван
НЯ>>, СХВ. плен <<ЗДОбИЧ>>, СЛН. p\en «ТС.; 
трофей; пограбування•>, стсл. Пі\і>нrь 
<<Те.>.>; - псл. *реІn'Ь <<Неволя, полон; здо
бич (військова); при§уток; урожаЙ•>; -
споріднене з лит. pelnas <<Прибуток, до
ход, заробіток; заслуга;>, pelnyti <<Заслу
говувати; заробляти, виручати•>, лтс. 
pejQa <<Заслуга; прибуток, доход•>, дінд. 
pal)al) <<Обіцяна нагорода>>, pal)ate <<ску
повує, закупляє•>, гр. кwі\Єw <<купую•>, 
двн. fali <<ПродажниЙ•>, дісл. falг <<ТС.•>; 
і є. *pel-no-s <<прибуток, заробітОК>>, по
хідне від *ре!- <<продавати; заробляти, 
заслуговувати>>; менш обгрунтоване зі
ставлення слов'янських форм з лат. 
pellis <<Шкура>>, гот. fill «ТС.>> (Брандт 
РФВ 23, 292), пов'язаними з псл. *pe!
na <<пелена>>, pelena «ТС.>>, іє. *pel- <<Обо
лонка, плівка; шкіра; одяг>>. - Фасмер 
ІІІ 314-315; Преобр. ІІ 80--;-81; Bruck
ner 418----:419; Machek ESJC 457-458; 
Schuster-Sewc 1105-11 06; Младено в 
428; Skok ІІ 683; ZVSZ 305; Mik!. EW 
236; Бенвенист 234; Tгautшann 213, 
Apr. Spгachd. 392; Fгaenkel 567-568; 
Mi.ihi.-Endz. ІІІ 197-199; Fortunatov 
ВВ 6, 217, AfSJPh 4, 579; Ван-Вейк 
ИОРЯС 20/3, 38; Frisk ІІ 633; Pokorny 
804. 

[полон2 ] (бот.) <<ріжки, Claviceps 
purpurea Tu!. (Sclerotiuш c!avus Dec.) 
ВеНЗн, Mak; гарний урожай 0•>; - п. 
plon <<Жнива; урожай; плоди•>, нл. р!оп 
«благодать, урожаЙ•>; - очевидно, за
лишок nсл. *ре!п'Ь <<полон, здобич; при
буток, урожаЙ•>; у значенні <<ріжКИ>> мо
же бути зведене й до псл. *ро!n'Ь <<ди
кий, неродючиЙ>>, похідного від pol1o 
<<Плоский, порожніЙ>>. - Skok ІІ 683. -
Див. ще полон1 . - Пор. пліннИй, 
плонюі, 

[полон3 ] (ент.) <<комар-товстоніжка, 
ВіЬіо Geoffr.; вид рунн:о·і або зграєвої 
гусениці, Sсіага militaгis Now., особли
во ·й личинки Нед•>; - неясне. 

полон4 
- див. полИн. 

полонез (урочистий бальний та
нець; музика до цього танцю); - р. 

полонІінка 

полонез, бр. паланез, п. polonez, роІо
пеzа, ч. слц. слн. poloneza, болг. поло
Nеза, схв. полоNёз, полонеза; - запо
зичення з французької мови; фр. polo
naise <<ПОЛОНеЗ>>, букв. <<ПОЛЬСЬКИЙ та
НеЦЬ>> (результат скорочення словоспо
лучення danse polonaise «ТС.>>) є фор
мою жін. р. від polonais <<польський•>, 
утвореного від Polonia, латинізованої 
назви Польщі. - СІС2 668; Фасмер ІІІ 
315; St. wyr. obcych 589; Ho!ub-Lyeг 
383; РЧДБЕ 575; Вуjаклиjа 748; Кlеlп 
1211; Dauzat 572. - Див. ще полЯки. 
- Пор. полонізація, полька1 • 

полоник1 <<велика ложка для наси
пання страВИ>>, [пол6дник Нед, пул6.м
І-иіник Гриц], ополоник «ТС.•>, lпол6-
нік] <<совок для вичерпування води з 
човна•> Ник, [спол6нік, сп6лик, uт6-
лик] «ТС.>> Ник; - р. пол6вник, упо
л6вник, [упол6вня], бр. пал6нік, апа
л6нік, др. уполовьник'Ь, м. испол <<Ківш 
для вичерпування води з човна•>, схв. 

[lspo] «ТС.>>, [pa!j] <<черпак•>, слн. ро\ 
<<ТС.>>, цсл. пмrь <<Пристосування для 

ЧерпаННЯ>>, 11СПОі\'Ь, . С'ЬПОі\'Ь <<ТС.>>; -
псл. ро!'Ь <<ЧерnаК>>, [ "polnik'Ь ( < *pe!
nik'Ь? )] <<Поло ник•>, пов'язане з *pelti 
<<полоти; вичерпуватИ>>, palati <<Провію
вати•>. - Фасмер IV 164; 3СБМ 1, 
120; Куркина 3тимология 1981, 12-
13. -Див. ще палати•, полоти. 

[полоник2 ] <<дух скарбу>> Нед, [по
л6дник] «ТС.>> Нед; - не зовсім ясне; 
може бути пов'язане з [полон] «rарний 
урожаЙ>>, псл. *ре!n'Ь <<Здобич, прибу
ток, урожаЙ>> або з [ * полудник, полу
денник] <<полуденний чорт; мара•> 
(Гриц 201). 

полоник3 - див. ополоник•. 
полонИна, полонuнка, полонЯ

нИк- ДИВ. поле. 
[полонйнка] (орн.) <<ГірсьІщЙ щеврик, 

Aпthus spiпo!etta L.>> Нед, ВеНЗн; - по
хідне утворення від полоюіNд; назва 
зумовлена тим, що цей птах гніздиться 
у верхній зоні Карпатських гір, на по
лонинах, не спускаючись у лісову зону 
(Воїнств.-Кіст. 276-277; Страутман 
128). -Див. ще поле. 
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полонізація <<Ополячення>>, поло
н{зм <<слово або вираз, запозичені з 
польської мови>>, полонізувсіти; - р. 
полонизсіция, бр. паланізсіцьtя, п. po
lonizacja, ч. polonizace, polonisace, слц. 
polonizacia, болг. полонuз'Ьм <<поло
нізМ>>, СХВ. пoЛOHUЗUpamu, поЛОНUЗО
ваmu; - похідні утворення, пов'язані з 
нлат. Polonia, латинізованою назвою 
Польщі. - Kopaliriski 767. - Пор. по
лонез, полоній. 

полоній (хімічний елемент); - р. 
болг. пол6ний, бр. пал6ній, п. polon, ч. 
БЛ. po)onium, СЛЦ. po\onium, СХВ. поло
Нйj, полониjум, слн. po16nij; - назва, 
засвоєна з новолатинської хімічної но
менклатури; нлат. poloпium утворено 
від Polonia, латинізованої назви Поль
щі; елемент, відкритий у 1898 р. по
дружжям Кюрі, названо так на честь 
М. Кюрі-Складовської, польки за похо
дженням. - СІС2 668; Волков 84-85; 
Фигуровский 102; Sl. wyr. obcych 589; 
Kopaliriski 767; Holub-Lyer 383; Вуjак
лиjа 748; Кlein 1211; Fremdwoгterbuch 
492; Dauzat 572. - Див. ще полЯки. -
Пор. полонез, полонізація. 

ПОЛОНіЯ (бот.) <<ПіВОНіЯ лікарська, 
Paeonia officinalis L.>> Mak, ВеНЗн; -
результат видазміни назви півонія, 
зближеної з нлат. Polonia <<Польща>>. -
Див. ще півонія. 

пол6нка1 <<отвір у кризі на водой
Мі>>, ополонка <<ТС.>>; - р. польщьЯ, бр. 
пал6нка, п. plori «ТС.>>; - псл. *poln-, 
похідне від роl-ь <<Відкритий, порожніЙ>> 
(пор. р. п6лшї <<ПорожніЙ>>). - Фасмер 
ІІІ 320; Черньrх ІІ 54; Преобр. ІІ 103; 
Варбот 218. -Див. ще половіддя. 

[полонка2 ] (ент.) <<кузька-хресто
носець, АпіsорІіа agricola Fabr. (Poda)>> 
ВеНЗн; - не зовсім ясне; можливо, 
пов'язане з п6ле або полонuна; назва 
може бути зумовлена тим, що цей хрущ 
поширений у лісостеповій і степовій 
зонах (Горностаєв 123; Плавильщиков 
295, 302; Urania Тierr. Insekten 259); 
пор. інші назви цієї комахи: нім. Feld
laubkafer, букв. <<Польовий червневий 
хрущ>>, лат. agricola, букв. <<землероб>>. 
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[полоннйк] (бот.) <<рунянка, Poly
trichum commune Hedw. (L.)>> Нед; -
очевидно, результат адаптації п. ploп
nik «ТС.>>, утвореного від plonny <<Неро
дючий; (про землю, грунт) неврожай
ниЙ>>; мабуть, з польської мови запози
чені р. [плонник] <<рунянка>>, ч. слц. 
plonfk <<ТС.>>; назва зумовлена тим, що 
цей вид моху росте на купинах боліт, 
на непридатній для обробітку землі 
(Словн. бот. 471). - Bruckner 422; 
SW IV 262, 263; Симоновиh 372. -
Див. ще поле. - Пор. плонка. 

ПОЛОСа1 <<СТОрінка КНИГИ, журналу, 
газети (з р.); [смуга; місцевість, зона 
Нед; смуга лика НикНикЕЛ]>>, [полос
нЯк] <<Невелика продовгувата височи
на>> Ч, полоссітий <<смугастиЙ>>, полос
щ}ти <<різнути, вдаритИ>>, полосувати 
<<бити; покривати смугами>>; - р. по
лоса <<смуга, полоса>>, бр. палассі, па
ласа «ТС.>>, Др. полоса <<ВУЗЬКа ділянка 
землі>>, п. plosa <<смужка землі, поле>>, 
ч. plasa <<смужка землі>>, болг. плсіса 
<<смужка шкіри>>, схв. плііса <<грудка 
(льоду); пляма>>, [пласіі] <<смуга; нива, 
ріЛЛЯ>>, СЛН. plasa «ТС.>>, ЦСЛ. Пі\"С" 
<<смужка шкіри>>; - псл. *polsa <<смуга 
(землі, шкіри); пляма>>; - очевидно, 
споріднене з снн. fa1ge <<Поле під па
рОМ>>, бав. falg «ТС.>>, англ. fallow <<Зем
ля під парОМ>>, свн. valgen <<Орати, бо
рознитИ>>, гал.-лат. оІса <<земля під ріл
ЛЮ>>, пов'язаними з і є. *ре\К- І роІк
<<повертати, обеетаТИ>>, співвідносним з 
*pelgh-І polgh- <<Ковзати, повзтИ>>; менш 
обгрунтоване зближення з лит. palsas 
<<бляклий, блідиЙ>> (Mikl. EW 256) або 
з полонИна (Младенов 427). - Фас
мер ІІІ З 15; Черньrх ІІ 53-54; Преобр. 
ІІ 96; Bruckner 422; Machek ESJC 454; 
Skok ІІ 677; Zupitza GG 132; Loeweп
thal AfSlPh 37, 382-383; Pokorny 807, 
850. - Пор. повзтй, полоз. 

[полоса2] <<раптовий вітер, вихор>> 
Мо; - очевидно, результат семантичної 
видазміни слова [полоса] <<смуга>> (див.). 

полоскати, [пол6ксіти] <<полоска
ТИ>> Г, Нед, полоексільниця <<чашка для 
обполіскування посуду; робітниця, що 
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миє посуд>>, полоскання <<рідина для 
промивання рота, зубів і горла>>, [по
лочка] <<ПрОМИВаННЯ, купаННЯ (КОНеЙ)>> 
Нед, полоскальний, виполіскувати, 
[вuполоч] <<Неглибокий водомиЙ>>, [під
палач] <<Підмитий водою берег>> Нед, 
[прополікати] <<прополоскати>> Куз; -
р. полоскать <<полоскати>>, бр. палас
ка4ь, др. полоскати «ТС.>>, п. [ptosku
пy] <<негода, сльота>>, ptukac ( < pt6kac) 
<<nолоскати>>, ч. [plaskati] <<плескати 
(про воду), періщити (про дощ); хлю
пати; базікати>>, [ plaskati] <<Те.>>, plakat 
<<ПолоскаТИ>>, слц. pl'asknut' <<Плеснути; 
упасти (в болото, калюжу),>, pl'asпut' 
<<ТС.>>, plakat' <<ПОЛОСКаТИ>>, ВЛ. pfokac, 
<<Прати (білизну)>>, нл. patkas «ТС.>>, 
болг. плакна <<ПОлощу>>, схв. плакати 
<<Полоскати>>, слн. plaskati <<Плескати; 
бити; шуміти, кричати>>, стсл. ПЛ"-К"-ТН, 
ЦСЛ. Пt\dCKdTI1 «ТС.>>; - ПСЛ. (*po)skati) 
«Те.; плескаТИ>>, *polkati <<ТС.>>, спорід
нене з plakati <<ПлакатИ>>; первісне зна
чення <<бити (білизну об камінь)>> (пор. 
плакати первісно <<бити себе в гру
ДИ>>); зіставляється також ( Варбот Сл. 
язьrкозн. 1988, 74-75) з псл. pleskati 
«ПЛескати>>; малопереконливим є зіста
влення (Skok ІІ 594-595; Куркина 
3тимология 1981' 12-14) із схв. uспд 
<<КіВШ>>, м. испол «ТС.>>, укр. пол6вник; 
необrрунтоване зближення з плuстu 
(Горяев 271; Преобр. ІІ 96; Младенов 
426). - Фасмер ІІІ 315; Qреобр. ІІ 96; 
BrЩ;kneг 421; Machek ESJC 454; Schus
ter-Sewc 1088; Ильинский ИОРЯС 
20/3, 114; Mikl. EW 256; Torbiorпssoп 
І 93-94. - Див. ще плакати. -
Пор. полохати. 

[полоскун] (у сполученні п. шоп 
(зо ол.) <<Звичайний єнот, Рrосуоп lo
tor>>) Нед; - р. полоскун «ТС.>>; - по
хідне утворення від полоскати; пор. 
наукову назву виду lotor, пов'язану з 
лат. lotora <<Миття, обмивання>>; назви 
зумовлені тим, що єнот полоще свій 
корм у воді (БС3 33, 626). - Див. ще 
полоскати. 

полоти, [паливо] <<бур'яни>>, [по
літтЯ] не.; поління>>, полільник, [по-

полотниця 

лінка] <<ПОління; знаряддя для пропо
люванНЯ>> Чаб, [політник] <<полільник>>, 
[половільник, пол6льник, полЮх] <<ТС.>> 
Нед, [половіля] <<полільниця>> Нед, [по
ловнtі4я, пололя Нед, полотілниця 
ЛексПол, пол6тні4а Л] «ТС.>>, палат
тЯ, [полотьба] <<Полоття; час, коли 
треба полоти>> Нед, [полЯч] <<ЗНаряддя 
для розпушування грунту>> Гриц, поліль
ний, проп6лка, проп6лювальний; - р. 
пол6ть, бр. пал64ь, п. plec, ч. pllti, 
слц. pliet', вл. plec, нл. plas, пола б. 
plave <<ПОЛе>>, болг. плевЯ <<ПОЛЮ>>, М. 
плеви <<ПОЛе>>, схв. п;ьёти, слн. pleti, 
стсл. плі>тн; - псл. *pelti ( < *pelvti) 
<<ПОлоти, очищаТИ>>, пов'язане з *pelva 
<<полова>>; - споріднене_ з лит. spaliai 
<<Начоси льону>>, лтс. spilva <<лушпиння, 
лузга>>, лат. spolium <<знята, здерта шкі
ра тварини; знятий з вбитого ворога 
одяг або зброя; військова здобИЧ>>, гр. 
mroi\a<;; <<вичинена шкіра, шкура; хут
ряний плащ>>, дінд. phalati <<лопається, 
лускається; тріскається>>, sphatati <<зри
ває, СМИКаЄ>>, sphatayati <<рОЗКОЛЮЄ>>, ДВН. 
spaltan <<розколюватИ>>; іє. *(s)р(h)еl
<<розколювати; відщеплювати; обрива
ти, здираТИ>>. - Дзендзелівський St. 
sl. 10, 62-63; ФасмеR ІІІ 317; Bгuck
пer 418; Machek ESJC 461; Schuster
Sewc 1102; Младено в 431; Skok ІІ 
691-692; Куркина 3тимология 1981, 
15-16; Mikkola Ursl. Gr. ІІІ 84; Per
sson Beitr. 803-804; Walde-Hofm. ІІ 
577-578; Frisk ІІ 771; Кluge-Mitzka 
718-719; Johaпnessoп 902-904; Po
korny 985-987. - Пор. пелевня, 
півть, полова. 

[полотиця] (бот.) <<березка польо
ва, Convo]vulus arvensis L.>>; - резуль
тат видазміни деетимологізованої на
зви повитuця ([политtі4я]) «ТС.>>, 
зближено"j з дієсловом пол6ти. -
Див. ще политйця. 

[полотниця] (бот.) <<Шейхцерія бо
лотна, Scheuchzeria palustris L.>> Mak; -
очевидно, результат видазміни назви 
*болотниця <<ТС.>>; пор. інші назви цієї 
рослини: [болотЯІ·ща звичайна] Mak, 
шейх4ерія болотна, р. шейх4ерия бо-
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лотная, схв. грезу;ьа; назва зумовле

на тим, що ця рослина росте на вог

ких, схожих на болото, засолених міс
цях, на вогких луках, по берегах во
дойм (Вісюліна-Клоков 114; Нейш
тадт 79-80). -Див. ще болото. 

ПОЛОТНО, полотенко <<ПОЛОТНО ДЛЯ 
сита; перетинка на лапці водоплавного 

птаха•>, полотен4е <<тканина особливо
го переплетення; частина мережки; пе

ретинка на лапці водоплавного птаха; 

lрушнИК: 0)>>, полотенщик <<ТОЙ, ХТО 
тче полотно; той, хто торгує полот
ном•>, полотнuна <<Невеликий шматок 
тканини; домоткане полотно•>, пол6т
нище, [полотня] <<ШМаток полотна•> О, 
[полотняник] <<полотняні тапочки•> О, 
[полотнЯники] ні, що носять одежу з 
полотна•> Нед, [полотнЯнка] <<верхній 
селянський одяг з домотканого полот
на•>, [полотенний] <<Виготовлений з по
лотна•>, полотнЯний «ТС.•>, полотніти 
<<ставати блідим, білим, як полотно; 
бліднути•>, попалатнілий <<зблідлиЙ•>, 
сполотнілий «ТС.>>; - р. полотно, бр. 
палатн6, др. полотьно <<Павутина•>, п. 
ВЛ. pf6tпo <<ПОЛОТНО>>, Ч. СЛЦ. pJatпo, НЛ. 
plotпo, полаб. рІаtпе, болг. платно, м. 
СХВ. платно, СЛН. pJatno, СТСЛ. П/\d'rЬ.NO 
«ТС.•>; - псл. *роІtьпо <<лляна ткани
на•>; - очевидно, споріднене з дінд. pa
tab <<тканина, одяг, покривало, карти
на•>, а також, можливо, з свн. valte 
(valde). «Тканина для обгортання од.я
гу•>, алб. раІё <<Складка; ряд, низка>>; 
менш обrрунтованеv безпосереднє по
в'язання (Schuster-Sewc 1091; Dісkеп
тапп RS1 21. 1З6; Младенов 427; Пре
обр. ІІ 69-70, 97; Uhleпbeck PBrB 29, 
ЗЗ6) з псл. рІаtь <<шматок тканини, ху
стка•>; неприйнятне зближення (Matze
пauer LF 1 З, 161) з шв. palta <<Клапоть, 
шматоК•> через фонетичні труднощі; су
мнівне також виведення (Hirt PBrB 2З, 
ЗЗ6) слов'янських форм від свн. valte 
<<Тканина для. обгортання одягу•>. -
Фас[\:! ер ІІІ З 16; Bruckпer 422; Machek 
ESJC 455-456; Polari.ski-Sehпert 111; 
ZVSZ З29; Mikl. EW 256; Foгtuпatov 
ВВ 6, 217; Uhleпbeck 15З; PBrB 29, 
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ЗЗ6; Meyer EW З20; Schrader Reallexi
koп І З25. 

полоть, пол6тки, полоток - див. 
півть. 

[полотЮх] (орн.) <<перепел, Cotur
nix соtuгпіх L.•> ВеНЗн; - похідне ут
ворення від [пол6ть] ВеНЗн, що пере
дає крик перепела. - Див. ще підко
лоть. 

полох - див. полохати. 
полохати, пол6шuти <<Полохати•> 

СУМ, Нед, палашкати «ТС.>>, [пол6х] 
(у сполученні п.-п. про пульсацію кро
ві Нед, про стуки серця, на позначення 
переляку), [п6лох] <<Пострах, страхови
ще, опудало; збентеженість, переляк, 
жах•>, [полохнеча] <<Полохливість•> Нед, 
полоханий <<НалякаНИЙ, бОЯЗКИЙ>>, [по
ЛОХuй) «ТС.>> Нед, полахкИй нс.; який 
легко полохається; який виражає страх, 
переляк; неспокійний, тривожниЙ•>, по
лохлuвий, [полошлuвий, полошнuй 
Нед] «ТС.•>, [вuполохати] <<винищити, 
вивести•> Я, [запол6ха] <<опудало, по
страх•>, переполох Г, Нед, [пеfеполіх] 
Бі, перепол6шений, [п6полох «nере
ляк, полохання, страх, паніка•> Бі, Нед, 
(пополошатu) <<ПОЛОХЛИВО розбіГТИСЯ>> 
Нед; - р. пол6шuть <<лякати, хвилю
вати, бентежити•>, [пол6хнуть] <<Силь
но вдарити; стурбувати, схвилювати•>, 
бр. пал6хаць <<Лякати, полохати•>, [по
лоші[\ь] <<ПОЛОХаТИ>>, др. полошити <<ЛЯ
КаТИ>>, П. p1:oszyc «ТС., ПОЛОХаТИ>>, (po{o
chac) (з укр.), ч. plasiti, слц. plasit', вл. 
pf6siC, нл. p1:osys, болг. плсіша, м. пла
ши, СХВ. плашити, СЛ!-!. p]aslti <<ТС.>>, 
СТСЛ. П/\dWH'rH Chl. <<ЛЯКаТИСЯ>>; - ПСЛ. 

*polxati (*polsiti) <<лякати, хвилювати, 
полохати•>, очевидно, давніше *polksati 
<<Полохати ударами•>, пов'язане з *pols
kati <<Полоскати•>, *polkati нс. •>; 
можливо, споріднене з гр .. тхЛЛw <<збу
джую, розпаляю, приголомшую•>, 1ГЕАЕ-

11і~w <<СТрясаЮ>>, 1ГОАЕ/1Щ; <<ВіЙНа>>, ГОТ. 
us-film-a <<наляканий, пройнятий жа
ХОМ•>, usfilm-ei <<Переляк, страх, жах•>, 
дісл. *felms-fullr <<Переляканий, пройня
тий жахом•>, *felmtr <<страх, переляк•>, 
герм. *felma- <<ТС., жах; неспокій, замі-
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шання>>, іє. *pel- (*pol-) <<ударяти, би
ти; струшувати, турбувати, непоко"!ти>>, 
а також з двн. fuolen <<Відчувати, почу
вати>>, дангл. fёlап <<Тс.; торкатися>>, 
англ. feel <<ТС., мацатИ>>, нвн. fi.lhleп 
«ТС.>>, дісл. *falma <<намацувати, іти по
мацкИ>>, з якими ще зближують псл. 
раІ-ь <<палець, великий палецЬ>>, укр. 
палець; зіставляється також (МартьІ
нов Сл. и ие. аккомод. 127-128) з 
лит. p~lsas <<блідий, жовтувато-сіриЙ>>, 
лтс. palss «ТС.>>, стсл. nєлєс'Ь <<темvно-сі
рИЙ>>; виводиться ще (Oпdrus JC 10, 
12-14) від іє. *pel- (*ро!-) <<бігти, ру
хатися>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 317-
318; Преобр. ІІ 98-99; Ильинский 
ИОРЯС 20/~, 114-115; BrQckпer 421; 
Machek ESJC 455; Schuster-Sewc 1090; 
Младенов 427-428; ZVSZ 328-329; 
Mikl. EW 255; Torbiorпssoп LM І 90-
91; Solmseп PBrB 27, 364; Torp 236; 
Frisk ІІ 469, 497-498, 574-575; Fick 
KZ 19, 262-263; Feist 530; Кluge
Mitzka 223; Walde-Hofm. ІІ 242; Lideп 
ВВ 21, 95; Peterssoп KZ 47, 246-247; 
Johaппessoп 555; Pokorпy 798-801. -
По/). полоскати. 

[полоЧ:ка1 ] (бот.) <<пухівка широко
листа, Eriophorum latifolium Норре>> 
Нед, Mak; - неясне; можливо, пов'яза
не з [полокати] <<Полоскати>> як назва 
рослини, що росте по болотах і сирих 
луках (Федченко-Флеров 157). 

полочка2 -див. полоскати. 
полтйник <<п'ятдесят копійок гро

шей або монета вартістю в п'ятдесят 
копіЙОК>>, полтuна <<ТС.>>; - запозичен
ня з російсько·! мови; р. полтИнник 
<<Монета вартістю в п'ятдесят копійок; 

п'ятдесят копійок грошеЙ>> є похідним 
від полтuна «ТС.>>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО Др. 
полатина .(<грошова одиниця вартістю 

у половину карбованця>>, не зовсім яс
ного походження; найбільш імовірний 
зв'язок з полать <<половина>>, р. заст. 
[полоть] <<Частина (звичайно - поло
вина) м'ясної туші, розрубано·! утздовж; 
великий шматок м'яса>>, [полть] «ТС.>>, 
якому відповідає укр. [півть] <<великий 
шматок (сала),>; менш переконливе по-

полуденниці 

яснення як складного утворення з 

пол·ь <<Половина, пів->> і *тино <<Карбо
ванецЬ>>, що пов'язується з др. тьну, 
тяти <<тяти, рубати, сіктИ>>. - Фас
мер-Трубачев ІІІ З 18; Супрун 3ИРЯ 
ІІ 109-115; Uпbegauп BSL 52, 175. -
По/). пів, півть, тЯти. 

[полтисак] <<довгий жіночий одяг 
на ваті>> Дз, [польтісак] <<довге ватне 
жіноче пальто>> Мо; - очевидно, ре
зультат злиття видозмінено·! основи 
іменника пальто з іменником [сак] 
<<Просторий, подібний до піджака зимо
вий жіночий одяг; жіноче пальто>>. -
Див. ще пальто, сак2 • 

полу- <<ПіВ->> (перший компонент 
складних слів полуботuнки, полудень, 
полукіпок, полумисок та ін.); - р. др. 
болг. м. полу-, бр. палу-, полу-, п. нл. 
po{U-, Ч. СЛЦ. polu- <<ТС.>>; - ПСЛ. polu-, 
polu форма род. в. від роl'Ь <<Поло
вина>>. - Бернштейн Очерк 1974, 
246. - Див. ще пів. 

[полувавниця] <<маленька діжка 
(на ніжках, з отвором у дні, заткнутим 
чопом) для зоління ниток>>; - неясне; 
можливо, результат видазміни назви 

* поливал ( ь) ни ця, пов' я за ної з поли
вати, лuти; може бути зіставлене і з 
[полуйка] <<бочка (меду тощо)>>. 

[полугарний] (у виразі полугарна 
горівка <<горілка гіршого rатунку, зви
чайна горілка>>) Нед; - запозичення з 
російської мови; р. полугарная водка 
<<ГОрілка міцністю В 40 °>>, nолугарное 
вuн6 <<Хлібне вино>> утворені від полу
гар <<хлібне вино, яке наполовину виго
ряє при відпалі; горілка міцністю в 
40 °>>, що складається з пол- <<ПіВ->> і 
угар <<ВИгар, угар>>, пов'язаного з горіть 
<<Горіти>>. -Див. ще горіти1 , пів, у2• 

полуда1 -див. луда2 • 
полуда2 - див. лудИти. 
[полуденник] (ент.) <<дзюрчалка, 

Syrphus F.>>; - очевидно, похідне утво
рення від полуденнuй; мотивація назви 
неясна. 

[полуденниці] (мн.) <<вид дитячо"! 
хвороби>>; - очевидно, похідне утво
рення ВіД полудень <<Середина ДНЯ>>; 
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пор. [денни4і] <<ВИд дитячо·! хвороби•>, 
[полуночни4я, полуношниця] «ТС.•>; 
назва хвороби могла виникнути від 
поширених у деяких східних і особли
во західних слов'ян назв стародавньо'! 
міфічно·! фігури, що з'являється у по

лудень; р. [полудни4а] <<злий дух, яким 
страхають дітей, щоб вони не розоряли 
городів•>, п. potudпica <<дух у вигляді 
жінки в білому вбранні•>, lpotudпiowka, 
przypotudпica] «ТС.>>, ч. ро!еdпісе <<міфі
чна діва, що з'являється у полудень•>, 
[poludпice] «ТС.>>, вл. pfipof(d)пica <<Відь
ма полуднева•>, нл. psezpo±пica <<польо
вий дух у вигляді жінки в білому 
вбранні, що з'являється о 12-1З годи
ні дня•>, ст. [psezpotdпica] <<ТС.•>. -
ГрицАВ 17 4; Фасмер ІІІ З) 9; Bri.ickпer 
429; SW IV 552; Schuster-Sewc 1178. 

[полузка] <<низка (коралів тощо)•>; -
неясне; можливо, результат гіперис
тичної видазміни назви *по (в) уз ка 
<<В'язка (пов'язка)•>. 

[полуйка1 ] <<Половина; моток пря
жі; 20 (12) ниток пряжі; пряжа, знята 
з мотовила; тонке повісмо; найтонше 
полотно•> О; - похідне утворення від 
пол}}- <<nів-, половина>>. -Див. ще пів. 

lполуйка2] <<бочка (меду тощо)•> 
Нед; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [potuja] <<податок на мед 
(половина зібраного меду для поміщи
ка)•> утворене від pot <<Половина•>, яко
му відповідає укр. пів (див.). 

[полуйка3j <<Половина капустяна·! 
головки•> ЛексПол, [полуойка] <<розрі
зана пополам і заквашена головка ка
пусти•> Л; - очевидно, запозичення з 
білоруської мови; бр. [палуйка] <<поло
вина капустяної головки•> утворене від 
СТ. ПОЛо <<ПОЛОВИНа, ПіВ>>. - Див. ще 
пів. - Пор. полуйка1 , полЮтка. 

Полуматірка (орн.) <<Сіра качка, 
нерозень, Апаs stгepera L.>> Шарл, 
Куз; - результат спрощення слово
сполучення [полуматірна качка] <<ТС.>> 
Шарл, мотивація утворення якого не
ясна. 

[полумацьок] <<Міра сипких тіл -
О,ЗО7 4З гектолітра Г; міра ваги сипких 
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тіл в 25 кг О; дерев'яний посуд місткіс
тю в 25 кг, яким міряють збіжжя, кар
топлю, сир 0•>, [полумацок] <<Міра сип
ких тіл - О,ЗО74З гектолітра•> (у ви
разі вівчий n. <<Посуд для овечого сиру 
місткістю 8 Л>>) Нед; - запозичення з 
польсько'! мови; п. po!macek <<давня 
міра об'єму сипких тіл•> утворене з pol 
<<ПіВ•> і maca <<Міра зерна•>, від якого 
походить укр. [ма4я] <<Міра рідини; мі
ра сипких тіл•>. - О ІІ 108; SW IV 
948. -Див. ще маця1 , пів. 

полум'я, [паломінь] Нед, пл6мінь 
(з пол.), [п6лимня Л, п6лим' я Бі, п6-
лім' я Г, п6ловень Нед, п6ловинь Ме, 
п6ловінь Нед, ВеБ, поламе Нед], 
поламінь (заст.), [п6ломня], п6л6м' я 
Г, Нед, полумінь «ТС.>>, полуміння «ТС.; 
світло від вогнища, пожежі•>, пломе
нuстий, пломінюій, [полом' яшій] <<ПО
лум'яниЙ•> Г, полуменuстий, п6лум' Я
ний СУМ, Г, полум' янuстий, [ поломі
нИстий Нед] «ТС.>>, [пол6мінний] <<Па
лаючий, полум'яниЙ•> Нед, [поломка] 
<<Полум'яна•> Нед, пломеніти, [поломі
ніти] <<полум'яніти•> Ж, полУ.меніти, 
полум' яніти; - р. [п6ломяj <<Полу
м'я•>, п6лЬІмя, бр. [п6ломе], п6льrмя 
<<ТС.>>, др. ПОЛОМЯ <<ВОГОНЬ>>, П. pfomien 
<<ТС., полум'я•>, ч. рІаmеп, слц. plamefl, 
ВЛ. plomjo, НЛ. plomje, болг. nламен, 
м. плам, пламен, схв. пламён, слн. 
рІаmеп, стсл. Ш\Амь.І «ТС.•>; - псл. *роІ
mеп- <<полум'я•>, пов'язане з poleti <<Па
лати, горітИ>> і (з іншим ступенем чер
гування голосних) paliti <<ТС.>>. - Фас
мер ІІІ 27З; Шахматов Очерк 158-
159; ИОРЯС 7 /2~ З52-З5З; Bri.ickпer 
429; Machek ESJC 429-4ЗО; Schuster
Sewc 1088-1089; Младенов 426; Берн
штейн Очерк 197 4, 17З-17 4; ZVSZ 
З28; Mikl. EW 2З5; Trautmaпп 212-
21 З; Сараджева 3тимология 1981, 99-
100. - Див. ще палИти. - Пор. по
ліно, попіл. 

полундра (виг.) <<увага, обереж
НО•>; - бр. палундра «ТС.>>; - запози
чення з російської мови; р. полундра 
«ТС.•> походить від гол. vап опdеrеп <<ЗНИ
ЗУ•> (з дисимілятивною заміною н > л); 
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виводиться також (ССРЛЯ 10, 1001; 
ТСБМ ІІІ 641) від гол. val oпder <<Падін
ня вниз•>. - Фасмер ІІІ З 19; ЧерньІх ІІ 
54; МеuІеп 223. 

полунИця (бот.) <<суниця зелена, 
Fragaгia viridis Duch.; [суниця, Fragaria 
L.J.>, [полани4я Mak, полевни4я Mak, 
полени4я Mak, половuии-tя ГрицАВ, 
половнИк ГрицАВ, половнu4я Mak, 
Кур, полонu4я Нед, Mak] «ТС.•>, [поле
нuчник] <<ПОЛУНИЦі (рОСЛИНИ)>>, [nолу
нuка] <<ПоЛунИЦЯ>> Чаб, [полунuшник] 
<<стебло і листя полуниці, полуничний 
кущик; наливка, напій з полуниць•>, 
полунuчник <<[те. Г, СУМ; суниця-по
луниця, Fragaria elatior Ehrh. Нед]; ді
лянка, засаджена полуницями•>, [полу
ночник] <<суниця лісова, Fragaгia vesca 
L.•> Mak, [полянкu] <<полуниці•> Нед; -
не зовсім ясне; можливо, пов'язане з 
паленfти ( < *поленіти?) <<ЯСКQаво 
горіти; червоніти, [дозрівати 0]•>, [па
лІти] <<Червоніти, рум'янітИ•> з огляду 
на яскраво-червоний колір ягоди; пор. 
інші назви полуниць: [червона ягода 
Mak], схв. рдеча jагода, 4рвена jаго
да. - Див. ще палИти. - Пор. по
лянітися. · 

[полунічник] (бот.) <<остудник го
лий, Негпіаrіа glabra L.•> Mak; - оче
видно, видозмінене запозичення з поль

ської мови; п. Joloпiczпik <<ТС.•> утворе
не від [роlопіса <<неродюча земля; виго
ріле, неврожайне місце; пусте, безлісне 
гірське пасовисько•>, що є, очевидно, 

українізов;з.ною звуковою формою, яка 
відповідає п. [рlопіса] <<погане поле в 
горах•>, яке зводиться до п. ст. [рlопу] 
<<Неродючий; (про землю, грунт) не
врожайниЙ•>; польська назва остудника 
голого, можливо, зумовлена тим, що 

він росте як бур'ян на парових полях і 
перелогах, біля підніжжя піщаних гор
бів, іноді на занедбаних садибах і на 
городах (Носаль 164-165; Бісюліна
Клоков 156-157; Нейштадт 235-
236). - SW IV 262, 263, 548. - Див. 
ще плонка. 

[полуночник] (бот.) <<Скорзонера, 
зміячка, Scorzoпera L.•> Mak; - неясне. 

полушник 

полусаток, полусеток - див. пів
сеток. 

[полустав] <<Святці, молитовник з 
календарем•>, [полуставець] <<ТС. Г; кни
га, друкована півуставом Нед•>; - р. 
ст. полуустав <<скорочений варіант Ус
тава (книги про порядок богослужінь)•>, 
болг. полуустав «ТС.•>; - очевидно, 
запозичення з церковнослов'янської мо
ви, де воно є складним словом, утво

реним з nолоу- <<ПіВ-•> і оустА&'Ь <<(книга 
про порядок богослужінь в основні це
рковні свята)•>. - СРЯ XI-XVII вв. 
16, 275. -Див. ще пів, устав. 

полустанок <<невелика залізнична 
станція•>; - бр. паустrінак; - запо
зичення з російської мови; р. полу
станок утворене, очевидно, з основ 
полу- <<ПіВ-•> і стrін4ия <<Станція•>. -
Див. ще пів, станція. 

полуторка <<автомашина вантажні
стю в півтори тонни•>; - запозичення 
з російської мови; р. полуторка «ТС.•> 
є результатом морфологічного спро
щення складного слова полуторатон
ка «ТС.•>, утвореного з основ слів по
л(у)торrі <<Півтора•> і тонна <<ТОННа>>. -
Див. ще півтора, тонна. 

[полуцвіт] (бот.) <<фіалка триколір
на, братки, Viola tгicolor L.•>, [полу4ві
ток, полуцьвітки Нед, Mak] <<ТС.•>; -
р. [полу4ветки] «ТС.•>; - складене ут
ворення з основ полу- <<ПіВ-•> і цвіт 
<<Колір, квітка•>; назва зумовлена тим, 
що братки мають триколірні - біло
жовто-фіолетові - віночки (Вісюліна
Клоков 182; Нейштадт 393-394). 
Див. ще пів, цвіт. 

получИти - див. лучИти2• 
полушка (заст.) <<ЧВерть коши

КИ•>; - очевидно, запозичення з росій
ської мови; р. заст. полушка не.; (ст.) 
монета в південьги•> (XV ст.) виводить
ся від *полуха <<Півмонети•>, як похід
ного від пол- <<Пів, половина•>. - Фас
мер ІІІ 319; Преобр. ІІ 99-100. -
Див. ще пів. 

[полушник] (бот.) <<МОЛОДИЛЬНИК, 
Isoёtes L.•> Mak; --:- р. полущник, бр. 
палущнік «ТС.•>; - неясне. 

505 



поль за 

[польза) <<Користь>> Ме, [пользу
чий] <<Корисний, вигідний; цілющиЙ>> 
Нед, [пользовйтий] «ТС. Нед; сприят
ливий (для здоров'я) Кур>>, [п6льзува
ти] <<Лікувати, зціляти; загоювати>> 
Нед, ст. плаза «Поліпшення, користь, 
допомога, порятуноК>> (1627); - р. 
п6льза <<користь>>, др. польза, болг. м. 
полза <<ТС.>>; - запозичення зі старо
слов'янсько"і мови; стсл. nользА <<КО
ристь, вигода>> розвинулося з псл. ро!ь
gа <<пільга, полегшення; користь, виго

да>>, до якого зводиться також укр. 

пfльга. - Фасмер ІІІ 321; Черньrх ІІ 
54-55; Младенов 466; Веrп. І 753; 
Мейе ОЯ 75; Durлovo ZfSlPh 1, 487. -
Див. ще пільга. 

полька1 <<парний народний танець 
із дводольним тактом; музика до цього 

танцю>>; - р. бр. п6лька, п. po!ka, слц. 
po!ka, заст. po!'.ka, болг. м. палка, схв. 
палка, палка, слн. po!ka; - запозиче
но, можливо, через польське посеред

ництво, з чесько"і мови; ч. po!ka є ре
зультатом семантичної видазміни слова 
Po!ka <<полячка>>, якому відповідає укр. 
п6лька «ТС.>>; танець з'явився в 1831 р. 
у Празі І був названий на знак солідар
ності з Польщею, яка боролася проти 
царського гноблення; помилкове виве
дення (БСЗ 33, 654; РЧДБЕ 575; 
Fa!k-Toгp 1527) з ч. pu!ka <<півкро
ку>>. - СІС2 669; Акуленко 142; Фас
мер ІІІ 321; Черньrх ІІ 55; SW IV 538; 
Machek ESJC 470; Ho!ub-Kop. 285; 
Мельнююв Slavia 36, 105. - Див. ще 
полЯки. 

[полька2 ] <<Широке жіноче пальто 
Мо; жіноче півпальто Ме>>; - пов'яза
не з польський (очевидно, за похо
дженням цього виду одягу). - Див. 
ще полЯки. 

ПОЛЬНИЙ (у ВИразі п. гетьман <<ПО
МіЧНИК коронного гетьмана>>); - запо
зичення з польсько·і мови; п. hetmaп 
po!ny <<ТС.>> містить слово ро!пу <<польо
виЙ>>, похідне від ро!е <<ПОЛе>>. - Див. 
ще поле. 

полювати, польованець, польова
не, полювач -див. поле. 
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полюс, поляризатор <<оптичний 
прилад для поляризац!і світ ла>>, поля
ризація, полЯрник, полЯрний, поля
ризувати <<викликати поляризацію>>, 
прип6люсний, прuполЯрний; - р. бр. 
болr. пОЛЮС <<ПОЛЮС>>, П. po\arny <<ПОЛЯр
НИЙ>>, Ч. СЛЦ. СЛН. ро\ <<ПОЛЮС>>, М. пол, 
рідк. полус, схв. пол <<ТС.>>; - запози
чення з латинської мови; лат. po!us 
<<полюс, небосхил, полярна зірка>> зво
диться до гр. ІГ6Лщ; <<Вісь, кінець осі; 
ПОЛЮС; оберТ>>, СПОрідНеНОГО З дінд. ca
rati <<блукає, рухається>>, дісл. hve! <<КО
лесо>>, ПСЛ. ko\0 <<КОЛеСО>>. - СІС2 668; 
Черньrх ІІ 55; Фасмер ІІІ 322; Огиенко 
РФВ 66, 365; Ho!ub-Lyer 382; РЧДБЕ 
575; Вуjаклиjа 740; Frisk ІІ 500-
501. - Див. ще коло1 • 

[полЮтка] <<половина капустяної 
головКИ>> ЛексПол, [палЮтка, пелЮт
ка, пuлЮтка] «ТС.>> тж; - бр. [палуй
ка] <<ПОЛОВИНа капусТЯНОЇ ГОЛОВКИ>>; -
очевидно, похідне утворення від ст. 

поло <<Половина, піВ>>; пор. болг. [по
лутина] <<Половина>>, схв. полутина, 
полутица «ТС.>>. - Див. ще пів. -
Пор. полуйка1 •2 • 3 • 

полюхе - див. пелЮшки. 
[полЮховка] <<ВИД мережки; деталь 

жіночо·і сорочки Нед>>; - неясне. 
[полЮштатися] <<Забризкатися бо

лотом>>; - неясне; можливо, афектив
не утворення. 

[полявина] <<Частина невода>>; -
неясне. 

полЯдвиця <<ВИД страви з філе ри
би, м'яса>>, полендвиця «ТС.>> (з П.), 
[полідвиця] <<філе, печеня з філе>> Нед, 
[поляднuца] <<м'яке м'ясо з хребта сви
Ні>> ЛексПол, [полянвіца, поляндuца] 
«ТС.>> ЛексПол (з п.); - запозичено, як 
і р. полендвuца <<філейна вирізка, фі
лейна ковбаса>>, бр. паляндвіца <<філе, 
[м'ясо з окосту]>>, [пьtліндвіца] <<М'яке 
м'ясо з хребта свині>>, з польської мо
ви; існує також Думка (Німчук 339), 
що українські форми власні; п. pol~dwi
ca <<філей, полядвиця>> утворено за до
помогою префікса ро- <<ПО->> від іменни
ка !~diwie (мн.) <<поперек, крижі; стег-



полЯки 

на•>, спорідненого з р. заст. лЯдвея 
<<СТеГНО>>, Ч. ]advf, ЗаСТ. Jedvf «ТС.>>, СЛЦ. 
l'adva <<Нирка•>, нл. ladwo <<крижі, нир
КИ>>, СХВ. ледва <<бік, СТеГНО>>, СЛН. Jedja 
<<ЛИтка, стегно•>, стс л. і\дД&А (м .. двнm) 
<<крижі, нирки•>, які зводяться до псл. 
l~dva (!~dvo, l~dvьje), спорідненого з 
лат. lumbus <<Стегно•>, двн. lenti, нвн. 
Leпde, дісл. leпd «ТС.>> (з іє. *leпdh(u)
«Тc.; нирка•> ). - Фасмер ІІ 550, ІІІ 
308; Bri.lckпer 297; 3ССЯ 15, 48-49; 
Веrп. І 705-706; ZVSZ 212; Mikl. EW 
164; Pokorпy 675. - Див. ще по. -
Пор. лідви. 

полЯки <<Народ, що становить ос
новне населення Польщі>>, одн. полЯк, 
жін. р. п6лька, полЯчка, Польща, 
[польщdк] (так на Херсонщині звали 
селянина з Поділля або Київщини Г; 
(іст.) українці, які в XVII-XVIII ст. 
жили в тій частині Укра"!ни, що була 
під владою Польщі, і втікали на вільні, 
не підлеглі Польщі місцевості ЛЧерк), 
[польщинd] <<усе польське; польська 
мова•> Нед, [польщuзна] <<ТС.; польська 
народність•>, [польськість] «ТС.•>, полЯ
чити <<полонізувати>>, [польщити] «ТС.>> 
Нед, [польщfти] Нед, по-польськи, по
польському; - р. болг. полЯк, бр. па
лЯк, ч. Polak, слц. Poliak, вл. нл. Polak, 
м. П6лjа!{, схв. По;ьак, слн. Poljak 
«ТС.>>; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. Po!ak <<ПОЛЯК>> вважаєть
ся скороченою формою слова псл. ро
Іjапіп-ь первісно <<Житель полів•>, дав
ньої великопольсько·! племінної назви, 
що зводиться до pole <<ПОЛе, простір•>, 
псл. polje «ТС.>>.- Фасмер ІІІ 321, 322; 
Преобр. ІІ 91; Bгuckпer 428; Rчdпicki 
Pras{. ІІ )38-239; Macl1ek ESJC 469; 
Schusteг-Sewc 1125. - Див. ще поле. -
Пор. чолЯни. 

полЯна, полЯвина - див. поле. 
полЯни <<СХіднослов'янське плем'я, 

яке жило в Середньому Подніпров'·),>, 
одн. полЯнин; - р. полЯне, бр. палЯ
не, др. поляне, п. роІапіе <<плем'я, що 
жило у Великопольщі•>; - псл. poljaпe, 
похідне від polje <<поле, рівнина, від
крите місце•>. - Фасмер ІІІ 322; Фи-

помазанець 

лин Образ. яз. 161; Perwolf AfS!Ph 4, 
63-64. - Див. ще поле. - Пор. по
лЯки. 

[полянітися] <<рожевіти•> (про не
бо) Нед, [заполонитися] <<ЗарожевітИ>> 
Ж, [сполонuти] <<Почервонити, обагри
ТИ•> Нед; - очевидно, пов' язане з пале
нfти <<Палати; черВОНіТИ>>, палuти. -
Див. ще палИти. - Пор. поліно, по
лунИця. 

[полЯнки 1 ] (бот.) <<Сорт вишень, 
Pruпus Cerasus variet.•> Г, Mak; - не
ясне. 

полянюі2 - див. полунИця. 
полЯрний, поляризатор, поля-

ризація, поляризувdти, полЯрнuк -
див. полюс. 

помада <<запашна косметична 
мазь•>, помdдка <<Сорт м'яких запашних 
цукероК>>, помdдити <<Мастити пома
ДОЮ>>; - р. болr. М. СХВ. помада, бр. 
памdда, п. вл. · pomada, ч. слц. слн. 
pomada; - запозичення з французької 
мови; фр. pommade <<помада, мазь•> по
ходить від іт. pomata «ТС.•>, утвореного 
від pomo <<яблуко,· яблуня•>, що зводи
ться до лат. pomum <<Плід (переважно 
деревний: яблуко, вишня, фінік, горіх 
та ін.); фруктове дерево•>, утвореного, 
можливо, з давнішого *poemom, букв. 
<<ЩОСЬ зірване, зібране>>, що складаєть
ся з префікса ро- <<ПО-•>, засвідченого 
також у ропеrе <<класти, кидати; роз

міщувати, ставити•>, positio <<Позиція•>, і 
основи дієслова emere <<купувати, здо

бувати•>, спорідненого з псл. j~ti, imati 
<<брати•>, укр. узЯти, [іматu]; італійсь
ка назва помади . зумовлена тим, що 

первісно для виготовлення цієї лікар
ської мазі використовували жир і яб
лука. - crc 1951' 518; ЧерНЬІХ ІІ 55; 
Фасмер ІІІ 322; Si. wyr. obcy<;h 90; 
Holub-Lyer 384; Machek · ESJC 470; 
Младенов 468; РЧДБЕ 546; Вуjаклиjа 
748; Dauzat 572; .Мestica 1222; Wal
de-Hofm. ІІ 334-335. - Див. ще іма
ти, по, Яти. - Пор. позИція. 

помазанець <<Монарх, помазаний 
на царювання•>, помdзаник, [ по.мазdн
ник Нед, помdзень Нед] <<ТС.>>; - р. 
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помана 

помсізанник, бр. памсізаннік, др. по
маза (нь) ник а п. pomazaniec, ч. слц. 
pomazany, м. помазаник, схв. помаза
нйк, стсл. nомАзАньннк'Ь; - калька гр. 

хрют6с;; <<Помазанець, помазанИЙ>>, по
в'язаного з xpic:tv <<мазати; виконувати 
обряд помазання>>, f.yxpic:tv <<ТС.>>. 

[помана1 ] <<ВИД поминальної паски 
з хрестом; вид круглого калача без от
вору, на який можна накладати різні 
ласощі і прикраси (вживається для по
дарунків, переважно зв'язаних з релі
гійними обрядами) Ме; подарунок піс
ля смерті Нед; пам'ятка, згадка Шух; 
спомин про померлих, поминки Нед>>; -
п. [pomana] <<дарунки, що їх роздають 
родичі небіжчика>>; - запозичення з 
молдавсько·і і румунської мов; молд. 
помсінз <<Поминальні дарунки>>, рум. 
pomana <<ПОМИНКИ>> ПОХОДЯТЬ ВіД ЦСЛ. 
nоміш'Ь <<Спомин, поминання>>, пов'яза
ного з nомішжтн <<Пом'янути>>, nомн
нАтн <<Поминати>>. - Мельничук Молд. 
зл. 170; Scheludko 140; Vrabie Roma
noslavica 14, 167; СДЕЛМ 324; DLRM 
639.- Див. ще поминати. 

[ помана 2] <<обіцянка>> Нед; - не 
зовсім ясне; може бути зіставлене з 
[поменИтися] <<пообіцяти>>, [помінИти] 
«ТС.>> або з поманИти, похідним від 
манИти. 

помаранча (бот.) <<Citгus auranti
um L.; апельсин, Citrus sinensis Osb.>>, 
помаранч, [помаранець] Mak, помера
нець, [померсінця Нед, Mak, померан
ча Mak], ст. помаранча (XVIII ст.), по
меранеца «ТС.>>; - р. померанец, заст. 
помаранеца, бр. памяранец, п. poma
raricza, [pomaraniec, pomeraniec], ст. po
moraricza, pomoraricz, ч. pomeranc, po
moгanc, слц. pomaranc, вл. pomoranc, 
болг .. померсінца, схв. поморtіНІ,Jа, по
моранча, [помаран!Jа, помаранча, по
маранІ,Іа, померан1,1а, поморан!Jа], 
слн. pomaranca; - запозичено, можли
во, через польське і, частково, німець

ке посередництво, з італійської мови; 
іт. pomarancia складається з основ слів 
pomo <<Яблуко>> і arancia <<аnельсин>>. -
СІС2 669; Москаленко УІЛ 59; Шелудь-

508 

по минати 

ко 43; Коваль 64; Черньrх ІІ 55; Фас
мер ІІІ 322; Hi.ittl-Worth 18; S±. wyr. 
obcys:h 90; Holub-Lyer 384; Machek 
ESJC 416; Matzenauer 280; РЧДБЕ 
576; Вуjаклиjа 748; Кluge-Mitzka 559; 
Meyer-Li.ibke 481. - Див. ще оран
жевий, помада. 

[помаранчаки] (бот.) <<Вечорниці, 
Hesperides>> Mak; - неясне. 

[помацце] <<Пообіцяти>> Л; - J?езуль
тат видазміни фо~ми [помсітисяj «ТС.>>. 
- Див. ще мати . 

[поме] (бот.) <<ВИноград звичайний, 
Vitis vinifera L.>> Mak; - запозичення з 
молдавської мови; молд. посімз (рум. 
[poama]) <<Тс.; фрукт>> походить від лат. 
pomum (мн. рота) <<фрукт>>.- СДЕЛМ 
320; DLRМ 634. - Див. ще помада. 

помел61 , помелИско, пометиця -
див. местИ. 

помел62- див. омела. 
[поменИтися] <<Пообіцяти>>, [поме

нЯтися, помінІіти ВеУг] «ТС.>>, [п6мі
нка] <<обіцянка>> ВеУг; - похідні утво
рення від [мінИти] <<Комусь щось ви
значати, обіцяти•>; у частині форм від
булося зближення з [меннЯтиj <<іме
нувати>>, [мення] <<імення>>. - Див. ще 
мінИти. - Пор. ім'Я, помана2 . 

помилИтися, помИлка - див. ми-
лИти. 

помниати <<шанобливо називати; 
справляти поминки; (заст.) пригадува
ТИ>>, пом' янути, [п6внити] <<Пам'ята
ТИ>> Ме, Па, [поменнuк] <<пам'ятнИК>> 
Нед, п6мин (заст.) <<ПОМИНКИ>>, поми
нальник <<КНИЖечка із . СПИСКОМ імен 
для поминання; учасник поминок>>, [по
минсільниця] <<поминальна книжка>> Пі, 
п6мини, п6минки, [помuнник] <<поми
нальник>> Нед, [tz6минок] <<Згадка>> Нед, 
[п6мка] <<пам'яТЬ>>, [пом' ЯнИк] <<поми
нальник, список імен померлих>> Нед, 
[пом' янник] «ТС.>> Пі, поминальний, 
[п6мки] <<Пам'ятна>>, [випоминати] <<На
гадувати; дорікатИ>>, [вспоминсіти] Ж, 
вспом' янути (заст.), всп6мин (заст.), 
[всп6минка] Ж, допомиюітися <<дома
гатися>>, допімщjтися, [запімнути] <<За
бути>> ВеБ, [зап6мнить, заповнить, 



помитеха 

запомнЯть, заповнЯть] «ТС.>> Л, [на
поминсіти] <<Нагадувати•> Ж, [нап6мин] 
<<нагадування•> Ж, [невпомку] <<Невпа
м'ятку•>, споминати, спом'янути, [спім
нути] <<Згадати•>, сп6мuн СУМ, Нед, 
[спомuна] <<СПОМИН>> Нед, споминка 
<<Спогад•>, сп6минок, [сп6мка] «ТС.•>, 
[упоминсіти] <<нагадувати, застерігати; 
умовлятИ•>, [упімнути], [упомuнок] 
<<Нагадування•>, [уп6мки] <<впам'ятку>>, 
[уп6мку] «ТС.•>; - р. помнить, поми
нсіть, бр. п6мніць, паАtінсіць, др. по
мьнити <<думати, пам'ятати>>, поми
нати <<згадувати, пам' я тати, нагадува
ТИ•>, п. pomniec <<пам'ятати>>, wspominac 
<<Згадувати>>, ч. pomneti (pomniti), vzpo
minati, вл. pomniC, pominac, нл. pom
nies, pominas, болг. п6мня, поменсі
вам, м. помни, (с)поменува, схв. п6м
нити (заст.) <<Пам'ятати; уважно слу
хати>>, поменовати <<ЗГадуваТИ>>, СЛН. 
pomniti, spominjati se, стсл. nомь.ні>тн, 
помннАтн; - псл. pomьneti <<пам'ята
ТИ>>, pominati <<ЗгадуватИ>>, похідне від 
mьneti, mьniti <<думаТИ>>. - Фасмер ІІІ 
~2З; Преобр. І 541-542; Schuster
Sewc 1129. - Див. ще мнИти. -
ПОJ2. пам'ять, сумнів. 

[помитеха] <<велика палиця•> Лекс
Пол; - неясне. 

помідор (бот.) <<Solanum lycoper
sicum L.>>, [помидори] (мн.) Пі; - р. 
помид6р, [помад6ра], бр. памід6р, п. 
pomidor; - запозичення з італійської 
мови; іт. pomidori (мн.), pomodoro (одн.) 
виникло внаслідок злиття складових 
елементів словосполучення pomo d'ого 
<<помідор•> (букв. <<Золоте яблуко>>), що 
складається зі слів pomo <<яблуко>>, d', 
скороченої форми прийменника di 
<<Від>>, що продовжує лат. dё «ТС.•> і ого 
<<золото•>, яке зводиться до лат. aurum 
«ТС.>>. ..:._ Коваль 50-51; Чернь1х ІІ 
55-56; Фасмер ІІІ З2З; Сандлер ВКР 
ІІ 195-196; Battisti-Aiessio 1272, 
2680, ЗО 1 О, ЗО 11. - Див. ще де-, оре
ол, помада. 

поміж - див. між. 
помінИти, помінка - див. поме-

нИтися. 

помкнути(ся) 

поміркований; - бр. памяркоу
ньt опостуnливий, доброзичливиЙ,· по
блажливий; (про погляди тощо) помір
кованиЙ>>; - калька п. pomiarkowany 
<<Помірний, поміркований, стриманиЙ>>, 
пов'язаного з дієсловом pomiarkowac 
<<схаменутися, опам'ятатися; (заст.) зро
зуміти, втямити, второпати•>, утворе
ним за допомогою префікса ро- від діє
слова miarkowac <<Стримувати, угамо
вувати, робити поміркованим; міркува
ти; відмірювати, дозуватИ>>; очевидно, 
виникло на основі нвн. merken <<ПОМі
чати, розуміти, (з)міркувати•>, збли
женого з п. miara (зменш. miarka), що 
відповідає укр. міра. - Bri.ickneг ЗЗО; 
SW ІІ 94З. -Див. ще по, міркувати. 

[помісь] (спол.) <<Наче, неначе, мов, 
немов>>, [п6мість] <<Те.; замість>>; -
очевидно, виникло з форми наказового 

сnособу 2 ос. одн. дієслова помйсли
ти.- Див. ще мисль, по. 

[поміхрати] <<сплутати, розвіяти, 
розкуйовдити (солому)>> Нед; - неяс
не; можливо, результат контамінації 
слів помішсіти, поЧухрсіти <<Покуйов
дитИ>> (волосся) і [померхвелити] <<Те., 
сплутати>>. -Пор. мерфелити, міша
ти, чухрати. 

поміщик, поміщицтва <<поміщи
КИ>>; - бр. памеШЧЬlК, болг. помещ
чик; - запозичення з російської мови; 
р. помещик є похідним від поместье 
<<МаЄТОК>>, пов'язаНОГО З Место <<МіСЦе>>, 
отже, первісно означало <<власник маєт
ку•>. -Див. ще місто, по. 

помка, п6мки - див. rі:оминати. 
[помкнути( ся)] <<помчати, понести

СЯ>>, [пімкнутися] <<КИНУТІ:ІСЯ>> Нед; -
р. [помкнуть] <<захопити, потягти си
ломіць•>, бр. памкн!}цца <<кинутися, 
помчати; зібратися (щось зробити),>, 
др. помакнути <<Підпорядкув·ати, підко

рити; спокусити (на щось)>>, п. pomk
nq_c <<ПОМЧати, ПОНЄСТИСЯ>>, pomknq_c si~ 
<<ТС.>>, ч. pomknouti <<Посунути, підштов
хнути, зрушити з місця (когось),>, pomk
nouti se <<виступити>>, слц. pomknut' 
<<зрушити з місця (когось)>>, pomknut' 
sa <<посунутися>>, болг. пом'Ькна <<Потя-
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ГНУ>>, СХВ. помакнути <<ЗСУНУТИ>>; -
пов'язане з дієсловом мИкати <<СМика
ти, рвати, тягати; висмикувати з корін
ням; чесати (прядиво, льон)>> (див.). 

помогтИ, помагати, [помочu], [по
маганка] <<ПОМагання>> Нед, помагач, 
поміч, помічнИк, · помога, помічнИй, 
[поможлuвий] <<помічний; допоміжниЙ>> 
О, допомогт[і, [допомочu], допомога, 
[дом6га] <<Підмога>> Куз, допоміжнИй, 
[допомічнuй Куз, допомочний Ж], змо
га, запомогти, запомагати, [запомо
чu] Ж, запомога, [запом6жний] <<Під
собнИЙ>> Ж, підмогтu, підмагати, 
[підмочИ] Нед, підмога, [підмогсіч] 
Нед, підпомогтu, підпомагсіти, [підпо
мочu] Нед, підпомагач, підпомога, 
[підпом6гач, підпом6ження, підпом6ш
ник, підпомочний] Нед, підпомощний, 
[спомоч[і( ся)] <<допомогти>> О, [спомсі
гатися] <<шукати (когось)>> О, [спромсі
ганє] <<надання допомоги>> Нед, спро
м6га <<змога; [допомога Нед]>>, [спро
міжнИй] <<ПомічниЙ>> Нед, спро.мож
ний; - р. помочь, помогсіть, бр. па
магчьt, памагаць, др. помочи, пома
гати, п. pomoc, pomagac, ч. pomoci, 
pomaha.ti, слц. pomбct', pomahat', вл. 
pomoc, pomhac, нл. pomoc, pomagas, 
болг. помогна, помагам, м. помогне, 
помага, схв. по.моhи, помоhи, помага
ти, слн. роmбсі, pomagati, стсл. nомо
щн, nомАгNгн; - псл. *pomogti, poma
gati <<ДОПОМОГТИ>>, давніше <<ПОТЯГТИ, nід
ТЯГТИ (важкі речі)>>, похідне від *mogti 
в давнішому значенні <<ТЯГТИ>>; виведен
ня від * mogti у значенні <~МОГТИ>> (Фас
мер~ ІІІ 323; Machek ESJC 4 71; Schus
ter-Sewc 1129) не розкриває розвитку 
семантики. Мельничук Мовозн. 
1980/6, 46-48.- Див. ще могтИ. 

помологія <<наука про сорти пло
доюіх і ягідних культур>>, пом6лог, по
.молог[чний; - р. болг. помология, бр. 
памал6гія, п. pomologia, ч. pomologie, 
слц. pomologia, схв. помологиjа, слн. 
pomologia; - запозичення із західноєв
роnейських мов; нім. Pomologie, фр. po
mologie, англ. pomology утворено з ос
нови лат. pomum <<(деревний) плід>> і 
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словотворчого компонента ряду назв 

наук гр. -Лоущ, пов'язаного з Л6ущ 
<<Слово, розум>>. - СІС2 670; Kopalinski 
767 -768; Holub-Lyer 384; Кlein 
1216.- Див. ще логіка, помада. 

[помолочник] (бот.) <<грицики зви
чайні, Capsella bursa pastoris Medic. 
(або Monch),>; - пов'язане з молоко; 
назва може бути зумовлена тим, що ця 
рослина використовується для припи

нення маткової кровотечі у жінок стар
шого віку, які вже не годують дітей 
молоком. - Носаль 140. - Див. ще 
молоко, по. 

поморник (орн.) <<StercorariUS>>; -
бр. паморнік, слц. pomornik; - запо
зичення з російської мови; р. помор
ник, очевидно, пов'язане з поморье 
<<Примор'я,>, оскільки цей тундровий 
птах здебільшого перебуває на морсь
ких узбережжях або у відкритому мо
рі. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 227; 
Ferianc 55. -Див. ще море1 , по. 

[помочИльник] (зоол.) <<Водяний 
павук, сріблянка водяна, Aгgyroneta 
aquatica>> Нед; - пов'язане з мокнути, 
мочИти; назва зумовлена тим, що цей 
вид павука живе у воді під сплетеним 
з павутиння дзвоном. - В. И. Жадин, 
С. В. Герд, Реки, озера и водохрани
лища СССР, 76. -Див. ще мокнути. 

[помочник] (бот.) <<зимолюбка зон
тична, Chimaphilla (Pyrola) umbellata 
(L.) Nutt.>> Mak; - бр. [памошнік] 
<<рутвиця вузьколиста, Thalictrum an
gustifolium Jack.>>, п. pomocnik <<ЗИМО
любка зонтична>>, нл. pomocлik <<валері
ана лікарська, Valeriana officinalis>>, po
mocnice <<Собача кропива звичайна, Leo
nurus cardiaca L.>>, схв. помоhница <<Пас
лін чорний, Solanum nigrum L.>>, слн. 
[pomocnik] <<молочай чиновий, Euphor
bia lathyrus L.>>; - похіДне утворення 
від помогтИ; назва зумовлена лікарсь
кими властивостями зимолюбки, як і 
рослин з наведеними відповідними на

звами в інших мовах. - Лік. рослини. 
Енц. дов. 420. - Див. ще помогтИ. 

помпа1 <<НаСОС>>, [помпіер) <<ТОЙ, ЩО 
помпує; пожежнИК>> Нед, [помпіЄрст-
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во] <<служба пожежника>> Нед, помпу
всіти, напомпувсітися <<пройнятися 
(ідеями, почуттями)>>; - р. бр. болг. 
помпа, П. pompa, [pumpa, pJompa, 
plumpa], ч. слц. pumpa, вл. нл. plumpa, 
м. пумпа, схв. пумпа, слн. розм. pum
pa; - через польське посередництво 

запозичено з італійська·! або французь
кої мови; іт. pompa, фр. pompe похо
дять від ісп. порт. bomba <<Помпа, на
СОС>>, що є звуконаслідувальним словом 

і виникло в середовищі моряків; при
пущуване для російської мови ( Фасмер 
ІІІ 323) виведення слова безпосередньо 
з голландської недостатньо обrрунтова
не. - СІС2 670; Si. wyr. obcych 590; 
Holub-Lyer 405; Skok ІІІ 75; Кluge
Mitzka 570; Vгies NEW 538; Dauzat 
572-573. 

ПОМПа2 <<ПИШНіСТЬ>>, помпезний, (пом
п{ти) <<Задаватися>> Мо, ст. помпа 
(XVII ст.); - р. бр. м. помпа, п. ч. слц. 
pompa, вл. pomp, болг. помп6зен <<ПОМ
пезниЙ>>, схв. помпа, ~лн. pomp; -
запозичення з латинськоІ мови; - лат. 

pompa <<низка осіб, пошана; урочистий, 
тріумфальний похід, процесія; розкіш; 
блискуча · промова>> походить від гр. 

тгоІJтг~ (дор. тгоІJтга) <<ВИрядження; уро
чистий похід, процесія; урочистість, 
пишність>>, пов'язаного з 7ГЕІJ7ГW <<поси
лаю, виряджаю; дарую; супроноджую в 

урочистій процесії, урочисто святкую>>, 
яке загальноприйнятої етимології не 
має; форма помпезний пов'язана безпо
середньо. з фр. pompeux (жін. р. pom
peuse <<пишний, урочистий>>), що про
довжує нар.-лат. pomposus «ТС.>>. -
СІС2 670; Фасмер ІІІ 323-324; Hi.ltti
Worth 14; Dauzat 572; Frisk ІІ 502; 
Boisacq 765. 

помпон;. - р. болг. помп6н, бр. 
памп6н, п. роmроп, ч. заст. слн. роm
роп; - запозичення .з французької мо
ви; фр. роmроп <<ПОМПОН>> загально
прийнятої етимології не має; можливо, 
виникло внаслідок метафоричного вжи

вання слова роmроп <<Огірок>>, ст. рероп 
«ТС.>>, які зводяться до лат. реро (сорт 
дині) від гр. тгf.тrwv <<дозрілий, стиг-

пою~важ 

лий>>; менш певне пов'язання (Gamill
scheg 707) з фр. ст. pomper <<пишно 
вбиратисЯ>>. - Фасмер ІІІ 324; Dauzat 
573. 

[помушор] (бот.) <<Порічки білі 
(жовті), Ribes rubrum var. аІЬuщ смо
родина, Ribes пigгum L.>> Пі, Mak; -
запозичення з молдавської мови; молд. 
помушосірз <<СМородина, порічка>> (рум. 
[pomu~oara] «ТС.>>) пов'язане з посімз 
<<Виноград>>, яке походить від нар.-лат. 

poma <<яблуко>>, лат. pбmum «ТС.>>. -
DLRM 640; Pщcariu 118. - Див. ще 
помада. 

[помшйти] <<?>> (Мед-вино точити
щоб не пролити, шовком шити -
щоб не помшити, кросенці ткати -
щоб не порвати. - Б. Гринченко. 3т
ногр. материальІ, собранньrе в Черниг. 
и соседних с ней губерниях ... , Ч., 
1899, т. ІІІ 11); - очевидно, запози
чення з польської мови; п. pomszyc 
<<зробити кошлатим, скуйовдити; порва
ти нитки (кольорові), стерти личко (на 
шкурі)>> є похідним від дієслова mszyc 
<<мшити, мохувати, · волохатити, покри
вати мохОМ>>, пов'язаного з mech <<МОХ>>; 
пор. також ч. [mseпi] <<нитки, дрібні 
відходи матеріЇ>>. -Див. ще мох. 

понад - див. над. 
[понапакузуватися] <<гнівно пона

диматися (про півнів)>> Нед, [понащj
зуватися] «ТС.>> Нед; - результат ви
дозміни деетимологізованої форми на
пужуватися <<Надиматися, набундючу
ватиСЯ>>, зближеної з основами пузо, 
показувати. - Див. ще пужйти. 

пою~важ (спол., заст.) <<бо, тому 
ЩО>> Пі, Бі, поніваЖ Пі, поневач ВеЗн, 
ст. поневсіж <<ТС.>> (1627); - очевидно, 
результат семантичної видазміни др. 
панева же <<З того часу як, після того 

ЯК>>, зумовленої впливом з боку п. po
пiewaz <<тому що, через те що, бо>>, за
позиченого з чеської мови; ч. poпevadz, 
як і слц. [ропеvас] ·не.>>, етимологічно 
тотожне давньоруському сполучнику, 

утворилося з прийменника ро <<ПО, піс
ЛЯ>>, займенника пjе (je) <<ТО, те>>, част
ки va, займенникового елемента d 
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(відсутнього в польській і давньорусь
кій формах) та частки ze <<Же•>; пор. 
стсл. nонє же «rому що•>; менш імовір
не припущення про безпосереднє запо
зичення слова в українську мову з 
польської. - ВеЗн 52; BrL(ckпer 8; SW 
IV 595-596; Machek ESJC 471; Bauer 
294-295. -Див. ще же1 , його, по. 

[поневірЯти] <<знущатися, зневажа
ти; притамовувати, заглушувати•>, по

невірЯтися <<бідувати; тинятися; [зну
щатися]•>, [поневіркувати] <<зневажа
ти; попихати•> Нед, [поневірець] <<мер
зенний, нициЙ•> Нед, [поневірка] <<ПО
невіряння•>, [поневірки] <<погане, жорс
токе ставлення•> Нед, [поневірство] 
<<ТС.•> Нед, поневірЯння; - п. poпie
wierac <<недбало обходитися (з реча
ми); зневажати•>, poпiewierac si~ <<валя
тися (про речі); поневірятися, тиняти
ся (про людей)•>, ч. [poпevirac] <<нехту
вати, погано поводитися•>, слц. poпevie
rat' sa <<блукати, тинятися; (про речі) 
валятися•>, слн. poпeveriti <<розтратити, 
привласнити•>; - псл. poпeverati; -
похідне ітеративне утворення від діє
слова *verti <<Замикати, замкнути•> у 
заперечній формі *пе verti <<Не замика
ти, не замкнути•>, що згодом набуло 
метафоричного значення «кидати, ки

нути напризволяще, (з)нехтувати•>; у 
дальшій історії слов'янських мов, зо
крема української, продовження псл. 
[poпeverati] і їх похідні зазнали впливу 
З боку рефлексів імеННИКа vera <<Віра>> і 
пов'язаних з ним слів, зокрема укр. 

невіра <<нехристиянин•>, невірні <<при
бічники іншої релігіЇ•>; виведення від 
гіпотетичної основи *ver- <<мати в полі 
зору•>, зіставлюваної з лат. vereor <<Ша
ную, поважаю•>, нвн. wаргеп <<берегти, 
оберігати•> (Machek ESJC 4 71) позбав
лене· підстав. - SW IV 596. - Див. 
ще вір1 . . 

понеділок, [понедівничок] <<(зменш.) 
понеділоК>>, панеділкування <<Звичай 
одружених жінок бути вільними від обо
в'язкової роботи щопонеділка•>, [поне
ділля] Бі, панеділкувати <<постити по 
понеділках; дотримуватися звичаю по-
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неділкування•>; - р. понедельник, бр. 
панядзелак, др. понедtльник'Ь, п. po
пiedzia1:ek, ч. poпdeli, розм. poпdelek, 
слц. poпdelok, вл. poпdiela, нл. poпjeie
le, рог1іеlе, полаб. peпidel'a ( < *poпede
J'a), болг. понеделник, м. понеделник, 
схв. понеде;ьак, понедеонйк, poпedelj
пїk, слн. poпedeljek, стсл. noNEдrkльtІtІк'l:.; 
- псл. [ропеdеlьпіkь, poпedelokь], шо 
розвинулись на основі виразу ро пedele 
<<ПО неділі•>; в українській і білоруській 
мовах, можливо, калька п. poпiedziaJ:ek 
(поr. укр. [понедівничок] від * поне
діл(ь)ник, ст. понедtльник'Ь (1388), 
бр. ст. понедtльник'Ь). - Німчук 93; 
Кочерган УМЛШ 1967/1, 26-30; Ко
валь 197; Фасмер ІІІ 324; Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 359; Ивашина Веснік 
БДУ 1976/1, 56-57; Holub-Lyer 
384. - Див. ще неділя, по. 

[понежав] (спол.) <<оскільки, бо, 
тому ЩО>> Нед; - очевидно, результат 
видазміни сполучника поневаж «ТС. •> з 
метатезою кінцевої частини, підтрима
ною контамінацією цього сполучника з 
формально й функціонально близьким 
понеже. -Пор. поневаж, понеже. 

ПОНеже (спол. заст.) <<ОСКіЛЬКИ, бО>>; 
- р. заст. понеже, бр. ст. понеже, по
нtже, др. пане же <<оскільки, бо, тому 
що; після того, як; тоді, коли; відтоді, 

коли•>, пане <<оскільки, бо, тому що•>, 
болг. понеже, СТСЛ. nONEЖE, nONE <<ТС.>>; 
- псл. [*poпjeze] < *ро пjе (ze) (ро je 
(ze) ), що утворилося з прийменника ро 
<<ПО•>, вказівного займенника je (зн. в. с. 
р. одн.) і підсильно-протиставної частки 
ze <<Же>>; форма Пjе заміСТЬ СПОДіВаНОГО 
je з'явилась після прийменника ро за 
аналогією до історично закономірних 
випадків типу *v'ЬП jego, стсл. &'1:. нєrо, 
укр. в (у) нього (куди?); можливо, по
чатковою функцією сполучника було 
введення п~рядних речень причини з 
відтінком значення мети; отже, первіс
но значення сполучника мало бути <<для 
того, що (по те, ,що)•>. - Фасмер ІІІ 
324; Machek ESJC 471; Младенов 476; 
Веrп. І 417. -Див. ще же1 , його, по. -
Пор. поневаж. 



понетворИ:ти 

[понетворИ:ти] <<Зневажати, попи
хати•> Нед; - очевидно, пов'язане з 
паневірЯти як результат видазміни 
його давнього словотворчого варіанта 
* паневорити <<Не замкнути, знехтува
ти; погано поставитисЯ•> за аналогією 
до [затворuти] <<Замкнути•>. - Див. 
ще поневірЯти. 

[поникниця] (бот.) <<гравілат, Ge
um rivale L.; моховинка, Sagiпa pro
cumbeпs L.•> Mak; - р. [понuклица] 
<<Моховинка•>, бр. [панікніца] «Граві
лаТ>>, слц. ропіkІес <<Сон-трава лучна, 
Pulsatilla prateпsis•>; - пов'язане з діє
словом нИкнути; назва зумовлена тим, 
що квітки цих рослин під час цвітіння 
поникають (у фазі бутонів вони обер
нені догори) (Нейштадт 324). - Ша
мата 120; Machek Jm. rostl. 48. -
Див. ще нИ:кнrти. 

[пониматиj <<розуміти•> Нед, [по
нимлuвий] <<тямущиЙ•> Нед; - р. пони
мать <<розуміти•>, р.-цсл. nон.-~~.·п• <<Зро
зуміТИ>>; - псл. [poпimati (роп~tі)] 
<<охоплювати, обіймати (розумом)•>, що 
виникло з poimati (poj~ti) <<обіймати•>, 
префіксального похідного від imati 
(j~ti) <<братИ•>, за аналогією до S'ЬПimati 
( <soп-imati), voпimati ( <v'Ьп-imati). -
Див. ще імати, по. 

[понИ:та] (ент.) <<попелиця; малий 
метелик LithocoJietis•> Нед; - неясне; 
можливо, пов'язане з п. роп~tа <<при
вабливість, принада, чарівність, потяг•> · 
з огляду на потяг, схильність цих дріб
них комах особливо великими масами 
летіти ввечері до запаленого світла. -
Поr. понит€. 

[понит€] нарненька жіночка, дити
на•> Нед; - неясне; можливо, утворено 
від п. роп~tа <<привабливість, принада, 
спокуса, чарівність•>, що могло бути за
позичене з польсько·і мови як [ропеtа]. -
Поr. понИ:та. . 

[понИ:шити] <<пригадати, поновити•> 
Нед; - неясне. 

поні <<кінь низькорослої породи•>; -
р. болг. м. п6ни, бр. п6ні, n. ч. слц. 
вл. ропу, схв. пони, слн. ропі; - за
позичення з англійської мови; англ. 
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ропу <<по ні•> (шот л. роwпеу) походить 
від фр. заст. pouleпet <<мале лоша•>, 
зменш. від роuІаіп <<Лоша•>, яке зводить
ся до пізньолат. *pullaпus <<ТС.•> або до 
наQ.-ЛаТ. pullameп <<ЛОШа, (спочатку 
зб.) лошата•>, пов'язаних з лат. pullus 
<<молода тварина•>, що походить, оче

видно, безпосередньо від *put-slo-s, 
*putlo-s, спорідненого з дінд. putra\:1 
<<СИН>>. - Чернь1х ІІ 56; Holub-Lyer 
385; КІеіп 1217; Dauzat 578; Walde
Hofm. ІІ 385-386. 

[поно] (присл.) (у конструкції пона -
поки <<доти-поки•>) Нед; - очевидно, 
результат злиття прийменника по і 
вказівного займенника с. р. одн. оно 
«ТС.>> (чол. р. 6ний, ст. он'Ь), які самі 
становили частину еліптизованого сло
восполучення по оно [верем' я] <<По той 
(час)•>. -Див. ще він, оний, по. 

[поновальне] <<Час (восени), коли 
випрошують, збирають датки з окре
мих селянських садиб•> Нед, [навальне 
Ж, понавальне Нед] «ТС.>>, [поноваль
ниця] <<ТС.; жінка, яка збирає такі дат
КИ•> Нед, [поновальник] Нед, [по-на
вальнім] (у виразі ходить по-н. <<Зби
рає восени датки, випрошуючи ЇХ•>) 
Нед; - р. [навальньrе] (деньги) <<збір 
із селян зверх подушного, оброку•>, [на
валочньrе] <<ТС.>>; - ОЧеВИДНО, резуль
тат злиття виразу *(піти) по навальне 
<<Піти по даток з нового врожаю•>, що 
мав у своєму складі субстантивований 
прикметник навальне, мабуть, пов'яза
ний з п. поwаІіа <<первинка, новинка; 
перший раз у році або в сезоні подана 
їжа, особливо з городини; ранні (пер
ші) овочі, фрукти•>, що походить від 
лат. поvаІіа, яке зводиться до пovus 
<<НОВИЙ•>, спорідненого з псл. поv'Ь, укр. 
новИй.- Walde-Hofm. ІІ 179, 181.
Див. ще новИй, по. 

[понористий] <<Поритий, нерівниЙ•> 
(про дорогу); - очевидно, похідне ут
ворення від запозиченого молд. пон6р 
(рум. poпcSr) <<Яр, вибіЙ•>, яке зводить
ся до болг. [пон6р] <<карстова яма•> 
(куди втікає вода), СХВ. понор <<ТС.; 
прірва, безодня•>, пов'язаних з псл. по-
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га <<нора>>, пyrjati <<ниряти>>. - VгаЬіе 
Romaпoslavica 14, 167; СДЕЛМ 324; 
Младенов 358. - Див. ще нирЯти, 
нора1 . 

[понсовйй] <<Червоногарячий, яск
раво-червониЙ>> Нед, Куз, [пунсовий 
Нед, пунц6вий (Ме)] <<ТС.>>; - р. пун
ц6вьrй, бр. пунс6в.~r <<ТС.>>; - запози
чення з польсько! мови; п. pq_sowy 
(poпsowy) <<ТС.>> походить від фр. роп
сеаu ( < ст. ропсеJ) <<польовий мак; чер
воногарячий, яскраво-червониЙ•>, оче
видно, пов'язаного з фр. раоп <<павич•> 
(за схожістю з блиском павичевого пі
р'я). - SJ:. wyr. obcych 559; Dauzat 
573. 

понтон <<плавуча опора для кранів, 
копрів, причалів, наплавних мостів>>, 
понтошfр, понт6нник; - р. болг. 
понт6н, бр. пант6н, п. ч. вл. ропtоп, 
слц. слн. ропtоп, м. понтон, схв. 
понтст; - запозичення з французької 
мови; фр. ропtоп «понтон; понтонний 
міСТ>>, утворено від лат. ропtо (зн. в. 
ропtопеm) <<ПЛоскодонне судно; пан
ТОН>>, похідного від ропs (род. в. poп
tis) <<міст, гать, настил з колод>>, спо
рідненого з псл. pQtь, укр. путь. -
СІС2 670; Чернь1х Il 56; Фасмер ІІІ 
325-326; Holub-Lyet· 384; Dauzat 
574; Walde-Hofm. ІІ 336-337. -
Див. ще путь. 

[понурJ <<личинка хруща>> Г, Нед; -
очевидно, похідне утворення від [щjри
ти] <<занурювати>>. - Див. ще нури
ти1, по. 

понурий, понуристий, понурити, 
понуритися, понуркуватий, понуру
ватий -див. нурити1 . 

[понурка] (ент.) <<шерстолапка со
ромлива, Dasychira (Orgyia) pudibuпda>> 
Нед; ·- очевидно, калька німецької на
зви того самого метелика Kopfhangeг 
(букв.) <<людина З понуреною голо
ВОЮ>>. -Див. ще понурий. 

п6нчик; - р. п6нчик, бр. п6нчьrк, 
болг. п6ничка <<пончию>; - запозичен
ня з польської мови; п. pq_czek <<брунь
ка, пуп'янок; пиріжок, смажений у жи
рі>>, є демінутивом від pq,k <<брунька, 

514 

пошіва 

пуп'янок>>, пов'язаного з дієсловом p~
kac «розпукуватися; тріскати, лопати
СЯ>>, спорідненим з укр. пукати <<Тріс
кати, лопатися>>. - Фасмер-Трубачев 
ІІІ 326; Чернь1х ІІ 56; Jakobsoп ІІ 638; 
Вгuсkпег 403; В'Ьгленов БЕ 1958, 
238-239. -Див. ще пукати1 . 

[понЯва] (заст.) <<полотно, полотни
ще; плащаниця•> Нед, [пань6ва] <<плах
та•> Л; - р. панЯва <<(ст.) хустка, по
кривало, полотнище, запона, завіса; 
(церк.) нижня сорочка; [хустка, серпа
нок; пов'язка; шматок тканини, яким 
селянки обгортаються навколо стегон 
замість спідниці; широкий довгий одяг]•>, 
бр. [панёва] <<ВИд спідниці>>, др. панява 
<<шматок полотна; нижній одяг; плаща
ниця, саван; завіса; ковдра>>, м. [птьа
ва] <<грубе покривало на ліжко•>, схв. 
поІ-ьава <<рЯДНО, брезеНТ>>, пОJ-ьсlВаЦ 
<<покривало, ковдра>>, слн. poпjava <<по
пона, велике простирадло; покривало>>, 

стсл. noнrn.в.A <<полотно, пов'язка>>; -
псл. poпjava, як і ро-ропа, укр. поп6на, 
очевидно, пов' язане з дієсловом рЬПQ, 
p~ti, укр. пну, п' Ястu; менш обгрунто
ване пов'язання (Hofmaпn 268; Wal
de-Hofm. ІІ 247; Feist 142) з лат. рап
пus <<Шматок сукна, ганчірка>>, гр. к~
vос; «Ткани.на•>, гот. fапа <<шматок тка
нини, ганчірка•>. - Фасмер ІІІ 326; 
Skok ІІ 8. - Див. ще п'Ястй. - Пор. 
попона. 

[понЯмкати] <<Піймати>> Ва; - оче
видно, пов'язане з по(й)нЯти <<ТС.>>. -
Див. ще йнЯти, по. 

понЯття, понятИй, понЯтливий -
див. йнЯти. 

[пооблагувати] <<закінчити жнива, 
зіб2ати врожаЙ•> Нед; - неясне. 

[попава] (бот.) <<кульбаба, Taгaxa
cum officiпale Wigg.>>, [помпава Mak, 
попове гуменце, пупааа Mak, пупова 
Mak, купсіва, купала] «ТС.>>; - бf!. 
[папок, пупок], ч .. pampeliska, [pupava], 
слц. pupava, [pumpava] <<ТС.>>; - очеви
дно, запозичення з польської мови; п. 
[pq,pawa, p~pawa, papawa] <<ТС.>> зводи
ться до виразу ст. popowa g1:6wka 
<<ТС.>>, букв. <<попова голівка•>, утворено-
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го за схожістю оголено·і голівки куль
баби (після того як з неї облетить на
сіння) до поголеної голови ксьондза; 
зведення [купсіва] <<кульбаба>>, [купа
ла] <<ТС.>> в одній статті з [купава] <<Ла
таТТЯ>> (ЕСУ М ІІІ 144) потребує уточ
нення. - Machek Jm. rostl. 233. -
Див. ще піп1 . 

[попадик] (орн.) <<Кропивник, воло
ве очІщ Troglodytes troglodytes L. •> 
Нед; - очевидно, пов'язане з дієсло
вом попадати; назва, можливо, зумо
влена великою рухливістю птаха, який 
під час полювання точно попадає на 

здобич; пов'язується також (Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 210) з попадЯ. -
Птиць1 СССР 430. - Див. ще пасти2 . 

попадИ:нець - див. падалець. 
попадЯ 1 , попаденко <<СИН попаді>>, 

[попадиха] <<жінка або вдова священи
ка>> Пі, [попадuч] <<СИН попаді, попо
ВИЧ>> Нед, [попадЯнка] <<Попівна>> Нед, 
Куз, попадювеіти <<бути попадею>>; -
р. попадьЯ, бр. пападдзЯ, др. попа
дия, п. [popadzia] (з укр.), слц. popad'a, 
болr. попадuя, М. попадujа, СХВ. попа
дujа, слн_ popadija, цсл. nonAДtІm; -
через церковнослов'янську мову запо
зичено в давньоруську з новогрецької; 
гр. какаоtа, (какаоіа) є похідним від 
ксхкас;; <<Піп, священик>>. - Фасмер ІІІ 
327; Младенов 481; Гроцко-б'Ьлгарски 
речник (София, 1957), 387. -Див. ще 
піп1 . 

[попадя2 ] (орн.) <<качка-широконіс
ка, Апаs · cJypeata L. (Spatula clypeata 
L.) Шарл; - пов'язане з попадЯ <<Жін
ка попа>>; можливо, назва зумовлена 

переважно бурим забарвленням качки, 
що могло асоціюватися зі скромнішим 

порівняно з іншими представницями 
панівних класів (дворянок, купчих) 
одягом попадь. -Див. ще попадЯ1 . 

[попадЯ3] (іхт.) ·<,гірчак, Rhodeus 
sericeus amaгus BJoch>>, [попадuця 
ВеНЗн, попсідька, папсічка тж] <<ТС.>>; -
п. [pof.adja] (з укр. ?), болг. [попа
дийкд , схв. [popadika, popadic, роріса] 
<<ТС.>>; - пов'язане з попадЯ 1 <<дружи
на попа>>; мотивація перенесення назви 
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неясна. - Коломиец Происх. назв. 
рь1б 18-19.- Див. ще попадЯ1 . 

[попарасканий] <<потрісканий, у 
тріщинах>> Нед; - очевидно, видозмі
нене запозичення зі словацької мови; 

слц. popraskaпy «ТС.>> є дієприкметни
ком від дієслова popraskat'(sa) <<поло
патися, потріскати сЯ>>, похідного від 

praskat' <<Лопатися; тріщати, хлопати>>, 
спорідненого з ч. praskati <<ТС.>>, укр. 
пороска нріщина>>. - Див. ще прас
кати, пороска1 . 

попелИ:ця (ент.) <<ТЛЯ, Aphis (Aphi
didae)•>, [попелуха Л, попелЮх ВеБ, 
попелЮха, попільнЮха] «ТС.>>, [поп{ль] 
<<попілиця капустяна, Aphis brassicae 
L.>> ВеБ, [попільнuця, попілЯнка 
ВеНЗн, поплЮха ВеБ] <<ТС.>>, попільну
ха <mопелиця трав'яна>>; - р. [попелu
ца] <<хвороба винограду>>; - пов'язане 
з попіл; назва зумовлена, очевидно, 
сіро-білим кольором пилку, подібним 
до попелу, який покриває попелицю. -
Плавильщиков. Определитель насеко
мьІх 1950, 119-120. - Див. ще ПО
піл. 

[попелИ:ш] (бот.) <<жовтозілля, Sе
песіо paluster DC.; цинерарія, Ciпeraria 
L.>> Нед, Mak, [ попелець] <<Ж. польове, 
S. campestris L.>> Mak, lпопелиця] «ЦИ
нерарія багряна, Ciпeraria сгuепtа L.>> 
Mak; - р. піпельник <<цинерарія>>, п. 
popielпik, [popielec, popioiek, popieJ:ek, 
popielica], ч. popelпik, popelivka, вл. po
pjelпik <<ТС.>>; - пов'язане З попіл; на
ЗВа зумовлена, очевидно, попелястим 

кольором рослини; пор. назви в інших 
мовах: лат. сіnегагіа (від сіпіs <<ПопіЛ>>), 
нвн. Ascheпpflaпze, букв. «nопеляста 
рослина>>. - Федченко-Флеров 993, 
995; Machek Jm. rostl. 253. - Див. ще 
попіл. 

[попелЮх1 ] (зоол.) <<вовчок, Myo
xus gJis,>, [попелЮха]; - п. popielica 
«ТС.>>; - похідне утвореННЯ від nопіл; 
назва зумовлена тим, що ця тварина 

має сірий колір хутра. - Огнев. Звери 
СССР и прилежащих стран V 464. 
Див. ще попіл. . 

попелюх2 
- див. папнЮх. 
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попелЮха (орн.) <<посмітюха, чуба
тий жайворонок, Galerida cristata (Ala
uda rustica)•>, попелЮшка <<ТС.•>; - оче
видно, пов'язане з попіл; назва зумов
лена бурувато-сірим забарвленням верх
ньої частини тіла птаха. - Воїнств.
Кіст. 263; Птиць1 СССР 392. - Див. 
ще попіл. 

попелЮшка <<Замазура•> (назва каз
кового персонажа), [попелЮх], попе
лЯнка · <<ТС.•>; - ч. popelka, слц. pope
lusa, popoluska, вл. нл. popjelawa, 
popjeliпka, болг. попелЯшка, м. пепе
лашка, пепелка, схв. пепе;ьуга, слн. 
pepelcica, pepelka «ТС.•>; - похідне 
утворення від попіл (пор. р. з6лушка 
<<ТС.•> від зола <<попіл•> ); очевидно, ка
лька нвн. Ascheпbrodel (пов'язаного з 
Asche <<ПОПіЛ•>) або фр. ceпdrilloп (від 
ceпdre <<Попіл•> ); пізня фіксація нвн. 
Ascheпbrodel (XVI-XVII ст.), до того 
ж з початковим значенням <<кухар

чук•>, схиляє до думки про запозиче

ний (калькований) характер відповід
них слів у німецькій, як і в інших 
германських мовах (шв. askuпge <<ПО
пелюшка•>, від aska <<ПОПіЛ•>, англ. ciп
derella від ciпders <<попіл•> ), і про тери
торію західнороманських мов, зdкрема 
французької, як про вихідну зону фор
мування слова. - Bгuckпer 255; Кlu
ge-Mitzka 33; Dauzat 152; Кlеіп 289. -
Див. ще попіл. 

[попенька1 ] (ент.) <<світляк звичай
ний, Lampyris noctiluca L.•> ВеНЗн; -
очевидно, пов'язане з пень; первісно 
могло означати нічне світіння деревна'! 
трухи на викопаних старих пнях. -
Див. ще світ. 

[попенька2 ] (ент.) <<тарган, Peripla
пeta oгieпtalis L.•> ВеНЗн; - результат 
зближення [попик] «ТС.•> з [попенька] 
<<СВіТЛЯК>> (див.). 

[попер] (бот.) <<перець, Piper L.•>, 
[поприк] «ТС.•>, [поперник] <<перечни
ця•> ВеЛ, [поперниця] «ТС.•> ВеЛ, [по
прuти] <<Перчити•>; - вл. рорjег <<Пе
рець•>, схв. [popar, poper], слн. poper 
<<чорний перецЬ•>; - псл. [*рорьrьJ, що 
виникло діалектна з рьрьrь, очевидно, 
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внаслідок дисиміляцї!. Німчук 262; 
Skok ІІ 601. -Див. ще перець. 

поперек, поперечина, поперечка, 
поперечний, поперечник, поперечни
ця, поперечуватися - див. перека. 

ПОПересеНЬ <<ПОПереЧНИЙ ремінець 
хомута в шле·і,>; - р. [поперсье] <<кін
ський нагрудник•>, п. popiersieri <<Попе
ресень•>; - похідне утворення від пер
са, зближене з поперек. - Див. ще 
перса, по. 

[поперечник] (бот.) <<Смовдь гірсь
ка, Peucedaпum oreoseliпum (L.) Мо
епсh.•> Mak; - неясне. 

попецух - див. пецух. 
попечИ:тель (заст.) <<куратор (на

вчального закладу)•>; - бр. папя~tь'r-
цель, ч. popecitel <<опікун, куратор•>, 
болг. попечuтел <<опікун•>; - запози
чення з російсько'і мови; р. папечИ
тель (заст.) <<особа призначена для опі
ки над кимось; (у царській Росії) зван
ня керівника деяких установ, 'іх кура
тора•>, є похідним від попечься ( < др. 
попечи ся) <<Потурбуватися, попіклува
тися•>, печься ( < др. печи ся) «Турбу
ватися, піклуватися•>, якому відповідає 
укр. піклуватися (див.). 

[попик1 ] (орн.) <<снігур, Pyrrhula 
pyrrhula L. Нед; луговий чекан, Saxico
la rubetгa L. Нед; коноплянка, Acaпthis 
саппаЬіпа L. (Carduelis саппаЬіпа L.) 
Шарл•>, [попuчка] <<снігур; луговий че
кан; синиця чорноголова, комишівка, 
Parus paJustris L.>>, [попок] <<очеретян
ка тонкодзьоба, Lusciпiola melaпopogoп 
Temm.; синиця чорноголова•>; - не 
цілком ясне; можливо, пов'язане з піп 
(Булаховський Вибр. пр. ІІІ 211); назва 
могла бути зумовлена тьмяним забарв
ленням цих птахів (Во'!нств.-Кіст. 
244, 285, 324; Птиць1 СССР 449, 485, 
523, 566, 57 4), що було характерне і 
для одягу православного духівництва. -
Див. ще піп1 . 

[попик2] (ент.) <<листоїд, Chrysome
la L.; таеган, Periplaпeta orieпtalis L. 
ВеНЗн•>, !nіп] <<тарган ВеНЗн; бронзів
ка, Сеtопіа F.>>; - похідне утворення 
від піп; назва зумовлена, очевидно, 
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чорним, чорно-синім, рудо-брунатним 
забарвленням деяких видів цих комах 
(Определитель насекомь1х европ. части 
СССР, М.-Л., 1948, 487, 488, 489; 
Горностаєв 127). - Див. ще піп1 . 

[попини) <<назва частини візерунка, 
вишиваного на комірі чоловічої сороч
ки (човники з п6пинами)>> Г, Нед; -
неясне; можливо, пов'язане з пап' яс
тИся <<ПОБИТИСЯ>>. 

попід (прийменник); - р. [по-под], 
п. слц. popod; - псл. ро-роd'Ь складне 
утворення з прийменників ро <<ПО>> і 
роd'Ь <<Під>>; найдавнішою функцією 
прийменника, очевидно, було позна
чення руху nід щось. - Див. ще під2 , 
по. 

[попідлі] (прийменник) <<білЯ>> Г, 
Она, [попила ВеУг, поп6длі Нед] 
<<ТС.>>; - складне утворення з приймен
ників по і *підлі ( < др. под'Ьлt < псл. 
*podьle), не збереженого в подібній 
формі сучасною українською мовою. -
Див. ще білЯ, по. 

попіюі.ч - див. пупуюі.ч. 
ПОПіЛ, [попел) <<ПОПіЛ>> Пі, [попів, 

п6піль Нед] <<ТС.>>, [попелuця] <<попіл; 
rрунт, подібний ДО попелу>> Нед, попе
лuще <<Місце, куди висипають попіл; 
згарище>>, [пепелuще] «ТС.>> Нед, [по
пельнuк] <<ВИПалювач ПОПелу; ТОЙ, ЩО 
торгує попелом; посудина для попелу» 

Нед, [попельнЯ] <<місце, де зсипають по
піл>> Г, Куз, [попілuця] <<попіл; земля, 
подібна до попелу; хутро сірої білки 
або соні>> Нед, [попільнuк] <<місце, де 
зсипають попіл>>, папільнИця <<посуди
на на попіл від цигароК>>, попільнuчка 
<<ТС.>>, папільність <<ЗОЛЬНіСТЬ>>, [попіль-
1-l_l;fХа] <<гашене вапно>>, попеластий, по
пелuстий, попелЯстий, [попелЯтий] 
Нед, tzопельнастий, попільний, попе
лuтu, попелuтися <<ПеретворюваТИСЯ 
на попіл, згоряти; .[порпатися в землі, 
смітті (про курку)]>>, попел{ти; - р. 
пепел, [попел], бр. попел, др. попел'Ь, 
пепел'Ь, п. роріоі, ч. popel, слц. popol, 
вл. нл. popjei, полаб. ptipel ( < *рореl'Ь), 
болr. М. пепел, СХВ. пепео, СЛН. рере), 
стсл. nєnєл'l:., nonєл'l:.; - псл. рореl'Ь, 

по пк а 

ререl'Ь, редуплікована іменна форма, 
пов'язана з poleti, стсл. nмrk·п• «rорі
ТИ>>, а також роlепо, укр. поліно, paliti, 
укр. палити, *poJm~. укр. пол ум' я, що 
належать до того самого кореня з ін

шими ступенями вокалізму; - спорід
нене з прус. реІаппе <<попіЛ>>, лит. реlе
паТ (мн.), лтс. реІпі «ТС.>>, можливо, та
кож лат. polleп, polJis <<дуже дрібне бо
рошно, подібне до пилу>>, pulvis <<ПИЛ, 
ПОрОХ>>, гр. 1Г<ХАf) <<ПИЛ; борОШНО>>, 
7ЮІ-1ГСхАf) <<борошНQ>>. - Фасмер ІІІ 
234; Machek ESJC 429-430; Traut
maпn 212; Kaгulis ІІ Зб; Walde-Hofm. 
ІІ 331, 577; Szober PF 14, 604; Варбот 
Зтимология 1965, 138; Брандт РФВ 2, 
290-291. - Див. ще палИти. - Пор. 
поліно, полум'я. 

ПОПінка, попuнка - ДИВ. ПОПОНа. 
[попір] (бот.) <<ріжки, Claviceps 

purpurea Tul.>> ВеБ; - результат видо
зміни деетимологізованої назви [по
спір] «ТС.>>; формальна зміна могла від
бутися внаслідок зближення, очевидно, 
з дієсловом попирати (поперти) <<Під
тримувати (підтримати), зміцнювати 
(зміцнити)>>, оскільки ріжки застосову
ються в народній медицині. - Див. ще 
спір1 . 

ПОПКа1 <<ПаПуГа>>; - бр. папка; -
запозичення з російської мови; р. пап
ка <<ТС.>> є результатом афективного 
скорочення форми попугай «ТС.>>. -
Фасмер ІІІ 328. - Див. ще попугай. 

[попка2 ] <<зіниця, чоловічок>>; - п. 
[popka, pupka] <<ганчір'яна лялька>>, ч. 
pupa <<ЛЯЛЬКа>>, ВЛ. рора <<ЛЯЛЬКа, марі
ОНеТКа>>, popka <<ЛЯлечка>>, нл. pupa 
<<лялька>>, pupka <<Лялечка>>; - не ціл
ком ясне; можливо, виДозмінене запо
зичення з німецької мови; нвн. Puppe 
<<лялька>>, що походить від лат. pupa 
<<Лялька, дівчинка>>, могло набути зна
чення <<Зіниця, чоловічок>> під впливом 
наявних у суміжних мовах близьких за 
формою слів спільного походження: нвн. 
Pupille <<Зіниця>>, уг. pupilla, рум. pupila, 
слц. pupila <<ТС.>>, які відбивають запо
зичене лат. pupilla <<дівчинка-сирота; зі
ниця, чоловічою>. - Skok ІІІ 79; Кlu-
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ge-Mitzka 570-571; WaJde-Hofm. ІІ 
389-390. 

[попки] (бот.) <<конюшина, Trifolium 
pratense L.>> Нед, [попики] <<калюжниця 
болотна, Caltha palustris L.>>; - р. [па
пкИ] <<пухівка, Eriophorum aпgustifolium 
Roth.>>; - очевидно, пов'язане з первіс
ним *пупок (*пупик, похідним від пуп) 
<<пуп'янок>>, не збереженим, але колись 
наявним в українських говірках (пор. р. 
[пупок] <<Пуп'янок, зародок, брунька на 
рослинах>>'); назва зумовлена виглядом 
квітів конюшини, що нагадують пуп'ян
ки інших рослин; зміна форми (заміна у 
на о), очевидно, пояснюється гіперич
ним сприйняттям ненаголошеного у як 
первісного о (пупок як *попок, звідки 
п6пки). - Див. ще пуп. - Пор. по
п'Яночка. 

[поплавник] (бот.) <<китник, лисо
хвіст, Alopecuгus genicuJatus L.>> Mak; -
очевидно, похідне утворення від [по
плава] «болотне пасовисько» або [по
плав] <<низина біля садиби, що залива
ється водою під час дощу>>; назва зу
мовлена тим, що китник росте по дуже 

сирих місцях (Нейштадт 102; Федчен
ко-Флеров 88). - Див. ще плИстИ, 
по. 

[поплавок] (орн.) <<Сокіл-балабан, 
Falco cherгug>> Куз; - очевидно, утво
рилося з прийменника по та іменника 
tплав] <<річка; текуча вода; низький бе
рег, порослий ситником>>, похідного від 
плИстИ, у зв'язку з тим, що цей птах 
особливо охоче оселюється в долинах 
річок (Воїнств.-Кіст. 163). - Див. ще 
плИстИ, по. 

поплін <<Напівшовкова тканина>>, 
папелін <<ТС.>>; - р. поплuн, заст. па
плИн, бр. папл{н, п. вл. рореlіпа, ч. 
слц. рореlіп, болг. поплИн, схв. по
плен, ·слн. рорlіп; - запозичення з 
французької мови; фр. popeline «ТС.>>, 
походить від англ. рорJіп, яке, у свою 
чергу, зводиться до фр. рареlіпе, що 
походить від іт. рараlіпо (жін. р. ра
раlіпа), букв. <<папськиЙ>>, похідного від 
рар а «nапа (римськиЙ)>>; можливо, свою 
назву тканина одержала від того, що ії 
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почали виготовляти в Авіньйоні за ча
сів, коли він був резиденцією папи. -
Фасмер ІІІ 327; Dauzat 574; Gamill
scheg 716; Кlein 1218. - Див. ще 
шіпа2 . 

[поплісок] <<велика калюжа, що за
лишилася після повені або дощу>>, [п6-
плюсок] «ТС.>>; - очевидно, похідне 
утвореННЯ Від nлесо <<ОЗеро ПО ТечіЇ 
річки; сильно розширене місце річки; 
глибока, спокійна ділянка водойми>>; 
первісне. значення слова було <<зали
шок по плесі (після плеса)>>. - Див. 
ще плесо, по. 

[поплітник] (орн.) <<волове очко, 
Troglcdytes troglodytes L.>> ВеНЗн, [по
платок] <<ТС.>> тж; - п. [piotowy krol], 
слц. [plotarik] <<ТС.>>; - похідне утво
рення від пліт <<ТИН>>, можливо, непов
на калька нвн. Zauпk6пig «Еолове оч
ко, платовий король>>, ZauпschlUpfer 
<<волове очко; той, що шмигає попід 
ТИН>>; назви зумовлені тим. що ця пта

шка зустрічається біля тинів. - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 228; Feriaпc 
Nazv. vtakov 188-189. - Див. ще 
пл естИ. 

[поплотниця] (бот.) <<витка гречка, 
Polygoпum coпvolvulus L.>> Нед; - по
в'язане з поплестИ, похідним від плес
тИ; назва зумовлена властивістю вит
кої гречки обплітати стебла інших рос
лин (Нейштадт 214-215); форма з ко
реневим о виникла, мабуть, як наслі
док зближення із словом пліт (род. в. 
плоту) <<огорожа>>; безпосереднє пов'я
зання з пліт, ч. pJot (Machek Jm. 
rostl. 88) непереконливе. - Шамота 
117; Меркулова Очерки 108. - Див. 
ще плестИ, по. 

[поплюстка] <<линва, мотуз, посто
ронок>> Куз, [п6плюска] <<один з кілоч
ків у возі, що вставляються для збіль
шення розмірів короба і підтримання 
вантажу>> НикНикТрЛ; - очевидно, 
пов'язане з поплестИ, похідним від 
плестИ (пор. [п6плітка] <<верхнє пас
МО на мотузку; нитка, якою оплітають 

коси; коса; плетщю>>); могло з'явитись 
як результат деетимологізації діалект-
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ної звукової форми [*поплютка]. 
Див. ще плестИ:, по. 

пополам (присл.) <<навпіл, пополо
вині>>, напополсім «ТС.>>; - бр. папа
лсім; - очевидно, запозичення з ро
сійської мови; р. пополам утворилося 
із словосполучення . *по полам, що 
склалося з прийменника по та іменни
ка [пола] <<ПОЛОВИНа>>, пол <<ТС.>>. -
Див. ще пів, по. 

[пополуяти] <<розірватися>> (про мо
тузку) о; - неясне; можливо, виникло 
з компонентів *по полу <<пополам>> і 
[Яти] <<брати, ВЗЯТИ>>. 

ПОЛОНа <<ПОКривало ДЛЯ КОНЯ та де
ЯКИХ інших тварин, для возів, санеЙ>>, 
[попfнка] «ТС.>> ЛексПол, [поп6ня] <<Те.; 
жіночий шерстяний одяг, який носили 
замість плахти; товста груба тканина>>, 
[попuнка] <<ЄПИТраХИЛЬ>>; - р. папона 
<<попона, [покривало, велика фата]>>, др. 
папона <<покриттЯ>>, п. ст. роропа <<зас

лона; попона>>, ч. заст. роропа <<покри

вало; лямка>>, болг. заст. папона <<Попо
на>>, цсл. nonoн" <<завіса>>; - псл. popo
na, пов'язане з дієсловом *pop~ti <<обтяг
ТИ>>, похідним від p~ti <<п'ястИ>>. - Фас
мер ІІІ 327. - Див. ще по, п'ЯстИ. -
Пор. запона, опона, понЯва. 

попри (прийм.) <<При, незважаючи 
на, всупереч; повз, уздовж; біля; разом 
з, крім>>; - слц. popri <<повз; біля; по
рівняно з; крім>>; - псл. [popri], що ут
ворилося з прийменників ро і pri; пер
нісними були конкретні просторові 
функції <<біля, повз>>. - ESSJ Sl. gr. І 
200. - Див. ще по, пrи. 

[поприсИ:рнювати <<розстелити, ви
ставити сушитИ>> Нед; - неясне. 

ПОПрище (заст.) <<ПОЛе діЯЛЬНОСТі; 
давня міра довжини>>; - запозичення з 

російської мови; р. поприще <<поле ді
яльності; (заст.) місце, де змагаються, 
арена, сцена, іподром, пристосовані до 

перегонів, ігор, боротьби>>, др. попьри
ще <<Міра довжини близько двох третин 
верети; міра завдовжки в денний пере
хід>>, як і болг. поприще <<ділянка в 
житті, поле діяльності; професіЯ>>, м. 
поприште <<поприще, поле діяльності; 

попукач 

місце боротьби, бою, якоїсь подїі; пері
од життя, діяльності, сама діяльність>>, 
СХВ. попрйшmе <<ПОЛе бою, боротьби, 
арена; поле діяльності>>, слн. заст. po
prisce «ТС.>>, запозичене зі старослов'ян
ської мови; стсл. nonptІЦJЄ <<стадій (аре
на, іподром); стадій (міра довжини = 
= 184,97 м)>> є похідним утворенням 
від дієслова nєрж, nьрАтtІ <<(первісно) 
іду; ітИ>>, яке в старослов'янських па
м'ятках зафіксовано лише в значенні 
<<летіти, ширяти>>. - Фасмер ІІІ 240, 
327 -328; Mikl. EW 258. - Див. ще 
перти 1 , по. - Пор. перть. 

полрікати <<докоряти; [ганити, гу
дити]>> Нед, [попрексіти, попрекнути] 
<<ТС.>> Нед, [попрек] <<догана, закид, 
докір>> Нед, [попрік, попрьок] <<ТС.>> 
Нед; - бр. папраксіць; - очевидно, 
запозичення з російської мови; р. по
прексіть утворено за допомогою пре
фікса по- від цсл. nрrkк"ЬІ, nрєк"Ьt 
(присл.) <<поперек, усупереч>>; первісне 
значення дієслова було <<Говорити щось 
усупереч>>. - Фасмер ІІІ 238, 355. 
Див. ще пеrека, по. 

[попріч <<попри, всупереч>> Нед; -
результат контамінації прийменників 
попри і [пріч] <<КріМ>>; МОЖЛИВО, Підтри
мане впливом п. ст. poprzecz <<упопе

рек>>. -Див. ще попри, пріч. 
полроз <<ПОВЗ>>; - результат злиття 

прийменників по і проз <<повз, череЗ>>; 
можливо, утворено за зразком п. po
przez <<ЧереЗ>>, що складається з ро 

<<ПО>> і przez <<через>>. - Див. ще по, 
проз. 

попугай (орн.) <<папуга, Psitaccus; 
[пугач, Bubo ЛJ>>, · [ папугсій чик] <<буди
ночок для папуг>> Куз; - бр. папу
гай; - запозичення з російської мови; 
р. папугсій через гол. papegaai, снн. 
papagoie «ТС.>> зводиться до фр. ст. pa
pegai ( < прованс. papagai), що є, оче
видно, результат адаптації ар. [babag
ha] <<ТС.>>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 328; 
Чернь1х ІІ 57; Преобр. ІІ 105-106. -
Див. ще пап~га. 

[попукач ] <<дятел, Picus L.>> ДзАт л 
ІІ; - похідне утворення від дієслова 
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[пощjкати] <<ПостукаТИ>>; назва зумов
лена голосним стуком дятла об дерево, 
з якого він видзьобує личинок. - Бу
лаховський Вибр. пр. ІІІ 228. - Див. 
ще пукати2 . 

ПОПуКаЧ2 - ДИВ. пупукач .. 
популЯрний, популяризатор, по

пуляризація, популЯція <<населення; за
селення•>, популяризувати; - р. по
пулЯрньrй, бр. папулЯрньr, п. вл. popu
larпy, ч. popularпi, слц. popularпy, болг. 
популЯрен, м. популарен, схв. попу
ларан, слн. рорulагеп; - через захід
ноєвропейські мови (нім. populaг, фр. 
populaiг) запозичено з латинської; лат. 
populaгis <<Народний; популярний, який 
користується любов'ю народу•> є похід
ним від іменника populus <<народ•>, мож
ливо, запозиченого з етруської мови. -
СІС2 671; Черньtх ІІ 57; КЗСРЯ 354; 
Si. wуг. obcych 591; Holub-Lyeг 385; 
РЧДБЕ 577; Dauzat 574; Walde-Hofm. 
ІІ 339-340. 

попурі <<Збірна музична п'єса•>; -
р. попуррu, бр. папурь'r, п. ч. слц. pot
pourгi, вл. potpurij, болг. потщjри, м. 
потпtjри, схв. потпурй, слн. potpuri; -
запозичення з французької мови; фр. 
pot pouгri <<рагу з різних rатунків м'я
са; суміш, усяка всячина; (муз.) попу
рі>>, (букв.) <<гнилий горщик•>, є каль
кою ісп. olla podгida <<ТС.•>, яке стосує
ться страви з різних rатунків м'яса, 
тушкованого з овочами; значення му

зичного терміна слово набуло у фран
цузькій мові; фр. pot <<Горщик•> похо
дить від нар.-лат. pottus (пізніше po
tus) <<ТС.>>, нез'ясованого походження; 
pourгi пов'язане з дієсловом рошгіг 
<<ГНОЇТИ>>, що походить від нар.-лат. 
*рutгїге, пов'язаного з лат. pus (род. в. 
рСігіs) <<гніЙ•>, спорідненим з гр. к6&о
f-ЮІ . <<ГНИЮ>>, 1ГUOV, IOJf) <<ГНіЙ>>, дінд. 
pOtib <<ГНИЛИЙ>>, ГОТ. fO)s, ДВН. fu), НВН. 
faul <<ТС.•>. - СІС2 671; Чернь1х ІІ 57; 
Sl. wуг. obcych 594; Holub-Lyeг 388; 
РЧДБЕ 580; КІеіп 1226; Dauzat 577, 
579; Walde-Hofm. ІІ 351, 391-392. 

[попутник] (бот.) <<подорожник, 
Plaпtago majoг L.; Р. Jaпceolata L. 
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Mak•>, [припtjтник] <<Plaпtago majoг L. 
ВеНЗн; Plaпtago агепагіа W. К. Mak•>, 
[трuпутник] <<Plaпtago агепагіа W. 
К.>>; - р. [пoпtjmнuкj <<ПОДОрОЖНИК>>, 
[припутник] «ТС.•>, бр. [прьrпутнік] 
<<Plaпtago majoг L.•>, трьrпtjтнік <<ПО
дорожник•>; - похідне утворення від 
путь; назва зумовлена тим, що ці рос

лини ростуть поблизу доріг або на до
рогах (Нейштадт 508-509; Носаль 
186). - Шамота 7-8. -Див. ще по, 
путь. - Пор. прИ:путень, трИ:пу
тень2. 

[поп'Яночка] <<брунька; пуп'янок•> 
Нед, [поплЮх] <<ТС.>> Нед; - зменшена 
форма від не засвідченого словниками 
* поп' ян ка ( < *пуп' ян ка) <<ТС.•>, пов'я
заного з пtjп' яuок; заміна у вторинним 
о сталася, очевидно, в умовах харак

терного для південно-західних говірок 
укання і пов'язаного з ним гіперизму 
(вживання о замість у). - Див. ще 
пуп. - Пор. попки. 

ПОра1 <<ЧаС>>, порою <<іНОДі>>, впору, 
упору; - р. пора, бр. пара, др. пора, 
П. Ч. діал. рога, болг. пора <<ВіК (люди
НИ)•>, м. пора «rc.; середовище, коло 
людеЙ•>; - очевидно, псл. рога <<час; 
година, удар>> (пор. цсл. nop" <<удар, 
поштовх•> ), пов' язане чергуванням го
лосних з *регtі <<бити>>; первісно озна
чало удар як сигнальне позначення 

певного часу (пор. саs'Ь <<ТС.•>); менш 
переконливе зіставлення з р. спорьrй, 
[порuть] <<Товстіти, жиріти; бути в до
брому стані•> (Иванов-Топоров 250; 
Вайан Пробл. ист. и диал. 87; Snoj 
Jezik іп slovo ЗО (1984-5), 117-120), 
з гр. кops!v «дати, надати; визначити 

наперед•> ( Фасмер ІІІ 328; Преобр. ІІ 
106), к6рщ <<прохід•> (Младенов 489), 
або виведення як запозичення від гр. 
<рора <<несення; вантаж; плодючість, 
урожаЙ>> (Семереньи ВЯ 1967/4, 22).
Преобр. ІІ 106; Mikl. EW 258. - Див. 
ще ш~рти3 . . 

п6ра2 , [порuна] <<пора•> Куз, порис
тий, порувdтий; - р. бр. болг. м. 
схв. пора, п. рог (чол. р.), ч. слц. рог 
(чол. р.), вл. рога, слн. рога; - запо-



пор ай 

зичення з німецької мови; нвн. PcSre 
<<Пора>> через пізньолат. porus «ТС.>> по
ходить від гр. кбрщ <<Місце переправи; 
протока; міст; дорога, шлях; (анат.) 
канал, пора>>, пов'язаного з кс;ірw <<про
калюю, пробиваю; розтинаю>>, спорід
неним з псл. na-periti <<Проколювати>> 
(стсл. нАnєрtІТtІ «ТС.>>) і, більш віддале
но, з лат. рогtо <<несу>>, двн. faraп <<Їха
ТИ>>, нвн. fahreп «ТС.>>, вірм. heriwn 
<<ШИЛО>>, псл. *рогm'Ь, укр. пором. -
Черньrх ІІ 57; Фасмер ІІІ 328; Gr. Fwb. 
601; Frisk ІІ 491-492, 581; Boisacq 
757-758. -Див. ще пором. 

[порай] (у виразі п. дати <<Порядок 
дати>>) Нед, [пораювати] <<діяти; роби
ТИ>> Нед; - похідне утворення від по
раяти <<порадити>>; семантичний роз
виток такий самий, як у слова рада в 
складі виразу дати раду <<впоратися, 
зробити порядок>>. - Див. ще ра.яти. 

[поральник] (бот.) <<королиця, Chry
saпthemum leucaпthemum L.>> Mak; -
очевидно, пов'язане з рало; назва зумов
лена тим, що королиця росте на поора

них парових полях (Нейштадт 562). -
Див. ще по, рало. 

поранник- див. ранник•. 
порати <<ВИКОНУЮЧИ хатню роботу 

або займаючись господарською спра
вою, давати лад, порядок; доглядати; 

МИТИ, переодягати, годуваТИ>>, порати
СЯ <<виконувати хатню роботу, займа
тись господарськими справами>>, пора

нИна <<Прибирання; куховарення, гос
подарські турботи>>, поранка <<приби
рання, куховарСТВО>>, запорати <<СПра
ВИТИСЯ з роботою коло чогось; оброби
ти або засіяти (землю)>>, напорати <<За
готовити яку-небудь кількість чогось; за
подіяти; натворити чого-небудь>>, [спо
рати, упорати] <<Прибрати, закінчити, 
з'їсти;, упоратися <<Закінчити (робо
ту)>>; - р. [порат-ь] <<робити>>, [по
раться] <<Займатися господарством, ку
ховарИТИ>>, п. [рьrас] <<обробляти, орати 
(поле)>>, parac si~ <<клопотатися; займа
тися (чимось); доглядати (щось); кру
титися, кидатися; [поспішати]>>, ч. para
ti se <<Возитися (з кимось); [займатися 

порзний 

(чимось)],>, вл. [porac] <<робити; пуска
ти в рух; спонукати>>, нл. poras <<ТС.>>, 
poras se <<рушати; рухатися>>; - псл. 
[porati (s~). parati s~]; - загально
прийнятого пояснення не має; зістав
ляєт~;>ся з лат. paro <<Готую>> (Machek 
ESJC 434), виводиться від псл. рога 
<<Пора, час>> (BгUckпer 395, 431), пов'я
зується з р. [порuть] <<товстіти, глад
шати, збільшуватися; допомvагаТИ>>, спо
рьrй <<успішниЙ>> (Schusteг-Sewc 1134), 
з псл. *perti <<іти, просуватися>>, гот. 
двн. fahraп <<ТС.>> (Трубачев С.-луж. сб. 
168). 

порей (бот.) <<Пір, Allium porrum 
L.>>, пір, [пора ВеНЗн, порр Пі] <<ТС.>>; -
р. порей, бр. парЗй, вл. нл. porej; -
очевидно, за посередництвом російсь
кої мови заnозичено з німецької; нвн. 
PcSгrei (Porre(e)) походить від фр. por
ree <<ТС.>>, ЩО ПрОДОВЖУЄ нар.-лат. *por
rata, пов'язане з лат. porrum <<ТС.>>. -
Фасмер ІІІ 329; Преобр. ІІ 106-107; 
Кluge-Mitzka 559; Dauzat 570, 575. 

lпорельцє] <<поруччя, перила>> 
Нед; - результат видазміни форми 
перuльця, зменш. від перИла, можли
во, зближеної з [поренча] «ТС.>>. -
Див. ще перИ:ло. 

[поренча] (мн.) <<поручні>> Куз, [по
ренчата] <<те.; бильця, перила Ва>>, [по
ренче (одн.) Ва, поренчі Л, паренжа 
Л, перенджі Л, оперенчі Л] <<ТС.>>; -
бр. парЗнчьr <<поручні>>; - запози
чення з польської мови; п. por~cz (жін. 
р. одн., мн. por~cze) <<поруччЯ>>, [por~
cza (жін. р., мн. por~cze)] <<ТС.>>, [po
r~cze (с. р., мн. por~cza)], [par~cz (чол. 
р., мн. par~cze)] етимологічно відпові
дають укр. поруччя, поручень і пов'я
зані з п. r~ka <<рука>>. - Бевзенко НЗ 
УжДУ 26/2, 177. -Див. ще рука. 

[порзний] <<СкоромниЙ>>, [пірзний] 
<<брудний; сластоJІюбний,>, [порзнuна] 
<<Скоромна (жирна) їжа>> Нед, [порзни
тися] <<Скоромитися>>, [сп6рзний] <<бруд
ний, порочний, сластолюбниЙ>>, [сп6рз
нитися] <<оскоромитися>>; - р. [порз
ньrй] <<жирний, грішний, нечистиЙ>>, п. 
[porzпy] <<бридкий, підлиЙ>>, ст. parzпac 
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<<бруднити>>, ч. przniti <<ганьбити>>, ст. 
przdniti, слц. prznit' <<ТС.>>, схв. щ5зни
ти <<бруднити; псувати настрій (у това
ристві), розладнувати компанію; розрі
зати кишки, потрошачИ>>; - псл. *р'тzь
nь(jь) / *p"rzdьnь(jь); - неясне; зістав
лення з р. [п6розj <<кнур>> і споріднени
ми словами південнослов'янських мов 
(Потебня РФВ, З, 100; Bruckner 397), 
як і пов'язаннzі з brzd- < brzg-, bryzgati 
(Machek ESJC 489), непевне; малопе
реконЛиве також виведення (Scheludko 
142) з рум. spurca <<бруднити>>. - Фас
мер ІІ 329. 

[пориж] (бот.) <<гусяча лапка, Po
teпtilla апsеrіпа L.>> Mak; - неясне; 
можливо, пов'язане з [п6р~іш] <<Вербе
на лікарсьЕа>>. 

[порйкоза] «короста, сверблячка» 
Мо; - очевидно, результат видазміни 
деетимологізованого [порик6жа] <<тріс
кання шкіри на губах, виникнення трі
щин на руках, ногах>> Нед, утвореного 
з наказово"і форми 2-о·і ос. одн. від діє
слова порати та іменника кожа (див.). 

поринати, порuнач, порИнути -
див. пірнати. 

[порйш] (бот.) <<Вербена лікарська, 
Verbeпa officinalis L.>> Нед, Г; - нл. 
sporys <<ТС.>>; - результат видазміни 
давнішого *спориш <<ТС.>>, можливо, 
зближеного з назвами [п6рпличнак, 
nорпЛUШНUК] <<ТС.>>. - Див. Ще СПО· 
рйш1 . 

[порівці) <<нарізно, поодинці>>; -
неясне, 

поріг, пороги (річкові), [порог6ви
на] <<місцевість, розташована тераса
МИ>> Нед, [порожuще] <<поріг>> Куз, по
р6жистиіі, запор6жеfАь, [запор6жчик] 
<<Запорізький ко з аю>, [запорожжя] <<Ті, 
що на весіллі стоять за порогом хати>>, 

[запор6жецький] <<запорізькиЙ•>; - р. 
пор6г, бр. пар6г, др. пороги <<поріг ~у 
будинку, у річці),>, п. prog, [каш. porg, 
parg], ч. prah, слц. prah, вл. proh, нл. 
prog, полаб. porg, болг. м. праг, схв. 
праг <<поріг, одвірок>>, слн. prag <<поріг>>, 
стсл. nрАгь <<ТС.•>; - псл. *porgь; -
споріднене з лит. pergas <<рибальський 
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човен (видовбаний з одноГо стовбу
ра)>>, дісл. forkr <<дубець, ціпок>>, днн. 
ferkal <<Засув, замок>>, лат. pergula <<При
будова перед будинком, муром; хата, 
кімната на горищі>>, можливо, таЕож з 
вірм. harkanem <<б'ю,>; менш прийнят
ним є зіставлення з гр. сиrЄрхw <<натис
каю, поспішаю•>, дінд. sprhayati <<Жа
дає•>, двн. spгingan <<стрибати•> (Zupitza 
KZ 36, 65, Hofmann 328), з гр. к6-
рщ <<прохід>> (Terras ZfS!Ph 19, 123), з 
р. [перегиня] <<Малоприступне місце в 
лісі•> (Wiedemanп ВВ 28, 9), як і з ч. 
Ргаhа <<Прага•>, п. Praga (місцева на
зва) (Преобр. ІІ 107; Mikkola Ursl. Gr. 
ІІІ 38; Младенов 503); первісно слово 
означало, очевидно, суцільну масивну 

колоду, на якій стояв будиНОJ\, у тому 
числі і двері; запозиченням з українсь
кої мови є п. porohy <<річкові поро
ГИ>>. - Німчук 125; Чернь1х ІІ 58_; Фас
мер ІІІ Зv29-ЗЗО; Machek ESJC 478; 
Schuster-Sewc 1159; Skok ІІІ 21; Traut
mann PBrB 22, 151; Petersson PBrB 33, 
191; IF 23, 399; Persson Веіtг. 475; 
Walde-Hofm. ІІ 288; Pokorny 819. 

[поріж) (жін. р.) <<сітка з великими 
вічками з товстих ниток, що покриває 

густу рибальську сітку•>, [п6риш] (жін. 
р.) <<сітка з великими вічками, яка в'я
жеться з однієї чи двох сторін рибаль
ської сітки для більшого заплутування 
риби в снасті>> Дз; - р. [режьj <<Най
рідша рибальська сітка; Rідка ткани
на>>, [режа] <<ТС.>>, [редуха] <<рідка сіт
ка>>; - похідне утворення з префіксом 
по- від не відбито"і сучасними словни
ками іменниково"і основи *ріж, пов'я
заної з прикметником рідкИй (псл. 
*redjь). - Див. ще по, рідкйй. 

[поріз] (бот.) <<юринея волошкови
дна, Juriпea cyanoides Rcl1b.>> Mak; -
р. [порезник] <<Jurinea PolJichii DC>; -
пов'язане з дієсловом порізати, похід
ним від різати; назва зумовлена, оче
видно, перисто-роздільною формою лист
ків, нібито порізаних, або жорсткістю 
внутрішніх листків (Нейштадт 575; 
Федченко-Флеров 1005). - Див. ще 
по, різати. 



порізник 

порізник (бот.) <<Libanotis L.; [подо
рожник, P!antago L. Куз, Носаль],>; -
р. порізник «ТС.>>, бр. парЗзнік <<Li
banotis L.>>; - пов'язане з поріз, порі
зати (ся); назва роду Libanotis зумов
лена пилчастою формою листків, ніби 
порізаних на частини (Вісюліна-Кло
ков 235; Нейштадт 417), а подорож
ників - застосуванням їх для лікуван
ня порізів. - Носаль 88. - Див. ще 
по, різати. 

[поріСливий] (у сполученні п. 
дощ) <<рясниЙ>> Нед; - похідне утво
рення від (по) росИти <<МЖичити, на
крапати>>, пов'язаного з роса; початко
вим значенням слова мало бути <<дріб
НИЙ>> (про дощ), пор. СХВ. поросица 
(поросница) <<дрібний дощ>>; свого те
перішнього значення слово набуло, ма
буть, через зближення з фонетично 
близьким [ріснuй] <<рясниЙ>> (у т. ч. 
npo дощ). -Див. ще по, роса. 

по річка (бот.) <<смородина (черво
на, світла, звичайна (не чорна) та ін.), 
Ribes L.>>, [порuчка] <<смородина чер
вона>> ВеБ, [поречка Mak, пориці См, 
порічки, порічник Mak, Куз] <<ТС.>>, по
річківка · <<Наливка з порічок>>, поріч
юік «ТС.>>, [парічка] <<Смородина черво
на>> Нед, [парічки Mak, пурuчки Л, 
пожичка Mak, позічка Mak, опорічка, 
опорічки, попарічка ВеНЗн, попаріч
ки Нед, спорички См, споришки Mak, 
спорічка Нед, шпорuшки, шпорічка 
Mak, шпурuшки Па] <<ТС.>>; - р. [по
рuчки, поречки] <<Порічки (червоні)>> з 
(укр.), бр. парЗчка <<смородина (черво
на, чорна)>>; - очевидно, запозичення 
з польської мови; п. porzeczka «nоріч
ка; агрус, Ribes grossu!aria L.>> утворе
но з прийменника ро <<ПО>> та іменника 
rzeka <<ріка>> у зв'язку з тим, що дикі 
представники роду Ribes, зокрема ar
pyc, ростуть понад річками. - Machek 
Jm. rostl. 99. -Див. ще по, ріка. 

[порно] <<зручно>> До; - очевидно, 
запозичення з російської мови; р. [пор
но] <<Міцно, надійно, швидко, прудко>>, 
[порко] <<швидко, прудко», [порньtй] 
<<дорослий; дозрілий; придатниЙ>>, [пор-

порожнИ.к 

ной] <<ТС.>>, є похідними від пора, що 
відповідає укр. пора. - Даль ІІІ З 19-
320. -Див. ще пора1 . 

порнографія, порн6граф, порно
графічний; - р. болг. порногрсіфия, 
бр. парнагрсіфія, п. слц. pornografia, 
ч. pornografie, вл. pornografija, м. пор
нографиjа, схв. порнографиjа, слн. 
pornograf!ja; - запозичення з фран
цузької мови; фр. pornographie пов'я
зане з pornographe <<ТОЙ, хто пише про 
повій і проституцію; автор непристой
них творіВ>>, яке походить від гр. кор

vоурасрщ <<автор творів про повіЙ>>, ут
вореного з к6pvfl <<Продажна жінка, 
повіЯ>>, пов'язаного з кЄpvfl!JІ <<Вивожу 
на продаж, продаю>>, кєраw <<Перехо
джу>>, спорідненим з псл. *perti <<іти, 
просуватися>>, дірл. renim <<продаю>>, і 
ypacpw <<пишу>>. - СІС2 671; КЗСРЯ 
355; Gami!lscheg 717; Dauzat 575; 
Frisk ІІ 516-517, 581.- Див. ще 
графа, перти1 . 

[порнsіла] <<трава на пасовищі для 
дійних овець; пасіння овець після ве
чірнього доїння Нед>>, [корнЯла, скор
нЯла] «ТС.>> St. sl. 22, [пурнЯло] <<Нічне 
пасіння овеЦЬ>>, [пурнЯти] <<пасти 
овець вночі>>, [корнЯти, скорнЯти] 
<<ТС.>> St. sl. 22; - запозичення з румун
ської і молдавської мов; рум. молд. por
nea!a <<Відхід, вирядження (у дорогу), 
від'їзд; місце на пасовищі, призначене 
для дійних овець>> пов'язане з дієсло
вом porn[ <<Приводити в рух; виряджа
ти, посилати; спонукати; рушати; від

ходити, прямуваТИ>>, яке виводиться від 
цсл. nорннжтн <<штовхати, гнати; спо

нукати>>, похідного від рннжтн <<ТС.>>. -
Булаховський Нариси 118; Дзендзе
лівський St. sl. 22, 283; Scheludko 141; 
Vrabie Romonoslavica 14, 167; Cranjala 
361, 438; СДЕЛМ 325; DLRM 643; 
Vasmer ZfS!Ph 5, 285. - Див. ще по, 
рИнути. 

[порожнИ.к] <<м.ісце біля дверей, де 
звичайно ставлять мітлу; порожнє міс
це біля дверей Нед>>; - не зовсім ясне; 
може бути пов'язане з порожній або з 
поріг. 
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порожній <<пустиЙ>>, [порожний] 
<<ТС. Нед; пісний, сухий, нізчимниЙ>> 
ЛексПол, порожнuстий, порожнювсі
тий, порожнЯвий Куз, [порожнета] 
<<порожнеча>> Нед, порожнеча, порож
нИна, [порожно] <<Лежаче гниюче дере
ВО>> Ник, порожнЯ, пор6жнява, порож
нЯк, [порожнякu] <<пиріжки без на
чинки, пампушки>> До, [порожні] <<ПО
рожнеМ>> Нед, порожнім, порожня
ком, порОЖНЬО, (порОЖНЬОМ] <<ПОрОЖ
НеМ>> Нед, порожн{тu, порожнювати 
<<стояти порожнім; бути вільним, [не 
мати роботи Нед]>>, вИпорожнити, 
вИпорожнитися, (запорожнuтu] <<За
ПОВНИТИ, заЙНЯТИ>>, непороЖНЇЙ <<Не пу
СТИЙ; [вагітний; не пісний, м'ясний Л]>>, 
опорожнИти <<Випорожнити>>, [перепо
рожнuти], спорожнuти «ТС.>>, упо
рожні; - р. порожний, бр. парожпі, 
др. пороздьпьщ <<вільний від праці, без
діяльний; СВЯТКОВИЙ>>, порОЗЬ!-lЬІU «ТС.; 
вільний, порожніЙ>>, порожьпии, по
рожьпьtи «ТС.>>, п. pr6zny (ст. pr6zny) 
<<Порожній; даремний, безплідний; по
збавлений; вільний; не зайнятиЙ>>, ч. 
prazdny <<порожній; вільний, позбавле
ний», сл~ prazdny, вл. pr6zdny, нл. 
prozny, болг. м. прсізеп «ТС.>>, схв. 
прсізан <<Порожній; спустошениЙ>>, слн. 
prazen <<порожній; не зайнятиЙ>>, стсл. 
nрdздь.н"Ь <<ПорожніЙ>>; - псл. [*porz
djьnьjь] (звідки східнослов'янські фор
ми з -жн- ); пов'язане з формою порів
няльного ступеня *porzdje від *porz
dьnь <<порожніЙ>>, походження якого 
неясне; зіставляється (fv\atzenauer LF 
13, 192-193; Schuster-Sewc 1162-
1163) з лит. sprogti <<лопатися, розпус
катися>> (про V бруньки); пов'язується 
(Machek ESJC 482) з лит. bergzdias 
<<Марний, безплідниЙ>>, bergzdinas «ТС.>>; 
виводиться (Grosel Sl. revija 5-7, 
1954, 121) з псл. *porzdь з поперед
нього *pors-do, пов'язаного з хет. раrs
<<бігТИ>>, герм. *ferzan <<усувати>>. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 330; Иллич-Свить1ч 
3тимология 1963, 84. 

поро3фівкувати - див. фівка
ти. 

524 

по роки 

порок <<Вада, хиба>>, порочпий <<який 
має пороки; розпусний; хибний>>, пор6-
чити <<ганьбити, паплюжити, знеслав
лювати>>, [неп6рок] <<чесність>> Ж, [не
пор6ки] <<погані чутки Ж; недобра 
слава>>, [ незапор6чепи] <<незаплямова
ниЙ>> Л, [пезапор6шепи] <<ТС.>> Л, [опо
рок] <<Порок>>, [опор6ка] <<неслава>>, 
препепор6чний, [спорокати] <<забруд
НИТИ>> Нед; - р. болг. пор6к, бр. па
рок, др. порока <<Недолік, вада; нарі
кання, докір>>, слц. заст. porok <<Вада>>, 
М. порок <<Вада, хиба>>, СХВ. порок 
«ТС.>>; - очевидно, через російське і, 
далі, давньоруське посередництво запо
зичено зі старослов'янської мови; стсл. 
nорок"Ь <<догана, докір, хула>>, як і вл. 
porok <<осуд, гана; недолік•>, нл. рогоk 
<<осуд, докір>>, походить від псл. porokь 
«ТС.>>, утвореного за допомогою префік
са ро- <<ПО->> від дієслова *rekti <<Говори
ТИ•>. - сІ?асмер ІІІ 331; Чернь1х ІІ 58; 
Schuster-Sewc 1136. - Див. ще по, 
ректИ. 

[пороки] (мн.) <<старовинні військо
ві прилади для розбивання мурів фор
тець, рід таранів•> Нед, порочпик 
(заст.) <<ТОЙ, що робить пороки>> Бі; -
р. порок, др. порока, п. porok <<тараН>>, 
ст. prok <<Машина для метання снаря
дів, уживана при облогах>>, ч. слц. ргаk 
<<Праща; катапульта>>, вл. prok <<Праща, 
арбалет; лук•>, prokac <<кидати, метати; 
стріляти з арбалета>>, нл. prok <<Праща>>, 
prokas <<Кидати пращею; стріляТИ>>, м. 
прака <<Праща>>, цсл. nрdк"Ь <<військова 
машина для здобування місТ•>; - псл. 
*porkь, очевидно, пов'язане з дієсло
вом *perti <<бИТИ>>, укр. перти; ЗВОДИТЬ
СЯ також (Schusteг-Sewc 1159) до іє. 
*(s)per- <<Прискати, викидати>>; непере
конливе зіставлення з дінд. parast.lb 
<<СОКИра>>, гр. кЄЛє:кщ;; <<ТС.; МОЛОТ>>, роз
глядаНИМИ як запозичення, пов'язані з 

ак. pilakku <<КИнджаЛ>> (Kretschmer Еіпl. 
105).- Фас)УІер ІІІ 331; Brlickner 437; 
Machek ESJC 479; Варбот 3тимология 
1965, 109; Lang LF 43, 228; Muhl.
Endz. ІІІ 209. - Див. ще ш~рти3 . -

Пор. праща. 



пором 

пором, пар6м, порон (заст.), по
ромник, пор6мщик, пар6мник, па
р6мщик, поронник (заст.), пор6нщик 
(заст.); - р. пар6м, ст. пором, бр. 
пар6м, п. prom, ч. сJщ. заст. pram, 
схв. прам, р.-цсл. nрАм"Ь; - псл. 
*pormь, пов'язане з *perti <<рухатися, 
їхати>>; - споріднене з дісл. farmr 
<<вантаж, тягар, вміст>>, двн. farm, свн. 
varm <<човен, пором>>, двн. faran <<Їха
ТИ>>, гр. 1rєpaw <<проникаю>>, 1Гор&ІJ6<;; 
<<Прохід, протока>>; роЗглядати слово 
як германське запозичення (Hirt PBrB 
23, 336) немає підстав .• - Фасмер ІІІ 
331-332; Machek ESJC 479; Skok ІІІ 
22; Варбот Зтимология 1965, 109; 
Trautmann 216; Torp 229; Holthausen 
Awn. Wb. 56; Persson Beitr. 641. -
Див. ще перти1 . 

[поромінь] <<ПромінЬ>> Нед; - п. pro
mier\ <<промінь; пасмо; [струм, стру
мок]>>, [promi~] <<Промінь; струна>>, pro
myk <<ПроміНЬ>>, ч. pramen <<струмок; 
джерело; пасмо>>,·слц. pramen <<ТС.>>, вл. 
promjo <<промінь, смуга; пасмо; коса; 
віднога (річки); джереЛО>>, нл. promje 
<<Пасмо, струмінь; промінь>>, м. прамен 
<<пасмо>>, схв. прамен <<тс.; локон; кла
потЬ», прам «ТС.>>, ст. [prami] <<Нитка, 
прядиво>>, слн. pramen <<Жмут; моток, 
nасмо», цсл. npAM€Nh «Нитка, пряди

ВО>>; - псл. *pormy (род. в. *pormene), 
очевидно, пов'язане з *perti <<бити, про
І?ивати>>; зводиться тако;ск (Schuster
Sewc 1160; Machek ESJC 479) до іє. 
*(s)per(g)- <<Прискати, викидати>>; менш 
переконЛиве зіставлення (Bruckner 
438) з псл. *pormь <<пором>>. - Німчук 
32-33. - Див. ще перти3 . - Пор. 
промінь. 

поропшісти <<пористі матеріали із 
синтетичних смоЛ>>; - очевидно, запо

зичення з російської мови; р. поро
пластьt виникло як скорочення слово
сполучення пористЬtе пластические 

(массьt) <<Пористі пластичні маси>>. -
Див. ще пластика, п6ра2 . 

[порос] <<розжарений попіЛ>> Нед, 
[п6росок] <<ТС.>> Нед;- р. [порс(6)к] 
<<припічок, жарівниК>>; - не зовсім яс-

поросЯ 

не; очевидно, пов'язане з прuсок 
(приск) «ТС.>>. - Див. ще прИ.скати. 

поросИ.нець (бот.) <<Hypochoeris 
L.>>; - п. prosiennik, pгosienicznik, [pro
sniczka), Ч. prasetn(k, СЛЦ. prasatn(k 
<<ТС.>>; - похідне утворення від поросЯ; 
назва зумовлена тим, що стебло й лис
тя цієї рослини, вкриті щетинками 
(Федченко-Флеров 1038-1039), нага
дують щетинисту шкіру поросяти; пор. 
інші назви поросинця: [вепрuнець] від 
вепр, нвн. Ferkelkraut, букв. <<Поросяче 
зілЛЯ>>. - Див. ще поросЯ. 

[пороска1 ) «Тріщина>> Нед; - слн. 
praska <<Подряпина, шрам>>, praskati 
<<дряпати, чухати>>; - очевидно, псл. 

*porskati <<дряпатИ>>, можливо, пов'яза
не з praskati «Тріщати, тріскати>>. -
Scheftelowitz KZ 56/3-4, 205. -
Поr. попарасканий, праскати. 

[поросюі2 ) <<Кінь для їзди верхи>> 
ВеУг; - запозичення з угорсько·і мо
ви; уг. poroszka <<іноходець>> .пов'язане 
з poroszkalni <<бігти клусом, підтюп
цеМ>>, запозиченим з південнослов'ян
ських мов; пор. болг. прусам <<іду 
дрібним кроком>>, схв. прускати <<біг
ти клусом>>, прусац <<іноходець>>, слн. 
prusec «rc. >>, етимологія яких не з' я
со вана. - Kпiezsa І 1, 439; MNTESz 
ІІІ 259; Barczi 247. 

[поросква] (бот.) <<персик, Persica 
vulgaris МіІІ.>> Німчук; - пов'язане з 
[бросква] <<ТС.>> (див.). 

[поросник) <<Несамовита, жорстока, 
люта людина; нелюд>> Нед; - неясне; 
можливо, пов'язане з [п6рос] <<Гарячий 
попіЛ>>. 

поросЯ, [пересЯ] Л, [пороснuця] 
<<свиноматка>> Чаб, .[поросЮк] <<Велике 
порося>>, [поросЮчка] <<свиня, що має 
поросяТ», порос'Ятина, поросЯтник 
<<Приміщення для поросят; посудина, в 
якій пряжуть і nодають молочних поро
сят; [матка свиІ-1і ВеБ],>, [поросЯчка] 
<<свиня, що має поросят>>, пораслива 
<<ПЛодюча (свиня)>>, пор{сна <<Вагітна 
(свиня),>, порасна <<ТС.>>, поросЯчий, 
[поросuти] <<Приводити поросят>>, по
росИтися <<ТС.>>, [Запоросіти] <<завагіт-
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ніти (про свиню),>, опорос, [супор6сая] 
<<Вагітна (свиня)>> Пі; - р. поросЯ, бр. 
парасЯ, парасе, др. порося, п. prosi~, 
ч. prase, слц. prasa, вл. proso, нл. pro
se, полаб. porsq, болг. прасе, м. прасе, 
схв. пріісе, слн. prase(c), цсл. npdc&; -
псл. *рогs~, похідне від *porsь ( < *рогк-), 
відбитого в др. пороз'Ь <<баран>>, р. [по
роз] <<бугай, кнур>>, цсл. nрdЗ'Ь <<бараН>>, 
схв. praz <<ТС.>> (вторинне з(ь) (z) 
замість с(ь) (s) з'явилося під впливом 
*kьnorzь <<КНУР'>); - споріднене з лит. 
parsas <<порося>>, прус. parstian <<ТС.>>, 
лат. porcus <<Свійська свинЯ>>, двн. fa
r(a)h <<поросЯ>>, нвн. Ferkel <<ТС.>>, курд. 
purs <<Молода свиня>>, сірл. orc <<ТС.>>, іє. 
*porkos <<молода свиня>>. - Коваль 83; 
Фас мер-Трубачев_ ІІІ 332; Bruckner 
438~ Machek ESJC 479-480; Schus
ter-Sewc 1161; Младено в 503; Skok ІІІ 
23-24; Трубачев Назв. дом. жив. 62-
63; Trautmann 207; Walde-Hofm. ІІ 
341; Meillet-Ernout 926; Fortunatov 
AfSIPh 4, 579; Pedersen Kelt. Gr. І 91; 
Бенвенист 38-44; Гамкрелидзе-Ива
нов 594; Pokorny 841. 

пороти, поратися, [пор6тина] 
<<тавро на вівці, свійській птиці; вухо, 
розрізане вздовж до половини; розріз 
перетинки між пальцями>>, пор6льний, 
п6ротий, [відпірчити] <<Відлупцюва
ТИ>>, розпір <<розпорене місце>>, J6зпір
ка СУМ, Нед, [розп6рина Нед <<ТС.>>, 
спорок <<СПОрОТИЙ верх ОДЯГУ>>; - р. 
пор6ть, бр. пар6ць, др. порати, п. 
заст. pruc, proc, ст. (багатораз.) parac, 
ч. parati, слц. parat', вл. proc, нл. projs, 
ст. pros, болг. п6ря <<ПорЮ>>, м. пори 
«nope>>, СХВ. nорити, СЛН. prati, ЦСЛ. 
nрdтн; - псл. *porti (porjQ), пов'язане 
з *perti <<іти, просуватися; проникати>> 
(пор. р.-ЦСЛ. Ndn€pH <<ПрОКОЛОВ>>, pdЗ
nep~ ~розпорю>>); - споріднене з гр. 
кєірw ( <*peri5) <<Проколюю, протикаю>>, 
Єксхроv <<(я) просвердлив, проткнув>>, 
КОрО<;; <<ПрОХіД>>, ГОТ. faran <<ЇХаТИ>>. -
Фасмер ІІІ 332; Ч~рньrх ІІ 58; Bri.i<;_kner 
437; Machek ESJC 434; Schuster-Sewc 
1158; Младенов 493; Skok ІІІ 11-12; 
Trautmann 206; Matzenauer LF 1 З, 190; 
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Mikkola Ursl. Gг. ІІІ 80; Pokorny 817. -
Див. ще перти•. 

порох «ПИЛ; рід вибуховоЇ речоВИ
НИ>>, [порохань] <<гниле дереВО>>, [поро
харня] <<Пороховий заВОД>> Куз, [поро
хачка] <<КріТ» Нед, порохівнИк <<ПИЛЬО
вик (плащ)•>, порохівнИця, порохівня 
<<Пороховий склад; пороховий завод>>, 
[порохнавка] <<чорнозем, перегніЙ>> Нед, 
[порохнИця Нед, порохнЯвка Нед, по
рохнЯчка Куз] <<ТС.>>, [порохначе] (зб.) 
<<гниле дереВО>>, [порохнИна] <<ТС.>>, по
рохн6, порахнЯ <<Порохно>> СУМ, Нед, 
порохнЯва <<ТС.>>, [порохнЯк] <<(зб.) гни
ле дерево Нед; старезна людина Лекс
Пол; трухлява палиця, трухлявий шма
ток дерева ВеБ>>, порохнЯр <<майстер, 
який виготовляє порох>> Куз, порохо
вИще «nороховий склад>>, [порох6вня] 
<<ТС., пороховий завод>> Нед, п6рох6нь 
«nорохно Нед; гниле дереВО>>, пор6ша 
<<пухкий сніг>>, пор6шuна СУМ, Пі, 
[порошнИк] <<ріг на порох, пляшка на 
порох Нед; пилосос Куз>>, порошю1ця 
<<ПОрохіВНИЦЯ>>, порошок СУМ, Г, [по
рушuна] <<порошина в оці•> Л, [порош
нЯ] <<грибковий чорний пил на колос
ках пшениці>> НикНикЕЛ, [порохкuй] 
«ЯКИЙ розсипається на порох; пухкий» 
Нед, [порохнавий] <<ПорохнявиЙ>>, [по
рохнатий] <<зітлілий, трухлявиЙ>> Нед, 
[порохнИй] щорошниЙ•>, порохнИетай 
«ТС.>>, порахнЯвий СУМ, (Ме), [порох
нявковатttй] <<Перегнійний; багатий на 
nерегніЙ>> Нед, [порохнЯний] <<порохня
ВИЙ>> Нед, [пороховатий] <<порошний, 
курнИЙ>> Нед, порошнИй, пор6шно, 
[порохнавіти], порохнітu, порохнЯві
ти, порошuти, [порошкувати] <<пуль
веризувати>> Нед, [відпор6шник] <<ПИ
лосос>> Куз, запоr6ха <<Порошинка в 
оці•>, [запор6шина «ТС.>> Я, [напор6ха] 
<<ПИЛ, сміттЯ>> Куз, [папор6ша] «nора
ша•>, [прuпорох] <<Шар пилу>> Куз, [роз
пор6шка] (у виразі· [у розпор6шку] 
<<Врозтіч>>), розпорошувач (техн.), [спо
рохнів ка] ннилушка, кусок гнилого 
дерева>>, [спорохнілка, спорохнявка] 
<<ТС.•> ВеЛ, спорохнілий, спорохнЯві
лий; - р. порох <<рід вибухової речо-



порохавка 

вини; [курява, пил]». бр. порах <<р~ 
вибухової речовини; [пил; земля; наи
менша кількість (чогось)]•>, др. порохо 
<<ПИЛ>>, п. ргосh <<Пил; рід вибухової ре
човини•>, [рагсh] <<ПИЛ>>, ч. слц. prach 
<<ПИЛ, рід вибуХОВОЇ реЧОВИНИ>>, ВЛ. НЛ. 
proch <<Пил; порошок; рід вибухово"і 
речовини•>, болг. прах <<ПИл, порошок•>, 
м. прав, схв. прах, слн. prah <<ТС.•>, 
СТСЛ. npdX"Ь <<ПОрОХ, ПИЛ>>; - ПСЛ. 

*роrхь < *pors-, пов'язане чергуванням 
голосних з *р"rхь (пор. укр. порхавка 
<<рід гриба•>), *pьrstь (укр. персть); -
споріднене з дінд. pf~an- <<строкатий, 
ПЛЯМИСТИЙ>>, Ді СЛ. fors <<ВОДОСПаД>>, ЛТС. 
p~rs]a <<сніжинка, пластівень попелу, 
вовна•>, parslas <<Пластівень снігу•>, лит. 
purslas <<Піна (на губах)•>, хет. рарраrs
«nрискати•>. - Фасмер ІІІ 332-333; 
ЧерfіЬІХ ІІ 58; BruckІJer 437; Machek 
ESJC 478; Schuster-Sewc 1159; Мла
денов 504; Skok ІІІ 21; Trautmann 206; 
Muhi.-Endz. ІІІ 176; Karulis ІІ 22; 
Torp 244; Uhlenbeck 170, 17 4; Pedersen 
IF 5, 54; Matzenauer LF 14, 95; Pokor
ny 823. - Пор. персть, порхавка1 . 

[порохавка] (бот.) «rриб порхавка, 
Lycoperdon bovista L.>> Вел, ВеНЗн, 
[порохdлка ВеНЗн, порахнавія Mak, 
порохнdвка Нед, порохнявка Mak] 
<<ТС.>>; - п. [proch6wka], вл. porchawa, 
полаб. porx, болг. прахавица <<ТС.>>; -
похідні утворення від порох; назви 
зумовлені тим, що порхавка після до
зрівання наповнюється спорами у ви

гляді пилу. - Меркулова Очерки 17 4-
175. - Див. ще порох. - Пор. пор
хавка1. 

[порохвачка] <<жирна жовта глина, 
дуже пластична•> ВеБ, [порошів'є] <<ГЛИ
няний горщик•> О; - не зовсім ясне; 
очевидно, пов'язане з порох. 

[порохонь] (бот.) «rриб Agaricus sul
phuratus•> Mak (інша назва [трут]); -
пов'язане з порох; первісно могло сто
суватися постарілих, спорохнявілих 
грибів. 

поращати <<швидко й голосно гово
рити, кричати•>, порощuти <<ТС.•>; -
очевидно, результат семантичної вида-

порплИця 

зміни поращеіти (порощuти) <<стука
ти, ударяти•>, зближеного з верещати, 
кр~ииіт~t. - Див. ще періщити. 

поращИти <<стукотіти (про дощ, пі
сок)•>, порощіти (дощем) <<іти, мжичи
ТИ>> Нед, поращеіти «ТС.>>; - очевид
но, результат контамінації слів порос
нути (про дощ) <<Відразу политися, 
бризнути•> і періщити. - Див. ще пе
ріщити, порскати. 

[порощій] (бот.) <<сухоребрик, Si
symbrium L.>> Mak, ВеБ; - неясне. 

порпати <<рОЗГрібаТИ>>, порпатися 
<<ритися, колупатися•>, п6рплитися, пор
плятися «ТС.•>, [порпанuна] «nарпан
ня, копирсання•> Нед, [порпель] <<лупа 
(на голові)•> Нед, [порпище] <<Яма, яку 
розгребла курка•> Нед, [порплиці] <<стру
пи на голові Г; лупа (на голові)•> Нед, 
[порплuця) <<жаба ВеУг; кріт ДзАтл•>, 
[порплuчка] <<Нікчемний чоловік, який 
удає із себе щось путнє•> Кур, [порпли
ще] <<лупа•> BeYr, [порплі] «ТС.•>, [запо
прdти] <<загребти•> Ж; - бр. поркаць 
«Тикати; [нишпорити, шукати щось ко
паючись; ворушити; ськати]•>, п. [par
pac] <<порпати(ся), рити; бруднити•>, ра
ргас <<ТС.>>, слц. prplat' <<повільно щось 
робити, бабратися, возитисЯ•>, болг. 
пірпам <<(про птаха або рибу) шумно 
бити крилами або плавцями•>, [піпра] 
<<ВИдавати слабкий і одноманітний шум 
крилами, одягом; порпатися, ритися 

(про птахів)•>, м. прпот <<биття (кри
лами)•>, прпати <<б'є (крилами)•>, схв. 
пfтушкати ее <<порпатися, ритися в 
пилюці (напр., про курей).>; - псл. 
*pьrpati (s~). очевидно, афективне ут
ворення, паралельне до babrati, укр. 
бабрати (пор. схв. брбати <<обмацува
ти, шукати навпомацкИ•>); пов'язується 
також (Вар бот Зтимология 1977, 23-
24) з гіпотетичним іє. *per- <<розривати 
(рити), розорювати•>. - Меркулова Зти
мология 1970, 155; Bri.lckner 394-
395. - Пор. бабрати, парпати. 

порплИця <<Залізна планка у верх
ньому млиновому камені•> СУМ, Доп. 
УжДУ ІІ, [павпрuця, партвuця Доп. 
УжДУ ІІ, перпелuця, порквuця, порк-
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лuця, п6f!тлuця, порхлuця тж] <<ТС.•>, 
[n6npuцяj <<тс.; пристрій, яким регулю
ється висота веретена з верхнім каме
неМ•> Ник, [підприця] <<пристрій, яким 
регулюється висота веретена з верхнім 

каменем•> Ник, [повпрuця, п6дприця] 
<<ТС.•> Ник, [пуприця] <<залізко у верх
ньому жорні•> ЛексПол, [пурплuця] 
<<дощечка, на якій тримається спідній і 
верхній гончарний круг>> Мо; - р. 
[ парплИца] <<пристосування для кріплен
ня млинових каменіВ•>, бр. [паf}прьща, 
парпліца, паркліца], п. [puprzyca, 
pamprzyca, pompryca, poprzyca), болг. 
[пмрuца, псіприца], м. прплица, [па
прица], схв. п(трица, слн. [prprfca, po
prica, preprica) <<ТС.>>, цсл. nр"Ьnрнцd 
«дзига», nрьnрнцd, nьnрнцd, nорnлнцd 

<<ТС.>>; - очевидно, псл. *роd-ьрьrіса <<Під
пірка, пристрій для підпирання•>, пов'я
зане з *perti <<упирати, підпирати•>; по
в'язання (Дзендзелівський Доп. УжДУ ІІ 
65-67; ДБ VIII 84-85) з пс5рпати
( ся), псл. *p"rpati недостатньо пере
конливе. - Ніканчук Белар. лінгв. 12, 
69-71. -Див. ще nерти2 . 

[порпличник] (бот.) <<Вербена лікар
ська, Verbena officinalis L.>>, [порили
шина Mak, порплИшник Нед] <<ТС.•>; -
пов'язане з [п6рплиці] <<струпи (на го
лові)•>; назва пояснюється тим, що вер
бена вживається при лікуванні чиряків, 
прищів, висипів та ін. (Носаль 163-
164). -Див. ще порпати. 

ПорсКаТИ <<іЗ СИЛОЮ ПрИСКаТИ, ВИ.тіі
ТаТИ, розсипатися; з шумом випускати 

повітря або воду через рот; різко гово
рити; сміятися; форкати (про коней); 
вислизати, вириватися; швидко кидати

ся кудись•>, п6рськати <<бризкати; си
патися, летіти, [вириватися)•>, п6рсюj
ти, пор6снути, порскИй <<швидкий, 
жвавий (про коня); слизький; який 
легко· розколюється; вивертю-;й; [який 
легко лякається і- відскакує Нед]•>, 
[порськuй] <<швидкий, прудкий; слизь
кий; який легко розколюється•>, порск
лИвий <<Швидкий, жвавий; [боязкий, 
який легко лякається і відскакує Нед]•>, 
[п6рскавка] <<Нежить•> ДзАтл ІІ, [за-
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п6рскатися] <<Стати сопливим•> Ж, на
п6рскливий «напористий», розп6рску
вач Куз, розпорекувальний Она, [спур
снути] <<Зірватися з чого-небудь, ви
слизнути з рук>> Па; - р. [порсксіть] 
<<Кидатися куди-небудь; пирскати від 
сміху•>, бр. [пс5рскаць] <<форкати; при
скати від сміху•>, п. parskac щирхати; 
сичати, потріскувати•>, ч. prskati <<бриз
кати, прискати, пирхати•>, слц. prskat' 
«ТС.•>, вл. porskac <<чхати; пирхати•>, нл. 
parskas <<ПИрхати; бризкати; метати іск
ри•>, схв. прскати <<пирхати; тріщати•>, 
слн. pfskati <<Пирхати, хропітИ•>; - псл. 
*p"rskati, очевидно, звуконаслідувальне 
утворення, паралельне до pryskati <<При
скати•>; - споріднене з лит. purksti 
<<порскати, пирхати (як кіт)•>, лтс. pur
skat <<ТС.>>. - Фасмер ІІІ 333-334; 
3ндзелин СБ3 20; Шахматов ИОРЯС 
7 /2" 338; Boga RR І 475-476; Machek 
ESJC 486; Schuster-Sewc 1136-1137; 
Fraenkel 676; MLihi.-Endz. ІІІ 417; 
Schmidt KZ 32, 384; Bezzenberger ВВ 
221; Persson ВВ 19, 282. 

порсЮк- див. паршук. . 
[порт1 ] <<Коноп.тіяна або лляна нитка 

у вовняній тканині або сукні; рід полот
няної шалі або хустки•>, ln6pma] <<рядо
вина, ряднина з ганчіроК>> Мо, [порте
ниці] <<білі полотняні штани•> ВеЗн, 
[поркенuці] <<штани з грубого білого по
лотна•>, [поркинuці] «ТС.•>, п6pmu <<Шта
ни•> СУМ, Бі, [портінці (поркінці)] 
<<штани•> Ле, [пс5ртка] <<холоша•> О, 
[порткu] «nолотняні штани•>, [портне] 
<<домоткане конопляне або лляне по
лотно>> Л. [портнuна] <<тканина з льо
ну; виріб з домотканого полотна Л>>, 
[порт6к] <<скатерка, шматок полотна•>, 
[nopmyxa] <<груба мішковина•> Нед, 
[портянuці] «Штани з грубого білого 
полотна•>, [портЯнка] <<сукно з бавов
няною основою; кусок бавовняної тка
нини домашнього виробу, бавовняна 
хустка Л•>, портЯнки <<рід панчіх у 
селянок Нед; онучі>>, [портЯр] <<ткач, 
який тче вовняні ТІ\анини з бавовня
ною основою>> Нед, [порть] <<конопля
на або лляна нитка у вовняній тканині 
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або сукні>>, [портнuй] <<конопляниЙ>>, 
[портнЯний] <<ТС.>>, [портовий] <<зітка
ний з ганчір'я>> Мо, [портянuй] «зітка
ний на основі з конопляних нитоК>>, [по
п6рть] <<сукно, в якому основа коно
пляна, а піткання вовняне>> ЛексПол, 
[попортЯний] <<ЗіТІ\аний з вовняними 
нитками на конопляній основі>> Нед; -
р. діал. бр. порт <<лляна або бавовняна 
тканина>>, др. парти <<Шматок тканини, 

клапоть; одяг; пелена; оболонка; нит
ка>>, П. part <<Грубе ПОЛОТНО>>, Ч. prtak 
<<швець, шо лише ремонтує взуття>>, 

слц. [prtok] <<скатерка>>, болг. парту
шИна <<Пожитки, манаттЯ>>, м. пртен 
<<ПОЛОТНЯНИЙ>>, СХВ. пртен <<ТС.>>, СЛН. 
prt <<шматок полотна; скатерка; прости
радЛО>>, стс л. nр"Ьт"Ь <<шматок полот

На>>; - псл. *p"rtь, остаточно не з'ясо
ваного походження; здебільшого пов'я
зується (Фасмер ІІІ 334; Черньtх ІІ 59; 
ІJреобр. ІІ 111; Младенов 539; Meillet 
Etudes 351; Petersson Ar. Arm. Stud. 
131) З ПСЛ. *porti <<П9РОТИ>>; ВИВОДИТЬСЯ 
також (Machek ESJC 487) від тур. p1rtІ 
<<виношений одяг, лахміття, ганчір'я; 
мотлох>>; менш обгрунтоване пов'язан
ня (Matzeпauer LF 14, 168) з лит. spar
tas <<стрічка>>. 

порт2 <<ділянка берега, обладнана 
для стоянки суден>>, портове <<портове 
мито>> Куз, портовuк, ст. портовьrй 
(1601 ); - р. бр. порт, п. port, ч. слц. 
(рідк.) port, болг. (рідк.) порт, слн. 
p6rt; - через англійське або німецьке 
посередництво (англ. port, н. Port) за
позичено з французької мови; фр. port 
походить від лат. portus <<ВХід до бу
динку; порт; пристань; гавань>>, пов'я
заного з рогtа <<ворота, брама>>, спорід
неного з дісл. fjQrdr <<бухта>>, двн. furt 
<<брід>>, псл. *perti <<іти, просувати
СЯ>>.- СІС2 671; HUttl-Woгth 16; Фас
мер ІІІ 334; КІеіn 121.9-1220; Dauzat 
575; Walde-Hofm. ІІ 343-344. -
Див. ше перти• . . 

порт- (перший компонент складних 
слів типу портбукет, портплед, порт
сигар); - р. бр. болг. порт-, п. port-; -
виділене з відповідних складних слів, 

портер 

запозичених з французької мови; фр. 
porte- (bouquet <<вазочка на квіТИ>> і 
под.) пов'язане з дієсловом porteг <<Нес
ТИ>>, що продовжує лат. portare (<*po
ritare) <<ТС.>>, споріднене з дінд. parayati 
<<ПрОВОДИТЬ>>, ГОТ. farjan <<ЇХаТИ>>, ПСЛ. 
*perti <<іти, просуватися>>. - Dauzat 
575; WaJde-Hofm. ІІ 345. - Див. ще 
перти•. 

портал <<архітектурно оформлений 
вхід до монументального будинку>>, 
портсільний; - р. болг. портсіл, бр. 
партсіл, п. вл. portal, ч. слц. слн. por
taJ, м. портал, схв. портал; - запо
зичено з французької або італійської 
мови, можливо, через німецьку (н. Por
tal); фр. portaJ, іт. portale походять від 
елат. portale <<Ворота, брама>>, пов' яза
ного з лат. porta <<ТС.>>.- СІС2 671; 
Фасмер ІІІ 334; St. wyr. obcych 592; 
Holub-Lyeг 385; Dauzat 575. - Див. 
ще порт2 . 

[портати] <<збирати>> Нед, [парта
нuна] <<З трудом зібране маЙНО>) Нед; -
неясне; можливо, походить від рум. 
purta <<нести, носити; переносити>>. 

портатИвний; - р. портатuвньrй, 
бр. партатьrf)ньr, п. portatywny, слц. 
portatfvny, болг. портатuвен; - запо
зичення з французько"{ мови; фр. porta
tif (жін. р. portative) <<портативний, пе
реносниЙ>> утворено від porter <<носи
ТИ>>. - СІС2 671; Kopalinski 770; 
РЧДБЕ 577; Dauzat 575. - Див. ще 
порт-. 

портвейн; - р. портвеин, бр. 
партвейн, п. portwein, portwajn, болг. 
п6ртвайн; - за посередництвом ро
сійської і німецько·{ мов (н. P6rtwein) 
запозичено з англійської; англ. port-wi
пe <<портвейн (букв. портське вино, ви
но з Порто)>> утворено з Port <<Опорто>> 
(португальське місто, де почали вироб
ляти портвейн) і wіпе ( < данг л. win), 
що походить від лат. vїпum <<ВИНО>>. -
Фасмер ІІІ 335; Черньrх ІІ 58-59; Пре
обр. П 109; Кluge-Mitzka 560, 848; 
Кlein 1220, 17 46. - Див. ще вино. 

портер (сорт пива), п6ртерна 
<<ПИВНа>>; - р. болг. п6ртер, бр. n6p-
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тзр, п. ч. сJщ. вл. poгter; - запози

чення з англійської мови; англ. рогtег 
виникло як скорочення початкового 

словосполучення porter's Ьеег, букв. 
<<Пиво носія, вантажника•>, і походить 
від фр. ст. porteour <<носій, вантаж
НИК•>, що продовжує лат. portator (зн. 
в. portatorem) <<Носій, вантажник•>, по
хідне від portare <<носити•>. - СІС2 671; 
Фасмер ІІІ 335; SJ:. wyr. obcych 593; 
Ho!ub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; КІеіп 
1220. -Див. ще порт-. 

ПОрТИК <<Відкрита галерея перед 
ВХОДОМ у будИНОК>>; - р. болr. М. пор
тик, бр. п6рцік, п. portyk, ч. слц. poг
tikus, схв. портик, слн. p6rtik; - за
позичення з латинської мови; лат. por
ticus <<портик, колонада, крита гале
реЯ>> є похідним від poгtus <<Вхід до бу
динку•>. - СІС2 671; St. wyr. obcych 
593; Holub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; 
Walde-Hofm. ІІ 345. -Див. ще порт2 . 

портмоне <<Гаманець для грошеЙ•>, 
заст. портмонет, портмонетка 
<<ТС.•>; - р. болг. м. портмоне, бр. 
партманет, п. portmoпetka, заст. port
moneta, ч. слц. portmoпka, схв. порт
монё, сюі. portmoпe; - запозичення з 
французької мови; фр. porte-monпaie 
<<гаманець, портмоне•> утворене з осно

ви дієслова poгter <<Нести•> та іменника 
monnaie <<Монета, гроші•>, що походить 
від лат. moпeta <<монета•>. - СІС2 671; 
Фасмер ІІІ 335; Чернь1х ІІ 59; КЗСРЯ 
356; St. wyr. obcych 592; Holub-Lyeг 
386; РЧДБЕ 578; Dauzat 483, 575. -
Див. ще монета, порт-. 

[портокаль] (бот.) <<помаранча, Cit
гus auгaпtium L.•> Пі, Mak; - болr. 
портокал, м. портокал; - можливо, 
за румунським посередництвом (рум. 
рогtо~а! <<Помаранче~е дерево•>) запози
чено з новогрецька! мови; нгр. 1ГОрто

щхЛЛІ <<Помаранча•> nоходить від іт. por
togallo (мн. portogalli) <<португальська 
помаранча (дерево і плід)•>, шо виник
ло внаслідок скорочення з arancio di 
Portogal!o «nомаранча з ПортугаліЇ>>. -
Младенов 493; DLRM 644; СДЕЛМ 
326; Battisti-Alessio 3031. 
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портрет СУМ, Нед, [портреть] 
(жін. р.) <<портрет•>, [патрет, п6т
реть (жін. р.) ВеБ, потрать (жін. р.) 
Нед] <<ТС.•>, портретuст, [патретник] 
«nортретист; фотограф•>, портретува
ти; - р. болг. портрет, бр. парт
рат, п. вл. portret, ч. слц. слн. рогtгеt, 
м. портрет, схв. портрёт; - очевид
но, за посередництвом німецької мови 
(н. Portгat) запозичено з французької; 
фр. portrait <<портрет, зображення•> тю
в'язане із заст. portraire <<зображувати, 
репрезентувати•>, що походить від лат. 
pгotrahere <<Витягати, протягати; вияв
ляти; тягти•>, утвореного з префікса 
рго- і дієслова trahere (traho) <<ТЯГТИ•>. -
СІС2 672; Фасмер ІІІ 335; Чернь1х ІІ 
59; КЗСРЯ 356; SJ:. wyr. obcych 593; 
Holub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; Dauzat 
5 76; Кlein 1221. - Див. ще абстрагу
вати, про. 

портулак (бот.) <<Portulaca L.•>, [пор
тулсіка Куз, портуляк Mak, пор
туляка Mak, бутерлак Mak] «ТС.•>; -
р. болг. портулсік, бр. партулсік, п. 
слц. portulaka, ч. portulak; - можливо, 
частково за посередництвом російської, 
польської та німецької (нвн. Portu
!a(c)k) мов запозичено з латинської; 
лат. portulaca є похідним від portula 
<<ХВіртка, дверцята, ворітечка•>, зменш. 

від porta <<Ворота, двері•>; назва росли
ни зумовлена тим, що ії насіннєва ко
робочка має кришку. - Walde-Hofm. 
ІІ 345. -Див. ще порт2 . 

портупея <<ремінь, до якого присті
бують холодну зброю, польову сумку•>, 
[портупей] Чопей, портепе Куз; - р. 
портупея, бр. партупея, ч. portepe, 
розм. portupe, слц. слн. · portepe, болг. 
портупей, схв. портепё; - запозиче
но з французької· мови, очевидно, част
ково через російське па<;:ередництво; 
фр. рогtе-ерее «ТС.•> утворено з Біддіє
слівного компонента рогtе- <<Порт-•> та 
іменника ерее <<ШПага; МеЧ•>, ЯКе ПрОДОВ
жує лат. spatha <<широкий і довгий дво
січний МеЧ>>, ЩО ПОХОДИТЬ ВіД Гр. СППХ&11 
<<ШИрокий клинок; (текст.) бердо; широ
ке стебло•>, спорідненого з днн. spado 



портфель 

<<Лопата•>, дангл. spade, spadu, нвн. Spa
ten <<ТС.>> і, можливо, пов'язаного з гр. 
сппхw <<ТЯгну, розтягуЮ>>. - СІС2 672; 
Фасмер ІІІ 335-336; Черньrх ІІ 59; 
КЗСРЯ 356; Holub-Lyer 385-386; 
РЧДБЕ 578; Dauzat 285; Bloch І 262; 
Frisk ІІ 755. - Див. ще порт-. 

портфель <<сумка для паперів, кни
жок; папка; [гаманець Куз],>; - р. 
портфель, бр. партфель, п. portfe!, ч. 
слц. portefeui!le, poгtfej, болг. портфейл 
<<Портфель, гаманець•>, розм. портофел, 
м. портофел «ГаманецЬ», схв. порт
фё;ь <<портфель•>, слн. portfe!j <<ТС.•>; -
запозичення з французької мови; фр. 
portefeui!le <<гаманець; папка; портфель 
(міністерськиЙ)•> складається з Біддіє
слівного компонента porte- (від porter 
<<НОСИТИ>>) та іменника feui!le <<листок 
(рослини); аркуш (паперу)•>, яке продов
жує лат. folium (мн. folia) <<ЛИСТОК>>, спо
ріднене з гал. Ьі!е <<листочок, цвіт•>. -
СІС2 672; Фасмер ІІІ 336; Черньrх ІІ 
59-60; КЗСРЯ 356; Si. wyr. obcych 
592; Holub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; Dau
zat 321-322, 575; Bloch І 296; Walde
Hofm. І 523-524. - Див. ще порт-. 

порть€ <<працівник готелю у вести
бюлі•>; - р. портье, бр. парцье, п. por
tier, ч. розм. слц. заст. portyr, слц. вл. 
portier, болг. портиер, м. портир, схв. 
портйр, слн. portlr; - запозичення з 
французької мови; фр. portier <<швей
цар, портьє•> продовжує пізнє лат. por
tarius «ТС.>>, похідне від porta <<Ворота, 
двері•>. - СІС 2 672; Si. wуг. obcych 
592; Holub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; 
Dauzat 575; Wa!de-Hofm. ІІ 343-
344. - Див. ще порт2 . 

порть€ра; - р. портьера, бр. пар
цьера, n. portiera, ч. слц. portiera, болг. 
портиера, схв. портиjера, слн. portie
ra; -.запоЗичення з французької мови; 
фр. portiere <<портьєра; дверцята (авто
мобіля, вагона)>> продовжує нар.-лат. 
*portaria, похіщ-Іе від лат. porta <<двері, 
ворота•>. - СІС2 672; Черньrх ІІ 60; 
КЗСРЯ 356; Si. wyr. obcych 592; Ho
lub-Lyer 386; РЧДБЕ 578; КІеіn 1221; 
Dauzat 575. -Див. ще порт2 . 

поручик 

[портяннИ.к] (бот.) <<Льон новозе
ландський, Phormium tenax Forst.•> Нед, 
[портянець] <<астрагал еспарцетний, 
Astragalus onobrychis L.•> Mak; - по
хідні утворення від [порт] <<Лляна нит
ка•>; назви зумовлені певною подібніс
тю обох рослин до льону (NSD 939; 
Нейштадт 351 ). -Див. ще порт1 . 

[порубок] <<збір, внесок на громад
ські потреби (утримання писаря, учи
теля, сторожів тощо) Г; розподіл внес
ку Нед•>; - р. [поруб) <<Мирська роз
кладка податку і частка, що припадає 
на кожного; грабунок, захоплення•>; -
бр. ст. порубика <<кривда, збитоК•>, п. 
заст. poru bstwo <<розпуста•>, poru Ьса, 
porubnik <<розпусник; [лиха людина]•>, 
слц. заст. porub <<Збір, податок•>; - оче
видно, результат видазміни запозичено

го свн. beroup <<Грабунок, розбіЙ>>, пов'я
заного з berouben <<грабувати•>, префік
сальним похідним від rouben «Грабува
ТИ>>, roup <<Грабунок, плюндруваннЯ•>, 
СПоріднеНИХ З дінд. r5payati <<СПрИЧИ
НЮЄТЬСЯ до розривання, відламуєтьсЯ•>, 
rupyati <<МаЄ розрИВИ на ТіЛі>>, ЛИТ. ГU
peti «ТурбуваТИСЯ>>, rupas, rupus <<Не
гладКИЙ, нерівниЙ•>. - Кluge-Mitzka 
58, 61' 585-586. 

[поручейник) (бот.) <<Вех, Sium L.•> 
Mak; - бр. паручайнік «ТС.•>; - запо
зичення з російської мови; р. поручей
ник «ТС.» утворене з прийменника по 
та іменника ручей <<ручаЙ•>; російська 
назва зумовлена тим, що вех росте, як 

правило, по берегах річок, ручаїв, біля 
води (Федченко-Флеров 690-692; 
Нейштадт 416); пор. інші назви веху: 
укр. [кірничник) пов'язане з кринИця, 
слц. potocnik від potok <<струмок, ру
чаЙ•>. -Див. ще по, ручай. 

поручик (офіцерське звання), по
ручник <<лейтенант Нед; уповноваже
ний, гарант; старший лейтенант Куз•>, 
[порутчик] <<Лейтенант•> Нед; - р. 
болг. поручик, бр. паручнік, ч. слц. po
ruc!k <<ЛеЙтенант; (заст.) поруЧИК>>, ВЛ. 
porucnik <<командувач, володар; лейте
нант•>, м. поручник «nоручик; старший 
лейтенанТ», СХВ .. поручнйк <<ПОруЧИК>>, 
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порушка 

слн. porocnik <<лейтенант, поручик•>; -
запозичення з польської мови; п. po
гucznik <<Поручик; (ст.) той, кому щось 
доручено, уповноважений, заступник•>, 
очевидно, походить від ч. porucnfk, 
похідного від дієслова poruciti <<доручи
ти, довірити•>, пов'язаного з ruka <<ру
ка•>. - Фасмер-Трубачев ІІІ 336; 
Мельников Slavia Зб, 105; Hi.ittl-Worth 
18. -Див. ще по, рука. 

[порушка] (бот.) <<фіалка триколір
на, Viola · tricolor L.•> Куз, ВеБ, ВеНЗн, 
[порушник] <<волошка Маршалла, Cen
taurea marschalliana Spreng.; гадючник 
шестипелюстковий, Filipendula hexape
tala Gilib. Mak; Lycopodium complana
tum L. Mak•>, [порушень] <<парило зви
чайне, Agrimonia eupatoria L.>> Mak; -
р. [порушник] <<волошка Маршалла•>, 
бр. [парушзнец мужчьtнскі] <<фіалка 
собача, Viola canina L.•>, п. [poruszenik] 
(рослина, вживана як ліки переважно 
при жіночих хворобах); - пов'язане з 
[поруха] <<зміщення матки або іншого 
органу•> чи з порушувати <<Приводити 
в рух, збуджувати•>, похідним від ру
шати, рух; назва зумовлена лікуваль
ними властивостями рослин, що, зок

рема, збуджують діяльність нирок, ви
ділення сечі й поту (Носаль 37, 58, 
168, 170-171, 200-202); пор. р. [по
рушка] <<малиновий чай (засіб, що збу
джує виділення поту)•>. - Шамота 68-
69. - Див. ще по, рух. 

[порушник] (бот.) <<зимолюбка зон
тична, грушанка, Chimaphila (Pyrola) 
umbellata (L.) Nutt.•>; - бр. парушЗ
нец; - очевидно, результат видазміни 
давнішого *погрушник, пов'язаного з 
груша і зумовленого подібністю листя 
грушанки до грушевого; пор. інші 

назви рослини: укр. р. грушанка, бр. 
[грушніца]; п. gгuszyczka, ч. hrusticka, 
схв. [kгuscica], слн. grusica. - Machek 
Jm. rostl. 175. - Див. ще груша. -
Пор. грушанка. 

ПорфИрій, ПорфИр, [ПархвИл, Пор
хвИр, ПрофИрій (Ме), ПрохвИр], Пух
вИр, Фірій ВеЛ, ст. Перфирей (1470), 
Перфуриu (XV ст.), ПорфrІрїй <<баг-
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ря(н), ровє(н) или чрьмнь, шарлат
ньІ(Й)•> (1627); - р. ПорфИрий, бр. 
Парфір, Парфfрьtй, др. Пер~урии, 
Порфурии, слц. Porfyr, болг. ПорфИ
р( ий), Пр6фир, стсл. Порфvрнн, Пор
фнрн, Порфнр'Ь, Порфнл'Ь; - через цер
ковнослов'янську мову запозичено в 
давньоруську з грецької; гр. Порсрuрtщ 
пов'язане з прикметником корсрuрєщ; 
(еол. корсрuрю(,";) <<пурпурний, багря
ний•>, похідним від іменника корсрuра 
<<Порфіра (пурпурна мантія); пурпурна 
тканина>>. - Вл. імена 81; Беринда 
228; Петровский 182; Спр. личн. имен 
446; Илчев 404. -Див. ще порфір. 

порфір <<Гірська порода червоного 
кольору•>, порфіра <<пурпурова ман
тія•>; - р. болг. порфИр, бр. парфір, п. 
porfir, ч. вл. porfyr, слц. porfyг, м. пор
фир, схв. порфйр, слн. porffr; - очеви
дно, за посередництвом німецької мови 
(н. Porphyr) запозичено з грецької; гр. 
кopcpupou(,"; <<пурпурний, багряниЙ•> є 
похідним від іменника корсрuра <<Пур
пурний слимак (Purpura murex); сік із 
цього слимака, пурпурна фарба; пур

пурний одяг; пурпурна т~_анина•>, оче
видно, запозиl{еного з якоtсь середзем

номорської мови. - СІС2 672; Коваль 
99-100; Фасмер ІІІ 336; Преобр. ІІ 
111; Fгisk ІІ 581-582.- Пор. пур
пур. 

порхавка1 (бот.) <<Гриб Bovista gi
gantea Nees. (Lycoperdon bovista L.)•> 
Нед, [порханя Нед, п6рховка Л, 
пурхавка Mak, пурша Нед] «ТС.>>; -
р. [п6рховка, порховИца] «Тс., гриб
дощовик, Lycoperdon•>, бр. п6рхаjjка, 
вл. porchawa, п. purchawka, схв. прха
вац, прхавица «ТС.•>; - лсл. *pьrxavь
ka, похідне від *рьrхаvь(jь) <<який роз
сипається, як пороХ•>, *рьfХ'Ь <<порох•>, 
пов'язаних чергуванням голосних з 
*роrхь «ТС.•>, *pьrxati <<легко переліта
ТИ•>; (пор. р. [п6рхльtй] <<розсипчастий, 
сипкий, подібний . до пороху•>, слн. 
p1~hel <<трухлявий•>, prhek <<розсипча
стиЙ•>). - Фасмер ІІІ 336-337; Мер
кулова Очерки 17 4-175. - Див. ще 
ш~рхати, порох. - Пор. порохавка. 



порхавка 

[порхавка2] (зоол.) <<Жаба ропуха, 
Buffo•>, [порохнdвка, порохнdлка, п6р
халка, щjрхавка] «ТС.•> _ВеНЗн; - п. 
[porchawka] «ТС.>> (з укр.); - похідне 
утворення від * порх (ь), яке зводиться 
до псл. *рьrхь <<порох, парші, шолуді•>, 
пов'язаного чергуванням голосних з 
*роrхь <<порох•>; назва зумовлена особ
ливостями шкіри ропухи, шерехатої й 
укритої бородавками, що зовні скида
ється на вражену паршами. - Див. ще 
ш~рхатИ, порхавка1 . - Пор. парх, 
порох. 

[порхати] «Пурхати; розлітатися 
Нед•>, [порхлuвий] <<швидкий, летючий; 
боязкиЙ>> Нед; - р. порхать «Пурха
ТИ•>, ч. prchati <<тікати; випаровувати
СЯ•>, слц. prchat' «ТС.•>, схв. nfJXaти 
<<пурхати; махати крилами•>, слн. prhu
tati «Пурхати•>; - псл. *pьrxati, пов'я
зане чергуванням голосних з *роrхь 
<<порох•>; [порхлuвий], очевидно, являє 
собою кальку п. pierzchliwy <<Швидкий, 
летючий; боязкиЙ•>, похідного від pierz
chac <<тікати•>, яке продовжує псл. 
*pьrxati, пов'язане з *pьrxati. - Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 420; Фасмер ІІІ 
336-33?; Machek ESJC 481; Skok ІІІ 
39; Брандт РФВ 23, 295; Шахматов 
ИОРЯС 7/2, 336; Matzenauer LF 14, 
95; Trautmanп 206. - Див. ще пор
хавка1. -Пор. пурх. 

[порхкйй] <<боязкий, швидкий; який 
легко лякається й відскакує (про ко
ня)•> Нед, ВеЗн; - очевидно, наслідок 
контамінації [порскuй] «ТС.•> і [порхлu
вий] <<швидкий, летючий; боязкиЙ•>. -
Див. ще порсюіти, порхати. 

[порховИ:на] <<пухкий перегнtи 
Нед; земля, що палить дуже, не хоче 
родитися на ній трава•> ВеБ, [пурх6-
тина] <<Піщана необроблювана ділян
ка•> ЛексПол; - похідне від незасвід
ченого * порх, яке _зводиться до псл. 
*рьfХЬ <<ПОрОХ>>. - Див. Ще Порхав
ка1. -Пор. порох. 

порцелИна <<фарфор•>, [порцелЯн
ка] <<порцелянова люлька; порцелянова 
глина Куз•>, [порцелЯник] <<рід слима
ка, Cyprea tigris•> Куз; - р. ст. порце-

порча 

линьtй <<ПорцеляновиЙ•>, п. porcelana, ч. 
слц. слн. porcelan, вл. нл. p6rclin, болг. 
м. порцелdн, схв. порцулан, порце
лан; - через польське посередництво 

запозичено з італійської мови; іт. por
ce!lana <<Порцеляна•> є результатом пе
ренесення (за подібністю) назви por
cel!ana <<морська черепашка Concha Ve
neris•>, пов'язаної з лат. porcus у зна
ченні <<vulva•>, перенесеним за подібніс
тю з porcus <<СВИНЯ•>, спорідненого з 
псл. *pors~. укр. поросЯ. - Фасмер ІІІ 
337; Dauzat 574; Кluge-Mitzka 560; 
Battisti-Aiessio 3020; Wa!de-Hofm. ІІ 
341-342. -Див. ще поросЯ. 

порція, порці6н, порціон{ст 
(спец.), порціанник (спец.); - р. болг. 
п6рция, бр. п6рцьtя, п. porcja, ч. porce, 
слц. porcia, вл. porcija, м. порциjа, схв. 
порциjа, слн. p6rcija; - очевидно, за 
посередництвом польської мови запози
чено з латинської; лат. portio (род. в. 
-onis) <<частина, частка; стосунок, про
порція•>; генетично пов'язане з pars 
(-rtis) <<частина, відділ•>; форма порці6н 
проникла, мабуть, за посередництвом 
німецької (н. Porti6n) і російської мов 
(р. порци6н). - СІС2 672; Акуленко 
142; Чернь1х ІІ 60; Фасмер ІІІ 337; Wal
de-Hofm. ІІ 258-259. - Див. ще 
партес. - Пор. пропорція. 

порча <<ПОШКОДЖеННЯ, ШКОда; ва
да>>, порчений <<ЗіпсованиЙ, ЯКИЙ має 
фізичну ваду•>, [спортuти] <<зіпсувати; 
схибити•> Нед, [спорчuти] <<зіпсувати•> 
Нед; - р. порча, п6ртить <<ПСувати, 
калічити•>, др. зап-ортити <<пошкоди
ти, попсуватИ•>, исп-ьртити <<зіпсува
ТИ•>, п. parciec <<псуватися; сохнути, 
в'янути•>, ч. ст. zaprtiti <<зіпсувати•>, 
р.-цсл. n'Ьрч" (nорч~) <<шкода•>, n'Ьртн
тн «Тратити•>; - очевидно, псл. *zapьr
titi <<Зіпсувати•> (первісно <<Засидіти яй
ЦЕ'•>), пов'язане з_ *zapьrtьkь <<запорток, 
яйце-бовтун•>; менш переконливе пов'я
зання з пор6ти, псл. *porti ( Фасмер 
ІІІ 335; Чернь1х Il 59; Mikl. EW 243) 
або з лит. pursti <<гнити•> (Matzenauer 
LF 14, 167; Machek Recherches 21). -
Преобр. ІІ 110; Bruckner 397; Holub-
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порчак 

Кор. 432. - Див. ще запорток. 
Пор. вИпороток. 

[порчак] (бот.) <<свербиг<J східна, 
Bunias orientalis L.>>; - р. [порчак] 
«ТС.>>; - очевидно, видозмінене заnози
чення з турецько{ мови; тур. bur~ak 
<<ГороХ>> споріднене з дтюрк. burcaq, каз. 
к.-калп. ног. буршак, башк. борсак, 
тат. борчак, алт. пьrрчак, уйг. пурчак, 
чув. пар~а «ТС.>>; перенесення назви з 
гороху на свербигу зумовлене певною 
подібністю обох рослин до гороху (зо
крема, наявністю стручків - Нейш
тадт 282; Федченко-Флеров 490). -
Фасмер ІІІ 337; Егоров 147, 149. 

поршень, [п6ршінь] Нед; - бр_._ 
п6ршань; - запозичення з російськоt 
мови; р. п6ршень вважається похідним 
від дієслова порхать, спорідненого з 
укр. п6рхати, або пов'язується з [п6р
шень] <<ВИд селянського взуття, пас
тіл>>, етимологічно неясним. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 337; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 365; Преобр. ІІ 111. -
Див. ще порхати. 

порЯдок, поряд, порядкувати, по
рЯдний, п6ряду - див. ряд. 

[порянка] (бот.) <<дягель лікарсь
кий, Archangelica officinalis Hoffm.>> 
Mak; - неясне; можливо, пов'язане з 
р. [порuть] <<допомагати, бути корис
НИМ>>. 

ПОСаГ <<ВіНО (маЙНО, ЩО даЄТЬСЯ ДіВ
ЧИНі при одруженні); посад (місце мо
лодих на весіллі)>> СУМ, Нед, [посага, 
п6сах, п6сяг, посЯга] нс.; весільний 
поІзд з молодою>>, [посажна] <<З бага
тим посагом>> УРС, Нед, [посdжний] 
«nодарований у посаг>> Л, [посагува
ти] <<Одягати, вести й садавити молоду 
на посад>> Нед, [безпосажна] <<безпри
данниця>>, [вuпосажити] <<дати прида
не>>, ['відпосажити Нед, спосаг6вува
ти О, спосажuти О, упосажити] 
«ТС.>>; - р. [посаг] <<одруження; по
саГ>>, бр. пасdг ·<,посаг,>, др. посаг·ь <<Од
руження>>, посагати <<одружуватисЯ>>, 

п. posag <<nосаг>>, ч. заст. posah <<ТС.>>, 
болг. ст. сагати <<оженитися>>, стсл. 

nос"г"тн <<виходити заміЖ>>, noc"rь 
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посесія 

<<Шлюб>>; - псл. posag-ь < *po-sog-, по
в'язане з s~gati <<сягати>>; - спорідне
не з дінд. saJate (pra-) <<Приєднується>>, 
ЛИТ. segti <<ПрИкріплюваТИ>>, sagyti (іте
ратив) «ТС.>>, saga <<Пряжка>>, прус. sa
gis нс. >>, ір л. suaneш ( < *sogn-) <<моту
зок, линва>>; менш переконливе виве

дення псл. posag-ь (Ондруш Зтимоло
гия 1984, 177) від іє. *рак- <<з'єднува
ти, зв'язуваТИ>> і зіставлення його з 
лат. рах <<МИр>>, pactuш <<угода>>. -
Москаленко :УІЛ 29; Фасмер ІІІ 338; 
Machek ESJC 473; BrUckner KZ 45, 
318; Аникин 60-67; Варбот Зтимоло
гия 1980, 32; Matzenauer LF 1 З, 181. -
Див. ще по, сягати. 

ПОСада <<СЛужбове СТаНОВИЩе, міс
це в установі, підприємстві>>; - бр. 
пасада; - очевидно, запозичення з 
польсько{ мови; п. posada <<посада; 
(заст.) становище; фундамент; сели
ще>>, пов'язане з sadzic <<садитИ>>. -
BrUckneг 478-479. -Див. ще садИти. 

[посаль] (присл.) <<досі, до цього 
часу>> Нед; - запозичення зі словаць
коІ мови; слц. posial', [posel', posal'] 
«ТС.>> відповідає укр. [п6сіль] <<до цього 
місця>> (див.). 

лосаманити - див. саманати. 
[посвірж] (орн.) <<вівсянка городня, 

Eшberiza cirlus L.>> Куз, Шаlл, [п6цві
рок] «ТС.>> ВеНЗн; - п. poswierka] 
«ТС.>>; - звуконаслідувальне утворення, 
пов'язане зі [свіргунJ <<цвіркун>> (див.). 

ПОСеред - ДИВ. серед. 
посесія <<Земельне, орендне воло

діННЯ>>, посесор (заст.) <<ВЛаСНИК ПОСе
сіЇ>>, посес[йний, ст. посесьrя (1613); -
р. посессия, бр. пасасія, п. posesja, ч. 
posesor, СЛЦ. posesia, бОЛГ. посесия, 
схв. посесиjа; - залозичення з латин

ської мови; лат. possessio <<володіння; 
власність, маєток>>, пов'язане з possi
deo <<ВолодіЮ>>, є складне слово, що ут
ворилося шляхом поєднання *pots 
<<ПаН>> (пор. лат. potis <<Могутній, спро
можнИЙ>>), спорідненого з другим ком
понентом псл. *gospodь, укр. господь, і 
sideo (sтdo) <<сідаю; володіЮ>>, пов'яза
ного з sedeo <<сиджу>>, спорідненим з 



посиростИ:тися 

псл. sedeti, укр. сидіти. - СІС2 672; 
Hutt!-Worth 16; Sl. wyr. obcych 593; 
Ho!ub-Lyer 386; РЧДБЕ 579; Walde
Hofm. ІІ 347, 350, 507-509. - Див. 
ще господь, сидіти. 

[посиростИ:тися] ~сти мариновану 
рибу•> Нед; - пов'Язане із [сuростний] 
<<сирий, неварениЙ•>, оскільки маринова
ну fибу не варять. - Див. ще сирИй. 

ПОСі] (присл.) <<ДОСі, ДО ЦЬОГО міс
ЦЯ, по це місце; до цього часу•> Нед; -
очевидно, виникло з первісного *по сії 
(місця, часи). - Див. ще по, сей. -
Пор. досі, поти. 

посібник - див. засіб. 
лосіверіти - див. сівер. 
посідати <<Оволодівати; володіти, 

привласнювати•>, посісти, [п6сід] <<влас
ність, володіння Нед•>, [п6сідок, пос{
дище] «ТС.•> Нед, [посідатель] <<влас
ниК•> Нед, заст. посідач, [пос{дник 
Нед] <<ТС.•>, заст. посілість <<володіння, 
маєтоК•>, заст. пасілля <<маєток, сади
ба•>, ст. посtсти <<заволодіти•> ( 1436), 
паседати <<ВОЛОДіТИ>> ( 1562); - J\аЛЬІ<а 
п. posiadac <<мати, володіти•>, що, як і 
ч. posedпouti <<оволодіти (кимось -
про почуття, думки)•>, слц. posadпut' 
«ТС.•>, очевидно, виникло на основі лат. 

possideo <<володію, маю•>, спорідненого 
з п. posiadac <<посідати, сісти, зайняти 
місця•>.- Огієнко РМ 1938/1, 41.
Див. ще по, посесія, сидіти. 

[посіль] (присл.) <<до цього місця•> 
Она; - р. [посе'ль] <<до цього часу•>, ч. 
[pose!, pose!'], слц. posial' «ТС.•>; - псл. 
posele <<досі, до цього місця, до цього 
часу», що утворилося з прийменника 
ро і компонента *sele, який складаєть
ся із займенникової основи se і частки 
Іе (Іе). - ESSJ Sl. gr. ІІ 576. - Див. 
ще 1;1ідсіль, досіль, ле, по. - Пор. 
посаль. 

[посітИ:ти] <<ВідвідатИ•> Нед, [п6січ
ки] <<відвідини•> Нед; - р. посетИть 
<<відвідатИ•>, др. посtтити «ТС.•>, болг. 
посетЯ <<відвідаю•>, м. посетува <<Відві
дує•>, СХВ. посетити <<ВіДВіДаТИ>>, СЛН. 
posetiti, стсл. nос·krнтн (nосі>ЦJж) «ТС.•>; 
- псл. posetiti, похідне від *setь «Гість•>; 

ПОСЛОТІОХ 

споріднене з лит. svetys <<Гість•>, гр. 
Єтаро(,"; <<супутник; товариш•>, гомер. 
fЄТІl(,"; <<друг•>. - Фасмер ІІІ 338; Чер
ньrх ІІ 60; Преобр. П 114-115; Frisk І 
5 79; Hofmanп 97. 

[посіткий] <<рідкиЙ•> (про тканину); 
- очевидно, утворене за допомогою 

префікса по- від іменниr<а с{тка, похі
дного від сіть. - Див. ще по, сіть. 

посітник -див. сить 1 . 
посківкИ - див. постілка. 
[поскінь] (бот.) <<плоскінь, чолові-

чі коноплі, Cannabis sativa mascula•>, 
[поскінки, посконки, посконь, поск
зонки, розклінки] «ТС.>> Mak, [поск{н
ний, поск6нний ДзАтл І, паск{нний 
ДзУЗЛП]; - р. п6сконь, бр. [паскан
ні], ч. [poskunky], poskoпne konopi, 
слц. poskonпe konope, в л. Roskorne 
(paskonпe) konopje, схв. слн. [poskoп, 
poskaпica]; - псл. роskопь, *paskonь 
(?); - загальноприйнятої етимології не 
має; виводиться з іменного префікса 
ра- (ро-) і кореня skon- від і є. * (s)kеп
~віддерта шкіра, луска, кора•> (Schuster
Sewc 1047-1048); зводилось до *р!оs
kопь як похідного від ploskь <<плоскиЙ•> 
(Bruckпer 422); виводилось із *ро
skорпь (від skopiti <<скопити•>) як назва 
безплідних конопель (Kostial ZfS!Ph 7, 
380-381 ); розглядалось як запозичен
ня з фінно-угорських мов, пор. мар. po
(as-k;н1e <<ПЛОСКінь, КОНОПЛі>> (Kofinek 
CMF 26, 136; Machek Jm. rostl. 93); 
при цьому звертається увага на зворо

тну відповідність компонентів у словах 
псл. poskonь і *koпopja, особливо лат. 
caпnabis (пор. також Фас мер-Труба
чев ІІІ 339). - Пор. плоскінь. 

[поскрижавчитися] <<потовктися>> 
(про яйця) О; - неясне. 

[поскубки] (бот.) <<ПJюскінь, Can
nabis sativa mascula Mak; коноплі зви
чайні, СаппаЬіs sativa L. ВеНЗн•>; -
очевидно, результат зближення назви 
[поскінки] «ТС.>> з дієсловом скубти 
(як назва рослини, яку скубуть). -
Див. ще поскінь, скубти. 

[послотЮх] (орн.) <<Золотиста сив
ка; Charadгius apricaгius L. (pluvia!is 
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посмітЮха 

auct.)•> ВеБ; - похідне утворення від 
[слота] <<сльота, дощова погода•>; назва 
зумовлена, очевидно, уявленням про 

те, що птах своїм криком віщує дощо
ву погоду, ельоту (на дощ ворожить 
ВеБ, на дощ свище ВеНЗн); менш 
обгрунтоване припущення (Булаховсь
кий Вибр. пр. ІІІ 223), що назва птаха 
має nрезирливий характер. - Див. ще 
по, сльота. -Пор. слотнЯк. 

посмітЮха (орн.) <<Чубатий жайво
ронок, Galerida cristata Воіе•>, посмі
тЮшка, [посмітЮшок ВеНЗн, смі
тюх тж, смітюха Шарл, смітянка 
тж] «ТС.•>; - п. [posmieciucha, posmie
ciuszek, smieciuch, smieciucha, smieciu
ga] «ТС.•>; - похідні утворення від 
сміттЯ; назва зумовлена тим, що по

смітюха часто зустрічається біля сміт
ників і руїн. - Булаховський Вибр. 
пр. ІІІ 223; Strutynski 104. - Див. ще 
сміттЯ. 

пособИ:ти, пособа, пособництво -
див. засіб. 

[пособиця] <<ряд•> Нед, [пособо
вість] <<розташування один за одним•> 
Нед; - п. ст. posobicq_ <<один за од
ним, по черзі, по порядку•>, ч. posobny 
<<ЯКИЙ іде ОДИН за ОДНИМ>>, НЛ. poso
bicu, posobicy <<разом, укупі; поруч; 
один за одним; один при одному•>, 

болг. [пособкuня] <<близнючка або на
роджена одна слідом за другою•>, схв. 
пособица <<ДЇВЧИН!(а, народжена СЛіДОМ 
за дівчинкою (сестрою)>>, пособац 
<<Хлопчик, народжений слідом за хлоп
чиком•>, слн. [posobezen] <<окремий, 
відокремлениЙ•>, цсл. nосоБь (присл.) 
<<один за одним•>; - псл. posobica, ро
sоЬь утворені на підставі словосполу
чення ро sobe <<ПО собі•>, що могло оз
начапJ <<ОДИН зvа ОДНИМ>>. - Фасмер ІІІ 
340; Schuster-Sewc 1139. - Див. ще 
по, себе. 

[посов'ястий] <<темниЙ•> (про забарв
лення) О; - неЯсне. 

посока -див. сік1 • 
[посокрИ:тИ:ти] <<ПосваритИ•> О; -

неясне. 

посол, посольство - див. слати. 
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поспонувати 

[посолина] <<менструація•> О; - не
ясне. 

[посолонь] (присл.) <<ідучи на захід 
із сонцем•> Нед; - р. [п6солонь] <<За 
сонцем, зі сходу на захід•>, п. [posion] 
<<Сонячний бік•>, [posionny] <<обернений 
до сонця•>; - псл. *роs'Ь[nь (присл.), 
що утворилося з прийменника ро та 
іменника '"s ьlnь <<сонце•>, яке пізніше 
було витіснен~ зменш. *s'Ь!nьсе. - Фас
мер-Трубачев ІІІ 340. - Див. ще по, 
сонце. 

ПОСОХ - ДИВ. СОХа. 
[посочник] «Лягавий собака•> Куз; -

р. ст. посок <<розшук•>, п. posokowiec 
<<Мисливський собака, що вистежує 
звіра по його кривавих слідах•>, болг. 
пасока <<напрям•>, посочвам <<показуЮ•>, 
м. пасока <<напрям•>; - псл. posokь, 
posoka <<стеження; розшук, пошук•>, 
похідні утворення від дієслова sociti 
(укр. сочuти) <<СТеЖИТИ, чатуваТИ>>; П. 
posokowiec пізніше могло зазнати вто
ринного зближення з posoka <<Кров зві
ра•>, похідного від sok <<СіК•>. - Фасмер 
ІІІ 292-293, 731. ~ Див. ще по, со-
чИ:ти. 

поспіл, поспіль, посп{льний, по
сп[льство, поспільщак, посп{льщина, 
посполитак, посполuтий, посполuця, 
посполу, поспольний, паспольство -
див. спіл. 

поспір - див. спорець. 
[поспішка] (бот.) <<паслін чорний, 

Solanum nigrum L.>> Mak; - очевидно, 
похідне утворення від поспішuти (до 
вбиральні); у такому разі назва зумовле
на послаблювальною дією ягід пасльону 
(Лік. росл. Енц. дов. 322, 323). -Див. 
ще спіх. · 

[поспонувати] <<Лаяти, ганити•>, 
[пуспуновати] <<ТС.>> ВеЛ; - бр. ст. 
пос(т)поновати <<принижувати•>; -
запозичення з польської мови; п. post
ponowac <<нехтувати, принижувати•>, 
posponowac «ТС.>> ·походить від лат. 
postpono <<ставлю нижче, вважаю менш 
важливИМ•>, утвореного за допомогою 

префікса (прийменника) post(-) ( < *pos
ti) <<після, по•>, спорідненого з тох. В 



поспособійка 

post;;щ1 <<після>>, лит. pastaras <<остан
ніЙ>>, псл. ро <<після, по, за>>, pozdь <<піз
ніЙ>>, від дієслова pono <<кладу>>. - Бу
льІка 255; Kopaliriski 772; Walde
Hofm. ІІ 347-349. -Див. ще пізній, 
по, позИція. 

поспособійка - див. підсобійка. 
пост, постовuй; - р. бр. болг. м. 

пост, п. ч. слц. post; - запозичення з 
французької мови; фр. poste <<ПОСТ>> по
ходить від іт. posto <<місце; посТ», по
в'язаного· з дієсловом porre <<ставити, 
класти; висуватИ>>, що продовжує лат. 

ponere (pono) <<КЛасти, ставити>>. - СІС2 

673; Фасмер ІІІ 341; Dauzat 576; Bat
tisti-Alessio 3039. - Див. ще пози
ція. 

постав <<ШТ:(Ка, сувій (тканини), 
СУМ, Пі; [сукно] ЧопеЙ>>, [поставuще] 
<<сувій домотканого полотна або сукна; 
умовна міра довжини готової тканини, 
що дорівнює довжині наведеної на ста
нок основИ>> ЛексПол; - р. заст. по
став <<ШТука матеріЇ>>, бр. паста[} «ТС.>>, 
др. постав'Ь <<Жердина; тканина, полот

но; шматок тканини певної мірИ>>, п. 
postaw <<штуко. (сукна); сувій сукна тієї 
довжини, ·у якій виходить з верстата; 
[шістдесят пасом лляного прядива; ос
нова тканини в полотні]; (ст.) стан, 
порядок, правило>>, ч. postav <<штука 
тканини>>, схв. постав <<Шматок ткани
НИ>>, цсл. nocт"R'h <<Жердина; ткани

на>>; - псл. postavь, похідне від діє
слова stati <<СТаТИ>>; діалектне значення 

<<сукно>>, можливо, виникло почасти під 
впливом уг. poszt6 <<сукно>>, що саме є 
запозиченням з якоїсь слов'янської мо
ви. - Kпiezsa І 1, 441. - Див. ще по, 
стати. 

[постадниця] <<дівчина, що грає го
ловну роль на обжинках>>; - р. [по
статАица] <<ЗаЖИННИЦЯ, ЖНИЦЯ, ЩО 
веде перед>>, п. [postadnica] <<Жниця, що 
випереджає інших у роботі>>, [postat
nica] <<ТС.>>; - первісне постатниця, 
похідне від постать <<смуга поля, яку 
займають женці>>, що утворилося за до
помогою префікса по- і суфікса -ть від 
дієслова стати; первісне значення 

по стіл 

на, що (перша) займає постаТЬ>>. -
Див. ще по, стати. 

[посталь] (бот.) <<аконіт, Aconitum 
L.>> Нед; - очевидно, похідне від діє
слова стати (діал. СТ.) <<ЗаЛИШаТИСЯ, 
бути, стоятИ>>; у такому разі значення 

слова мало бути «Те, що залишаєтьсЯ>>; 
назва могла бути зумовлена отруйніс
тю деяких видів аконіту, які не поїда
ються худобою і залишаються на пасо
вищах (Нейштадт 254-255). - Див. 
ще По, стати. 

постамент <<основа пам'ятника, 
скульптури, колонИ>>; - р. болг. м. 
постамент, бр. пастаАtент, п. pos
tument, ч. слц. вл. postameпt, схв. по
стамент; - запозичення з німецько'і 
мови; нім. Postament походить від 
елат. postamentum <<постаменн, пов'я
заного з лат. positus <<покладенИЙ>>, ро
по <<кладу>>. - СІС2 673; Holub-Lyer 
387; РЧДБЕ 579. -Див. ще позИція. 

[постанець] (ент.) <<тарган, Peripla
пeta orientalis>>; - неясне. 

постигний, постuжно - див. стИг
нути1. 

[постИлиці] (бот.) <<сорт слив, Pru
nus iпsititia variet.>> Mak, ВеНЗн; - не
ясне; можливо, первісне [*постuгли
ці], похідне від постигати. 

[постій] (присл.) <<стільки, таК>> 
Нед; - очевидно, первісне * пост{ль 
( < *постоль), що утворилося внаслідок 
злиття прийменників по, с'Ь (пізніше з) 
і прислівника толь (пор. др. толь <<СТі
льки, таК>>), генетично пов'язаного з 
укр. тільки. - Див. ще з1 , по, тіль
ки. 

постіл <<м'яке селянське взуття з 
цілого шматка шкірй; [личак]>>, посто
лЯр <<Майстер, який робить постали; 
той, хто ходить у постолах>>; - р. [по
стола], бр. [посталь't], П. [postoi] <<ЛИ
ЧаК>>, ч. lpostola] <<ТС.>>, схв. [поста] 
(род. В. постала) <<ЧереВИК>>, СЛН. pos
tol; - псл. postolь ·( <*podtolom), скла
дне слово, утворене з основи *pod- із 
значенням <<нога>> (пор. дінд. padam 
<<слід, відбиток, нога>>) і компонента 
*tolь, очевидно, із значенням <<Підош-
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ва>> (пор. дінд. talam <<поверхня, доло
ня, підошва>>), що зберігається в укр. 
тло; споріднене з дінд. padatale (дв.) 
<<Підошва (взуття)•>; менш імовірне по
ходження слова від тур. postal нуфля.> 
(Горяев 276; Lokotsch 133), яке можна 
припустити тільки щодо болг. [постал] 
<<постіл>> (Младенов 496); лтс. pastala 
<<постіл•>, ест. pastal «ТС.•> є, мабуть, за
позиченнями з давньоруської мови. -
Фас мер-'-Трубачев 341-342~ Преобр. 
ІІ 113-114; Machek ESJC 474.
Див. ще під1 , тло. -Пор. застоли. 

[постілка] (бот.) <<Скабіоза, Scabio
sa L.>> Нед, [посківкu Ко, постілкu] 
<<ТС.>>, [постол[вка] <<волошка скабіозо
видна, Centaurea scabiosa L.>> Нед; -
неясне. 

постільга (орн.) <<боривітер зви
чайний, Falco tiпnunculus•>, [постuльга 
Нед, Куз, постолічак Л], пустельга 
УРС, Нед, [апостельга Шарл] «ТС.•>; -
р. пустельга, бр. пустальга, п. pus
tuika, pustolka, pusto1, ч. postolka, ст. 
postolka, слц. pustovka, вл. pustolka, 
pustawa, НЛ. pastur)ica, СХВ. постолов
ка, слн. post6vka «ТС.>>; - слово нез'я
сованого походження; пропонується по

в'язання з псл. pustь «nустиЙ>> (Mikl. 
EW 268; Преобр. ІІ 154; Фасмер ІІІ 
410) як назви птаха, що живе в пусте
льних місцях; виведення з первjсного 

псл. *postojьlovьka (Machek ESJC 474) 
як птаха, що здатний при полюванні за
стигнути, постояти в повітрі без руху; 
тлумачення (Никонов ЗИРЯ ІІ 90-92) 
як запозичення з тюркських мов (пор.: 
хак. пасторгай <<Жайворонок>>, алт. бос
торкай, ног. бозторгг'Ьай «ТС.•> )" -
Фасмер-Трубачев 410; Schuster-Sewc 
1193. 

rюстолакати <<патякати,>; - неяс
не; можливо, виникло з давнішого *пу
стогалакати, утвореного з поєднання 

СЛіВ пустtій і галакати З ПОЧаТ!(ОВИМ 
значенням <<балакати, базікати•>. -
ПоR. пасталакати. 

[постолЯнка] (бот.) <<айстра, Aster 
L.; садова айстра китайська, Calliste
phus chiпensis Nees.>> Mak; - очевид-
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но, результат видозміни назви [компо
стеля, компостелька] «ТС.>> з відпадін
ням першого складу. - Див. ще кам
пустелія. 

посторонок <<ремінь або мотузок, 
що з'єднує в упряжці хомут з орчи
КОМ>>, [посторамок Нед, посторанка 
Пі, построма Пі] <<ТС.>>; - р. пост
рамка, [постранка, посторанка], бр. 
пастранак, ч. postranek, postгanek, 
слц. postranok, вл. нл. postronk; - оче
видно, калька п. postгonek, [postгonk, 
postrz6пek, postromek], яке, у свою 
чергу, є калькою ч. postranek «ТС.>>, що 
могло виникнути на підставі свн. stгanc 
«посторонок; мотузок, канат», нвн. 

Stгang «ТС.>>, спорідненого з дангл. 
streng, англ. stгing, дісл. streпgг <<Моту
зок, канат; ремінь•>, ірл. sreaпg <<Моту
зок, канат>>, дірл. sгeпgaim <<тягну>>, 
лат. stringo <<Натягаю•>, лтс. stгingt <<ста
вати тугим, засихати•>, stгangs <<енер
гійний, бадьорий; мужніЙ>>, внаслідок 
його зближення з ч. stгana <<сторона•>; 
менш переконливі інші пояснення по
ходження слова: виведення його як 
праслов'янського утворення з псл. *ро 
stoгne (>*postorпьkь) (Фасмер ]ll 342; 
Bгilckner 432; Machek VESJC 474; 
Holub-Kop. 287; Schuster-Sewc 1140-
1141; Шахматов Очерк 155; Torbioгns
son ІІ 73), пов'язання р. пострамка із 
стремя (Преобр. ІІ 114), етимологічне 
зближення з двн. stгo(u)m <<мотузок•> та 
р. струна (Persson Веіtг. 788, 891 ), з р. 
простереть (Peterssoп BSl. Wortst. 
81), з укр. тер_міття, слн. заст. (s)teг
mati <<ткатИ•> (Вezlaj Eseji 130). - Mat
zeпauer LF 13, 182; Кluge-Mitzka 755. 

[постріл] <<зустріч; поганий, нещас
ливий випадок; пристріт>> Нед; - оче
видно, результат можливої в частині 
південно-західних говірок гіперистичної 
зміни давнішого *пострів, похідного 
від стрівати. ---: Див. ще по, стрі
тити. 

[постріт] (бот.) <<роговик, Ceгas
tium vulgatum L.•> Нед, Mak, [пострі
тник] <<лутига, АtгірІех L.•> Mak; -
неясне. 



постріш 

[постріш] (жін. р.) <<група 8-
10 дворів, що разом наймають одного 
пастуха; частина села, передмістя 

Нед•>; - очевидно, результат поєднан
ня прийменника по з іменником стрі~. 
ха, тут ужитим як позначення певно! 

хати з двором. -Див. ще по, стріха. 
построма - див. пастрама. 
постулат, постулювати; - р. 

болг. м. постулат, бр. пастулат, п. 
вл. postul.at, ч. слц. слн. postulat, схв. 
постулат; - запозичення із західно
європейських мов; н. Postu!at, фр. pos
tu!at, англ. postu!ate походять від лат. 
postulatum <<вимога, проханнЯ>>, пов'я
заного з дієсловом postulo <<Вимагаю•>, 
утвореним з posco ( < *рr(к)sко), спорід
неного з дінд. prcchati <<питає•>, тах. А 
praksa(m) <<прошу•>, лит. prasyti <<вима
гати, просити•>, псл. prositi, укр. просИ
ти. - СІС2 673; Kopalinski 772-773; 
Holub-Lyer 387; РЧДБЕ 579; Dauzat 
576-577; К!еіп 1224; Walde-Hofm. П 
346-347, 350. -Див. ще просИти. 

[постуночки] <<личаки; черевички•> 
Нед; - неясне; можливо, помилковий 
запис незафіксаван ого * поступочки, 
похідного від ступати. 

поступки - див. піст. 
[постушель] (бот.) <<бугила лісова, 

Anthriscus silvestris Hoffm.•> Mak, [пус
тошель] «ТС.>> Mak; - очевидно, запо
зичення з російської мови; р. [посту
шель] <<ТС. •> вважається результатом 
видазміни деетимологізованого [пус
тосел] <<ТС.>>, утвореНОГО З ОСНОВ слів 
пуст6й <<ПУСТИЙ>> і СеЛО (селить) <<СеЛО 
(селити)•> як назви бур'яну, що росте 
на незайнятих місцях, у тому числі та
ких, де колись було якесь селище. -
Даль ІІІ 541. - Див. ще пустИй, 
село. 

посуД, посуда, посудИна, посуд
ник, посудок -див. суд2 . 

посула -див. сулИти1 . 
ПОСЬОЛОК <<СеЛИЩе>>; - бр. пасе

лак; - запозичення з російської мови; 
р. посёлок «ТС.>> пов'язане з поселЯть, 
похідним від селИть <<селитИ•>. - Див. 
ще по, село. 

потакати 

[посюх] <<обід, що складається із са
мого лише борщу•>; - неясне. 

посяг, пасЯга -див. посаг. 
[потабеньки] <<дурниця, нісенітни

ця, теревені•> Пі, [потебнЯ] <<Ледар, ле
дащо•> О, [потінЯ] «ТС.>> О; - неясне. 

[потаєнниця] (бот.) <<петрів хрест 
лускатий, Lathraea sguamaria L.•> 
Mak; - р. [потаеющаJ, схв. потаj
ница ,«ТС.>>; - похідне утворення від 
потаїти(ся);- очевидно, калька на
укової назви нлат. !athraea, яка зводи
ться до гр. Ла&раТо~ <<таємний, прихо
ваний•>; назва зумовлена тим, що знач
ну частину свого життя ця рослина 

проводить під землею, живлячися со
ками тієї рослини, до якої присмокта
лася (Вісюліна-Клоков 283). - Симо
новиt1 267. -Див. ще по, та1ти. 

потайник - див. тайник. 
[потак1 ] <<у ткачів: інструмент для 

намотування ниток на шпульку•> Нед, 
[п6тач ДзУЗЛП, потачка Нед, по
ток, п6дак ЛексПол] «ТС.>>; - п. [po
tak] <<Прилад для намотування шпульок 
на ткацькому верстаті•>, ч. [potacj <<Ве
ретено з намотаними нитками•>, слц. 

lpotak] <<прядка•>, вл. potac <<Веретено з 
пряжею•>, нл. p6tac <<веретено, шпуль
ка>>; - псл. potakь, роtась, пов'язані з 
*potacati (ітератив), potociti <<поверті
ти, покрутити•>, похідними від tociti 
<<точити, крутитИ>>. - Дзендзелівськи{і 
St. sl. 1 З/ 3-~, 233; Machek ESJC 
474; Schuster-Sewc 1141-1142. 
Див. ще по, точИти2 . 

[потак2 ] <<чоловічий статевий ор
ган•> Нед, [п6тка] ~<жіночий статевий 
орган•> (Ме), [потИчка] <<ТС.>> Нед; -
р. [п6тка] <<чоловічий член•>, бр. [пот
ка] «ТС. •>, п. [potka) <<Жіночий статевий 
орган•>; - псл. [*рьtьkа] <<статевий ор
ган•>, результат перенесення на орган 

назви рьtьkа <<ПТаХ•>; як семантичну 
паралель пор. укр .. курка <<Жіночий 
статевий орган>>; п. [potka] (зам. зако
номірного *petka), є, очевидно, запози
ченням із східнослов'янських мов. -
Див. ще потЯ, птИЦя. 

потакати, потаt(Ка - див. так. 
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потала - див. талувати. 
[поталь] (присл.) <<до цього місця•> 

Нед; - очевидно, запозичення зі сло
вацької мови; слц. [potal], potial' <<ТС.•> є 
складним за походженням прислівни

ком, утвореним з прийменника ро <<ПО•>, 
займенникового кореня t- (слц. ten, 
укр. той) і частки li. - ESSJ Sl. gr. ІІ 
578. - Див. ще по, той. - Пор. по
тіль. 

Потап, ст. Потап'Ь (1498), Пота
пій <<Коєстрань•> ( 1627); - р. Потап, 
Потапий, бр. Патап; - неясне; мож
ливо, походить від гр. *Потсопщ, по
в'язаного з котсоr6(,"; <<З якої країни, 
звідки; нгр. ниций, підлиЙ•>. - Вл. 
імена 81; Беринда 228; Спр. личн. 
имен 444. 

ПОТаПЦl <<Підсушені ШМаТОЧКИ ХЛі
ба, які їдять з гарячою стравою, водою; 
змащені жиром і підсмажені скибочки 
хліба; [тетеря, кришений хліб з водою і 
сіллю Бі, Нед; юшка хлібна Нед, Пі]•>; -
очевидно, похідне утворення від [пота
пати] <<ПОТОПаТИ, ТОНУТИ>>, ПОВ'язаНОГО 
з топИти. -Див. ще по, топИти•. 

[потарашатися] <<нехтувати, мати 
за ніщо•> О; - неясне. 

[потаска] <<У гончарів: кочерга для 
перегрібання в горні під час обпалю
вання•>; - неясне; можливо, пов'язане 
з [таскати] <<Тягати•>. 

[потати] <<потон~ти•>, [потавати] 
<<ТОНУТИ>>, [поталийj <<ЯКИЙ ПОТОНуВ, 
провалився, запалий; увігнутиЙ•> Нед; -
результат перенесення форми [пота
тuj (потанути, [потавати]) <<розта
нути•> на потощjти, [потапати] під 
впливом фонетичної тотожності (омоні
мічності) двох різних семантично спів
відносних з цими формами слів пото
пuтися. - Див. ще танути. - Пор. 
тонути, топИти 1 • 2

. 

[потатуритися] ·<<звикнути до чо
гось, піддатись якомусь настрою Ва; 
зробити вигляд, удаТИ•>; - неясне; мож
ливо, пов'язане з [понатуритися] 
(комусь) <<потоваришувати з кимось; 
комусь довіритися•>, похідним від на
тура. 
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потахати, потахнути - див. тах
нути. 

ПОТаШ <<Калієва сіЛЬ вугіЛЬНОЇ КИСЛО
ТИ>>, поташня <<ПОТаШНИЙ заВОД>>; - р. 
болг. поташ, бр. паташ, п. potas, ч. 
слц. potas, вл. potasa, м. поташа, схв. 
поташа; - можливо, за посередницт
вом нвн. Pottasche «ТС.•> запозичене з 
голландської мови; гол. potas <<поташ•> є 
складним словом, утвореним з pot «Гор
щик, казанок, кухоль; банка•>, що похо
дить від фр. pot <<Горщик•> і, далі, нар.
лат. pot(t)us <<Келих•>, етимологію якого 
не з'ясовано, та as <<Попіл•>, споріднено
го з нвн. Asche, вірм. асіuп <<ТС.>>, дінд. 
asab «ТС., ПИЛ>>, лат. arere <<ГОріТИ>>; ОТ
же, буквальне значення слова <<Горшко
вий попіл•>; виникнення його пояснює
ться тим, що первісно поташ видобува
вся виварюванням попелу в горщи

ку. - СІС2 673; Шелудько 43; Чернь1х 
li 61; Фасмер ІІІ 343-344; Преобр. ІІ 
115-:;-116; Hi.ittl-Worth 19; Machek 
ESJC 475; Holub-Lyer 387; Кluge
Mitzka 33, 561; Vries NEW 21, 542; 
Dauzat 577; Walde-Hofm. ІІ 351. 

поташнИк (бот.) <<Salsola L.>>; - р. 
поташник; - похідне утворення від 
поташ; свою назву рослина дістала у 
зв'язку з тим, що їі використовують 
для кустарного виготовлення поташу 

(Вісюліна-Клоков 149; Нейштадт 224-
225). -Див. ще поташ. 

потебнЯ <<ШКіряна лопать з боків 
сідла•>, [потабе'нки] <<дві чотирикутна 
вирізані й розписані шкіри у козачого 
сідла•> Бі, [потабе'нок, потабе'нці] 
«ТС.>> Бі; - р. [потебнЯ]; - очевидно, 
результат помилкового сприйняття як 
зменшеної форми потебенька (<*по
тебе'нка) «ТС.», яке, у свою чергу, ви
никло, мабуть, внаслідок злиття при
йменника по зі словом *тебе'н( ь)ок 
небенка (шкіра сідла; пізніше - по
тебня) •> (зокрема, в словосполученнях 
типу (ударив) по тебе'ньку). - Поте
бня РФВ 5, 239; Фасмер ІІІ 344. -
Див. ще по, тебенка. 

[потелИжитиtя] <<Поплентатися, по
тягтися•>; - очевидно, давніше *поте-



потеліжник 

л{житися, пов'язане з [тел[га] <<ВіЗ•> 
(див.). 

потеліжник - див. пітелЮга. 
[потемезИ:ти( ся)] <<зміцніти, відпо

ЧИТИ•> Нед, [потемезіти (ся)] <<ТС.>> 
Нед; - неясне; можливо, походить від 
рум. молд. se tamadui <<одужувати, здо
ровішатИ>>. 

потенція <<приховані можливості, 
здатності, сили•>, потенціал, потен
тат <<ВоJюдар•>, потенційний, потен
ціальний, потенціювати; - р. болг. 
потенция, бр. патЗнцьrя, п. potencja, 
ч. potence, слц. potencia, вл. potenca, 
м. потенциjа, схв. потенциjа, слн. po
tenca; - очевидно, через польське по
середництво запозичено з латинсько·[ 
мови; лат. potentia <<сила, змога; полі

тична влада, вплив•> пов'язане з potuї 
<<(я) міГ•>, *potёre <<МОГТИ•>, potis <<могу
тній, здатний (до чогось)•>, споріднени
ми з дінд. patil) <<пан•>, гр. (ои)- к6тf1(,"; 
<<пан (дому)•>, стсл. госnодь, укр. (гос)
п6дь. - СІС2 674; Kopaliriski 773; Ho
lub-Lyer 388; Walde-Hofm. 11 347, 
350-351. -Див. ще господь. 

потереб'я, потеруб'є - див. те
ребИти•. 

потерети, потертий, п6тріть -
див. терти. 

[потерманитися] <<оббитися, обтрі
патися•>; - афективне утворення, по
в'язане з потерти( ся)' похідним від 
терти (див.). 

[потеруха] <<сифіліс•>, [потерЮха] 
<<ТС.>> Ко; - неясне. 

пон~рча <<загублена або взагалі чу
жа дитина; дитина, що померла нехре

щеною; [викидень Нед; нешлюбна ди
тина; карлик Куз]•>, [потерчук] <<вики
день Нед; дитина, що померла нехре
щеною:>, [потuрок] <<ТС. тж; нешлюбна 
дитина; карлик К уз•>, [по тИр] <<Знівече
на істота, потварна ·й неприродно на
роджена дитина•> Нед, [потuрка] <<ПО
терча•>(?), [потирча] <<дитина, що вмер
ла нехрещеною•> ВеЗн, [потирчук] 
«ТС.>> тж; - р. [потерчук] <<дитина, що 
померла не своєю смертю•>, п. [poter
cz~] <<Викидень•>, [potyrcz~] «ТС.•>; - на-

потім 

зви, пов'язані з потерЯти ([потира
ти]) <<загубити, втратитИ•>, похідним 
від [терЯти] <<втрачати•>; менш пере
конливим є виведення (Лукінова Мо
возн. 1992/3, 15-23) потерчата як 
назви міфічних істот від *пачертята, 
що пов'язується з чорт. - Фасмер ІІІ 
344; Потебня РФВ З, 195. - Див. ще 
по, терЯ:ти. - Пор. потороча. 

[потесь] <<рід гребеня у прядці•> Нед, 
[п6тюс] <<куделя•> Пр. ХІ діал. н.; -
бр. [п6цесь] <<Прядка•>; - запозичення 
з польської мови: п. [pocies] <<рід гре
беня у прядці; (дошка у прядці, до якої 
прикріплюється прядиво)•>, як і р. [п6-
тесь] <<Весло, що править за кермо; 
жердина, що тримає інші жердини на 

даху•>, зводиться до псл. potesь, похід
ного від tesati. - Див. ще по, тесати. 

[потетЮритися] <<розбігтися•> Нед; -
неясне; можливо, афективне утворен
ня. 

поти <<до того (цього) часу; поки•>; -
п. [p6ty] <<до того часу; (ст.) до цього 
часу>>; - очевидно, пізнє утворення, 
що виникло з якогось словосполучення 

типу по тьr порьr, п. ро ty miasty з 
давнішого ро tych miast. - ІУМ 
Морф. 368; Bruckner 682; ESSJ Sl. gr. 
ІІ 577. - Див. ще по, той. - Пор. 
доти, поки. 

потИлиця, потuличник, потuлє -
див. тил. 

[потилЯ:к] <<великий товстопузий 
горщик із с. Потелича (наз. відм. По
телИч - село на територї[ теперіш
ньої Львівської області)•> Нед; - мож
ливо, результат контамінації * потели
чак <<ГОрщик із Потелича>> і п. otyiy 
<<ТовстИЙ•> у зв'язку з формою горщика. 

потій - див. потЯ. 
потіль <<ДО того часу, ДОТИ>> СУМ, 

Куз, [п6тиль] <<ТС.•>; - р. ст. і діал. 
пот6ль <<ДОТИ•>, [пот6ле] «ТС.•>, схв. po
tole, ст. potoli; - псл. potole, що утво
рилося з прийменника ро «ПО» і при
слівника tole <<стільки•>. - ESSJ Sl. gr. 
11 578. -Див. ще дотіль. 

потім <<Після . СУМ, Куз; [поготів 
Нед]•>, потому, [нап6тім, напот6му 
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Куз]; - р. потом, бр. потьtм, др. по 
томь, п. potem, fotym, [potom, pote
mu, potymu, pote , ч. слц. вл. нл. po
tom, схв. потом, слн. potem, стсл. nо
томь.; - псл. ро tomь, що складалося 
з прийменника ро <<ПО, після•> та місце
вого відмінка однини займенника t'Ь 
<<ТОЙ•>. - Фасмер ІІІ 345; ESSJ Sl. gr. 
ІІ 578. - Див. ще по, той. 

потішіка1 <<людина розпусної пове
дінки; [волоцюга]•>, потіпсіха <<те.; [бRо
дяча, неохайна жінка, брехуха Ва]•>, 
[потіповище] <<повія•> Нед, [потіщjха 
Си, потепа О, розтіпсіха Она] <<ТС.>>; -
очевидно, пов'язане з тіпати <<смика
ти, трясти•>; первісно, мабуть, стосува
лося лише жінок легко'і поведінки. -
Див. ще по, тішіти. 

[потішіка2 ] <<обід, що складається 
із самого лише борщу•>; - неясне. 

ПОТЇЧ, потеч - ДИВ. ПОПОК. 
[потічник] (бот.) <<вех широколис

тий, Sium latifolium L.>> Mak; - р. 
[поточник], слц. potocnik <<ТС.•>; - по
хідне утворення від потік, пов'язаного 
з тектu; назва зумовлена тим, що ця 
рослина росте, як правило, біля води, 
над потоками, річками й струмками 
(Нейштадт 416-417). -Див. ще тек
тИ. 

[потолЯти] <<потурати, попускати•>, 
потоля (заст.) <<потурання, попуск•>; -
бр. патоля <<доброзичливе ставлення 
до слабшого, сnівчуття•>, слн. potolaziti 
<<утішити, заспокоїти, втамувати>>; -
похідне утворення від [толuти] «Гаму
вати, тамувати•>; можливо, пов'язане з 
[потула] <<поступливість, поблажли
вість>>; у розвитку значення мог ло за
знати впливу з боку потурати. -
Див. ще по, толИ:ти. - Пор. потула, 
потурати. 

потомок <<нащадок•>, потомство, 
потомний <<прийдешніЙ>>, потомстве
ний; - р. потомок, бр. патомак, п. 
ч. potomek, слц. potomok, вл. potomc, 
вл. нл. potomnik, болг. потом'Ьк, м. 
потомок, схв. потомак, слн. potomec, 
стсл. nотомь.н'Ь <<НаступниЙ>>; - псл. 
[potomok'Ь], похідне від словосполучен-
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ня ро tomь <<потім, пізніше•>. - Фас
мер ІІІ 345. - Див. ще по, потім, 
той. 

[потопчина] <<пором>> Нед; - р. [по
топчиньt] <<КЛадка, МіСТОК; ДОШКИ че
рез болото; еходні з човна, барки, па
роплава>>; - очевидно, пов'язане з топ
тати; значення <<ПОрОМ>> МОГЛО роЗВИ
НУТИСЬ на основі значень «гать (через 
болото, багно); кладка>>. - Див. ще 
по, топтати. 

потороча <<Привид; опудало, мара; 
[викидень; нешлюбна нехрещена під
кинута (вбита) дитина; дитина-пере
вертень (підкинута чортом) Нед]>>; -
р. [потороча, поторочь] <<Зустріч, ви
падок. подія; докладна розповідь; при
повідка; несподіваний нещасний випа
док, зурочення; перешкода; вискочка, 

той, хто всюди встряє•>, бр. [потороча] 
<<страховище, опудало•>, п. [potorocza] 
<<страховище; карлик, малюк>>, [pata-ro
cza, potorocze, potorok] <<ТС.•> (з укр.?); 

неясне; зіставляється (Потебня 
РФВ 3, 194-196) з потерчсі; непере
конливе виведення (Фасмер ІІІ 345) з 
*potorcь, nов'язуваного з торкати, р. 
[торксіть]; ще менше задовольняє по
в'язання (Matzeпauer LF 13, 183) з 
лит. tarti <<говорити, казати>>, prataгkпe 
<<передмова•>. - Лукінова Мовозн. 
1992/3, 15-23. 

[поточка] «потурання, потачка» 
Пі; - не цілком ясне; очевидно, ре
зультат видазміни форми потсічка, по
хідної від потаксіти. - Див. ще по, 
так. 

[потрать] <<тінь, привид•> Нед; -
очевидно, пов'язане з тратити; пер
вісне значення і дальшИй його розви
ток могли бути такі самі, як у потер
чсі. - Див. ще по, тратити. - Пор. 
понSрча. 

[потребИ:ти] <<ВИнищити; витрати
ТИ>>, [потребл.Яти]; - р. потребл.Ять 
<<витрачати; з'їдатИ, пожирати, занапа
щати, знищувати>>, бр. [патрабл.Яць] 
<<уживати•>, др. (цсл.) потрtбити <<ВИ
нищити, викорінити, пограбуваТИ>>; -
запозичення з церковнослов'янсько'і 
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мови; цсл. nотр1шнтн <<винищити, зни
щити, витратити; очистити>>, nотр1>
БІНdТН <<знищувати, стирати з лиця зе

млі>>, як і п. potгzebic <<одне за одним 
викорчувати, викоренити, викаструва

ТИ>>, слц. роtгеЬпу <<уживаниЙ>>, нл. po
tгjebny <<ТС.>>, СЛН. potгebiti <<ОЧИСТИТИ, 
прибрати>>, походить від псл. *poteгbiti, 
*teгbiti <<Теребити, чистити, очищати 
від лушпиння; очищати поле від чагар

нику, дерев; смикатИ». - Фасмер IV 
45, 95. - Див. ще по, теребИти. -
Пор. треба. 

[потрібка] <<Начинка для пирогів, 
вареників із печінки, вишкварків Мо, 
Си>>; - очевидно, пов'язане з [отріб
ка] <<якась страва (можливо, з печін
ки)>>. -Див. ще утроба. 

[потросИна] <<перетерті сіно або 
корм, що залишаються в яслах>> Нед; -
очевидно, давніше *потрусuна, похід
не від потрусИти; наслідок гіперично
го уникання укання. - Див. ще по, 
трусИти. 

потрост, потростuнник - див. 
тростянИк. 

ПОТрОХ <<ЧаСТИНа нутрощів твари
НИ>>, поmрух, [потf!юхj Куз, Нед, по
трушок, lпітроха] О, потрошИти, 
[пітрошити Нед, потрушити Пі]; -
р. потрох, бр. патрашь'rць, п. patгo
chy <<потрох, нутрощі; [крихти, пил 
(особливо з великих порошинок)]>>; 
псл. *роtгох"Ь, пов'язане з tгох"Ь <<Крих
та, щось мале>>; - отже, первісне зна

чення .було «дрібні частини (вбитої 
тварини, що варилися разом)>>; як се
мантичні паралелі пор. п. podrobce, 
podгobki <<нутрощі, потроХ>>, пов'язане з 
dгоЬ (ст.) <<мала річ, щось дрібне>>, нвн. 
Gansekleiп «rусячі потрохи (букв. «rу
сяче мале1> )>>; укр. потрух могло ви
никнути як прояв укання і внаслідок 

зближення з [потрух] <<потерть>>, похі
дним від терти; менш обгрунтоване 
розуміння слова (Mikl. EW 352-353) 
ЯК *ро-tг-ОХ"Ь, пов'язаного З терти. -
Sl1evelov Hist. phonol. 533; Черньrх ІІ 
62; Фасмер ІІІ 346; Преобр. ІІ 117; Бу
лаховський Вибр. пр. ІІ 241; Вгіlсkпег 

потурмака 

576. - Див. ще по, трохи. - Пор. 
патрошИти. 

потрошник - див. трохи. 
[потрошня] <<ношений одяг, старі 

меблі, речі; ганчір'я, старий мотлох>> 
Нед; - неясне. 

ПОТрух -ДИВ. труха1 . 
[потрясок] <<Пастка на птахів>> 

Нед; - очевидно, видозмінене запози
чення з польської мови; п. potгzask 
<<пастка (насамперед на птахів)>> пов'я
зане з tгzask, що відповідає укр. тріск; 
свою назву польське слово могло діста
ти з огляду на тріск, який видає паст
ка, коли зачиняються ·r-1 дверцята. -
Див. ще по, тріск. 

потуга, потугувати, потужний, 
потужн[ти - див. тугИй. 

[потула] <<поступливість, поблажли
вісТЬ>> Нед, [потулець] <<м'який, покір
ливий, терплячий; пещена дитина>> Нед, 
[потульний] <<поступливий, покірли
ВИЙ>>, [потульчuвийj <<м'який, покірли
вий; терплячиЙ>> Нед; - очевидно, за
позичення з польської мови; п. potulny 
<<покірний, слухняний, лагідний, суми
рниЙ>>, ст. potui (у виразі isc w potui 
<<стати згідливим, покірним>>) є похід
ним від дієслова tulic (si~) <<тулити(ся), 
(ніжно) притискати(ся)>>, що відповідає 
укр. тулИти (ся). - Bгilckneг 584. -
Див. ще по, тулИти. 

[потулища] (бот.) <<Vaillaпtia mu
гalis L.>> Mak; - неясне; можливо, по
в'язане з тулИтися. 

потуранє - див. турИти. 
потурати, потур, потурайло, по

туральник, потурач, потур.Яти-
див. турати. 

[потурлИм] <<нерозторопна, повіль
на людина>> Па; - очевидно, пов'язане 
з [потурлuти] <<погнати>>, отже, перві
сно мало означати людину, яку весь 

час треба підганяти; може бути зістав
лене й з [потурмака] <<безхарактерна 
людина>>. - Див.· ще по, турИти. -
Пор. потурмака. 

[потурмака] <<безхарактерна й сла
бовільна людиНІ'!>> Па; - п. poturпak 
<<непощJ.жана людина, попихач>>, заст. 
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poturadJ:o «ТС.>>; - пов'язане з [поту
ранє] <<погане поводження>>, потурИти 
<<прогнати>>; очевидно, зазнало фор
мального зближення з потурнсік <<ПО
турчений чоловік, ренегат>>. - Див. ще 
турИти. 

потуенак <<Потурчений чоловік, ре
негаТ», [пот у рнсіцтво] <<ренегатство; 
(зб.) ренегати>>; - п. poturпak <<Потур
чена людина, ренегат>>, [poturmak] 
«ТС.>>; - очевидно, запозичення з бол
гарської мови; болг. потурнсік, [по
турн.Як] «ТС.>>, потурнсішки (прикм., 
присл.) пов'язані з дієсловом потурча 
<<потуречити>>, похідним від турча 
<<отуречити>>, турци «Турки>>. - Мла
денов 699. - Див. ще турки. 

[потурой] <<КріТ» Нед; - р. r поту
рай] <<ТС.>>; - неясне; можливість по
в'язання російського слова з р. пот і 
рьrть ( Фасмер ІІІ 346) занадто сумнів
на. 

потуха <<розвага; [підтримка, підба
дьорення; потіха, заспокоєння Нед],>, 
випити на потуху <<випити під кінець, 
на похмілля>>; - запозичення з польсь

кої мови; п. заст. potucha <<Надія; заохо
чення, підбадьорення; поблажливість; 
[покора; співчуття]>>, що відповідає ч. 
слц. potucha <<уява, поняття, передчут
ТЯ>>, слн. potuha <<поблажливість, поту
рання>>, пов'язане з дієсловом tuszyc 
<<(заст.) сподіватися, мати надію, га: 
дати>>. - Bruckner 585; Machek ESJC 
661-662. -Див. ще по, тушити. 

[потька] (іхт.) <<плітка, Rutilus rutilus 
L. Нед; сазан, Cyprinus carpio ВеУг>>; -
запозичення з угорської мови; уг. poty
ka «сазан, Cyprinus>> є зменш. від ponty 
(poty) «ТС.>> невідомого походження. -
ВеУг 250; MNTESz ІІІ 251, 268. 

[по рок] (бот.) <<боровик королівсь
кий, Boletus regius Krombh.>> Нед, [по
тЮх, пот.Яч] «ТС.>> Нед, [потюксінець] 
<<ВИД гриба>> Нед, [потеч] <<синяк, ду
бовик Boletus luridus Sch.>> Mak, [п6-
тіч] <<ТС.>> Нед, [потюк6вище] <<місце, 
де є багато грибів потюків>> Нед; -
назви, етимологічно неясні; можливо, 
пов'язані з [п6т.Я] <<Пташеня>>. 
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похабний 

[попі] <<пташеня СУМ, Пі; курча 
Нед>>, [п6тсіч] <<Приміщення для К)'рей 
під піччю, клітка для куреЙ>> Нед, [по
тич] <<курник О; загороджене місце, 
клітка для курей Нед>>, [по тій] <<пі
венЬ>> Нед, [потЮк] <<пташеня ВеУг; 
(орн.) просянка, Emberiza calandra L. 
(Е. miliaria)>> Нед, [потЮх, пот.Яч] 
«ТС.>> Нед, [пот.Ячий] <<стосовний пта
шеняти, курчати; курячиЙ>>; - р. [пот
ка] <<пташка, пташина>>, др. п'Ьт'Ька 
(пот'Ька) <<птах>>; - псл. (ех.) [рьtьkа] 
<<пташка>>, пов'язане з рьtіса, укр. 
птuця. - Фасмер ІІІ 344-345. -
Див. ще птИця. - Пор. піпі, потак2 . 

[потязь] (жін. р.) <<довге озеро, дов
ге болото; довгі смуги води після пове
ні на заплавних місцяХ>>; - м. п6тез 
(чол. р.) <<жест; різкий рух; хід (у грі); 
риса, ШТрИХ>>, СХВ. потёз «ТС.>>, СЛН. po
teza <<риса, особливістЬ>>; - псл. *po
t~dzь ( < *pot~gь), пов'язане з t~g-(nq)
ti <<ТЯГТИ>>; первісне значення - <<щось 

потягнуте; протяжне, довге>>. - Див. 
ще по, тягтИ. 

[пофта] <<ЛЮдина, яка хоче їсти те, 
що побачить в інших>> Мо; - запози
чення з молдавської чи румунської мо
ви; молд. рум. pofta (в означеній формі 
pofta) <<бажання; апетит>> пов'язане з 
дієсловом poftf <<бажати, хотіти>>, яке ви
водиться Від СТСЛ. nохоті>тн <<ЗаХОТіТИ, 
побажаТИ>>, ПОХіДНОГО Від ХОТі>ТН <<ХО
ТіТИ>>. - СДЕЛМ 328; DLRМ 636. 
Див. ще по, хотіти. 

похабИтися - див. охабити. 
ПОХабниЙ <<НеПрИСТОЙНИЙ>>, похсіб

НиК, похсібство, похсібщина, бр. па
хсібньr; - запозичення з російської мо
ви; р. похсібньrй, пов'язане з др. поха
бьно <<нерозумrrо, подібно до божевіль
ногО>> і співвідносне з болг. похабен 
<<Зіпсований; той, що став непридат
НИМ>>, СХВ. похабёіН <<ЗНОШеНИЙ, ПОТер
ТИЙ>>, слн. pohabljen <<покалічений, зні
вечений, спотворенИЙ», цсл. nОХАБьн~ 
<<НесподіваниЙ>>, є похідним від дієслова 
похсібить <<паскудити; [псувати; роз
бещувати]>>, спорідненого з укр. [поха
бuтися] (чогось) <<Залишити, покину-



похва 

ТИ>>; первісне значення прикметника бу
ло <<Зіпсований, розбещений>>. - Фас
мер ІІІ 346; Черньrх ІІ 62. - Див. ще 
охабити. - Пор. нахабний. 

похва, похівнuк -див. піхва. 
[похвисть] <<погана погода>> Нед; -

очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. [pochwist] <<ВИхор з виттям, силь
ний СВИСТЮЧИЙ вітер, ПОСВИСТ>>, [poch
wisc) <<Тс.; злива, хуртовина, гроза>> є 
похідними від chwistac <<свистіТИ>>, ети
мологічно пов'язаного з укр. хвИсь
кати <<ХЛЬОСКати, бИТИ>>, ХВUЩа (див.). 

похволомх- див. покволом. 
[похитИ:тиj <<СХовати, приховати, 

переховати, не зраджувати, не виказу

вати>>; - пов'язане з [хистuти] <<За
хищати, приховувати>>, захист, захис
тИти, прихистИти; конкретний харак
тер зв'язку неясний; може розглядати
ся як результат спрощення форми 
*похистити або як залишок псл. xyt
y значенні <<захищати, ховати», пов'я
заного з xytati <<хватати>> (ЗССЯ 8, 
159); пов'язання захист та ін. з хt.іжа 
(ЕСУМ ІІ 244) є помилковим. - Див. 
ще хист. 

[похіднак] (бот.) (у сполученні п. 
великоцвітий) <<Кактус великоцвітий, 
Cereus grandiflorus Mill.>> Mak; - оче
видно, пов'язане з [похідн.Я] <<смоло
скиП>>; у такому разі являє собою при
близну кальку латинської назви какту
са cёreus, букв. <<Воскова свічка, воско
вий СМОЛОСКИП>>; СВОЮ назву СЛОВО, ма
буть, одержало через те, що багато з 
видів цього роду кактусів зовні подібні 
до канделябрів із свічками. - Див. ще 
по хіднЯ. 

[похіднЯ) <<СМОЛОСКИП>>, [пох6дня) 
«ТС.>> Куз; - бр. пах6дня, ч. слц. po
choden, нл. pochornja, ст. pochodnja; -
запозиЧення з польсько·[ мови; n. po
chodnia <<СМОЛОСКИП>>, у СВОЮ чергу, 
можливо, походить від ч. ст. pochodпe 
«ТС.>>, пов'язаного з pochod (п. pochod) 
<<похід>>, оскільки смолоскипи застосо

вувались під часvпоходів. - Bruckner 
181; Machek ESJC 468. - Див. ще по, 
ходИти. 
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почати 

[похлИ:ня] <<Вплив, враженнЯ>> Нед, 
[похліня] <<ВПЛИВ>> Пі; - неясне; мож
ливо, пов'язане з хлИнути. 

[похлопні] <<Ходаки, підплетені ко
ноплями>>, [пахлапні] <<постоли•> Л; -
очевидно, запозичення з білоруської 
мови; - бр. [пахлапні] <<ходаки, пле
тені з мотузочкіВ>> пов'язане з [хлоп] 
<<Клапоть>>, р. хл6пья <<ПЛастівці>>, [хло
пе нь] <<клапоть конопель, льону, баво
вни, мички>>, п. chlupy <<пасма (волос
ся)•>, ч. chlup <<короткий волос>>, слц. 
chlp <<пасмо (волосся)•>, етимологічно 
неясними. - Фасмер IV 245. 

[поховавкало] (орн.) <<сич, Atheпe 
Воіа•> Мо; - похідне утворення від по
ховати, пов'язане з давнім повір'ям, 
що крик сича біля людського житла 
віщує в ньому смерть якоїсь люди
ни. -Див. ще по, ховати. 

поцілуй, поцілуйко, поцілунок, 
п6цJль - див. цілувати. 

[поцтИ:вий] <<шановний, статечний, 
поважаниЙ•>, [поццt.івий] <<ТС.>> Бі, поц
тивість <<Виявлення поваги>> ВеЛ, [не
поцтt.івий] <<злий, поганий, нечесний» 
ВеБ; - бр. [п6тсцівьrй] <<чесний; пош
тивиЙ>>; - запозичення з польсько"[ і 
словацької мов; п. poczciwy <<добрий, 
добродушний; заст. чесний, порядниЙ•>, 
як і ч. слц. poctivy <<чесний, порядниЙ>>, 
вл. pocciwy, нл. pocciwy <<ТС.•>, відпові
дають укр. поштrівий. - Див. ще чи
тати. 

поцух - див. пецух. 
[поцька] <<Жіночий статевий ор

ган•>; - запозичення з польської мови; 
п. pocka <<ТС.•>, очевидно, у свою чергу, 
походить від зниклого укр. * потька 
(пор. укр. [потuчка Нед, п6тка Нім
чук], бр. [п6тка] <<ТС.>> ), яке зводиться 
до др. *п'Ьтька <<Пташка; (перен.) ста
тевий орган (переважно жіночий)•>. -
Див. ще потак2 . 

почати, початоньки (пестливе), по
чинати, початки <<Основні положення, 
принципи; (бот.) кукурудза•>, початкі
вець, початок, [початуха] <<та, що по
чинає•>, почИн, [починалець] <<ініціа
тор>> Нед, по<шнальник, починання, 
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початочки 

почuнок <<веретено з пряжею; [поча
ток],>, початковий, початку ючий, [чи
нати] <<ПОЧИНаТИ>> Нед, [всчатися] <<ПО
чатисЯ>> Ж, зачати, зачинати, зача
ло, зачаток, зачаття <<Зародження, 
виникненНЯ>>. зачuн, [зачинальник] Я, 
зачинання, зачинатель, зачuнщик, на
чати, начинати, начало, [начаток] 
<<початок; намір>> Ж, [начuн] <<початою>, 
[начинатель] <<ініціатор>> Ж, [надчати] 
<<почати>>. Ж, [над почати, надпочина
ти] <<ТС.>> Ж, [розчати] <<почати>>, [роз
чинати], розпочати, [розпочате) <<ПО
ЧаТОК>> Нед, спочатку, [ счати] <<ПОЧа
ТИ>> Нед, [счинати, учати, учнути] 
<<ТС.>> Нед; - р. [почать], начать, бр. 
пачаць, др. почати, п. poczq_c, ч. 
pociti, сJщ pocat', вл. росес, нл. poces, 
болг. п6чна <<почну>>, м. почне <<почне>>, 
СХВ. почёти <<ПОЧаТИ>>, СЛН. poceti, ЦСЛ. 
nочь.тн, стсл. НАчь.тн; - псл. poc~ti 
( < *po-cьnti), pocinati, na-, za-, похідні 
від *c~ti, пов'язаного чергуванням зву
ків з kоnьсь <<кінецЬ>>, kono <<КіН>>; -
споріднене з лтс. cities (<*kiпties), clп!
ties <<борОТИСЯ>>, дінд. kaпfnab <<МОЛО
ДИЙ>>, гр. хшv6с;; <<новий, молодий, сві
жиЙ>>, лат. re-cёns <<СВіЖИЙ, МОЛОДИЙ, 
новиЙ>>, ірл. сіпіm <<Випливаю, розпочи
наюсь>>, cet- <<ПерШИЙ>>, гал. cintu
~TC. >>; зіставляється також ( Sch uster
Sewc 1110-1111) з псл. c~do <<Чадо, 
дитина>>. - Фасмер ІІІ 51; Преобр. ІІ 
(ост. вип.) 55. - Див. ще по. - Пор. 
кін, кінець, чадо. 

[початочки] (бот.) <<Гадючник шес
типелюстковий, Filipendula hexapeta]a 
Gilib. (Spiraea filipendula L.)>> Mak, 
[почuночки] <<ТС.>>, [починочка] «Гор
лянка женевська, Ajuga geneveпsis L.>> 
Mak; - пов'язане з початок <<Качан 
куку~удзи» або почuнок <<веретено з 
намотаними на ньому нитками>>. що є 

похідними від дієслова почати (почи
нати); свою назву рослини одержали 
у зв'язку з бульбистим корінням або 
формою суцвіття, що можуть скидати
ся на ці предмети (Нейштадт 326; Фед
ченко-Флеров 800). - Див. ще по
чати. 
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[почва] <<Грунт, земЛЯ>> Нед; - болг. 
м. п6чва <<Грунт>>; - запозичення з ро
сійської мови; р. п6чва <<Грунт, земля; 
[шкіра на підошві]>>, ст. подшва <<фун
даменТ» виникло з др. подошьва <<Пі
дошва>>, похідного від дієслова (пода)
шити; позбавлене грунту пов'язання 
(Младенов 500) з стсл. оnАк'Ь, nАКЬ.І. -
Фасмер ІІІ 347; Черньrх ІІ 62-63; 
Преобр. ІІ 118; Mikl. EW 118. - Див. 
ще під2 , шИти. 

ПОЧВаJ?а <<СТраХОВИЩе, привид; [ли
ЧИНа КузJ>>, [п6чвар] <<свавілля, зло
ЧИН>> Нед, прочвара (заст.) <<Потвора; 
[сновиддя; харциз Нед]>>, почварли
вий, почварний; - бр. пачвара <<ПО
твора, бридка людина; страховище; 
нелюд>>; - очевидно, походить від п. 

poczwara <<Потвора, бридка людина; 
страховище; мара>>, яке виводиться як 

давнє запозичення з ір. *pati-vara
( > скіфо-сарм. * pacvara) <<дракон, ле
тючий злий дух>>, пов'язуваного з ір. 
varagna- <<сокіл>> (Трубачев Зтимоло
гия 1965, 65-70); менш переконливе 
пов'язування з п . .ет. czwarzyc <<наслі
дувати голос>>, словом нез' я сованої 
етимології (BrUckпer 82, 424), або з 
заст. potwora <<Потвора, страховище>>, 
яке зазнало табуїстичної деформації 
(Machek ZfSlPh 28, 160). 

[почеревниця] <<понос Нед; крива
вий понос>>; - очевидно, пов'язане з 
черево (тут, мабуть, у значенні [ <<Шлу
НОК>>]); може бути зіставлене і з [ чер
вінка] <<кривавий понос>>. 

[почесна] <<Пам'ятка>>, [почесне] <<час
тування, пригощаннЯ>> СУМ; - очевид
но, запозичення з польської мови; п. 
[pocz~sпa] <<частуванНЯ>>, [pocz~sпe] 
<<ТС.>> походять від ст. pocz~stпy <<доб
росердниЙ>>, що виникло з ст. poczest
пy <<ТС.>> (під ВПЛИВОМ CZ~S~ <<ЧаСТИНа>>), 
утвореного за допомогою префікса ро

<<ПО->> Від czesc <<ЧеСТЬ>>, ЯКОМу ВіДПОВі
дає укр. честь. - SW IV 323, 324. -
Див. ще по, честь. 

почет, почитати, 
почтuвий, почтuти, 
див. читати. 

почt.і.тувати, 
поштИвий-



почечуй 

почечуй (заст.) <<гемороЙ>>, поче
чуя <<ТС.>>, [почечуйн:ик] (бот.) <<гірчак 
перцевий, Polygoпum hydropiper L.>> 
Mak; - запозичення з російської мо
ви; р. пачечуй <<ГемороЙ>> остаточно 
встановленої етимології не має; виво
диться з гіпотетичного *по чес у й як по
хідного від чессіть <<чесатИ>> (Горяев 
278; Веrп. І 152) або з *потечуй як 
похідного від течь <<ТеКТИ>> (Соболєв
ский РФВ 66, 347); назва рослини зу
мовлена застосуванням їі як засобу 
проти гемороїдальних кровотеч (Нейш
тадт 213-214).- Фасмер ІІІ 347; 
Преобр. ІІ 118; Шамота 70. 

почйти, почивати, [почивсіло] 
<<ліжко>> Чопей, почивсільн:я <<спальня; 
[вид карети або коляски Бі]>>, випо
чивати Куз, випочИн:ок Куз, відпочИ
ти, відпічн:ути, відпочивальн:я, [від
почuвок] <<ВіДПОЧИНОК>>, [відпочuн:), від
пОЧUН:ОК, [відпочИн:н:я] <<ТС.>>, опочи
вальня, [опоч~івок] Ж, опочИн:ок, [од
почИн:] Ж, перепочИти, перепочuн:ок 
<<Короткий відпочинок; [місце відпочин
ку Нед]>>, [припочuвок] <<Відпочинок>>, 
[припочuн:окJ <<ТС.>> Нед, спочИти, спо
чивати, сп6чuв <<Відпочинок>>, спочи
всільн:я, [спочuвище] <<Місце відпочин
ку>>, спочuвок, спочИн:, спочuн:ок, [су
почuти] <<ВіДПОЧИТИ>> Нед, [супочuвок] 
<<ВіДПОЧИНОК>>, [супочИн:ок) <<ТС.>>; - р. 
почИть, бр. спачь'rць, др. почити, п. 
poczywac, ч. odpocinouti, слц. odpoci
nut', вл. wotpocowac, нл. wotpocywas, 
полаб. pUcaiva (З ос. одн.), болг. почu
вам, м. почива, схв. почИвати, слн. 
pocivati, стсл. nочнтн, nочнв.Атн; -
псл. pociti, префіксальне утворення від 
*citi, пов'язане чергуванням голосних з 
pokojь <<покіЙ>>; - споріднене з дінд. ci
rab <<ДО~ГИЙ, тривалИЙ>>, ЛаТ. quiёs <<СПО
кіЙ>>, q uiёsco <<ВідпочиваЮ>>, tranq ui!lus 
<<СПокійний, тихиЙ>>, ·гот. 1\,еіІа <<час; 
дозвілля>>; без достатніх підстав пов'я
зується (BrUckner 424; KZ 51, 227) з 
прус. et-skїuns <<посталий, воскреслиЙ>>, 
et-skїsnan <<воскресінНЯ>>. - Фасмер ІІІ 
347-348; Ч~рнь1х ІІ 63; К3СРЯ 359; 
Machek ESJC 409; Bern. І 166; Гамк-
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релидзе-Иванов 235; Trautmann 124; 
Uhlenbeck 91; Fick ІІІ 117. - Пор. 
покій. 

[почіль] <<стать>> Нед; - псл. *ро
сеІь (зб.), утворене за допомогою пре
фікса ро- <<ПО->> від *сеІо <<рід>>, наявно
го також у словах се!~dь <<ЧеЛЯДЬ>> і ce
!oveko <<ЧОЛОВіК>>. - Див. ще ПО, че
ЛЯДЬ, чоловік. 

почіпки - див. чішіти. 
[почка] <<Кісточка (у фруктах); нир

ка>> Нед, [п6чки] <<Кишки, нутрощі>> 
Нед, [п6шка] <<нирка>> ДзАтл І, [66чка] 
<<ТС.>> Куриленко, lпочкувсітий] <<Нирку
ватий, ниркоподібниЙ>> Куз; - р. п6ч
ка <<брунька; ни рка>>, бр. п6 чк а <<брунь
ка•>, п. [pecka] <<кісточка (у фруктах)>>, 
Ч. pecka, СЛН. pecka <<ТС.>>, ЦСЛ. П'ЬШТЬ.
КА <<дрібна монета>>; - псл. *potjьka, 
похідне від *pot-ja; - споріднене, оче
видно, з лит. paatas <<ЯЙце>>; первісне 
значення мало б бути «яєчко (анат.)»; 
менш переконливі пов'язання з лтс. 
pukuls <<китиця>> (Boga RR І 333), з п. 
pq_czek <<брунька•> або з р. пукать 
(Преобр. ІІ 118), чкать <<Тикати; [роз
пукуватися (про бруньки)]•> (Mikl. EW 
38). - Фасмер ІІІ 348; Machek ESJC 
440-441; Matzeпauer LF 14, 414. 

[почурукати] <<поговорити, пороз
мовляти>>; - неясне; можливо, пов'я
зане з крим.-тат. діал. *чору- <<тлума
чити (сни)>>; пор. кирг. джоруу, тур. 
yormak <<ТС.>>, кар. йора <<тлумаченНЯ>>. 

[пошандйбити] <<пощаститИ>>; - не
ясне; очевидно, як і [по шкапи ти (ся)] 
<<ТС.>>, афективне утворення. 

[пошелевкатися] <<полізти, сипону
ти, кинутися юрбою>>; - очевидно, 
афективне утворення, пов'язане з [ше
левІти] <<коливатися, рухатися>> (див.). 

[пошениця] <<нежить>> ДзАтл ІІ; -
очевидно, пов'язане з [п6шисть] 
<<ТС.>>. - Див. ще пошесть. 

ПОШеСТЬ <<ЄПідемія; ПОШИрене або 
систематично повторюване явище; [за
гальне лихо; чума Нед]>>, [п6шисть] 
<<нежить>> ДзАтл ІІ, [п6шість] <<ПО
шесть>> Нед, [п6шерсть] <<ТС.>>, п6шес
н:ий; - р. [пошесть] <<епідемія (здебіль-
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шого стосовно худоби)>>, [п6шерсть] 
<<ТС.>>, бр. п6шасць <<епідемія>>, др. 
пошьсть <<нашестя; напасть, лихо>>, п. 

[poszesc] <<загальна схильність до хво
роби>>, СХВ. пошёісm <<Заразна хвороба, 
епідемія>>, слн. posast <<страховище, по
твора>>, цсл. nошь.стнк <<РУХ>>; - псл. 

posьstь ( < *posьdtь), пов'язане з діє
прикметником po-sьd-l"Ь, похідним від 
*sьdl"Ь <<ішов>>. - Див. ще ішов, по, 
шествувати. - Пор. нашестя, при
шестя. 

[поширйстий] <<розташований по
дібно до черепиці, rонту>> Нед; - оче
видно, похідне утворення від [шир] 
<<ряд>> (див.). 

[пошкапити( ся)] <<пощастити>>; 
неясне; очевидно, як і [пошк:андuби
ти] <<ТС.>>, афективне утворення. 

пошлий <<обмежений, банальний, 
вульгарниЙ>>, пошлЯк:, пошлЯтина, по
шл[ти, опошлити, оп6шлювати, опо
шлЯти, сп6шлити; бр. п6шльr 
<<вульгарний; банальниЙ>>; - запози
чення з російської мови; р. п6шльrй 
<<вульгарний; банальниЙ>> є результатом 
семантичної видазміни ст. п6шльrй щав
ній; звичайниЙ>>, пов'язаного з шел 
<<ішов>>, якому відповідає укр. іш6в. -
Фасмер ІІІ 349; КЗСРЯ 359; Преобр. ІІ 
119. - Див. ще ішов, по. 

[пошмандиrати] <<побігти, поїхати, 
гайнутИ>>; - очевидно, префіксальне ут
ворення від дещо видозміненого [шван
дигати] <<літати>> (див.). 

[пошнИ:пати] <<обнюхаТИ>>, [пошнЯ
пати] <<Зрозуміти; рознюхати>> Нед, 
[пошнЯпити] <<затвердити, завчити від 
когось, заторочиТИ>> Ме, [пошн'ипити] 
<<додуматися, прийняти постанову, зва
житися на щосЬ>> О, [спошнЄпити (ко
му)]. <<ПОСТУПИТИСЯ КОМУСЬ, ДОЗВОЛИТИ>> 
Нед, [ушнЯтить] <<Молоти одне й те 
саме>> До; - не зовсім ясне; очевидно, 
виникло на основі нвн. schnilffeln <<НЮ
хати, обнюхувати>>, schnupperп «Те.>>, 
пов'язаних з нн. гол. snuffeJп <<обню
х(ув)ати>>, похідним від гол. snuf <<нюх; 
обнюхування>>, спорідненого з нвн. 
schnupfen <<вдихати, втягати через ніз-
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дрі>> і, далі, з дінд. snati <<nливе>>, лат. 
natare <<Плавати>>, ірл. snuad <<річка>>, 
гр. vf.w <<пливу>>; не виключений зв'я
зок зі [шнuпорити] <<Шастати, нишпо
рити, шукати; тямити, розумітися на 

чомусь>>. - Кluge-Mitzka 672, 673. 
ПоQ. насніпити. 

[пошпай] <<свіжий сніг, пороша>>; 
неясне; можливо, виникло з '" поспай, 
пов'язаного із сИпати. 

ПОШТа, [почта], поштар <<ЛИСТОНО
ша; візник на пошті>>, [почтар] <<те.; 
завідувач пошти>> Нед, [поштарня] 
<<пошта>> Чопей, [почтарство] <<пошто
ва спrава>> Нед, [почтилі6н] «Поштар>> 
Нед, [пошт6вець] «Поштовий службо
вецЬ>> Куз, [поштовuк:] «ТС.>> Куз, [по
штівнuчий] <<поштовиЙ>> Нед, пошта
рювати; р. п6чта, бр. М. пошта, 
п. poczta, ст. poszta, ч. posta, [pocta], 
слц. posta, вл. post, нл. post, болг. 
п6ща, схв. пошта, слн. posta; - оче
видно, через польське посередництво 

запозичено з італійської мови; іт. posta 
<<Пошта>> походить від елат. posta <<ТС.>>, 
букв. <<Місце для пересилання гінців 
або листіВ>>, яке виникло з лат. (man
sio) posita <<установлене (місце перепо
чинку )>> (там міняли коней), пов' яз а но
го з дієсловом pono <<кладу; ставлю; ус
тановлюю•>. - СІС2 674; Коваль 157; 
Акуленко 134; Фасмер-Трубачев ІІІ 
348-349; Черньrх ІІ 63; Марсарян ВЯ 
1959/2, 117-118; Isacenko CslRus 4, 
23 1-235; SJ:. wyr. obcych 583; Holub
Lyer 387; РЧДБЕ 496; Вуjаклиjа 755; 
Кlein 1223. -Див. ще позИція. 

поштамт <<установа, яка обслуговує 
населення різними видами зв'язку>>; -
р. почтамт, бр. паштамт, п. заст. 
pocztamt, postamt; - запозичене, оче
видно, за посередництвом російської 
або польської мови з німецької; н. 
Postamt <<ПОштамт>> (в українській мові 
слово змінило свою форму відповідно 

до пошта) є скЛадним утворенням з 
іменників Post «Пошта>> й Amt <<ПОсада; 
установа•> ( < двн. ampaht(i) < пгерм. 
*ambahtja), слова, очевидно, давньо
кельтського походження; пор. дкельт. 



поштармак 

(гал.) ambacti <<слуги•> (букв. <<Ті, що 
рухаються навколо (пана)•> ), яке скла
дається з префікса amb(-), споріднено
го з нвн. um <<Навколо, об•>, дінд. abhi 
«ТС.•>, псл. оЬ-, укр. об-, і дієприслівни
кового -acti, спорідненого з двн. ahsa 
<<ВіСЬ•>, лат. axis <<те·. •>, псл. оsь, укр. 
вісь. - СІС2 674; Фасмер ІІІ 349; Чер
ньrх ІІ 63; Кluge-Mitzka 5, 20, 802. -
Див. ще вісь, о\ пошта. 

поштармак - див. баштармак. 
[пошурудурити] <<пошарити; поло

скотати; погладити Нед; попустувати, 
падуріти Пі•>; - очевидно, результат 
контамінації дієслів [шурубурити] <<КО
лобродити, бешкетувати, пустувати•> і 
дуріти <<пустувати•> з доданням префі
кса по-; семантична видазміна зумов
лена, очевидно, впливом дієслова шу
рувати <<терти, чистити•>. - Див. ще 
дур, по, шrрубурити. 

[пощик <<найменший залишок; слід 
(?)•> Нед; - не цілком ясне; можливо, 
пов'язане з п. [szczyka] <<щіпка, крихта•>, 
szczyk <<молода травка навесні, яку щи
пає худоба•> (букв. <<Те, що щипають•> ), 
похідним)'! від szczykac, szczknqc <<щи
пати, щипнути•>, що виникло внаслідок 
вторинної вставки -k- з первісного 
SZCZПq С ( < *scьpnqti) <<ЩИПНУТИ>>. 
BrUckner 545-546. - Див. ще по, 
прищикнути, щипати. 

[поянЯ] <<добре доглянута худоба>> 
Нед; - неясне. 

пояс, [поясuна] <<ПОЯС•>, пояснuця 
<<поперек, крижі; [вид писанки]•>, поя
с6к <<смужка або виступ як прикраси; 
[карниз у комині]•>, [пояща] (зменш.) 
<<ПОЯС>> Куз, [безпоЯсниця] <<ВИд писан
КИ•>, запоЯсник <<КИНджал, [шабля Ж]>>, 
[зап6яска] <<Запаска•> Ж, опоЯсати, 
переn.оясати, [підпоЯсниця] <<ВИд пи
санки•>, [підпоясок] <<Малий пояс•> Куз, 
[підп6їсок] <<ТС.>> Нед, [підпоясати] 
<<Підперезати•>, [попоясник] <<Жіночий 
верхніЙ ОДЯГ; КОротка куртка В гуцуліВ>> 
Нед, [попоЯсниця] <<ПОдовжена знизу 
жіноча сорочка•> Нед, [припоясати] 
<<Підперезати•> Куз, [розпоясати] <<роз
перезати•> Нед; - р. бр. болг. п6яс, 

прабісь 

др. поясь, п. вл. нл. pas, ч. слц. слн. 

pas, М. поjас, СХВ. поjас, СТСЛ. nomc'Ь; 
- псл. pojas-ь, похідне від pojasati <<ОПе
різувати; оперезати•>, утвореного за до

помогою префікса ро- <<ПО-•> від дієсло
ва *jasati, спорідненого з лит. juostas 
<<ПідперезаниЙ•>, juosta <<пояс•>, juosti 
<<підперезати•>, лтс. juбst «ТС.>>, juбsta 
<<ПОЯС•>, а в. yasta- <<ПідперезаниЙ•>, уаh
<<ПОЯС>>, гр. ~WJ-IC< <<реміНЬ>>, ~WVf] <<ПОЯС>>, 
~wvvu1-11 <<Підперізую•>, ~wсп6<;; <<Підпере
заниЙ•>, алб. пges <<Підперізую•>. - Фас
мер ІІІ 351; Черн~rх ІІ 64; Преобр. ІІ 
120; Machek ESJC 435-436; Зккерт 
SI. Wortst. 50; MUhl.-Endz. ІІ 127; 
Bartho!omae 1291; Meyer EW 308. -
Див. ще по. - Пор. пас 1 . 

[поЯснйк] (бот.) <<П'ядич звичай
ний, Lycopodium clavatum L.•> СУМ, 
ВеНЗн, [поЯсники Нед, опоЯсник 
ВеНЗн] <<ТС.•>; - похідне утворення від 
п6яс; назва зумовлена довгими слан
кими стеблами цієї рослини (Вісюлі
на-Клоков 60; Нейштадт 60-61), що 
нагадують пояси. - Див. ще пояс. 

[пр] (вигук, яким кличуть овець) О, 
[пр-пр-ЩJ, пр-пр-на, пруцьки] «ТС.•> О, 
[пруська] <<Те.; (дит.) вівця•> О; - п. 
[prrs] (вигук, яким кличуть овець); -
очевидно, результат видазміни вигуку 

бир-бир <<ТС.>>. -Див. ще бир1 . 
пра- <<Префікс із значенням первіс

ності, давності (прабатьківщuна, пра
мова, праслов' Янський) або прямої 
спорідненості (прадід, правнук)•>; -
р. бр. др. болг. м. схв. пра-, п. ч. слц. 
вл. слн. pra-, стсл. npA-; ~ псл. pra-; -
пов'язане чергуванням голосних із 
pro(-) <<про(-)»;- споріднене з лит. pro 
<<Повз, мимо•>, прус. pra-(butskas) <<Віч
ниЙ•>, дінд. pra-(tar) <<рано, вранці•>, гр. 
(гомер.) крwї, (атт.) кpt[J <<ТС.•>, лат. pro 
<<перед•>, двн. fruo <<рано•>, нвн. frUb 
<<ТС.•>. - Фасмер ІІІ 351; Machek ESJC 
477; MUhl.-Endz. ІІІ 400; Walde
Hofm. ІІ 364. - Пор. про. 

[прабісь] (присл.) <<у взутті без 
шкарпеток або онуч•> Нед, [прабос] 
«ТС.•>, [прабистий] <<Тісний (чобіт )•>, 
[прабісьний] <<босиЙ•> тж, [прабусьць] 
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<<на босу ногу>> Корз, ст. прсібошні <<ЧО
боти>> Куз; - р. [нсіпр66ось] <<босоніж>>, 
[напробос, напро66ску] <<ТС.>>, др. пра
бошни <<потоптані черевики>>, п. [przy
bos] <<(про взуття) одягнене на босу 
ногу>>, болг. [напребос] <<ТС.>>; - по
хідне утворення від Прикметника босий 
( < псл. Ьоs-ь). - ГрицАВ 192; Shevelov 
Hist. phonol. 339; Львов Лексика ПВЛ 
87 -88; Филин Происх. яз. 576-577. 
- Див. ще босий. 

правда, правдuзм., правдuст, 
[правд6та] <<ПраведнісТЬ>> Нед, [прав
дешній] <<справжніЙ>>, правдtівий, [прсі
жній] <<справжніЙ>> Пі, [правдrіти] <<ВИ
правдовувати>>, [правдувсіти] <<бути за 
правду; жити по правді>>, [правдувсі
тисяj <<спеfечатися>> Нед, [впрсівдіJ Ж, 
[вспрсіжки <<Насправді>> Ж, вИправда
ти, [допрсівди] <<справді>>, [діпрсівди] 
«ТС.>>, [доправд6вуватися] <<домагати
ся справедливості>> Ж, [запрсівжній] 
<<справжніЙ>>, [запрсівди] <<справді>>, [зап
рсівжки] <<ТС.>>, насправді, насправж
ки, [навспр_сівжки, навсщJсіжки, нав
спрсіжнє], [неправдувсіти] <<Жити не
правдоЮ>>, оправдати, оправдuти, [по
праведний] <<справедливиЙ>> Нед, [по
правді] <<справді>>, [спрсівдіж] <<перевір
ка>> Нед, справдешній, спрсівдішній, 
[спрсівдний] <<справжніЙ>> Нед, спра
ведлИвий, [спрсіведний] <<справжній, 
дійсниЙ>> Нед, справжній, справжні
сінький, [спрсіжний] <<справжніЙ>> Нед, 
[спрсіжній] <<ТС.>>, справджувати, спрсі
вдtіти, [справдовуватися] <<доводити, 
сперечаючись>>, справді, [у пр сів ді] 
<<Справді>>, усправедлuвити <<Виправда
ТИ>>; - р. болг. м. правда, бр. прсіуда, 
др. правьда, п. вл. prawda, ч. слц. 
pravda, нл. psawda, схв. прІівда, слн. 
pravda, ст·сл. nрАв.ьдА; - псл. pravьda, 
похідне від prav-ь <<Правий, справедли
виЙ>>. - Фасмер ІІІ 352; КЗСРЯ 360. -
Див. ще правИй. 

праведний, праведничий «належ
ний праведникові>>, праведник; - р. 
прсіведньtй, бр. прсіведньr, др. правь
дьньrи, болг. (церк.) прсіведен, м. пра
веден <<справедливий; (церк.) правед-
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ниЙ>>, схв. праведан <<ТС.>>, слн. prave
deп <<ЧесниЙ>>; - очевидно, запозичен
ня зі старослов'янської мови; стсл. 
nрАв.ьдьн'Ь <<праведний, справедливиЙ>> 
є похідним від іменника nрАв.ьдА <<пра
вда>>, якому відповідає укр. правда 
(див.). 

правИй <<Протилежний лівому; сщ)а
ведливий; пrямий; [перпендикулярний]>>, 
[прсівесний «Законно спадковий; пра
вомірниЙ>> Нед, правильний, правіж
ний <<Стосовний до стягання податків 
СУМ; той, що любить сперечатися 
Куз>>, правний <<Законний; правовиЙ>>, 
праВІ-tUЧUlЇ <<ЮрИДИЧНИЙ>>, [правовu
тий] <<ЗаконниЙ>> Нед, [правсічка] <<кім
ната праворуч від сінеЙ>>, [прсівеж] 
<<Правління, керування, керівництво>> 
Нед, [прсівесник] <<Законний спадко
ємець>> Нед, правець (мед.), [правИл
ка] <<просіка в лісі>>, [правuлля] <<інст
руменТИ>>, правило, правИло <<кермо; 
частина шевської колодки; [частини 
різних інструментів; колода в стіні гу
цульської хати, не переривана вікнами 
або дверима]>>, правИльник (друк.) <<ро
бітник, що править набір>>, [правuльце] 
<<аршин у муляріВ>>, [правинсі] <<стяг
нення, вимога>>, правИтель, правИця 
<<Права рука>>, правіж (іст.) <<Насильне 
стягнення боргу>>, [правіжка] <<ПОЗОВ>> 
Нед, [правіжник] <<збирач податків>> 
Куз, правка, правлінець, правління, 
правнИк <<юрисТ», право, правовик, 
правота, [правотсір] <<адвокат, довід
ник з юриспруденціЇ>> Нед, [прав6т
ник] <<ТОЙ, хто любить судиТИСЯ>> Нед, 
[правушник] <<(у склярів) інструмент 
для скалювання кромок>>, [прсівша] 
<<Права рука>> Нед, правити, прави
тися <<Займатися (чимось), клопотати
СЯ>>, прав{ти, nрав{шати, [правота
рuтu] <<бути адвокатом>> Нед, [пра
вотuти] <<домагатися (чогось) судом>>, 
прав увсіти, [прав увсітися] <<судитися>>, 
[правцювсіти] «прямо ставити; впоряд
ковувати; триматися праворуч>> Нед, 
[правцем.] <<навпростець; скоцюрбив
шись>>, без прав' я, вправа, в правка, 
вправний, вправлЯти, вuпрdва <<ВИ-



правИй 

правлення; вирядження; похід; посаг>>, 
вИправка, виправлЯч, відправа «Цер· 
ковна служба; [відповідь]>>, відправка, 
відправник, відправити, запреіва <<при· 
права (кул.), [називання ціни товару 
при продажу; підготування] Ж>>, зсі· 
правка <<Наливання пального в маши· 
ну; приправа, підлива УРС, Ж>>, [за. 
правки] <<посуд з тріщинами після об· 
палювання>>, заправник <<той, що зали· 
ває паль.не; [заводій Ж]>>, заправити, 
заправлЯти, неіправа <<підбурювання; 
лагодження; напрЯМ>> СУМ, Нед, [нсі
правець] <<Напрям>> Ж, [нсіправок] <<ТС.>> 
Ж, [направець] <<праворуч, навпрос
тець Кур>>, направити, направлЯти, 
[навправець] <<навпростецЬ>> Ж, [нав
правці] <<ТС.>> Ж, насправді, насправ
жки, [непрсівесник] <<Нешлюбний син>> 
Ж, неправотсі, [недопрсівлений] <<Не
зручниЙ>> ВеУг, [~-tеспрсіва] <<неакурат
ність, несправність>>, [ несправ ка] <<ТС.>>, 
оправа, оправка, оправнИй, оправлЯ
ти, обезпрсівити, перепрсіва, пере
правка, переправнr.ій, [пеfеспрсіва] 
<<ПереговорИ>> Нед, [підпрсіва «виправ
лення; лагодження•> Нед, п{дпрсівка 
<<ТС.>> УРС, Нед, поправнИй, [попрсів
чий] <<виправниЙ>> Куз, [попрсіва] 
<<СПравність; ВИПравлеННЯ>>, поправка 
<<виправлення; видужаннЯ>> УРС, Па, 
[попрсівник] <<реформатор•> Нед, [по
правунок] <<поліпшення; коректура>> 
Нед, приправа, розправа, розправлЯч, 
справа, [справr.ілля] <<інструменти, за
соби>>, [справник] <<діяч, виконавець, 
ініціатор>> Куз, [справнrік] <<довідниК>> 
Куз, справунок, справний, спрсівни
чий, справити, справувrіти, справу
всітися, [управненийJ <<уповноваже
ний; компетентниЙ>> Нед, управлЯю
чий, управа, управитель, упfавr.і
тельШа, управління, [упрсівник <<уп
равителЬ>> Нед, [у прав нr.іІjтво] <<Керів
ництво>> Нед, [упрсівствоJ <<адміністра
ціЯ>> Нед, [управильнИти] <<врегулюва
ТИ>> Нед, управлЯти, управнИти, уп
рсівнювати, управо; - р. прсівьrй 
«правий; справедливий, правильний», 
бр. прсівьr <<правиЙ>>, др. правьrи <<Пря-

праві 

мий; правильний, справедливиЙ>>, п. 
prawy <<правий; (ст.) правильний, спра
ведливиЙ•>, ч. слц. pravy <<Правий; справ
жній, правильниЙ>>, вл. prawy <<Правий; 
правильний, дійсний, справедливиЙ•>, 
нл. psawy <<ТС.>>, полаб. prova (знах. в. 
одн. жін. р.) <<праву>>, болг. м. прав 
<<прямий; справедливий; справжніЙ>>, 
схв. прав <<прямий; справжніЙ>>, слн. 
pravi <<правий; прямий; правильниЙ>>, 
стсл. nрАв.'Ь <<Прямий; правильний, спра
ведливиЙ>>; - псл. prav'Ь <*pгo-vos, ут
ворене, очевидно, від *pro-, наявного в 
префіксі pra- <<Пра->>; споріднене з лат. 
pro-bus <<добрий, чесниЙ>>, дінд. pra
bhub <<видатний (щодо сили й повно
ти); той, що перевищує>>, дангл. fram 
<<сильний, діяльний, сміливий,>, дісл. 
framr <<ТОЙ, що стоїть попереду; той, 
що прагне вперед•>; менш обгрунтоване 
трактування prav'Ь (Machek ESJC 391) 
як результату контамінації *prem'Ь 
<<ПрямиЙ•> та *orv(ьnь) <<рівниЙ•>; непе
реконливим є зіставлення (Lewy PBrB 
32, 136) з лат. pravus <<Викривлений, 
кривий, поганиЙ•>. - Фасмер-Труба
чев ЛІ 352; Гриц. 143-144; Macl1ek 
ESJC 481-482; Holub-Kop. 293; 
Мартьшов Язьш 61-63; Ондруш 3ти
мология, 1984, 177; Mikl. EW 264; 
Meillet Etudes 363. -Див. ще пра-. 

[правИчка] <<незаймана дівчина•>, 
[прав{чка] Нед (з п.?); - бр. правіч
ка, п. prawiczka <<ТС.•>; - похідне утво
рення від прсівr.ій; первісне значення 
<<дівчина, що живе праведним жит

ТЯМ•>. -Див. ще правИй. 
[праві] <<Майже Нед; саме, власне 

ВеЛ>>, [праве] <<майже•>; - др. правt 
<<прямо; справедливо; твердо, незмін
НО•>, п. prawie <<Майже; (ст.) саме, 
справді>>, ч. prave <<саме; щойно; зви
чайно, так•>, слц. prave <<саме; щойно; 
прямо•>, вл. prawje <<Правильно; дійс
но, справді>>, нл. psawje <<ТС.•>, цсл. 
nрАв.'Ё. <<Прямо; мужньо•>; - псл. pra
ve, що є за походженням формою місц. 
в. прикметника prav'Ь <<правиЙ•>. -
Дзендзелівський УЗЛП 112. - Див. 
ще правИй. 
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правокіст 

[правокіст] (бот.) <<живокіст лікар
ський, Symphytum officina!e L.>> Пі; -
складне утворення з основ дієслова 
правити <<виправляти, випрямляти>> і 
кість; назва зумовлена застосуванням 
цієї рослини як лікувального засобу 
при переломах кісток (Носаль 114). -
Див. ще кість, правИй. 

правопис, заст. прав6пись; - р. 
правописание, заст. правопись, бр. 
правапіс, п. заст. вл. prawopis, ч. слц. 
pravopis, нл. psawopis, болг. правопuс, 
м. правопис, схв. правопис, слн. pra
vopis; - складне утворення з основ 
прикметника правuй «Правильний» та 
дієслова писати; калька гр. ор&оура
сріа <<правопис>>, що складається з ос
нов прикметника ор&6~ <<ПрЯМИЙ; пра
ВИЛЬНИЙ>> та дієслова ypacpw <<ПИШУ>>. -
Фасмер ІІІ 352. - Див. ще писати, 
правИй. - Пор. орфографія. 

православний (рел.), православ'я, 
правоелавіє Куз, [православник] <<Пра
вославниЙ>>; - р. православньа1, бр. 
праваслаf)ньt, др. православьньщ, п. 
вл. prawos±awny, ч. pravos!avny, слц. 
pravos!avny, болг. православен, м. пра
вославен; схв. православан, слн. pra
vos!aven; - запозичення з церковно
слов'янської мови; цсл. nрАвослАвьн'Ь 
<<православниЙ>> утворене з основ прик
метника nрАВ'Ь <<правильний, правий; 
слушний, справедливий» та іменника 
СЛАВА <<СЛаВа>> ЯК калька гр. 0р&000~0~ 
<<православний (ортодоксальний, право
вірниЙ)>>, утвореного з основ ор&6~ 
<<ПраВИЛЬНИЙ, правИЙ>> Та ОО~а <<СЛаВа, 
віра>>. - Фасмер ІІІ 352; Ho!ub-Lyer 
390. - Див. ще правИй, слава. 

правосуддя, правосуд, правосу
дець <<справедливий (правий) суддя>>; -
р. правосудие, бр. правасудзе, др. пра
восудuе, слц. заст. pravosudie, болг. 
правос'Ьдие, м. правосудие, правосудст
во, схв. npaвocijf;e, слн. pravos6dje; -
запозичення з церковнослов'янської мо
ви; цсл. nрАвосжднк утворене з основ 

прикметника nрАвь <<правий, правиль
ний, справедливиЙ>> та іменника сжд'Ь 
<<суд•>.- Див. ще правИй, суд1 . 
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пр аж 

[правторити] <<запроторювати>>; -
результат видазміни вихідного * прот6-
рити, збереженого лише у формі пре
фіксального запроторити (див.). 

прагматИзм <<Визнання практично
го значення основною суттю мислення, 

ідей>>, прагматик, прагматика Куз, 
прагматuст, прагматичний; - р. 
прагматИзм, бр. прагматьrзм, п. prag
matyzm, ч. pragmatismus, слц. pragma
tizmus, вл. pragmatizm, болг. прагма
тuз'Ьм, м. прагматuзам, схв. прагма
тuзам, СЛН. pragmatfzem; - ЗаПОЗИ
ЧеННЯ із західноєвропейських мов; н. 
Pragmatismus, фр. pгagmatisme, англ. 
pragmatism утворені від гр. 1Трауf.Іа 
(род. в. 1Трауf.Іатщ) <<Справа, дія•>, пов'я
заного з 1ТpaGCJW <<роблю, виконую•>. -
СІС2 674; Kopalinski 776; Holub-Lyer 
389; РЧДБЕ 496; Вуjаклиjа 755; 
Dauzat 580; К!еіn 1228; Frisk ІІ 516, 
589-591. - Див. ще практика. 

прагнути <<сильно бажати, жадати•> 
СУМ, Нед, прагнення, [прагнущий] 
<<спраглИЙ>>, [прагнЮчий] <<ЖадібниЙ>>, 
[прагнЮщий] <<Спраглий; той, що жа
дає (щось мати)>> Куз, [запрагатися] 
<<бажатися, хотітися>>, [спрагнутися] 
<<забажатися>> Нед, спрага, спрагота, 
спраглий, спраглuвий, спрагнений, ст. 
прагнути (XVI ст.); - бр. прагнуць 
<<Мати спрагу; жадати; прагнути•>; -
очевидно, запозичення з польської мо
ви; п. pгagnq_c <<прагнути, (заст.) мати 
спрагу>>, як і ч. pгahnouti <<сохнути, 
знемагати від спраги; жадати>>, слц. 
prahnut', вл. prahnyc «ТС.>>, пов'язане з 
pratyc <<Смажити, пекти>>, укр. пра
жити; первісне значення слова, оче
видно, було <<Висихати від спеки; пек: 
тися•>. - BrUckner 434; Machek ESJC 
482. - Див. ще пражити. 

[праж] (бот.) <<цибуля· порей, Al
lium porrum L.•> Mak, [прас] «ТС.•>; -
р. [прас] <<цибуля пореЙ•>, др. празь, 
праска, болг. м. прІ:щ схв. прас, [праз], 
ЦСЛ. npACb, nрАЗЬ <<ТС.>>; - Через цер

КОВНОСЛОВ'ЯНСЬКУ МОВУ ЗаПОЗИЧеНО З 
грецької; гр. 1rpcюov «ТС.>> є словом 
нез'ясованого походження; можливо, 



пражець 

запозичене з шумерської або одює1 з 
мов Малої Азії. - Критенко Мовозн. 
1973/2, 33; Фасмер ІІІ 354; Mik1. EW 
261; Frisk ІІ 589. 

[пражець 1 ] (бот.) <<козельці лучні, 
Tragopogon pratensis L.>> ВеНЗн, Mak, 
[праживник ВеНЗн, · пражівник Mak] 
«ТС.•>; - очевидно, похідне утворення 
від пражити <<пекти•>; назва зумовлена 
гірким, пекучим смаком коренів росли
ни, що :?астосовувались раніше з різ

ними лікарськими цілями і для готу
вання "іжі. - Лік. рослини. Енц. дов. 
206.- Див. ще пражити. 

[пражець2] (бот.) <<льон-стрибу-
нець, Linum crepitans (Boenn.) Dum.>> 
Mak; - очевидно, запозичення з поль
ської мови; п. [pratec] <<Льон-стрибу
нець•>, найвірогідніше, виникло з pr~zec 
«ТС.>>, пов'язаного з п. [pr~gnq_c] <<стриб
нути•>, спорідненим з укр. пруг, пруж
ний, а також прягтu <<запрягатИ•>; на
зва зумовлена властивістю цього льону 

викидати насіння до того, як його збе; 
руть. - Bruckner 436; Machek ESJC 
488. -Див. ще пруг, прягтИ1 . 

[пражИвка] (бот.) <<(вид мухомора) 
Amanita procerus•> Нед; - не цілком 
ясне; можливо, пов'язане з пражити 
<<пектИ•>, оскільки одним із симптомів 
отруєння грибами (зокрема й мухомо
рами) є невтоленна спрага (Зерова 23). 

[пражИна] <<Мотузка, сплетена з гі
лок; жердина; міра площі>> Нед, [пра
жuнє] «ТС.>> Нед, [пражанка] <<МОтуз
ка, сnлетена з гілок; жердина•> Нед; -
р. [прЯжина] <<Міра ДОВЖИНИ>>; -
запозичення зі східнороманських мов; 
рум. молд. prajina <<жердина, тичка; 
міра ДОВЖИНИ>>, ВИВОДИТЬСЯ ВіД болr. 
[п'Ьржuна] <<жердина•>, що відповідає 
укр. пружuна. - СДЕЛМ 340. -
Див. Ще пруг. 

пражити <<Смажити; [періщити 
(про дощ) Ник]», прЯжити <<Тс.; топи
ти (молоко); дуже палити (про сон
це)•>, прягтu «ТС.>>, [пfажуха] <<Підсма
жена галушка•> Куз, преженя] <<яєш
ня•> Л, [прожело] <<смажене сало (як 
приправа); жир від смаженого сала•> 

празник 

ЛексПол, прЯжанка <<j)Яжанка•>, [пря
женець] <<Пампушка•> Пі, [пряжене] <<МЛИ
нець, згорнутий трубкою•> Нед, [пря
женя] <<ЯЄШНЯ (з борОШНОМ та МОЛО
КОМ)>>, прЯжений СУМ, Г, [пражк6м] 
<<У підсмаженому вигляді>> Нед, [під
пражка] <<приправа•> О, [спрЯгнути] 
<<СПражитИ>> Нед; - р. [прЯжить] <<Сма
жити в маслі>>, бр. пражьщь <<пряжи
ТИ>>, др. пряжити <<Смажити; палити>>, 

п. pratyc <<смажити, підсмажувати; пе
кти; обпалювати•>, ч. praziti, слц. prazit' 
«ТС.>>, вл. prazic <<Висушувати; підсма
жувати, тушкуватИ>>, нл. psazys <<сма
жити, підсмажувати; обпалювати; су

ШИТИ>>, болг. пража <<Смажу>>, пі;ржа 
«ТС.>>, схв. пражити «Тріскотіти (про 
постріли), вибухати (про звук); [сма
жити, підсмажувати],>, пржити <<СМа
ЖИТИ>>, слн. praziti <<Підсмажувати, сма
житИ>>, цсл. nр"жнтн <<Смажити, під
смажувати; підсушуватИ>>; - псл. pra
ziti (вторинне praziti); - споріднене з 
лит. sprageti <<Смажитися; тріщати (про 
деревину)>>, spraginti <<Смажити>>, spr6g
ti «Вибухнути», лтс. spragt «лопнути, 
тріснутИ>>, норв. spraka нріщати>>, дінд. 
sphurjati <<Гарчить, гримить, вириваєть
ся (назовні)>>, sphurjab (певна росли
на), аВ. spar;:Jya- <<ПаГіН>>, гр. сХО1НХрауо<;; 
<<пагін рослини; спаржа>>, осрарауtо/-ІШ 
«Тріскочу, сичу,>; менш переконливе з 

фонетичноJО погляду пов' язання (Ma
chek ESJC 482) з гр. cpwyw <<Смажу, 
підсмажую; сушу>>. - ФасІ\]ер ІІІ 339; 
Bruckner 434; Machek ESJC 482, 483; 
Skok ІІІ 63; Варбот 22, 27; Trautmanп 
276; KZ 50, 67; Persson Beitr. 868; 
Matzenauer LF 13, 183. - Пор. праг
нути. 

[пражній] <<марниЙ•>; - не зовсім 
ясне; - можливо, походить від п. ст. 

pratny <<порожній; позбавлений>>, збли
женого з укр. [празний] <<даремний, 
марнИЙ>>; може бути також результа
том видазміни слова [прdзнuй] <<мар
НИЙ>> під впливом порожній. - Див. 
ще празник. 

празник <<свято УРС; [храмовий 
день Нед]>>, празнuк6ве <<СВятковий по-
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дарунок>>, [празникові] ності з іншого 
села в храмовий день>> (Ме), [празний] 
<<Марний; бездіяльний, ледачий Нед; 
святковий•, празниковий «святковий; 
пов'язаний із храмовим днем>> Куз, 
празнuчний «ТС.>> СУМ, Куз, празни
кувсіти <<СВяткувати; нічого не робити; 
[гостювати на храмовому святі (Ме)]>>, 
празнувати <<СВяткуватИ>>, [попразд
ник] <<Перший день після свята>> Нед, 
[попразен, попразниця, попрсізнuче Г, 
Нед] «ТС.>>, [спразнuти] <<провести день 
ПО-СВЯТКОВОМУ>>; - р. праздник, бр. 
[празьнік], др. праздьника, п. [prazd
nik] <<СВято; храмовий день у православ
ній церкві>>, [prainik, praznyk] «ТС.>>, 
болг. м. празник <<СВЯТО>>, схв. праз
нйк, слн. praznik «ТС.>>; - запозичення 
зі старослов'янської мови; стсл. nрdз
дьннк'Ь <<СВЯТО>> є похідним від прик
метника nр'-'здьн'Ь <<порожніЙ>> у слово
сполученні nр'-'Здьнь дьнь <<СВЯТО>>, 
букв. <<порожній (тобто вільний від ро
боти) день>>. - Фасмер ІІІ 353; Львов 
Лексика ПВЛ 56. - Див. ще порож
ній. 

[праковсі] (мн.) <<персні>> Нед; -
неясне. 

практика, практик, практикант, 
практикантство, практикум, прак
тицuзм, практИчний, практикувати, 
практикуватися, ст. практика <<Під
ступи, (недобрі) заміри (1621); практи
ка, мистецтво, ворожіння (1656)>>; -
р. болг. м. практика, бр. прdктьtка, 
п. praktyka, ч. prakse, слц. prax, вл. 
praksa, схв. пракса, практика, слн. 
praksa, praktika; - запозичено з грець
ко! мови через середньолатинську (елат. 
practica <<Практика>>); гр. 1ТрСОпtх~ <<Прак
тичне знання, уміння>> виникло внаслі
док скороч~ння словосполучення 1Тра

хлх~ Є1ТЮТ~/-ІІl <<ТС.>>, де 1Трахлх~ як 
форма жін. р. від 1ТР\ХХТ!х6~ <<діяльний, 
активниЙ>> пов'язане з дієсловом 1Ipa
CJCHu <<роблю, виконую>>, разом з 1ТEpvf1-
/-lt <<вивожу на продаж, продаю>>, спорід
неним з дірл. renim <<продаЮ>>. - СІС2 

675; Фасмер ІІІ 353; Hutt!-Worth 15; 
S±. wyr. obcych 533; РЧДБЕ 580; Ву-
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jаклиjа 756; Dauzat 581; Fгisk ІІ 516-
517, 589-591; К!еіn 1228. - Пор. 
прагматИзм. 

[праліска] (бот.) (у сполученні п. 
синя) <<печіночниця, Hepatica tri!oba 
Gilib. Mak; (п. біла) анемона, Anemone 
L. ВеНЗн; сон-трава, Pulsati!!a МіІІ.>>, 
[проліска] <<Печіночниця>> Mak; - р. 
(перелеска] «ТС.>>, бr. пралеска «ТС.; 
анемона>>, [ пралеиtка <<Печіночниця>>; -
очевидно, результат видазміни назви 

[підлішки] <<Печіночниця>>, зближеної з 
пролісок. - Див. ще підліщки. 

[пралоташ] (бот.) <<Латаття біле, 
Nymphaea аІЬа L.>> Нед; - префіксаль
не утворення від [лоташ] <<Калюжниця 
болотна, Caltha palustris L.>>; перене
сення назви зумовлене подібністю фор
ми листя обох рослин. - Див. ще ла
таття, пра-. 

[прам] <<ПОрОМ>> Пі; - запозичення 
з чеської або словацької мови; ч. слц. 
pram «ТС.>> є прямим відпgвідником 
укр. пором. - Macl1ek ESJC 479. -
Див. ще пором. 

[прамено] <<Волокно, нитка>>, [пра
менистий] <<Волокнистий, багатий на 
волокнО>> ВеЛ; - очевидно, запози
чення з чеської або словацької мови; ч. 
pramen <<джерело; пасмо (волосся)>>, 
слц. pramen <<джерело; щось подібне до 
води, яка б'є з джерела (пасмо волос
ся, волокна і под.)>>, як і м. прамен 
<<Пасмо (волосся); смуга (світ ла), про
міНЬ>>, схв. прамен <<пасмо; кучер (во
лосся)>>, слн. pramen <<жмут, пасмО>>, 
цсл. np'-'MttІь <<Нитка>>, відповідає укр. 
промінь (див.). 

[прандИ:чити] <<базікати, говорити 
нісенітниці>> Досл. і мат. IV; - запози
чення з польської. мови; п. [prandyczyc] 
«ТС.>> пов'язане з. fгant <<Хитра людина; 
[жартун]; ст. мандрівний комедіант і 
співак>>, franty <<нісенітниці, дурниці, 
викрут(ас)и,>; пор. п. frantowac <<Хитру
вати; жартувати, говорити дотепИ>>. -
Див. ще франт. 

[пранцйбер] (заст.) <<чисте срібло, 
вижга>> Бі, Пі, [пранщибер] «ТС.>> Пі, 
ст. францtберо (XVIII ст.); - очевид-
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но, заnозичення з німецької мови; мо
жливо, походить від нвн. Franzsi!ber 
<<(букв.) французьке срібло>>, що скла
дається з основ слів Franze <<француз>> 
та Si!ber <<Срібло>>, спорідненого з лит. 
sidabгas, лтс. sidrabs, псл. sьrebro «ТС.>>, 
укр. срібло. Див. ще срібло, 
француз. 

пранці (мн.) <<СИфіліс>>, пранець, 
[франца О, францu О, франця Шейк] 
<<ТС.>>, пранцюватuй <<Заражений сифілі
сом; мерзенниЙ>>, [францюватий] <<вене
ричниЙ>> Нед, [працюватітu] <<хворіти 
на сифіліс, покриватися сифілітичними 
вщ)азками, висипкою>>, [ опранцюваті
тu] <<покритися пранцями; остогидну
ТИ>>, СТ. фраІіЦа <<СИфіліС>> (1627 р.); -
р. [пранцьі] <<Золотушна висипка, коро
ста>>, бр. пранцьі <<пранці, сифіліС>>, 
[францьr] <<ТС.>>; - запозичення з поль
ської мови; п. franca (мн. france) <<СИфі
ліс, пранці>> походить від нвн. Franzen, 
Franzosen <<СИфіліс, пранці>>, що виник
ло, очевидно, внаслідок скорочення пер
вісного Fгanz(os)enkгankheit «ТС.>>, букв. 
<<французька хвороба>>; пор. р. заст. 
французская болезнь <<ТС.•>; виникнен
ня такої назви пояснюється, очевидно, 
тим, що відповідна хвороба поширюва
лася в Центральній і Східній Європі 
найбільшою мірою з Франції, де ї! по
яву пов'язують з відкриттям іспанцями 
Америки, звідки хворобу було завезено 
й поширено в Європі (насамперед в 
Іспанії й сусідній Франції). - Огієнко 
РМ 1938, 41; Фасмер ІІІ 353; BrUckner 
127. -Див. ще франк, француз. 

[прапірка] <<роговий відросток по
заду над ратицями тварин; плавальна 

перетинка між пальцями птахіВ>>, [прсі
порщuчка] <<роговий відросток позаду 
над ратицями тварин>>; - очевидно, 

префіксальне утворення від пер6 (див.). 
прапор <<знамено СУМ, Нед; [ко

рогва ВеУ ф, [ прапір] <<прапор>>, [про
пір] «ТС.>> Нед, [праперек] <<прапо
рець>>, [праперок, прап{рка Нед] <<ТС.>>, 
прапорець <<малий прапор СУМ, Нед; 
вимпел Куз>>, ст. прапорець (XVI ст.); -
р. ЗаСТ. nрапор, др. прапора <<Прапор; 
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дзвіночок>>; - запозичення з церковно
слов' янеької мови; цсл. npdnOp"Ь <<Пра
пор; дзвониК>> відповідає др. поропора 

<<прапор>>, п. ст. propor, ч. prapor, [pra
por] «ТС.>>, слц. prapor <,батальйон; 
(заст.) прапор>>, м. прапорец <<дзвіно
ЧОК>>, СХВ. прапорац <<ТС.>>, СЛН. ргарОГ і 
разом з ними зводиться до псл. *рог
рогь, редуплікованого утворення, по
в'язаного чергуванням голосних з *per
ti <<Літати, рухатисЯ>>, pero <<Перо>>, 
*por-m'Ь <<Паром>>; пов'язання з гр. 
1ТОрсрuра <<Пурпурна тканина>> (Schrader 
Rea!!exikon І 278) помилкове. - Фас
мер ІІІ 35v3-354; BrUckner 438; Ma
cl1ek ESJC 479; Варбот 3тимология 
1965, 133. - Див. ще перо, перти1 , 
пором. 

прапорщик (військове звання) 
СУМ, Нед; - р. болг. прапорщик, бр. 
прапаршчь1к, п. praporszczyk, ч. pra
porcik, слц. praporCfk, слн. praporscak 
«ТС.>>; - запозичення з російської мо
ви; р. прапорщик «ТС.>> є похідним від 
заст. прапор <<прапор>>; могло бути по
в'язане з цсл. nр"nорцшк"Ь <<Прапороно
сеЦЬ>> або було утворене під впливом 
нвн. Falшerich <<прапорщик>> (від FаІше 
<<Прапор>>). - Фасмер ІІІ 354; К3СРЯ 
361. - Див. ще прапор. 

[прас1 ] <<Праска>>, [праса] «ТС.>> Нед, 
[прасuло] (збільш.) <<праска>> Куз, прас
ка, [прасок] <<праска>>, [фрас] «ТС.>>, 
[фрашuло] <<Велика праска>> Куз, прасу
вальнuк, прасуваЛЬНЯ <<Місце, де пра
суЮТЬ>> Куз, прасувальнuй, прасува
тu, ст. праса <<праска>> (XVIII ст.); -
р. [прас6вка] <<дерев'яний брусок, на 
якому шевці прасують>>, бр. прас <<пра
ска>>; - запозичення з nольської мови; 
n. [ prasa] <<Праска>>, [praska] <<те.>>, pra
sowac <<ПрасуваТИ>> ЗВОДЯТЬСЯ ДО фр. 
presse <<преС>> через нвн. Presse «ТС.>>, 
pressen <<СТискати, пресувати>> з пізні

шим осмисленням <<прасувати>>; форма 
[фрас] виникла, очевидно, внаслідок гі
перичного відштовхування від звичай
ного в українських говірках переходу 
іншомовного f (ф) у п. - Richhardt 91; 
Шелудько 43. -Див. ще праса. 
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[прас2 ] <<прочухан>>, [прас6к] «ТС.>> 
Нед; - очевидно, результат семантич
ної видазміни [прас] <<праска>>; пор. р. 
утЮжить <<бити, лупцювати>>, утворе
не від утЮг <<праска>>. - Див. ще 
прас1 . 

[праса] <<прес>> Нед, [прас] <<ТС.>>, 
[праска] <<пресувальна машина>> Куз, 
[прасківнuк] <<пресувальник>> Куз, [пра
сувальник] <<ТС.>> Куз, [праскувальня] 
<<гніт, давило>> Куз, [праскувати] <<пре
сувати, вальцювати•> Куз, прасувати 
<<пресуваТИ>> Нед, ст. праса <<прес, ле
щата, гніт (1621 ); друкарський верстат 
(XVIII ст.)>>; - р. [праса] <<виноградне 
давило, гніт>>, бр. ст. праса «ТС.>>; -
запозичення з польської мови; п. prasa 
<<прес; друкарський верстат; преса, 
друк>>, як і вл. prasa <<прес; друкарсь
кий верстат>>, нл. prasa <<прес•>, prjasa 
«Прес; гніт; лещата>>, через нвн. Presse 
зводиться до фр. presse <<ТС.>>, пов'яза
ного з дієсловом presser <<тиснути, да

ВИТИ>>. - Бульrка 257; S±. wyr. obcych 
596; К!uge-Mitzka 564. - Див. ще 
прес. - Пор. преса. 

прасер - див. просерен. 
[праск] <<СВітаноК>> О; - видозмі

нене запозичення з польської мови 
(п. brzask <<СВітанок, зоря; блиск, від
блисК>>). -Див. ще бряск. 

[праскати] <<Тріщати, хрустіти>> 
Нед, [праснути] <<Жб~рнути, сильно 
вдаритИ>> Куз, [праскl <<Тріск>> Куз, 
ВеЗн, [праск] (вигук, що передає звук 
пострілу); - р. [праск] <<Тріск, ляскан
ня батога>>, п. вл. praskac «Тріскати, 
ляскати>>, ч. pгaskati, слц. praskat', нл. 
praskas «ТС.>>, болг. прdскам <<ударяю 
{сильно), тріскаЮ>>, м. прасне <<Лопне, 
трісне; лясне>>, праекав <<гримучий, 
тріскучий, ляскаючиЙ>>, прасок «rріск; 
гуркіт>>," схв. праскати <<Тріщати; гри
міти, гуркотітИ>>, слн. prasketati <<Тріща
ТИ>> (напр., про вогонь), цсл. nр'-'СК'-'ВН
Ц'-' <<шум переслідуваного війська>>; -
псл. praskati, очевидно, звуконасліду
вального походження, можливо, спорі

днене з лтс. praks~eJ «ТріщатИ>>; пов'я
зання (Machek ESJC 480) з лит. sрга-
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gёti нріщати>>, лтс. spragt <<тріскати
СЯ>>, нвн. springen <<ТС.>> менш перекон
ливе. - Фасмер ІІІ 354. 

прасол «оптовий скупник худоби, 
сільськогосподарськоі· сировини та ін. 
для перепродажу з метою заробітку; 
[дрібний торговець (переважно в'яле
ною рибою й сіллю)],>, [прасіл] <<дріб
ний торговець>> Нед, [прасоленко] <<СИН 
прасола>> Бі, [прасолuха] <<дружина 
прасола>> Бі, [прасол{вна] <<дочка пра
сала>> Бі, прасольство <<Прасолування>> 
СУМ, Нед, прасолувdти; - р. прd
сол, бр. прас6л, др. прасол'Ь <<прода
вець; торговець м'ясом>>, п. ст. prasol, 
pras61 <<торговець сілЛЮ>>, цсл. npdCONЬ 
<<дрібний торговець>>, nр"солнтн <<торгу
ватИ>>; - псл. prasolь <<торговець, який 
заготовляє, засолює рибу і м'ясО>>, ут
ворене за допомогою префікса рrа

<<пра->> Від SО!Ь <<СіЛЬ>>, SO!iti <<СОЛИТИ>>; 
викликають сумнів пов'язання з р. 
просить <<просити>> (тобто запрошува
ти купувати свій товар) (Соболевский 
РФВ 65, 413), з гр. 1Трdтwр, 1Тр<хт~р 
<<Продавець>> (Matzenauer 405; Преобр. 
ІІ 122); з гот. saljan <<продавати>> (Roz
wadowski МРКJ ІІ 354). - Фасмер ІІІ 
354-355; Горяев 279; Желтов ФЗ 
1876, 6, 33-34; Mikl. EW 314. - Див. 
ще пра-, сіль. 

прати <<Мити (одяг, білизну); пері
щити (про дощ); [бити, лупцювати]>>, 
[прdчити] <<бити праником білизну, по
лотнО>>, [прачувdти] «ТС.>>, [прdйник] 
<<Праник>>, [прdло] <<місце на річці, де пе
руть білизну>>, прdля, пральник <<ТОЙ, 
що пере; [пуаник]>>, пральня, пранИк 
СУМ, Нед, [пранич6к] (зоол.) <<пуголо
ВОК>> ВеБ, прdнка <<ПІання; [випрана 
чиста сорочка Нед]>>, праннuк] <<пра
НИК>> Нед, Куз, [прdтва] <<місце на річ
ці, де перуть білизну>>, праттЯ <<Пран
НЯ>>, прач <<праник; [пуголовок ЛексПол; 
нитка з грубо"~· вовни Л]», [прdчик] <<Пу
головок>>, прачка <<праля; [дошка, на 
якій перуть білизну; прилад для пран
ня білизни на подвір'ї Л],>, [пfачкар] 
<<ТОЙ, що пере>> Нед, [прачкdрня <<праль
НЯ>>, [прачківнЯ] «ТС.>> Нед, [прачкун] 
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<<помічник пралі>>, [прачна] <<місце на 
річці, де перуть білизну>> Л, пральний, 
lневипранець] <<брудна людина, замазу
ра>> Ж, [перепuранка] <<Зношена сороч
ка, яку надягають, поки перється ін

ша>> УРС, Нед, [перепіранка] <<сороч
ка, що порвалася від прання>>, [підпра
нuче] <<частина білизни, яка кладеться 
за один раз під праник>> Нед; - р. 
[прать] <<тиснути, давити, витискати; 
прати, бити праником>>, бр. праць <<бИ
ти праником (білизну); бити>>, др. пьра
ти <<пратИ>>, п. prac <<прати; бити>>, ч. 
prati, слц. prat' «ТС.>>, вл. prac <<бити>>, 
нл. ргаs <<бити; прати>>, полаб. pere <<Пе
ре>>, болг. пера <<Перу>>, м. пере <<пере, 
миє>>, схв. прати <<МИти; прати; (пе
рен.) виправдовувати>>, слн. prati <<МИ
ти, пратИ>>, цсл. nьр"тн <<бити прани
ком (білизну), пратИ>>; - псл. pьrati 
<<бити; бити праником (білизну)>>, по
в'язане чергуванням голосних з *perti 
<<ВідбиватИ>>; - споріднене з лит. perti 
<<бити, хльоскати лазневим віником>>, 
лтс. p~rt <<ТС.>>, вірм. harkanem <<б'ю>>. -
Фасмер ІІІ 355; Черньrх ІІ 64; Щанский 
3ИРЯ ІІІ 70; Machek ESJC 481; 
Bruckner · 434; Trautmann 215; Liden 
Arm. St. 86; Lang LF 43, 229. - Див. 
ще перти3 . 

[праушник] <<буравчик для просверд
лювання в люльці отвору, в який вклада
ється цибух>>; - очевидно, пов'язане з 
р. [проухj <<дірка, в яку щось уставля
ють, просувають>>, [проушuть] <<Зробити 
дірку, отвір>>, утвореними за допомогою 
префікса про- <<ПрО->> від іменника ухо 
<<вухо>>. - Див. ще вухо, про. 

прах <<порох, пил; щось нецінне, 

минуще; тіло померлої людини>>, пра
хом (у виразі іти п. <<пропадати, гину
ТИ>>), lпраховенький] <<поношений, бла
генькиЙ>> Нед, [напрах] щілкам, до 
решти, ущенТ>> Ж, ВеБ; - р. бр. прах 
<<прах>>, др. прах·ь «ТС.>>; - запозичен

ня зі старослов'янської мови; стсл. 
nр'-'Х'Ь «ТС.; порОХ>>, як і Ч. слц. prach 
<<пил; порох; рештки, попіЛ», болг. 
прах, м. прав, схв. прах, слн. prah 
«ТС.>>, віДповідає укр. порох. - Фас-

прашувати 

мер ІІІ 355; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
438. - Див. ще порох. 

[прахвост] <<Підлабузник, мерзот
ник, негідник>> Нед, Ме; - бр. пра
хвост <<Мерзотник, шахраЙ>>; - запо
зичення з російської мови; р. про
хвост <<мерзотник, шахрай; (заст.) дрі
бний ЧИНОВНИК>> ВИНИКЛО З СТ. про
фас( с) <<наглядач заарештованих сол
датів; полковий каТ» унаслідок народ
но-етимологічного зближення з хвост 
<<ХВіСТ>>. - Фасмер ІІІ 385. - Див. ще 
профос. 

праця <<робота, труд; [хатнє майно, 
надбання Ме]>>, працівнИк, [працю
вальник] <<ТрудіВНИК, праціВНИК>>, [пра
ЦІОНОК) <<твір, витвір>> Нед, [працевuй] 
<<пов'язаний з працею>>, [працівнuй] 
<<працьовитий; утомлений працею>> Нед, 
[працівнuчий] <<пов'язаний з працею>> 
Куз, працьовИтий, [працьовнийj <<пра
цьовитИЙ>> ВеУг, прш1ювати; - р. 
[пpd[ja] <<праця, робота, занятТЯ>>, бр. 
праца <<Праця>>, слц. praca «ТС.>>, вл. 
pr6ca <<труднощі, напруження, зусил
ЛЯ>>, нл. proca «ТС.; лихо; пологові пе
рейми>>; - запозичення з польської мо
ви; п. praca <<праця>>, ст. proca, похо

дить від ч. prace ( < *praca), що зводи
ться до псл. діал. *portja, пов'язаного 
з *poгtiti <<посилатИ>> (звідки розвину
лися болг. пратя <<посилаЮ>>, м. пра
ка <<ПОСИЛаЄ>>, СХВ. пратити <<ПОСИЛа
ТИ>>), яке не має паралелей в інших ін
доєвропейських мовах; щодо семанти
ки пор. СХВ. посао <<СПрава, робота>> З 
*роsь!ь, пов'язаним з *posьlati <<ПО
слаТИ>>; МЄНШV переКОНЛИВе ВИВЄДЄННЯ 

(Machek ESJC 477-478) псл. *portja 
з *torpja, похідного від *tьrpeti <<Терпі
ТИ>>; сумнівне пов'язання з праща 
(Holub-Kop. 290), як і виведення від 
іє. *per- <<летіти>> (Lehr-Sp±awiriski Na
se Гес 23, 276). - Фасмер-Трубачев 
~55-356; Bruckner 434; Schuster
Sewc 1157-115$; Младенов 504; 
Skok ІІІ 25-26; Куркина 3тимология 
1975, 20. 

[прашувати] <<ПОлоти, сапатИ>>, [пра
шовuнняl <<ПОЛіННЯ, сапаННЯ>>, [пра-
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ш6вка] <<ТС.>> Дз, Мо; - р. (бессараб.) 
[прашевать] (кукурузу) <<Підгортати 
(кукурудзу)•>; - запозичення зі східно
романських мов; молд. рум. pra9i <<ПО
лоти, прополювати, проорювати; сапа

ти•> є словами південнослов'янського 
походження; пор. болг. npauщ <<поро
шу; [скопую, розпуШую землю (біля 
кукурудзи тощо)]•>, схв. прашити <<ПО
рошити; розпушувати; обкопувати (ви
ноградник)•>, що походять відповідно 
від болг. прах <<порох, ПИЛ», ех в. прах 
<<ТС.>>, ЯКИМ ВіДПОВідає укр. порох. -
Дзендзелівський НЗ УжДУ 13, 70; 
Sche!udko 141; Vrabie Romanos!avica 
14, 167; СДЕЛМ 340; DLRM 652. -
Див. ще порох. - Пор. прах. 

праща (іст.) <<Старовинна ручна 
зброя для метання каменя•>, пращник 
<<Озброєний пращею•>, [пращовuк] «ТС.•> 
Нед; - р. праща <<праща•>, бр. праш
ча «ТС.>>, др. праща <<порок (стінобитне 
знаряддя); вал, частокіл, огорожа; nра
ща>>, п. proca <<Праща•>, болг. праиtкд, 
пращка, [праща, пращова] «ТС.•>, м. 
прака <<Праща; рогатка•>, схв. npaJza, 
npaJzкa <<ТС.>>, слн. ргаса <<праща,>; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. npdШT'-' <<Праща•> зводиться до 

псл. *por-tia, пов'язаного, очевидно, з 
*pьrati <<битИ>>. - Фасмер ІП 356; Мла
денов 504. - Див. ще прати. - Пор. 
по роки. 

пращур <<далекий предок; [батько 
прадіда]•>, прапращур; - р. пращур 
<<Пращур>>, бр. прашчур «ТС.•>, др. пра
щур'Ь <<прапрадід; праправнук>>, пращюр'Ь 
не.>>, п. praszczur <<пращур•>, ст. pra
skurz~ <<Праправнук•>, стсл. nрdШТОІ(р'Ь 
«ТС.>>; - псл. *prask(j)uгь <<Прапра
дід•>, пов'язане, очевидно, зі svekгь 
<<СВекор•>; - споріднене з лит. prakO
rejas . <<рОДОНачаЛЬНИК>>; іє. *(s)keur-, 
*(s)kur-; помилкове пов'язання з р. 
укр. шурин <<брат жінКИ>>, укр. шурЯк 
«ТС.•> (Младенов 696; Горяев 427), з р. 
чур (меня) щур (мене)>> (Никольский 
ФЗ 1891, 4-5, 11; Желтов ФЗ, 1876, 
4, 37), з п. szczury <<ХудиЙ•>, szczur 
<<щур, пацюк>> (Bruckner 545). - Фас-
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пребенда 

мер-Трубачен ІІІ 356; Berneker IF 10, 
155; Mikl. EW 344. - Див. ще пра-, 
свекор. 

пре- (префікс, що має підсилюваль
не значення в словах типу nревели
кий, пребагато, [предокучитиj <<Надо
кучитИ>>); - р. npe-, др. npt-, npe-; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. npr&-, як і болг. м. схв. npe-, п. 
prze-, ч. вл. pre-, слц. слн. pre-, нл. рsе
«ТС.>>, відповідає укр. пере-. - Фасмер 
ІІІ 356-357. -Див. ще пере-. 

преамбула <<Вступна частина (до
кумента, акта, статті)•>; - р. м. преам
була, бр. праамбула, п. слц. preambu
la, ч. preambu!e, вл. preamb!a, болг. 
преамбЮл, схв. преамбул, преамбула, 
слн. preambula; - очевидно, запози
чення з французької мови; фр. preambule 
<<преамбула; вступ, передмова>> похо
дить від пізньолат. praeambu!us <<Вступ, 
передмова>>, букв. <<ТОЙ, що йде попе
реду>>, утвореного з prae <<ПОпереду, 

вперед; перед•>, спорідненого з гр. 
1Тараі <<при, уздовж, проти•>, гот. faura 
<<перед•>, дангл. fore, двн. днн. fora, нвн. 
vor «ТС.>>, псл. pri (,прИ•>, укр. при, та 
дієслова ambu!o, -are <<ходжу, іду; ру
хаюся, пересуваюся•>. - СІС2 675; 
ССРЛЯ 11, 66; Kopa!iriski 777; Ho!ub
Lyer 391; РЧДБЕ 581; Вуjаклиjа 756; 
Dauzat 581; Wa!de-Hofm. І 38. -
Див. ще амбулаторія, при. 

пребенда <<Плата духовним особам 
у католиків; володіння церков та мона
стирів; [парафія Куз]», [пребендар] 
<<священик, що має парафіЮ•>; - р. 
болг. пребенда <<Пребенда>>, п. ч. слц. 
prebenda, схв. пребенда <<ТС.>>, слн. 
prebenda; - запозичено із середньола
тинської мови, можливо, через польсь
ку; елат. praebenda <<пребенда, парафія; 
прибуток з церковного майна•> похо
дить від лат. praebeo <<даю,· поста чаю•>, 
що виникло з давнішого praehibeo «ТС.>>, 
утвореного за допомогою префікса рrае
<<ПОпереду, перед>> від дієслова habeo 
<<Тримаю, маЮ>>, спорідненого з дірл. 

gaibim <<беру, хапаю, тримаЮ>>, лит. ga
bana <<Оберемок•>, гот. giban <<даваТИ>>, 



превалювати 

двн. geban, нвн. geben «ТС.•>. - СІС 
1951, 522; Kopa!iriski 777; Ho!ub-Lyer 
391; РЧДБЕ 581; Вуjаклиjа 759; Dau
zat 581; Wa!de-Hofm. І 630-631. -
Див. ще преамбула. 

превалювати <<Переважати, доміну
ватИ•>; - р. превал~іровать, бр. прз
вал{раваць «ТС.•>, п. prewalencja <<пере
вага•>, ч. preva!ovati <<ПревалюватИ•>, 
сJщ. preva!encia <<Перевага•>, болг. пре
валuрам <<ПреваЛЮЮ>>, СХВ. превалuра
mu <<превалюваТИ•>, слн. preva!eпca <<Пе
ревага•>; - запозичення з латинської 
мови; лат. praeva!ere <<бути дуже силь
ним, міцним; переважаТИ•> утворене за 
допомогою префікса prae- <<Перед-•> від 
дієслова va!ere <<бути сильним, міцним, 
здоровим; переважатИ•>. - СІС2 675; 
ССР ЛЯ 11, 70; РЧДБЕ 581; Вуjаклиjа 
756; Dauzat 586, 739; Wa!de-Hofm. ІІ 
727-728. - Див. ще ВалентИн, пре
амбула. 

превентИвний <<ЗапобіжниЙ•>; - р. 
превентuвньиї, бр. прзвентьtі)ньt, п. 
prewencyjпy, ч. prevencnf, preventivпf, 
слц. preventfvпy, pгevencny, вл. pre
weпtiwny, болг. превантuвен, м. пре
вентuвен; схв. прёвентйван, слн. pre
ventfven; - запозичено з французької 
мови; фр. preventif «ТС.•> походить від 
лат. praeventus <<ПОпереджениЙ•>, пов'я
заного з praevenio <<ВИпереджаю; попе
реджую•>, утвореним за допомогою пре

фікса prae- <<перед-•> від дієслова venio 
<<Приходжу, прибуваю•>, спорідненого з 
гр. ~aivw <<іду•>, дінд. gamati <<іде•>, гот. 
qiman <<приходитИ•>, двн. quёman, ko
man, нвн. kommen <<ТС.•>. - СІС2 675; 
Kopaliriski 782-783; Ho!ub-Lyer 393; 
РЧДБЕ 581; Вуjаклиjа 757; Dauzat 
586; Wa!de-Hofm. ІІ 747-749. -
Див. ще преамбула. 

[превіт€] <<Похоронний обряд біля 
мерця•> Ко; - неясне. 

превосходИтельство, превосход~і
тельнuй; - бр. правасхадзіцельст
ва; - запозичення з російсько·і мови; 

р. превосходuтельство утворено від 
дієслова превосходuть <<перевищувати, 
перевершуваТИ•>, що походить від стсл. 

предикат 

nрі>в'Ьсходнтн не. •>, утвореного за до
помогою префікса npi>- <<пере-•> від діє
слова Е.'ЬСХОДНТН <<СХОДИТИ, підіймати
СЯ•>; неповна калька лат. exce!!entia <<Пе
ревага•> (звідки фр. exce!!ence не.; пре
восходительство•>, нім. Exze!!enz «ТС.•> 
та ін.), пов' яз ан ого з excel!ere <<Виділя
тися, підноситися•>, утвореним з префік
са ех- <<ВИ-•> й основи дієслова -ce11ere 
<<Підноситися, бути видатним•>, ce!sus 
<<Видатний, високий, бундючнИЙ•>. -
ССР ЛЯ 11, 75-77. - Див. ще пере-, 
уз, ходИти. 

пред (прийменник) <<перед•>, предо, 
преді «ТС.•>, пред- (префікс і компонент 
складних слів типу предвічний, пред
ставити, пpeдcmdmu, представник, 
пред'яв~ітu); - запозичено з церков
нослов 'янеької мови, частково через 
російське посередництво (р. пред, пред
ставить, предстать, представитель, 
пред'Ьявuть); - цсл. стсл. nрі>д'Ь, 
nрі>д'Ь- відповідає укр. перед. - Фас
мер ІІІ 357. - Див. ще перед 1 . 

[предешній] <<попередніЙ•> ВеЛ; -
очевидно, результат видазміни п. ст. 

przedesziy <<МинулиЙ•> (дієприкм. мин. 
ч. від дієслова przedejc <<іти попереду, 
перед кимось•> ), утвореного за допомо
гою префікса przed(e)- <<Перед-•> від 
szed± <<іШОВ•>, якому відповідає укр. 
ішов. Див. ще перед1 , ішов. -
Пор. пред. 

предикат <<присудоК>>, предuкатuв
ність, предuкdtjЇЯ, предикатuвнuй; -
р. болг. м. предuкdт, бр. прздьtкdт, 
п. predykat, ч. слц. слн. predikat, вл. 
pгedikat, схв. предuкёіт; - запози
чення із середньолатинської мови; елат. 
praedicatum <<Предикат, присудок•> по
ходить від лат. praedico, -are <<заявляю, 
повідомляю; говорю•>, утвореного за до
помогою префікса prae- <<перед-•> від 
дієслова dico <<Проголошую•>, пов'язано
го чергуванням голосних з dico «Гово
рю•>. - СІС2 675; Sl. wyr. obcych 597; 
РЧДБЕ 581; Вуjаклиjа 758; Wa!de
Hofm. І 348-349; Ernout-Mei!!et І 
172-173; Юеіn 1233. - Див. ще дик
тат, преамбула. 
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предковік 

[предковік] <<сива давнина; віч
ність>> Нед, [предковіччина] <<ТС.>> тж, 
[предковік6вий] <<стародавніЙ>>, пред
ковіч ний, [предковіцький] «ТС.>>; - не 
цілком ясне; можливо, результат кон

тамінації прикметників lпредковий] 
<<ПредківськИЙ>> та предвічний. 

предмет, [предметівнuк] <<імен-
ник>> Нед, [предметник] <<додаток>> 
Куз, [предметниця] <<об'єктИВ>> Нед, 
предметний <<стосовний до предмета; 
(грам.) Пасивний; (мат.) конкретний 
Куз>>, [предмет6вий] <<об'єктивний; ді
JJОВИЙ, практичниЙ>> Нед, Куз, упред
метнити <<уречеВИТИ>>; - р. бОЛГ. 
предмет, бр. прадмет, ч. predmet, 
слц. predmet, вл. pfedmjet, нл. psed
mjat, м. схв. предмет, слн. pr~dmet; -
очевидно, калька п. przedmiot, утворе
ного за допомогою префікса przed- <<Пе
ред->> від дієслова miotac <<метатИ>>; п. 
przedmiot, у свою чергу, є калькою 
елат. obiectum <<предмет, об'єкт>>, пер
шим компонентом якого є префікс оЬ(-) 
<<Перед->>, а другий (-iectum) пов'язаний 
з дієсловом jactare <<метаТИ>>. - Rich
hardt 91; Фасмер-Трубачен ІІІ 357; 
Преобр. ІІ 124; Саболевский ЛекциІj 
63; Bruckner 335-336; Machek ESJC 
491; Младенов 507. - Див. ще мета
ти, пред. 

[преднесь] <<У ніч наnередодні, на
nередодні>> Нед, [преднесть] <<напере
додні>> Пі; - очевидно, давніше *пред
днесь, яке виникло внаслідок поєднан
ня прийменника старослов'янського 
походження пред <<перед>> з прислів
ником [днесь] <<Сьогодні>>. - Див. ще 
днесь, пред. 

[предобний] <<бажаний, любий і до
рогиЙ>> Нед; - неясне; можливо, по
в'язане з [nреподобний] <<Гарний, пре
краснйЙ>>. 

предок, [предкQ] <<предок>> Нед, 
предківщuна <<Старовина; успадковане 
від предкіВ>> СУМ, Нед, [предків'Я] 
<<предки>> Г, Нед, [предковецький] <<пред
кінськиЙ•>, [предковий] «ТС.>>, [прапре
док] <<прабатька>> Нед; - р. м. предок, 
п. przodek, ч. pfedek, слц. predok, схв. 
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преж 

предак; - запозичення з церковносло
в'янської мови; цсл. nрrІ>д'Ьк'Ь є похідним 
від nprf>д'Ь <<Перед>> і означає букв. <<ТОЙ, 
хто жив попереду, раніше>>. - Фасмер 
ІІІ 357; Преобр. ІІ 40; К3СРЯ 361. -
Див. ще перед1 . 

[предсідатель] <<Голова>> Нед, [пред
сідательство] <<головування>> Нед, 
[предсідник] <<голова>> Куз, [предсіда
ти] <<головуватИ>> Нед, ст. предсtда
тель (1627); - р. председатель <<ГО
лова>>, болг. председател «ТС.>>; - за
позичення з церковнослов'янської мо
ви; цсл. *nр'і>д'Ьс1>д'-''Т'€ЛЬ <<Староста; 
той, хто сідає на перше місце>> (Берин
да) є похідним від стсл. nprf>д'Ьcrf>cтн 
<<зайняти перше місце, стати головою>>, 
утвореного за допомогою префікса 

nprf>д'Ь- <<Перед->> від с.-&стн <<СіСТИ>>, с.-&
д'-''Т'Н <<Сідати>>; очевидно, калька гр. 
1Тр6с;оро~,:; <<голова>>, утвореного за допо
могою префікса 1Тро- <<перед->> від діє
слова Ё(О/-ІШ <<СідаЮ>>, або лат. praesi
dens <<президент, голова>> (ргае- <<перед->>, 
sedeo <<сиджу>>). - К3СРЯ 362; ЦьІга
ненко 422. -Див. ще пред, сидіти. 

предтеча <<попередник,>; - р. болг. 
предтеча, др. пр13д'Ьтеча, пред'Ьтеча, 
предотеча; - запозичення зі старосло
в'янської мови; стсл. nрrІ>д'Ь'Т'€'1'-' <<пред
теча>> (букв. <<ТОЙ, що біжить попере
дУ>>) пов'язане з дієсловом nрrІ>д'Ь'Т'€
штн <<бігти попереду, передуватИ>>, утво
реним за допомогою префікса nрrІ>д'Ь
<<перед->> від тештн <<бігти; текТИ>>, яко
му ВіДПОВідає укр. тектu; СТСЛ. nрrf>д'Ь
'Т'€'1'-' є калькою гр. 1Тр6ор.о/-Іо<;; <<предте
ча; той, що біжить попереду>>, утворе
ного з 1Тро- <<перед->> і opo1-1aw <<біжу>>. 
- Див. ще пред, тектИ.· 

[преж] <<раніше, перед>> Нед, [пре
же] «ТС.>> Нед, [rzрежній] <<колишніЙ>>, 
[спрежа] <<раніше>>, [спрежда Чаб, 
спрежду] «ТС.>>; - р: [прежь] <<Спочат
ку, спершу>>, [преже] «ТС.>>, бр. [праж] 
<<раніше>>, др. пр13же, преже, прежь, 
прtжде; - видозмінене запозичення зі 
старослов'янської мови; стсл. nр.-&жде 
«ТС.>> за походженням є формою вищо

го ступеня від присл. nprf>д'Ь <<перед>>, 



прежитури 

спорідненою з укр. [пережий] <<Почина
тель, завідувач, начальник>> (букв. <<пе
реднішИЙ>>). - Фасмер ІІІ 357; Чернь1х 
]] 64-65. - Див. ще перед1 ' перед2 . 

[прежитури] <<пирогИ>> Мо, [при
жатури] «ТС.>> Ме, [плажатура] <<Не
величкий пиріжою> Мо; - запозичен
ня зі східнороманських мов; молд. рум. 

praj itura <<Тістечко•> пов' язане з дієсло
вом МОЛД. рум. praj{ <<СМаЖИТИ>>, ЩО 
походить, очевидно, від цсл. (болг. ст.) 
nр"жнтн «ТС.>>, якому відповідає укр. 
прсіжити. - СДЕЛМ 340; DLRM 
651. -Див. ще пражити. 

[през1 ] <<через>>; -др. пр13з'Ь, презо 
<<ТС.>>; - запозичення з церковносло

в'янської мови, можливо, підтримане 
впливом п. przez <<ТС.>>; цсл. nрі>з'Ь <<Че
реЗ•> відповідає укр. [перез] <<череЗ•>. -
Фасмер ІІІ 358; ESSJ Sl. gr. І 175-
178. - Див. ще перез. - Пор. през2 . 

[през2 ] <<беЗ•> ВеЛ; - полаб. priz 
нс. >>; - адаптоване запозичення з 

польської мови; пов'язане з [брез, 
брис] <<ТС.>>; п. [przez] <<беЗ>>, ст. przez 
«ТС.•> є результатом семантичної видо
зміни слова przez <<Через>> (йому відпо
відає укр. · [перез] «ТС.>>) під впливом 
bez <<беЗ>>. - BrUckner 444. - Див. ще 
перез. - Пор. брез, през1 . 

презент <<подаруноІ<>>, презентант 
<<пред'явник грошового документа>>, 
презентація <<Пред'явлення•>, lпрезен
tпuрка] <<репрезентування>> Куз, пре
зе нтсібельний <<ПОказнИЙ>>, презе нту
всіти <<даруватИ>>; - р. болг. презент, 
бр. празент, п. ч. вл. prezent, слц. pre
zent, м. презент, схв. презент, слн. 
prezent; - запозичено з французької 
мови, можливо, через німецьку (н. Pra
sent <<Презент, ПОДаруНОК>>); фр. present 
<<ПОдарунок, презент>> походить від прик

метника· present <<присутній, наявниЙ>>, 
що виник з лат. praesens (-ntis) «ТС.>>, 
пов'язаного з дієсловом praesum <<Пе
ребуваю спереду», утвореним за допо
могою префікса prae- <<Перед->> від sum 
<<Я Є•>, sunt <<Вони Є>>, співвідносних з es 
<<ТИ Є>>, est. <<Він Є•>, спорідненими з гр. 
Єоті <<він Є>>, псл. estь <<ТС.>>, укр. є. -

презИдія 

СІС2 676; Бі 297; Фасмер ІІІ 358; Si. 
wуг. obcych 600; Ho!ub-Lyer 393; Ву
jаклиjа 759; Dauzat 584. - Див. ще є, 
преамбула. 

презерватИв <<Запобіжний засіб про
ти вагітності або зараження венерич
ними хворобамИ>>, [презерватuва] <<ТС.>> 
Куз; - р. болг. м. презерватив, бр. 
празерватьІ!}, п. prezerwatywa, заст. 
prezerwatyw, ч. prezeгvativ, preservativ, 
слц. слн. prezervativ, вл. prezerwatiw, 
схв. prezervativ; - запозичено з фран

цузької мови, очевидно, через російсь
ку і через польську; фр. preservatif <<За
побіжний засіб; презерватИВ>> пов 'яза
не з прикметником preservatif <<Запо
біжний, захисниЙ>>, похідним від діє
слова preserver <<запобігати, охороня
ТИ>>, що виникло з пізньолат. praeser
vare нс. >>, утвореного за допомогою 

префікса prae- <<перед->> від дієслова 
servare <<пильнувати; охоронятИ>>. -
ССР ЛЯ 11, 206; Kopalir\ski 783; Ho
lub-Lyer 393; РЧДБЕ 582; Вуjаклиjа 
759; Dauzat 584. - Див. ще преам
була, сервант. 

президент, президентство, [прези
дентура] <<Президентство, посада пре
зидента>> Куз, президентствувати, 
президентувсіти; - р. болг. м. пре
зидент, бр. празідант, п. prezydent, ч. 
president, слц. вл. нл. prezident, схв. 
презuдент, слн. prezident; - запози
чено з латинської мови через німецьку 
(н. Prasident); лат. praesidens (род. в. 
praesiden tis) <<ТОЙ, хто сидить попере
ду, головуючий; той, хто стоїть на чо
лі>>, пов'язане з дієсловом praesideo 
<<СИджу попереду, головую; стою на чо

лі, керую>>, утворенИм за допомогою 
префікса prae- <<перед->> від sedeo <<СИ
джу>>, спорідненого з псл. sedeti, укр. 
сидіти. - СІС2 676; Фасмер-Труба
чев ІІІ 358; HUtt!-Worth 16; Kopa!ir\ski 
783; Holub-Lyer 393; РЧДБЕ 582; Ву
jаклиjа 759; К!uge-Mitzka 563; Dauzat 
584; Walde-Hofm. ІІ 507-508. -
Див. ще преамбула, сидіти. 

презИдія, президіЯльний Куз, 
[президувdти] <<головуваТИ>> Куз; - р. 
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презИрство 

болг. м. презИдиум, бр. празідьtум, п. 
prezydium (мн. prezydia), ч. presidium, 
слц. prezfdium, вл. prezidij, схв. презй
дйj, презйдиjум, слн:. prez[dij; - запо
зичення з латинсько! мови; лат. prae
sidium (мн. praesidia) <<Захист, оборона; 
гарнізон; сторожа, варта>> походить від 
дієслова praesideo <<сиджу спереду, го
ловую>>; українська форма пов'язана 
безпосередньо з латинською формою 
множини. - СІС2 676; ССР ЛЯ 11, 
207-208; Kopalinski 783; Holub-Lyer 
393; РЧДБЕ 582; Вуjаклиjа 759. -
Див. ще президент. 

презИрство, презuрливий, ст. пре
зорство <<презирство>> (1627), презираю 
<<зневажаю>> (1627); - р. презиранье 
<<ЗНеважання>>, презрение <<зневага>>, 
презирать <<зневажаТИ>>, др. презира
ти (прtзирати) <<зневажати>>; - запо
зичення з церковнослов'янської мови; 
цсл. прі>знрАтн <<ТС.>>, як і ч. pfezirati 
<<ТС.>>, pfeziravy <<ПрезирливиЙ>>, pfezira
vost <<презирство, зневага>>, слц. prezie
rat' <<зневажати, виявляти презирство>>, 
болг. презuрам <<зневажаю>>, м. презир 
<<Презирство, зневага>>, презира <<знева

жає>>, схв. презир <<Презирство, знева
га>>, презирати <<Зневажати, ставитися 
з презирством>>, слн. prezir <<Презирст
ВО>>, prezirati <<ЗневажатИ>>, утворено за 
допомогою префікса пр і>- <<пере->>, від 
дієслівної форми -знрАтн, пов' я за ної із 
зьрі>тн <<дивитися, бачити>>, спорідне
ним з укр. зріти <<бачиТИ>>; первісно 
означало <<дивитися поверх когось, не

добачати, не звертати уваги>> (букв. <<Пе
резиратИ>>). - Булаховський Вибр. пр. 
ІІ 250; Огієнко РМ 1938 І 41-42. 
Див. ще зріти1 , пере-. 

[прейда] (назва суки) ВеНЗн; -
неясне. 

[nрейма] <<принаймні>>; - неясне; 
можливо, результат видазміни слова 

принаймні. 
прейскурант <<офіційний довідник 

цін>>; - р. прейскурант, бр. прзйску
рант, п. заст. prejskurant; - запози
чення з німецької мови; нім. Preisku
rant (Preiscourant) є напівкалькою фр. 
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прешіт 

prix courant <<прейскурант>>, букв. «Ціна 
поточна>>, яке складається з іменника 

prix <<ціна>>, що зводиться, як і перший 
компонент у нім. Preiskurant, до лат. 
pretium <<ТС.>>, спорідненого з дінд. 
(a)-prata <<без плати (винагороди), да
ремно>>, ав. p<1r<1ska <<ціна>>, лтс. pret 
<<проти>>, pretinieks <<Супротивник>>, псл. 
proti <<проти>>, укр. проти, і прикмет
ника courant <<поточний, біжучиЙ>>. -
СІС2 676; Фасмер ІІІ 358; Чернь1х ІІ 
65; Кluge-Mitzka 563; Dauzat 214, 
588; Walde-Hofm. ІІ 360-361. -
Див. ще куранти, протИ. 

[прек] (у виразі [прекамu сказа
ти] <<сказати образливо, із закидамИ>> 
Нед), [преки] <<Підступні витівкИ>> Нед, 
[преко] <<Проти; усупереч>> Бі, [допрік] 
<<ДОКіf>>, [допрікати] <<ДОКОрЯТИ>>, lуп
реки <<усупереч>> Нед; - р. [прека] 
<<докір>>, ст. прекий <<Протилежний; по
перечнийо, бр. [прзк] «заперечення», 
[прзка] (головним чином, у словоспо
лученні [на ЩJзку] <<Наперекір, усупе
реч,>), [пракам] <<усупереч>>, др. прекьt 
(прtкьt) <<Поперек, напереріз; усупе
реЧ>>, В'Ь преки (в'Ь прtкьt) <<Поперек; 
назустріч; усупереч>>; - запозичення з 
церковнослов'янської мови; цсл. прі>к'Ь 
<<поперечний, протилежнИЙ>> етимоло
гічно пов'язане з укр. [перека] <<Супе
речність, протидія>>. - Фасмер ІІІ 238, 
358. - Див. ще перека. 

прекос (с.-г.) <<порода швидкорос
лих овець, виведена у Франції; вівця 
цієї породИ>>, прек6совий; - р. прек6с; 
- запозичення з французької мови; 
фр. precoce <<ранній, скороспілий, рано 
ДОСТИГЛИЙ>> ВИНИКЛО З ЛаТ. praeCOX <<СКО
рОСПЇЛИЙ, ранній; лередчасний, несвоє
часниЙ>>. - СІС2 676; ССР ЛЯ 11, 220; 
Dauzat 581-582. - Див. ще абри
кос. 

прелат <<Представник вищого като
лицького духівництва>>, прелатство; -
р. болг. прелат, ·бр. прзлат, п. pгatat, 
ст. prelat, ч. слц. prelat, вл. prelat, м. 
прелат, схв. прелііт; слн. prelat; - за
позичено із середньолатинської мови, 
можливо, через німецьку (нім. Pralat) і 



прелесть 

польську; елат. praelatus <<Прелан по
ходить від лат. praelatus <<Поставлений 
попереду>>, утвореного за допомогою 

префікса prae- <<Перед->> від дієприкме
тника latus ( < *tlatus) <<поставлений, 
піднятий>>, пов'язаного з дієсловом tol
lo <<Підіймаю>>, спорідненим з кімр. 
tlawd <<біднИЙ>>, дінд. tula <<вага>>, tu
layati <<Підіймає>>, гот. pulaп <<перено
сити, терпіТИ>>, двн. dоІёп <<ТерпітИ>>, 
нвн. duldeп <<ТС.>>. - СІС2 676; HUttl
Worth 16"; Kopaliriski 776; Holub-Lyer 
392; РЧДБЕ 582; Вуjаклиjа 760; 
Dauzat 583; Walde-Hofm. ІІ 688-
689; Ernout-Meillet І 227-229. -
Див. ще преамбула. 

[прелесть] <<Принадність, привабли
вість>> Нед, [прелесниця] <<Летюча ча
рівна жінка, що спокушає молодих 
чоловіків; спокусниця, молода чарівна 
жінка>> Нед, ст. прелесть (1627); - р. 
прелесть <<Принадність, привабливість, 
чарівнісТЬ>>, бр. [прзлесачка] <<Красу
нечка>>, др. прельсть (прtльсть) <<об
ман; омана; спокуса,>; - запозичення зі 
старослов'янської мови; стсл. про-kі\ьсть 
<<обман; омана; хитрість, лукавство>>, 
як і слц. ·заст. prelest' <<привабливість; 
пишнота>>, болг. прелест <<Принадність, 
привабливість>>, м. прелест <<Краса, 
пишнота>>, схв. прелсістити <<ошукати, 
перехитруватИ>>, слн. prelest <<чарів
ність, привабливісТЬ>>, пов'язане з діє
словом про-kі\ьстнтн <<ввести в оману, 
обманути>>, утвореним за допомогою 
префікса прі>- <<пере->> від і\ьстнтн <<Вво
дити в оману, обманюваТИ>>, якому від
повідає укр. лестИти. - Фасмер ІІІ 
358, 359; КЗСРЯ 362; Цьrганенко 
368. - Див. ще лесть. 

прел:Юд (муз.) <<вступ>>, прелЮдія 
<<ТС.>>; - р. прелЮд, прелЮдия, бр. 
прзлЮд, прзлЮдьtя, п. prelud, prelu
dium, ч. вл. preludium, слц. preludium, 
болг. прелЮдия, м. · прел!}диj, прелу
диjа, прелудиум, схв. прелудйj, пре
лудиjум. слн. preludij; - запозичення 
із середньолатинської мови (у формі 
прелЮд через французьку, фр. pгelude 
<<прелюд, ·прелюдіЯ>>); елат. prae!Odium 

прем'Єра 

<<Прелюдія, вступ (букв. <<передгра>> ),> 
походить від лат. prae!Odo нраю попе
редньо на пробу; роблю вступ>>, утво
реного за допомогою префікса рrае
<<перед->> від дієслова IOdo <<граю; тан
ЦЮЮ>>. - СІС2 676; ССР ЛЯ 11, 235, 
236; Kopaliriski 780; Holub-Lyer 392; 
РЧДБЕ 582; Вуjаклиjа 761; Dauzat 
583; КІеіп 1235. - Див. ще ілЮзія, 
преамбула. 

[прем] <<Негайно; наспино; цілком, 
саме, неодмінно; остаточно; твердо; 
справді (не) Ме, дійсно (не) Ме; аж 
ніяк Ме>>, [крем] <<дійсно>> О; - р. 
[прямь] <<Справді, дійсно>>, др. прtмь 
<<Правильно>>, прямь <<прямо; правиль

но; зовсім, цілком; саме•>, схв. прем 
<<дуже>>, стсл. про-kмь <<Правильно>>; -
псл. *premь, *pr~mь <<прямо, правильно, 
дійсно>>, утворене від *рrешь, *рr~шь 
<<прямий, правильниЙ>>; е в українській 
мові зумовлене, очевидно, церковносл~ 
в'янським впливом. Фасмер ІІІ 
394-395; Преобр. ІІ 143-144. 
Див. ще прЯмИй. 

прем'Єр <<глава. уряду; (театр.) ви
конавець головних ролеЙ>>, прем'Єрст
ва, прем'Єрша, прем'єрувати Куз; -
р. премьер, бр. прзм'ер, п. вл. pгemier, 
ч. слц. premier, болг. м. премиер, схв. 
премujёр, слн. premier; - запозичення 
з французької мови (в першому зна
ченні - за посередництвом англ. pre
mier <<глава уряду>>); фр. premier <<пер
ший; прем'єр (перший актор)>> виникло 
з лат. pг1marius <<один з перших; знач
ний, впливовИЙ>>, похіднато від pr1mus 
<<передній; першиЙ>>. - СІС2 677; 
ССР ЛЯ 11, 242; Kopaliriski 780; Ho
lub-Lyer 392; РЧДБЕ 582; Вуjаклиjа 
761; КІеіп 1235;. Dauzat 583. - Див. 
ще прИмус. 

прем'Єра <<перша вистава п'єси, 
перший показ естрадної програмИ>>; -
р. премьера, бр. прзм'ера, п. premiera, 
ч. слц. premiera, вл. premjera, болг. м. 
премиера, схв. премиjера, слн. premie
ra; - запозичення з французької мови; 
фр. premiere <<Прем'єра>>, букв. <<Пер
ша>>, є жін. р. від' premier <<першиЙ>>. -
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премія 

СІС2 677; ССРЛЯ 11, 242; Kopaliriski 
780; Holub-Lyer 392; РЧДБЕ 582; Ву
jаклиjа 761. -Див. ще прем'Єр. 

премія, преміант, преміальний, 
преміювальний, преміювати; - р. 
болг. премия, бр. прЗмія, п. рrешіа, 
заст. preшium, ч. premie, слц. premia, 
вл. premija, м. премиjа, схв. премиjа, 
слн. premija; - запозичення з латин
ської мови; лат. praemium (мн. prae
mia) <<Нагорода; здобич; перевага; дар>> 
утворено за допомогою префікса рrае
<<перед->> від дієслова ето <<беру, набу
·ваю; купую>>, спорідненого з псл. j~ti 
<<брати>>, укр. [Яти, імати] «ТС.>>. -
СІС2 677; Чернь1х ІІ 65; Kopalinski 780; 
Holub-Lyer 392; РЧДБЕ 582; Вуjак
лиjа 761; Walde-Hofm. І 400-402, ІІ 
351. - Див. ще імати, преамбула, 
Яти. 

[прендовать] <<визнаваТИ•> Лекс-
Пол; - бр. [прзндаваць] <<поважаТИ>>; -
неясне. 

[прент1 ] <<Металевий стрижень, кос
тиль великого розміру•> Па, Ме, 
[прентиль] <<ТС.>> Па; - бр. [прзнт] 
<<Залізний прут.>; запозичення з 
польської мови; п. pr~t <<прут; брус, 
стрижеНЬ>> відповідає укр. прут (див.). 

[прент2 ] <<міра довжини (для вимі
рювання землі)•> Пі, [прентик] «ТС.>> 
Пі; - запозичення з польської мови; 
П. pr~t <<ТС.>> ПОХОДИТЬ від pr~t <<пруТ» 
(очевидно, тому що для вимірювання 
використовувався прут певної довжи
ни). -Див. ще прент1 . 

препарат <<речовина, підготовлена 
для дослідження; хімічний або фарма
цевтичний продукт лабораторного чи 
фабричного виготовлення>>, препарат
ник, препаратор, препараторська, 
препарація, препарувальня, препара
тuвн-ий, препарсітний, препарувсіль
ний, препарувсіти; - р. болг. м. пре
парат, бр. прзпарат, п. вл. preparat, 
ч. слц. слн. preparat, ех~: препарат; -
запозичено з латинсько! мови, очевид

но, через німецьку (н. Praparat); лат. 
praeparatus <<ВИготовлениЙ>> пов'язане з 
дієсловом praeparo <<готую>>, утвореним 
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за допомогою префікса prae- <<перед->> 
від paro <<готую>>. - СІС 677; Kopaliri
ski 781; Holub-Lyer 392; РЧДБЕ 583; 
Вуjаклиjа 762. - Див. ще апарат, 
преамбула. 

[препих] <<розкіш, пишність, пиш
нота•> Пі; - фонетично адаптоване за
позичення з польської мови; п. prze
pych «ТС.•>, споріднене з ч. pfepych, 
слц. prepych <<ТС.>>, вл. pfepysпy <<роз
кішниЙ>>, нл. psepysnosc <<розкіш, пиш
ність, пишнота•>, утворено за допомо
гою префікса ргzе- <<пере->> від п. ст. 
pych <<Гордість, пиха>>, пов'язаного з п. 
pycha <<ТС.>>, якому відповідає укр. пи
ха. ~ SW V 176, 447-448; Machek 
ESJC 502; Holub-Lyer 401, 406. -
Див. ще пере-, пИха. 

[препілка] (орн.) <<Перепілка, Cotur
nix coturпix L.>> Куз; - очевидно, ре
зультат фонетичної адаптації п. [pгze
pi6tka] «ТС.•>, якому відповідає укр. пе
реп{лка. - Див. ще перепел. 

преподобний <<святий, праведний; 
безгрішний; прекрасний, гарний; [щас
ливий 0]>>, препод6біє (церк.) <<преве
лебнісТЬ>>, препод6бник <<праведник, 
святий; святенник•>, преподобниця <<свя
тенниця, праведниця; [щ)асуня, вродли
виця]•>, [препод6битися] <<ставати свя
тим, праведним•>; - р. препод6бньtй 
<<СВятий, праведниЙ>>, бр. прапад6бньt, 
др. преподобьньtи, прtподо6ьньtи <<доб
рочесний, преподобний», болг. препо
д6бен «преподобний», м. преподобен, 
схв. преподобан «Те.; удавальник, об
лудник•>; - запозичення зі старосло
в'янської мови; стсл. прішодоБь.tІ'Ь <<доб
рочесний; праведний; святиЙ>>, букв. 
<<Предостойний, найбільш гіднИЙ>> утво
рено за допомогрю префікса пр-t- <<Пе
ре->> від прикметника подоБЬ.tІ'Ь <<Подіб
ний; відповідний; гідний, . достойниЙ>>, 
похідного від іменника доБА <<Нагода, 
сприятливий випадок>>, якому відпові
дає укр. доба. - ·Желтов ФЗ 1876, 4, 
29-31. - Див. ще доба, пере-. 

[преріс] (бот.) <<цибуля скарода 
(трибулька), Allium schoenoprasum L.>> 
Нед; - очевидно, результат видазміни 



прерія 

деетимологізованої форми [приріз] 
<<ТС.>> Mak, зближеної з основою ростu 
(ріс). - Див. ще різанець. 

прерія <<степова рівнина в Північ
ній Америці>>; - р. болг. прерия, бр. 
прЗрьzя, п. preria, ч. prerie, слц. preria, 
вл. prerija, м. пpepuja, схв. пpepuja, 
слн. prerija; - запозичення з францу
зької мови; фр. prairie <<лука, моріг>> ви
никло з нар.-лат. *prataria, пов'язаного 
з лат. pratum <<лука>>, спорідненим з 

сірл. raith <<Володіння з навколишнім 
земляним валом>>. - СІС2 677; Kopaliг\
ski 781; Holub-Lyer 392; РЧДБЕ 583; 
Вуjаклиjа 763; Dauzat 580; Walde
Hofm. ІІ 358. 

прерогатИва <<ВИключне право, пе
ревага>>; - р. прерогатИва, заст. пре
рогатuв, бр. прзрагатьtва, п. prero
gatywa, ч. prerogativ, prerogativa, слц. 
слн. prerogatlva, болг. прерогатuв, м. 
прерогатИви (мн.), схв. прерогатйв, 
прерогатИва; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; нім. Prarogativ(e), 
фр. prerogative, англ. prerogative похо
дять від лат. praerogatїva <<виключне 
право, перевага,>, пов'язаного з прик
метником praerogatїvus <<запитаний пер
ШИМ>>, похідним від дієслова praerogo 
<<Запитую першим>>, утвореного за до

помогою префікса prae- <<перед, попере
ду•> від rogo <<запитую, питаю; прошу; 

пропоную>>, пов'язаного з rego <<Прав
лю, скеровую, керую>>. - СІС2 677; 
Фасмер ІІІ 360; Kopalinski 781; Holub
Lyer 392; РЧДБЕ 583; Вуjаклиjа 763; 
Dauzat 584; КІеіп 1237; Walde-Hofm. 
ІІ 440. - Див. ще преамбула, ре
гент. 

прес, пресувальник, пресувальний, 
пресувdти; - р. пресс, бр. прзс, п. 
prasa, [pres]) ч. [pres], вл. нл. prasa, 
болг. м. преса, схв. преса; - запози
чення з французької. мови; фр. presse 
<<Прес>> походить від дієслова presser 
<<тиснути, жати•>., що виникло з лат. 

presso <<тисну, давлю•>, пов'язаного з 
етимологічно не з'ясованим premo 
<<ТС.>>.- СІС2 677; Фасмер ІІІ 361; Чер
ньІх ІІ 66; St. wyr. obcych 596; Holub-

пресловутий 

Lyer 392; РЧДБЕ 583; Вуjаклиjа 763; 
Dauzat 585; Walde-Hofm. li 360. 

преса <<друковані видання•>; - р. 
пресса, бр. прЗса, п. prasa, болг. м. 
преса, схв. преса; - запозичено з 
французької мови, можливо, через ні
мецьку (н. Presse); фр. presse <<Преса; 
друкарський верстат, прес>> є похідним 
від дієслова presser <<давити, тиснути, 
стискати•>. - СІС2 677; Фасмер ІІІ 
361; Черньrх ІІ 66; St. wyr. obcych 596; 
РЧДБЕ 583; Буjаклиjа 763; Dauzat 
585. -Див. ще прес. 

пресвітер <<священик; виборний 
керівник громади пресвітеріанської це
рквИ•>, пресвітеріdнець, пресвітеріа
нин, пресвітеріdнство, ст. прєсвv
тєр'Ь (1627); - р. пресвuтер, бр. 
прзсв{тзр, др. презвутер'Ь, презви
тер'Ь, п. prezbiter, ст. prespiter, ч. pres
bytar, слц. presbyter, болг. презвuтер, 
пресвuтер, м. презвитер, схв. презви
тер, презбитер, слн. prezbiter, стсл. 
прєзвнтєр'Ь, прєзвvтєр'Ь; - через цер

ковнослов'янську мову запозичено із се
редньогрецької; сгр. кpsaf3Uтspщ <<пре
світер, священию> походить від гр. кps

af3uтspщ <<старий дід; старійшина; пре
доК>>, пов'язаного з крЄаf3щ <<старий; 
шановний; значний, важливиЙ>>, мож
ливо, спорідненим з вірм. еrё<; (род. в. 
eri<;u) <<старійшина, священик>>, лат. 
prїscus <<стародавній, стариЙ>>. - СІС2 

677; Фасмер ІІІ 360; Преобр. ІІ 124; Ko
palinski 783; Ho!ub-Lyer 392; РЧДБЕ 
582; Вуjаклиjа 759; Dauzat 584; Frisk ІІ 
592-593. 

пресловутий <<Горезвісний; (заст.) 
відомий, знаменитий, славний•>, [пре
слав!}тий] <<СЛавний, дуже відомиЙ•> 
Нед; - р. преслов!}тьzй, бр. прасла
в!}тьz, др. пресловьzи (прtсловьzи), 
пресловущии (прtсловоущии), п. ст. 
przestowutпy <<славетний, преславнИЙ•>, 
слц. заст. preslovutпy, болг. пресло
в!}т, прасловут; -· запозичення з це
рковнослов'янської мови; цсл. прі>сі\о
ЕЖТ'Ь <<славетний, преславнИЙ>> утво
рено за допомогоІQ префікса прі>- <<Пе
ре-•> від дієслова Сі\ О \{ТН ( Сі\ОЕЖ) <<Зва-
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тися, бути славним, відомИМ>>, спорідне
ного з укр. [слuти] <<бути відомИМ>>. 
Фасмер ІІІ 360. - Див. ще пре-, елИ
ти. 

прес-пап'€ <<важкий предмет для 
притискання паперів; брусок з прикрі
пленим до нього промокальним папе

ром>>; - р. пресс-папье, бр. прзс-па
п' е; - запозичення з французької мо
ви; фр. presse-papiers «ТС.>> утворено з 
дієслова presser <<Натискати, тиснутИ>> 
та іменника papier <<Папір>>. - СІС2 

678; Фасмер ІІІ 360. - Див. ще па
пір, прес. 

престИж <<авторитет, вплИВ>>; - р. 
болr. прест~іж, бр. прзстьtж, п. pres
tiz, ч. вл. prestiz, слц. слн. prestfz, м. 
престиж, схв. престйж; - запози
чення з французької мови; фр. prestige 
<<Престиж; ілюзія, міраж, спокуса>> по
ходить від лат. praestigiae <<привиди, 
омана>>, пов'язаного з дієсловом prae
striпgo <<стягую, зв'язую; стримую, об
межую; притуплюю; осліплюю>>, утво
реним за допомогою префікса рrае
<<Перед->> від striпgo <<Натягую; зриваю; 
виймаю; чіпляю>>, спорідненого з гр. 
cпpayyc:uw <<верчу>>, двн. stricchaп <<за
в'язувати, прикріплювати, плести>>, лтс. 
striпgt <<Ставати тугим, засихати (стяга
тися)>>, псл. *strigti <<Стригти>>. - СІС2 

678; Фасмер ІІІ 361; Чернь1х ІІ 66; Ko
palir'tski 782; Holub-Lyer 393; РЧДБЕ 
583; Буjаклиjа 763; КІеіп 1239; Dauzat 
585; Walde-Hofm. ІІ 604-605. -
Див. ще пре-, стрИгти. 

[престогИдосно] <<дуже гидко>> 
Нед; - результат поєднання підсилІО
вального префікса пре- з числівником 
сто, що виконує тут також підсилІО
вальну функцію, і прислівником [гuдо
сно] <<ГИДКО>>. - Див. ще гид, пре-, 
сто; - Пор. остогИдіти. 

престол, [престіл] <<престоЛ>>, [на
прест6льний] Ж, ст. прест6л'Ь (1627); 
- р. болr. престол, бр. праст6л, др. 
престол'Ь (прtстол'Ь), слц. prestol, м. 
престол, схв. престі5, слн. prestol; -
запозичення зі старослов'янської мови; 
стсл. пр-tстм'Ь утворено за допомо-
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гою префікса пр-t- <<пере->> від дієслова 
С'ГЬ.і\А'ГН <<СЛаТИ, СТеЛИТИ>> (пор. Др. 
стол'Ь <<Лава; стіл; трон, престоЛ>> від 
стьлати); первісне значення слова, 
очевидно, було <<вищий за інші стілець, 
найвища лава>>. - Фасмер ІІІ 361; 
Преобр. ІІ 391. - Див. ще пре-, сші-

2 • 
ТИ , СТlЛ. 

претак - див. протак. 
[прете] <<усе-такИ>> ЛексПол; 

очевидно, фонетично адаптоване запо
зичення з польської мови, паралельне 
до [преці] <<Те.; проте, однаю> (див.). 

претензія, [претенсія] Куз, претен
дент, претензійний, [претенсійний] 
Куз, претендувати, [претентувати] 
<<претендуваТИ>> Нед; - р. претензия, 
бр. прзтЗнзія, п. preteпsja, ч. preteпse, 
слц. preteпzia, вл. preteпsija, болr. пре
тенция, М. претензиjа, СХВ. претен
зиjа, слн. preteпzlja; - через польське 
посередництво запозичено із середньо
латинської мови; елат. praetёпsio <<Пре
тензія>> зводиться до лат. praeteпdo <<ВИ
тягую, тримаю перед собою; наводжу 
як аргумент, виправдовуюся>>, утворе

ного за допомогою префікса prae- <<Пе
ред->> від teпdo <<ТЯГНУ>>, пов'язаного з 
tепео <<Тримаю, досягаю>> і спорідненого 
з дінд. taп6ti <<тягне, натягує>>, гр. 
тє:іvw <<ТЯГНУ>>, ПСЛ. teпeto <<ТеНеТО>>, 
укр. тенето. - СІС2 678; Фасмер ІІІ 
361; Чернь1х ІІ 66; Kopalir'tski 782; Ho
lub-Lyer 393; Walde-Hofm. ІІ 662-
664. - Див. ще преамбула, тенето. 

[претИти] <<Забороняти>> Нед; - р. 
претuть <<бути гидким; (заст.) заборо
няти, перешкоджати>>, др. претити 

(прtтити) <<затримувати, зупиняти; 
загрожувати; бути суворим>>, нл. psesis 
<<загрожуватИ>>, болг. [претя], схв. 
претити, слн, pretlti «ТС.>>; - запози
чення зі старослов'янської мови; стсл. 
пр-tтнтн <<загрожувати>> пов'язують з 
р. перечить <<перечити>>, укр. перечи
ти (Преобр. ІІ. 125; Младенов 515); 
зіставлення з лат. pertica <<Жердина, 
палиця>> (Walde-Hofm. ІІ 292-293) 
недостатньо обгрунтоване. - Фасмер 
ІІІ 361. - Пор. перека. 



претно 

[претно] <<настІино, серйозно, різ
КО>> Нед; - неясне; можливо, пов'яза
не з [претuти] <<забороняти>>. 

префект <<керівник департаменту 
(у Франції); начальник міської поліції в 
деяких країнаХ>>, префектура; - р. 
префект, (заст.) префект, бр. прз
фект, п. ч. слц. вл. prefekt, болг. пре
фект, м. префект, схв. префект, слн. 
prefekt; - очевидно, через польське 
посередництво запозичено з латинської 
мови; лат. praefectus <<начальник; пол
ководець>>, пов' язане з дієсловом prae
ficio <<Ставлю над, на чолі>>, утвореним 
за допомогою префікса ~rae- <<Перед-•> 
від facio <<роблю>>. - СІС 678; Фасмер 
ІІІ 362; Kopaliriski 778-779; Holub
Lyeг 391; РЧДБЕ 584; Буjаклиjа 765. 
-Див. ще преамбула, факт. 

преферанс (назва гри в карти), 
преферанаіст; - р. болг. м. префе
ранс, бр. прзферанс, п. ч. слц. prefe
rans, схв. преферанс, слн. preferaп
s(a); - запозичення з французької 
мови; фр. prefereпce <<преферанс (гра 
в карти}; перевага>> походить від діє
слова preferer <<Віддавати перевагу>>, 
що виникЛо з лат. praeferre <<носити 
попереду, висувати вперед; віддавати 
перевагу,>, утвореного за допомогою 

префікса prae- <<Перед-•> від feгre <<НО
сити, нести>>, споріднено з дінд. bl1a
rati <<Несе, приносить, веде>>, ав. baraiti 
<<Несе•>, гр. срЄрw <<несу•>, псл. bьrati 
<<нести; брати•>, укр. брати. - СІС2 

678; Фасмер ІІІ 362; Kopaliriski 779; 
Holub-Lyer 391; РЧДБЕ 584; Буjак
лиjа 765; Dauzat 582; Walde-Hofm. І 
483-485. - Див. ще брати, преам
була. 

префікс, префіксація, префікссіль
ний, префікс6ваниіі; - р. болг. м. пре
фикс, бр. прЗфікс, п. вл. prefiks, ч. 
слц. prefix, схв. префикс, слн. prefiks; -
запозичено з французької мови, очевид
но, через польську; фр. ргеfіхе <<пре
фікс•> походить від лат. praefixus <<При
кріплений спереду>>, пов'язаного з діє
словом praefїgo <<спереду прикріплюю; 
спереду вбиваю>>, утвореним за доп о-

преці 

могою префікса prae- <<перед->> від діє
слова fїgo <<вбиваю, втикаю; прикріп
ЛЮЮ>>.- СІС2 679; Фасмер ІІІ 431; Ko
paliriski 779; Holub-Lyer 391; РЧДБЕ 
584; КІеіn 1234; Dauzat 582. - Див. 
ще преамбула, фіксувати. 

[прехИ:ра] <<Настирлива, прискіпли
ва людина>> Нед, [прехuрство] <<Під
ступність, хитрощі>> Бі; - фонетично 
адаптоване запозичення з польської 
мови; п. przechera <<Підступна людина, 
якій не можна вірити; крутій, шахраЙ>>, 
ст. przechyra <<ТС.•>, [przechera] <<Люди
на, що любить сперечатися>>, [przechy
ra] «ТС.•> утворено за допомогою пре
фікса prze- <<пере->> від іменника chera 
<<хвороба; вада; хирлява людина>>, chyra 
<<ТС.>>, пов'язаного з укр. [діря] <<Не
щаснИЙ>>, хuрий. - Бruckner 441. -
Див. ще пере-, хИрий. - Пор. про
хіра. 

[прехихій] «Тямущий, меткий; шах
раюватиЙ>> Пі; - очевидно, пов'язане з 
lпредіра] <<Настирлива, прискіплива 
ЛЮДИНа>> (див.). 

прецедент «випадок, що стався в 
минулому і є прикладом або виправ
данням для наступних подібних випад
кіВ>>, безпрецедентний; - р. болг. 
прецедент, бр. прзцздЗнт, п. ч. слц. 
precedeпs, вл. precedeпca, м. преседсін, 
прецедент, схв. преседан, слн. prece
dent, precedeпs; - очевидно, запозиче
не з французької мови (книжним шля
хом); фр. precedeпt <<прецедент>> похо
дить від лат. praecedeпs (-eпtis) <<ТОЙ, 
що йде попереду, передує>>, пов'язано
го з дієсловом praecёdo <<іду попереду, 
передую; знаходжуся вище>>, утворе

ним за допомогою префікса prae- <<Пе
ред-•> від сёdо <<іду•>. - СІС2 679; Kopa
liriski 777; Holub-Lyer 391; РЧДБЕ 
584; Вуjаклиjа 763; Dauzat 581. -
Див. ще концесія, преамбула. 

[преці] <<Проте, однак•> Нед, [предсі 
БеЗн, предся, предЦі, предця, претці 
r'Ii, прецінь, прецо Чопей, прецця БеЗн, 
преця Чопей], ст. предся (1628), пр?д
се (1646), предця (XVII ст.) <<ТС.>>; -
запозичення з польської або, можливо, 
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словацької мови; п. przecie <<проте•>, 
[przece, przec~, przeca, przeci, przedc~, 
przecia], ст. przedsi~, як і слц. predsa, 
lpredsi, preci, preca, preca], ч. pfece, [pfe
ci] <<ТС.>>, ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. *perd'Ь S~ <<Пе; 
ред себе (собою)>>. - Machek ESJC 
491.- Див. ще ш~реДІ, ся1 • 

[преч] «rеть•>, ст. пречь; - бр. 
прзч <<ТС.>>; - запозичення з польської 
мови; п. precz, як і ч. заст. prec, слц. 
вл. prec, -нл. psec <<ТС.•>, зводиться, оче
видно, до псл. зах. *рr'Ьсь і пов'язане з 
укр. пріч. - Фqсмер-Трубачев ІІІ 
386; Machek ESJC 489. - Див. ще 
пріч. 

при, при-; - р. др. болг. м. схв. 
при, бр. прьt, п. przy, ч. вл. pfi, слц. 
слн. pri, нл. psi, полаб. prai-, стсл. прн; -
псл. pri < *prei; - споріднене з лит. 
prie <<при, біля; до•>, [pry] нс.•>, лтс. 
prie- у prieds <<додача при торгівлі•>, 
прус. prei <<до; при, біля>>, дінд. раrё 
<<На цьому, далі•>, гр. карехі <<ПРИ•>, лат. 
prae <<перед, попереду>>, ст. pri «ТС.>>; іє. 
*раг( еі) > *prei (походження кінцевого 
компонента -еі не зовсім ясне). - Фас
мер)ІІ 362; Machek ESJC 492; Schus
ter-Sewc 1176; Skok ІІІ 39; ESSJ Sl. gr. 
І 210-216; 3ндзелин ЛП І 181-182; 
СБ3 199; Rozwadowski RS 2, 93-94; 
Trautmaпп 230; Muhl.-Eпdz. ІІІ 392; 
Walde-Hofm. ІІ 351; Ernout-Meillet 
937; Brugmaпп Gruпdriss ІІ 2, 280-
281; Pederseп Kelt. Gr. І 439. 

прибанд:Юритися, прибандіОжити
ся - див. забандЮритися. 

[прибеrа] <<безпритульна людина•>, 
[прибе'га] <<бездомна людина•> Си; -
очевидно, запозичення з молдавської 
чи румунської мови; молд. рум. pribeag 
<<блукач•> виводиться від цсл. пр.-fшо-kг'Ь 
<<ПеребіжчИК>>, пов'язаного з пр.-f.Бо-kгtІЖ
тн <<ПеребіrтИ•>, похідним від Бо-kгtІжтн 
<<біГТИ>>. - Vrabie· Romaпoslavica 14, 
134; СДЕЛМ 332; DLRM 660. - Див. 
ще бігти, пере-. 

[прибенджити] <<Принадити•> Нед; -
неясне; можливо, результат видазміни 

п. przyp~dzic <<пригнати; (ст.) довести 
ДО ЧОГОСЬ>>. 
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[прибій] (бот.) <<Герань болотяна, 
Geraпium palustre L.•>; - очевидно, по
хідне утворення від прибивсітися 
<<приєднуватися до чогось•>; назва мог

ла бути зумовлена тим, що гілки рос

лини уплітаються між кущами, підтри
муючи їі у вертикальному положенні 
(Нейштадт 363). - Див. ще бИ:ти 1 , 
при. 

[прибрецкати] (у сполученні [п. 
ропою] <<просякнути ропою•> Нед); -
неясне; можливо, виник:ло на rрунті п. 

przebrz~kпq_ с <<Набрякнути наскрізь•>. 
[прибрЮкати] <<приборкаТИ•> Нед; -

неясне; можливо, результат видазміни 

форми приборкати під впливом борю
катися. 

[прИ:брюш] <<джиrун; коханець•> Л; -
не зовсім ясне; очевидно, похідне утво
рення від [брюх] <<черево>>. - Див. ще 
брухо, при. 

[прибужник] (бот.) <<хвощ болот
ний, Eчuisetum palustre L.>> Mak; -
очевидно, пов'язане з р. [буга] <<Низо
винні береги річкИ•>, п. [bugaj] <<Місце
вість над водоЮ>>, лтс. bauga <<багнисте 
місце біля річкИ•>; назва зумовлена 
тим, що цей вид хвощів росте по бере
гах боліт, озер, річок (Нейштадт 58); 
пор. інші його назви: [хвощ багновий, 
сосонка багнова, сосонка болотна] 
Mak. - Фасмер І 227; Siawski І 48. 

приватний <<Особистий, неофіцій
ниЙ•>, [привсіта] <<окрема думка, особ
ливий інтерес, особиста користЬ•> Нед, 
[приватuст] <<учень приватної школи•> 
Куз, приватник, ст. приватньиї (XVII 
ст.); - р. привсітньtй, бр. прьtвсітньt, 
п. prywatпy, ч. privatпf, слц. privatпy, 
вл. нл. priwatny, болг. · привсітен, м. 
приватен, схв. · пріlватан, слн. priva
ten; - запозичено з латинської мови, 
очевидно, через польську; лат. prїvatus 

«Приватний, особистИй; звичайний, про~ 
ТИЙ•>, пов'язане з prїvo <<Позбавляю•>, по
хідним від prїvus <<окремий; кожен; 
особливий, власний; позбавлениЙ•>, яке, 
можливо, зводиться до *prel-, відбитого 
в лат. prae <<Перед•>, ст. pri «ТС.•>, псл. 
pri <<ПРИ•>, укр. при. - СІС2 679; Аку-
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ленко 135; Фасмер ІІІ 363; Kopaliг1ski 
799; РЧДБЕ 585; Буjаклиjа 766; 
Walde-Hofm. ІІ 363-364. - Див. ще 
при. 

[привИда] <<Груша>> Нед; - неясне. 
привикати, привuчка - див. зви

кати. 
привитИця, привuтниця, приви

туха, привітиця - див. повитИця. 
щшвіш~й <<Перевага, пільга•>, [при

вилія] <<привілеЙ•> Бі, привілейований; -
р. привилегия, ст. привилия, приви
лея, бр. прьtвілея, п. przywilej, lprzy
wileja], ч. privilegium, слц. privilegium, 
вл. priwileg, болг. привилегия, м. при
вилегиjа, схв. привuлегиjа, слн. privi
legij; - запозичено з латинської мови, 
очевидно, через польську; лат. prїvilё
gium <<закон або постанова на користь 
або проти однієї особи; привілей, пере
важне право•>, утворено з прикметника 

prїvus сокремий, особливий» та імен
ника lёх (род. в. lёgis) <<закон•>. - СІС2 

679; Фасмер ІІІ 363; St. wyr. obcych 
612; РЧДБЕ 585; Буjаклиjа 767. -
Див. ще легальний, приватний. 

[прИвіль] <<Користь, прибуток, дос
таток•> Нед, [прtівиль] «ТС.•> Шух; -
похідне утворення від в6ля; пор. при
в{лля <<простір, роздолля; [достаток]•>. -
Див. ще воля, при. 

привіт, привітання, [привітник] 
<<Привітний чоловік•> Нед, [прив{тниця] 
<<привітна жінка•>, привітdльний, при
в{тлuвий СУМ, Нед, привfтнuй СУМ, 
Куз, [привітuтися] <<Привітатися•> О, 
[привічuтися] <<ТС.•> Нед; - р. болг. 
привет, бр. прьtветньt <<привітниЙ•>, 
др. привtm'Ь, ч. заст. pfivet, слц. заст. 
privet, м. приветлив <<привітниЙ•>, цсл. 
прнв-tт1>; - псл. privei'ь, утворене від 
дієслова pr::ivetiti <<привітати>>, пов'яза
ного 3 vetь <<ГіЛКа>> (первіСНО ОЗНачало 
<<Наблизитися з гіл-кою як символом 
важливого повідомлення•> або <<Прийня
ти з урочистою гілкою•> ); зворотне ви
ведення псл. privetiti від privet'Ь (Mikl. 
EW 388; Фасмер ІІІ 363) малоперекон
ливе. -.Мельничук Бост.-сл. и общ. 
ЯЗЬІКОЗН. 103-111.- Див. ще відві-

придарок 

чати, віть 1 . - Пор. витати 1 · 2 , ві-
тати. 

приворіт, привор6т, прtіворо-
тень - див. навертник. 

[прИгати] <<Підстрибувати•> Нед, 
[пригун] (ент.) <<ковалик, Elater•> Нед, 
[пригунка] (ент.) <<ВИД павука-стрибу
на, Salticus•> Нед, [подпрuговатися] 
«Танцювати з підскоком•> О; - р. прь't
гать <<СТрибати•>, бр. [прьtгdцьj <<ТС.•>, 
п. [prygnq,c] <<стрибнути•>, нл. [prygto] 
<<Сільце (на птахів)•>; - псл. [prygati] 
<<стрибати•>; - споріднене з лит. spruk
ti <<утектИ•>, лтс. sprukt <<ТС.•>, spruga 
<<затискач•>; менш обrрунтоване зістав
лення з двн. frosk <<Жаба•>, нвн. Fгosch, 
дангл. frogga «ТС.•>; не виключений 
зв'язок (Zupitza KZ 36, 65; Бruckner 
ZfS!Ph 2, 298) з пруг, пружнИй, р. уп
ругий. - Фасмер-Трубачев ІІІ 390-
391; Чернь1х ІІ 77; Persson Бeitr. 871; 
Matzeпauer LF 14, 170; Osthof Parerga 
336; Osten-Sacken IF 28, 149. - Пор. 
плИгати. 

[пригИжкуватий] (у сполученні [п. 
вовк] <<великий жирний вовк з вели
ким хвостом Пі; вовкулака Нед>>), 
[придіжкуватий] <<?>>; -неясне, мож
ливо, пов'язане з [гuжкu] <<Холодець із 
свинячих ніжок; ніжки в холодці•> 
(пор.). 

прИгірсть, прuгtрщ, прuгоршня, 
прuгорщ, прИгорща - див. горстка1 . 

пригода, приг6ддя - див. год. 
прИград, пригрид - див. при

крит. 

[приграмузитися] «rрохи прибра
тися, нарядитися•> Нед; - неясне; 
можливо, пов'язане з [грамуз] <<різні 
стаrі речі•>. - Пор. грамозд. 

прИrанець] <<приміщення для вів
чарів та молочних продуктів•> Доп. 
УжДУ IV 109; - неясне; можливо, 
пов'язане з .rdнок (пор. п. przygaпek 
<<бічний rанок•>). 

[придарок] <<вИпадок•> Нед, [прu
дарка] «ТС.•> Нед, [прuдарний] <<випад
ковиЙ•> Нед; - очевидно, пов'язане з 
п. przydarzyc si~. <<трапитися, статися•>, 
утвореного за допомогою префікса 

569 



придибах а 

przy- <<ПрИ->> від darzyc si~ <<щастити, 
удаватися>>, яке може бути зіставлене 
з укр. дар, дати; не досить обrрунто
ваною є спроба (Zubqty St. а cl. І 
131-132; Machek ESJC 110-111) по
в'язати п. darzyc si~ (разом із ч. dariti 
se <<ТС.>>) з лит. d6riпti <<робити вдалим, 
успішним; вести до успіху>>. - Див. 
ще дати, при. 

придибаха, придuбсічка, придіі
башка, пр1іди6ка -див. дИбати. 

[придірок] <<уперше оброблена ді
лянка землі, додана до основного по
ЛЯ>> ЛексПол; - пов'язане з [драти] 
<<піднімати цілину>>, [віlдерти] <<уперше 
обробити землю>> ЛексПол, [віІдранка] 
<<уперше оброблена ділянка землі>> тж. -
Див. ще дерти, при. 

придоба - див. доба. 
прИдолоб - див. долобкувати. 
[придомок] <<прізвисько>> Куз; -

запозичення з польської мови; п. przy
domek «ТС.>> утворено з прийменника 
przy <<ПрИ>> та іменника dom <<дім; ро
дина>>. - Онь1шкевич Исслед. п. яз. 
247. - Див. ще дім, при. - Пор. 
притомок. 

приЄмний - див. імати. 
[прижаліти] (про сир) <<ЗЖовтіти, 

зіпсуватися, згіркнути>> Ме, ст. жалі
ти <<ПерегорятИ>> (про намочене вапно) 
Ж; - р. [жалеть] <<нагріватись і бро
дИТИ>> (про зерно для солоду), бр. [жа
лець] <<тліти, горіти без вогню>>, п. 
(zaJic si~) «ТС.>>, НЛ. СТ. zaJny <<рОЗЖа
рениЙ, гарячИЙ>>; - псл. [zaliti (s~)] 
<<ТЛіТИ, горіТИ>>; - ЗВОДИТЬСЯ ДО іє. 
'~gёІ- (/І gel-), яке вважається варіан
том іє. *ghel- <<блищати, сяяти; жов
тий, зелениЙ>> (Петлева 3тимология 
!973, 44-47) або ПСЛ. zar- (Schusteг
Sewc 1780): 

[ ПрНЖИХНУТИСЯ) <<ПрИСТаТИ, приче
ПИТИСЯ, ВСеЛИТИСЯ>> .Корз; - неясне; 
можливо, пов'язане з прижИтися. 

[прижучити] <<ПритиснутИ>> Нед; -
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. приж!}чить <<вилаяти, покарати; 
[притиснути, прикрутити]» утворене 
від дієслова [ж!}чить] <<Лаяти, карати>>, 
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пов'язаного, очевидно, з укр. [жучний] 
<<НебезпечниЙ>> (див.). 

приз <<Нагорода переможцеві в зма

ганні>>, призер; - р. болг. приз, бр. 
прьщ - запозичення з французької 
мови; фр. ргіх щіна, вартість; приз>>, 
ст. ргіs «ТС.>> походить від лат. pretium 
щіна, вартість>>. - СІС2 680; Фасмер 
ІІІ 363; Чернь1х ІІ 66-67; Кluge
Mitzka 563-564; Dauzat 588. - Див. 
ще прейскурант. 

призерний, призиратися, призир
нuй, приз[р, призірний, приз6р, при
зарий, приз6ріістий, приз6рити, прІі
зра -див. зріти1 . 

ПризилИти, nриз{л - ДИВ. зело. 
прИзма <<ВИД багатогранника; бага

тогранне тіло з матеріалу, прозорого 
для світла>>, призматІічний; р. 
болг. м. пріlзма, бр. прьtзма, п. pryz
mat, ч. слц. prizma, вл. prisma, схв. 
пріlзма, слн. prizma; - запозичення з 
німецької або французької мови; нім. 
Prisma, фр. prisme, можливо, через пі
зньолат. prїsma <<призма>>, зводяться до 

гр. тrpl'Of.IO (род. в. тгріщютщ) <<тирса, 
щось обпиляне; (мат.) призма>>, що є 
похідним від дієслова тrpTw (тrpl(w) <<ПИ
ЛЯЮ>>, етимологія якого неясна. - СІС 2 

680; St. wyr. obcych 611; Holub-Lyer 
394; РЧДБЕ 585; Буjаклиjа 767; Dau
zat 588; КІеіn 1243-1244; Frisk ІІ 596. 

прИзьба «земляний насип навколо 
підмурка будинку>>, [прuзба, спрІізба, 
спризьба] «ТС.>>; - р. lnpuзбa] <<Части
на хати, відділена сіньми, комірчина; 
призьба,>, бр. прь'tзба <<Призьба>>, п. 
przyzba, przy:tba «ТС.>>; - результат ви
дозміни (стягнення) давнішого *прІlіз
ба, утвореного з прийменника при та 
іменника *ізбсі <<хата>> (пор. р. избсі 
«ТС.>>). - Львов Лексика ПБЛ 135; 
SW V 406; Niemiпen LP 4, 213. -
Див. ще вИстепка, при. - Пор. прИ-
спа. . 

[прИзьма] <<Шрам, знак>> О; - не
ясне. 

прИїск <<Копальні»; - бр. прь'tіск; -
запозичення з російської мови; р. прu
иск «ТС.>> nоходить від дієслова пpuuc-



прИкашібок 

кивать <<Підшукувати, знаходити•>, ут
вореного за допомогою префікса при
<<ПрИ-•> від искать <<шукати•>, спорідне
ного з укр. [іськати] (див.). 

[прИкашібок] <<невеличка прибудо
ва; комірчина; закуток•> Г, Нед, [при
карабок, прихалабак Си] <<ТС.•>; - ре
зультат видазміни форми [пр~іколи
бок], похідної від [кол~іба] <<курінь па
стухів; зимове житло лісорубів-гуцу
лів•> (див.). 

[прикібний] <<спритний, здатний 
привабити•>; - похідне утворення від 
[кеба] <<Здібність, уміння>> (див.). 

прИклад, приклад, прикладнИй -
ДИВ. КЛаСТИ. 

[прИклепка] <<причіпка, зачіпка; 
привід•>, [прИкліп] <<ТС.•>, [приклfп] <<при
чина•> Корз; - пов'язане з клепати в 
значенні <<Зводити наклеП>>. - Див. ще 
клепати. 

приключИтися, прИключка - див. 
кл:Юкати 1 • 

прикмета, прикметник - див. 
кметь. 

[приконопник] (ент.) <<пісковиця, 
Arenicola>> Нед, Куз; - похідне утво
рення від [прикон6пити] <<принадИТИ•>; 
назва зумовлена тим, що пісковиця 

використовується як наживка для лов

лі тріски (БС3 32, 554). - Див. ще 
конопа, при. 

(прИкорень] <<КіЛОК ДЛЯ ПfИПОНУ 
свійських тварИН•>, [пр~ікорінь <<ТС.•> 
Па, Си; - результат видазміни форми 
[прИколень] «ТС.•>, від кіл, під впливом 
прИкорень <<Частина стовбура біля ко
реня, пень•>, [прИкорінь] <<ТС.>>. - Див. 
ще кіл, при. 

прикоехнути <<здрімнути [на кула
ці Бі]•>, lприкоркщjти] <<здрімнути•> 
ЛексПол, [щ5икурщjти] «ТС.>> Си; - р. 
прикорщjть <<притулитися; здрімнути 
[скоцюрбившисьJ•>, бр. прьtкархщjць 
<<Здрімнути•>; очевидно, давніше 
*прикорнути <<Здрімнути, зібгавшись, 
скоцюрбившись•>, похідне від *корну
ти <<Зігнутися•> (пор. р. [корнутьJ <<Зі
гнутися; заснути (ненадовго), скоцюр
бившися•>), пов'язаного з [кортатися] 

прикрит 

<<поратися, мордуватися, мучитися•>; фо
нетична видазміна слова на українсь
кому (та білоруському) rрунті відбу
лася під впливом корх «Міра довжини 
на ширину долоні або на чотири паль
ці; [кулак Бі]•> (бр. корх <<ТС.>> ). - She
velov ZfSlPh 27, 63; Unbegaun BSL 50, 
2, 173; Фасмер П 330, 339. - Див. ще 
кортатися, при. 

прИкрий <<Неприємний; [крутий; 
сильний]•>, [прикр6тний] <<спішний, на
гальниЙ•>, [прикр[нь] <<крутий берег річ
ки•> Коуз, пр~ікрість, прИкрощі, [при
крати] <<завдавати прикрощів; упирати
СЯ•> Бі, [прИкритися] <<завдавати при
крощів; набридати•>, опрИкривий <<ГИд
кий; осоружниЙ•>; - р. ст. діал. пр~ік
рьtй <<Гидкий, поганий, терпкий•>, бр. 
прь!крьt <<прикрий, неприємний; нудот
ниЙ•>, п. przykry <<прикрий, неприєм
ний; стрімкий; урвистиЙ•>, ч. pffkry 
<<СТрімкий, урвистий; суворий, гост
рИЙ•>, слц. prikгy <<Стрімкий; суворий, 
гострий; нудотно-солодкиЙ•>; - псл. 
ргіkгь, очевидно, утворене з префікса 
pri- <<ПрИ-•> й основи дієслова kr- <<різа
ТИ•> (пор. краяти), спорідненого з 
дінд. krntati <<ріже•>, лит. kTrsti <<руба
ТИ•>; менш обгрунтовані зіставлення з 
лит. peTkti <<ганити, гудИТИ•>, p!ktas 
<<злий, сердитиЙ•>, лат. piget тё <<мені 
не подобається, гидке Jщось)•>, piger 
<<ЛедачиЙ•> (Macl1ek ESJC 493; Holub
Kop. 301), а також з гр. тrt(tp6<;; <<гост
рий, гіркиЙ•> (Macl1ek ESJC 493; Ho
lub-Lyer 402; Holub-Kop. 301 ). -
Петлева 3тимология 1983, 43-45; Pe
terssoп AfSlPh 36, 144. - Пор. укро. 

[прикрит] (бот.) «купа.hьниця євро
пейська, Trollius europaeus L.•> Mak, 
[пригрид] «ТС.•> Mak, [прИград] <<аконіт 
бруквоподібний, Aconitum napellus L.>> 
Нед, Mak; - р. [прикрь!т] «ТС.>>, [при
град] <<аконіТ•>, [пригрид] <<ТС.•>; - оче
видно, пов'язане з прикр~ітий, похід
ним від крИти; назва зумовлена тим, 
що у квітках аконіту внутрішня по
рожнина прикрита. верхнім листочком 
чашечки; аконіт і купальниця належать 
до однієї родини жовтцевих. - Нейш-

571 



прикромИти 

тадт 251; Анненков 6, 7. - Див. ще 
крИти. 

[прикромИти] <<приборкати, угаму
вати•> Нед; - пов'язане з [к:р6мити] 
<<ділити•>, [кр6ма] <<Перегородка•>, скром
ний; пор. р. зак:ром~іть <<поставити пе
регородки, обнести дошками•>, п. uskro
mic <<Приборкати•>. - Петлева 3ти
мология 1974, 23-26; Stang 31. -
Див. ще крома. - Пор. крім, скром
ний. 

[прикуратати] <<когось учити якоїсь 
роботи•> Нед; - неясне; можливо, по
в'язане з [к:ypdm] <<(військовий) свя
щенИІ<•> Куз. 

[прикучнути] <<сісти навпочіш<И•> 
Нед; - запозичення з польської мови; 
n. [przykucznq_c] «ТС.•> утворено за до
nомогою nрефікса przy- <<ПрИ-•> від діє
слова [kuczec] <<сидіти навпочіш<И•>, 
спорідненого з укр. куча~ <<купа•>. -
Bri.ickner 279; Machek ESJC 108, 303. 
-Див. ще куча\ при. 

[приламзати] <<ПричвалатИ•> До; -
n. [przylomzac] «rрибігти•>; - очевид
но, пов'язане з [лемзіти] <<повільно 
йти, плентатися>>. - Див. ще лемза
ти. 

[прИлинь] (бот.) <<Пазурник, Cauca
lis L.•> Нед; - похідне утворення від 
[льнути] <<Горнутися, прилипати, чіп
лятися•>, пов'язаного чергуванням зву
ків з л~іпнути; назва зумовлена тим, 
що вкриті щетинками плоди пазурника 

чіnляються до людей і тварин. - Див. 
ще лИпнути, при. 

прилип - див. липучка. 
[прИліпка] (орн.) <<ПОвзик, Sitta 

europaea L.•> ВеНЗн, Шарл; - похідне 
утворення від пp~tлiпum~t. як [ліпар] 
«ТС.•> від ліпИти. - Див. ще ліпар, 
при. 

[прйлолокати] <<побитИ•>;- очевид
но, результат видазміни форми [пр~t
лок:шИти] <<Прибити, побити•>, похідно
го від [локшИти] <<бити; рубати•>. -
Див. ще локша, при. 

[прилуда] <<Вузька грядка з краю 
Нед; трикутний клаптик поля для 
оранки; скиба, яка падає на межі 0•>, 
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прИмар 

[вfдлутк:а] <<вузька грядка з краю•> 
Ж;- неясне. 

прИма (муз.) <<інтервал між звука
ми того самого ступеня; основний тон 
акорду; провідна партія ансамблю; про
відна акторка; [товари найвищої якості 
Куз]•>, [прИйма] <<П'ята з шести вели
ких струн бандури•>; - р. болг. м. прИ
ма, бр. прьІма, п. pryma, ч. prima, слц. 
pгfma, схв. прйма, прИма, слн. prfma 
<<ТС.•>; - запозичення з італійської мо
ви (у значенні «Товари найвищої якос
ті•> від іт. prima qualita <<Першого гатун
КУ•>, можливо, через нвн. prfma «ТС.>>); 
зводиться до лат. prima <<Перша•>, жін. 
р. від prїmus <<першиЙ•>. - CIU 680; 
Kopaliriski 784, 798; Holub-Lyeг 393; 
РЧДБЕ 585-586; Вуjаклиjа 768; Mes
tica 1270. -Див. ще прИмус. 

примадонна <<провідна співачка в 
опері чи опереті•>; - р. примад6нна, 
бр. прьtмад6нна, п. primadonпa, ч. слц. 
ргіmаdопа, болг. м. примад6на, схв. 
примадона, слн. primadona; - запози
чення з італійської мови; іт. prima dоп
па <<Примадонна•> (букв. <<перша пані, 
перша дама•>) складається з форми жін. 
р. prima числівника primo <<ПершиЙ•>, 
що зводиться до лат. prїmus «rc .•>, та 

іменника donna <<Пані•>, що продовжує 
лат. domina <<ТС.>>, пов'язане з dominus 
<<Пан; володар•>. - СІС2 680; Kopaliriski 
784, 798; Holub-Lyer 394; РЧДБЕ 
586; Вуjаклиjа 768. - Див. ще дон, 
прИмус. 

[ прИмар] (заст.) <<Сільський старос
та; головний лікар•> УРС, К)'з, [прима
рій] <<головний лікар•> Куз, [примdрія] 
<<сільське правління•>; - п. prymariusz 
<<ГОЛОВНИЙ лікар>>, Ч. primar «ТС.>>, pri
maгius <<Перша СJфИПКа>>, СЛЦ. pгimar 
<<ординатор, старший лікар•>, primarius 
<<Перший музикант в оркестрі•>, м. при
мар~tус <<головний лікар; керівнш; лі
карні або їі відділу•>, схв. пріtмёірйj, 
прuмариjус, слн. primarij «rc. •>; - че
рез західнослов'янські і румунську мо
ви (рум. primar) запозичено з латинсь
кої; лат. primarius <<Один з перших; 
ВПЛИВОВИЙ>> Є ПО{<іДНИМ ВіД priШUS <<Пер-



примат 

ший~. - Kopa!iriski 784, 798; Machek 
ESJC 483; Ho!ub-Lyer 394; Вуjаклиjа 
768; Wa!de-Hofm. ІІ 362. - Див. ще 
прИмус. 

примат <<Перевага, переважне зна
чення•>, примсіти (зоол.) <<ряд найвище 
організованих ссавців•>; - р. болг. при
мат, бр. прьtмат, П. prymat, Ч. СЛЦ. 
слн. primat, вл. primat, м. примат, 
схв. пріtмііт; - очевидно, через ні
мецьке nосередництво (нім. Primat) за
позичено з латинської мови; лат. pri
matus <<Перше місце; старшинство; пер
шість•>, нлат. primates <<ПриматИ•> є по
хідними від primus <<першиЙ•>. - СІС2 

680; Kopaliriski 798; Ho!ub-Lyer 394; 
РЧДБЕ 586; Вуjаклиjа 768; Walde
Hofm. ІІ 362. - Див. ще прИмус. 

[приматкобожитися] <<Підлестити
ся, підмазатися; прилаштуватися, роз

ташуватися•>; - префіксальне утворен
ня від польського виразу Matko Boza 
<<Мати Божа•>; первісно означало під
леститися за допомогою часто повто

рюваного виразу Matko Boza. - Див. 
Ще 6ОГ1 , МаТИ1 , ПрИ. 

[примета] <<Прикмета•> Нед, [пр~t
мет] <<знак, позначка•> Корз; - пов'я
зане з приміта, похідним від міт~tти 
(див.). 

[прИміт] <<покрита наривами rуля>> 
Нед; - п. przymiot <<сифіліс; [корос
та]•>, ч. [pflmet] <<наривчик•>, нл. psimjet 
<<Зараження; зараза>>; - псл. *primetь 
«Те, що прикидано, накидано, додано; 

(про хворобу) те, що прикинулося, під
кинулося•>, утворене за допомогою пре

фікса pri- <<ПрИ-•> від дієслова metati 
<<І<ИдатИ•>; - споріднене з лит. prfeme
tis <<,_Припадок (нервовий)>>. - Macl1ek 
ESJC 493. -Див. ще метати, при. 

[приміти} <<МОГТИ, бути в змозі•>, 
[неспрuмий] <<невідворотний, нездолан
ниЙ•> Ж; - бр. прьtміиtь <<змогти•> (у ви
разі каб прьtме!] <<якби зміГ>>); - оче
видно, результат видазміни слова умі
ти, др. умtти, чи, можливо, похідної 
від нього форми *приуміт~t, др. *при
умtт~t (пор. [приуміт~tся] <<догадати
ся, зметикувати•> ). - Див. ще ум. 

прИмха 

примітИв <<нерозвинуте явище; не
досконалий виріб або твір•>, примітиві
зсітор, приміт~tвізсіція, пр~tмітивізм, 
примітИвний, примітивізувсіти; - р. 
болг. пр~tм~tтuв, бр. прьtміть't!], п. pry
mityw, ч. primitiv, слц. primitfv, вл. pri
mitiwny <<примітивниЙ•>, м. прим~tтu
вен, схв. прuм~tтйван, слн. primitfven 
«ТС.•>; - запозичення із західноєвро

пейських мов; нім. primitiv <<Примітив
ниЙ•>, фр. primitif, англ. pгimitive «ТС.>> 
походять від лат. prїmit1vus <<перший (у 
своєму роді), початковий, первісниЙ•>, 
пов'язаного з primus <<ПершиЙ>>. -
СІС2 680; КЗСРЯ 365; Kopa!iriski 798; 
Ho!ub-Lyeг 394; РЧДБЕ 586; Вуjак
лиjа 768; Walde-Hofш. ІІ 362. - Див. 
ще прИмус. 

[прИміть] (ент.) <<(гусениця одного 
з видів бражника) Deilephi!a euphor
biae L. (eruca)>> ВеНЗн; - неясне. 

прИмула (бот.) <<Первоцвіт, Pгimu
la L.•>; - р. болг. м. прuмула, бр. прь't
мула, п. prymula, ч. слц. primula, слн. 
prfmula; - запозичення з новолатин
ської наукової термінології; нлат. primu
!a «ТС.>> походить від лат. primula, фор
ми жін. р. прикметника pгimulus <<пер
ШИЙ•>, зменш. від ргїm us «ТС. >>; назва 
зумовлена тим, що навесні примула 

розквітає однією з перших (пор. укр. 
первоцвіт). - СІС2 680; Нейштадт 
436; Kopaliriski 798; Holub-Lyer 394; 
РЧДБЕ 586; Dauzat 587; Walde-Hofm. 
li 362. -Див. ще прИмус. 

прИмус «Гасовий нагрівальний при
лад>>; - р. болr. м. схв. прИмус, бр. 
прьtмус, п. prymus, ч. слц. primus; -
nоходить від назви фабричної марки 
перших нагрівальних приладів цього 
типу, утвореної віД лат. primus «nер
ший, найкращИЙ>>, похідного від при
кметника *ргїs у priscus <<давній, ста
риЙ•>, спорідненого, очевидно, з гр. 
7Гріv <<раніш•>. - Sr .. wyr. obcych 611; 
Tгavпfcek 1242; Walde-Hofm. ІІ 362-
363. 

прИмха <<Каприз, забаганка; [мар
новірна прикмета; ·марновірні обряди; 
нашепти, наговори; талісмани Бі]•>, 
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принаймні 

прuмхлuвш'і, [пр~tмхуватшІ] <<Примхли
виЙ•>, пpuмxam~t <<Вередувати, капризу
вати•>; - бр. прь'tмхі (мн.) <<марновірст
во; марновірні прикмети•>, п. [pгymcha] 
<<дурнувата людина•>; - очевидно, дав

ніше * пр~tм'Ьха, утворене з приймен
ника пр~t та іменника *м'Ьха <<іржа на 
збіжжі, хвороба колоса•> (пор. р. [мха] 
<<ТС.>>), пов'язаного з М'ЬХ'Ь <<МОХ•>; пор. 
р. [памха] <<Перешкода, лихо, шкода, 
біда, невдача, халепа, диво, нісенітни
ця; пошесть•>, [п6мха] <<Перешкода, не
вдача, причина, псування; неврожай з 
видимої причини, напр., від куколю, 
головні, іржі тощО>>; розвиток значення 

*прим'Ьха йшов у двох напрямах: <<хво
роба збіжжя, колоса>> ~ <<Забобон, за
бобонна прикмета, певні магічні дії (у 
зв'язку з тим, що хвороби збіжжя час
то вважалися наслідком чаклування)•>; 
<<хвороба збіжжя, колоса•> ~ <<хвороба 
взагалі>> ~ <<Каприз, вередування хво
рої людини>> ~ <<вередування взагалі>> 
(як семантичну паралель пор. р. [пр~і
веред], що первісно, як і [веред], озна
чало <<ЧИряк, болячка•>, а пізніше та
кож <<примха, капрИЗ>>, звідки приве

редничать <<вередувати•>); пов'язання з 
р. [примститься] <<Привидітися, присни
тися>> (Кравчук Белар. лексікал. і зтьr
мал. 86) необгрунтоване. - Ткаченко 
УМШ 1959/2, 66-67.- Див. ще 
мох, при. 

принаймні, [пр~LНаймі СУМ, при
наймній Пі, пр~LНамені УРС, Нед, пр~t
намні], СТ. пр~LНаМН1Jй ( 1646); - бр. 
[прьtнаймней, прьтамні, прьтамней], 
ч. заст. pfinejmene, слц. priпajmenej, 
pгiпajmensom; - запозичення з поль
ської мови; п. pгzyпajmniej <<Принайм
ні>> складається з прийменника przy 
<<ПРИ•>. та Прислівника najmniej <<най
менШ>>, утвореного за допомогою nре

фікса naj- <<НаЙ->> Від mniej <<МЄНШ>>, 
сnорідненого з укр. мінш~иІ. - Див. 
ще менший, най-, при. 

[прИнда] <<Пиха; пихата людина; 
примхи; вередлива людина>>, прuнд~t
тися <<ВИЯВЛЯТИ ПИХу, гордощі, бундю
ЧИТИСЯ; бадьоритися, козиритися; сер-
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ДИТИСЯ>>, [приндu,щтu] <<МаНіЖИТИСЯ>> 
Нед; - неясне; можливо, результат 
ВИДОЗМіНИ форМИ пuнда <<ЗарозуміЛіСТЬ, 
пиха, чванство•> (пор.). 

принц «Титул члена королівського 

або князівського дому•>, принцеса, 
[принц~ізна] <<принцеса>>; - р. принц,, 
[прьtнц, прь'тецJ, бр. прьtнц, п. [pryncJ, 
ч. слц. нл. ргіnс, вл. ргуnс, болг. м. 
принц, схв. прИнц, слн. ргІnс; - запо
зичення з нововерхньонімецької мови; 
нвн. Prinz <<ПрИНЦ>> ( < свн. prinz( е)) 
походить від фр. ст. prince <<князь, 
принц•>, що продовжує лат. ргтпсерs 

<<глава, ватажок; син імператора, спад

коємець престолу•>, яке виникло з 

*pгтmo-capus <<ЯКИЙ займає перше міс
це•>, утвореного з основ слів prTmus 
<<першиЙ>> і саріо <<беру, захоплюю, за
ймаю•>. - СІС2 680; Фасмер ІІІ 365; 
Черньrх ІІ 67; Holub-Lyer 394; РЧДБЕ 
586; Вуjаклиjа 769; КJuge-Mitzka 566; 
Dauzat 588; Walde-Hofm. І 159-
160. -Див. ще капестра, прИмус. 

прИнцип, пр~LНЦ~tnіальний, пр~LН
Ц~tп6вий; - р. пр~інц~т. заст. прин
цuп, бр. прь'tнцьт, п. ргуnсур, ч. вл. 
pr·incip, слц. слн. ргіnсІр, болг. м. 
пр~інцип, схв. прuнцйп; - через німе
цьке посередництво (н. Ргіпz!р) за
позичено з французької мови; фр. prin
cipe <<початок, першооснова; принцИП•> 
походить від лат. priпcipium «ТС.>>, по
в'язаного з prїnceps (род. в. principis) 
<<ПерШИЙ; ГОЛОВНИЙ>>, ЩО ВИНИКЛО З 
*pгтmo-capus <<який займає перше міс
це•>. - СІС2 681; Фасмер ІІІ 365; Чер
ньrх ІІ 67; Holub,-Lyeг 394; РЧДБЕ 
586; Вуjаклиjа 769; Dauzat 588; 
Walde-Hofm. ІІ 362. - Див. ще 
принц. 

принципсіл <<Начальник, господар, 
глава; головний регістр в органі•>, [пр~LН
ціпал] <<пройдисвіт, пройда>> Корз, ст. 
принц~тал·ь <<головна особа>> (165 7-
1674); - р. болг. пр~LНЦ~tnал, бр. прьLН
цьтал, п. pryncypa1:, ч. principaJ <<влас
ник балагана•>, слц. заст. слн. principal, 
схв. пр~LНцйпал; - очевидно, через 
польське посередництво запозичено з 



приобрісти 

латинської мови; лат. principa!is <<Пер
ший, nервісний, головний, найважли
вішиЙ•> є похідним від pгinceps (род. в. 
ргіпсіріs) <<Перший, головниЙ•>. - СІС2 

681; Kopa!ii1ski 799; Ho!ub-Lyeг 394; 
РЧДБЕ 586; Вуjаклиjа 769. - Див. ще 
прИнцип. · 

[приобрісти] <<придбати•> Нед, [при
обріт~L] «ТС.>>, [відобр{т~L] <<втратити 
придбане•> Ж; - р. приобрестu, др. 
приобрtсти; - очевидно, запозичення 
зі старослов'янської мови; стсл. npt10Б
pi>cтf1 <<ТС. •> утворене за допомогою 
префікса np11- <<ПрИ->> від оБрr&стf1 <<ЗНа
ЙТИ•>, яке зводиться до псл. ob-resti 
<<ТС.>> (корінь *геt-), пов'язаного з sь-resti 
<<зустрітИ>>, укр. (з у-) стріти. - Фас
мер ІІІ 107. - Див. ще при, стрі
тити. 

прип,дистий, припадк6вий, при
падком, пр~mадЛИВ~Lй, пр~mадЮLСтий, 
припадок, прuпадь, пpumicт~L - див. 
п'сти2 . 

[припан,сити] (безос.) <<причепи
ТИ•> Корз, [присшиіmLти] «ТС.•>, [при
панасит~Lся] <<ПрИЧеПИТИСЯ>>, [прuса
наmLт~LСЯ] «ТС.>> тж; - неясне; мож
ливо, пов'Язане з власним ім'ям Панас 
або з грою в панаса. 

прип,с, припаснщ'l, пр~таст~і -
див. зап,с. 

[припИ:лка] (орн.) <<Степовий дери
хвіст, Glareo!a пoгdmanni (me!anoptera) 
Fisch.>>; - очевидно, похідне утворен
ня від пил; назва зумовлена тим, що 
цей птах гніздиться просто в ямках на 
солончаках, на ріллі, у степу або на пі
щаних косах, тобто в місцях з великою 
кількістю пилу (Птицьr СССР 218; Во
їнств.-Кіст. 55-56). - Див. ще пил, 
при. 

прИ:пИ:н,. припuна, припинИти, 
прuтщка- див. пинИ:ти. 

[припИ:нало] (іхт.) <<Причепа, Lepa
dogaster Gouan•> Куз; - похідне утво
рення від пp~LmLнaт~L; назва зумовлена 
тим, що за допомогою присосків ця 

риба прикріплюється до каменів (Рьrбьr 
СССР 426), а також до кораблів, ніби 
припинаючи їх; пор. іншу назву цієї 

припутник 

риби [держИ-корабель]. - Див. ще 
при, п'ЯстИ. 

[припинд'] <<фартух Нед; хлівець, 
прибудований до приміщення Ник
НикБЛ•>, [прип6н] <<фартух•> Гриц, [прu
пинка] <<запаска>> О; - очевидно, похід
ні утворення від припинdт~L (пор. [пр~L
mи-Ldчка] <<жіночий фартуХ>> ДзАтл І); 
походження кінцевої частини -да неяс
не. -Див. ще при, п'ЯстИ. 

[ припір] <<Крута дорога•> Зтимоло
гия 1968, 104; - очевидно, пов'язане 
з др. пр~тор'Ь <<Гать, гребля•>, співвід
носним з приперети <<приперТИ>>, похі
дним від перет~L <<тиснути, перти, на

пирати•>. - Куркина Зтимология 1968, 
104. -Див. ще ш~рти2 • 

[припонець] (бот.) <<березка по
льова, Convo!vu!us arvensis L.>> Нед, [п. 
угловатий] <<сиціос (волохатий огірок) 
кутастий, Sicyos angu!atus L.>> Нед; -
похідне утворення від пр~щинат~L; на
зва зумовлена тим, що стебла цих рос
лин чіпляються (припинаються) до ін
ших рослин і в'ються по них (Нейш
тадт 447; Федченко~Флеров 934). -
Див. ще при, п'ЯстИ. 

[припр,ша] <<Приправа, гарнір>> 
Нед; - очевидно, результат видазміни 
деетимологізованого * пр~tпражка (у ви
мові * пр~tпрашка), пов'язаного з пра
жит~L <<смажити•> (пор. [пІдпражка] 
<<Приправа•>). 

[припс] <<сурогат кавИ>> Кур; - не
ясне. 

прИ:путень (орн.) <<Co!umba pa!um
bus L.>>; - р. [пр~іпутень]; - очевид
но, похідне утворення від путь <<Шлях, 

дорога•>; назва зумовлена тим, що цей 
птах часто зустрічається при шляхах, 
дорогах. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
227-228. - Див. ще при, путь. 

[припутина] <<Тимчасова підпірка 
до кроков для втримання їх у верти
кальному положенні>>; - неясне; мож

ливо, давніше *при'пуст~LНа, похідне 
від пр~щуст~ітu <<ПрилагодитИ>>; пор. 
[пр~щустюLця] <<Короткі крокви на 
обох причілках стріХИ>>. 

припутник - див. попутник. 
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[припушпінта] (бот.) <<Садова айс
тра китайська, Ca!listephus c!1inensis 
Nees.>> ВеБ; - неясне; можливо, ре
зультат видазміни форми [капіштан], 
пов'язаної з [кампустелія] «ТС.>>. 

природа, прир6д~tстшї, прир6д
ник, природнИчий --:див. рід. 

[присаюітися] <<насмілитися>> Нед; -
неясне. 

[присамборашитися] <<причепити
СЯ>> Нед; - неясне. 

[присанабожитися] <<Присусідити
СЯ>>; - очевидно, утворене за допомо

гою префікса пр~t- від сполучення С~t
ну Божшї за аналогією до [пр~tматко
б6ж~tт~tся] <<Підлеститися; прилашту
ватися>>. - Див. ще приматкобожи
тися, син. 

[присербитися] <<приєднатися, при
сусідитися, пристати, прив'язатисЯ>>, 
[пр~tсь6рбат~tся] «ТС.>> Нед, [обсер
буват~tся] ВеЗа; - похідне утворення 
від етимологічно неясного *серб, що 
означало, очевидно, якийсь вид родин
них зв'язків. - Ильинский ИОРЯС 
24/1, 138. - Див. ще серб. - Пор. 
пасерб, сЯбер 1 • 

[прИ:си] <<вуса тварин ЛексПол; 
морда корови, губи коня НепокупнИЙ>>, 
[прИса] <<губа тваринИ>> Куриленко, 
[пріса] <<ТС. тж; не покрита шерстю пе
редня частина голови коня>> Ник, [пpi
CLL, прйха] <<ТС.>> тж; - п. [pгysk] <<Кін
ська морда>>, [pryszki] <<МОрда і вуха 
оленя або вола, що варяться>>; - псл. 
ргуs- <<Морда; обличЧЯ>>, пов'язане з pry
skati <<прискатИ>>; - споріднене з лит. 
p1·usna (звичайно мн. pгusnos) <<морда 
(корови, коня, вівці)>>, лтс. prusпas <<ГУ
би, рот•>, прус. prusnas (род. в.) <<Облич
ЧЯ>>, пов'язаними з лит. praQsti <<МИТИ, 
умивати>>, спорідненим з псл. pryskati 
<<Прискати>>. - Непокупний 46-47; Bri.l
ckner 440. - Див. ще прИ:скати. 

присікати <<Класти край, припиня
ТИ>>; - р. пресексіть «ТС.>>, др. прt,сt,
кат~t <<розтинати; зарубувати, убива
ТИ>>, присtкат~t <<відтинати, відрізатИ>>, 
болг. пресека <<Пересічу; перетну; по
кладу краЙ>>, м. пресече <<Перерубає, 
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перетне; покладе край, припинить•>, 
схв. npecerш <<Перерізати; перерубати; 
покласти край, припинИТИ>>; - очевид
но, запозичення з церковнослов'янсь
кої мови; цсл. npi>ciщATf1 <<Перетинати; 
класти край; припиняТИ>>, є похідним 
від дієслова сі>цт <<СіКТИ>>, утвореним 
за допомогою префікса npi>- <<Пере->>, 
ототожненого в давньоруській і україн
ській мовах з при-. - Див. ще пере-, 
при, сіктИ. 

присіпатися <<присікатисЯ>>; - ре
зультат контамінації слів пр~tсікат~tся 
та сіпат~t. - Див. ще при, сіктИ, сі
пати. 

прИскати, [npucaт~t] <<Прискати; 
пирскати; чхатИ>> Бі, [прuснути] <<ВИ
хопитися, вилетіти, вискочитИ>>, [при
щсіт~t] <<Прискати>> Нед, [прусксіти] 
«ТС.>> Нед, tnpuca] <<Присок•> Нед, приск 
<<присок, жар>>, прИскавка <<бризкалка 
СУМ; пульверизатор Она>>, [присксіч] 
<<розбризкувач; (іхт.) губань, Labrus 
jaculator; щетинозуб, Chaetodon rostra
tus; (зоол.) дельфін Нед>>, [прискун] 
(ент.) <<бомбардир, Bгac!1inus Web.>> 
Нед, прИсок <<Жар>>, [пр~tскuй] «Гаря
чий, запальниЙ•> Нед, [в~іпр~tск] <<дже
релО>> Она, [прись] (вигук на позна
чення несподіваної появи, вискакуван
ня), [6пр~tск] <<уламоК•> (у виразі заго
ворИти З оприском <<ГОВОрИТИ сердито, 
гнівно•> ), опрИскл~tвшї <<запальний, не
стриманий; їдкий (про сміх)•>, об
прИскувач <<розприскувач•>; - р. прьt
скать, бр. [прьtскаць], др. прьtскат~t. 
п. вл. pгyskac, ч. pryskati, слц. prystit', 
нл. psyskas; - псл. півн. [pгyskati], по
в'язане з *p'тskati <<ПорскатИ•>, парале
льне до bryzgati <<бризкати•>, спорідне
не з лит. praQsti .<<МИТИ, умивати•>, prus
na <<МОрДа>>, прус:. prusnaп (зн. В.) <<Об
ЛИЧЧЯ>>, лтс. prauslat, sprauslat <<при
скати, пирхатИ>>, sprauslis <<бризки при 
пирханні>>, prOsluбt <<пирхати, сопіти•>, 
дінд. prщ;!)oti <<прискає>>, pru~!)Mi, pru
~yati «ТС.>>, дісл. frysa <<Пирхати>>. -
Фасмер ІІІ 391; Черн?ІХ ІІ 77; Bri.lck
IJeГ 440; Machek: ESJC 489; Schuster
Sewc 1165; Trautmann 230; Mi.lhl.-
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Endz. ІІІ 400; Osten-Sacken IF 28, 149; 
33, 259-260; Uhlenbeck 181; Fick ІІІ 
248; Persson Веіtг. 266, 333. - Пор. 
брИзкати, опрИшок, порсюіти, прИ
си, прищ1 , спорсати. 

[прискварачить] <<спасти на дум
ку; з'явитися, виникнути (про бажання 
та ін.)>> Л; - неясне; можливо, пов'я
зане з ст. [ск:вар] <<спека,>; в такому 
разі первісно означало <<ПрипектИ>>. 
Пор. сквар. 

прискИбнути - див. скіпати. 
прискорбИти - див. скорб. 
прискорИна - див. проскурИна. 
[прискрИгнути] <<Прикрутити, по-

ставити в скрутне становище>>; - оче

видно, результат видазміни форми [при
ск:рйпати) «rc.; затиснути, притисну
ТИ>>, пов'язаної зі ск:р~tпfт~t. - Див. 
ще скрип1 . 

[прискрИпати] <<Прикрутити, поста
вити в скрутне становище>>; - резуль

тат семантичної видазміни форми [пр~t
ск:р~іпати] <<Затиснути, притиснутИ>>, 
похідної від ск:рйпати. - Див. ще 
при, скрип1 • 

[прискулИти] <<ПрищулитИ>> (у ви
разі п. очі) Нед; - успадкований зда
вна варіант форми прищул~tтu (псл. 
*pгiskouliti//*priskeuliti). - Див. ще 
скула\ щулити. 

прислини - див. паслін. 
прислівник, заст. прислово <<при

слівник>> ( 1863), присловник «ТС.>> (гра
матика О. Партииького 1873), відпр~t
слівник:овий; - бр. прьtсл6!Jе <<При
слівник>>, п. przystowek, ч. prlslovce, 
слц. prlslovka, вл. pfislowjesпik, слн. 
prislov «rc.>>; - утворене з приймен
ника при та іменника слово (власне, 
дієслово) як калька лат. adverbium 
<<ПрислівниК>>, утвореного з прийменни
ка ad <;ПрИ>> та іменника verbum <<СЛО· 
во; дієсловО>>. -Див. ще при, слово. 

присліг <<ПОсланецЬ>> Нед; - оче
видно, пов'язане з дієсловом присла
ти. - Див. Ще ПрИ, СЛаТИ1 . 

[прислунутися] <<Присунутися>> 
Нед; - очевидно, результат видазмі
ни форми присунутися, зближеної з 
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пр~tслонйт~tся. - Див. ще при, су
нути. 

[прИсмо] <<ПрисосоК>> Нед; - неяс
не; можливо, результат перерозкладу 

вихідного '~ прuсмок:, де частина коре

невого -емок-, пов'язаного із смокта
ти, була сприйнята як суфікс -ок: і да
лі усунута шляхом зворотного слово
твору. 

lприснопИти] «Прибити, вразити»; -
очевидно, результат видазміни деети
мологізованого [прислопuти] <<спійма
ти в пастку>>, похідного від [сліп] <<паст
ка, западНЯ>>, і зближення його з осно
вою слова сніп (снопИ). - Див. ще 
при, сліп. 

[прИспа] <<Призьба>>, [прйсьпа Пі, 
спреспа ЛЧерк] «ТС.>>; - р. [прйспа] 
<<НасиП>>, др. пр~tс'Ьпа <<Насип, ваЛ>>, п. 

przyspa <<насип, утворений у річці піс
ком; призьба>>, цсл. np11c<ьnA <<насиП>>; -
псл. prisьpa <<НасиП>>, похідне від діє
слова *prisuti <<ПрисипатИ>>, утвореного 
за допомогою префікса pri- <<ПрИ·>> від 
suti <<СИПаТИ>> (sьpQ <<СИПЛЮ>>); На укра
ЇНСЬКОМу грунті відбулося звуження 
семантики «Насип» частково під впли

вом семантичного зближення з фоне
тично близьким пр~ізьба. - Наконеч
ний Наук. конф. філол. фак. Харк. ун
ту 1959, 6; Фасмер ІІІ 366; SW V 372. -
Див. ще при, сИпати. - Пор. прИзь
ба. 

[приспільниця] <<Масниця>>; - по
в'язане зі спfльний, поспіль як назва 
тижня, коли можна їсти й скоромне, 
тобто все поспіль; пор. [загсільтщя] 
<<ТИждень, протягом якого все можна 

їсти>>, загальний т~tждень <<Всеїдний 
тиждеНЬ>>. -Див. ще спіл. 

приспічити <<дуже захотітися, за
кортіТИ>>, [пристічит~t Нед, приспіш~і
ти Ме] «ТС.>>, [дуспеч~tти] <<дійняти>> 
Корз; - бр. прьtспічьщь «ТС.>>; - за
позичення з російс~;>кої мови; р. при
спuчить <<ТС.>>, вважається похідним від 
cnuцa <<СПИUЯ>>; ця етимологія не ціл
ком надійна. - Фасмер ІІІ 366; К3СРЯ 
365; Булаховський Вибр. пр. ІІІ 386; 
Преобр. ІІ 126. -Див. ще при, спИця. 
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прИстав 

прИстав <<поліцейський урядовець у 
дореволюційній РосіЇ>>; - бр. прьtстау 
<<ТС.>>, болг. прйстав <<Начальник полі
цейської дільниці>>; - запозичення з 
російської мови; р. прйстав «Те.; (ст.) 
чиновник, приставлений для нагляду>> 
походить від др. пристав·ь <<Наглядач; 

сторож; гонець; начальник, правитель>>, 

до якого зводяться й укр. [пр~істав] 
<<настановлений сторож; управитель>>, 
[пр~tстава] <<Наглядач (за роботами)>> і 
яке разом з п. przystaw <<Наглядач>>, 
болг. [пр~істав] <<НаЙМИТ>>, м. пр~tстав 
<<НИжчий урядовець>>, схв. пріlстав 
<<судовий пристав; помічник; (заст.) 
двірник, пастух•>, слн. pristav <<поміч
ник, ад'юнКТ>>, стсл. nрнстА&'Ь <<ЗВання, 
чин>> походить від псл. pristav'Ь, пов'я
заного з дієсловом pгistaviti, похідним 
від staviti. - Див. ще при, стати. 

[приспівитися] <<померти>>; - ре
зультат видазміни давнішого престави
т~tся «ТС.•>, запозиченого, як і р. пре
стсів~tться, др. престав~tтuся, прt.
ставит~tся, схв. престав~tт~t ее «ТС.>>, 
зі старослов'янської мови; стсл. nрі>
СТА&нтн с~ (звідки й болг. заст. пре
став ям ее, м. заст. преставu ее) <<ТС.>> 
(букв. <<Переставитися>>), пов' язане з 
nрі>стАвнтн «Переставити, перенести», 
ПОХіДНИМ ВіД СТАЕ.НТН <<СТаВИТИ>> (пор. 
п. ст. przestawic si~ <<Переселитися, пе
рейти; помертИ>>), є калькою гр. J..ІЄтсхті
&єа&со <<бути переставленим; помер
ТИ>>.- Фасмер ІІІ 361.- Див. ще пе
ре-, При, стати. 

[приставлЯтися] <<удавати, прики
датися, робити вигляд; дивачити Па, 
Ме>>, [np~tcтaв~t] <<ВИтівКИ•> Си, [пр~t
ставщ~іна] <<Привид•>; - бр. [прьtстау
міць l <<Зображати когось, наслідуючи 
його>>; - результат видазміни запози
ченого р. представлЯться <<Набирати 
якогось вигляду;- удавати, прикидати

СЯ•>, ЩО ПОХОДИТЬ ВіД ЦСЛ. nрі>Д'ЬСТА
Е.НТН <<ПОДаТИ>>, nрі>Д'ЬСТАЕ.І\Іі.\ТН <<ПОДа
ВаТИ, пропонуватИ>>, утвореного за до

помогою префікса nрі>д'Ь- від дієслова 
СТА&нтн, пов'язаного зі стАти. - Див. 
ще пред, ста ти. 
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[пристамоцкувати] <<мати за ніщо, 
зневажати>>; - неясне. 

прИстівний -див. стати. 
пристойний - див. стоЯти. 
прИстрасть, прйстрасний, пр~t-

страстuтися - див. страсть. 
прИстріт1 <<Хвороба, викликана чи

їмсь злим поглядом; [заздалегідь зроб
лена пересторога Нед; переляк 0]>>, 
[пр~tстрік:] <<ПристріТ» Л, [пристріт~t
ще] (збільш.), lпристріттtк:] <<Людина, 
що здатна викликати пристріт•>, [пр~і
стріть] <<ОХорона (чогось)>> О, [пр~і
стріч] <<Пристріт>> Нед, [прuстрітель
нщї] <<Пов'язаний з пристрітом•>, пр~t
стріттtй «ТС.>>, [пр~tстріт~t] <<зурочи
ти; зустріти Нед; завадити комусь при 
чаклуванні Нед; заздалегідь перестере
гти Нед•>, [пр~tстріт~ітu] «ТС.>> Нед; -
р. [пристріт] <<уроки, причина>>; -
результат злиття виразу *при стріті 
<<При зустрічі>>, що складається з при
йменника пр~t та іменника [стріт] 
<<зустріЧ>>; назва хвороби зумовлена тим, 
що, за народними уявленнями, вона 

виникає від поганої зустрічі. - Див. 
ще при, стрітити. 

[пристріт2 ] (бот.) <<Вербозілля луч
не, Lysimachia nummularia L.•> Mak, 
[пр~tстр~tт] <<Відкасник звичайний, 
Car!ina vulgaris L.•> Mak, прuстрітюtк: 
<<вербозілля лучне>>, [претрісттtк:] 
<<Відкасник безстеблий, Саг!іnа acaulis 
L.>> Mak; - nов'язане з прйстріт <<уро
ки (хвороба)>>; назва зумовлена широ
ким використанням цих рослин у народ

ній медицині (Анненков 86, 205), зо
крема при лікуванні пристріту; пор. бр. 
[урочнік:] <<Відкасник звичайнИЙ>>. -
Див. ще прИстріт1 • 

пристЯжка <<Припряг•>, прйстяж
нuй <<ПрипряжнИЙ>> СУМ, Нед; - п. 
[przysciq_ika]; - запозичення з росій
ської мови; R· пр~tстЯжка <<припряг>> 
виникло з [пр~tстёжк:а] «ТС.•> (nід 
впливом стЯг~tвать <<стягуватИ>>), по
хідного від дієслова пр~tстегнуть 
<<Пристебнути; припрягти (коня)>>, утво
реного за допомогою префікса пр~t
<<ПрИ-•> від стегать «стьобати•>, спо рід-



пристязати 

неного з укр. застегщjт~L. - Фасмер 
ІІІ 366, 751; Преобр. ІІ 126. - Див. ще 
застегнути, при. 

[пристязати] <<утискувати•>, [при
ст.Яжuти] <<утиснути•> Г, Нед, [пр~L
стяжання] <<утиски•>; - неясне; мож
ливо, пов'язане з [тяжИти] <<обтяжу
ватИ•>, тяжкИй, тягтtі. 

прИсудок (з 1862 р.); - слц. prl
sudok, вл. pfisudk; - запозичення з 
чеської мови; ч. pffsudek <<присудоК•> 
є похідним від дієслова pfisouditi 
«Присудити; приписати», утвореного 

за допомогою префікса pfi- <<ПрИ·•> від 
дієслова souditi <<судити•>, похідного 
від soud <<суд•>, очевидно, за зразком 
елат. praedicatum <<Присудок, (букв.) 
те, що говориться (тут: про підмет)•>. 
-Москаленко Грам. терм. 167-168; 
Ho!ub-Lyer 403. - Див. ще при, 
судІ. 

присутній -див. суть. 
прИсьма - див. просИти. 
прИсЯга СУМ, Г, пр~Lсягання, 

[пр~LсЯзство] <<Присяга•> Нед, [пр~LсЯг
Л~Lй] <<ПрисяжниЙ•> Нед, пр~іс.Яжний 
СУМ, Нед, пр~Lсягати, пр~Lсягщjти, 
присягтu, [присячи] <<Присяrти•> ВеЛ, 
[пр~Lсяшт~L] <<ТС.•> тж, [сприсягатися] 
<<таємно змовлятисЯ•> Нед; - р. пр~L
с.Яга, бр. пр~с.Яга, др. присяга, п. 
przysi~ga, ч. pffsaha, слц. pгfsaha, вл. 
pfisaha, нл. psisega, схв. пріІсега, слн. 
prisega, стсл. npнc~rA; - псл. pris~ga, 
похідне від дієслова *pris~gti <<Присяг
ТИ•>, власне <<доторкнутися до предме

та, яким присягалИ•>, утвореного за 

допомогою префікса pri- <<ПрИ-•> від 

*s~gti <<СЯГТИ•>; менш обrруtJтованим є 
припущення (Macl1ek ESJC 535) про 
вторинне походження праслов'янсько
го *-s~g(ti) у *pris~gti - з первісного 
*-seik-, що зіставляється з лит. sfekti 
<<сягати•>, saik\nti <<nриводити до при
сягИ•>.- Коваль 191-192; Фасмер ІІІ 
367; Преобр. ІІ 126; Булаховський 
Вибр. пр.v ІІІ З 71; Bruckn,_er 490; Ma
chek ESJC 535; Schuster-Sewc 1179; 
Skok ІІІ 44, 214. - Див. ще при, ся
гати. 
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притамапити 

[присЯй-богу] <<Їй-богу•>, [прис.Яй
бі Куз, присЯй-бо Куз, пр~Lсібі ВеБ, 
присій-бо (Ме)] <<ТС.•>; - результат 
скорочення словосполучення пр~Lсягrію 
богу <<ТС.•> Нед; пор. п. przysi~gam bo
gu, ч. prisambohu, prisambuh ( < *pfi
saham bohu), слц. prisambohu, prisam
boh ( < prisaham bohu) «Те.; (букв.) 
присягаю богу•>. - Див. ще бог\ прИ
сЯга. - Пор. присясто-богу, при
сясто ну. 

[присясто-боrу] <<ЇЙ-богу•>, [пр~Lся
сто-боже, пр~Lсясту-66же Нед] «ТС.•>; 

очевидно, результат скорочення 

словосполучення пр~Lсягаю святому 
богу. - Див. ще бог1 , прИсЯга, свя
тИй. - Пор. присЯй-боrу, присясто 
ну. 

[присясто ну] <<Їй-богу•> Нед; -
очевидно, результат скорочення слово

сполучення присягаю святому пану 
(богу). - Див. ще пан, прИсЯга, 
святИй. - Пор. присЯй-богу, при
сясто-богу. 

[притаганка] <<мотузок, яким при
в'язується до берега великий човеН•>; -
неясне; можливо, результат видазміни 
незасвідченого * притаманка, пов'яза
ного з [пр~LталtсіюLти] <<Направити, ске
рувати (човен до берега)•>. 

[притаковИти] <<дати притулок, по
містити•>, [пр~Lтаковtіт~Lся] <<знайти 
притулок, поміститися, приєднатися; 

статися, тІ:Jапитися•>, [пf~Lтакнути] 
<<Присісти•>, [втаковйт~Lся <<Влаштува
тися, розміститися; заспокоїтися•> Ме, 
[путакувете] <<доглянути, дати лад•> 
Корз; - похідні утворення від так 
(пор. пр~Lтакуват~L <<Підтакувати•>, при
такнут~L <<ПідтакнутИ•> ); первісно озна
чало <<Підтакуючи комусь, згоджуючись 
з кимось, добитися його прихильності і 
знайти у нього притулок•>. - Див. ще 
при, так. 

[притаманити] ·<<направити човен 
до берега>> Нед; - результат видазмі
ни форми табанити <<Гребти веслом у 
зворотний бік•>, можливо, зближеної з 
пр~Lт6вувати <<Затримувати, притри
муватИ>>. -Див. ще табанити. 
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притаманкува ти й 

[притаманкуватий] <<мрійниЙ>> 
Нед; - неясне; можливо, пов'язане з 
притамсінти'l. 

притаманний <<Властивий; [справ
жній, власний; рідний]>>, [прuтамний] 
«ТС.>>, притоманний <<Правильний; вла
сниЙ>> Б і, [притаманно] <<ЯК слід, по
справжньому>>; - р. [притомсінньtй] 
<<справжній; місцевий, корінний; бли
зький, рідний; зручнИЙ>>, [притаман
ньtй] «ТС.>>; - очевидно, префіксальне 
утворення від запозиченого з молдав
ської чи румунської мови taman (та
ман) <<точно, як раз; саме>>, що похо
дить від тур. tamam «Цілком, повністю, 
правильно, точнО>>, яке зводиться до 

ар. tamam <<Повний, цілий, самостій
ний, досконалИЙ>>; менш переконливі 
пов'язання з тЯмити (Преобр. ІІ 126, 
вип. останній 32), р. пptt том <<При 
тому>> (Даль ІІІ 469). - Shevelov Hist. 
phonol. 692; Фасмер ІІІ 367; Korsch 
AfS!Ph 9, 672. -Див. ще при. 

притвор1 <<Передня або бічна час
тина церкВИ>>, [прttтвора] «ТС.>> Нед; 
- р. притвор, бр. прьtтвор, др. прtt
твора, п .. ст. przytwor, ч. prltvoг, слц. 
prltvor, pitvor <<сіни>>, нл. psitwor, болг. 
прИтвор, схв. прИтвор <<мала загорода 
для овець>>, стсл. nрнтвор'Ь <<При

твор>>; - псл. pritvoгь <<Прибудова>>, 
похідне від дієслова pritvoriti <<Прибу
дуватИ>>, утвореного за допомогою пре

фікса pri- <<ПрИ->> від tvoriti <<Творити, 
будуJ3аТИ>>. - Фасмер ІІІ 367; Machek 
ESJC 662; Mikl. EW 366; Zubaty St. а 
cl. І 1, 121-125.- Див. ще при, 
творИти. 

lпритвор2] <<двері, вікна>> Мо; - за
позичення з російської мови; р. [при
твор] <<двері, віконниця; усе, що зачи
няє ОТІNРИ>> утворено за допомогою пре

фікса при- <<ПрИ->> від основи твор-, що 
виникла внаслідок перерозподілу з псл. 
*ot( ь)-vогь ( > o-tvorь) <<Отвір>>, пов'яза
ного з *verti <<зачинятИ>>. - Фасмер IV 
33-34. - Див. ще вір1 , при. - Пор. 
верея, затворИти, отвирати. 

прителепкуваТИЙ - ДИВ. телепа
ТИ. 
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притИчка 

прител:Ющити, прttтелЮщttтttся -
див. теліщити. 

притеребити, прttтебитtt, прttтИ
борttти - див. тарабанити. 

[притИн 1 ] <<Притулок, пристанови
ще>>; - р. [прить'tн] «ТС.>>, притон 
<<кубло>>, бр. прьtт6н <<ТС.>>; - очеви
дно, похідне утворення від прttткну
тttся (в усному мовленні часто при
тнутttся) <<Знайти собі місце>>; - р. 
прttт6н, болг. потон <<Стеля; [підло
га],> пов'язується також (Младенов 
498; Варбот 80) з псл. t~ti <<тяти, від
тинаТИ>>; пов' язання з тин (Даль ІІІ 
471) безпідставне. - Див. ще при, 
тИкати. 

притИн2, прttтtіна, прttтtLНати -
див. притЯти. 

[прИтир] <<голка з відламаним вуш
КОМ>> ВеБ, [прuтор] «ТС.>> тж; - ре
зультат видазміни форми [пр6торг] 
(> [протір] «ТС.>>), зближеної з осно
вою дієслова прttтирсітtt. - Див. ще 
проторr. 

[притИрок1 ] <<половина перерізаної 
впоперек бочІШ>>; ---' очевидно, адапто
ване запозичення з польської мови; п. 
[przyciorek] <<ВИД шаплика; посудина, у 
якій дають їсти свиням>>, [przycirek] 
«ТС.>>; - можливо, є результатом видо

зміни давнішого *przecierek (*przeci
rek), пов'язаного з przetrzec <<Перетер
ти; (ст.) перепиляТИ>>, похідним від 
trzec <<терти; (ст.) пиляТИ>>, якому від
повідає укр. терти (див.). 

прИтирок2 - див. терти. 
[прИтис] <<СПокусник жінКИ>> Нед; -

не зовсім ясне; можливо, похідне утво

рення від притИснути, [притИсти] 
<<ПритиснуТИ>>. 

[притИснути] <<притаскатИ>>; - не
ясне; можливо, через незасвідчену 

форму * прttтискати виникло з при
таскатtt. 

[притИчка] (орн.) <<степовий дери
хвіст, Glareola nordmanпi Fisch. 
(Nord.)>>; - очевидно, похідне утво
рення від дієслова притикатися <<При
мощуватися (не дуже зручно)>>; назва 
зумовлена тим, що своє гніздо з бід-



прИтір 

ною підетилкою із стебел uей птах 
мостить просто в ямках (Птиuьr 
СССР 218-219).- Див. ще при, 
тИкати. 

(прИтір) <<Нарив, ГНОЯК>> Нед; -
похідне утворення від притерти; пер
вісно означало натерте місuе на ті
лі. - Див. ще при, терти. 

[пfиткИй] <<прудкий•> Нед, [пр~tт
к6мо <<Притьмом•> Нед; - р. прь'tт
кий, бр. [прь'tткі], п. [prytnq_c] <<Під
скочитИ•>, ст. pryciac <<спішити•>; -
псл. [*prytьkь], очевидно, похідне від 
*prytiti <<швидко рухатися, поспіша
ТИ•>, спорідненого з лит. sprausti <<ВТИ
скати•>, sprusti <<вириватися, вислиза
ТИ•>, лтс. spraG.ties <<Підійматися, про
ростати (про картоплю )•>, свн. sprie3en 
<<давати пагони•>. гот. sprauto <<швид
киЙ•>, дангл. spгewlian <<борсатися•>, 
англ. spraw! <<розтягти•>. кімр. ffrwst 
<<ПОквапливість•>; nов'язувалося також 
(Потебня РФВ 4, 218; Соболєвский 
Лекuии 120) з [пруд] <<Швидка течія 
води•>, прудюій; неприйнятне виве
дення з реконструйованого *ргуgtь 
(Jagic AfS!Ph 1, 432), або з *ргурt-, 
куди відноситься й болг. прuп(к)ам 
<<біжу•> (Георгиев Вьпр. на бьлг. етим. 
22). - Фасмер-Трубачев ІІІ 391-
392; Черньrх ІІ 78; Преобр. ІІ 140; Tra
utmann 277; Perssoп Beitr. 874; Matze
nauer LF 14, 173: Pedeгsen Kelt. G1·. І 
81. - Пор. сприт. 

притока, пр~tт{чний, пр~tточuт~t, 
пр~tт6шти2 - див. надточИти. 

притомний <<ЯКИЙ не втратив сві
домості; [присутній]•>, [пр~tт6мен, пр~t
томінншї О] <<ТС.•>, прит6мність, пр~t
т6мніт~t <<приходити до тяМИ•>, опр~t
т6мтtт~t <<Привести до тяМИ•>, [спр~t
т6мншї] <<присутній•> Нед, Пі; - р. 
[пр~tтомньtй] <<СВідок, самовидеuь•>, бр. 
прьtт6мньt <<ПритомниЙ•>, п. przytomny 
«Притомний; присутній; (ст.) сьогочас
ниЙ•>. ч. pГitomny <<присутній; сучас
ний, теперішніЙ•>, слu. pгftomпy <<при
сутній; наявний; теперішніЙ•>. вл. рfі
tопшу <<Присутній; теперішніЙ•>, нл. psi
tomny «ТС.•>; - похідне утворення від 

прИтча 

словосполучення пpuv тому. - BrOck
ner 682; Machek ESJC 495. - Див. ще 
при, той. 

[притомок] <<Прізвисько•> О; - оче
видно, результат видазміни слова [при
домок] <<ПрізвисьКО•>, зближеного із 
займенником той (те). - Оньrшкевич 
Исслед. п. яз. 247. - Див. ще придо
мок. 

[приточка] (бот.) <<актея колосис
та, чернеuь, Actaea spicata L.•> Бі; -
результат скорочення назви [сороко
пр~tто:!ка] «ТС.•> Бі, Mak, етимологічно 
НЄЯСНОІ. 

[прИ:труд] (ент.) <<а]жтія (вид гусе
ниuі), Arctia (eruca)•> Г, Нед, [прИ
трут ВеЗн, петрук тж, прИтур Нед] 
<<ТС.>>; - результат ПЄfЄНЄСЄННЯ на гу

СіНЬ назви [пр~ітрут <<нарив на нозі 
між пальuями, на п'яті•>; перенесення 
зумовлене отруйною дією розтопта
ної арктії на підошву босої ноги. -
ВеНЗн 28. - Пор. підбіr. 

[прИтрут! <<Нарив на п'яті Г, Нед; 
нарив на нозі між пальuями 0•>; -
похідне утворення від основи труд
<<хвороба, захворювання•> (пор. др. 
труда <<Хвороба.>, п. trq_d <<Проказа; 
(ст.) висип•>). -Див. ще при, трудо
ватіти. 

притуrа <<скрутне становище, горе, 
біда; [велика туга; пригода Нед]•>; - р. 
[ притужсіть] <<набридати, докучати•>, 
[притужньtй] <<Важкий, тяжкий, ви
снажливий, натужниЙ•>, др. притужь
ньш <<скрутний, важкиЙ•>, притужат~t 
<<Турбувати; надокучати; виснажувати•>, 
схв. пріітуга <<біда; нещастя; злид
ні•>; - псл. *pritQga «rope, біда•>, пов'я
зане з tQga нуга•>. - Див. ще при, 
туrа1 • 

прИтча <<Коротке повчальне опові
дання; [випадок, дивний збіг, пригода 
Нед]•>, [притчовuй] <<ЯКИЙ стався через 
випадок; наснився•>. Нед; - р. прйтча 
<<Вислів, І<Оротке повчальне оповідання; 
[несподіваний (нещасний) випадок; не
сподіване захворювання; уроки, причи

на]•>, бр. прь'tтча <<притча, [неприєм
ний випадок, ганьба/•>, др. притача 
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притьма 

<<Притча, приклад, вислів; випадок; не
щастя, ЛИХО>>, п. ст. przytcza <<випа

ДОК>>, болг. прИтча <<притча>>, схв. прИ
ча <<Оповідання; притча, казка>>, слн. 
prlca <<момент, теперішній час; свідчен
ня, свідок; притча, казка, оповідання>>, 

СТСЛ. nрН'Т''ЬЧА <<ПрИтЧа>>; - ПСЛ. pritь
ca < *pri-tьk-ja <<ВИПаДОК>>, ПОХідне Від 
pritьknQti, утвореного за допомогою пре
фікса ргі- <<ПрИ->> від tьknQti <<ткнути•>. 
- Коломієць Мовозн. 1992/ 1, 43; Огі
ЄН!\0 РМ 1938, І 42; Фасмер ІІІ 368; 
Преобр. ІІ 127; Желтов ФЗ 1875/3, 8; 
Bruckner 445; Mikl. EW 368. - Див. 
ще при, тИкати. - Пор. прИчта. 

[притьмо] <<тавро на вусі вівці: пря
ма горизонтальна риса>>; - результат 

видазміни деетимологізованої форми 
[петьм6] <<пляма>>, зближеної з прИть
м6м <<Негайно; дуже; цілком>>. - Див. 
ще п'Ятно. 

прИтьмом <<Негайно; наполегливо; 
настійно; швидко; дуже, сильно; ціл
ком; [точно, напевнеJ>>, прИтьма «ТС.>>, 
[прітьма] <<у вічі>>; - р. [прuтмом] 
<<раптом і поспішно, негайно, немину
че>>; - очевидно, похідне утворення 

від *прить <<швидкість, прудкість•> (пор. 
р. прьtть «ТС.>>, укр. [приткuй] <<Швид
Ішй, прудкиЙ•> ). -Див. ще приткИй. 

[притЮжина] <<Жердина по краю 
стріхи, що притискає солому>>, [при
тЮжити] <<укріпити стріху жердина
МИ>>; - пов'язане з [притужина] <<жер
дина по краю стріхи, що притискає со
лому>>, [притужити] <<укріпити жер
динами солом'яну стріху або віз із сно
пами>>; хараюер звукової варіативності 
неясний. - Див. ще при, тугИй. 

[притЯкнути] <<Злегка підсохнути>> 
ЛеІ\СПол; - неясне; можливо, резуль
тат видазміни форми протрЯхнути 
<<Підсохнути •>. 

притЯти <<Прикріпити, прив'язати•>, 
притинати <<Прикріплювати•>, [при
тИн] <<місце, де стоять вартові, пост•> 
Нед, [притИна] <<ТС.>> Нед; - р. [при
тИн] <<місце, де стають вартові; місце, 
де щось прив'язана; межа руху, точка 
стояння чогось•>; - результат видозмі-
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приход 

ни значення <<Обрізати•>, звідки <<Прико
ротити, перепинити, обмежити пере
міщення, припинити•>. -Див. ще при, 
тЯти. 

прихамрати - див. обхамори
ти. 

прИхати <<Видавати глухий уривча
стий звук СУМ; кашляти Г; сопти 
Нед•>, прИхкати <<прихати•>; - п. pry
chac тирхатИ>>, болг. прИхна <<пирхну; 
пирскну, засміюсь•>; - псл. pryxati 
<<пирхати•>, пов'язане з pryskati <<при
СІ\ати•>, МОЖЛИВО, ТаКОЖ З nИрхати. -
Machek LP 1953, 4, 122. - Див. ще 
прИскати. - Пор. пИрхати. 

[прихахулити] <<Причепурити•>; -
очевидно, пов'язане з [хахулdтиіі] <<Чу
батиЙ•> (про птахів) (див.). 

[прихахулитися] <<ПриплентатисЯ>> 
Нед; - неясне. 

[прихеритися] <<притаїтисЯ•> Нед; -
очевидно, пов'язане з п. przechera «nід
ступна, хитра людина; шахрай, !\ру
тіЙ•>. -Див. ще прехИра. 

прихірмати(ся) - див. обхамо-
рити. · 

[прихмелИтися] <<припалитися•> 
(про хліб на пні); - неясне; можливо, 
походить від псл. ['~pri-xmaliti s~]. що 
виникло внаслідок фонетичного пере
ходу s > х в позиції після і з *pri-smali
ti s~, пов'язаного з smaliti <<смалити•>. -
Горячева 3тимология 1986-1987, 156; 
Moszyr\ski PZJP 221. - Див. ще при, 
смал Ити. 

приход <<парафія•>, [прих6дник] 
<<(парафіяльний) священиК•> Нед, [при
х6дство] <<домівка священика•> Нед, 
прихожсінuн <<Парафіянин•> УРС, Нед; -
бр. прьtх6д <<Прихід, прибуття; прибу
ток; парафіЯ>>; - запозичення з росій
ської мови; р. приход <<прихід, при
буття; прибуток; парафія•> пов'язане з 
приходИть <<приходиТИ>>, утвореним за 
допомогою префікса при- «при-•> від 
дієслова ходИть; Значення <<парафія>> 
розвинулося на основі значення <<сход
ка для виборів церковного старостИ>>. -
Фасмер ІІІ 368. ~ Див. ще при, хо
дИти. 



прихорний 

[прихорний] <<ошатниЙ>>; - очеви
дно, пов'язане з хороший, [харний] 
<<ЧИСТИЙ, ОХаЙНИЙ>>, [Харити) <<ЧИСТИ
ТИ>>. - Петлева 3тимология 1982, 36-
37. -Див. ще харити, хороший. 

[прихторИти] <<Підохотити; допомо
ГТИ>> О; - очевидно; видозмінене запо
зичення з польської мови; п. przywt6-
rzyc <<Вторити на музичному інстру
менті; підтакнути>> утворене за допомо

гою префікса przy- <<ПрИ->> від дієслова 
wt6rzyc (wt6rowac) <<вторити>>, похід
ного від wt6ry <<другиЙ>>. - Див. ще 
втора, при. 

[прицаритись] <<зручно сісти, при
моститися,> Ва; - не uілІ\ОМ ясне; мо
жливо, похідне від цар. 

[ прицеркувати (сорочку)] <<оздоби
ти вишивкою з лляних ниток>> Нед; -
очевидно, пов'язане з [церувати] <<што
пати>> (див.). 

[прицибулиться (-цце)] <<Влашту
ватися, розташуватися, знайти приста
новище>> Л; - очевидно, афективне ут
ворення від цибуля; пор. розкапус
титися <<розсістися, зайняти багато 
місuя•>. ---:-Див. ще при, цибуля. 

[прицуцуватий] <<дурнуватиЙ>>; -
очевидно, похідне утворення від вигуку 
цу-цу, що вживається для вираження 
здивування, розчарування. - Див. ще 
при, цу-цу. 

причандали <<речі, приладдя>>, [пре
чендали Куз, причандал (одн.)], при
чандалля (зб.); - р. причиндальt <<при
чандали,>, [причандальt], бр. прьtчьtн
дальt «ТС.>>; - не uілком ясне; виводи
ться ( Фасмер-Трубачев ІІІ 369) від р. 
чиюіть <<ЧИНИТИ>> з вторинним -д-. 

[причапрЯчити] <<Привести до ла
ду>>; - неясне; можливо, пов'язане з 
причеr':Урuти або чапрак <<ПідстилІ\а 
під сідло>>. 

причастя, причасник ной, хто при
чащається; [той, хто причащає; учас
ник; спів під час причастя; дієприкме
тник Куз]>>, [причаство] <<участь>> Нед, 
причастен <<Спів під час причащання>> 
Нед, [причастич] <<Причастя; дієприк
метник>> Нед, [причасний] <<Причетний; 

причИна 

стосовний до причастя>>, причастИти, 
причащати; - р. болг. причастие 
<<nричастя; дієприкметник>>, бр. прьt
часць <<ПрИЧаСТЯ>>, др. причастие <<ПрИ
частя; приєднання; частка; спадщина; 

дієприкметник>>, м. причесна <<причас

ТЯ>>, причест, схв. прИчест «ТС.>>; -
запозичення зі старосло в' янеької мови; 
стсл. nрt1ч~стt1н: <<Причастя; участь, 

причетністЬ>> пов'язане з дієсловом 
npt1ч~cтt1тt1 с~ <<причаститися; взяти 

участь>>, утвореним за допомогою пре

фі!\Са npt1- <<ПрИ->> від іменника ч~сть 
<<Частина>>, очевидно, як семантична І\а

ЛЬІ\а сгр. [ltтаЛІlЧЛ<;; <<причастя; участь>>, 
пов'язаного з дієсловом [ltтcxЛcxJ.Іf3avw 
<<беру участЬ>>. - Див. ще при, час
тИна. 

[причекнути] <<присісти, сісти нав
почіпки>> Нед, [прачикнути Нед, при
чікнути Шух, причомкнути Нед] 
«ТС.>>; - не зовсім ясне; очевидно, по

в'язане з причупкувати (див.). 
причепа (іхт.) <<Echeneis naucra

tes>>; - похідне утворення від приче
тіти (ся); назва зумовлена тим, що uя 
риба за допомогою присоски на голові 
прикріплюється до водяних хребетних 
або підводних предметів і в такий спо
сіб перемішається на значні відста
ні. - УРЕ 11, 503. - Див. ще при, 
чіпати. 

причИна <<Підстава; лихо; хвороба, 
заподіяна чаклунством; [провина],>, при
чИнець <<Людина, що спричинилась до 
чогось; ініuіатоf'>, прич.Uнник <<ТС.>> 
Куз, [причuнок <<Причина, додаток>>, 
при чИнний <<божевільний, хвориЙ>>, при
чинИтися <<викликати, сприятИ>>, спри
чuнник <<Винуватеuь; збудник>> Куз, 
[спричИнитися] <<збожеволіти,> Куз, 
[спричинуватіти] «ТС.>> Куз; - р. болг. 
причИна, бр. прьtчьtна, п. przyczyna, ч. 
pf1cina, слu. pr1cina, вл. pficina, нл. 
psicyna, м. причина; - похідне утво
рення від причинИти <<додати, дороби
ТИ>>; можливо, калька польського і, да

лі, чеського відповідників. - Харита
нова Мовозн. 1986/3, 66-69; Огієнко 
РМ 1938 І 43; Булаховський Нариси 56; 
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причитати 

Фасмер ІІІ 369; Преобр. Вип. gстаннш 
74; Bruckner 82; Machek ESJC 492-
493; Bern. І 156. - Див. ще при, 
чинИти. 

причитати <<голосити•>, причuту
вати, при читання; - ·запозичення з 
російської мови; р. причитdть, ст. 
причитати <<приєднувати; приєднува

ти слова до плачу, голосити•> походить 

від др. причитати <<Причисляти; при

єднувати; обговорювати•>, утвореного 
за допомогою префікса при- <<ПрИ-•> від 
дієслова чисти <<рахувати; читаТИ•>. -
Срезн. ІІ 1496. - Див. ще при, чи
тати. 

[прИчитки] <<повзучі стебла•> Нед; -
неясне. 

[причівки] <<бур'ян•> Нед; --;-, оче
видно, похідне утворення від чоло; мо

тиваuія назви неясна. - Див. ще при, 
чоло. 

причілок, причалок- див. чоло. 
прИчка - див. прИчта. 
[прИчком] (у виразі [не п. сказа

ти] <<Не кажучи поганого слова•> ); -
очевидно, пов'язане з [прuчка] <<Випа
док, нещасний випадок, подія, приго
да•>, що виступає тут із закінченням 
форми орудн. в. одн. -ом (зам. -ою), 
властивим дея1шм південно-західним 

говіркам; первісне значення виразу 
мало бути <<(сказати) не накликаючи 
нещасного випадку•>; пов'язання з рум. 
prfce <<сварка•> (Scheludko 141) викли
кає сумнів. - Див. ще прИчта. 

[причмолити] <<Оглушити, приго
ломшити•> О, [причм6литися] <<ЗНепри
томнітИ>> О; - неясне. 

причомкнути - див. причекну
ти. 

црИчта <<незвичайна пригода, див
ний випадок; [нещасний випадОІ\ Нед]•>, 
[прuшта] <<історія; випадок, пригода•>, 
[прuчка] <<зачіпка, привід; (нещасний) 
випадок, подія, пригода•> Нед, [при
чтовий] <<такий, причиною якого був 
якийсь випадок•>; - результат метате
зи в слові прИтча <<ТС.•> (див.). 

[причупкувати] <<Сідати навпочіп
ки•> ВеЛ; - слu. pricupit' sa <<зіщулити-
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прИшка 

СЯ•>; - очевидно, запозичення з поль

ської мови; п. [przycupkac] <<сідати нав
почішш•> утворено за допомогою пре
фікса przy- <<ПрИ-•> від [cupiec] <<сидіти 
навпочіпки•>, ст. czupiec «ТС.>>, яке зво
диться до *cupeti «ТС.•>, пов'язаного 
чергуванням голосних з *c~peti, до 
якого зводиться укр. чапіти <<Стояти 
зігнувшись•>. - Siawski І 109-110. -
Див. ще при, чапіти. 

пришелепкуватий, пришелепува
тий - див. шелепати. 

пришелець <<прибулеuь•>, [прищ
лець Нед, пришенець] «ТС.>>; - р. 
приииілец, бр. прьtшЗлец, др. пришь
льць, пришелець, ч. pfislec, слu. pri
selec, [prislec], болг. пришелец, слн. 
pr!slec, uсл. nрt1шьльць <<іноземеuь•>; -
псл. ргіsьІьсь, похідне від дієприІ\М. 
prisьl-ь <<Прийшов•>, утвореного за до
помогою префікса pri- <<ПрИ->> від sьІ-ь 
<<ішов•>; форма прищелець (зам. заІ\0-
номірного пришлець) зумовлена впли
вом непрямих відмінІ\іВ. - Див. ще 
ішов, при. 

прИшень, пришникu, пр(шнuк
див. прЯсти. 

пришестя <<Прихід, прибуття.>; -
р. болг. пришествие, бр. прьtшЗсце, 
др. пришьствие, пришествие, м. при

шествие; - запозичення зі старосло
в'янської мови; стсл. nрt1шьств.t1н: є по
хідним від дієприкм. nрt1шьд-ь <<ТОЙ, що 
прийшов•>, утвореного за допомогою 
префікса npt1- <<ПрИ-•> від шьд-ь, спо
рідненого з укр. ішов і пов'язаного з 
дієсловом ходt1'Т't1 <<ХОДИТИ>>. - Див. ще 
ішов, при, ходИти, шествувати. -
По!). нашестя, пошесть. 

[пришИйна] <<необхідНО•> Нед; -
очевидно, утворено на основі слово

сполучення при шuї на означення чо
гось дуже необхідного (пор. відповід
ний жест рукою до горла). - Див. ще 
при, шИя. 

[прИшка] (у виразі [до прuщки] 
<<до останньої І\рИХТИ•>) Нед; - очевид
но, результат видазміни форми крИш
ка у виразі до крuшки <<до останньої 
крихти•>. -Див. ще крИха. 



оришкарити 

[пришюірити] <<Припалити>> Нед; -
очевидно, результат видазміни при
шквсірити <<Присмажити, припекти>>. -
Див. ще при, шкварити. 

[пришпитіти] <<Швидко прийти, по
спішити>> Нед; - неясне. 

прищ1 , [пирщ] <<ПрИЩ>>, прищсівий, 
[прищикувсітий] <<ПрищавиЙ>>, прищу
всітий, прищсівіти, прИщити <<укрива
ти прищами>>, [сперщі] <<прищі>> О, 
[спuршок] <<ПрИЩ>> О; - р. прьtщ 
<<ПрИЩ>>, бр. прьtшч «ТС.>>, ,цр. прьtщь 
<<нариВ>>, п. pryszcz <<ПрИЩ>>, lpryszczel] 
«ТС.>>, ч. pryskyr <<Пухир>>, [prysc] (бот.) 
<<молочай, Euphorbia L. (рослина, сік 
якої застосовується проти прищів та 
бородавок),>, слц. pryst' <<прищ>>, вл. 
pryskel <<мозоля, ствердіння шкірИ>>, нл. 
psuskel «ТС.>>, болг. прuшка <<прищ>>, 
прuщя ее <<Прищавію>>, м. пришт 
<<ПрИЩ>>, схв. прuшт <<Чиряк; фурун
кул>>, слн. prisc <<пухир>>, цсл. nрьщл. 
<<прищ,>; - псл. pryscь ( < *pryskjь), по
в'язане з pryskati <<прискатИ>> (спочатку 
як назва нариву, тобто того, що може 
приснути, аб6 за подібністю прищів, 
пухирів, що з' являються здебільшого 
на гаряч·ому хворому тілі, до бульба
шок на поверхні води під час кипіння); 
виведення безnосередньо від прис(о)к 
<<Жар>> (Потебня Из зап. ІІІ 47) менш 
переконливе семантично, хоча й не за
перечує кінцевий зв'язок з прuска
ти. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 364; 
Огієнко РМ 1938 ІІІ 133; Фасмер ІІІ 
392; Черньrх ІІ 78; Меркулова 3тимо
логия 1970, 148-150; Преобр. ІІ 140; 
Machek ESJC 489; Machek Jm. rostl. 
139; Младенов 525; Skok ІІІ 45; Matze
nauer LF 14, 173; Peгsson Beitr. 333. -
Див. ще ПJ?Йскати. 

[прищ~J <<ВИД печива>>, [прищf] <<Вид 
тістеЧка>> Пі, [прuщити] (у виразі при
щ{ прuщити); - запозичення з поль
ської мови; п. [pryszcz] <<печиво з гре
чаного борошна, ЯІ\е гарячим умочають 
у розтоплене масЛО>>, очевидно, утво

рене від дієслова pryszczec «Тріщати, 
сичати (на вогні)>> (у зв'язку зі сма
женням печива на маслі), пов'язаного 

прищинець 

з pryskac <<При скатИ>>, якому відповідає 
укр. прuскати. - SW V 13. - Див. 
ще прйскати. 

[прищепа] <<Причепа, причіплива 
людина>> Нед; - результат видазміни 
форми причепа, очевидно, зумовленої 
впливом основи щепuти. - Див. ще 
при, чіпати. 

[прищибати] <<зганяти (худобу),>, 
[прищебсіти] <<пасти худобу>> Нед; -
очевидно, префіксальне утворення від 
[щибсіти] <<збиватИ>>; щодо семантики 
пор. збивсіти <<зганяти до купИ>>. -
Див. ще при, щйбати1 . 

прищикнути <<прищипнути>>, [вu
щикнути] <<Вирвати, вищипнути>>, [вu
щик] <<ВИД клейма у вигляді вирізки на 
вусі вівці>>, [защекщjти] <<прищипнути, 
защемити>>, [общикщіти] <<обрізати>> 
Пі, [ущикнути] <<ущемити, прищеми
ТИ>>; - р. [сощикнуть] <<ЗНяти (нагар 
із СВіЧ!\И)>>, сощипнуть «ТС.>>, бр. ШЧЬl
КсіЦЬ <<ЩИПаТИ>>, др. ущькнути <<УЩИ
пнути; відкусити>>, ущьнути «ТС.>>, п. 
przyszkna._c <<прищикнути>>, przyszczy
kac <<ПрИЩИКуВаТИ>>, Ч. ustknouti <<уЖа
ЛИТИ, вкуситИ>> (про змію), слц. pristik
nut' <<Прищикнути>>; - результат ви
дозміни давнішого (псл.) *uscьnQti 
( < *u-scьpnQti), пов'язаного з введен
ням k(к) на місці зниклого р(п) і по
яви укр. и на місці зниклого редуко
ваного під впливом форми vщипсіти 
( < *scipati). - Machek ESJC 626. -
Див. ще при, щипати. 

[прищинець] (бот.) <<Жовтець вог
нистий, Raпunculus flammula L.>> Mak, 
[прищирник] <<Жовтець їдкий, R. acer 
L.; жовтець отруйний, R. sceJeratus L.>> 
Mak; - р. лютик-прьtщинец <<ЖОВ
тець ВОГНИСТИЙ>>; (прьtщенец) «ТС.>>, бр. 
[прьtшчаунік, прьtшчатнік, прьtшчьt
нец] <<ТС.>>, п. [pryskirnik, pryszczenica] 
«ТС.>> (з ч. і з укр.), [pryszczyrnik] <<ОЧИ
ток ЇдІШЙ, Sedum acre L.; ломиніс пря
мий, Clematis recta L.>>, ч. pryskyfnik 
<<ЖовтецЬ>>; - похідне утворення від 
прищ (псл. pryscь, *pryskyrь); назва 
зумовлена тим, , що від цієї отруйної 
рослини при зриванні їі у людей на ру-
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прИ:щитися 

ках і при поїданні їі в роті тварин утво
рюються нариви, прищі. - Нейштадт 
262; Machek Jm. rostl. 49. - Див. ще 
прищ1 . 

прИ:щитися <<Триматися задерикува
то, пихато; бундючитися•>; - р. [прь't
щиться] <<надуватися; надиматися, пну
тися, підіймати на собі шерсть, волос
ся, пір'я•>; - похідне утворення від 
прищ; в основі значення дієслова ле
жить скрите по~івняння <<Надиматися, 
як прищ (про людину)•>. - Див. ще 
прищ1 . 

приЮт <<Притулок; доброчинний за
!\Лад для одиноких і незаможних•>, 
[приЮтний] <<ГОстинний, привітний; за
тишниЙ•> Нед, приютuти <<дати при
тулок, прихиститИ•>; - болг. заст. при
Ют (з р.); - запозичення з російської 
мови; р. приЮт «ТС.•> походить від діє
слова приютuть <<дати притулок•>, ут
вореного за допомогою префікса при
<<ПрИ-•> від [ютuть] <<укривати, хова
ТИ•>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО ПСЛ. *jQtЬ <<ДаХ•>, 
спорідненого з лтс. jumts, jumta «ТС.•>, 
jumt <<Крити дах•> (пор. також лтс. pa
jumte <<приют, притулок•>); іє. ''іеu
<<зв'язувати, з'єднуватИ•>. - Фасмер ІІІ 
369, IV 535-536; Чернь1х ІІ 67; 
MLihJ.-Endz. ІІ 118, 119, 123. -Див. 
ще при. - Пор. іго. 

[приЯти] <<СПрияти•>, [приЯзнувсі
ти] <<ставитися дружньо; приятелюва
ТИ•> Г, Нед, приятелювсіти, прuязнь, 
приятелfзм, прИЯтель СУМ, Нед, 
прИЯтельство <<дружба, приятелюван
ня СУМ, Г; друзі (зб.) Нед•>, [приЯ
тіль] <<Приятель, друг•> Нед, [приЯт
ство] <<дружба, nrиятелювання; друзі 
(зб.)•> Нед, [приЯч <<Приятель; той, хто 
сприяє, допомагає•> Нед, прuязнuй 
<<СХИЛ~нИй (до когось), дружній; приєм
ний СУМ, Г•>, [запрuязнuти] <<зв'язати 
дружбою•> Ж, [наприЯте] <<ПридбатИ•> 
Корз, [неприязник] <<заздрісник; непри
вітна людина>> ВеЛ, непрИязнь, непрИ
Ятель <<ВОрог, супротивню\ СУМ, Ж; 
[чорт Г]•>, [неприЯтельство] <<Ворож
неча, неприязнь•>, [сприятелитися] 
<<ПОтоваришувати•> ВеЛ, сприятелювd-
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ти( ся) «ТС.•>, сприЯти, [сприЯїти] 
<<сприяти•> Нед, сприЯтливий; - р. ст. 
прьtЯть <<бути відданим, прихильним•>, 
бр. [прьtіць] <<сприяти, допомагати•>, 
др. прияти <<Сприяти; піклуватися; бу
ти віддаНИМ, ПрИХИЛЬНИМ>>, П. СТ. przy
jac <<СПрИЯТИ>>, Ч. pfati, СЛЦ. priat', ВЛ. 
prec, нл. [psas], ст. psijas нс.•>, болг. 
приЯтел <<приятель, друг•>, м. приjае 
<<Подобається; дає користь•>, схв. прujа
ти <<подобатися, смакувати; давати ко
ристь, бути корисним•>, слн. prijati <<Па
сувати, годитися, відповідати, бути ко

рисним•>, СТСЛ. npt1rд'Т't1 <<СПрИЯТИ•>; -
псл. prijati, *prьjati; - споріднене з 
дінд. priyab <<дорогий, гідниЙ•>, priyate 
<<є задоволеним•>, prї!)ati <<Тішить•>, а в. 
frya <<любий, улюблениЙ•>, frїnaiti <<ЛЮ
бить, цінує•>, гр. краu~ <<Лагідний, 
м'якиЙ•>, гот. frijбn <<Любити•>, frijбnds 
<<друг•>, двн. friunt «ТС.•>, нвн. freien 
<<сватати•>, лтс. prieks <<радість•>. -
Кравчук УМШ 1957/4, 79; Фасмер ІІІ 
369-370; Чернь1~ ІІ 67 -68; Bri.ickner 
445; Machek ESJC 490-491; Schuster
Sewc 11 70; Младенов 525; Skok ІІІ 
40-41; Trautmanп 231; MLihl.-Endz. 
ІІІ 393; Mayrhofer ІІ 378-380; Uhlen
beck 180; Torp 247; Persson Beitr. 699; 
Pokorny 844; Бенвенист 215. 

[приЯтний] <<СПриятливий; люб'яз
ний, милий, ПІ?ивітний Г; приємний 
Нед>>, [приЯтноj <<люб'язно, мило, при
вітно; пристойно.>; - р. приЯтньtй 
<<приємний; (ст.) прийнятний•>, др. при
ятьньtи <<Прийнятний; приємниЙ•>, болг. 
приЯтен <<приємниЙ>>, м. rіриjатен, схв. 
прujатан, слн. pгijeten «ТС.•>; - запози
чення з церковнослов'янської мови; цсл. 
npt1lti\'Т'І:.N'Ь <<прийнятний, приємниЙ•> є 
похідним від npt11ti\'Т"Ь <<прийнятниЙ•>, по
в'язаного з дієсловом npt1lti\'Т't1 <<прийня
ТИ•>, утвореним за допомогою префікса 
npt1- <<ПрИ-•> від lti\'Т't1 <<узяти•>. - Фасмер 
ІІІ 370; К3СРЯ 366-367; Ць1ганенко 
373. - Див. ще прИ, Яти. 

пр і (мн.) заст. <<Вітрила•> Нед; -
очевидно, індивідуальне авторське від
творення др. п ( 'Ь) pt <<Вітрила•>, форми 
множини від п(ь)ря, n('Ь)ря <<Вітри-



прізвисько 

ЛО>>, запозиченого з прибалтійсько-фін
ських мов; пор. фін. ест. водськ. purje 
<<вітрило>>, вепс. pureh, лів. *puffi, pu
raz <<ТС.>>; припущення (Lideп Studieп 
24; Kalima 187; Muhi.-Eпdz. І 356; 
Mikkola Beruhr. 40) про походження 
цих прибалтійсько-фінських слів від 
лит. bure <<Вітрило>> і зв'язок цього ос
таннього з гр. сраро~ <<ТС.>> недостатньо 

обгрунтовані; імовірніше, навпаки, по
ходження литовського слова, як і лтс. 

bura «ТС.>>, від якогось із зазначених 
прнбалтійсько-фінських, очевидно, лів
еького (Nieminen KZ 72, 129). - Фас
мер-Трубачев ІІІ 392; Fraenkel 65. 

прізвисько, прізвище; - резуль
тат видазміни давніших прозвисько, 

прозвище ( < др. проз'Ьв-), викликаної 
переходом о > і в новоутвореному за
критому складі (перед зниклим реду
кованим голосним ь), для префікса 
про-, як правило, не характерним. -
Див. ще звати, про. 

[прік] <<решта>> Нед, [пр6чий] <<іН
шиЙ>> Нед; - ]). прок <<пуття, сенс; ко
ристь; вигода; [решта]>>, др. прок'Ь <<ре
шта, залишок>>, прокьш <<інший, реш
та>>, п. [prokien] <<Весь, усякиЙ>:, ст. ргоk
пу «ТС.>>, ч. ст. prokni <<усякий, Іюжен>>, 
болг. прочее <<інше; отже>>, стсл. nрок'Ь 
<<ТОЙ, що лишився, належний до решти; 
іншиЙ>>, цсл. nрочь, (npoчt111) «ТС.>>; -
псл. prokь < *prokos, що виникло вна
слідок розширення pro <<ПрО>> елементом 
-ko-, подібно до лат. reciprocus <<ЗВе
рнений уперед і назад•> (*reco- + *pro
co-), procerёs <<найзнатніші вельможі; 
кінці балок, що виступають із стіНИ>>, 
гр. кр6иа <<Відразу, раптОМ>>; первісне 
значення *prokos, мало бути <<ТОЙ, що 
знаходиться попереду>>. - Фасмер ІІІ 
373; Чернwх ІІ 70; Брандт РФВ 18, 9; 
Hofmann 284; Solmsen KZ 35, 472; 
Wackernagel KZ 33, 41; Osthoff IF 8, 
45. - Див. ще про. 

пріор <<настоятель католицького 
чоловічого монастиря>> СУМ, РУС, 
пріорuнл <<ігуменя католицького жіно
чого ,монастиря>> Куз; - р. приор, бр. 
прьtёр, п. przeor, ч. prevor, слц. prior, 

пріснИй 

болг. прuор, схв. прuор, слн. prior; -
запозичення з латинської мови; лат. 
церк. prior <<настоятель монастиря•> ви
никло внаслідок семантичної видазмі
ни лат. prior ( < *pri-los) <<передній, пер
ший; старший; значніший, важливі
ШИЙ>>, що за походженням є вищим 
ступенем до лат. ст. pri (пізнішого 
prae) <<СПереду, перед>> (однієї з форм 
латинського префікса per-), спорідне
ного з гр. кріv <<раніШ>> і наявного та
кож у лат. prїmus ( < *pri-is-mo-s) <<Пер
ШИЙ>>, найвищого ступеня до того са
мого ргі.- СІС2 681; Walde-Hofm. ІІ 
283-286, 361, 363; Dauzat 587. -
Пор. прИмус. 

пріоритет <<першість; переважне 
праВО>>; - р. болг. м. приоритет, бр. 
прьtярьtтЗт, п. priorytet, ч. слц. вл. 
priorita, схв. приорИтет, слн. priori
teta; - запозичення з німецької мови; 
нім. Prioritat <<пріоритет>> походить від 
елат. prioritas (род. в. prioritatis) <<Пер
шість>>, похідного від лат. prior <<Пер
шиЙ>>. - СІС2 681; Kopaliriski 785; Dau
zat 588. - Див. ще пріор. 

прірва1 ; - результат видазміни 
давнішого прорва (<др. *прор'ЬВа), зу
мовлено·і переходом о > і в новоутво
реному закритому складі (перед зник
лим редукованим голосним ь), для пре
фікса про-, як правило, не характер
ним. - Див. ще про, рвати. 

прірва2 - див. перерва. 
пріснИй1 СУМ, Нед, пріснувdтий, 

[пріснЯк] <<Прісний хліб; пиріг з пріс
ного тіста Нед>>, [прісняник] <<Прісний 
хліб•>, [напрісник] <<ХЛібина з прісного 
тіста; невдало спечений пиріг>> Корз, 
опр{снювальний, опріснЮвач, опріснИ
ти, опріснювати, опріснЯти; - р. 
пресньtй, бр. прЗсньt, др. прt.сьньш, п. 
przasny <<прісниЙ>>, ст. przesпy, ч. [pfes
ny1 слц. lpresny] «ТС.>>, болг. пресен 
<<свіжиЙ>>, м. пресен <<СВіжий, сириЙ>>, 
схв. пресан <<пріснйй; сириЙ>>, слн. pre
sen <<Прісний; сирий; свіжиЙ>>, стсл. 
nр'і>сн'Ь <<ПрісниЙ>>; псл. presnь 
< *pгesknь; - споріднене з лит. prёs
kas <<ПрісниЙ>> і, очевидно, також з двн. 
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пріснИй 

frisc <<СВіЖИЙ>>, нвн. frisch нс. >>; розбіж
ність щодо вокалізму, 1)1ОЖливо, пояс
нюється (Machek ESJC 491) вторин
ним (експресивним) подовженням е у 
балтійців і слов'ян. - Фасмер-Труба
чев ІІІ 360; ЧернЬІх П 65-66; BпJckner 
440; Младенов 534; Skok ІІІ 41-42; 
Trautmann 231; Otr~bski LP І 140; 
Кluge-Mitzka 219-220; Hellqvist 
238-239; Fick ІІІ 248. - Пор. опріс
нок. 

[пріснИй2 ] <<нинішній; той, що живе 
тепер>> Нед, пр{с/іо <<вічно, завжди•>; -
р. заст. прuс/іьtй <<справжній; постій
ний, вічниЙ•>, прuсІіьtе <<близькі; при
бічники•>, др. присьІіьtu <<постійний; 
близький, рідний; свій, власний; справ
жній; гідний; досконалиЙ>>, болг. заст. 
прUСІіО <<Завжди>>, м. приее/і <<близь
кий, інтимний; щиросердиЙ>>, схв. 
пpUC/iU <<бЛИЗЬКИЙ>>, СТСЛ. npHCN'Ь <<рід
НИЙ, близькиЙ>>, nрнсно <<завжди>>; -
псл. pris(ь)nь < *pri-jьstьnь, утворене 
за допомогою префікса pri- <<при->> від 
кореня *es- <<бутИ>>, наявного, зокрема, 
в укр. є; менш вірогідні інші пояснен
ня: виведення з *pri-sto- від stojati 
<<СТОЯТИ>>, букв. <<ЯКИЙ СТОЇТЬ поруЧ>> 
(Преобр. ІІ 126), пов'язання з лат. 
priscus <<ГідниЙ>> (Фасмер ІІІ 366), ви
ведення з ргі- та *is-, пов'я;заного з istь 
<<справжніЙ>> (Machek ESJC 494); наяв
ність і замість и зумовлена церков
нослов'янським (книжним) впливом. -
Фасмер-Трубачев ІІІ 366; Skok ІІІ 44. 
- Див. ще є, при. 

[прісний3 ] (у казках) <<Чужий, сто
ронніЙ•>; - очевидно, результат семан
тичної видазміни др. присьІіьtи <<близь
кий, рідниЙ>>, що набуло в казках про
тилежного значення. - Див. ще пріс
нИй2. 

[nрість] <<глибоке провалля, безод
НЯ•> Нед; - очевидно, результат се
мантичної видазміни др. прость <<пря
ма дорога>>, пов'язаного з прикметни
ком просm'Ь <<простий, прямиЙ>>; се
мантичний розвиток міг бути таким: 
<<пряма дорога (часто через гору, гли
боке провалля тощо)•> ~ <<дорога через 

588 

пріч 

глибоке провалля>> ~ <<глибоке провал
ЛЯ>>. -Див. ще простИй. 

[прісь] (вигук, яким відганяють ко
тів), [прись] «ТС.>> (Умань); - пов'яза
не із семантично тотожними вигуками 

тпрусь, [брись] (див.). 
[пріся] <<ВИд гаївки (весняної гри)>> 

Нед, [прісь] <<ТС.>> Нед; - неясне; мо
жливо, пов'язане з просо (пор. пріссЯ 
<<пріснище>>) як назвою однієї з найда
вніших злакових І\ультур у слов'ян, що 
згадується, наприклад, у відомій пісні
грі <<А ми просо сіяли•>. 

пріти <<Тліти, гнити; пітніти; мліти; 
[пекти (про сонце)]•>, прілиІіа, [пр(лка] 
<<ГНиле болото•> Ч, пріль, прілий, прі
лувdтий, [запопр{лий] <<спітнілиЙ>> 
Нед, [п6при!іu] <<бруд від поту>> Нед, 
попрfлість (спец.), розіпрілий; - р. 
преть <<пріти>>, бр. прзць, п. przec, слц. 
priet' нс.•>, нл. pres <<сохнути, в'янути 
(від спеки)•>; - псл. *preti, пов'язане з 
para (раrь) <<Пара>>; - споріднене з гр. 
1Гpf)itw, 1Гt/-ШРІ1/-Н <<ПаЛЮ, СПаЛЮЮ>>, ав. 
fraёit- <<ГНити, розкладатися>>; пов' язан
ня з вірм. etam <;булькочу, киплю, хви
лююсь>> (Schefte!owitz ВВ 29, 33) не
прийнятне. - Фасмер ІІІ 362; ЧернЬІх 
ІІ 66; Зализняк SСЯ VI 35; Bru<;_kner 
442; Machek ESJCS 393; Schuster-Sewc 
1156; Hofmann 270; Persson Beitr. 875; 
Matzenauer LF 14, 180. - Пор. шіра1 . 

прітьма - див. прИтьмом. 
[пріч] «rеть; !\рім•>, [прuчки] (у ви

разі [і я ІіЄ п.] <<і я не від того•>) Нед, 
[пр{чка] <<відхід із нез'ясованих при
ЧИН>> Нед, [прічки] <<покидання хати 
жінкою, коли вона посвариться з чоло

вікОМ>> Ба, [п!Jічки] <<геть>>, [проч] <<ТС.>> 
Нед, [пр6чка] <<Чужина>> Пі, [прочки] 
<<ГеТЬ>> Пі; - р. прочь, бр. пр6чкі (мн.) 
<<Відхід із дому (звичайно від чолові
ка)>>, др. прочь <<геть>>, проче, п. precz, 
[prycz], ч. pryc, слц. вл. prec, нл. psec, 
psejc, слн. proc <<'ІС.>>, стсл. nрочь <<той, 
що лишився•>, nрочє <<нарешті; крім то
го; все-таки,>; - псл. рrось (procii) 
<<ТОЙ, що лишився>>, яке є формою ви
щого ступеня вІд prokь «ТС.>>; західно
слов'янські форми зводяться, очевидно, 



пріч ка 

до псл. *рrьсь, де ь замість о могло 
бути введене вторинна під впливом 
близького за функцією vьnь <<геть>>. -
Фас~t~ер ІІІ 386; Чернь1х ІІ 76; Machek 
ESJC 489. - Див. ще прік. - Пор. 
опрІч, прочанИн . 

. [прІчка] <<Наречена, люба>>; - неяс
не; можливо, походить від рум. заст. 
fri~ca <<молода весела дівчина>>, етимо
логія якого неясна. 

пріяний - див. перо. 
про, про-; - р. про, про-. бр. пра, 

пра-, про-, др. про <<про; для; через 

(причин.)>>, п. ст. prze <<для; через>>, 
prze-, pro-, ч. pro <<для; через>>, pro-, слц. 
рге <<для; через>>, pre-, pro-, вл. pfe <<Че
рез>>, pfe-, нл. pse <<про; через>>, pse-, 
болг. м. схв. про-, слн. pro-, стсл. 
npo-; - псл. pro, pro-; - споріднене з 

прус. pra <<Через, дЛЯ>>, pra- <<про-, пере-, 

за->>, лит. pra- «ТС.>>, дінд. pra- <<перед, 
за->>, ав. дперс. fra- «ТС.>>, гр. кр6 <<Пе
ред>>, кро-, лат. pro- (pro-) <<перед, за->>, 
дірл. ro-, гот. fra- «ТС.>>. - ФасJ\1ер ІІІ 
370; Чернь1х ІІ 68; Machek ESJC 484; 
Младено в 525; Skok ІІІ 4 7 -48; ESSJ 
Sl. gr. І 216-220; Trautmann 229; Wal
de-Hofm. ІІ 364-366; Uhlenbeck 176; 
Fick ІІІ 232; Hofmann 284; Pedersen 
Kelt. Gr. ІІ 283, 300. 

проба <<перевірка; кількість частин 
благоfодного металу в сплавах>>, [ прі
бівок <<Проба>> Нед, [пр{бка] <<проба, 
зразОК>> К уз, [ пробант] <<досвідчена лю
дина>>, [пробdція] <<Випробування>>, [про
бівка] нрубка для аналізіВ>> Куз, [про
бівюік] <<пробірник>> Куз, [пробка] 
<<проба, зразок>> Нед, пр6бник, [пробу
нок] <<проба, випробування Г; дослід 
Нед>>, [пр{бен] <<досвідчений, практич
ниЙ>> Нед, [прібнuй] «ТС.>> Нед, [про
бdнтний] <<досвідчениЙ>>, пробний, про
бувати; випробувач, випробнИй, ви
пробовувати, випробувати, спроба, 
[спробунок] <<пj:юба, випробування>> 
Нед, спробний <<пробний; піддослід
ний>>; - р. бр. бош. м. схв. проба, п. 
слц. слн. proba, ч. pruba, вл. нл. proba; -
запозичено із середньолатинської мови, 
очевидно, через польську або ново-

пробка 

верхньонімецьку (нвн. Probe); елат. 
proba <<проба, випробуванНЯ>> пов'язане 
з лат. probo <<Випробовую; схвалюю>>, 
пов' яз а ним з probus <<добрий; випробу
ваний, порядний, чесниЙ>>, спорідненим 
з дінд. pra-bht'ф <<ВидатниЙ>>, псл. byti 
<<бутИ>>. - Акуленко 134; Шелудько 
43; Фасмер ІІІ 370; ЧерньІх ІІ 68; 
Bruckner 437; Holub-Lyer 400; Wal
de-Hofm. ІІ 366. - Пор. Пров. 

пробатуритися - див. обатури
тися. 

пробі <<(виг.) rттуйте; неодмінно, 
конче; ради бога>>, [проба] <<крик, зойк 
Бі; (виг.) rвалт, рятуйте Л>>, lпробаги] 
<<Малі хлібці для жебракіВ>> О, [пробіг] 
(виг.) <<ради бога, їй-богу; rвалт, рятуй
те>> Пі, пробу (виг.) <<пробі>> Нед, [про
божити] <<стогнати, голоситИ>> ЛексПол, 
ст. пробог(ь) (1564); - п. przebog 
(виг.) <<боже мій, матінко (моя)>>, ч. 
probuh (виг.) <<ради бога>>, слц. preboha 
{виг.) <<ради бога; матінко (моя)>>; -
результат злиття виразу про бог~ 
( > про біг) з наступною редукцією ос
нови біг > бі, як у спасибі ( < спаси 
біг); можливо,· калька польського· або 
чеського виразів. - Sadn.-Aitz. І 5, 
363. -Див. ще бort, про. 

пробірка <<СКляна трубка для ла
бораторних дослідіВ>>, проб{рник, про
б{рня <<пробірна палатка>> Куз, пробір
ний, пробірувати; - бр. прабірка; -
запозичення з російсько·! мови; р. про
бИрка утворено від нвн. probieren <<ВИ
пробовувати>>, що походить від лат. pro
bo <<Випробовую>>. - Фасмер ІІІ 370; 
Преобр. ІІ 128; К3СРЯ 367; ЦьІганенко 
373; Кluge-Mitzka 566. - Див. ще 
проба. 

пробка <<корок>>, пробочник <<Што
пор>>, пробков{тu (бот.); - р. пробка 
<<КОрОК>>, ст. проб <<затичка, що закри
ває отвіf гармати>>, бр. пробка <<КО
рОК>>, п. propek, propa], нл. prop «ТС.>>, 
слн. probkovfna <<Кора пробкавого ду
ба>>; - запозичення з російської мови; 
р. пробка походить, очевидно, з ниж
ньонімецької або голландської мови; 
нн. propke <<nробка>>, prop(pe) (звідки 
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проблема 

гол. ргор) «ТС.>>, виникло, мабуть, Я!\ 
результат контамінацІї звуконасліду
вального нн. prumpsen <<Набивати•> і 
нн. stoppen <<затикати•> при можливому 
впливі з боку нн. proppen <<(бот.) при
щеплювати•>. - Шелудько 43; Фасмер 
ІІІ 370-371; Черньrх ІІ 68; Кluge
Mitzka 547. 

проблема, проблематика, проб
леміст, пробле;.итИчний, проблем
ний; - р. болг. проблема, бр. праб
лема, П. вл. ргоЬІеm, П. pгob!emat, ч. 
слц. слн. problem, м. проблем, схв. 
проблём; - запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. Problem, фр. 
probleme, англ. problem через посеред
ництво лат. problёma <<завдання, питан
ня, проблема•> зводяться до гр. кр6f3-
Лтнн:х (род. в. кроj3Л~J.Іатщ) <<завдання, 
питання, проблема; трудність; справа•>, 
букв. <<щось виставлеве вперед•>, що 
походить від дієслова кроf3аЛЛw <<КИ
даю вперед; (про питання, завдання) 
ставлю, виставляю, пропоную>>, утворе

ного за допомогою префікса кро- <<Пе
ред, спереду; раніше•> від дієсло
ва f3аЛЛw <<Кидаю, мечу•>.- СІС2 681; 
Фасмер ІІІ 371; ЧернЬ!х ІІ 68; Kopalin
ski 785; Holub-Lyeг 395; Георгиева 
БЕ 1959/6, 551-552; Вуjаклиjа 771; 
Dauzat 588; КІеіn 1245; Frisk І 215-
217. --:- Див. ще бал1 , про. - Пор. 
балkтика, rіпербола, емблема, сйм
вол. 

[пробочка] (орн.) <<Волове очко 
(кропивник), Tгoglodytes troglodytes 
L.•> Шарл; - неясне. 

Пров (чоловіче ім'я), ст. Право 
<<Предводитель•> (1627); - р. Пров, бр. 
Пpofj; - запозичення із середньогре
цької мови; сгр. Пр6f3щ зводиться до 
лат. Probus «ТС.•>, що виникло з прик
метника. pro-bus <<Чесний, випробува
ний, порядний; добрий, добротниЙ>>, 
який складається з префікса pro- <<Пе
ред, попереду>> та основи bu-s, пов'яза
ної з перфектом fuт <<(я) був•>, спорід
неного з псл. byti <<бути•>. - Беринда 
228; Петровский 183; Спр. личн. имен 
447; Супер'3нская 81; Walde-Hofm. І 
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провізія 

557-558, ІІ 366. - Див. ще бути\ 
про, проба. 

[прова1 ] <<Передня частина корабля; 
носова частина човна Бе рл•>; - р. 
[пр6ва], схв. пр6ва «ТС.>>; - запози
чення з італійської мови; іт. (венец.) 
[prova] є діалектним варіантом форми 
prora «ТС.>>, що виникло з нар.-лат. pro
ra, яке походить від гр. кр(\)ра <<перед
ня частина корабля; nередня частина>>, 
спорідненого з дінд. pdr-va- <<Передній, 
першиЙ>>, тох. В par-we <<Перший>>, псл. 
*рьfV"Ь «ТС.>>, укр. перший. - Фасмер 
ІІІ 371; Frisk ІІ 608-609. - Див. ще 
перший. 

[прова2 ] <<униз>> О, [провалИ] «ТС.>> 
О; - пов'язане з валИти (див.). 

провадити- див. вестй. 
[проверЮхатися] <<перевертатися, 

валятися>> Нед, [провирЮхатися] <<Про
чунятися зі сну>> О; - неясне; можли
во, пов'язане з ворушИти. 

провіант; - р. болг. провиrінт, 
бр. праві.Янт, п. вл. prowiant, ч. слц. 
proviant, м. провиjсіІіm, схв. провu
jант, слн. proviant; - запозичення з 
німецької мови; нвн. Proviant походить 
від іт. provianda нс. •>, яке зводиться до 
елат. probenda не, що має nостачати
СЯ•>, що виникло з лат. praebenda «ТС.>>, 
похідного від praebeo (з давнішого prae
hibeo) <<простягаю, підставляю; даю, 
постачаю, приставляю>>, утвореного за 

допомогою префікса prae- <<перед, попе
реду>> від habeo нримаю, ношу; беру; 
маю>>, спорідненого з лит. gabana <<обе
ремок>>, гот. giban <<давати>>, нвн. ge
ben, англ. give «ТС.>>, псл. gabati <<бра
ти, хапатИ>>. - СІС2 681; Фасмер ІІІ 
371; Kopalinski 797; Holub-Lyer 399; 
Кluge-Mitzka 567-568; Walde
Hofm. І 630-631, ІІ 351. - Див. ще 
габати, пре-. 

провіз - див. проз. 
провізія <<Продовольство, їстівні 

припаси; [винагорода за зусилля і ви
трати Нед; процент, знижка як комі
сійні Нед]>>, провіз(йний, [пров{зний] 
<<стосовний до провізїі, процентів>> 
Нед; - р. болг. провИзия <<провізія>>, 



провізор 

бр. правізія «ТС.>>, п. pгowizja <<КОМі

сійні; провізіЯ>>, ч. pгovize <<І\ОМісійні>>, 
pгovise, слц. pгovizia, вл. pгowizija, м. 
провизиjа, схв. провйзиjа, слн. pгovi
zija «ТС.>>; - через польську або німе
цьку мову (н. Pгovision <<комісійні; про
візія>>) запозичено з латинсько.і; лат. 
ргі5vїsіо <<Передбачення; турбота, піклу
вання>> (зокрема, ргі5vїsіо annonaria 
<<Продовольче постачанНЯ>>, букв. <<Пік
лування про продовольстВО>>) є похід
ним від дієслова pгi5video <<Передбачаю; 
заздалегідь піклуюся; заздалегідь го
тую>>, утвореного за допомогою префік
са рго-, спорідненого з укр. про від діє

слова video <<бачу>>, спорідненого з псл. 
videti, укр. [вuдіти] <<бачити>>. - СІС2 

681; Фасмер ІІІ 371; ЧерньІх ІІ 68-69; 
К3СРЯ 367; Kopaliriski 797; Holub
Lyeг 399; РЧДБЕ 587; Вуjаклиjа 771; 
Walde-Hofm. ІІ 364-366, 784-
785. -Див. ще вид, про. 

пров{зор <<фармацевт вищої квалі
фікації; [голова церковного братства 
Нед]>>, провізорний; - р. провuзор 
<<Провізор>>, бр. правізар, п. заст. рго
wіzог «ТС.>>, ч. ргоvіsог <<провізор; еІю

ном (у монастирі)>>, слц. заст. ргоvіzог 
<<провізор>>, болг. провиз6р, схв. про
вйзор, слн. ргоvіzог «ТС.>>; - запозиче
но із середньолатинської мови, можли
во, через німецьку (н. Ргоvіsог <<Прові
зор>> ); елат. pri5vїsoг <<Керівник спраВ>> 
виникло з лат. pri5vїsoг <<Передбачли
вий; той, що заздалегідь піклується,>, 
похідного від pгi5video <<раніше бачу; 
передбачаю; заздалегідь піклуюся; за
здалегідь готую>>. - СІС2 681; Фасмер 
ІІІ 371; Kopaliriski 797; Holub-Lyeг 
399; РЧДБЕ 587; Вуjаклиjа 771; Wal
de-Hofm. ІІ 364-366, 784-785. -
Див. ще провізія. 

провізоріп <<тимчасовий захід, тим
часовий стан Куз; [засідання суду на 
місці порушення права власності 0]>>, 
провізорuчний <<тимчасовиЙ>>, прові
зорний «Те.; попередніЙ>>; - р. прови
з6рньи1 <<попередній, здогадний; тимча
совий>>, бр. правіз6рІ-Іьt «ТС.>>, ч. pгovi
zorium (мн. ргоvіzогіа) нимчасовий 

провокація 

стаН>>, слц. pгov1zoпum (мн. ргоvіzогіа) 
«ТС.; тимчасовий захід>>, в л. pгowizoгi
um «ТС.•>, болг. провиз6риум «Тимчасо
вий стан>>, м. провизориум не.; тимча
совий захід>>, схв. провuзбрйj, провu
збриjум, слн. pгovizoгij «ТС.>>; - оче
видно, запозичення з польської мови; 
п. pгowizoгium (мн. ргоwіzогіа) нимча
совий захід; тимчасовий стан>> похо
дить від нлат. pгovisoгium нимчасовий 
стан>>, утвореного від лат. pгi5video <<ра
ніше бачу; передбачаю; заздалегідь пік
луюся; заздалегідь готую, постачаю>>. -
ОнЬІшкевич Исслед. п. яз. 247; СЧС 
248; Kopaliriski 797; Holub-Lyeг 399; 
РЧДБЕ 503; Вуjаклиjа 771; Wa!de
Hofm. ІІ 784-785. - Див. ще прові
зія. 

провінція, провінціал, провінціа
л{зм, провінціdльщина, провінціаль
ний, провінційний, [провінціональний] 
<<провінціальниЙ>> Куз; - р. болг. про
вuнция, бр. правінцьtя, п. pгowincja, ч. 
pгovincie, слц. ргоvіпсіа, вл. нл. pгo

winca, м. провинциjа, схв. провuнциjа, 
слн. pгovinca; ____,. через польське посе
редництво запозичено з латинської мо
ви; лат. pri5vincia <<провінція (завойова
на територія за межами Італіі}> є сло
вом неясного походження. - СІС2 682; 
Огієнко РМ 1938 І 43; Richhaгdt 91; 
Фасмер ІІІ 371; Чернь1х ІІ 69; Kopaliris
ki 797; Holub-Lyeг 399; РЧДБЕ 587; 
Вуjаклиjа 771; Walde-Hofm. ІІ 377-
378. 

провокація, провокатор, прово
каційний, провокувати; - р. болr. 
провокация, бр. правакацьtя, п. pгo
wokacja, ч. pгovokace, слц. pгovokacia, 
вл. нл. pгowokacija, м. схв. провокd
циjа, слн. pгovokacija; - через польсь
ке і німецьке посередництво (н. Pгovo
kation) запозичено з латинської мови; 
лат. pгi5vocatii5 <<Виклик; апеляція>> є 
похідним від дієслова ргі5vосо <<Викли
каю, кидаю виклик; підбурюю; апе
ЛЮЮ>>, утвореного за допомогою пре

фікса рго- <<уперед; для, на користь; за
місТЬ>> від дієслова voco <<Кличу, зву>>. -
СІС2 682; Фасмер ІІІ 372; Чернь1х ІІ 69; 

591 



проворіття 

Kopaliriski 797; Holub-Lyer 399; РЧДБЕ 
587, 588; Вуjаклиjа 772; Walde-Hofm. 
ІІ 823. - Див. ще вокал, про. 

[проворіття] <<просіка, проміЖО!{ 
між двома лісами>>, lпровор6тє] <<про
галина; пропуск•> Нед; - очевидно, по
в'язане з ворота (див.). 

проворний, [проворкуватий] <<про
ворний•>, lпроворнЯкаJ <<проворна осо
ба•> Нед, [проворЯка] <<ТС.>>, пров6рст
во, попроворнішати; - бр. [прав6ра] 
<<проворний хлопчик або проворна дів
чинка•>, п. [pгoworny] <<ПорядниЙ>> (з 
укр. або р.); - очевидно, запозичення 
з російської мови; р. пров6рньtй <<мет
кий, спритний, проворниЙ>> є похідним 
від [пров6р] <<спритна людина>>, пов'я
заного з [воров6й] <<меткий, спритний, 
проворниЙ>>, утвореного за допомогою 
префікса про- <<ПрО-•> від ко ре ня -вор-, 
спорідненого з лит. varyti <<Гнати, руха
ТИ>>, лтс. vert <<бігати>>, vere <<енергія, 
спритність, схильність>>; менш обгрун
товане зближуння (Mikl. EW 382; Tra
utmaпп 351; Strekelj AfS!Ph 28, 503) з 
р. веренuца <<Низка>>, як і зіставлення 
(Mikkola Beruhr. 105) з болг. варам 
<<ОШУКУЮ>>, СХВ. варати <<ВВОДИТИ В 
оману>>, гот. wагеі <<Обережність, обач
ність•>, дісл. vara <<Передчувати, пере
стерігати>>. - Фасмер ІІІ 372; Була
ховський Вибр. пр. ІІІ 376; К3СРЯ 
367; Buga RR ІІ 670; Milhl.-Eпdz. IV 
539, 542; Matzeпauer LF 14. 

[прога~ти] <<Прибрати, звільнитИ 
місце; (про ліс) рОЗЧИСТИТИ, rозріДИТИ>> 
Нед; - пов'язане з [гайний <<вільний, 
пустиЙ>>, [пр6галь] «Галявина, прогали
на>>; - очевидно, результат зближення 
основи гал- із словом гай, пор. р. [про
галить] <<ПрОЧИСТИТИ>>, СХВ. прогалити 
<<прорідити (лісk -Див. ще галІ. 

[прогайвина] <<галявина>>, [прага
вина Ч, прогайльовина] <<ТС.>>; - ре
зультат контамінації· слів прогалина і 
гай. - Див. ще гай, галІ. 

[прогань] <<галявина, прогалина>> 
Нед; - очевидно, результат видазміни 
форми [пр6галь] <<ТС.>>, зближеної з 
проганЯти. -Див. ще гал1 . 

592 

прогрес 

прогноз, прогн6стика, прогнос
тuчний, прогнозувати, ст. прогнос
тик'Ь <<передбачення>> (l 621); - р. 
прогноз, бр. прагн6з, п. вл. progпoza, 
ч. progпosa, progпoza, слц. слн. prog
пoza, бОЛГ. СХВ. прогн6за, М. прогно
за; - запозичено, очевидно, з францу
зької мови; фр. progпose <<Прогноз•> по
ходить від гр. тrp6yvwcпc; <<передбачен
ня, пророцтво•>, пов'язаного з дієсло
вом тrpoytyvwcmw <<передбачаю, знаю 
заздалегідЬ>>, утвореним за допомогою 
префікса тrро- <<Перед; раніше>>, спорід
неного з псл. рго(-), укр. про(-), від yty
vwcmw <<ПіЗНаЮ, ДОВідуюся, знаЙОМЛЮ
СЯ>>, спорідненого з псл. zпati, укр. 
знати. - СІС2 682; Kopaliriski 788; 
Holub-Lyer 395; РЧДБЕ 588; Вуjак
лиjа 772; Dauzat 590; Frisk І 308-
309. - Див. ще знати, про. - Пор. 
діагноз. 

[прогорниця] <<кругла діра в центрі 
верхнього жорна ручного млина>>; -
очевидно, пов'язане з дієсловом про
гортати, похідним від гортати 
(див.). 

програма, програмка, програміст, 
програмувати, надпрограмний; - р. 
программа, бр. програма, п. ч. слц. 
вл. нл. program, болг. програма, м. 
програм, прогршvtа, схв. програм, 
слн. program; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; нім. Programm, 
фр. programme, англ. progгam, pro
gramme походять від гр. тrр6урщцю 
<<(письмове) публічне оголошення, роз
порядження>>, пов'язаного з дієсловом 
тrpoypacpw <<Описую спочатку; пишу 
спереду; пишу раніше; (письмово) ого
лошую•>, утвореним .за допомогою пре

фікса тrро- <<перед; раніше>> від дієслова 
ypacpw <<пишу•> . .......:.. СІС2 682; ЧерньІх ІІ 
69; К3СРЯ 367; Kopaliriski 788; Ho
lub-Lyer 395; РЧДБЕ 588; Вуjаклиjа 
772; Dauzat 590; Frisk І 324-326; 
КІеіп 1249-1250 . ...,-- Див. ще графі
ка, про. -Пор. діаграма. 

прогрес, прогресuвка, прогресuзм, 
прогресuст, прогресія, прогресИвний, 
прогресувати; - р. прогресс, бр. праг-



прогульком 

рЗс, п. слц. вл. progres, ч. progrese, 
болг. прогрес, м. прогрес, схв. прог
рес, слн. progres; - запозичення з ні
мецької або французької мови; нім. 
Progre~, фр. progres походять від лат. 
progressus <<рух уперед, просування; 

хід, розвитОК•>, пов'я.заного з дієсловом 
progredioг <<виступаю, виходжу, йду 
вперед, просуваюся•>, утвореним за до

помогою префікса pro- <<уперед•> від 
gradior <<ступаю, йду•>, пов'язаного з 
gradus <<крок; ступінь•>. - СІС2 683; 
Черньrх ІІ 69-70; Kopa!iriski 788; Ho
Jub-Lyeг 395; РЧДБЕ 588; Вуjаклиjа 
772; Wa!de-Hofm. І 615-616. -Див. 
ще градус, про. 

[прогульком] <<ТО з'являючись, то 
зникаючИ•>; - пов'язане з гулькнути 
<<раптом зникнути, з'явитися•>, [гулька
ти] <<Поринати•> (див.). 

[прогулюватина] <<Прогалина, не
засіяне місце серед збіжжя•>, [прогуля
тина] <<Поляна в лісі•> Ч; - результат 
видазміни форми [прогалюватина] 
«ТС.>>, зближеної з основою гулЯти. -
Див. ще галІ, про. 

продаус - див. прудИвус. 
проднрини - див. дерти. 
продір - див. проторr. 
продовольство, продовольчий; 

болг. продов6лствие; - недавнє запо
зичення з російської мови; р. продо
в6льствие є похідним від заст. продо
вольствовать <<Постачати продовольс
тво, годувати (в організованому поряд
ку)>>, утвореного за допомогою префік
са про-· від дов6льствовать <<постача
ти потрібні предмети, головним чином 
харчі>> (пор. довальство <<достаток, ма
теріальна забезпеченість•>, дов6льст
вие (військ.) <<утримання, обмундиру
вання, л ровіант, харчі•>), похідного від 
дов6льньаї; воля. - Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 442-443. - Див. ще во-

І . 
ля, до, про. 

продолоб -:-- див. долобкувати. 
подрухати, продрухатися - див. 

роздруха ти. 
продукт, продукти (мн.), продук-

4ія, продуцент, продуктИвний, про-

прожектор 

дук4fйний, продукувати, надпродук
ція, перепродукція; - р. болг. про
дукт, бр. прадукт, п. ч. слц. вл. pro
dukt, м. продукт, схв. продук(а)т, 
слн. pгodukt; - очевидно, через росій
ське і через польське посередництво 
запозичено з німецької мови; нім. Pгo
dukt <<продукт>> походить від лат. pro
ductum <<вироблене>>, пов'язаного з діє
словом ргоdОсо <<виробляю, створюю•>, 
утвореним за допомогою префікса рго
<<уперед; для, замістЬ>> від дієслова 

dOco <<веду•>. - СІС2 683; Фасмер ІІІ 
373; St. wyr. obcych 602; Ho!ub-Lyeг 
395; РЧДБЕ 588; Вуjаклиjа 773; Юеіn 
1248. -Див. ще дука, про. 

продух, продуха, продухвина, про
духовина, продушник -див. дух. 

проект, проектант, проектор, про
ектувальник, проекція, проектtівний, 
проектний, проектувdльний, проек-
4{йний, проектувати; - р. болг. про
ект, бр. праект, П. Ч. СЛЦ. ВЛ. projekt, 
м. проект, схв. проjек (а) т, слн. pro
jekt; - запозичення з німецької мови; 
нім. Projekt походить від лат. projectus 
<<Кинутий вперед, висунутий наперед>>, 
дієприкметника від дієслова ргоjісіо <<КИ
даю (вперед), тримаю спереду•>, утворе
ного за допомогою префікса рго- <<перед, 
уперед>> від jacio <<Кидаю•>. - СІС2 683; 
Фасмер ІІІ 373; Черньrх ІІ 70; Kopalit1ski 
789; Ho!ub-Lyer 396; РЧДБЕ 589; 
Вуjаклиjа 77 4; Юеіп 1250; Wa!de
Hofm. І 666-668. - Див. ще об'Єкт, 
про. - Пор. ін'Єкція, суб'Єкт. 

прожект <<проект (заст.); нездшс
ненний плаН•>, прожектер, прожек
терство, прожектерствувати; - р. 
прожект, бр. пражЗкт; - запозичен
ня з французької. мови; фр. projet <<про
еКТ>> пов'язане з дієсловом projeteг <<КИ
дати (вперед); проектувати>>, що виник
ло з нар.-лат. projectare <<Кидати впе

ред•>, яке зводиться до лат. projicere 
(projicio) <<Кидати· (вперед), тримати 
спереду>>. - СІС2 684; Dauzat 590. -
Див. ще проект. 

прожектор, прожекторuст; - р. 
болг. м. прожектор, бр. пражЗктар, 
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прожерка 

п. projektoг, рідк. proiektoг, ч. сJщ. pгo
jektor; - запозичення з англійської 
мови; англ. projector <<прожектор>> утво
рено на основі лат. pгojectus <<Кинутий 
вперед>>, похідного від дієслова projicio 
<<КИдаю вперед>>. - СІС2 684; Фасмер 
ІІІ 373; Юеіn 1250. -Див. ще проект. 

[прожерка] (бот.) <<вороняче око 
звичайне, Paris quadrifo!ia L.>>; - оче
видно, похідне утворення від дієслова 
прожирати <<ковтати, жертИ>>; назва 
могла бути зумовлена тим, що сnирто
вий настій із цієї рослини вживають у 
народі при туберкульозі легень для 
збудження апетиту (Носаль 222-
223). -Див. ще жерти, про. 

прожоrом <<стрімголов, дуже швид
ко, миттю СУМ, О; зараз же, відразу 
СУМ; [усе разом, гуртом Нед]>>, прожа
га <<Прожогом, стрімголов>>, [прожог] 
<<Навальність, велика швидкість>>; -
очевидно, пов'язане з дієсловом [про
жигати, прожечu] <<ПрОПаЛЮВаТИ, про
ПаЛИТИ>>; щодо семантики пор. р. [жи
гонуть] <<Чкурнути, швидко побігти>>, 
[прожёга] <<улізлива, спритна люди
на>>. -Див. ще жеrтИ, про. 

[проз] <<повз; крізь, через СУМ, Г; 
через (із значенням причини) Нед>>, 
[прос] <<біля, між; повз; крізь>> ЛЧерк, 
[пруз] <<ПОВЗ>> До, [провіз] <<повз; крізь, 
череЗ>>; - бр. праз <<Крізь, череЗ>>, схв. 
проз <<КріЗЬ>>; - результат злиття при
йменників про і уз і дальших формаль
них видазмін незасвідченої форми 
*проуз; менш обгрунтоване пов'язання 
(Mik!. EW 197, 438; Voпdrak ІІ 312) з 
[през]. - Мельничук СМ ІІІ 152. -
Див. ще про, уз. 
, проза, прозаі'зм, про~аїк, [проза
їст] <<прозаЇК>> Нед, прозаїчний, проза
вий; - р. бр. болг. м. схв. проза, п. 
вл. proza, Ч. ргоzа, prosa, слц. слн. pro
za; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Prosa, фр. prose <<про
за>> походять від лат. prosa (oratio) <<не
зв'язна, проста, прозава (мова)>>, де 
prosa є формою жін. р. прикметника 
prosus <<Незв'язний, простий, проза
ВИЙ>>, що виникло з proгsus < provor-
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sus, букв. <<повернений уперед>>, пов'я
заного з дієсловом proverto <<Повертаю 
вперед>>, утвореним за допомогою пре

фікса pro- <<уперед>> від дієслова verto 
<<Повертаю>>, спорідненого з псл. *vьrteti 
<<вертіти>>. - СІС 2 684; Kopa!i11ski 797; 
Ho!ub-Lyer 399; РЧДБЕ 589; Вуjак
лиjа 774; Wa!de-Hofm. ІІ 374. -Див. 
ще вертіти, про. 

прозирати, прозирало, проз[р, 
прозір, проз{рлuвий, прозірний, прозі
рок, проз{рчастий, прозор, прозорий, 
прозорuстий, прозоріти, прозорлu
ве/1ь, прозорлИвий, прозорний, про
з6рчdстий, прозрачистий, прозрuс
тий, прозріння -див. зріти1 . 

[прозірнИк] (бот.) <<ЗВіробій зви
чайний, Hypericum perforatum L.>>; -
похідне утворення від прикметника 
прозірний <<прозориЙ>>; назва зумовле
на тим, що листки звіробою всіяні 
крапчастими, просвічуючими залозка

ми (Вісюліна-Клоков 183). - Див. 
ще зріти1 , про. 

прозурка <<вічко; невеличкий отвір 
для спостереження>>; - очевидно, діа

лектна (північноукраїнська) форма, що 
зводиться до давнього *прозорька, по
в'язаного з зор'Ь, зьрtти; пор. [про
зірок] <<ПОтаємне віконце, очко>>. -
Див. ще зріти1 , про. 

[прозябати] <<рости СУМ; пророс
тати Нед>>, [прозябе11ь] <<сім'ядоля>> 
Нед; - р. прозябсіть <<Виростати, про
ростати>>, др. прозябати <<Те.; розвива
тися,>; - запозичення з церковносло

в'янської мови; стсл. nроз~БА'Т'І1 <<ВИ
ростати, пускати паростки, пагони>>, 

nроз~Бнжтн утворено за допомогою 

префікса npo- <<ПрО->> від дієслова з~Б
нжтн <<Виростати, пускати паростки, 

пагонИ>>, спорідненого з укр. зяб. -
Див. ще зяб, про. 

[проУти] <<Варити в закритому гор
щику, тушкувати; занапащати, псувати 

Нед; пекти 0>>; - слц. [projic] <<розігрі
вати над парою,>; - очевидно, псл. 

proj iti, вторинна каузативна форма до 
пріти за зразком , каузативних ф~рм 
типу гнuти - гноїти, пuти - поїти 



прок 

тощо. - Варбот 128, 130. - Див. ще 
пр іти. 

[прок] <<користь•> Нед; - запози
чення з російської мови; р. прок <<КО
ристь, пуття; запас>> відповідає укр. 
[прік] <<решта, залишок>> (див.). 

проказа (мед.) <<Лепра•>, прокаже
ний, проказний; - р. болг. проказа, 
бр. праказа, др. проказа <<Проказа; 
зараза; лихо, шкода; злочин; злочинні 
заміри, підступи; хитрість; чаклунст

ВО>>, п. ст_ przekaza <<перешкода, зава
да, труднощі•>, ч. pfekaika <<перешкода, 
завада; бар'єр•>, слц. prekaika, вл. 
prekazka <<ТС.•>, нл. psekazys <<зіпсувати; 
перешкодити, завадити•>, м. проказа 

<<Проказа•>, схв. проказа <<Водянка; про
каза•>, стсл. nрокАзА <<проказа•>; - псл. 

prokaza; - пов'язане з дієсловом pro
kaziti <<ЗНИЩИТИ>>, утвореним за допомо
гою префікса pro- від дієслова kaziti 
<<казити•>. - Фасмер ІІІ 373; Черньrх ІІ 
70; Меркулова 3тимология 196 7, 166-
168. -Див. ще казИ:ти, про. 

[прокварасИ:ти] (у виразі [п. ду
шу] <<Освіжитися>>) Нед; - неясне. 

Прокіп (чоловіче ім'я), Прокопій, 
[Праць, Процько, Копка Ж], ст. Про
коп'Ь (1375), Прокопі\\ <<ПресЬчен(ь), 
сп"Ьател>> (1627), Прокофьевичь (1451); 
- р. Прокопий, Прокофий, розм. Про
коп, бр. Прак6п, ч. слц. Prokop, болг. 
Прок6пи( й), Прокоп, м. Прокопие, 
Прокоп, схв. Прокопиjе, Прокоп, слн. 
Prokop, Prokopij, стсл. Прокошш; - че
рез церковнослов'янське посередницт
во запозичено з грецької мови; гр. Про
х6тпос; пов'язують із тrp6xwтroc; <<схоп
лений за руків'я, вийнятий з піхов 
(про меч); той, що схопив меч за ру
ків'я•> або з тrpoxom1 <<Просування, ус
піх•>. - Сл. вл. імен 81; Ткаченко 
УМШ 1958/4, 73; Беринда 228; Пет
ровский · 183-184; Спр. личн. имен 
44 7; Илчев 408; Constaл tinescu 1 Зб. 

Прокл (чоловіче ім'я), ст. Пр6кл'Ь 
<<Славено•> ( 1627); - р. бр. Прокл, 
ст сл. Прок/\'1.; - через церковносло
в'янське посередництво запозичено з 
грецької мови; гр. ПрохМГJс;, ПрохЛ~с;, 

прокурор 

Пр6хЛос; утворено за допомогою пре
фікса тrро- <<Перед, раніше•> від хЛЄос; 
<<слава•>, спорідненого з псл. s!ava <<Сла
ва•>, S!OVO <<СЛОВО>>, укр. слава, слово. -
Беринда 228; Петровский 183; Спр. 
личн. имен 44 7; Frisk І 869-870; Boi
sacq 467, 814. - Див. ще про, слава, 
слово. 

прокламація <<ВИД листівки, друко
вана від о з ва агітаційного характеру•>, 
прокламаційний, прокламувати; - р. 
болг. прокламация, бр. пракламацьtя, 
п. prok!amacja, ч. prok!amace, слц. 
prok!amacia, вл. prok!amacija, м. схв. 
прокламациjа, слн. prok!amacija; -
запозичення з німецької мови; нім. 
Prok1amati6n, як і фр. proc!amatioп, по
ходить від лат. proc!amatio <<крик, за
клик; відозва>>, похідного від дієслова 
proc!amo <<Проголошую, кричу•>, утво
реного за допомогою префікса pro
<<nepeд-•> від c!amo <<кричу, вигукую•>, 
пов'язаного з са!о <<скликаю>>. - СІС2 

684; Коваль 160-161; Черньrх ІІ 70; 
Фасмер ІІІ 37 4; Kopa!itiski 789; Ho!ub
Lyer 396; РЧДБЕ 590; Вуjаклиjа 775; 
Wa!de-Hofm. І 141__..:._142, 227. -Див. 
ще декламація, колокіл, про. 

[прокопкацця] <<Проїхати швидко 
верхи на коні>> НикНикТ Л, [ прокоп ті
тися] «ТС.>> тж; - похідне утворення 
ВіД [копкатu] <<ПідстрибуваТИ веrхИ На 
коні•>, [копкатися, к6бкатися <<ТС.•> 
тж, [к6пки] <<верХИ>>, очевидно, звуко
наслідувальних утворень, паралельних 
до [г6пкатися] <<Підстрибувати верхи 
на коні>> НикНикТ Л, [г6патися] <<ТС.>> 
тж, похідних від вигуку гоп (див.). 

[прокоть] <<Процент, прибуток•> Пі; -
очевидно, результат видазміни запо
зиченого р. прокат <<Тимчасове корис
тування чимось за плату>>, пов'язаного 
з прокатuть, утвореним за допомогою 
префікса про- від дієслова . катuть 
<<котити>>. - Булаховський Вибр. пр. 
ІІІ 299. -Див. ще КQтИ:ти, про. 

прокурор, прокуратор (іст.), [про
кураторія] <<прокуратура•> Куз, проку
ратура, прокур6рство, прокурорша; -
р. болг. прокурор, бр. пракурор, п. 
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пролай 

prokurator «Прокурор, прокуратор», ч. 
сJщ. prokur<Hor <<Прокурор•>, вл. proku
ratoг <<прокуратор•>, м. заст. прокурор, 
схв. прокуратор; - запозичення з 
французької мови; фр. procureur <<упо
вноважений; прокурор•> є похідним від 
procurer <<діставати, здобувати; ст. пік
луватися•>, що виникло з лат. procuro 
<<Піклуюся; керую•>, утвореного за до
помогою префікса pro- <<Перед•> від діє
слова curo <<Піклуюся•>. - СІС2 685; 
Чернь1х ІІ 70-71; Kopaliriski 789-790; 
Holub-Lyer 396; РЧДБЕ 590; Вуjак
лиjа 776; Dauzat 589. - Див. ще ку
ратор, про. 

[пролай] (у виразі [на пролай] <<нав
простець•> Пі); - запозичення з поль
ської мови; п. па przelaj <<Навпростець; 
навперейми•> виникло з ст. przelaj <<бік, 
узбіччя; засідка•>, походження якого не 
цілком ясне; можливо, утворене за до

помогою префікса ргzе- <<пере-•> від діє
слова 1ajac <<Лаяти; (діал., ст.) гавка
ТИ•>; пор. ст. prelaja <<слуги (очевидно, з 
собаками), зобов'язані під час полюван
ня загороджувати оленям дорогу•>. -
Вгі.ісkпег 686; SW V 125. - Див. ще 
лаяти, пере-. 

пролетар, пролетаризація, проле
таріат, [пролетарій] Нед, пролетсі
рія (зб.), пролетаризувсіти; - р. 
болг. пролетсірий, бр. пралетdрьtй, п. 
proletariusz, ч. pгoletar, сJщ. proletar, 
вл. proletaг, м. пролетір, схв. проле
тёр, слн. proletarec; - запозичення із 
західноєвропейських мов; нім. Prole
tarier, фр. proletaire, англ. proletary, 
proletariaп походять від лат. prolёtarius 
<<незаможний, але юридично вільний 
римський громадянин, який служить 
державі тільки тим, що має дітеЙ•>, по
хіднт:о від prolёs <<Нащадок, дитина; 
рід, нащадкИ•>, утвореного за допомо

гою префікса рго- <<уперед•> від дієслова 

alo «rодую, утримую; виховую•>. -
СІС2 685; Чернь1х ІІ 71; Фасмер ІІІ 
375; Kopaliriski 790; Holub-Lyer 396; 
РЧДБЕ 591; Вуjаклиjа 777; Dauzat 
591; Кlein 1251; Walde-Hofm. І 31-
32, ІІ 369. -Див. ще аліменти, про. 
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пролог 

пролtска (бот.) <<Scilla L.; підсніж
ник звичайний, Galaпthus пivalis L.; 
[печіночниця звичайна, Hepatica triloba 
Gilib.; анемона, Апеmопе L. Нед; пере
ліска однорічна, Mercurialis anпua L. 
Нед]•>, пролісок <<Підсніжник звичай
ниЙ•>, [прсіліска] <<анемона дібровна, 
Anemoпe пemorosa L.>> Нед, [приліска] 
(у сполученні п. колопенька <<ТС.>> 
Mak), [прилісок] <<фіалка собача, Viola 
саnіпа Rchb.>> Mak; - р. проліска 
<<Scilla L.; півники, Iris L.; переліска, 
Mercurialis L.•>, бр. праліска <<Печіноч
ниця, Hepatica Mill.; проліска сибірсь
ка, Scilla sibirica Andr.•>; - не цілком 
ясне; виводилось (Потебня РФВ 1880 
IV 196-197) з реконструйованого *pro
lezoka як похідного від prolezti <<проліз
ТИ•> (підсніжники пролізають із-під сні
гу); припускались (Machek Jm. rostl. 
48) давніші префіксальні форми *pri
lesoka, *podolesoka, букв. <<рослина, що 
росте під ліщиноЮ>>; пор. у зв'язку з 
ЦИМ Ч. podleska <<ПеЧіНОЧНИЦЯ>>, СТ. pod
lescka, п. przylaszczka <<ТС.•>; пов'язу
ється також (Преобр. ІІ 131) з ліс. -
Коваль 79; Фасмер ІІІ 374. 

пролог1 <<Церковна книга з житіями 
святих•>; - р. пролог, бр. пролаг, др. 
пролог'Ь <<церковна книга з житіями 

святих•>, болг. м. пролог <<Вступ; поча
ток•>, цсл. nрмоr'Ь <<ТС.>>; - через цер

ковнослов'янське посередництво запо
зичено з грецької мови; гр. тrр6Лоуос; 
<<вступ•>, букв. <<Передмова•> утворено за 
допомогою префікса тrро- <<Перед, упе
ред•> від іменника Л6уос; <<слово, мо
ва•>. - Фасмер ІІІ 375; ГС3 ІІІ 160; 
РЧДБЕ 591. - ДИв. ще логіка, про. -
Пор. пролоr2 . 

пролоr2 <<вступ; початок•>; - р. 
пролог, бр. пралог, п. ч. вл. prolog, 
слц. слн. prolog, схв. пролог, стсл. nро
мr'Ь <<ТС.•>; - у давньоруський період 
могло бути запозичене через старосло
в'янську мову з Грецької; в новітній 
час запозичено з французької мови; 
фр. prologue <<Пролог•> через лат. pгolo
gus зводиться до rp. тrр6Лоуос; «Вступ; 
передмова•>. - СІС 2 686; Фасмер ІІІ 



пролуб 

375; Kopalinski 790; Holub-Lyer 396; 
РЧДБЕ 591; Dauzat 591. - Див. ще 
пролог1 . 

пролуб - див. руб. 
прольотка <<Легкий відкритий екі

паж•>, [пр6літка] «ТС.>> Куз; - бр:. 
прал~тка; -,запозичення з російсько! 
мови; р. пролётка <<ТС.>> є похідним від 
дієслова пролетсіть <<Швидко проїж
джати•>, утвореного за допомогою пре

фікса про- <<ПрО-•> від летсіть <<літати•>; 
ф9рма [пр6літка] є калькою р. про
лётка. - К3СРЯ 369. - Див. ще ле
тіти, про. 

[промантачити] <<протринькати Пі; 
проторгувати, прогендлювати Нед•>, 
[промінтувати] <<ТС.•> Нед; - пов'яза
не з [мантачити] <<Обдурювати; роз
тринькувати•>, [мантулити] <<ВИдурю
вати подачку•>. - Див. ще мантИти. 

[промаячіти] <<промучитися•>; 
очевидно, запозичення з російської мо
ви; р. [промаЯчить (зиму, год)] <<Пере
битися якось, прожити, мучачись, по
невіряючисЬ•> пов'язане з маяться 
<<маятися, мучитися•>, зіставлюваним з 
двн. muoet1 <<трудитися, старатися•>, 

muohi «rруд•>, гр. ІJWЛос; <<ТЯгота, труд•>, 
лат. molёs <<тягар, маса•>. - Пор. маЮ
ла. 

променад <<прогулянка; місце для 
гуляння•>, [променада] <<ТС.•> Куз; - р. 
болг. променад, бр. праменад, п. вл. 
promeпada, ч. слц. слн. promeшida, схв. 
променсіда; - запозичення з францу
зької мови; фр. promeпade <<Прогулянка, 
гуляння; місце для гулянНЯ•> є похідним 

від дієслова ргоmепег <<гуляти•>, що ви

никло з ст. pouгmeпer <<ТС. •>, утворено

го за допомогою префікса pour- ( < лат. 
рго-) від дієслова mепег <<вести•>, яке 
зводиться до лат. mіпо <<Поганяю (ху
добу)•>, пов'язаного з minae <<зубці, ви
ступи; погрози•>, moпs <<Гора•>, спорід
неними з кімр. mynydd, корн. meпeth, 
брет. meпez <<ТС•>, дісл. m0піг <<Гребінь 
(даху)». - СІС2 686; Kopalinski 790-
791; Holub-Lyeг 396; Вуjаклиjа 777; 
Dauzat 591; Walde-Hofm. ІІ 90, 108-
109. -Див. ще про. 

промінь 

прометій (радіоактивний хrм1чний 
елемент); - р. промітий, п. pгomet, 
ч. pгomethium, слц. pгometium; - за
своєно з новолатинської наукової тер
мінології; нлат. promethium утворено в 
194 7 р. від лат. Pгomёthёus, що зводи
ться до гр. ПpO!JfJ&єuc; <<ПрометеЙ•>; 
елемент дістав свою назву на честь 
міфологічного героя Прометея. - СІС2 

686; Волков 96; Фигуровский 103-
105; Kopalinski 791; КІеіп 1251. 

промисел <<виробництво, добуван
НЯ•>, пр6мисл <<ТС. Нед; провидіння•>, 
промисловець, промисловuк, промис
ловість, (промuшленнuк] <<ПрОМИСЛО
ВеЦЬ>> Нед, промисловий <<індустріаль
ний; пов'язаний із промислами•>, про
мишлЯти <<полювати на звіра; дбати; 
займатися якоюсь професією, ремес
ЛОМ>>; - р. пр6мьtсел <<Промисел•>, пр6-
мьtсл <<промисл•>, бр. пр6мьtсел <<про
мисел•>, др. промьtсл'Ь <<думка; піклу
вання, турбота; накреслення; примха•>, 
п. przemysi <<дотепність; винахідли
вість; спосіб; підступ; промисел; про
мисловість; (ст.) . розсудливісТЬ>>, вл. 
premys± <<промисел; промисловість•>, нл. 
psemys± <<ТС.•>, psemys±o <<Промисел•>, 
болг. пр6мис'Ьл <<Промисл, провидіння•>, 
м. промисла, схв. промйсао «ТС.•>, слн. 
premisJek <<МіркуваННЯ>>, СТСЛ. nрОМІ:.ІСі\'"Ь 
<<Промисл, провидіння•>; - псл. рго

mуsІь <<міркування•>, похідне від дієсло
ва promysliti <<обміркувати•>, утвореного 
за допомогою префікса pro- <<про-•> від 
mysliti <<Мислити, мірІчвати•>, похідного 
від myslь <<думка•>. - Фасмер ІІІ 375; 
Алексеев РР 1972/4, 133-134. -
Див. ще мисль, про. 

проміж - див. між. 
промінтувати - див. проманта

чити. 

промінь <<смуга світла; [рукав річ
ки]•>, променякИ (зоол.) <<Підклас одно
клітинних тварин класу сардових, Ra
diolaria•>, променюв·ання, промінниця 
<<райдужна оболонка (ока)•> Она, про
мІння, променевий, променИстий, про
менювальний, променЯстий, промінuс
тий, промінний, промінЯстий, проме-
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промінЯтка 

нuтися, промен{ти(ся), проми-tити
ся, промінювати <<ПроменітИ>> Куз, ви
пром[нювати, [опром{нний] <<Оточений 
промінняМ>> Ж, опром{нювати, ст. про
мень <<промінь (1621); струмінь (води, 
крові) (1656)»; - бр. прамень <<про
мінь>>; - запозичення з польської мо
ви; п. promieri <<Промінь; смуга; пасмо; 
спиця (колеса); рукав річкИ>> відповідає 
укр. [п6ромінь] <<Промінь>>. - Німчук 
32-33; Огієнко РМ 1938 І 43. - Див. 
ще поромінь. 

[промінЯтка] (у сполученні п. ок
ружкувата (бот.) <<костянець окружко
вий, Ho!osteum umbe!!atum L.>>) Нед; -
неясне; можливо, пов'язане з промінь. 

[проміти] (мн.) <<полярне сяйво>> 
Нед, lпром{ття] <<заграва>>; - неясне; 
може бути зіставлене з лtетсіти і з 
промінь. 

[промкнути] <<прослабити (шлу-
нок), пронести; розпізнати, зрозуміти, 
вгадати>>, промкнутися <<Пfоникнути, 
прошмигнутИ>>, [пр6мичка <<щілина 
(між зубами)>> Нед; - р. [промкнуть] 
<<проткнути, продірявити>>, др. пром'Ьк
нутися <<Промчатися>>; - псл. ргошьk
ЛQtі <<промчати; проштовхнути>>, утво
рене за допомогою префікса рго- <<ПрО->> 
від дієслова шьknQti <<Штовхати, руха
ТИ>>. -Див. ще мИкати, про. 

промоція <<присудження вищого 
вченого ступеня або звання; переве
дення до вищого класу>>, промоційний, 
[промувати] <<представляти, рекомен
дувати>> Пі; - р. заст. пром6ция <<про
моція>>, п. pгomocja <<допомога, протек
ція; надання вищого вченого ступеня; 
підвищення (службове); перехід учня з 
нижчого класу до вищого>>, ч. ргоmосе 

<<надання вищого вченого ступенЯ>>, 

слц. promocLa, болг. пром6ция, м. про
моциjа; схв. пром6циjа, промоциjа, 
слн. pгomocija <<ТС.>>;.- очевидно, че
рез польське посередництво запозиче

но з латинсько·!: мови; лат. pгomotio 
<<Підвищення на посаді; надання (зван
ня)>>, пов'язане з promoveo <<рухаю впе
ред, просуваю; підвищую, надаю (зван
ня)>>, утвореним за допомогою префікса 
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прононс 

рго- <<Вперед>> від дієслова moveo <<ру
хаю>>. - СІС2 686; Kopa!iriski 791; Ho
!ub-Lyer 396; РЧДБЕ 592; Вуjаклиjа 
778; Wa!de-Hofm. ІІ 116. - Див. ще 
мобільний, про. - Пор. промува
тися. 

[промуватися] <<Підійматися>> Нед; -
запозичення з польської мови; п. заст. 
pгomowowac si~ <<підійматися на вищий 
рівень; одержувати вищий науковий 
ступінь>> походить від лат. pгomoveo 
<<просуваюся вперед>>. - SJP VII 45. -
Див. ще промоція. 

проникати, [проник] <<пора; діроч
І{а>> Нед, протіклuвий СУМ, Нед, про
никнИй, [непроникавий] <<непроник
ниЙ>> Ж; - р. прониксіть <<Проника
ТИ>>, бр. пранікаць, п. przeпikac, ч. 
рголіkаtі, слц. preпikat' «ТС.>>, болг. про
нИквам <<проникаЮ>>, м. проникне <<ПОЧ
не проростати; проникне; охопить>>, 

схв. проникнути <<почати проростати; 
проникнути, охопити>>, слн. ргопfkпіtі 
<<ПрОНИКНУТИ>>, ЦСЛ. npOHI1KHЖ'rl1 <<ПОба
ЧИТИ здаля>>; - псл. proпikati, ргопіk
ПQtі <<проникати, проникнутИ>>, утворе
не за допомогою префікса pro- <<про, 

череЗ>> від *пikati, ПikПQti <<СХИЛЯТИСЯ 
додолу, опускатися; з' являтися>>. 
Цьrганенко 375; Bri.ickпer 363. - Див. 
ще нИкнути, про. -Пор. виникати. 

проноза, [пронuза] <<проноза>> Бі, 
пронозливий, прон6зуватий; - р. 
[прон6за] «Проноза», бр. пранозліви 
<<пронизливиЙ>>, др. пронозити <<Прони
зати>>, п. [ргопоzа] <<Проноза>> (з укр.); -
псл. [proпoza] пов'язане з ргопіzаtі 
<<пронизатИ>>, утвореним за допомогою 

префікса рго- <<ПрО->> від пizati <<Низати, 
пронизуваТИ>>. - Фасмер ІІІ 73, 375. -
Див. ще низати, про. - Пор. ніж1 , 
заноза. 

прононс <<вимова>>; - р. прононс 
«ТС.>>, ч. ргопопsоvаnу <<Відомий (з по
ганого боку)>>, болг .. м. схв. прононей
ран <<яскраво виявлений; сильно під
креслений; запеклиЙ>>, слн. ргопоnsігап 
<<ТС.>>; - запозичення з французької 
мови; фр. ргоnопсеr <<Вимовляти>> похо
дить від лат. pгonuпtio <<Оголошую; де-



пронурець 

кламую; вимовляю (звуки)>>, утворено
го за допомогою префікса pro- <<упе
ред>> ВіД ДіЄСЛОВа ЛUЛtіО <<ПОВіДОМЛЯЮ, 

оголошую>>, похідного від іменника 
пuпtius <<вісник; звістка>>. - ССРЛЯ 
11, 1242; Holub-Lyer 397; РЧДБЕ 
592; Вуjаклиjа 778; Dauzat 591; Wal
de-Hofm. ІІ 188-189. - Див. ще 
нунцій, про. 

пронурець, пр6нурка, пронурок -
див. нурець. 

пропаганда, пропагандИст, [про
папітор] <<пропагандисТ>> Куз, [про
пагандувати] <<провадити пропаганду>> 
Она, пропагувати; - р. болг. м. про
паганда, бр. прапаганда, П. Ч. СЛЦ. 
вл. нл. propagaпda, схв. проп(ианда, 
слн. propaganda; - запозичення із за
хідноєвропейських мов; нім. Ргораgап
dа, фр. propagande, англ. propaganda 
походять від нлат. pгopaganda <<пропа
ганда>> (букв. <<Те, що підлягає поши
ренню>>), яке виникло на грунті виразу 
Coлgregatio de propaganda fidё <<об'єд
нання для поширення вірИ>> (назва ор
ганізації, яку заснував папа Григорій 
XV у 1622 р. для поширення католи
цької віри) і походить від дієслова pro
pago <<поширюю, розповсюджую, роз

саджую, розводжу (дерева)>>, утворено
го за допомогою префікса рго- <<вперед; 
ДЛЯ>> від pango <<вбиваю; саджаю>>. -
СІС 2 687; Фасмер ІІІ 376; Kopaliriski 
792; Holub-Lyer 397; РЧДБЕ 592; Ву
jаклиjа 779; Dauzat 592; КІеіп 1253. -
Див. ще пагінація, паз, про. 

пропад, пропадистий, пропадний, 
пропадок, пр6падом, пропадущий, про
пажа, пропсіжений, пропалий, пропас
нсі, пропасний, пропdсниця, пропасти, 
пропdстливий, пр6пасть, пропащий -
див. пасти2 . 

пропан (насичений вуглеводень); -
р. пропан, п. ч. вл .. ргорап, слц. слн. 
рrорап, схв. пропан; - запозичення з 
англійської мови; англ. propane «ТС.>> 
утворено шляхом злиття усічених назв 

хімічних речовин ргор(уІ) <<пропіл>>, 
пов'язаної з прИІ<метником ргор(іоліс) 
<<Належний до жирних кислот>>, що 

пропір 

зводиться до гр. тrрwтос; <<першиЙ>>, та 
methan <<метан>>. СІС 2 687; Holub
Lyer 397; КІеіл 1253, 1255. - Див. ще 
протИ.сти. 

пропелер; - р. пропеллер, бр. 
прапелер, п. ргореІ(І)ег <<пропелер; ко
рабельний гвинТ>>, ч. вл. ргореІег <<ТС.>>, 
слц. ргореІег <<ТС.; річІ<овий трамваЙ>>, 
болг. пропелер <<пропелер>>, м. пропе
лер <<Корабельний гвинт; пропелер•>, 
схв. пропелер, слн. propeler <<ТС.>>; -
запозичення з англійської мови; англ. 
propeller <<Пропелер; корабельний гвинт>> 
утворено від сангл. рrореІІеп <<гнати, 
штовхати вперед>>, що походить від 
лат. propello <<Жену, штовхаю вперед, 
підганяЮ>>, утвореного за допомогою 
префікса pro- <<Вперед>> від дієслова реІ
Іо <<б'ю, штовхаю; приводжу в рух>>. -
СІС2 687; Kopaliriski 792; Holub-Lyer 
397; РЧДБЕ 592; Вуjш<лиjа 779; КІеіп 
1253; Walde-Hofm. ІІ 276-277. -
Див. ще про, пульс. 

пропілеї <<Парадний вхід до міста 
чи споруди>>; - р. болг. пропилеи, бр. 
прапілеі, п. propyleje, propileje, ч. слц. 
ргоруІеjе, схв. пропилеjи, -je, слн. pro
pileje; - запозичення з німецької або 
французької мови; нім. РгоруІаеn, фр. 
ргоруІее походять від лат. propylaeum 
(мн. propylaea) <<пропілеЇ>>, що зводить
ся до гр. тrроm)Лаюv (мн. тrроm)Лаю) 
<<переддвер'я, вхід>>, утвореного з при
йменника тrро <<перед>>, спорідненого з 
псл. рго, укр. про, та іменника тruЛГJ 
<<Вхід, брама>>. - СІС2 687; Фасмер ІІІ 
376; Kopaliriski 793; РЧДБЕ 592; Вуjак
лиjа 779; Dauzat 592. - Див. ще пі
лон, про. 

[пропір1 ] <<Прапор>> Нед; - видозмі
нене запозичення з польської мови, 
зближене, очевидно, з основою про
порати; п. pгoporzec <<прапор>>, зменш. 
від псл. *роrрогь, відповідає ч. prapor, 
цсл. npAnop"Ь <<ТС.>>, звідки походить 
укр. прапор. - Bгuckлer 438. - Див. 
ще прапор. 

[пропір2 ] «пропорція, міра, доза, 
порція>>; - очевидно, результат хибно
го сприймання слова проп6р11ія в його 

599 



пропозИція 

польській вимові proporcja як пов'яза
ного з проперти. - Див. ще пропор
ція. 

пропозИція, пропонувати, ст. про
поновати (1656); - р. заст. болг. про
позИция, бр. прапанаваць, заст. пра
пазіцьtя, п. propozycja, proponowaC, ч. 
proposice, proponovat, слц. ргороzісіа, 
м. схв. пропозИциjа, слн. propozfcija; 
- запозичено з латинської мови, оче
видно, через польсЬJ{у; лат. propositio 
<<Основне положення; короткий виклад; 
засновок; пропозиція•> пов'язане з діє
словом ргоропо <<ставлю попереду; ого

лошую; пропоную•>, утвореним за до

помогою префікса рго- <<уперед•>, від 
ро по <<кладу•>. - СІС 1951, 531; Фас
мер ІІІ 376; Kopa!iriski 792; Ho!ub
Lyer 397; РЧДБЕ 592; Вуjаклиjа 779; 
Wa!de-Hofm. ІІ 335-336. - Див. ще 
позИція, про. 

прополіс <<бджолиний клеЙ•> СУМ, 
СІС; - р. болг. прополис, бр. пропа
ліс, ч. слц. propo!is, схв. прополис; -
запозичення із західноєвропейських 
мов; нім. Propo!is <<виступ у вулику•>, 
фр. propo!is <<смола у нуликах•>, англ. 
ргоро! is <<бджолиний клеЙ•> походять 
від нлат. propo!is <<прополіс•>, що зво
диться до гр. тrр6тrоЛtс; <<бджолиний 
клей», букв. «передмістя», утвореного 
з прийменника тrро <<перед•> та іменни
ка тr6Лtс; <<Місто•>. - СІС 2 687; РЧДБЕ 
592; Вуjаклиjа 779; Dauzat 592; К!еіп 
1254. -Див. ще поліс2 , про. 

пропорція, пропориJйний, пропор
ціональний; - р. болг. проп6р11ия, бр. 
прапор11ьtя, п. ргорогсjа, ч. proporce, 
слц. ргорогсіа, вл. propoгcija, м. про
порциjа, схв. пропорциjа, слн. pro
p6гc(ija); - запозичення з латинської 
мови; лат ... р1·орогtіо <<співвідношення, 
розмірність, пропорція•> виникло із сло
восполучення рго portione, що складає
ться з прийменника pro <<за, для, про•> 
та іменника рогtіо <<частина, частка; 

відношення, пропорція•> у формі ор. в. 
одн. - СІС2 687; Фасмер ІІІ 376; Kopa
!iriski 792; Ho!ub-Lyer 397; РЧДБЕ 
593. - Див. ще порція, про. 
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проран <<Протока; прохід у греблі•>; -
запозичення з російської мови; - р. 
проран <<Те.; [невеличка проріха, дірка; 
петельІ<а]•> пов'язане з ранить <<рани
ти•>, рана. - Фасмер-Трубачен ІІІ 
376; Потебня РФВ 1880, 4, 196-197; 
Львов ВКР V 152. - Див. ще про, 
рана. 

проректор <<Заступник ректора ви
щого навчального закладу•>; - р. про

ректор, бр. прарЗктар, п. ч. слц. вл. 
prorektor, болг. проректор, м. прорек
тор, схв. проректор, слн. prorektor 
<<ТС. •>; - запозичення із середньолатин
ської мови; елат. pгorector <<заступник 
ректора•> утворено за допомогою пре

фікса рго- <<Замість•> від rector <<рек
тор•>. - СІС2 688; Kopa!iriski 793. -
Див. ще про, ректор. 

проріха <<дірка в одязі, тканині•>, 
проріх <<Те.; [огріх Нед, Гриц].>; - р. 
прореха <<проріха; недолік, огріх•>, бр. 
прарЗх «Те.; [комір]•>, др. прорtха <<про
ріха•>; - очевидно, похідне утворення з 
вторинним х від дієслова прорізати (др. 
прорtзати); менШ переконливе nов'я
зання з р. редкий, укр. рідкИй (Mik!. 
EW 277; Преобр. ІІ 131; КЗСРЯ 369) 
або зіставлення з дінд. rёkha <<смуга, ри
са•>, гikhati <<креслить, ріже•>, лат. r!ma 
<<шпарина, щілина•> (Ильинский РФВ 69, 
16; ИОРЯС 20, 152-153) чи з лтс. ri
sums, гisiens <<ШПарина, розріз•> (Matze
пauer LF 14, 91). - Фасмер ІІІ 376-
377; Желтов ФЗ 1876, l, 23. -Див. ще 
про, різати. 

[прорішка] <<ВИД шапки•>; - не ціл
ком ясне; можливо, пов'язане з про
ріха. 

пророк <<провісник•>, [прорік, про
рока] <<ТС.•>, проj:юкування, прор6/1т
во, пророчення, пророчество, прор6-
чи/1я. [пророчня] <<Оракул•> Нед, про
роцький, пророчий, пророкувати, про
рочrtти; - р. болг:. пророк, бр. пра
рок, др. пророк~. п. ч. слц. нл. ст. pr~ 
гоk, м. схв. пророк, слн. prбrok; - за
позичення зі старослов'янської мови; 
стсл. nророк"Ь <<ПророК•>, пов'язане з 
дієсловом nрорЕШ"ГІ1 <<сказати, прорек-



просвир 

ТИ>>, утвореним за допомогою префікса 
npo- <<ПрО-•> від дієслова р€Ш'rІ1 «Гово
рити, ректи•>, є калькою гр. тrроср~тпс; 
<<Пророк>>, похідного від дієслова тrp6-
CfJ1l/1І «Говорю раніше•>. що складається 
з префікса тrро- <<наперед, раніше•> та 
основи дієслова cpJl!Jl <<говорю, вислов
ЛЮЮ>>. - Булаховський Вибр. пр. ІІІ 
416; Фасмер ІІІ 377; К3СРЯ 369. -
Див. ще про ректИ. 

[просвцр) (бот.) <<бруслина євро
пейська, Evoпymus europaea L.>> Mak, 
[пр6свир коноплuстий] <<Гібіск коно
плевидний, Hibiscus cannabinus L.•> 
Нед, Mak, [пр6свирки] <<(вид калачи
ків) Ma!va rotuпdifo!ia L. (Ma!va borea
!is WaJI.)•> тж; - r· просвирнЯк 
<<Ma!va L.>>, [просвuрки <<ТС.>>; - утво
рення, пов'язані з [просвирка] <<Про
скура•>, [пр6свирки] <<ТС.•>; назви зумов
лені подібністю плода цих рослин до 
проскури. - Шамота 75. - Див. ще 
проскура. - Пор. проскурень. 

[просвирка] <<проскура>> КІМ, [пр6-
свирки] <<ТС.>> Куз; - р. просвира, 
просвuрка, бр. пр6свіра, др. просвира, 
стсл. nросфорА, nросмрА <<ТС.>>; - ре
зультат виДазміни запозиченого з грець
кої мови тrроасрора <<дар, приношення•>, 
до якого зводиться укр. пр6скура. -
Шамота 74-75; Фасмер ІІІ 377, 381; 
Черньrх ІІ 71; Преобр. ІІ 131. -Див. 
ще пр6скура. 

проевіщати <<робити кого-небудь 
освіченим>>, проевіщення <<Просвітницт
ВО>>, [просвіщіний] <<освічениЙ>> Она; -
р. просвещdть <<Просвіщати>>, др. про
свtщати <<давати світ ло, освітлювати; 
освічувати, удосконалюваТИ>>, болг. про
евещавам <<освічую>>; - запозичення зі 
старослов'янської мови; стсл. npocв-t
w"rA'rl1 <<освітлювати; (перен.) поши
рювати ·освіту, освічувати>> утворено 
за допомогою префікс.а npo- <<про->> від 
дієслова c&i>'rl1'r11 <<світитИ•>. - Див. 
ще про, світ. 

[пр6серен] (бот.) <<Шафран сітчас
тий, Crocus reticu!atus Stev. (L.) Г, 
Нед; первоцвіт, Primu!a L. Mak; пролі
ска дволиста, Sci!!a bifo!ia L. Mak; під-

просИти 

сніжник звичайний, Ga!aпthus niva!is 
L.•>, [пр6сірінь] <<шафран сітчастий Нед; 
підсніжник звичайний; первоцвіт зви
чайний; Primu!a officiпa!is Jacq. Mak>>, 
[прdсер] <<білоцвіт весняний, Leucojum 
verпum L.•> ВеНЗн, [просеред (білий)] 
<<Підсніжник звичайниЙ>> Mak, [просе
рет] <<Шафран сітчастиЙ>>, [просирен
ки] <<ТС.•>, [просиренок] <<брандушка 
різнокольорова, Bu!bocodium versico!or 
{Ker.-Gaw!.) Spring. (Bu!bocodium ru
thenicum Bunge)>>, [просирень] <<Шаф
ран сітчастиЙ•> тж, [просорінти] <<ран
ні, підсніжні лісові квіти•> Ва, [просу
ренка] <<Шафран сітчастиЙ>> Mak, про
суренки Флора УРСР ІІІ, [просуренок 
Mak, пр6сурень] <<ТС.•>, [пр6сурень (га
дючий)j <<брандушка різнокольорова>>, 
[просурuнка] <<Шафран сітчастий Нед•>; 
- р. [просерень] <<Первоцвіт весняний, 
Primu!a veris L.; шафран сітчастий; 
проліска сибірська, Sci!!a sibirica Andr. 
(Sci!!a cernua)>>; - очевидно, складає
ться з префікса про- <<Наскрізь>> та ос
нови іменника ст. серен'Ь <<обледеніла 
кірка на поверхні снігу•> як назва рос
лин, що пробиваються крізь затверді
лий сніг. - Німчук 151. - Див. ще 
про-, серен. 

[просИнець] <<січень СУМ, Нед; гру
день Нед•>, [просuмець] «ТС.>> Нед; -
р. [пр6синец] <<січень•>, др. просинець 
<<ТС.•>, п. ст. prosiniec <<грудень•>, ч. pro
sinec, схв. просинац <<ТС.•>, слн. ст. рго
sіпес <<січень•>, стсл. nроснньць <<ТС.>>; -
псл. ргоsіпьсь, яке більшість дослід
ників пов'язує з sijati <<СЯЯТИ>>, *sinQti 
<<ЗасяяТИ>> (як <<час збільшення соняч
ного світ.JІа>> ); виводиться також (Ma
chek ESJC 484) від sineti <<синітИ•>, ос
кільки назва стосується останнього або 
першого місяця року, коли сонце сві
тить найслабше і дні бувають сірі, си
няві. - Німчук 56; Ho±yriska-Baranowa 
15-23; Фасмер ІІІ 377; Преобр. ІІ 291; 
Mik!. EW 295. - Див. ще про, сіЯ:ти2 . 

просИти, прохати, [прізьба] <<про
хання•> О, [пpocamdp] <<той, що запро
шує гостей на хрестИни, весілля, похо
рон; весільний батько, батько молодої 
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Нед>>, [просятар] «ТС.>> Нед, [просuль
ниця] <<Та, що запрошує>>, [просuтель] 
<<прохач>> тж, просьба, прохання, 
[прохань] <<проханНЯ>> Нед, І прохань] 
<<старець>> Па, [прохатар] <<Прохач; 
той, що збирає гроші на будування 
церкви>>, прохач «Той, що просить; 
жебрак; [той, що збирає гjюші на бу
дування церкви]>>, [прошак] <<Жебрак•>, 
прошення СУМ, Куз, [просuтний] 
<<пов'язанИй з проханням>> Куз, про
хсільний, проханий, [прохатний] <<ВИ
жебранИЙ>> Нед, прошощй, [прuсьма] 
<<благально>> ЛексПол, [допрос] <<до
ПИТ•> Ж, запросИти, запрохати, [за
просець] <<той, що запрошує•> Ж, за
просини, запрошення, запрошуваль
ний, [запрохальний] <<Запрошуваль
ниЙ•> Я, [непроха] <<той, що не про
сить>>, перепросuти, [перепрос] <<супе
речка>> Нед, перепросини <<вибачен
НЯ•>, [попросом] <<Просячи•>, [припро
ха] <<припрохування>>, [спросuти] <<За
просити; запитати>> Нед, спрос <<ПИ
тання, прохання дозволу•>, [спросшш] 
<<Запрошення на весіллЯ>> Нед; - р. 
просuть (<просити>>, бр. прасfць, др. 
просити, п. prosic, ч. pгositi, слц. pгo
sit', вл. prosyc, нл. psosys «ТС.>>, по
лаб. pгi.lse <<просить•>, болг. прося 
<<прошу>>, м. проси <<жебрає; сватаєть
СЯ•>, схв. просити <<сватати (дівчину); 
жебрати; [просити]>>, слн. prositi <<Про
сити•>, стс л. проснтн <<ТС. •>; - псл. 

prositi <<Просити•>; - споріднене з лит. 
prasyti <<вимагати, просити>>, лтс. pra
slt <<ТС.•>, дінд. prasna}J <<питання>>, 
prcchati <<питаЄ>>, ав. fгasa- <<питання•>, 
лат. precor <<Прошу•>, procus <<Нарече

ниЙ•>, гот. fra(hnan <<Питати>>, двн. fraga 
<<ПИТаННЯ>>, .fragёn <<ПИТаТИ>>, НЕН. fra
gen <<ТС.>>, лат. posco (< *porcsc6) <<ВИ
магаю, випрохую•>, сірл. arco <<Прошу•>, 
вірм. harcanem <<Питаю•>, тох. А prak, 
тах. В prek <<просити•>; іє. *реrк-7 рrк
<<nитати, просити•>. - V Фасмер ІІІ 
377-378; Machek ESJC 484-485; 
Trautmann 216; Mi.lhi.-Endz. ІІІ 377; 
Karulis ІІ 76; Walde-Hofm. ІІ 346; Fick 
ІІІ 246; Pedersen Kelt. Gг. І 44; Uhlen-
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beck 173; Hubschmann 464; Гамкрели
дзе-Иванов 108, 237; Pokorny 821; 
Бенненист 334. 

[просівка] (у сполученні п. розсип
часта (бот.) <<Лісова груша•>) Куз; -
очевидно, похідне утворення від просі
ватися <<ОЧИЩаТИСЯ від ДОМіШОК; пада
ТИ на землю>>. -Див. ще про, сіяти., 

просіЯнка (зоол.) <<(вид слимака) 
Нуа!еа•> Нед, Куз; - очевидно, похідне 
утворення від сіЯти; калька науково') 
назви НуаІеа, що походить від гр. uаЛє
щ; <<СКЛЯНИЙ; ПрозориЙ, ЯСНИЙ>>. 
Див. ще про, сіЯти2 . 

проскомідія <<Перша частина пра
вославної літургіЇ•>, проскомuдія «ТС.•> 
Куз; - р. болг. проскомuдия, бр. пра
скамfдьtя, др. проскомидия, проску
мидия, п. proskomidja, ч. proskomidie, 
м. проскомидиjа, схв. проскоміtдиjа, 
цсл. nроскомнднm, nроскоумнднm <<ТС.>>; -
через церковнослов'янське посередни
цтво запозичено із середньогрецько') мо

ви; crp. 1ГрОСУХО/.НОf) «ТС.>>, ПОХОДИТЬ від 
гр. 1ГpoCYXOJ.1t(w <<привожу; схиляю, 
приєдную; прилучаю», утвореного за 

допомогою префікса 1ГроСУ- <<дО->>, пов'я
заного з прийменником 1rp6<;;, 1Грот1 
<<до; проти•>, від дієслова xo11i(w <<Пік
луюся; виховую; приношу•>, пов'язано
го З Xa/JW <<труджуся; СТОМЛЮЮСЯ>>, 
СПОріднеНИМ З дінд. sama}J <<ТОЙ, ЩО 
працюЄ>>' samї <<ТВір•>. - Фасмер ІІІ 
378; SW V 1021; РЧДБЕ 593; Вуjак
лиjа 780; Frisk І 773-774, 908. -
Див. ще протИ. 

проскрИпцін (іст.) <<Оголошення 
поза законом•>; - р. болг. проскрuп
ция, бр. праскрьтцьtя, п. proskrypcja, 
ч. proskripce, слц. proskripcia, схв. про
скріtпциjа, слн. proskr!pcija; - запози
чення з латинської мови; . лат. pros
crїptio <<проскрипція, оголошення поза 
законом; оголошення (переважно про 
продаж)•> є похідним від дієслова pros
crїbo <<публічно оголошую; оголошую 
про продаж; оголошую поза законом•>, 

утвореного за допQмогою префікса рго
<<вперед•> від scrїbo <<ПИШУ•>, спорідне
ного з гр. CYXe<ptcpao/lcп <<дряпаю•>, лтс. 



проскура 

skrїpat <<дряпати•>, далі з псл. skrebti, 
укр. скребтИ. - СІС2 688; Kopalir\.ski 
793; РЧДБЕ 593; Вуjаклиjа 781; Wal
de-Hofm. ІІ 499-500; Pokorny 943, 
946-947. -Див. ще про, скребтИ. 

проскура <<круглий хлібець у пра
вославних церковних обfядаХ>>, [про
скурr:п;я, простuра Нед «ТС.•>, [про
скурки] <<дрібні круглясті груші•> Нед, 
[проскурнеj <<винагО))Qда священикові•> 
Нед, проскурниця, [проскурня] <<міс
це, де печrть проскури>>, [проскурцеві 
(вишивки) <<вишивки на полотні у ви
гляді проскурки•> Нед, [проскурчасті 
(вишивки)] <<ТС.>> Нед; - р. [проскура] 
<<Проскура•>, бр. [праскура], др. прос
кура, проскора, п. proskura, м. поску
ра, [проскура], схв. проскура, цсл. 
проскоІ[рА; - фонетично видозмінене 
запозичення з грецької мови; гр. 1Гро
сrсрора <<дар, приношення•> пов'язане з 
дієсловом 1ГросrсрЄрw <<Підношу, даю>>, 
утвореним за допомогою префікса 
1rpocr- <<ДО->>, пов'язаного з прийменни
ком 1rpo~, 1Гроті <<до; проти•>, від срЄрw 
<<Несу•>, спорідненого з псл. berQ, bьrati, 
укр. беру, брати. - Фасмер ІІІ 381; 
Преобр. ІІ 131; Львов Лексика ПВЛ 
48-49; Fгisk ІІ 601, 1003-1005. -
Див. ще брати, протИ. - Пор. про
свирка. 

[проскурень] (бот.) <<калачики дріб
ненькі, Ma!va pusilla Sm. (Malva гotun
difolia L.); алтея лікарська, Althaea offi
cinalis L. Mak•>, [пр6скурки] <<калачики 
дрібненькі•> Нед, [проскурник] <<ТС.>> 
Mak, [проскурник (боровий)] <<Червець 
однорічний, Scleranthus annuus L.>> 
Mak, [проскурнЯк] <<алтея лікарська 
Нед; калачики дрібненькі Mak•>; - р. 
[проскурнЯк] <<калачики; алтеЯ•>, ч. 
pгosku_rnik «алтея•>; - похідні утворен
ня від пр6скура; назви зумовлені фор
мою плодів цих рослин, що нагадують 

проскури або взагалі якесь печиво. -
Шамота 74; Меркулова Очерки 126-
127; Machek Jm. rostl. 147. - Див. ще 
проскура. 

[проскурИна] (бот.) <<бруслина єв
ропейська, Evonymus europaea L. Г, 

просо 

ВеБ; бруслина бородавчаста, Evony
mus verrucosa Scop.•>, [проск6рина] 
<<бруслина європейська•> ВеБ, [приско
рuна] «ТС.>> ВеНЗн, Mak; - р. [прос
курина] <<жостір проносний, Rhamnus 
cathartica L.•>; - похідне утворення від 
пр6скура; назва зумовлена nодібністю 
плода бруслини до проскури. - Ша
мата 75; Machek Jm. rostl. 147; Яньrш
кова Зтимология 1985, 42. - Див. ще 
проскура. -Пор. просвир. 

просо (бот.) <<Panicum L.•>, [пр{в
сисько] <<просище, поле, де росло про
СО•> ЛЧерк, прfсисько, пр[сище, [пр[с
ка, пр{ско Нед, пр{снисько, пр{снище, 
пріссЯ, прісько Mak] «ТС.•>, прісце 
(зменш.) <<Просце•>, просuна <<зернина 
проса•>, [просuня] <<просяна солома чи 
полова•> Дз, просuще <<ПОле з просом 
або після проса•>, [просівка (розсипча
ста)] <<Просянка розлога, Milium effu
sшТI L.•> Mak, [просівка (весняна)] 
<<просянка весняна, Milium vernale 
М.В.•> Mak, [пр6ска] «поле, з якого 
знято просО•> Л, [просовик] <<Просяю<а 
весняна•> Mak, [просовище] <<Просище•> 
Mak, просце (зменш.), [просяник] <<nро
сянка розлога•> Mak, [просЯнuця] <<Про
сяна солома або полова УРС, Нед; вид 
висипки в дітей Нед•>, [просЯнuще] 
<<Просище•> Дз, До, просЯнка <<Milium 
L.; просяна солома; [мишій зелений, 
Setaгia viridis (L.) Р.В. Mak]; (орн.) 
Emberiza calandгa L.•>, [пр6сьє] <<Проси
ще•> Л, просЯнuй; - р. м. просо, бр. 
проса, др. просо, п. ч. слц. вл. ргоsо, 
нл. psoso, полаб. prosu, болг. просо, 
схв. просо, слн. proso, цсл. просо; -
псл. proso; - походження неясне, мо

жливо, неіндоєвропейське; пов'язуєть
ся також з дінд. par~ab <<Сніп•> (Mayrho
feг ІІ 230), з коренем іє. *рге-(s-) <<да
вити, бити•>, наявним у прати <<(перві
сно) бити•>, лат. premo <<тисну•>; мало 
переконливі зістав.n,ення з лат. роггuт 
<<цибуля•>, гр. 1rpacrov «ТС.•> (Fick ВВ З, 
163; Младенов 530; Uhleпbeck 159); з 
ЛИТ. SОГа <<ПрОСО>>, дінд. psarab <<бенкеТ>> 
(Нігt IF 21, 173), з р. [прЯда] <<ВИд 
проса•> (Jokl Jagic-Festschr. 482), із гр. 

603 



просодія 

nєpxv6<;; <<СтрокатиЙ>>, дінд. pfsф «ТС. >> 
(Niedermann Symb. Rozwadowski І 112-
113). - Фасмер-Трубачев ІІІ 378--:-
379; Черньrх IJ 71-72; Machek ESJC 
485; Schuster-Sewc 1161; Holub-Kop. 
295; Skok ІІІ 52. 

просодія <<система висотних, сило
вих і часокількісних фонетичних засо

бів; сукупність правил у віршуванні>>, 
[прозодія] «ТС.>> Куз, просодuчний, ст. 
просодия <<НаголоС>> (1642); - р. про
с6дия, бр. прас6дьtя, n. prozodia, ч. 
prosodie, слц. proz6dia, болг. прозодия, 
просодия, м. прозодиjа, схв. прозі5ди
jа, слн. pгozodija: - запозичено з ла
тинської мови; лат. prosodia <<Просодія, 
тонічний акцент, часокількість складу>> 
nоходить від гр. 1rpocr~oie< <<Пісня з аком
nанементом; наголос; орфографічний 
знак наголосу, придиху, часокількості>>, 
утвореного з прийменника 1rp6cr (1Гроті) 
<<від, з; до, проти>> та іменника <.(Jo~ 
<<ПіСНЯ>>. - СІС2 688; Hiltti-Woгth 14; Ko
paliriski 798; Holub-Lyeг 399; РЧДБЕ 
589; Вуjаклиjа 77 4; КІеіn 1256; Boisacq 
15, 816-"-817, 1079. - Див. ще ода, 
протИ. 

[просонцвіт] (бот.) <<соняшник, He
lianthus annuus L.>> ВеНЗн, [процон
цвіт] <<ТС.>> НЗ УжДУ 26/2; -резуль
тат поєднання прийменника про та 
іменників сонце і цвіт. - Див. ще 
про, сонце, цвіт. 

[просопівець] (орн.) <<горобець, Pas
ser BrisS.>> Л; - давніше * просопu
вець, складне слово, утворене з імен
ника просо та дієслова пuти; пор. ін
шу назву горобця - [просЯник] Л; 
обидві зумовлені тим, що горобці охоче 
скльовую1ь просо; пор. також [пить 
кон6плі] «Визбирувати, викльовувати 
сім'я конопель>> (про горобців) Л. -
Див. ще пИти, просо. 

проспект <<широка пряма міська 
вулиця; поширений виклад плану; рек
ламна листівка>>, ст. проспект'Ь <<ВИд 
(на щось)>> (1717-1740); - р. болг. 
проспект, бр. праспект, п. ч. вл. слц. 
prospekt, м. проспект, схв. проспе
к(а)т, слн. pгospekt; - запозичено з 
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німецько·і мови; н. Prospekt <<вид, перс
пектива>> nоходить від лат. prospectus 
<<ВИд; погляд; увага>>, пов'язаного з діє
словом ргоsрісіо <<дивлюся в далечінь; 
бачу здаля>>, утвореним за допомогою 
префікса рго- (на позначення руху впе
ред) від дієслова specio <<дивлюСЯ>>. -
СІС2 688; Черньrх ІІ 72; Цьrганенко 
376; Kopaliriski 793; Holub-Lyer 398; 
РЧДБЕ 593; Вуjаклиjа 781. - Див. ще 
про, спектакль. 

[простень] <<Нитка на веретені Г; 
починок (пряжі) Нед; канат Куз>>, 
[прострінь] <<нитка на веретені Г; по
чинок (пряжі) Нед>>; - р. [простень] 
<<починок, веретено з пряжею; верете

но з навоєм трьох починків пряжі; ве
ретено з навоєм пряжі у дві нитки для 

зсукування>>, бр. [прасцень] <<Починок, 
нитки на веретені з трьох веретен>>, 
[просцінь] <<Кілька звитих і зв'язаних 
разом нитками веретен із пряжею на 
одному довгому веретені>>; - очевид

но, псл. (ех.) *ргоstьnь, утворене від 
прикметника prostь <<простиЙ>>; моти
вація назви не зовсім ясна. - Труба
чен Рем. терминол. 101. - Див. ще 
простИй. 

простерти, [прістерти] ВеЛ, про
стирати, [просторити] «nростирати>> 
Нед, простор{шати, пр6ст{р СУМ, Г, 
[простірнЯ] <<Просторе місце>> Нед, 
[прост6р] <<простір>> Нед, [простора] 
<<Простір, просторіНЬ>>, [просторина] 
«ТС.>> Нед, [просторищеj <<царина, 
простір>> Куз, просторінь, [просторо
нище] <<просторінь>>, lпросторонство] 
щарина, галузь>> Нед, [просторонь] 
<<Просторінь>>, простірний <<ПросториЙ>> 
Нед, просторий, [прост6рний Куз, 
просторощшй Нед] <<ТС.>>, просторо
вий, розпросторити <<розтягти, розки
дати, розповсюдити>>, [розпростор] 
Нед; - р. простереть <<простерти>>, 
др. простерти <<ТС.>>, п. rozpostrzec 
<<розпростерти>>, ч. prostfiti <<розстели
ТИ>>, слц. prestriet' <<Постелити; накрити 
(стіл)>>, вл. pfestrec <<розтягти, розсте
лити (скатертину); закинути (сітку)>>, 
нл. psestres <<розстелити, простягти>>, 



простИ б і 

болг. простра <<простру, простягну; 
розвішаю (білизну)•>, м. простре <<роз
стеле; простягне, простре», схв. про
стрёти <<Простерти; розстелити; засте

лити•>, слн. prostreti <<простерти>>, стсл. 
простріітн <<ТС.•>; - псл. *prosterti, по
в'язане чергуванням голосних із *stor
na <<сторона>> і утворене за допомогою 
префікса pro- від дієслова *sterti (не 
збереженого в слов'янських мовах), 
спорідненого з дінд. stmati (stmoti, sta
rati) <<сипле, кидає•>, ав. staraiti <<сипле, 
стеле•>, лтс. stirinat <<рухати, трясти>>, 
алб. shtrinj <<розстеляю•>, гр. aт6pvOJ.1t 
<<СТеЛЮ>>, O"TOpEVVUJ.ll, O"TpWVVUJ.ll <<ТС.>>, 
лат. sterno <<стелю, розстеляю•>, дірл. 
sernim «ТС.>>, сірл. srath <<берег, долиv
на•>. - Фасмер ІІІ 379; Machek ESJC 
589; Варбот 75; Tгautmann 287; 
MtJhi.-Endz. ІІІ 1071, 1074; Meillet 
MSL 16, 245; Pedersen Kelt. Gr. І 52; 
Persson Beitr. 448; Walde-Hofm. ІІ 590; 
Hofmann 339; Pokorny 1029-1 030; 
Мельничук 3тимология 1984, 139. -
Див. ще про. - Пор. сторона. 

простИбі <<вибач( те); l милостиня]>>, 
простИбіг «ТС.>>; - результат злиття 
словосполучення простu біг, яке скла
дається з форми наказового способу 
дієслова простИти (З ос. одн.) та 
іменника біг <<Бог>>, що зазнав реду1щїt"; 
букв. <<хай простить Бог•>. - Велигор
ський РМ 1935 І 29. - Див. ще боr1 , 
простИти. - Пор. спасИбі. 

простИй, простакуватий, просту
ватий, простак, простацтво <<Проста
куватість; nрості люди; [побут просто
люду]•>, [простаченко] <<СИн просто
людина,>, lпростачuсько] <<Простак•>, 
[простачія] <<Простацтво•> Куз, [про
стачка] <<Мішковина>> О, [простець] 
<<Прямий напрямок•>, [прости нЯ] <<Про
стота Нед; ·проста людина•>, [пр6стка] 
<<Протока; з'єднувальний · канал>> Куз, 
[прос( т) ник] <<пряме, вертикально роз
ташоване стебло>>, простота <<Про
сті сть; [простолюд; неук, невіглас]•> 
СУМ, Г, [пр6сточка] (пестл.) <<Просто
людинка; проста жінка•>, [простуха! 
<<Проста горілка>> Нед, простушка, 

простИй 

[простЮга] <<проста горілка•> Нед, 
[простЮха] «ТС.>> Куз, [простЯка] 
<<Проста, негорда людина>>, [простянu
ще] <<Селюк>> Пі, [простЯха] <<ВИд плах
ТИ>>, [простЯчка] <<ТС.>>, [пр6щсіва] 
<<Чеrнь, прОСТОЛЮД>> Г, Нед, lпроста
ти <<іТИ>>, [простачити] <<ставати бру
тальним•> Куз, простіти, простіша
ти, простувати <<іти; [випрямляти]>>, 
пр~стуватися <<Випростовуватися•>, 
просто <<Прямо; навпроти•>, lпростя
к6.м] <<навпростець>>, впрост <<Прямо, 
напроти; просто; [уздовж; зовсім],>, 
вИпростати, [запроста] <<ПрОСТО>> Ж, 
запросто, [іспроста] <<Спроста>> Она, 
[напр6стати] <<виnрямити>>, [напрош
кu] <<НавпростеЦЬ>>, [напрощкu] Нед, 
навпрост, навпростець, навпrюшкu 
«ТС.•>, [опр6стати] <<звільнити>>, !опро
стати] <<ВИріВНЯТИ>> Нед, [опростати
ся] <<звільнитися; опритомнітИ>>, [оп
рошкувати] <<Ходити навпростець•>, 
опростИти, опрощенець, опрощенст
во, [попр6сту] <<простО•> Нед, розпрос
тати, спростити, спростувати, 
спрощенець, спрощенство, спроста 
УРС, Г, [упр6ст] <<Прямо•>; - р. 
прост6й <<ПростиЙ>>, бр. пр6стьt <<ТС.>>, 
др. простьш <<Прямий; простий, зви
чайниЙ•>, п. pгosty <<Прямий; простиЙ•>, 
ч. слц. prosty <<Простий; позбавлений 
(чогось)>>, вл. prosty <<застиглий; nрос
тий; позбавлений (чогось)>>, нл. psosty 
<<ТС.>>, полаб. pгoste <<божевільний, без
глуздиЙ•>, болг. м. прост <<ПростиЙ>>, 
схв. прост «ТС.>>, слн. prost «вільний; 
безплатний; простиЙ>>, стсл. прост'Ь 
<<простий; прямий; дешевий; грубий>>; --:
псл. prostь виводиться (Machek ESJC 
485) з *prot-tos <<Звичний, звичайниЙ•>, 
за походженням пас. дієприкм. мин. ч. 
від дієслова *pгosti ( < *pгot-ti) <<Звика
ти, бути звиклим (до чогось)•>; - спо
ріднене з лит. prasti <<звикати, бути 
звиклим, розуміти, збагнути, (пі)зна
ТИ>>, лтс. prast <<розуміти, збагнути, по
мітити•>, прус. (iss)-pгesnan <<розум>>, 
(iss)prestun <<розуміти•>, тох. А pratim 
<<рішення, намір•>, лат. ( inter-)ргеs <<посе
редник, пояснювач, товмач (перекла-
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дач)•>, гот. fraj:>i <<розум, сенс•>, fraj:>jan 
<<думати, пізнавати, розумітИ>>, fгoj:>s 
<<розум.ний, розсудливиЙ•>, двн. (ant-) 
fгist(a) <<тлумачення, nереклад•>; nояс
нюється також (Маугhоfег ІІ 373) як 
складне *pro-st-ь ( < *pгo-sthos) <<Видат
НИЙ>>, перший компонент якого nов'язу
ється з прийменником (префіксом) рго 
(pro-), другий - із sjati <<Стати•> або 
вважається (Schuster-Sewc 1162) дав
нім суфіксом; виведення з prostr-ь <<роз
стелениЙ•>, пов'язуваного з *prosterti 
<<простертИ>> (Mikl. EW 321), як і збли
ження *ргоs-t-ь <<ПростертиЙ•> із plast-ь 
<<ПЛаСТ>> (Потебня у Преобр. ІІ 134), 
мало переконливе. - Фасмер ІІІ 380; 
Чернь1х П 72; Младенов 530; Skok ІІІ 
52-53; Trautmann 281; Persson Веіtг. 
~40; Rozwadowski RSI 2, 94; Meillet 
Etudes 161, 234. 

простинЯ, [прастанd] <<Простиня•> 
Кур, lпр6сцінь] <<плахта>> О; - р. прос
тьtнЯ, [простина], бр. прасціна; -
очевидно, виникло внаслідок дисиміля
ції з др. * простир я, пов'язаного з про
стирати <<Простирати•>; пор. укр. ст. 

простира (простирою) (1699), м. 
простирка <<Підстилка, килим, на яко

му сплять•>, схв. простйрка не.•>, а 
також лит. prastyria <<Простиня, покри
вало•>, молд. простuре, рум. ргоstіге 
<<ТС.>>, що походять від того самого дав
ньоруського слова; менш обгрунтова
ним є пов'язання з псл. prost-ь <<Прос
тиЙ•>, укр. пр6стuй з безпосереднім 
виведенням від *prostyni (Фасмер ІІІ 
381; Преобр. П 135; Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 362; Саболевский РФВ 
66, 397; Желтов ФЗ 1876/6, 48). -
Потебня К ист. зв. ІІІ 51; Buga RR П 
523-524 . ..,.._ Див. ще простерти. -
Пор. Простирало. 

простирадло <<Простирало, прости
НЯ•>; - бр. прасцірадла; - адаптова
не на українському грунті запозичення 
з польської мови; п. przescieradlo 
( < псл. зах. [*prosteradlo]) відповідає 
укр. простирало. Булаховський 
Вибр. пр. ІІ 362; Shevelov Hist. phonol. 
80. - Див. ще простирало. 
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простирало; р. простирало 
(церк.) <<КИЛИМ•>, др. простирало <<міс
це для розстилання; сушильня>>, п. 

przescieradto <<простирало, простиня•>, 
ч. pгosteradlo, слц. prestieгadlo не.; за
пиналО•>, вл. presceradlo <<килим•>, нл. 
psesceradto <<запинало; ковдра, килим•>, 
цсл. простнрмо <<Сушильня (місце, де 
щось розстилають)•>; - псл. ех., півд. 
[*prostira(d)lo], (зах. [*prosteradlo]) ут
ворено від дієслова [prostirati] (зах. 
[prosterati]) <<Простирати•>. - Див. ще 
простерти. - Пор. простирадло. 

[ простИрЯдно] <<простира{д)ло, nрос
тиня•> Г, Нед; - очевидно, результат 
контамінації слів простира(д)ло і 
рядно (див.). 

простИти <<Вибачити; [попрощатися 
(з кимось)]•>, простuтися, прощати 
<<вибачати; [прощатися з кимось]•>, 
[пращати] <<ТС.•> Нед, прощатися, 
[пращанє] <<Прощання•> Нед, пр6ща 
<<Паломництво; відпущення гріхів; [над
могильна промова Нед]•>, прощання 
СУМ, Нед, прощальник <<козак, що 
пращався бенкетом із світським жит
тям перед тим, як вступити до ченців•>, 

прощення СУМ, Нед, прощальний, 
[опростИти] <<благословити (когось 
при прощанні)•> Ж, [опростuтися] 
<<Примиритися, розлучитися в добрій 
злагоді•> Ж, [опрощення] <<прощання; 
пощада, ласкаве ставлення•> Г, Ж, роз
прощання, [спростИти] <<простити•> 
Нед; - р. простИть <<простити•>, др. 
простити <<Вибачити; вилікувати•>, п. 
рГОSСЇС <<ВИПрЯМЛЯТИ>>, Ч. prostiti <<ПО
збавляти; звільняти•>, болг. простЯ 
<<прощу, вибачу•>, м. прости <<nростить, 
ви бачить•>, ех в. простити <<простити, 
вибаЧИТИ>>, ЦСЛ. npOC'Гt1'Гt1 «ТС.>>; - ПСЛ. 
prostiti, очевидно, похідне · від prost-ь 

<<вільниЙ•>; первісно означало <<Звільни
ти від чогось>>. - Булаховський Вибр. 
пр. ЛІ 388; Фасмер ІІІ 380; Machek 
ESJC 485; Skok ІІІ 52-53. - Див. ще 
простИй. 

проституція,. проститутка, про
ституювати; - р. болг. проститу
ция, бр. прастьtтуцьtя, п. prostytucja, 
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ч. prostituce, слц. pгostitucia, вл. prosti
tucija, м. проституциjа, схв. прости
туциjа, слн. prostitucija; - запози
чення з французької мови; фр. pгostitu
tion походить від пізньолат. prostitпtio 
<<Проституція; ганьблення, безчещен
НЯ>~, похідного від дієслова лат. pгosti
tuo <<виставляю на продаж; проституюю; 
ганьблю, безчещу>>, утвореного за до
помогою префікса pro- <<Перед, уперед, 
попереду>> від statuo <<ставлю, вистав
ЛЯЮ>>, пов'язаного з дієсловом sto 
<<СТОЮ>>, сnорідненим з псл. stati, укр. 
стати. - СІС2 688; Черньrх ІІ 72; Ko
palinski 794; Holub-Lyeг 398; РЧДБЕ 
593; Вуjаклиjа 781-782; Dauzat 593; 
Walde-Hofm. ІІ 587, 596-599. 
Див. ще про, стати. 

простоволосий <<З непокритою го
ловою>>, [простовол6сє] <<перебування 
з непокритою головоЮ>> (про жінок) 
Нед, [розпростовол6сити] Нед; - р. 
простовол6сьи1, бр. проставал6сьt, 
др. простоволосьш, п. pгostowlosy, ч. 
слц. prostov]asy, цсл. прос'Т'ОВtн:\сьш <<З 
вільно ношеним, непокритим волос

СЯМ>>; - псл. *prostovolso, утворене з 
основ nрикметника pгosto <<вільниЙ>> та 
іменника *volso <<ВОЛОС>>; менш обгрун
товане виведення першого комnонента 

pгosto- з припущуваного прислівника 
{й префікса) *pro-z-to <<Окремо, вільнО>> 
(Otr~bski JP 1967 47/3, 173-176). -
Див. ще волос, просп-Ій. 

прострація <<Стан надзвичайної фі
зично·) і нервово-психічно") кволості>>; -
р. болг. прострация, бр. прастрацьtя, 
п. pгostracja, ч. pгostrace, слц. prostra
cia; - запозичення з пізньолатинської 
мови; пізньолат. prostratio <<повалення; 
засмученнЯ>> є похідним від лат. prбs

terno <<валю, зрубую; руйную; засму
чую>>, l:твореного за допомогою nрефі
кса pro- <<Перед-, уперед>> від sterno 
<<розстеляю; сиплю; валю; засмучую>>, 

спорідненого з псл. *pгosteгti, укр. 
простерти. - СІС2 688; Kopaliriski 
794; РЧДБЕ 593; Dauzat 593; Wa!de
Hofm. ІІ 376, 590-591. - Див. ще 
про, простерти. 

протак 

[простріл] (бот.) <<СОн-трава лучна, 
Pulsatilla pгatensis Мі!!.; сон-трава ве
лика, Pulsatilla gгandis Wendeгoth. 
(Pulsatilla vulgaгis MiJI.),> Mak, [про
стріл (лісовий)] <<аконіт шерстистовус
тий, Aconitum lasiostomum Reichenb. 
(Aconitum lycoctonum L.)>> Mak; - бр. 
[прастр9л] «Трава, якою лікують ко
рів, що не теляться>>; - очевидно, за
позичення з російсько·! мови; р. про
стріл <<СОн-трава, Pu!satilla Adaпs.>> яв
ляє собою результат семантичної видо
зміни слова простріл (мед.) <<про
стріл, параліч, удар>>, похідного від 
простріливать <<прострілювати>>, утво
реного за допомогою префікса про

<<ПрО->> від стрел.Ять <<СТріЛЯТИ>>, якому 
відповідає укр. стрілЯти; назва зумо
влена отруйністю цих рослин (Вісюлі
на-Клоков 126, 496; Нейштадт 254). -
Див. ще про, стріла•. 

[прострітник] (бот.) <<(види лути
ги) Atriplex laciniatum L., AtгipJex lati
folium Whlnb.; перстач гусячий, Poten
tilla anseгina L.>> Mak, [перестрітник] 
<<АtгірІех latifolium Whlnb.>> Mak, [по
стрітник] <<лутига, Atгiplex L.,>; - не 
цілком ясні назви; можливо, пов'язані 
з пристріт <<Хвороба від зустрічі, зу
рочення>>, [перестріт] «ТС.>>, оскільки 
частина хвороб, що їх лікують росли
нами з цією назвою (О. П. Попов, Лі
карські рослини в народній медицині 
138, 185), могла вважатися наслідком 
зурочення. - Див. ще пfИстріт1 , стрі-
тити. - Пор. пристріт . . 

простягтИ, простягнути, [прос
тЯжнuй] <<ДОВГИЙ і ПОЛОГИЙ>>, [впр6-
стяж) <<цугоМ>>, [упр6стяж] <<один за 
одним>> Куз, [повистягсіть] <<Попротя
гувати>> Кур; - результат контамінації 
форм протягти і розтягти . . - Див. 
ще тягтИ. 

просуренка, просуренок, пр6су
рень - див. просерен. 

просяюіти - див. сЯюіти. 
[протак] <<решето ВеЗа; рідке реше

то 0>>, [претак] <<решето; велике реше
то для просіювання· полови>> ВеБ; -
адаптоване запозичення з польської 
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мови; п. pгzetak <<решетО•>, споріднене з 
болr. [протак, прот'Ьк, проток] <<шкі
ряне решето з широкими дірками; ве

лике сито на борошно•>, схв. протак 
<<рідке решето•>, є похідним від дієслова 
pгzetaczac <<nереливати; просіювати 
(через решето)•>, pгzetoczyc <<Перелити, 
переточити•>, утвореного від toczyc <<то
чити, цідити•> за допомогою префікса 
ргzе- <<Пере-•>, що, як і в більшості ін
ших західнослов'янських мов, витіснив 
первісний тут префікс рго- <<ПрО->>; зна
чення <<просівати (про зерно)•>, очевидно, 
в минулому було властиве дієслову п. 
pгzetaczac, але нині втрачене; пор. схв. 
проточити <<Вилити; просіяти (крізь 
решето)•>, укр. точuти <<лити; цідити; 
просівати (крізь решето)>>. - О ІІ 156; 
Bгuckneг 564, 573; SW V 219; Варбот 
41, 43. - Див. ще пере-, про, то
чИти•. 

Протас, Протасій, Протазь, ст. 
Протасїй <<Предчин(н)ьrЙ•> (1627); 
р. болr. Протасий, бр. Пратас, Пра
тасій, др. Протасии, п. Pгotazy, слц. 
Pгotaz, м. Протасие, Протазие, схв. 
Протасиjе; Протазиjе, слн. Pгotazij, 
стсл. ПротАСtш, ПротАс'Ь; - через цер
ковнослов'янське nосередництво запо
зичено в давньоруську мову з грецької; 
гр. Протааю<;; nов'язане з 1Гротаааw 
<<Ставлю попереду, висуваю наперед>>, 

утвореним за допомогою префікса 1Гро
<<Перед-, уперед>> Від TcXO"O"W <<СТаВЛЮ, 
кладу•>, можливо, спорідненого з лит. 
patogus <<зручниЙ•>, лтс. patags «ТС.>>. -
Бл. імена 82; Беринда 228; Петровский 
184; Спр. личн. имен 447; Fгisk ІІ 
845-846, 859; Boisacq 944-945. -
Див. ще про. 

[протачник] (бот.) <<вероніка, Veгo
nica L.>>. Mak, [протачник (гадинець)] 
<<вероніка дібровна, Veгonica chamaed
rys L.>> Нед; - р. [переточник] <<Веро
ніка•>, бр. [пржзтачнік] <<Вероніка лі
карська, V. officinalis•>; - адаптоване 
заnозичення з польської мови; п. pгze
tacznik <<вероніка>> є словом нез'ясова
ного походження; пов'язання з taгgac 
<<смикати, сіnаТИ>> (через форму prze-
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taгinik <<Вероніка•>), ч. tгhati «ТС.; рва
ТИ>> (Machek Jm. rostl. 213) або з п. 
pгzetak <<решето•> ( S W V 219) мало пе
реконливі; пор. ч. [potocnik] <<Вероніка 
струмкова, Veгonica boccabunga L. >>, 
похідне від potok <<Струмок•> (росте біля 
струмків). 

[проташлювати] <<Продати. розба
зарити•> Нед; - неясне. 

[протвина] <<Залізний лист для пе
чива; деко•> Л, [протовень] <<ЛИСТ, де
КО•> До, [протвель] <<лист із заліза для 
випікання хліба, печива•> Ва; - оче
видно, запозичення з російської мови; 
р. противень <<лист, декО•> походить 
від нвн. Bгatpfanne <<сковорода•>, видо
зміненого, очевидно, внаслідок народ
ноетимологічного зближення з против 
<<Проти>>. - Фасмер ІІІ 383. - Див. ще 
братван. 

проте <<Однак; усе-таки; [тому, че
рез те Нед]•>, [прото] <<Проте; незважа
ючи на те, однаК>> О; - п. pгzeto <<ТО
му>>, ч. proto <<Тому, завдяки цьому; для 
того, щоб•>, слц. ргеtо «Тому, ось чому•>, 
вл. preto <<За це•>, нл. pseto <<усе-таки, 
незважаючи на це, проте; тому>>; -
результат злиття прийменника про <<За, 
для, через (nричинове)>> з вказівним 
займенником те (то); значення <<Од
нак•> розвинулось на основі первісно 
причинавої конструкцff із запереченням 
а (але) про те не <<але через те не•>. -
Див. ще про, той. 

протегувати <<сприяти, підтримува
ТИ>>, протектор, протекторат, про
текціонізм, протекціон{ст, протек
ція; - п. вл. pгotegowac <<протегува
ти•>; - запозичено з латинської мови, 
можливо, через nольську; лат. pгotego 

<<Прикриваю, nокриваю; захищаю, при

ховую•>, утворено за допомогою префі

кса рго- <<уперед; для, на користЬ>> від 
дієслова tego <<покриваю; ховаю; захи
щаю; охороняю•>, спорідненого з ді рл. 

tech <<дім•>, teg, дкімр. tig «ТС.•>, двн. 
decch(i)u <<Покриваю•>, dah <<дах•>, нвн. 
Dach «ТС.>>. - СІС2 689; Черньrх Il 73; 
Kopaliriski 795; Walde-Hofm. П 654-
655. - Див. ще дах, про. 



протеже 

протеже «Особа, якій хтось сприяє•>, 
протежувати <<протегувати•> Куз; -
р. болг. протеже, бр. пратзжЗ, ч. 
proteze, protege, слц. заст. proteze, схв. 
протежё, слн. pгotezirati <<Протегува
ТИ>>, pгoteziranec <<протегований, про
теже•>; - запозичення з французько·і 
мови; фр. pгotege <<протеже, протего
ваний, улюбленець•> пов'язане з діє
словом pгoteger <<Протегувати; захища
ти; охороняти; сnрияти•>, що походить 

від лат. protego <<пgикриваю; приховую; 
захищаю•>. - СІС 688; Черньrх ІІ 73; 
РЧДБЕ 594; Вуjаклиjа 782; Dauzat 
593. - Див. ще протегувати. 

протез <<штучний орган•>, [протеза] 
«ТС.•> Куз, [протезарня] <<фабрика, де 
виготовляють протези•> К уз, проте
зuст, протезувати; - р. протез, 
заст. протеза, бр. пратЗз, п. proteza, 
ч. слц. слн. proteza, болг. м. схв. про
теза; - запозичено з французької мо
ви, очевидно, через посередництво ро

сійської й польської; фр. prothese <<Про
теЗ•> являє собою видазміну гр. 1Гр6СУ
&єСУt~ «Приставлення; додавання, при
єднання•>, похідного від дієслова 1ГроСУ
ті&rнн <<Приставляю, прикладаю, до
даЮ>>, утвореного за допомогою префік
са 1ГрОСУ- із значенням додавання, спо

рідненого з псл. protivь, укр. проти, 
від дієслова ті&rJІJІ <<ставлю, кладу•>, 
спорідненого з псл. deti, укр. (по)дf
ти. - СІС2 688; Черньrх ІІ 73; Kopaliri
ski 795; Holub-Lyer 398; РЧДБЕ 594; 
КІеіn 1257; Dauzat 593; Fгisk ІІ 600-
601, 897-898; Boisacq 816-817, 
969-970. - Див. ще діти2 , протИ. 

протеза «Поява неетимоло~чного 
елемента на початку слова•>, проте

тuчний; - р. болг. м. схв. протеза, п. 
proteza, ч. prothese, prothesis, слц. слн. 
proteza; ~ запозичення з німецької е1бо 
французької мови; н. Pгothese <<проте
за•>, фр. prothese «ТС.>> походять від лат. 
prothesis <<приставлення літери (спереду 
слова)•>, що зводиться до гр. 1Гр6СУ&ЄСУІ~ 
<<приставлення, приєднання•>, 1Гр6&єСУІ~ 
<<ПрефіКС>>. - СІС2 688; РЧДБЕ 594; 
КІеіn 1258. -Див. ще протез. 

20 2---460 

протест 

протеfн <<простий білок,>; - р. 
болг. м. протеuн, бр. пратз{н, п. pro
teina, ч. pгotein, слц. слн. protein, схв. 
протейн; - запозичення із західноєв
ропейських мов; нім. Pгotein, фр. pгote
ine, англ. protein походять від нлат. pгo
teinum <<протеїн~, утвореного голландсь
ким хіміком Г. И. Мюльдером у 1838 р. 
на грунті гр. 1Грwтє\оv <<Перше місце>>, 
похідного від 1Грwто~ <<першиЙ•>. -
СІС2 689; Kopaliriski 794-795; РЧДБЕ 
594; Вуjаклиjа 782; КІеіn 1258. - Див. 
ще протИ:сти. 

[протепом] <<прожогом Г; прямо 
Нед•>, [пр6типом (ітИ за ким)] <<Слідом 
(іти за ким)•> Нед; - очевидно, похід
не утворення від дієслова [тептu] <<би
ти, трясти, мучити•>; nервісним значен
ням могло бути <<пробиваючи (собі доро
гу), пробиваючись, проштовхуючись•>; 
непереконливим з фонетичних мірку
вань є пов'язання слова з р. топтать 
(Куркина Зтимология 1968, 96). - Див. 
ще про, тептИ. 

протерозсій <<друга ера в геологіч
ній історїі Землі•>; __,.. р. протероз6й, 
бр. пратзраз6й, п. pгoterozoik, ч. слц. 
proterozoikum; - запозичення з ново
латинсько·і мови; нлат. pгoterozoicum 
<<ТС.>> утворено від гр. 1Гр6тєро~ <<Перед
ніший, ранішиЙ•>, що являє собою 
форму вищого ступеня від 1rp6 <<упе
ред, раніше, перед•>, спорідненого з 

псл. pro, укр. про, та (wt1 <<ЖИТТЯ•>. -
СІС2 689; Kopaliriski 795; Holub-Lyer 
398; Frisk ІІ 596-597, 603. - Див. ще 
Зоя, про. 

протест, протестант, протестан
тИзм (рел.), протестантство (рел.), 
протестація <<протест•> Куз, протес
тувати; - р. болt. протест, бр. 
пратЗст, ст. протестовати (1598), 
протесто (1711), п. ч. слц. вл. нл. 
protest, м. протест, схв. протест, 
слн. protest; - запозичення з латинсь
кої, пізніше з німецько·[ мови; нім. Pro
test <<протесТ» походить від іт. protesto 
<<Прийняття скарги про неоплату; опро
тестування (векселя)>>, пов'язаного з 
дієсловом protestare <<Оголошувати при-
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вселюдно, свідчити; опротестовувати; 
заявляти; протестувати•>, яке зводиться 

до лат. protestarї <<Заявляти публічно, 
свідчити•>, утвореного за допомогою 

префікса pro- <<уперед; для, на користь•> 
від testarї <<свідчити; урочисто тверди
ти; ДОВОДИТИ; ЗаПОВідаТИ>>. - СІС2 689; 
Черньrх ІІ 73; Фасмер ІІІ 382; Kopa
liriski 795; Holub-Lyer 398; РЧДБЕ 
594; Вуjаклиjа 783; Кluge-Mitzka 567; 
Dauzat 593. - Див. ще атестат, про. 

протИ СУМ, Г, проти-, против 
СУМ, Г, [протів] <<Проти; напроти•> О, 
(Ме), противінство <<супеfечність•>, 
противник, [противництво <<супро
тивники; ворожнеча•> Куз, [противли
вий] <<ЯКИЙ легко ображається•> Нед, 
противний <<протилежний; відразли
виЙ•>, протИвитися <<чинити опір; [об
ражатися; гидувати Ме]•>, напротИ 
СУМ, Г, [напротив], [напротuвний] 
<<розташований навпроти; який конт
растує•> Нед, навпроти СУМ, Г, не
противленець, непротивленство, оп
ротивіти, [попротив] <<проти•>, [спро
тив] <<Заперечення, опір•> Нед, спроти
вити <<зробити гидким; настроїти про
ТИ•>, спротuвитися <<стати гидким; 
учинити опір•>, спротивіти <<Стати гид
ким•>, супротИ СУМ, Куз, [супротив] 
<<суnроти•> СУМ, Куз, [супроть] «ТС.•> 
Нед, [суп,оотuвець] <<супротивник•>, [су
протuвка] <<ОПір•> Нед, супротивник, 
[супротивня] (у виразі: в супротuвню 
комусь стати <<УЧИНИТИ комусь оп і Р•>) 
Нед, [ супротивство] <<опір•> Нед, су
протИвний, супротИвитися <<ЧИнити 
опір•>; - р. против <<проти•>, [против] 
<<назустріч•>, [проти] <<Проти•>, бр. [про
ці], lпроціу] «ТС.>>, др. против'Ь <<проти; 
назустР.іч'•>, противо, противу «ТС.•>, п. 
przeciw <<Проти•>, przeciwko, [prociw, 
proci], ч. proti, ст. protiv, слц. proti, вл. 
pi'eciwo, нл. psesiwo, болг. протИв, м. 
против, схв. против «ТС.•>, слн. proti 
<<НазустріЧ•>, ргоtі <<У напрямі до•>, lpro
tivo] <<ПрОТИ>>, СТСЛ. nрО'Гt1В'Ь <<ПрОТИ>>, 
протнвж <<ТС.•>; - псл. protivь, прикме
тниконе утворення від proti, спорідне
ного з лтс. pretї, pretiem <<Назустріч, 
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навпроти•>, pret <<проти, перед, до, по
рівняно З•>, pretтba <<ОПір, відсіч; проти
лежність•>, дінд. prati <<проти•>, гр. 1Гроті 
<<навпротИ•>, 1Гр6<;; <<ТС.>>, лат. pretium 
<<вартість; ціна•>. - Фасмер ІІІ 382-
383; Черньrх І! 73-74; Bri.ickner 341; 
Machek ESJC 485; Schuster-Sewc 
1170-1171; Младенов 531; Skok ІІІ 
54; ESSJ Sl. gr. І 222-227; Trautmann 
231; Karulis ІІ 79-80; Зндзелин ЛП І 
189; Ernout-Meillet 945; Brugmann 
Grundriss ІІ 2, 877; IF 13, 87. 

протИсти (зоол.) <<Одноклітинні ор
ганізми•>; - р. протистьL, бр. пра
ть'tстьL, п. protistologia <<наука про 
протистів•>, ч. protiste, слц. protisty, 
болг. протисти, схв. протисти, слн. 
protist; - назва, засвоєна з новолатин
сько·! науково·[ термінолог(!; нлат. pro
tistum (мн. protista) <<протист•> утворе
но на основі гр. 1Грwтюто<;; <<найпер
шиЙ•> - форми найвищого ступеня до 
1Грwто<;; <<ПершиЙ•>, спорідненого з лит. 
plrmas, дінд. purva-, ав. pauг-va- «ТС.•>, 
псл. *pbr-vь, укр. перший. - СІС2 690; 
РЧДБЕ 595; Вуjаклиjа 783; Кlein 1259; 
Frisk ІІ 609-61 О; Boisacq 819-820. -
Див. ще ш~еший. 

[протичj (бот.) <<ПИжмо звичайне, 
Tanacetum vulgaгe L.>> Mak; - резуль
тат видазміни запозиченої з польської 
мови форми [вротич] ( < п. [wrotycz], з 
укр.?), яка відповідає укр. [воротич] 
«ТС.•> (див.). 

прото- (перший компонент склад
них слів, що означає первинність або 
вищий ступінь чогось, напр., прото
бестія, протоісторія, протопfп); -

~ ' ·~ 

р. оолг. м. схв. прото-, ор. прота-, 

др. прото-, п. ч. · слц. вл. слн. proto
«ТC.•>; - виділена із складу слів грець

кого походження (типу протоієрей, 
протоплазма) основа, що зводиться 
до гр. 1Грwто<;; <<перший; передніЙ•>. -
СІС 2 690; Фасмер ІІІ 383; Kopalinski 
794; Holub-Lyer 398; Вуjаклиjа 783; 
Кlein 1259. -Див. ще протИсти. 

протокол, протокол{зм <<протоколь
ний стиль•>, протокол[ст, [протоко
лЯнт] <<ПротоколісТ» Куз, протоколю-
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вати; - р. болг. протокол, бр. пра
так6л, п. protok6t, ч. слц. вл. нл. 
protokol, м. протокол, схв. протокол, 
слн. protok61; - запозичено з французь
кої або німецької мови; фр. protocole 
<<Протокол>>, нім. Protok611 <<ТС.>> похо
дять від елат. protoco!lutn <<аркуш, при
клеєний на початку книги або сувої па
пірусу, де знаходився зміст юридично
го документа (імена, дати тощо)>>, яке 
походить від гр. (пізн.) 1Грwт6хоЛЛоv 
<<ТС.>>, утвореного з основ слів 1Грwтщ; 
<<Перший; nередній>> та хоЛЛаw <<При
клеюю>>, похідного від хоЛЛа. <<Камедь; 
клеЙ>>, пов'язаного з снн. helen <<Клеї
ТИ>>, псл. klejь (*kІьjь), укр. клей. -
СІС 2 690; Фасмер ІІІ 383-384; Черньrх 
ІІ 74; КЗСРЯ 370; Kopaliriski 795; Ho
lub-Lyeг 399; РЧДБЕ 595; Вуjаклиjа 
783; Frisk І 898-899. - Див. ще 
клей, протйсти. 

протон <<позитивно заряджена еле
ментарна частинка атомного ядра»; -
р. болг. протон, бр. пратон, п. ч. 
proton, слц. слн. prot6n, м. протон, 
схв. протёт; - очевидно, запозичення 
з англійсько:[ мови; англ. proton «ТС.>> 
утворено англійським фізиком Е. Ре
зерфордом у 1920 р. від гр. 1Грwтоv 
<<Перше>>, форми с. р. одн. від 1Грwтщ; 
<.<Перший; передніЙ•>. - СІС2 690; Kopa
!iriski 796; Holub-Lyer 399; РЧДБЕ 
595; Вуjаклиjа 784; Кlein 1259. -Див. 
ще протйсти. 

протоплазма <<ВМіст клітини живо
го організму>>, протопласт, прото
плазматuчний; - р. болг. м. прото
плазма, бр. пратаплазма, П. СЛЦ. pro
top]azma, ч. protoplasma, pгotoplazma, 
вл. protoplasma, схв. протоплазма, 
слн. protoplazma; - запозичення з ні
мецько"[ !V!ови; н. Pгotoplasma утворено 
чеським фізіологом Я. Є. Пуркінє у 
1839 р. з основ гр. 1rрwтщ; <<перший•> і 
1rЛасnю <<витвір•>. - СІС2 690; Kopaliri
ski 796; Holub-Lyeг 399; РЧДБЕ 595; 
Вуjаклиjа 784; КІеіn 1259. - Див. ще 
плазма, протИ:сти. 

[проторг} <<Голка без вушка>>, [про
тір, продір, продів Нед] <<ТС.>>; - р. 

20* 

профан 

[проторг, проторжь], бр. [пр6тарг, 
протар] «ТС.>>; - пов'язане з др. про
т'Ьргнути ся <<прорватися, розірвати
СЯ>>, утвореного за допомогою префікса 
про- від дієслова т'Ьргати ся <<розри
ватися>>, т'Ьргати <<битися, дрижа
ТИ•>. - Булаховський СМ І 17. -Див. 
ще про, торгати. 

прототИп <<Первісна форма; конк
ретна особа як основа літературного 
образу•>; - р. болг. прототИп, бр. 
прататьtп, п. ч. слц. вл. prototyp, м. 
прототип, схв. прототип, слн. proto
tlp; - запозичення з німецько"[ або 
французько·[ мови; нім. Prototyp, фр. 
pгototype «ТС.•> походять від гр. 1Грwт6-
тu1Го<;; <<Оригінал>> (букв. <<перший зра
ЗОК>>), утвореного з основ слів 1Грwто<;; 
<<ПершиЙ•> та тu1ro<;; <<форма, зразок, 
ТИП>>. - СІС2 691; Фасмер ІІІ 384; Ko
paliriski 796; Holub-Lyeг 399; РЧДБЕ 
596; Вуjаклиjа 784; КІеіn 1259. - Див. 
ще протйсти, тип. 

протуберанець <<Світне утворення 
над хромосферою Сонця>>; - р. про
туберсінец, бр. пратуберанец, п. pгo
tuberancja, ч. protubeгance, слц. protu
berancia, вл. protu beranca, болг. про
туберанция, схв. протуберанца, слн. 
protuberanca; - запозичення з німець
кої мови; нім. Protuberanz <<Протубера
нець>> походить від пізньолат. pr6Шbe
rans, пов'язаного з лат. pr6Шbero <<На
бухаю, набрякаю>>, утвореним за допо
могою префікса pro- <<уперед; для, на 
користь>> від дієслова tiJbero <<Здіймаю
ся, підіймаюСЯ•>. - СІС2 691; Kopaliris
ki 796; Holub-Lyer 399; РЧДБЕ 591; 
Вуjаклиj а 785; Fremdworterbuch 515; 
КІеіn 1260. - Див. ще про, тубер-
кульоз. . 

профан <<невіглас, неуК>>, профана
ція, профанувати; - р. болг. про
фан, бр. прафан, п. profan, ч. profana
ce <<профанація•>, слц .. profanacia «ТС.>>, 
вл. profany <<ТОЙ, що профанує>>, м. 
профан <<Профан•>, схв. профан, слн. 
profan; - запозичення з французько"[ 
мови; фр. profane походить від лат. pro
fanus «непосвячений, невтаємничений; 
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профатний 

неосвічений, темниЙ>>, утвореного з 
прийменника pro «перед» та іменника 
fanum <<освячене місце, святилище, 
храм>>. - СІС2 691; Kopaliriski 786; Ho
Jub-Lyer 395; РЧДБЕ 596; Вуjаклиjа 
785; Кlein 1248; Dauzat 589. - Див. 
ще про, фанатИзм~ 

[профатний] (у виразах: [профат
на дорога] <<пряма дорога, дорога нав
простець>> Нед, [ішов профатнов до
рагав] <<ішов світ за очі>>), [прохват
нuй] (у виразі [прохватна дорога] 
<<пряма дорога>> Нед); - вл. pfechwat
ny <<квапливий, нерозважливиЙ>>, нл. 
psechwat <<поквапливістЬ>>; - очевидно, 
nохідне утворення від дієслова [про
хватuтися] <<ПОКВаПИТИСЯ>>, утворено
ГО за допомогою префікса про- від хва
тати( ся). -Див. ще про, хватати. 

професія, професіонал, професіо
налізація, професіоналізм, професіо
наліст, професійний, професіоналі
зуватu; - р. профессия, бр. прафе
сія, ст. професия (XVII ст.), п. profe
sja, ч. profese, слц. profesia, вл. profe
sija, болг. професия, м. професиjа, 
схв. професиjа, слн. profesfja; - запо
зичення з латинської мови; лат. profes
sio <<Вияв; офіційне оголошення, заява; 
офіційно зазначене заняття, професія>> 
пов'язане з дієсловом profiteor <<відкри
то заявляю, оголошую; називаю своєю 

спеціальністю>>, утвореним за допомо

гою префікса pro- <<(у)перед>> від діє
слова fateor <<визнаю; висловлюю>>, по
в'язанОго з farї <<говоритИ>>, fabula <<пе
реказ; фабула, сюжет>>, спорідненими з 
гр. cpТJJJi <<говорю>>, псл. bajati, укр. бая
ти. - СІС2 691; Фасмер ІІІ 384; Чер
ньtх ІІ 74-75; Kopalit1ski 786-787; 
Holub-:-Lyeг 395; РЧДБЕ 596; Вуjак
лиjа .785; Walde-Hofm. І 462-463. -
Див. ще баяти, про. 

професор, пр6фесорівна, профе
сорка, професорство, професорська, 
професорша, професура, професору
вати; - р. профессор, бр. прафесар, 
ст. професор'Ь (1596), п. ч. слц. вл. нл. 
profesor, болг. професор, м. професор, 
схв. професор, слн. profesor; - запо-
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профіль 

зичення з латинської мови; лат. profes
sor <<Викладач, учитель>> пов' язане з 
дієсловом profiteor <<Відкрито заявляю, 
оголошую>>. - СІС2 691; Фасмер ІІІ 
384; Черньtх ІІ 75; Huttl-Worth 16; Ko
paliriski 786-787; Holub-Lyer 395; 
РЧДБЕ 596; Вуjаклиjа 785; Walde
Hofm. І 462-463. - Див. ще профе
сія. 

профілактика, профілакторій, про
філактИчний; - р. профилактика, 
бр. прафілактьtка, п. profilaktyka, ч. 
profylaxe, слц. profylaxia, вл. profylaksa, 
болг. профилаксия, профилактика, м. 
профилактика, профилсікса, схв. про
филакса, слн. profilaksa; - запозичен
ня із західноєвропейських мов; нім. 
Propllylaxe <<профілактика>>, prophylak
tisch <<профілактичниЙ>>, фр. prophyla
xie, prophylactique, англ. prophylaxis, 
prophylactic походять від гр. (пізн.) тrро
срuЛсххлх6с; <<Запобіжний, попереджу
вальниЙ>>, пов'язаного з дієсловом тrpo
cpuЛaaaw <<охороняю, стережу; запобі
гаЮ>>, утвореним за допомогою префік
са тrро- <<(у)перед>> від cpuЛaaaw <<вар
тую, охороняю; оберігаЮ>>, похідного 
від срuЛсх~ <<Сторож, вартовий; захис
НИК>>, очевидно, спорідненого з другим 

компонентом складного лат. (su- )bulcus 
<<СВинопас>>. - СІС2 691; Kopaliriski 
787; Ho!ub-Lyer 395; РЧДБЕ 596; Ву
jаклиjа 785; Dauzat 592; Кlein 1254; 
Frisk ІІ 1048-1049; Boisacq 1041.
Див. ще про. - Пор. Феофілакт. 

профіль, профілювсіти; - р. про
филь, бр. профіль, п. ч. слц. вл. profil, 
болг. м. профил, схв. профйл, слн. pro
f[]; - можливо, через польське посе
редництво запозичено з французької 
або німецької мови; фр. pгofil, нім. Pro
f[] походять від іт. profilo <<профіль; кон
тур; вертикальний розріз>>, пов'язаного 
з дієсловом profilare <<зображувати в 
профіль; обрисовувати>>, утвореним за 
допомогою префікса pro- <<За, на ко
ристь>>, що продовжує лат. рго- <<ТС.>>, 
від іменника filo <<НИТКа>>, що походить 
від лат. fтlum «ТС.>>, спорідненого з псл. 
iila, укр. жuлсі. - СІС2 692; Фасмер 



профіт 

ІІІ 384; Чернь1х ІІ 75; Kopaliriski 787; 
Holub-Lyer 395; РЧДБЕ 596; Вуjак
лиjа 785; Dauzat 590; Mestica 1280; 
Walde-Hofm. І 497-498. - Див. ще 
жИла, про. 

профіт <<вигода, прибуток, зиск•>, 
[профітувати] <<Мати зисК•> Куз; - р. 
заст. профuт <<Прибуток, користь•>, п. 
ч. слц. вл. profit, болг. профuт, м. 
профит, схв. прдфйт, профйт, слн. 
profft «ТС.>>; - запозичено з францу
зької мови, можливо, через німецьку; 
нім. Profft <<Прибуток, зиск, вигода, 
користь•> походить від фр. profit ( < ст. 
pourfit) «ТС.>>, що зводиться до лат. 
profectus, дієприкметника від дієслова 
proficio <<іду вперед; досягаю успіху; 
даю користь•>, утвореного за допомо

гою префікса pro- <<(у)перед•> від діє
слова facio <<роблю>>. - СІС2 692; Ko
paliJ1ski 787; РЧДБЕ 597; Вуjаклиjа 
786; Dauzat 590. - Див. ще про, 
факт. 

проформа <<зовнішня формаль-
ність, видимісТЬ>>; - р. болг. проф6р
.ма, бр. праф6р.ма; - результат злиття 
запозиченого з латинської мови виразу 
pro forma <<задля форми; для зовніш
нього вигляду, видимості, про людське 
око•>, що складається з прийменника 
pro <<За, для•> та іменника forma <<фор
ма, вигляд•> у відкладному в. одн. -
СІС2 692; Фасмер ІІІ 385; Kopaliriski 
787; РЧДБЕ 597. - Див. ще про, 
форма. 

профос (іст.) <<в'язничний нагля
дач•>, [про фу з] <<ТС.; кат; мерзотник•> 
Пі; - р. проф6с, п. profos, ч. profous, 
слц. profoz, схв. прдфоз, слн. pro
fos; - запозичення з німецької мови; 
нім. Profos, Profof3 <<профос; наглядач 
на військових корабляХ•> через снідерл. 
гол. pr'ovoost <<ТС.•> зводиться до фр. ст. 
prevost (фр. prevot). <<суддя (у старій 
Франції); начальник польової жандар
меріЇ•>, що виникло з лат. praepositus 
<<начальнИК>>, похідного від дієслова 
praepono <<ставлю на чолі>>, утвореного 
за допомогою префікса prae- <<спереду•> 
від pono <<кладу>>. - Фасмер ІІІ 385; 

процедура 

KopaliІ1ski 787; Holub-Lyer 395; Кlu
ge-Mitzka 566, 567; Dauzat 587; Wal
de-Hofm. ІІ 335-336. -Див. ще по
зИція, пре-. 

[прохейцувати] <<Прогайнувати•> 
Нед; - неясне. 

[прохіра] <<лукава, хитра, підступна 
людина або тварина•>, [прохuра] <<ХИТ
рун; настира; ділок Нед; знахар 0•>, 
[прох{рець] <<ХИтрун•> Бі, [прох[рство] 
<<лукавство, хитрість, підступність•>, 
[прохuрний] <<хитрий, настирливий; ді
яльниЙ•> Нед, [прох{рний] <<лукавий, 
хитрий, підступниЙ•>, [прох[рити] <<хит
рувати, лукавИТИ>> Бі, ст. прохира <<про
ноза, пройдисвіТ» (XVII ст.); - оче
видно, результат часткового кальку

вання п. ст. przechira <<Підступна люди
на; крутій, хитрун; пройдисвіт; шахрай, 
лукавець•>, przechyra «ТС.>>, при якому 
польський префікс prze- було заступ
лено відповідним йому за функцією і, 
частково, походженням укр. про-, а 

коренево-суфіксальна частина запози

чена без змін. - ОньJшкевич Исслед. 
п. яз. 247; Shevelov Hist. phonol . 
616. -Див. ще прехИра. 

Прохор, [Прохір] Нед, ст. Прохор'Ь 
<<Пр-ьвостранни(кь), лацньІЙ або гото
ВЬІИ, первьш в танць1 аб(о) на крьІЛоС't>> 
(1627); - р. болг. Пр6хор, бр. Пр6хар, 
др. Прохор'Ь, стсл. Прохор"Ь; - через 
церковнослов'янське посередництво за
позичено в давньоруську мову з грець

кої; гр. Прбхорщ; <<Прохор•> (букв. 
<<ТОЙ, що танцює попереду•>) пов'язане з 
дієсловом тrpoxopєvw <<танцюю попере
ду, веду (танець)•>, утвореним за допо
могою префікса тrро- <<Перед>> Від XOPЄVW 
<<танцюю•>, похідного від хорбс;; <<хор; 
танок зі співом•>. - Вл. імена 82; Бе
ринда 228; Петровский 185; Спр. личн. 
имен 447; Илчев 409; Boisacq 814, 
1067. -Див. ще про, хор1 • 

[прохромИти] <<проткнути, проко
лоти•>, [нахро.мuтися] <<Наколотися•>; -
очевидно, пов'язане з [хр6.мuй] <<Куль
гавиЙ•> (див.). 

процедура; ----,- р. болг. м. схв. про
цедура, бр. працздура, п. ч. вл. proce-
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процент 

dura, слц. слн. procedura; - запозичен
ня з французької мови; фр. procedure 
<<процедура•> пов'язане з дієсловом pгo
ceder <<рОбИТИ, діЯТИ•>, ЩО ЗВОДИТЬСЯ ДО 
лат. procёdo <<виходжу, виступаю, про
ходжу; з'являюся•>, утвореногn за допо
могою префікса pro- <<(у)перед•> від діє
слова сёdо ( < *ce-zdo) <<іду, ходжу•>, 
що складається із вказівної частки ее-, 
спорідненої з псл. sь, укр. сей, і дієслі
вного кореня *sed-, спорідненого з псл. 
xoditi, укр. ходuти. - СІС2 692; Kopa
liriski 786; Holub-Lyer 395; РЧДБЕ 
597; Вуjаклиjа 786; Dauzat 589; Wal
de-Hofm. І 192, 193-194. - Див. ще 
про, сей, ходИти. 

процент, процентувати, безпро
центний; - р. болг. процент, бр. 
працЗнт, п. вл. нл. pгocent, ч. procen
to, слц. peгcento, м. процент, схв. 

процен(а)т, слн. procent;- запози
чення з німецької мови; н. Pгozent по
ходить від іт. рег cento, яке згодом ла
тинізувалася в pro cento, букв. <<за со
тню, від сотні•>. - СІС2 692; Фасмер 
ІІІ 386; ЧерньІх ІІ 75; Преобр. ІІ 137; 
Kopaliriski · 786; Holub-Lyer 395; 
РЧДБЕ 597; Вуjаклиjа 786. - Див. ще 
про, цент. 

процес <<Хід розвитку; судова спра
ва•> СУМ, О, процесія, [процес6вич] 
<<сутяга, позивайло, позивака•> Нед, 
процесуал{ст, [процЄсія] <<корогва•> 
Ме, процесуальний, [процес_уватися] 
<<судитися•> Нед, ст. процесь (1598); -
р. процесс, бр. працЗс, п. ч. слц. вл. 
proces, болг. процес, м. процес, схв. 
процес, слн. proces; - запозичення з 
латинської мови; лат. procёssus <<ПО
ступ, рух уперед•> пов'язане з procёdo 
<<іду вперед, простую•>. - СІС2 692; 
Фасмер ІІІ 386; Kopaliriski 786; Holub
Lyer 395; РЧДБЕ 597~ Вуjаклиjа 786. -
Див. ще процедура. 

[проч1 ] <<ЧОМУ•> Нед; - п. przecz, ч. 
proc <<ТС.•>; - результат поєднання 
прийменника про і займенника ч 
( < *сь) <<ЩО•> (зн. в.); укр. форма ви
никла, мабуть, під польським або чесь
ким впливом, де такі конструкції поши-
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пр очуняти 

рені. - Bruckner 71; ESSJ Sl. gr. ІІ 
583-584. - Див. ще про, що. 

проч2 , пр6чка, прочки - див. 
пріч. 

[проча] <<праща•> Не.~; - очевидно, 
запозичення з польськш мови; п. proca 
<<праща•> зводиться до псл. *portja, з 
якого розвинулося стсл. nрАштА (звід
ки укр. праща). - Фасмер ІІІ 356. -
Див. ще праща. 

прочанИн <<паломник, богомолець•> 
СУМ, Нед; - пов'язане з [пр6чка] 
<<чужина; виселення•>, пріч «rеть•>, се
мантично зближене з пр6ща <<палом
ництво, богомілля•>. - Shevelov Hist. 
phonol. 491. -Див. ще пріч. 

прочваеа - див. почвара. 
[прочгаj (вигук, яким підганяють 

коней) Пі; - очевидно, результат по
єднання вигуків [проч] «rеть•> і га 
(див.). 

прочинати, прочинатися, прочИ
нок- див. прочнутися. 

прочитан (бот.) <<плющ звичайний, 
Hedera helix L. [копирняк європейсь
кий, Asarum europaeum L. MakJ.>; -
результат видазміни форми [брочетан] 
<<плющ звичайниЙ•>, яка, крім припу
щень, викладених при ній (ЕСУ М І 
254-255), може бути також пов'язана 
з брость. 

прочіл, прочалок- див. чоло. 
[прочлЯти] <<промарнувати (час)•>; -

очевидно, результат видазміни форми 

продлЯти <<прогайнуватИ•>. - Див. ще 
длЯти, про. 

прочпутися <<прокинутися, опам'я
татися, опритомнітИ•>, прочнути <<про
кинутися•>, прочинатися <<прокидати
ся, опам'ятовуватися, приходити до 
притомності•>, прочинати <<прокидати
СЯ•>, [прошнутися] <<прокинутися•>, 
[прочuнок] <<пробудження•>; - резуль
тат контамінації слів пробудИтися й 
очнутися. - Див. ще будИти', очну
тися. 

прочумати(ся) -див. очуматися. 
прочуняти <<прийти до пам'яті•>, 

прочунятися «ТС.>>; - пов'язане З ВU
чуняти <<ВИдужатИ•> (див.). 



прошелйти 

[прошелйти] <<просунути крізь от
вір>>; - результат видазміни форми 
просилИти «ТС.>>, зближеної з шИло. 
Див. ще силйти. 

[прошкепитися] <<провинитися>>; -
очевидно, результат контамінації слів 
прошпетитися <<Провинитися>> і кеп 
<<дурень>>. -Див. ще кеп, шпетИти. 

[прошухлювати] <<проміняти>>; -
неясне; можливо, результат контаміна

ції слів шахрувати і махлювати. 
проща - див. простИти. 
прощава - див. простИй. 
[прощівка] (бот.) <<синюха голуба, 

Polemonium coeruleum L.>> Mak; -
очевидно, похідне утворення від прос
тИй; назва зумовлена прямими високи
ми стеблами цієї рослини (Федченко
Флерон 772). -Див. ще простИй. 

[пррст] (вигуІ\, яким завертають 
овець), [рист] (вигук, яким підганяють 
овець), [пршьо] (вигук, яким підкли
кають коней); - п. [prru, prruc, prs, 
prss] (вигуки, якими відвертають і за
кликають овець); - звуконаслідуваль
ні утворення, можливо, пов'язані з бир 
(вигук, яким підганяють овець), тпру 
(вигук, яким зупиняють коней). 

прс, прсь, прус-прус - див. 

тпрусь. 

пруr <<Край, бік, ребро; вінця; край 
тканини, кант; обрій; зморшка, склад
ка; рубець, шрам, смуга; дуга, півколо; 

четверта частина робочого дня>>, [пру
ги] <<РИСИ>>, пружИна, [пр_уж6к] <<чере
шок (листка),>, [пружкИJ <<риси (об
личчя)>>, пругкuй <<пружний; [експан
сивний Нед]>>, [пружастий] <<смугас
тИЙ>> Куз, [пружuвий] <<пружинистиЙ>> 
Куз, пружuнистий, [пружинуватий] 
Куз, пружИнястий, пружuстий, пруж
кuй, пружнастий, пружнuй, пружнЯс
тий <<ТС.>>, [пругатиj <<Кидати, жбур
ЛЯТИ>> Нед, [пругнути} Нед, пружИни
ти, пружити <<Напружувати>>, пружи
тися <<бути пружним>>, [впопружити) 
<<Підв'язати попругу>> Ж, напруга, [на
пругий] <<міцний, пружний, напруже
НИЙ>>, [напруго] <<Міцно, наnружено; 
нагло, раптово; стрімко>> Г, Ж, [напру-

пруr 

гом] <<ТС.>> тж, [напругати] <<напружу
вати>> Ж, [напружати, напружИти] 
<<ТС.>> Ж, [опругj <<упруг>>, перенапруга, 
підпруга <<попруга>>, [підпружитиj <<За
тягувати попругу>> Нед, [попруг] <<шрам, 
подряпина>>, попруга <<ремінь для за
кріплення сідла; довга смужка; стрічка; 
[кольорова смуга; шкіряний пояс; дере
в'яна перекладина між ніжками ножної 
ступи; поперечка на кінці плоту Нед; 
частина рибальського сака]>>, [ попруж
ка] <<Жіночий вовняний пояс>>, [попруж
к6ваний] <<смугастиЙ>> Нед, [розпруга] 
<<напруга, роздвоєння; ущелина>> Нед, 
[розпружний] <<еластичнИЙ>> Нед, [спру- . 
жсІна] <<пружина (Ме); деталь ручного · 
млина>>, [спрjжка] <<пружина>> Нед, 
[спружИстийJ <<пружинистиЙ>> Нед, 
[спеугувати] <<пружинити>> Куз, [суп
руг] <<парна упряжка волів; чоловік у 
шлюбній парі>> Нед, [супруга] <<парна 
упряжка волів; дружина, жінка в шлюб
ній парі Нед; три або чотири пари во
лів в упряжці; супряга, спрягання во
лів двох чи кількох господаріВ>>, [суп
ружник] <<один з господарів, які спря
гають своїх воліВ>>, супружий, супруж
ний, [супружити] <<спрягати свої воли 
з чужими>> Нед, упруг <<Четверта час
тина робочого дНЯ>>, [упJ7угийj <<пруг
КИЙ>> Нед, [упопружити] <<Підв'язати 
попругу>>; - р. [пруга] <<Пружина; 
пружна дошка чи штаба>>, пружИна, 
[пругло] «СИльце, петля, пастка (для 
птахів),>, бр. пруг <<смужка вздовж 
краю тканини; [рубець на місці зшитих 
країв],>, [пруг{] «пристосування з двох 
прутів або тонких дощечоІ\ для натягу
вання полотна під час ткання>>, др. 

пруг'Ь <<тенето, сіть, пастКа>>, пругло, 
пружаль <<ТС.>>, п. рг~gа <<Смуга>>, pr~g, 

ч. слц. pruh «ТС.>>, вл. pruha <<Промінь; 
смуга>>, нл. psuga «ТС.>>, болг. [пр'Ьг] 
<<рама>>, [пр'Ьгавj <<ПружнИЙ>>, м. пруга 
<<смуга, лінія>>, схв. пруга <<Те.; заліз
нична колія; [в'язальна шпиця]>>, [pпJ
ge] <<дві планки у ткацтві; кросна>>, слн. 
proga <<смуга; ребро (предмета); заліз
ничне nолотно; тра·са>>, ст сл. сжnржг'Ь 

<<упряжка>>; - псл. prQg-ь <<смуга, краЙ>>, 
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пруд 

спочатку <<планка для розтягування 

(напружування) країв тканини на тка
цькому верстаті; кросно>>, pгQga <<ТС.>>, 

prQiiti <<напружувати>>, пов'язані чергу
ванням голосних з *pr~gti <<прягти, на
тягувати, напружувати, запрягатИ>>. -
Фасмер ІІІ 387 -388; Чернь1х Il 76-
77; Brilc~ner 436; Machek ESJC 488; 
Schuster-Sewc 1164; Skok ІІІ 31-32; 
ZVSZ 294; Мартьшов Сл.-герм. взаи
мод. 222-223. -Див. ще пряrтй1 . -

Пор. прйrати. 
[пруд] <<ШВидка течія водИ>>, [пру

дd] <<сила, міць>> О, прудкИй <<ШВИД
КИЙ>> СУМ, Бі, прудuти <<гатитИ>>, 
[прудuти] <<гнати бліх або вошей; тек
ти Нед; сильно дути Нед; здувати (жи
віт) 0>>, [пруднути] <<дременути>> Ме, 
[пруднутися] <<кинутися>>, lзапруда] 
<<загата>>, [напрудuти] <<Напружити; 
сильно натягти Нед; напустити (бліх)>>, 
[напрудuтися] <<роздутися, набухнути 
Нед; напустити шлункових газіВ>>, [на
прудіть] <<Прикувати п'ятки коси до 
вушка>> Л, [спруд] <<здутТЯ>> Нед, [спру
дитися] (<здутисЯ>> Нед, [спружити] 
<<Набрякнути>> Корз; - р. пруд <<ставок, 
гребля>>, бр. [пруд] <<гребля для мли
на>>, др. пруд'Ь <<Потік; прагненНЯ>>, п. 
prq_d <<течія>>, ч. proud, слц. prud «ТС.>>, 
вл. prud <<течія, струм>>, схв. пр[)д <<Пі
щана обмілина, дюна>>, слн. prod <<піща
на обмілина>>; - псл. prQd'Ь <<течіЯ>>, по
в'язане чергуванням голосних з pr~dati 
<<Кидатися, стрибаТИ>>. - Дзендзелів
ський Onomastica 17, 123-124; Фас
мер ІІІ 388; Чернь1х ІІ 77; Преобр. І! 
138;v Потебня РФВ 4, Ц8; Machek 
ESJC 485-486; Schuster-Sewc 1163; 
Skok ІІІ 59; Откупщиков 135; Matzena
uer LF· 14, 185; Persson Beitr. 873; Tra
utmann 277-278. - Див. ще прЯ-
дати. · 

прудйвус <<вусань, крутивус СУМ, 
Нед, lпройдисвіт Нед]». прудuус <<ТС.>> 
тж, [прутuвус] <<вусаНЬ>>, lпpomu.мyc] 
<<ТС.>> Нед, [продаус] <<дорослий учень 
навчального закладу, який уже має 
вуса>>; - складне утворення з не зо

всім ясним першим компонентом пру-
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пруні 

ди-, можливо, пов'язаним давнім чер
гуванням голосних з прЯсти, пряду 
(псл. prQdi- : pr~d-); пов'язується також 
(Потебня РФВ 4, 220) з *прудити 
<<Напружувати, розтягати>>. 

прудйти- див. пруд. 
пруз - див. проз. 

[прузак] <<вузький, довгий ремі
нець>> ЛексПол; - не зовсім ясне; мо
жливо, пов'язане з [попруга] <<Шкіря
ний пояс>>. - Пор. пруr. 

[прузик] (ент.) <<КОНИК>>, прус <<Вид 
сараНИ>>, прусик <<Те.; [трав'яний ко
ник] ЛЧерк>>; - р. прус <<ВИд сарани>>, 
[прузик] <<КОНИК>>, др. пруг'Ь <<сарана>>, 
стсл. nржг"Ь. «ТС.>>; - пов'язане з пруг, 
пругкuй, [прuгати]; -з- виникло під 
впливом форми наз. в. мн. др. прузи; 

споріднене з снн. spranke <<сарана>>, 
sprinke, sprenkel «ТС.>>, двн. houuespran
ca «ТС.>> (букв. <<Та, що стрибає по сі
НУ>>), springan <<стрибати>>, дісл. springa 
<<ТС.>>; форми прус і прусик зумовлені 
впливом слова пруссік <<рудий тар
ган>>. - Німчук 230; Фасмер ІІІ 387; 
Грюненталь ИОРЯС 18/4, 137; Pers
son Beitr. 896; Matzenauer LF 14, 192; 
Fick ІІІ 516. - Див. ще пруr. - Пор. 
прйrати. 

[прукавка] (орн.) «rорлиця звичай
на, Streptopelia turtur L.>> Шарл, [пру
тавка, прутайка тж, птукавка, пту
кdч] «ТС.>>; - назви звуконаслідуваль
ного походження, від наслідування спе
цифічного горлового крику цього пта

ха. - Поf). туркавка. 
[пруні] (бот.) <<сорти слив, Prunus 

domestica variet.; Prunus insititia L.>> Г, 
Нед, Куз (одн. [пруня]), [прунькu тж, 
прунянки Mak, nурнянки, прутниці, 
бруньки тж] «ТС.>>; - п. [prurika] <<ран
ня дрібна сливка>>; - запозИчення з ру
мунської мови; рум. молд. pruni <<СЛИ
ВИ>> (одн. pruna) походить від лат. pru
nus <<слива>>, яке зводиться до гр. тrpou
IJVІl <<СЛИВа (дерево)>>, 1rpOU!JVOV <<СЛИВа 
(плід)>>, запозиченого з якоїсь мови 
Мало'! Азії; вивеДення п. [prurika] з фр. 
prune <<слива>> (SW V 8) позбавлене 
підстав.- Scheludko 141; Vrabie Ro-



пруслук 

manoslavica 14, 168; СДЕЛМ 339; 
DLRM 675; Walde-Hofm. ІІ 379; Frisk 
ІІ 604. 

[пруслук] «чемерка (безрукавка з 
двома розрізами на боках і трьома зза
ду)•>, lпуслик] <<ВИД одягу Г; лейбик 
BeYr>>; - результат видазміни форми 
[бруслик] <<вид жилета•>, яка могла за
знати впливу з боку слц. [pruslik, 
prusliak, pruclik], п. [pruclik] <<ТС.>>. -
Див. ще брусла. 

прус(с) (іст.) <<Житель ПруссЇЇ•>, 
прус( с)rік <<ТС.>>, пруссік <<(рудий) тар
гаН•>, [пруси] <<Картопля•> Нед, [пруска] 
«ТС.>> Ва, [прусuнє] <<картоплиння•> 
Нед; - р. прус(с)ак <<житель Прус
сіЇ•>, пруссік <<(рудий) тарган•>, бр. пру
ссік <<Житель Пруссії; тарган•>, др. Пру
сьt <<ПруссіЯ•>, п. prusak <<Житель Прус
сії; тарган•>, ч. слц. вл. Prus <<Житель 
Пруссїі•>, нл. Psus, болг. прусак, схв. 
Прус «ТС.>>; - через польське посеред
ництво запозичено з балтійських мов; 
пор. прус. prusis <<прус (балтійська на
родність)•>, лит. prusas, лтс. prusis <<Тс.; 
тарган•>; цей балтійський етнонім, ети
мологічно не з'ясований, зіставлюва
ний, зокрема (Otr~bski LP 5, 76-78), 
з дінд. рuгщ;аЬ <<Чоловік, людина•>, був 
перенесений на німців, що заселили 
первісно балтійську територію; назви 
для таргана і картоплі постали внаслі
док конденсації словосполучень типу 
пруський тарган, пруська картопля 
(Критенко ЛБ ІХ 18); пор. нім. deutsche 
Schabe <<прусак; рудий тарган, Blattella 
germanica L.•> (букв. <<німецький тар
ган•> ), що прийшов, мабуть, з Африки 
(Urania Тierr. Insekten 108); форма 
прус <<таргаН•> виводиться також (По
тебня РФВ 4, 215) від др. прузи <<Са
рана•>, мн. від пруг'Ь <<КОНИК>>. - Фас
мер' ІІІ 389-390; Преобр. ІІ 138-139; 
НепокупньІЙ 93-103; Станек 76-77; 
Mtihl.-Endz. ІІІ 400; Karulis ІІ 82-83. 

прут, прtjтик <<Малий прут; [вид 
мережки]•>, прутuна, [прутнuк] <<ПО
гонич•> Нед, [прут6к] <<Ніжка листа або 
плоду•>, пруття, [прутчик] <<Прутик•>, 
[прутuстий] <<гіллястиЙ•> Нед, [прут-

прутканйстий 

1-Uістuй] «ТС.>>, прtjтяюій <<ВИГОТОВЛе
НИЙ з пруття•>, [прутикувати] <<ШИТИ 
прутик (мережку)•>, [прутuти] <<заплі
тати дірку в тині•> Нед, [прутнuчити] 
<<бути погоничем•> Нед, [запрута] <<Па
лиця в плетеному тині; палиця для 
стягання зв'язаного•>, [запопрtjта] 
«ТС.•> Ж, [підпруток] <<скріпа для розі
рваної косИ>> Нед, [попрутити] <<За
крутити ланцюг довкола вантажу•> О, 
[попрtjтка] <<закf)утка (у пилці); клям
ка•> О, [прuпрут] <<Палиця для стяган- · 
ня зв'язаного; палиця в плетеному ти
ні•> Нед, [припрtjтє] <<ТС.•> Нед, [спру
тити] <<скорчити (кінцівку)•> Корз, 
[спрутщjтися (ногами)] <<упертися, ·· 
пручнутися>> Нед; - р. бр. прут, др. 
прут'Ь <<прут, гілка•>, п. pr~t. ч. вл .. 
prut, слц. prut, нл. psut, полаб. prQt, 
болг. пр'Ьт, схв. прут, слн. prot, стсл. 
nржт'Ь <<(вербова) гілка.>; - псл. prQt-ь 
<<гілка, пагіН•>, очевидно, пов'язане з 
ргQd'Ь <<течія•>, pr~dati <<стрибати•> (пор. 
укр. пагін від гонuти, гнати; р. побег 
<<пагін•> від бежать <<бігти•>); спорідне
не з англ. spгint <<бігти щодуху•>, дісл. 
spretta <<Підскакувати, пускати парост
КИ•>, свн. sprenzen <<бризкати•>; менш 
обгрунтованими є пов'язання з р. прЯ
тать <<ховати•> (Brilckner 436; Труба
чев LP 8, 242) або прь'tткий <<ПfJудкиЙ•>, 
укр. прудкИй, п. pr~dki «ТС.>> (Преобр. 
ІІ 139; Brilckner 436-437). - Фасмер 
ІІІ 390; Чернь1х ІІ 77. - Див. ще 
пруд. 

[прутень] (бот.) <<брій, Bryum (L.) 
Limpr.•> Нед, [прутень чорноснітник] 
<<Bacillus anthracis Cohn.•> Mak; - п. 
[prq_tnik] <<бріЙ•>; - похідне утворення 
від прут; у другому випадку явна 
калька лат. bacillus <<прутик, паличка•>, 
що входить до складу наукової назви 
Baci!lus anthracis. - Див. ще прут. 

пруті (дит.) <<гуляти•>, [пр-ту, прь
тю] <<ТС.>> О; - очевидно, похідне утво
рення від вигуку тпру-тпру <<ТС.•>. -
Поf). тпру. 

[прутканйстий] <<смугастиЙ•> ВеУг, 
ВеНЗн, [пруткастий] <<ТС.•> ВеУг; -
неясне; можливо, помилкове написан-

617 



прутпиці 

ня замість * пружканистий, * пруж
кастий, похідних від пруг <<смуга•>; 
пор. [пружастий] <<смугастиЙ•> (під 
пруг). 

прутпиці - див. прупі. 
[прутпути] <<швидко побігти•>, [пруч

щjтися] <<КИнутися•>; - результат ви
дозміни форми [пруднути] <<ТС.>>, збли
женої з основою прут. - Див. ще 

пр~д. 

lпруток] (бот.) <<герань, журавець, 
Geranium L.>> Mak; - очевидно, резуль
тат перенесення на герань назви [пру
т6к] <<Ніжка листа або плоду•>; назва 
зумовлена довгими квітконіжками цієї 
рослини (Вісюліна-Клоков 188). -
Див. ще прут. 

пруц - див. тпрусь. 

пручатися <<Чинити опір; [силкува
тися, напружуватися ЛексПол]•>, пруч
щjтися, [вuпручати] <<звільнити, вирва
ти (руку); витягнути (хворостину з ти
ну)•>; - ч. [prucat' se, sprucat' se, vy
prucat' sa] нс.•>, [vyprucit' sa] <<проги
натися•>, слц. prucit' <<Згинати•>; - оче
видно, пов'язане зі [спрутщjтися] 
<<упертися, пручнутися•>, прут; зістав

ляється також (Варбот Зтимология 
1975, 29-3}) З ПСЛ. prygati <<ПЛИГаТИ>>; 
ототожнення з ч. [puciti], <<набрякати, 
надим атИ•> (Machek ESJC 487 -488) 
позбавлене підстав. - Див. ще прут. 

[пршьо] (вигук, яким підкликають 
коней); - неясне; можливо, результат 
видазміни фоуми прийшов (пор. lпуль
ш6 ( пуйш6) J <<вигук, яким проганяють 
собаку•> з [пуйш6вj <<Пішов•>). 

прюпель (текст.) щуп ка бавовняна 
або шовкова тканина•>; - р. прюнель, 
бр. прунель, п. prunela, ч. prunel, болг. 
прюнел <<.ТС.•>; - запозичення з фран
цузької ·мови; фр. prunelle <<ТС.•>, букв. 
<<терновиЙ•> (про колір), утворено від 
prune <<Слива•>, що походить від лат. 

prunus «ТС.>>. - СІС2 692; Фасмер ІІІ 
392; РЧДБЕ 597; Dauzat 595. - Див. 
ще прупі. 

пря <<Спір, змагання, боротьба>>; -
р. пря, др. пьря <<судовий процес, по
ЗОВ>>; - запозичення зі старослов'янсь-
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кої мови; стсл. nьprn <<Заперечення; су
перечка, чвари•>, паралельне до п. ст. 

prza <<судовий процес•>, ч. рі'е нс.; спір>>, 
пов'язане з nрітн ( nьрж) <<Заперечува
ти; сперечатися•>, спорідненим з укр. 
перти. - Фасмер ІІІ 362, 392; Львов 
Лексика ПВЛ 48-49; Trautmann 276; 
Mikl. EW 239. - Див. ще перти3 . 

[пряrтй1 ] <<запрягати коней•>, [пряг
чИ, прячИ] «ТС.>> Нед, прЯжка, [прЯч
ка] <<пряжка•> О, [прИшка] «ТС.•> Нед, 
вИпрягти, відпрягтИ, запрягтИ, за
прягати, запрЯг УРС, Ж, [запрягай
ник] <<ТОЙ, що запрягає конеЙ•> Я, за
прЯжка, запряжнИй, [опрягщіти] 
<<стиснути•> Ж, [опрягтИся] <<Померти; 
простягтися Ж>>, [ апрЯга] <<СМерть•>, 
перепрягтu, перепрЯжка, перепряж
нuй, підпрягтu, [підпряг] <<підпряжка•> 
Нед, підпрЯжка, підпряжнuй, при
прягтИ, прИпряг, припрЯжка, при
пряжнИй, спрягтсі, спрягатися, 
[спряг] <<Запряг•> Нед, [спрЯга] «ТС.>> 
Нед, [спрягач] <<супряжник•> ЛЧерк, 
спрЯження, [спрЯжка] <<пряжка•>, 
[спрЯжник] <<супряжниК•> Мо, lспраж
ник] <<Спільник у роботі•> Л, [сопрЯж
ник] <<супряжник•> Нед, супрЯга <<об'єд
нання робочої худоби кількох дворів 
для спільної роботи; кілька волів або 
коней, запряжених разоМ•>, [супрЯгач] 
<<супряжник•>, [супрЯгачка] <<СПівучас
ниця, компаньйонка•>, [супряж] Нед, 
супрЯжич, супрЯжник, [супряжний] 
Нед, упрягтИ, lупрЯга] <<Запряг•> Нед, 
упряж, упрЯжка, упряжнИй; - р. 
[прячь] <<запрягатИ•>, [прячu] «ТС.•>, бр. 
упрЗгчьt <<упрягтИ•>, др. напрячи <<На
тяГТИ>>, п. sprz~gac <<спрягати, зчіплю
ватИ•>, ч. spi'ahati .<<ТС.>>, слц. spriahat' 
<<зв'язуватИ•>, вл. pfahac <<запрягати•>, 
нл. psegas <<ТС.•>, болг. запрЯгам <<запря
гаю•>, м. запрега <<Заnрягає•>, схв. cпpe-
1zu <<СПрЯГТИ>>, СЛН. vpreci <<уПрЯГТИ>>, 
ЦСЛ. ttAnp&W'f'H <<НаТЯГТИ>>; - ПСЛ. *pr~

gti <<пряrтИ•>, пов'язане чергуванням 
голосних з prQgь <<смуга, край, ребро 
(предмета)•>, можливо, також з prygati 
<<плигати•>; - споріднене з лит. spren
geti <<душити, давити•>, sprifigti <<дави-



пряrтИ 

тися (при ковтанні),>, лтс. sprangat 
<<замкнути>>, нвн. Sprenkel <<СИльце (на 
nтахів),>, свн. sprinke <<пастка>>, двн. 
springa <<ТС.>>; іє. *(s)p(h)ereg-, (s)prёg
(spreng-) <<здригатися, плигати; розси
патИ>>. - ФасмеR ІІІ 393; Bril~kner 
436; Machek ESJC 490; Schuster-Sewc 
1166; Skok ІІІ 31-32; Trautmann 278-
279; Karulis ІІ 157-158; Persson Beitr. 
869; Zupitza GG 25-26; Fick ІІІ 221; 
Кluge-Mitzka 731; Pokorny 997. -
Поr. прИrати, пруr. 

[пряrтИ2 ] <<розглядати, придивляти
СЯ>>; - очевидно, результат спрощення 

виразу * прягтu очuма, що міг виник
нути на грунті виразу прЯсти очuма 
<<грати очима>> під впливом дієслова 

[прягтu] <<запрягатИ>>. - Див. ще 
прЯ сти. 

пряrтИ3 , прЯжанка, пряженя, прЯ
жити, спрЯгнути - див. пражити. 

[прЯда] (бот.) <<мишій зелений, Se
taria viridis (L.) Р.В.>>; - р. [прЯда] 
<<ВИД проса>>; - похідне утворення від 
прЯсти; назва зумовлена, очевидно, 
волосинками навколо колоска цієї рос
лини (Вісюліна-Клоков 100); пор. си
нонімічну назву мишій, зумовлену, 
можливо, бурим кольором цих волоси
нок, схожих на колір польової миші; 
менш обгрунтоване пов' язання (Brilck
ner KZ 42, 361) з [прЯдати] <<стриба
ТИ>>, п. pr~dki <<ПрудкИЙ>>. - Фасмер ІІІ 
393-394. - Див. ще прЯсти. 

[прЯдати] <<стрибати>> Бі, [прЯну
ти] <<КИНУТИ>>, [спрянути] <<ЗНИКНУТИ>> 
Чаб; - f· прЯдать <<стрибатИ>>, бр. 
[прануць <<кинути>>, схв. предати <<бо
ятися>>, прен.ути ее <<прокинутися (зі 
сну)>>, слн. opresti <<перекинутися>>; -
псл. pr~dati <<Кидатися, стрибати, скака
ТИ>>, пов'язане чергуванням голосних з 
prQdь· <<течія>>; споріднене з дісл. spretta 
<<Пробиватися, лопатися>>, sprat <<ТС. >>, 
англ. sprint <<бігти; гребти щодуху>>, 
свн. sprenzen <<рвати, бризкатИ>>. -
Фасмер ІІІ 394; Чернь1х ІІ 78; Skok ІІІ 
33; Matzenauer LF 14, 185; Trautmann 
277; Persson Beitr. 873; Pokorny 995-
996. - Пор. пруд, спринт. 

прЯмИй 

[прядуха] (бот.) <<Хвощ багновий, 
Equisetum heleocharis Ehrh. (Equisetum 
limosum L.),> Нед, [прЯчка] <<ХВОЩ>>, 
[прясткаІ <<ТС.>> Mak; - похідне утво
рення від прЯсти, пряду; назва зумо
влена подібністю стебла хвоща із зрос
лими між собою листочками до кужеля 
(Вісюліна-Клоков 59). - Пор. куділ
ка. 

прЯжка- див. пряrтИ1 . 
[прЯменоІ <<Прядиво, що накручуєть

ся для начиння>> Нед; - неясне; мож
ливо, пов'язане з прямuй; може бути 
також помилковим написанням зам. 

[прЯден.о] <<МОТОК>>. 
прЯмИй СУМ, Нед, [прямкuйІ 

<<прямИЙ>> Нед, [прямовuй] <<Прямовис
ниЙ>> Нед, пряма, [прямець] <<пряма лі
нія>>, прямизн.а, прямuло, прямин.а, 
прямота, прямуван.н.я, [прЯмuти] <<ВИ
прямляти>> Нед, прямувати, прямцю
всіти <<прямуватИ>>, прямцем, [прямкu] 
<<прямо>> Бі, [впрЯмий] <<упертиЙ>> Ж, 
[впрямІ <<прямо; справді>> Ж, випрям
нИй, випрямлЯч, вИпрямити, н.апрям
н.uй, н.апрямн.а, · н.сіпрЯм, напрЯмок 
СУМ, Г, напрЯмИти СУМ, Ж, напрям
лЯти, напрямувати <<спрямувати>>, на
прямець, [н.апрямикu] <<навпрошки>> 
Ж, напрямкИ СУМ, Ж, [н.апрямотуІ 
<<прямо, відверто>> Ж, [н.авпрямець] 
<<навпрошКИ>> Ж, н.авпрямкu, н.авпрям
ці, розпрЯмИти, спрямівнuй, спряму
ван.н.я, спрямувати, [упрЯмий] <<упер
тий>> Нед; - р. прям6й, бр. прамь't, 
др. прямьtи, п. uprzejmy <<увічливиЙ>> 
(первісне значення <<прямий, відвер
ТИЙ>>), Ч. pffmy <<ПрЯМИЙ>>, СЛЦ. priamy, 
схв. према <<до, на, навпротИ>>, слн. 

prem <<прямиЙ>>, стсл. nрімо <<навпро
ТИ>>, nрімь. <<Правильно>>; - псл. *pr~mь 
(Брандт РФВ 18, 25; Zubaty AfSIPh 15, 
496-497) або *premь (Ho!ub-Kop. 
301); не зовсім ясне; можливо, пов'яза
не з '~per- <<пере-, через, крізь>>; зістав
ляється далі з гр·. тrp61Joc;; <<ПершиЙ>>, 
тrраІJос;;, оск. promom «ТС.>>, дісл. fгamr 
<<Придатний, добрий, сміливиЙ>>, fram 
<<вперед, пізніше», гот. fram <<спереду>>, 
fruma <<першиЙ>>, двн. fruma <<Користь, 
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прЯмик 

вигода>>, нвн. fromm <<побожний, бого
мільниЙ>>. - Фасмер ІІІ 394-395; Чер
ньrх JI 78; Преобр. ІІ 143-144; Machek 
ESJC 493-494; Skok ІІІ 33-34; Кlu
ge-Mitzka 220. 

[прЯмик] (у сполученні зазулuнець 
п. (бот.) <<Зозулинець шоломоносний, 
Orchis mi!itaris L.>> Нед); - похідне 
утворення від прЯмИй; назва зумовле
на, очевидно, формою стебла. - Див. 
ще прЯмИй. 

прЯний1 <<З ароматом або гострим 
смаком>>, прЯнистий, прЯник, прЯнич
ник, прЯнощі, [попрЯник] <<Медяник•>; -
р. прЯньtй <<пряниЙ>>; - результат фо
нетичного спрощення др. пьпьряньш 

(пьпряньш) <<перцевиЙ>>, похідного від 
пьпьрь <<Перець>>. - Фасмер ІІІ 395; 
Чернь1х ІІ 78-79; Преобр. ІІ 44; Mik!. 
EW 270. - Див. ще перець. 

прЯний2 , прянuстий - див. перо. 
прЯнути - див. прЯдати. 
прЯсти <<сукати нитки, пряжу; во

рушити, перебирати (руками, ногами); 
(очима) раз у раз поглядати>>, [прядач] 
<<прядильник>>, [прядено] <<МОТОК>> Нед, 
[прЯджа] <<Пряжа>> Нед, прЯдиво, пря
дuльник, прядuльня, прядuльщик, [пря
дuля] <<пfяля>> О, [прядівuна] <<волокно 
пряжі>>, прядівка] (ент.) нкач сосно
вий, Lophyrus репі>> Нед, [прЯдіво] 
<<прядиво>>, прядільник Куз, [прядінка] 
<<три лікті прядива>> Нед, прЯдка, [прЯд
ло] <<ПрядіННЯ>>, прЯдник <<ПрЯДИЛЬНИК>> 
Куз, [прЯдниці] (мн.) <<ШовкопрядИ>> 
Нед, прЯдня <<прядильНЯ>> Куз, [прЯдо
ха] <<Пряля>> Нед, прядун <<Прядильнию> 
Куз, [прядуха] <<Пр ЯЛ Я>>, прЯжа, [пр Ял
ка] <<Прядка; прялЯ>> Нед, прЯля, 
[прЯльня] <<ПрядильНЯ>> Нед, [прЯсла] 
<<ТИН>> До, [прЯслuця] <<дошка, в яку 
вставляється гребінь; днище•> Г, Нед, 
прЯсло, [прясл6] <<кіл в огорожі; части
на огорожі О; частИна переноеної ко
шари Доп. УжДУ 4>>, [прЯсниця] <<Ку
жіль>> Куз, [прЯстиця Нед, пряшниця 
О] <<ТС.>>, [прЯс.мо] <<частина огорожі>> 
Нед, [прuсл6] «ТС.>>, [прuшень] <<вере
тено пряжі>>, [прішнuк тж, пришникu 
(мн.)] «ТС.>>, прЯха, [прЯхи] <<збір дів-
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чат чи жінок для прядіННЯ>> Дз, [пряш
нuк] <<веретеНО>> Нед, прядuвний, пря
див' Яний, прядuльний, [пряд{вний] 
<<прядив'янИЙ>> Нед, [прядів' Я ний] <<ТС.>>, 
[відпрядки] <<Відходи від прядінНЯ>> Ж, 
[запрядати] <<заробляти прядінняМ>>, 
[непрЯха] на, що не вміє чи не хоче 
прястИ>>, [нед6пfядок] <<Залишок пря
Жі>> Ж, [6пряд <<пряжа>> Ж, [пере
прядки] <<ВОВНа без ДОВГИХ ВОЛОКОН>>, 
[попряди] <<Зібрання дівчат для прядін
НЯ>>, [п6прядки, п6пряхи] «ТС.•>, [роз
прядівuтися] (про нитку) <<розкрути
тися>>, [розпрядuвюватися Нед, роз
прядовuтися] «ТС.>>; - р. прясть, бр. 
прсісці, др. прястu, п. przq_sc, ч. pr!sti, 
слц. priast', вл. prasc, нл. psesc, болг. 
преда, м. преде, схв. прести, слн. 
presti, стсл. nр&стн; - псл. pr~sti 
<<ПрясТИ>>, пов'язане з pr~dati <<КИдати
ся, стрибатИ>>; - споріднене з лит. 
spr~sti <<НапинатИ>>, sprlndis <<п'ядЬ>>, 
лтс. spriest <<Натягати; мірятИ>>, дангл. 
sprinde! <<сильце, гак для натягуван
НЯ>>. - Фасмер ІІІ 394; Черньrх ІІ 79; 
Преобр. ІІ )44-145; BrLi<;kner 440; 
Machek ESJC 494; Schuster-Sewc 1166; 
Младенов 506; Skok ІІІ 35-36; Труба
чев Рем. терминол. 92; Trautmann 278; 
Karu!is ІІ 275; Mei!let MSL 14, 369; 
Matzenauer LF 14, 184-185; Persson 
Beitr. 873. -Див. ще прЯдати. 

[прЯтати] <<Прибирати, хоронитИ•>, 
[прЯтатися] <<ховатися>> Нед, [пря
таю/на] <<збирані в лісі дрова>> Нед, 
[прЯтанка] <<Посуд у вівчарстві>> Доп. 
УжДУ 4, [прЯтаняJ <<роботи, зв'язані 
із збиранням урожаЮ>> St. s!. 10, 94, 
[запрятка] <<схованка>>, [6прят] <<при
бирання; порядок; чистота>> Ж, [6пря
ток] «ТС.>> Ж, [6прятка] <<Піднятий за
лишок від прибирання>> Ж, [6прятний] 
<<порядниЙ>> Ж, [попрЯтник] <<ТОЙ, що 
прибирає>> Нед, [попрЯтниця] <<охайна 
господИНЯ>>, [попрятуха] «ТС.>> Нед, 
[п6пряток] <<прибираннЯ>> Нед, [поп
рЯтно] <<охайно, чисто>>, [спрЯнути] 
<<прибратИ>>, [спрят] <<СХОВ>>, [спрятан
ник] <<чоловік, Який жене закуплену 
худобу в указане місце>>, [спрЯтні] <<упо-



прЯчка 

рядкуваннЯ>> Нед, [спрЯток] <<зберігання 
Нед; схов Ме; начиння Нед>>, [спрЯт
ний] <<Спритний, моторниЙ>> Нед, [спрЯ
точний] <<ЯКИЙ легко зберігається>> 
Нед, [упрЯток] <<запас, заощаджене>> 
Нед; - р. прЯтать <<ховати>>, бр. ап
ратаць <<ОЧИСТИТИ; ОДЯГТИ>>, апранаць 
<<Одягати, наряджати>>, п. sprzq_tac <<ОЧИ
щати, упорядковувати>>, sprчt <<пред
мет домашнього устаткування>>, ч. spra
tek <<сміття>>, слц. spratat' <<сховати, ук
ласти (їжу)>>, болг. опретам ее «Готу
ватися до роботи>>, схв. претати <<За
ривати, засипати (попелом)>>, слн. spre
ten <<Здатний, моторниЙ>>, стсл. nр&тА
тн <<Придушувати, перешкоджати>>; -
псл. pr~tati, очевидно, з первісним зна

ченням <<рвати, виривати, розчищати 

(землю)>>. - Фасмер ІІІ 396; Черньrх ІІ 
79; ЗСБМ І 133-134; Супрун Веснік 
БДУ 1971/2, 62-64; BrUckner 436; 
Skok ІІІ 36-37; Меркулова Зтимоло
гия 1974, 64-71. 

прЯчка, прястка - див. прядуха. 
псалом <<релігійний вірш як части

на псалтирЯ>>, песільма <<покладений на 
музику псалоМ>>, [псаломник] <<Псалом
ЩИК>>, псаЛомщик; - р. бр. псалом, 
псальма, др. псаЛ'ЬМ'Ь, болг. псаЛОМ, 
псалм, м. псалм, п. вл. нл. psalm, ч. 
слц. ialm, схв. псалам, слн. psalm, 
стсл. nсм'Ьшь; - через старослов'ян
ську мову запозичено з грецької; гр. 
ЧJСХАІJОс;; <<СПіВ у супроводі музичного 
інструмента>>, як і ч.>6.ЛІJСХ <<Пісня (для 
струнного інструмента),>, утворено від 
ч.>6.ЛЛw <<співаю, оспівую; смикаю, сми
каю струни, граЮ>>, що зіставляється з 

ц.>~v <<Терти, СІ{ребти>> або з лат. palpare 
<<гладити, плескати>>; форма песільма 
могла бути запозичена через польську 

мову з латинської (лат. psalmus від гр. 
ЧJСХЛІJ6с;;). - СІС2 692; Фасмер Щ 396, 
397; Kopa!ir\ski 799; Machek ESJC 721; 
РЧДБЕ 598; Frisk ІІ 1129. - Пор. 
псалтИр. 

[псалонка] (ент.) <<стрілиця псі, 
Apatele psi L. (Acronycta psi)>> Нед; -
похідне утворення від псалом; назва 
зумовлена тим, що візерунок на право-

псевдонім 

му крилі цього метелика нагадує грець
ку літеру ЧJ <<ПСі>>, яка писалася в слові 
псалом (ЦJаЛ'ЬМ·ь). - Горностаев 264. -
Див. ще псалом. 

ПсалтИр <<книга псалмів, частина 
БіблЇt>>, [псалтuра Нед, псалтuрка, 
caвmup(a)] «ТС.>>, [псалтсtрник] <<ТОЙ, 
що вивчає псалтир>>, [псалтuрщик] 
<<той, що читає псалтир>> Нед; - р. 
псалть'tрь, бр. псалть'tр, др. псал'Ь
тьtрь, п. psaHerz, Ч. ialtar, слц. za!tar, 
вл. psa!ter, нл. psaltar, болг. псалтИр, 
м. псалтир, схв. псалтир, слн. psal
ter, стсл. nсм'Ьтьtрь; - через старо
слов'янську мову запозичено з грецької 
(у західнослов'янські мови через ла
тинське і німецьке посередництво); гр. 
чюлт~рюv <<книга псалміВ>> (> лат. psal
tёrium //psaltarium > двн. saltari) утво
рено від ч.>6.ЛЛw <<смикаю (струни); 
граю на струнах>>. - СІС2 692; Черньrх 
ІІ 79; St. wyr. obcych 612; Machek 
ESJC 721; Buffa Slavia 36/2, 175; 
РЧДБЕ 598; Frisk ІІ 1129. - Див. ще 
псалом. 

псе (у виразі звііз усе на псе <<Зіпсу
вав усе, понівечив>>); - результат ви
дозміни форми пси, зумовленої впли
вом західноукраїнської діалектної вимо
ви наголошеного и як е і римуванням 
до все; пор. зійти на пси <<перевестися 

в ніщо>>. -Див. ще пес. 
псевдо- (перша частина складних 

слів, що означає <<Несправжній, непра
вильний, фальшивиЙ•>: псевдовчений, 
псевдомистецтво, псевдонародний та 
ін.); - р. болг. м. псевдо-, бр. псеуда-, 
п. ч. слц. вл. pseudo-, схв. псеудо-, 
слн. psevdo-; - результат виділення з 
грецьких запозичень типу псевдога
мія, псевдоп6дії, в яких перший ком
понент зводиться до гр. ЧJЄuоос;; <<не
правда, брехня; омана, помиЛка; вигад
ка>>, можливо, спорідненого з вірм. sut 
<<бреХНЯ>>, СЛЦ. sudit: <<ОбдурюваТИ>>, Ч. 
sidit <<ТС.>>. - СІС2 693; Kopalir\ski 799; 
Ho!ub-Lyer 403; Вуjаклиjаv 788; Frisk 
ІІ 1132-1133; Machek ESJC 607. 

псевдонім <<прибране ім'я,>; - р. 
болг. м. псевдонuм, бр. псеуданfм, п. 
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pseudonim, ч. слц. вл. pseudonym, схв. 
псеудоним, слн. psevdon!m; - запози
чення з французької мови; - фр. pseu
donyme походить від гр. ч>с:uбwvuмщ 
<<фальшиво названиЙ•>, утвореного з ос
нов слів ч>с:uбо<;; <<обман, фальш•> та 
ovuмa <<ім'я•>, що є діалектним варіан
том слова оvома <<ТС.>>. - СІС2 693; 
К3СРЯ 372; Kopalinski 799; Holub
Lyer 403; РЧДБЕ 598; Вуjаклиjа 788; 
Кlein 1263-1264; Dauzat 595. - Див. 
ще анонім, псевдо-. 

[псик] (виг.) <<Тпрусь>> (крик на ко
тів), [псuка] <<Вигук, яким відганяють 
котіВ•> О; - звуконаслідувальне утво
рення. 

псИ:ний, псuти, псій, псінкu, псf
ти - див. пес. 

[псИ:нка] (бот.) <<паслін чорний, So
lanum nigrum L.>>, [псінка] «Те.; паслін 
солодко-гіркий (глисник), Solanum dul
camara L.•> Mak, [псянковаті] <<пасльо
нові, Solanaceae Juss.•> Mak; - р. 
[псuнка] <<Паслін чорниЙ•>, п. psinki 
<<ТС.•>; - результат видазміни форм 
[песлuна] <<паслін чорниЙ•>, [пислuна, 
песльон] «ТС.>>, пов'язаних з паслін і 
зближених з основою пес (пор. [neci 
ягоди] <<nа сл ін чорниЙ>>); зближення 
частково могло бути зумовлене отруй
ністю рослини (Нейштадт 482-483); 
пор. також нвн. Hundskraut <<Паслін 
чорниЙ>>, букв. <<собача трава•>. - Фа
емер Ili 397; Преобр. П 21.- Див. ще 
паслін. 

[псиушок] (орн.) <<валове очко, 
Troglodytes troglodytes L.•> Шарл; -
очевидно, складне слово, утворене з 

основ слів пес і ухо (вухо) (див.). 
псих <<психопат•>, психувати; - р. 

псих, бр .. псіх; - результат скорочен
ня слова псИхопат <<людина, що стра
ждає розладом психіки•>. - К3СРЯ 
372. -Див. ще психопат. 

психіатрія (мед.) <<розділ медици
ни, що вивчає психічні хвороби•>, пси
хіатр, психіатрИчний; - р. психи
атрuя, бр. псіхіятрь'tя, п. слц. psy
chiatria, ч. psychiatrie, вл. psychiatrija, 
болг. психиатрия, м. психиjатриjа, 
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схв. психиjатриjа, слн. psihiatr!ja; -
запозичення із західноєвропейських мов; 
н. Psychiatr(e, фр. psychiatrie, англ. psy
chiatгy утворено з основ слів гр. ЧJUX~ 
<<душа>> та іатрс:іа <<ЛікуванНЯ>>. - СІС 2 

693; Kopalinski 800-801; РЧДБЕ 598; 
Вуjаклиjа 789; КІеіn 1264. - Див. ще 
педіатр, псИ:хіка. 

псИ:хіка, психоз, психічне, психіч
ний; - р. болг. М. ncuxuкa, бр. пс[хі
ка, п. ч. слц. psychika, вл. psychiski 
<<ПСИХіЧНИЙ>>, СХВ. псuхuка, СЛН. psfhi
ka; - зворотне утворення від псuх{ч
ний, запозиченого із західноєвропейсь
ких мов; нім. psychisch <<психічниЙ•>, 
фр. psychique, англ. psychic «ТС.•> похо
дять від гр. ч>uxtx6<;; <<душевний, духов
ниЙ>>, утвореного від ч>Ох~ <<душа; дух, 

' .!. подув•>, пов язаного з ч.юхw <<дихаю, 

дму; обдаю холодом•>, спорідненим з 
дінд. bhas- <<дихати, дути•>. - СІС2 693; 
Kopalinski 800-801; РЧДБЕ 598; Вуjа
клиjа 789; Dauzat 595; КІеіn 1264, 
1265; Frisk П 1141-1142; Boisacq 
1079. 

психо- (перший компонент складних 
слів із значенням <<стосовний до психі
КИ•>: психоаналіз, психотерапія); -
р. болг. м. схв. психо-, бр. псіха-, п. ч. 
слц. вл. psycho-, слн. psiho-; - резуль
тат скорочення і стягнення з другими 
компонентами основ слів псuх{чний, 
паІхіка (див.). 

психологія, психолог, психолог{ч
ний; - р. болг. психология, бр. псіха
логія, п. psychologia, ч. .psychologie, 
слц. psychologia, вл. psycho\ogija, м. 
психологиjа, схв. психологиjа, слн. 
psiholog!ja; - запозичення із західноєв
ропейських мов; н.ім. Psycholog(e, фр. 
psychologie, англ. psychology, нлат. 
psychologia утворено, можливо, Мелан
хтоном з основ гр. ч>Охf] <<душа•> і -Ло
уіа, пов'язаного з Л6уо<;; <<СЛОВО>>. -
СІС2 694; Kopalinski -800-801; РЧДБЕ 
599; Вуjаклиjа 790; Dauzat 595; КІеіn 
1265. - Див. ще логіка, псИ:хіка. 

психопат, психопатія, психопа
тuчний; - р. болг. М. психопат, бр. 
псіхапат, п. psychopata, ч. слц. вл. 
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psychopat, СХВ. психопат, СЛН. psiho
pat; - запозичення із західноєвропей
ських мов; н. Psychopath, фр. psycho
pathe, англ. psychopath утворено з 
psycho-, пов'язаного з гр. чюхі] <<душа>>, 
і гр. -тrа&~<;; <<хвориЙ•>, пов'язаного з 
щх&щ <<хвороба, страждання•>. - СІС 2 

694; К3СРЯ 372; Kopaliriski 801-802; 
Holub-Lyer 403; РЧДБЕ 599; Вуjак
лиjа 791; Gг. Fwb. 625; Кlein 1265. -
Див. ще ініфос, псИ.хіка. 

[псімлічак] (ент.) <<Гусінь, DeiJepl1i
la eupl10гbiae L.>> ВеНЗн, ВеЗа; -
складне слово, очевидно, запозичене зі 
словацької мови; пор. слц. psi <<Соба
ЧИЙ>>, похідне від pes <<ПеС•>, і mliecnik 
(бот.) <<молочай, Euphorbia•>, похідне 
від mlieko <<молоко•>; пор. також семан
тично тотожне н. \yolfsmilchschwar
mer, що складається з основ слів Wolf 
<<ВОВК•>, Milch <<Молоко>> та Schwaгmeг 
<<метелик•>. -Див. ще молоко, пес. 

[псовник] (ент.) <<(вид пильщика) 
EmphytUS>> Нед; - похідне утворення 
від [псовати] <<псувати•>; назва зумов
лена шкідливістю цих комах (Горноста
ев 284) . .......:.. Див. ще пес. 

пстИ.нькати - див. пхИкати. 
[пструг] (іхт.) <<форель, Salmo trut

ta L.•>, струг, [стругач. О, струх О, 
пеструг Коломиец Происх. назв. рь1б, 
пестрЮга, пеструха тж] <<ТС.>>, 
[пстfуглі] <<веснянки•> О; - р. [пест
руха , п. pstra,_g, ч. слц. pstruh, вл. 
pstruha, !:ІЛ. pstrug «ТС.>>; - псл. діал. 
*pьstrQgo//*pьstrQga <<форель>>, утворе
не за допомогою суфікса -Qgь//-Qga від 
pьstr'Ь <<пістрявий, рябиЙ•> (риба покри
та червоними цяточками); від цього ж 
прикметника, але з іншими суфіксамн 
утворено і болr. п'Ьстірва <<форель>>, 
схв. пастрма, пастрва, слн. posUy 
<<ТС.>>. - Bri.ickner 445; Machek ESJC 
496; Holub-Lyeг 403; Коломиец Про
исх. назв. рь1б 28. - Див. ще ш~ст
рий. - Пор. стромик. 

псувати - див. пес. 
[псявіра] <<(лайка) негідник, мерзот

НИК>>; - складне слово, утворене зі 

слів [пся] <<Собача•> та в{ра; калька п. 

птах 

psiawiara (лайка), букв. <<собача віра•>, 
утвореного зі слів psia <<Собача•> та wia
ra <<Віра>>. -Див. ще віра1 , пес. 

псЯrа (бот.) <<біловус стиснутий 
(мичка), Nardus stricta L.», [псєнка 
Mak, псЄрка ВеНЗн, псЄч.ка тж, псьо
ха Mak, псюга Mak, псЮрка ВеНЗн, 
псЮха тж, псюч.а См, псяка Mak, 
псЯнка, псЯрка, псяч.ка См] <<ТС.>>, 
[псянков"іта (земля)] <<заr;юсла мич
КОЮ•> ВеНЗн; - п. [psina] <<мичка•>, 
слц. psica, psiarka <<ТС.>>; - похідні ут
ворення від пес; назви зумовлені не
придатністю цієї трави. - Machek Jm. 
гostl. 293. -Див. ще пес. 

всянковаті - див. псИ.нка. 
[псЯрка] (бот.) <<Печериця, Agaricus 

L. Mak; печериця, що росте на гної 
Ме•>, [псюрка] <<Печериця; (вид пече
риці) Agaricus vittadini Мог•> Mak, 
lпсЄка] <<Гриб-поганка•> Корз; - похідні 
утворення від пес; назви зумовлені от
руйністю окремих видів гриба Agaricus 
(Зерова 6). - Див. ще пес. - Пор. 
псярки. · 

[псярки] <<дfібні яблука або груші•> 
ВеЗа, [псЮрка (поганий сорт слив) 
Нед; - очевидно, похідне утворення 
від пес; назва зумовлена непридатніс
тю цих плодів. - Див. ще пес. -
Пор. псЯрка. 

птах, птаха, птаство, птахарня, 
птахівнuк, птахівюіцтво, пташа, 
птаиtарня, птаиtенЯ, пташИна <<Пташ
ка•> СУМ, ВеБ, [пташ"іна] (зб.), [пта
шів' я) (зб.), птаutка, птаutнuк <<ПТа
ХіВНИК•>, [пташюік) <<ПТаХОЛОВ>>, птaut
HUK <<nташарня>>, [пташнuцтво] <<пта
холовство•> Нед, птащня <<ПТашарНЯ>>, 
птаиtнЯ (зб.), пташок, птахівнuч.ий, 
пташач.ий СУМ, Нед, [пташий] <<ПТа
шиниЙ>> Нед, пташ"іний, [пташити] 
<<хватати, як хижий Птах Нед; нагро
маджувати пожитки, зберігати, склада
ти, красти•> Ва, [птdшіти] <<КВапитися•> 
Нед; - р. пташка, бр. птах, п. вл. 
ptak, Ч. ptak, СЛЦ. vtak, НЛ. ptask; - ПСЛ. 
*рьtа <<ПТаХ•>, рьtаk'Ь, рьtах'Ь <<ТС.>>; -
споріднене з лтс. putns «ТС.>>, лит. 

putytis <<nташеня•>, лат. putus «Хлоп-
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чик>>, дінд. putrab <<дитина, син>>, potab 
«звірЯ>>, ав. pu&ra- <<СИН>>, а також з 
лит. pautas <<яйце>>, лтс. pauts, прус. 
pawtte <<ТС.>>; іє. *put-, *pvout-. - Фас
меру ІІІ 398; Machek ESJC 496; Schus
ter-Sewc 1185-1186; Вегпеkег IF 9, 
362; Бернштейн Очерк 1974, 141-142; 
Трубачев Сл. язьrкозн. 1988, 313-314; 
Boga RR ІІ 526-527; Trautmaпn 233; 
Meillet Etudes 247, 348; Persson Beitr. 
403; Walde-Hofm. ІІ 394; Koffnek 23; 
Pokorny 843. - Пор. птИця. 

[пташачар] (орн.) <<малий яструб, 
Accipiter nisus L. (Nisus communis 
Cuv.)>> ВеНЗн, [пташачор] «ТС.>>; - по
хідне утворення від птах, співвідносне 
з назвою [астряб птаишчий] <<ТС.>> 
Шарл; назва зумовлена тим, що цей 
птах живиться дрібними птахами (Во
їнств.-Кіст. 171). -Див. ще птах. 

[пташинець] (бот.) <<серадела, Or
nithopus L.>> Mak; - похідне утворен
ня від птах; назва зумовлена подібніс
тю квітів цих рослин до пташиних па
зурів (Федченко-Флеров 577); пор. 
[птиченіг] <<Серадела дрібненька, Orni
thopus perpusillus L.>> M_~k, що є -~пуч
ною калькою латинсько! науково! наз

ви (з Гр. орvн;;, -t&O<;; <<ПТаХ>> і KOU<;; <<НО
Га>>). -Див. ще птах. 

птеродактиль <<викопний плазун ря
ду птерозаврів>>; - р. птеродактиль, 
бр. птзрадактьtль, п. ч. слц. pterodak
tyl, болг. птеродактuл, слн. pterodak
til; - запозичення із західноєвропей
ських мов; нім. Pterodaktylus, фр. pte
rodaktyle, англ. pterodactyl, нлат. pte
rodactylus «ТС.>> утворено з основ гр. 
тrтс;р6v <<Перо; крило>>, спорідненого з 
дінд. patram <<ТС.>>, двн. fedara <<Перо>>, 
псл. p~ro, та 6ахтuЛщ <<Палець>>. -
СІС2 695; Kopaliг1ski 801; РЧДБЕ 600; 
Dauzat 595; КІеіn 1266; Frisk П 612. -
Див. ще дактиль, перо. 

птерозавр «Викопний летючий 
ящур>>; - р. птерозавр, бр. птзразаур, 
п. pterozaur, ч. слц. pterosaurus, болг. 
птероз6яьр; - запозичення із захід
ноєвропейських мов; англ. pterosaur, 
нлат. pterosaurus <<птерозавр•> утворено 
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з гр. тrтс;р6v «перо; крило» і craupo<;; 
<<Ящірка•>, етимологія якого неясна. -
СІС2 695; Holub-Lyer 404; РЧДБЕ 
600; К\еіn 1266; Fгisk ІІ 683. - Див. 
ще птееодактиль. - Пор. динозавр. 

[пти] (у виразі на n.: На що ее? На 
пти: щоб дивувались такі дурні, як 
ти); - залишок псл. *рьt- <<питати>> 
(*p-ьtQ <<питаю>>, пов'язане чергуванням 
голосних з ітеративом pytajQ «ТС.>>; 
пор.vч. ptati se <<ПИТаТИ>>).- Machek 
ESJC 496. - Див. ще питати. 

птИця, [птичар] <<пташник, птахо
лов>> Нед, птtічка <<Птах, пташеня; 
[вид дитячої гри]•>, [птиченЯ] <<nташе
НЯ>>, птtічник <<пташник (будівля для 
птахів)>>, птtічня «ТС.>>, птtічниця 
<<ПТаШНИЦЯ>>, [nтічко] <<ПТаШеНЯ>>, nтu
ч;uй; - р. болг. м. птuца, др. nотица, 
схв. птйца, тйца, слн. ptfca, стсл. 
П'Ь'Т'НЦА; - псл. р-ьtіса, похідне утво
рення від *р-ьtа <<ПТаХ>>. - Фасмер ІІІ 
398; ЧерJіЬІХ ІІ 79-80; Преобр. П 147; 
Schuster-Sewc 1186; Бернштейн Очерк 
1974, 141-142; Трубачев Сл. язь1козн. 
1988, 313-314.- Див. ще птах. 

птру - див. тпру. 

[птруту] (крик на ягнят у гуцульсь
ких пастухів); - очевидно, результат 
злиття вигуку [птру] (яким зупиняють 
коней) і прислівника [ту] <<ТУТ•>. -
Див. ще тпру, ту. 

[пту-гей-еа] (вигук, яким поверта
ють волів ліворуч); - результат поєд
нання і спрощення вигуків [птру] 
«rпру>> і гейса, яким повертають волів 
ліворуч. - Див. ще гейе, тпру. -
По]:>. пту-ча. 

[птуц] (вигук, яким відганяють те
лят), [а-птуц] <<ТС.>> ВеЛ; - очевидно, 
пов'язане з вигуhом тпрусь, яким від-
ганяють котів (див.). . 

[пту-ча] (крик, яким повертають 
волів направо); - результат поєднан
ня і спрощення вигуків [птру] <<ТПРУ>> 
і [ча], яким навертають волів право
руч. - Див. ще тпру, ча1 . - Пор. 
пту-гей-еа. 

пуанеон <<частина штампа; рельєф
не зображення буквИ>>, пунс6н <<ТС.>>, 



пуаити 

пуансування; - р. пуанс6н, пунс6н, 
бр. пунс6н, болг. поанс6н; - запози
чення з французької мови; фр. роіщоn 
<<Шило; пробійник; штемпель, клеймо, 
проба; штифт>> походить від лат. punc
tio (зн. в. punctionem) <<Нанесення уко
лів, колоття>>. - СІС 2 695; Фасмер ІІІ 
406; ССРЛЯ 11, 1687; РЧДБЕ 568; 
Matzenauer 287; Dauzat 569; Gamill
scheg 712. - Див. ще пункція. 

пуаити <<балетні туфлі (з твердим 
носком)>>, пуант; - р. бр. пуантьt, п. 
pointe, болr. поант <<ТС.>>; - ЗаПОЗИ
чеННЯ з французької мови; фр. pointe 
<<Кінчик, вістря>> виникло з пізньолат. 
pOncta, дієприкм. мин. ч. жін. f· від лат. 
pungo <<жалю, колЮ>>. - СІС 695; Ko
paliriski 763; РЧДБЕ 568; Кlein 1207. -
Див. ще пункт. 

публіка• <<група людей, що зібралася 
де-небудь; (глядачі, слухачі); народ, лю
ДИ>>, публікатор, публікація, публі
цИст, публіцИстика, публ{чний, публі
цистИчний, публікувати, ст. публице 
<<публічно, всенародНО>> (1646); - р. 
болг. м. щ}блика, бр. щjбліка, п. publi
ka, ч. publika, publikum, СJЩ. вл. publi
kum, схв. публика, слн. publika; - за
позичення із середньолатинської мови 
(публіцИст і похідні від нього - з фран
цузької; фр. publiciste від public <<публіч
ниЙ>>, лат. pOb!icus); елат. pOblicum (vul
gus) <<простий (народ)>> виникло з лат. 
pOb!icus <<НародниЙ>>, що постало внаслі
док контамінації лат. poplicus <<Належний 
народові>>, утвореного від populus <<На
род>>, і *pObicus <<Належний дорослим>>, 
похідного від pObes <<Волосся, що з'явля
ється при повнолітті; дорослі; народ>>, 

спорідненого з лат. рuег <<хлопець>>, псл. 

р'Ьtіса <<ПТИЦЯ>>. - СІС2 695; Акуленко 
142; Hi.ittl.-Worth 16; Фасмер ІІІ 398; 
Чернь1х ІІ 80; Преобр. ІІ 147; Kopaliriski 
801-802; Holub-Lyer · 404; РЧДБЕ 
600-601; Вуjаклиjа 792; Кluge-Mitzka 
568; Dauzat 596; Кlein 1267; Walde
Hofm. П 338, 380-381. - Див. ще по
пулЯрний, птИця. 

[публіка2] <<Ганьба, сором; ганеб
ний стовп; людина поганої поведінки; 
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дивина КорЗ>>, ст. публика <<Ганьба>> 
(зокрема, ганьба на стовпі), публико
вати «rаньбити>>; - очевидно, запози
чення з польської мови; п. [publika] 
<<прилюдний скандал; непорядна жінка, 
повія>> пов'язане з publika <<Публіка>>. 
- SW V 424. -Див. ще публіка'. 

[пувка] (бот.) <<кульбаба, Taraxa
cum L. Нед, Mak; скереда, Crepis L. 
ТЖ>>; - очевидно, результат видазміни 

незасвідченого в цьому значенні [пу
павка] (<<ромен; жовтило>>) або *пуп
ка, пов'язаного з [пупок] <<брунька>>, 
[пупава] <<кульбаба>> (див.). 

пуга <<батіг, нагаЙ>> СУМ, Нед, [пу
гавfй] «ТС.>>, [пугав'Є <<Пужално>> Л, пу
гайло НикНикТ Л, пу галко, пугало, 
пугів'є, пуг6в'Є тж, пог6в'є Л, погtі
в'є, погав'Є, паг6в'є тж, пуджівно, 
пужавИло До, пужайло НикНикТЛ, 
пужалена тж, пужак], пужално СУМ, 
НикНикТЛ, [пужально Пі, пужалко, 
пу жало тж, пужИлно НикНикТ Л, пу
жИна О] «ТС.>>, [пужка] <<батіг>> Кур; -
р. діал., бр. пуга, др. пуга, п. p~ga (ст. 
puha з укр.); - не цілком ясне; пов'я
зувалося (Bri.ickner KZ 42, 360) з р. 
пугать <<лякати>>; зводилося (Преобр. ІІ 
147-148) до іє. *peu-g-, *peu-k- <<Ляска
ТИ>>; в такому разі, очевидно, з носавим 
інфіксом (пор. лат. pOgio <<кинджал>>, 
pungo <<КОЛЮ>>). - Фасмер ІІІ 399. 

пуrар, пугарча, пугарчик - див. 
погар. 

[пугарець] (орн.) <<хатній сич, Athe
ne noctua Scop. (Surnia noctua)>> Нед, 
[n,tjгyp] <<пугаЧ>> ВеНЗн, ВеУг, [пугурЯ
заj <<ТС.>> ВеНЗн; - результати конта
мінації і наступного скорочення назв 

пугач і [бугурец] <<СИЧ>>, [бJІгурЄза] 
«сова~; виведення [пугурЯзаj з [пу
гур] + [яза] <<Відьма>> (Булаховський 
Вибр. пр. ІІІ 223) помилкове. -'-- Див. 
ще бугурец, пугу. -Пор. погарець. 

[пугати] <<лякати>> Нед, пугнути 
<<пужнути>>, пужати (,лякати>> СУМ, 
Нед, lпуджати] «ТС.>> ВеУг, щ}гало 
<<опудало; страховище>>, пугач <<іграшко
вий пістолет>>, [пугач] <<жердина, якою 
женуть рибу, ударяючи по воді>> Ник, 
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[пухай] <<опудало>>, [пуглuвий] <<ЛЯІ<
ливиЙ>> Нед, пужлuвий <<ТС.>>, [пугом] 
<<Грізно, сердито>>, [попугач] <<Те, чим 
лякають>> Чаб; - р. пугать, пужать, 
бр. пужаць; - очевидно, пов'язане з 
пудити <<ГНаТИ>> через проміжне зна
чення <<змушувати тікати, нагнати 
страху>>; перехідними формами могли 
стати укр. tпуджати] та р. пужать, 
бр. пужаць, що продовжують первісне 
*pQdj- (пор. Бранд РФВ 24, 143; Соба
левский РФВ 62, 234; Преобр. П 148), 
хоча не виключена можливість прасло
в'янської варіантності pQd-//pQg-, по
дібно до варіантності pгQgь//prQd'Ь (пор. 
пруг, пруд). - Фасмер ІІІ 399-400; 
Чернь1х ІІ 80. 

[пугнотавий] «rугнявиЙ>> О, [пуг
нотати] «ГУГНЯВИТИ>> О; - результат 
видазміни форм [вугнотавий, вугно
тати], пов'язаних з гугнИти (див.). 

[пуговиця 1 ] <<Гудзик>>, [пугвиця Кур, 
пувиця, пугиця ЛЧерк] «ТС.>>, ст. пуг
ва; - р. пуговица, пуговка, др. пугмь, 
пугьt, п. [pa"gwica] <<Гудзию>, слн. pog
\ica <<Шпилька>>; - можливо, спорідне
не з лтс. puoga <<Гудзик>>, puogs «ТС.>>, 

дінд. pufijab <<Купа, грудка>>; пов'язуєть
ся також (Persson Beitr. 245, 263) з 
псл. pQk'Ь <<ПУК>>; недостатньо обгрунто
ване виведення (Бернштейн Очерк 
1974, 236; Brtickner 401; Loewe KZ 39, 
323; Mikl. EW 117) від гот. puggs <<Гама
нець>>. - Фасмер ІІІ 400-401; Mtih\.
Endz. ІІІ 454; Zubaty ВВ 18, 264; Uhlen
beck 169, 172; Matzenauer 66. 

[пуговиця2 ] (бот.) <<суниці польові, 
Fragaria campestris Stev. (F. col\ina 
Ehrh.)>> Нед; - очевидно, результат 
пе~енесення на суни~ назви [пугови
ця] <<Гудзик>> (з огляду на форму пло
дів). -Див. ще пуговиця1 . 

[пуговиця3 ] <<пуголовоК>> Нед; -
результат видозміни· назви пуголовок, 
зумовленої звуковою близькістю обох 
слів і подібністю великої голови пуго
ловка до круглого гудзика. - Див. ще 
пуголовок. 

пуголовок (зоол.) <<личинка жаби>>, 
[пугалка ВеНЗн, пугалатиця тж, пу-
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головатиця, пуголовач, пуголовиця, 
пуголовка, пуголок ВеНЗн] «ТС.>>; -
неясне; можливо, виникло внаслідок 
гаплології з *пугоголовок, букв. <<З го
ловою, що нагадує гудзик, з товстою 

головою>>, утвореного від *пуга <<Гу
дзИК>> і голова; ПОр. [пуговиця] <<ПУГО
ЛОВОК>>. - Shevelov Hist. phono\. 684. 
- Див. Ще ГОЛОВа, ПУГОВИЦЯ1 . 

пугу (імітація крику пугача; умов
ний крик запорожців) СУМ, Нед, пу
гу-пугу, [пугуть] Карп. диал. «ТС.>>, 
[пуга] (орн.) <<пугач, Bubo bubo L.>>, 
[пугак] Нед, [пуга] <<Вухата сова>> 
ВеУг, пугач <<ТС.>>, [пугутькало] <<сич; 
вид чаплі Нед>>, [павутькало] <<СИЧ>> 
Мо, [погутькало] <<пугач; сіра сова, 
Stгix a\uco L. ШарЛ», lпутькало] <<ВИд 
чаплі Нед; сич (Stгix noctua) Карп. 
диаЛ.>>, [ попугай] <<пугаЧ>> Л, пу гати 
<<кричатИ>> (про пугача), [пугuкати] 
<<ТС.>>, пугукнути <<крикнути пугу>>, [пу
гутькати] Нед; - р. бр. пугач <<Пу
гач>>, п. puchacz, lpuhacz] «ТС.>> (з 
укр.); - звуконаслідувальне утворен
ня; пор. нвн. puhu <<пугу>>, uhu <<ТС.>>, 
Uhu <<пугач>>, лат. ЬОЬо <<пугач>>, гр. 
f3ua<;; <<ТС.>>. - Никончук Карп. диал. и 
аном. 150; Фасмер ІІІ 400; Strutynski 
113, 146; Кluge-Mitzka 801; Frisk І 
275. -Пор. буrа. 

пугур, пугурЯза - див. пугарець. 
[пуrачf] <<ВИД хліба, спеченого з ку

курудзяного борошна із зеленню>>; -
пов'язане з [боfач] <<хліб, малай, пи
ріг>> (див.). 

пуд <<Вага В 16 КГ>>, пудовuк <<ГИрЯ 
вагою в один пуд; мішок на один пуд>>, 

пуд6вий, [пудове] <<мірчуІ< з одного пу
да>> Нед; - р. бр. пуд, др. пуд'Ь <<міра 
ваги (солі та меду)>>; - запозичення з 
давньоскандинавської мови; дісл. pund 
<<фунТ», через дангл. і днн. pund «ТС.>> 
зводиться до лат. pondus <<Міра ваги, 
фунТ», пов'язаного з pendeo <<Вишу, зви
саю>>, походження якого не цілком яс

не. - Винник 135-136; Фасмер ІІІ 
401; Чернь1х ІІ 80; Brtickner 447; AfS!Ph 
42, 142; КІеіn 1151, 1227; Wa\de-Hofm. 
ІІ 278-280, 335. -Пор. пенсія. 



пудель 

пудель (порода собак), [пудло, 
опудло] <<ТС.•> Бі;- р. пудель, бр. пу
дзель, п. слц. pude\, ч. вл. pudl, нл. pud
Jak, болг. пудел, м. схв. щ)дл, пудла, 
слн. pudeJj; - запозичення з німецької 
мови; н. Pudel <<пудель•> постало шля
хом скорочення з Pudelhund, букв. <<Со
бака, що полощеться у воді•>, перша 
частина якого пов'язана з дієсловом 
pudeln <<полоскатися•> звуконаслідуваль
ного Походження. - СІС 2 696; Фасмер 
ІІІ 401; Чернь1х ІІ 80-81; S±. wуг. ob
cychv 615; Holub-Lyer 404; Machek 
ESJC 497; РЧДБЕ 601; Вуjаклиjа 793; 
КІеіn 1217; Кluge-Mitzka 569. 

пудинг <<запіканка з рису чи інших 
круn»; - р. болг. м. пудинг, бр. пу
дьtнг, п. pudding, pudyng, ч. pudink, 
СЛЦ. ВЛ. puding, СХВ. пудинг, пудинг, 
слн. puding; - запозичене з англійсь
кої мови, можливо, через німецьку (н. 
Pudding); англ. pudding <<ПудинГ•> (сангл. 
poding, pudding «ТС.•>) зводиться, оче
видно, до фр. boudin <<Кров'яна ковба
са•>, остаточно не з'ясованого похо
дження. - СІС2 696; Фасмер ІІІ 401; 
Чернь1х ІІ 81; Kopaliri.ski 802; HoJub-Ly
er 404; РЧДБЕ 701; Вуjаклиjа 793; К\еіn 
1268; Dauzat 101; Gami\lscheg 131. 

[пудити] <<Лякати, гнати; мочитися; 
[швидко їхати 0]•>, [пуджати] <<ляка
ТИ>> ВеУг, [пуд] <<страх>>, [нагнати пу
ду] <<налякати•> Ме, [пуджало] <<Стра
ховище•> Нед, [пудuло] «ТС.•> Нед, [пуд
ло] <<страхопуд; опудало•> О, [пуднuй] 
<<страшниЙ•> Нед, [напусти] <<наляка
ТИ•> МСБГ, [напуда] «ТОЙ, хто легко 
лякається•> Ж, [напропуд] <<напролом, 
навпростець•>, [ опудитися] <<Злякати
СЯ•>, [опужувати] <<ставити опудала•> 
Си, [6пуд] <<опудало>>, [опуда] <<ТС.•>, 
опуіJало, [6пудьj <<ТОЙ, хто легко ляка
ється•> Ж, [перепуд] <<Пе[>еляк•> Нед, 
[попудить] <<Кинути•> Чаб, [п6пуд] <<ПО
тяг, інстинкт; поштовх•> Нед, [попуд
ник] <<блуд; лісовик О; поквапливий 
чоловік ВеБ>>, [попуд6виско] <<СТрахо
висько•> Нед, [попудний] <<Вільний, роз
пущений>>, [спудаj <<Переляю> тж; - р. 
[пудuть] <<проганяти, лякатИ•>, бр. пу-
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дзіць «ТС.>>, др. пудити <<ГНаТИ>>, П. 
p~dzic <<ТС.>>, Ч. puditi <<СПОНуl\аТИ, 
підбивати•>, слц. pudit' <<ГНаТИ>>, болг. 
п"ьдя <<жену, виганяю>>, м. пади <<Же
не, виганяє•>, схв. пудити <<лякати, 
гнати>>, слн. pod!ti <<гнати, переслідува
ти•>, стсл. nжднтн <<ГНати•>; - псл. pQ
diti <<Гнати, переслідувати•>; - очевид
но, пов'язане чергуванням голосних з 
*p~sti < *pendti <<пнути>>; - в такому 
разі споріднене з лит. spandyti <<тисну
ти•>, sp~sti <<Ставити пастку•>, лтс. 
spuбsts <<Пастl\а>>, двн. дангл. spannan 
<<Натягувати>>. - Фасмер ІІІ 402; Пре
обр. ІІ 150; Младенов 540; Muh\.
Endz. ІІІ 1035-1036; Кluge-Mitzka 
719. -Див. ще п'ЯстИ. 

[пудло] <<коробl\а, ящик•> Нед, [пу
делко] <<коробка, шкатулка>>, ст. пудел
ко (XVIII ст.); - запозичення з поль
ської мови; п. pud±o «коробка; кузов 
(екіпажа)•>, як і ч. діал. слц. pudJo <<мір
ка збіжжя; коробка•>, походить від нн. 
pude\ (нвн. Paudel) <<К9робка•>. - Bruck
ner 447; Machek ESJC 497. 

[пудож] (бот.) <<жовтий осот город
ній, Sonchus oJeгaceus L.•> Mak; - не
ясне. 

[пудофет] <<неповороткий, млявий 
чоловію>; - неясне. 

пудполоник - див. ополоник2 . 
пудра, пудрениця, пудрет (с.-г.), 

пудрити, пудрувати; - р. бр. болг. 
м. пудра, п. вл. puder, ч. pudr, слц. 
слн. puder, схв. пудер; - запозичення 
з французької мови; фр. poudгe <<Поро
шок, пудра>> походить від лат. puJvis 
(зн. в. pulverem) <<Порошок>>, пов'язано
го з poJ\en <<борошно найдрібнішого по
мелу•>, спорідненого з гр. каЛ11 <<Порох, 
дрібна мука>>, ЛИТ. ре)еnаЇ <<ПОПіЛ>>, ПСЛ. 
popelo, укр. попіл. - Фасмер ІІІ 402; 
Чернь1х ІІ 81; Преобр. ІІ 150; Si. wyr. 
obcys:h 615; Holub-Lyer 404; Machek 
ESJC 497; РЧДБЕ 601; Вуjаклиjа 793; 
Кluge-Mitzka 569; Кlein 1210; Dauzat 
578; WaJde-Hofm. ІІ 331-332, 338. -
Див. ще попіл. 

[пужикІ (орн.) <<голуб-синяк (клин
тух), Co\umba oenas L.•> Нед; - неяс-

627 



пужИти 

не; можливо, звуконаслідувального по
ходження. 

[пужИ:ти] <<Надувати•> Бі, [пужuти
ся] <<Надуватися Бі; підніматися щети
ною, ЇЖИТИСЯ>>, [nyЖ[lHcl) <<ГНіЗДО ХЛіб
НОЇ зернини; nолова Нед; порожнє зер
но; недозрілі зерна конопель; послід з 
насіння конопель Кур; головка коноплі 
0>>, [пужuноватий] <<порожнистиЙ•> 
(про зерно); -:- р. [пужuна] <<обшморга
на коноплина•>, п. puiyna <<остюк; вер

шок колоса•>, нл. puzys <<Надувати•>, слн. 
[puzina] <<гніздо насінини груші або 
яблука•>, [puzica] <<Мішечок,>; - очевид
но, СПОрідНеНе З р. пr'га <<ТОВСТИЙ Кі
НеЩ> яйця•>, укр. [пуха «ТС.>>. - Schus
teг-Sewc 1196. - Див. ще пуха. 

[пужла] <<собака•> Нед; - неясне; 
можливо, пов'язане з пужати <<ляка
ти•>. 

пужнИк (бот.) <<Turritis Di!J.,> СУМ, 
Нед; - очевидно, пов'язане з [щjжи
тися] <<Підніматися щетиною, їжити
ся•>; назва могла бути зумовлена за
гальною загостреністю форми рослини 
(Нейштадт 281-282). - Див. ще пу
жИти. 

[пузанка] <<Чорна смородина>> Мо, 
[пузичкu] <<Червона смородина•> Мо, 
[бузuчка] «ТС.•> Ме; - результат видо
зміни назви [позічка] (в укаючій вимо
ві) <<Червона смородина•>, зближеної з 
основами пузо, бузина; неточне виве
дення від порfчки (Дзендзелівський St. 
sl. 22/3-4, 294); помилкове безпосе
реднє пов'язання [бузuчка] з [6оз] <<бу
зина•> (ЕСУМ І 281-282). 

[пузати] <<Кидати•> Нед; - неясне. 
[пузвелИкий] <<вказівниЙ•> (про па

лець); - результат злиття прийменни
ка [пуз] <<Повз, поряд•> з прикметником 
велИкий (див.). 

[пуздиrарня] <<ВеJІИка .запущена ха
та•> Па; - пов'язане з [бужди.rарня] 
«ТС.•> (див.). 

[пуздр61 ] <<Сечовий міхур; калитка 
(у тварин),>, [щjздря] <<Прищ, пухир•>, 
[пуздратий] <<череватий?•>, [пуздраку
ватий] <<Одут ЛИЙ•>; - р. [пуздр6) <<ЖИ
ВіТ тварини•>, бр. [пуздр6] <<Сечовий мі-
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хур у КОНЯ>>, [пуздра) <<ТОВСТа ЛЮДИНа>>, 
схв. пуздра (пуздро) <<орган у самців
тварин•>; - очевидно, псл. *puzгo, по

хідне від puzo <<ПузО•>. - Фасмер ІІІ 
402-403; Преобр. П 151; Bruckner 
449; Skok ІІІ 89-90; Потебня РФВ 4, 
188; Mikl. EW 268-269. - Див. ще 
пузо. 

(пуздро2 ) <<ПОГрібець, ДО}ЮЖНЯ СКрИ
НЬКа>>, [пуздеfко, пуздерок], ст. пузд
ро (XVII ст. «ТС.•>; - запозичення з 
польської мови; п. puzdro <<футляр; 
скринька•>, як і ч. pouzdгo <<ТС.•>, [pudro] 
<<Намордник для пса•>, слц. puzdro <<фут
ляр•>, очевидно, є давнім запозиченням 

з германських мов: пор. двн. fotar (fuo
tar) <<Підшивка, футляр•>, гот. fodr <<Піх
ва,>; етимологічне ототожнення з [пуз
др6] <<сечовий міхур•>, р. [пуздр6] <<ЖИ
віт твариНИ•> ( Фасмер ІІІ 402-403; 
Bri.lckner 449; Holub-Kop. 289) здаєть
ся помилковим. - Machek ESJC 476; 
Holub-Lyer 388. - Пор. хутро. 

пузина- див. півзен. 
пузИр, [пузер] <<Сечовий міхур>> Ку

риленко, [пузируха] (бот.) <<фізаліс 
звичайний, Physalis alkekengi L.•> Нед, 
пузирчатка (бот.) <<Пухирник, Utricu
laria L.•>, пузuрuстий, пузuрчсістий, 
пузирк6вий, пузuрuтися, спузuр"іти 
<<укрити бульбашками>>, спузиріти <<узя
тися пузирями•>; - р. пузьtрь, бр. пу
зьtр, вл. puzor <<бульбашка на воді>>; -
псл. puzyrь, похідне від puzo; на думку 
Потебні (РФВ 4, 187), виникло з *pQ
xyrь <<пухир>> під впливом puzo. - Фас
мер ІІІ 403; ЧерНJ>ІХ li 81-82; Преобр. 
ІІ 151; Schuster-Sewc f196; Mikl. EW 
268. -Див. ще пузо. - Пор. пухИр. 

[пузирчатка] (бот.) <<міхурник де
ревовидний, Colutea arborescens L.>> 
Mak, [пузорчатка Нед, пузирник зви
чайний Mak] <<ТС.•>; - р. пузь'tрник 
<<міхурниК>>, похідне утворення від пу
зИр; назва зумовлена Пухирчасто-зду
тими бобами цієї рослини (Вісюліна
Клоков 214). -Див. ще пузИр. 

пузИ:тка <<Губна гармоніка>> Куз; -
неясне. 

пузичкИ - див. пузанка. 



пузінкп 

[пузінки] (у сполученні [п. у вер
би] <<Вербові котики•>) ВеНЗн; - оче
видно, видозмінене запозичення зі сло

вацької мови; слц. puzik <<Вербовий ко
тик•> є похідвим від [puza] <<кішка•>. -
Machek ESJCS 409. 

пузо, пузан( ь), пузанок (іхт.) СУМ, 
Г, [пузfй] <<Пузань•> ЛексПол, [пузце] 
<<Частина веретена•>, пузатий, [запуза
тіти] <<Відростити черево; завагітніти•>, 
[напузатися] <<Нажертися•> Ж; - р. 
пузо, бр. пуза; - псл. [puzo]; - не 
зовсім ясне; зіставляється (BiJga RR І 
300-301) з лит. puzas <<Велика черева
та людина•>, pugilys <<Йорж•>: пов'язу
ється також (Machek Recherches 15) з 
лит. buoze <<Набалдашник, булава•>, baQ
zas <<СтрашИДЛО>>; ВИВОДИЛОСЬ ще (Пре
обр. П 151; Потебня К ист. зв. ІІІ 87-
88) від іє. *peu-s- / pu-s- <<дути•>. -
Фасмер ІІІ 403; Чернь1х Il 81; Куркина 
Зтимология 1971, 70-72. 

[пуйка] <<сука•> Нед; - очевидно, 
запозичення з польської мови; п. [pujka] 
<<кішка•>, [puja] «ТС.>> є похідним від puj
puj (вигук для підкликання кішки), що 
виникло з .poidi, форми наказового спо
собу від pojsc <<ПіТИ>>. - s w V 429. -
Див. ще ітИ, по. 

пук1 <<жмут; [пучка, кінець пальця 
Нед; стебло злакових, цибулі Л]•>, [пу
ка] <<пучка•>, [пукатина] <<Випуклість•> 
О, [пукн6] <<опуклість•> ЛексПол, щ}ч
ка, пу_ч6к <<зв'язка; [букет]•>, пукас
тий, [пущка] <<пучка•> О, пукатий, 
[пукнатt.і.й] <<опуклиЙ•> ЛексПол, [пук
нЯстий] <<ТС.•>, пучкуватий, [пуком] 
(про падіння) <<швидко, як каміНЬ>>, 
[пущковати] <<ШИттям заробляти на 
ЖИТТЯ>> О, вИпуклість, вИпуклий, [ви
пуклЯстий Ж, випучuстий Ж, вuпуч
ний Ж], опука <<М'ЯЧ>>, опуклина, 
опуклий, опукуватий, спучити <<збіль
шити обсяг•>: - р. бр~ пук <<жмут, в'яз
ка•>, др. пук'Ь, п .. p~k «ТС.•>, pa,.k <<брунь
ка•>, puklic <<робити опуклим•>, ч. слц. 
puk <<пагін, брунька•>, вл. pukawc <<Вид 
гвоздики з квіткою, що розтріскуєть

СЯ>>, puk «Тріщина•>, нл. puk <<розсипан
ня при розтріскуванні•>, pucka <<брунь-

пукалка 

ка; плід терну, шипшини•>: - псл. 
pQkь (*pouk-), очевидно, пов'язане з 
pQkati (*poukati) <<Тріскатися•>; зістав
ляється також з перс. pang <<Гроно фіні
кіВ>> (Morgenstierne NTS 5, 56), з лат. 
panus ( < *panknos) <<Нарив; жмут проса•> 
(Persson Beitr. 245, 478; Walde-Hofm. 
ІІ 248); на думку деяких дослідників 
(Persson, там же; Petersson Glotta 8, 
70), pQkь пов'язане з *pQgy (пор. пуго
виця). - Фасмер І 370; ІІІ 403-404; 
Чернь1х П 82; Преобр. ІІ 15Z; BrUckner 
403; FW 123; Machek ESJC 498; Ho
lub-Kop. 305; Walde-Hofm. ІІ 248; 
Абаев Зтимология 1984, 18. - Див. 
ще пукати1 . 

[пук2 ] (бот.) <<борщівник, Heracleum 
sibiricum L. ВеНЗн, Mak; гірча, Seli
num carvifolia L. Mak•>; - пов'я-зане з 
пук 1 ; назви цих рослин, що належать 
до родини окружкових, зумовлені тим, 
що їх суцвіття мають форму пучків. -
Див. ще пук1 . 

[пукавець] (іхт.) <<Гірчак, Rhodeus 
sericeus•> Нед, [пукас] <<ТС.>>, [пу_касик] 
<<маленька рибка•> Мо; - р. [пукас] 
<<гірчак•>, [пугасик], бр. [пукас], п. [pu
kawka, pukas] «ТС.•>; -пов'язане з [пу
кати] <<тріскатися•>; назва зумовлена 
тим, шо в гірчака тріскається черевце, 
коли з нього видавлюють нутрощі, го
туючи в борщ; пов'язується також (Le
der 106) з пукатий, пукастий <<опук
лиЙ•>; виведення від лит. piJkis (piJkys) 
<<Йорж•> (Лаучюте 20) сумнівне. - Ко
ломиец Происх. назв. рь1б 38-39; 
Сабанеев 362; SW V 429. - Див. ще 
пукати1 . 

[пуксіл] <<болото, мул на дні соло
них озер•>; - неясне; можливо, пов'я
зане з кал. 

[пукалка1 ] (бот.) <<дзвінок, скучник, 
Campanula g!omerata L.>> Mak, [пу
кавка] <<ТС.•> Mak; - пов'язане з пук; 
назва зумовлена тим, що квітки цієї 
рослини розміщені у вигляді пучків на 
верхівці стебла. -Див. ще пук1 . 

[ пукалка 2] (бот.) <<Сорт слив, бор
щівки, Prunus insititia variet.>> Mak; -
пов'язане з пукати; назва зумовлена, 
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очевидно, тим, що під час дозрівання 
плоди цих слив тріскаються. - Див. 
ще пукати1 . 

[пукалка3 ] <<ВИд маленької жабки, 
що водиться в мілких місцях лиману, в 
калюжах•> Дз; - неясне. 

пукарь, пукарити - див. букер. 
[пукати1 ] «Тріскатися•>, [пукти] 

<<ТС.•>, [пука] <<брунька•> Ник, [пукалка] 
<<бутон, чашолистик деяких рослин Ме; 
(бот.) незгода рутичка, Isopyrum thalic
troides L. Mak•>, зап;Jкуватися <<Згор
татися•> (про квіти), [напук] <<брунька•> 
Ник, [напука] «ТС.>> тж, [пропукати] 
<<тріскатися, лопатися, розпускатися•> 
Нед, [пропучати] <<розпорювати, роз
колупувати•> Нед, [пропучувати] «ТС.>> 
тж, [пропучити] <<проколоти (нарив)•> 
О, [пропуклина] <<тріщина, щілина•> 
Нед, розпукати <<розпукатися•>, розпук
нути, розпукувати, розпукатися 
<<розпускатися, лопатися (про бруньки); 
[тріскатися] Нед•>, [р6зпук] <<лапання 
Нед; брунька Ник•>, [розпуклина] <<роз
колина, ущелина, тріщина на землі•> 
Нед, [розпуковка] <<квітка, яка розпус
кається, бутон•>, [розпучина] «Тріщина, 
щілина•> тж; - р. [пукать( ся)], бр. 
пукацца <<лопатися•>, п. p~kac <<тс.; роз
пукуватися (про бруньки)•>, ч. pukat, 
слц. pukat' <<ТС.•>, болг. пукам <<перепо
внююсь; багато їм; умираю•>, м. пука 
<<лопається•>, схв. пуnи <<розкритися; 
раптово з'явитися•>, цсл. nжкнжтн <<лоп
нути•>; - псл. pQkati, pQk(nQ)ti <<тріс
катися», очевидно, звуконаслідувально
го походження, паралельне до *poukati 
<<стукати, тріскати·~; пов'язується та
кож (Machek ESJC 498; Holub-Lyer 
404) з псл. puxnQti <<пухнути•>, нвн. ba
uchen <<о.бдимати, здувати>>. - Фасмер 
ІІІ 404; Преобр. П 151-152; Bru~kner 
403; Holub-Kop. 305; Schuster-Sewc 
1189; Skok ІІІ 67. - Пор. пук1 , пука
ти2, пучити, розпука. 

[пукати2 ] <<стукати; стріляти; ляс
кати•>, [пукотати] <<скрипіти, рипіти; 
бити, стукати•> BeYr, [пук] (виг.) «rук, 
стук•> Нед, [пуку] «ТС.•>, [пропукач] 
(орн.) <<одуд, Upupa epops L.•> Шарл; -
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р. [пукать] <<хлопати, ляскати; стріля
ТИ•>, п. pukac <<стукати•>, ч. pukati <<ляс
кати•>, слц. pukat' <<тріщати, хлопати; 
стріляти•>, вл. pukac <<Стріляти, хлопа
ти•>, нл. pukas <<ТС.•>, болг. пукам <<ТС.•>, 
м. пука <<Стріляє•>, схв. пf)nи «Тріснути, 
вистрілити, прогриміти•>, слн. pokati 
<<ХЛопати, гриміти•>; - псл. pukati <<хло
пати•>, pukь Jвиг.). - Bruckner 403, 
447; Schuster-Sewc 1189; Kofinek 257. -
Див. ще пукати1 . 

пукель - див. букля. 
[пукенкИ] <<бруньки•> Нед; - оче

видно, результат видазміни форми пу
пінки <<пуп'янки•>, зближеної з дієсло
вом [пукати] «Тріскатися•>. - Див. ще 
пуп. 

[пукішка] <<Товста людина; кара
пуз•>; - очевидно, пов'язане з пук, пу
катий; характер словотворчого зв' язку 
неясний. -Див. ще пук1 . 

[пукластий] <<опуклиЙ•> Нед, [пук
лЯтий] «ТС.•>; - запозичення з польсь
ко"і мови; п. puk\asty пов'язане з pukiel 
<<опуклість•>. - Шелудько 43; Bruckner 
447; SW V 429-430. -Див. ще бук
ля. 

[пулити] (очі) <<Витріщати•> ЛексПол, 
(Ме), [пулькатий] <<ВитрішкуватиЙ•> 
Нед, Ме, [пулікатий ВеНЗн, пулькач 
Ме] «ТС.•>, [вuпулити] (очі) <<Витріщи
ти(ся), вилупити, розкрити, видивити
СЯ•> Ме; - р. [вьІпулить] <<Витріщити•>, 
бр. [пулятьt] <<ВитрішкуватиЙ•>, ч. pou
liti <<Витріщати•>, puliti «ТС.•>, болг. пуля 
<<Витріщаю (очі)•>, пуля ее <<Витріщаю
ся•>, М. пули <<ДИВИТЬСЯ>>, пули ее <<ВИ

тріщаЄТЬСЯ>>, СХВ. исщj;ьити ее <<ВИСу
НуТИСЯ, показатися•>; - очевидно, псл. 

puliti <<Висувати; на бухати•>; може роз
глядатися як фонетичний варіант Еоре
ня, засвідченого в ч. bouliti <<витріща
ти•>, схв. бу;ьити, слн. bu\jiti «ТС.•>, 
укр. булька, які зводяться до псл. bulja 
<<куля, грудка•>. - Суnрун Веснік БДУ 
1974/2, 20-25; Чумако~а 3тимология 
1984, 222; Machek ESJC 62. - Див. 
ще булька. -Пор. пуля. 

пуловер; - р. бр. болг. схв. пул6-
вер, n. pulower, ч. pu\ovr, слц. pu!over, 
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м. пуловер; - запозичення з англійсь
кої мови; англ. pull-over <<пуловер>> ут
ворено з основи дієслова pull <<ТЯГТИ>>, 
пов'язаного з сангл. pul\en, дангл. pul
lian <<Збирати, зривати, смикати>>, ети
мологічно неясними, і прислівника over 
<<Через край; понад>>, пов'язаного з 
сангл. дангл. ofer <<Через край; угорі•>, 
спорідненими з дфриз. дат. over <<Над, 
понад; через>>, ur, дісл. уfіг, шв. бver, 
норв. ·yver, двн. ubar, uЬіг, свн. нвн. 
uber «ТС.>>, лат. super <<Нагорі, зверху>>, 
Гр. UЛ"Ер <<ЗВерху; над; череЗ>>, дінд. 
upari <<вгорі, над>>, ав. upairi <<через 
край, угорі, по той біК>>. - СІС2 696; 
ССРЛЯ 11, 1673; Kopaliriski 803; Ho
lub-Lyer 405; К!еіn 1105, 1269. -
Пор. суб-, супер-. 

[пуль] (вигук для підкликання інди
ків, курчат, гусенят), [пульч] (вигук 
для підкликання індиків, курей), [пt)ля] 
(вигук, яким відганяють гусей, качок) 
Мо, [пуленЯ] <<курча, каченя>> Л, [пу
ленЯтна] «Квочка•> Л, [пулЯ] <<Каченя; 
індича; курча, гусеня>> Г, Нед, [пулЯк] 
<<індию>, [пулЯшJ <<ТС.>>, [пулька] <<Качка 
Мо; індичка•>, [пулькач] <<іНдИК>>, [пу
льок Нед, пульош, пульпrік, пульцан] 
<<тС.>>, [пульча] <<каченя Л; курча>>, [пуль
чинЯта <<індичата>> Шарл, [пулЮкать] 
<<кричаТИ>> (про індика), [пулькати] 
<<кричати пуль-пуль, квоктати>>; - п. 

[pul-pul] (вигук для підкликання інди
ків), [pula haj (вигук, яким проганяють 
індиків), болг. пуйка <<індичка>>, пуяк 
<<індию>, м. пyj-nyj (вигук для підкли
кання індиків), nyjкa <<індичка>>, схв. 
n!Jjкa <<ТС.>>; - не зовсім ясне; можливо, 
псл. *pul- (*puj-) звуконаслідувального 
характеру (пор. р. пь'tля (вигук для 
підкликан_ня індиків), пьtрь-пьtрь «ТС.>>); 
думки про походження іменників пулЯ, 
пулЯш, пулька, пульош, пульчrі від 
рум. puica <<курочка•> (Scheludko 126; 
Nita-Aгmas та ін. Romanoslavica 16, 94) 
аб~ від уг. pulyka, pujka <<індичка>> 
(Лизанец 619; ВеУг 253) менш пере
конливі, якщо врахувати поширення 
цих слів; заслуговує на увагу зістав
лення з лат. pullus <<дитинча, молода 

пульман 

тварина, курча>> (Младенов 535; Mikl. 
EW 267). 

[пульван] <<одержимий, шалениЙ>> 
Нед; - неясне. 

пульверизувати, пульверизатор, 
пульверизrіція; - р. пульверизиро
вать, пульверизатор, бр. пульверьtза
вrіць, пульверьtзrітар, п. pulweryzowac 
<<пульверизувати, розтирати на поро

ШОК•>, ч. pulverisovati «ТС.•>, слц. pulve
riz<kia, болг. пулверизuрам, схв. пул
веризирати, слн. pulveгiz<kija; - за
позичення з французької мови; фр. pul
veriser <<Пульверизувати; роЗПИЛЮВаТИ>> 
походить від пізньолат. pulverisare, ут
вореного від лат. pulvis (pulveris) <<ПИЛ, 
дрібний пісок; попіл>>, спорідненого з 
лат. роІІеп, pollis <<Мука тонкого поме
лу>>, гр. каЛГ] <<ПИЛ; мука ТОНКОГО поме
ЛУ>>, прус. pelanne <<попіл>>, лит. pelenaT 
<<ПОПіЛ>>, ЛТС. ре)пі <<ПОПіЛ>>, ПСЛ. роре!'Ь, 
ререІ'Ь, укр. попіл. - СІС 2 696; ССРЛЯ 
11, 1673; Kopaliriski 803; Holub-Lyer 
405; Dauzat 597; Walde-Hofm. ІІ 331, 
388; Кlein 1210, 1270. - Див. ще по
піл. - Пор. пудра. 

пулька (картярська гра); - р. бр. 
пулька, п. pula, pulka, м. пулка <<моло
да курка>>; - запозичення з французь

кої мови; фр. pou!e <<пулька, ставка; 
курка>> (розвиток значення французь
кого слова пов'язаний з тим, що став
ка при грі в карти порівнюється з яй
цями, які дістаються з-під курки) похо
дить від лат. pullus <<молода тварина; 
курча>>, спорідненого з гр. кGJЛщ <<МО
лода тварина; лоша>>, дангл. fola <<Ло
ша>>, англ. foal <<Лоша, осЛЯ>>, дісл. foli 
<<ЛОШа>>, гот. fula, двн. fo!o, свн. vole, 
нвн. Fohlen «ТС.>>, алб. реІ'є <<Кобила>>, 
ві рм. ul ( < *polon) <<Козеня>>. - Фасмер 
ІІІ 405; ССРЛЯ 11, 1675; Преобр. ІІ 
152; Kopaliriski .802; Bruckner 447; Dau
zat 5,79; Кlein 605, 1217; Wa!de-Hofm. 
П 385-386; Frisk П 634; Кluge
Mitzka 211. -Пор. поні, пулЯрдка. 

пульман (вид вагона); - р. бр. 
·nульман, п. pulman, pullman, ч. слц. 
pulman, болг. пулман, схв. пулман, 
слн. pulmaп; - заnозичення з англій-
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ської мови; англ. Pullman <<пульманів
ський вагон>> утворено від прізвища 
Дж. Пульмана (G. Pullman), американ
ського конструктора спальних вагонів. -
СІС2 696; ССР ЛЯ 11,. 1675; Kopaliriski 
803; St. wyr. obcych 616; Кlein 1269. 

пульпа <<м'яка сполучна тканина в 
порожнині зуба; м'якоть селезінки; су
міш твердих частинок, завислих у ріди

ні>>, пульпіт <<Запалення пульпИ•>; - р. 
бр. щjльпа, п. ч. слц. pulpa, болг. пул
па, схв. пулпа, слн. pulpa; - запози
чення із західноєвропейських мов; нім. 
Pulpa, фр. poulpe, pulpe, англ. pulp по
ходять від лат. pulpa <<м'якоть; м'ясис
та частина, м'ясо•>, що пов'язується з 
pulmentum ( < *pelp-men-tom) <<м'ясна 
страва•> і умбр. pelmner <<м'якуш; пуль
па•>, яке не має надійної етимології; 
зв'язок з псл. plodь <<плід•> (Peteгsson 
Sl. Wf. 26), дінд. рагїmаn <<достаток•>, 
гр. 1rЄЛсхvщ <<жертовний пиріг•> (Specht 
KZ 61, 287-288) заперечується. -
СІС2 696; ССР ЛЯ 11, 1687; Dauzat 
597; Кlein 1270; Walde-Hofm. 11 387. 

пульс,· пульсар, пульсатор, пуль
сація, пульсувати; - р. бр. пульс, п. 
ч. вл. puls, слц. pulz, болг. м. пулс, 
схв. пулс, слн. pulz; - запозичення з 
французької мови; фр. poulse <<пульс•> 
походить від елат. pulsus (venorum) 
<<биття вен•>, лат. pulsus <<удар, по
штоВХ>>, пов'язаного з pello <<б'ю, штов
хаю; уражаю; розбиваЮ>>. - СІО 696; 
Фасмер ІІІ 405; Чернь1х 11 82; К3СРЯ 
373; НiШJ-Worth 16; Kopaliriski 803; 
Bгuckner 447; Holub-Lyer 405; Кlu
ge-Mitzka 569; Gamillscheg 721; Dau
zat 579. - Див. ще апелювати. -
Пор. імпульс, проп~лер. 

пульт; - р. бр. пульт, п. pult <<ПЮ
пітр•>, pulpit «ТС.•>, ч .. слц. pult <<пульт; 
прилавок; конторка; пюпітр•>, болг. м. 
пулт, схв. пулт, слн. pult; - запози
чення з німецької мови; н. Pult, заст. 
Pulpet походить від лат. pulpitum <<Під
мостки; трибуна; кафедра; сцена•>, ети
мологічно неясного, можливо, спорід

неного з дінд. раграЬ <<віз для дрючків, 
лава•>, parpam <<будинок•>. - СІС2 697; 
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Фасмер ІІІ 405; Чернь1х 11 82; St. wyr. 
obcych 616; Bruckner 447; Holub-Lyer 
405; Кluge-Mitzka 570; Walde-Hofm. 
11 387. -Пор. пюпітр. 

Пульх~рія (жіноче ім'я), Пульхе
ра; - р. Пульхерия, бр. ПульхерьLЯ, 
болг. Пулхерия, стсл. ПОІ(і\Ь.ХЕРнrn; -
через церковнослов'янське посередницт
во запозичено з грецької мови; гр. Поu
Лхєрісх походить від лат. Pulcheгia, ут
вореного від прикметника pulcheг <<кра
сивий, вродливиЙ•>, яке не має певної 
етимології. - Петровский 185; Dauzat 
Dict. des noms 501; Walde-Hofm. 11 384. 

[пульшо, пуйшо] <<вигук, яким про
ганяють собак•> Ме; - не зовсім ясне; 
може бути результатом контамінації 
слів пішов і lпуля] (вигук, яким відга
няють гусей, качок) або залишком дав
ньої фонетичної форми слова пішов з 
голосним у на місці колишнього о у 
новозакритому складі. 

[пуля] <<куля•> Нед; - запозичення 
з російсько"і мови; н.айбільш вірогідним 
джерелом р. пуля вважається п. kula; 
початкове п- на місці к пояснюється 

впливом слів палИть, пушка; думка 
про походження з фр. boule <<Куля>> 
(Горяев Доп. 1, 38) менш переконлива; 
припущення про спорідненість з лтс. 

puolis <<Порожня дерев'яна кулька, яку 
надягають коровам на роги; дзига•>, pu
lis <<купа, натовп, стадо•>, puo!a <<коро
бочка з насінням; бульба>>, вірм. hoylk' 
<<збори, військо, суспільство•> (Muhl.
Endz. ІІІ 446, 456; Peteгsson KZ 47, 
276) викликає сумнів з погляду семан
тики. - Фасмер ІІІ 405; Чернь1х 11 
82-83; К3СРЯ 374; Преобр. 11 152; 
Bruckner 281. -Див. ще куля1 . 

пулЯрдка <<Відгодована молода кур
ка•>, пулftрда, пулЯрка «ТС.>>; - р. пу
лftрдка, пулftрда, пулftрка, бр. пулftр
ка, п. pulaгda, ч. сJщ. pulard, poulard, 
схв. пулард, слн. pulard; - запозичен
ня з французької мови; фр. poulaгd по
в'язане з poulle <<курка>>. - Фасмер ІІІ 
406; ССРЛЯ 11, 1681; St. wуг. obcych 
616; Holub-Lyer 405; Dauzat 579. -
Див. ще пулька. 



пушірес 

[пулЯрес] <<Гаманець•> УРС, Ме, [пу
лярець Ле, пулЯрос О, полЯрус О, по
лЯруш О, палЯруш Нед, rіаралЄс Л, 
параль6с Л, парель6с Л] «ТС.•>; - бр. 
пулярЗс, [палярЗс]; - запозичення з 
польської мови; п .. pulares, pugilares 
«ТС.•> походить від лат. pugillares <<таб
личка для заміток, записна книжка•>, 
pugillaris <<завбільшки як кулак•>, пов'я
заних з pugnus <<Кулак•>, спорідненим з 

Гр. m)~ <<КулаКОМ>>, 1ГUYIJ~, 1ГUV!Ja <<Ку
лак, кулачний біЙ•>. - СЧС 254; BrUck
ner 447; Kopaliriski 802; SW V 431; 
Walde-Hofm. ІІ 383. - Пор. пункт. 

пума (зоол.); - р. бр. болг. схв. 
пума, п. ч. слц. puma, слн. puma; -
запозичене, можливо, через посеред

ництво західноєвропейських мов (н. 
Puma, фр. англ. puma) з іспанської; 
ісп. puma походить з мови кечуа. -
СІС2 697; St. wyr. obcych 617; Kopaliri
ski 803; Holub-Lyer 405; КІеіn 1271. 

[пумекс] <<Пемза•> Куз; - запози
чення з польської мови; п. pumeks, як і 
ч. слц. puma, схв. пуАtекс, походить від 
лат. pOmex <<пемза; пористий камінь•>, 
пов'язаного з spuma <<Піна•>, спорідне
ним з лит. spaine, двн. feim <<ТС.•>, псл. 
репа, укр. п{на. - Sf. wyr. obcych 617; 
Walde-Hofm. ІІ 388, 580. - Див. ще 
піна. - Пор. пемза. 

[пумкати] <<кумкати,>; - звукона
слідувальне утворення, паралельне до 

кумкати. 
[пумпіЯка] (лайлива назва півня) 

Ме; - очевидно, фонетичний варіант 
незасвідченої форми * помпіЯка, що 
могла бути пов'язана з [помпіти] <<За
даватися•>. -Див. ще помпа2 . 

пундик <<Ласощі; печиво; вид тіс
течка•>, [пuндики] <<Ласощі•> Си; - оче
видяо, результат видазміни форми пу
динг, зближеної із суфіксальними утво
реннями типу коржик, прЯник. -
Див. ще пудинг. 

[пундЮчитися] <<бундючитися, ко
кошитися•>; - результат контамінації 
форм бундЮчитися і пиндЮчитися 
<<ТС.•>. - Див. ще бундЮчитися, пйн
даt. 

пункція 

пункт, [пунктувати] <<ставити 
крапки, позначати пунктиром•> Нед; -
р. бр. болг. м. пункт, п. ч. слц. punkt, 
схв. пункт, слн. punkt; - запозичене 
через польське або німецьке посеред
ництво (н. Punkt) з латинської мови; 
лат. punctum <<укол; крапка; очко•> по
в'язане з pungo <<колоти; уражати; бу

ти гострим•>, спорідненим з pugnus 
<<кулак•>, гр. 1ГUYIJ1l <<ТС.>>. - СІС2 697; 
Фасмер ІІІ 406; Черньrх ІІ 83; Kopaliris
ki 804; BrUckner 448; HUtti-Worth 17. 
__:_ Пор. пуанти, пулЯрес, пунктйр, 
пунктуальний, пунктуація, пунк
ція, пунт1 · 2 . 

пунктйр, пунктирувати; р. 
болг. пунктuр, бр. пункцfр, м. пунк
тuра <<пунктируЄ», схв. пунктИрати 
<<пунктирувати; підкреслюватИ•>, слн. 
punktlrati; - запозичення з німецької 
мови; нім. punktleren <<робити крапки•> 
пов'язане з Punkt <<точка•>, яке походить 
від лат. punctum <<ТС.>>. - СІС2 697; 
ССР ЛЯ 11, 1684; Фасмер ІІІ 406; Fremd
worterbuch 520. --:- Див. ще пункт. 

пунктуальний; - р. пунктуаль
ньtй, бр. пунктуальнЬL, п. punktualny, 
ч. punktualni, слц. punktualny, болг. 
пунктуалет-t, схв. пj)нктуалан, слн. 
punktua!eп; - запозичене через росій
ське і польське посередництво із серед
ньолатинської мови; елат. punktualis 
ПОХОДИТЬ від fUПCtUill <<Крапка; укол; 
очко•>. - СІС 697; Фасмер ІІІ 406; 
ССР ЛЯ 11, 1686; Смирнов 249; St. 
wyr. obcych 617; Dauzat 573. - Див. 
ще пункт. 

пунктуація; - р. болг. пунктуа
ция, бр. пунктуацЬLя, м. схв. пункту
ациjа; - запозичення з німецької мо
ви; нім. Punktuati6n <<пунктуаціЯ>> по
ходить від лат. punctum <<крапка; укол; 
ОЧКО>>. - СІС2 697; ССРЛЯ 11, 1686. 
- Див. ще пункт. 

пункція <<Прокол•>; - р. болг. пунк
ция, бр. пункцьtя, п. punkcja, ч. punk
ce, слц. puпkcia, м. пункциjа, схв. 
пункциjа, слн. punkcija; - запозичен
ня з латинської мови; лат. punctio <<на
несення уколів, укол•> пов'язане з punc-
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tum <<укол; крапка; очко>>. - СІО 697; 
ССРЛЯ 11, 1686; Kopaliriski 804; Ho
lub-Lyer 405; Walde-Hofm. ІІ 383. -
Див. ще пункт. 

пуночка (орн.) <<подорожник, Plecto
phenax nivalis L.>>; - бр. пуначка; -
запозичення з російської мови; р. пу
ночка, [пун6к, пунка] «ТС.>> є резуль
татом видазміни форми [пунашк:а] 
<<ТС.>>, яка походить від карел. punarie 
(род. в. punaien). - Фасмер ІІІ 406; 
Kalima 190. 

пунсон -див. пуансон. · 
[пунт1 ] <<веселий жарТ>> Нед; - за

позичення з італійської мови; іт. punta 
<<дотеп>> пов'язане з punta «Гострий кі
нець, вістря>>, що походить від лат. 

punctum <<укол, точка>>. - Mestica 
1306-1307. -Див. ще пункт. 

[пунт2 ] (у виразі в пунті <<вмить, 
відразу>>); - очевидно, запозичення з 
італійської мови; іт. punto <<МИТЬ>>, in 
un punto <<раптово, в одну мить>> похо
дить від лат. puпctum <<мить; точка>>. -
Mestica 1308. -Див. ще пункт. 

[пунт3 ] (стверджувальна частка) 
Доп. УжДУ 2; - п. ч. слц. punkt «ТОЧ
НО>>; - запозичено через чеське (пор. 
також ч. puntfk <<крапка>>) або словаць
ке посередництво з німецької мови; н. 
Punkt (бавар. [Punt]) <<точно, рівно; 
пункт; крапка>> походить від лат. puпc

tum <<крапка, пункТ»; зміна значення і 

перетворення в частку відбулися на 
українському грунті. - SW V 434; Ho
lub-Lyer · 405. - Див. ще пункт, пу
анти. 

[пунтове] <<Земський збір на пош
тарських конеЙ>>; - неясне. 

[пунтувати] <<ВИвідувати хитроща
ми таємницю>> Нед, [пунтівюік] <<ТОЙ, 
хто вивідує хитрощами таємницю>> 

Нед; - очевидно, запозичення з іта
лійської мови; іт. puп.tare <<Ставити на 
карту, понтирувати», паралельне фр. 
ponter <<ТС.>>, етимологічно неясне, мож
ливо, пов'язане з punto <<крапка>>, що 
зводиться до лат. punctum «ТС.>>. -
Mestica 1307; Gamillscheg 716.- Див. 
ще пункт. 
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[пунц] <<Червоний лаК>> Мо; - зво
ротне утворення від пунц6вий <<понсо
ВИЙ>> (пор: р. пунец <<червоний ситець; 
кумач>>, можливо, таке ж зворотне ут

ворення від р. пунц6вьпї). - Див. ще 
понсовИй. 

пунш, [пуншт] <<ПУНШ>> Нед; - р. 
бр. болг. пунш, п. puncz, poncz, ч. слц. 
ВЛ. punc, СХВ. nунч, СЛН. punc; - Че
рез російське посередництво запозиче
но з англійської мови; англ. punch 
<<ПУНШ>> ПОХОДИТЬ Від ГіНді panch <<П'ЯТЬ>>, 
яке зводиться до дінд. pafica, спорідне
ного з гр. кtvтє, псл. р~tь <<ТС.>>; назва 
вказує на кількість складових частин 

напою. - Булаховський Нариси 123; 
СІС2 697; Фасмер ІІІ 406-407; Черньrх 
ІІ 83; Преобр. ІІ 152; Holub-Lyeг 405; 
КІеіn 1271; Кluge-Mitzka 570; Mayr
hofer ІІ 187. -Див. ще п'ять. 

[пунь] (зоол.) <<жаба джерелянка, 
Bombiпator igneus>>, [пунька, пунька
ло] <<ТС.>>; - звуконаслідувальне утво
рення, що відображає кумкання цих 
жаб (пор. іншу їх назву [кум.ак]). -
По[>. кум-кум, пумкати. 

[пуня] <<клуня Нед; клуня із запле
теними лозою стінами Л>>; - р. [пуня] 
<<Сарай, комора, сінник, хлів>>, бр. пуня 
<<Сарай для сіна>>, п. [punia] <<ТС.>>; -
запозичення з балтійських мов; лит. 
pune, pune <<хлів>>, лтс. pone <<комора>> 
зіставляються з дінд. punati <<пр овіює>>, 
pavate <<очищає>>, раvапаЬ <<Вітер>>, двн. 
fowen, свн. vcewen <<просіювати>>; думка 
про зворотний напрям запозичення 
(Bruckпeг FW 123, 181; Skardzius 183; 
MUhi.-Endz. ІІІ 447) менш переконли
ва, якщо взяти до уваги географічне по
ширення слова. ---,- Фасмер ІІІ 407; 
Преобр. ІІ !53; Потебня К ист. зв. ІІІ 
190; Карский Белорусьr І 135.; Лаучюте 
20; Boga RR ІІ 524:-525; Smulkowa LP 
16, 60; Uгbutis Baltistica 5/1, 68. 

[пунЯ:ра] <<собака>> Нед; - неясне; 
можливо, пов'язане з пуйка. 

пуп <<кругла заглибина або випук
лість на животі>>, [nynax] <<брунька>> 
Ник, [пупель] <<пуп'яною> Нед, пупець 
<<Малий пуп; [пташиний шлунок; пупа-
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вина; частина коси (знаряддя)],>, [пу
пець] <<пуп, пуповина; кнопка у скрип
КИ>> Нед, [пупи] <<ВИд булочоК>> Нед, 
[пупінок] <<пуп'янок>>, [пупка] <<пупок>> 
Нед, пупкування, [пуплuнець] <<пагін, 
череноК>> Нед, [пуплишок] <<пуп'янок>>, 
[пуплішок Нед, пуплянок, пуплЯно
чок Г, Нед, пап' Яночка Нед, пуплЯх Г, 
Нед, пупнЯк О] <<ТС.>>, пуповИна, [пу
пов НUЧЄ) <<ХВОроба пуп ка у НеМОВЛЯТ>>, 
пупок <<маленький пуп; пташиний шлу
нок Г, Нед; [пуп'янок],>, [пупці] <<вид 
булочок>> Нед, [пупче] (зб.) <<пуп'янки>> 
Нед, пупчик <<пупок; [пуп'янок; вид 
узору на вишивці]>>, [пуп' яжа] <<пуп'я
нок>> ВеЗа, пуп' я нок <<бутон, брунька; 
зав'язь огірків, маленький огірочОК>>, 
[пуп'ях] <<брунька>> Ник, [пуп'яшок] 
<<пуп'янок>>, [пупковатий] Нед, [опупок] 
<<зав'язь плода>>, [спупку] <<З дитинст
ва>> Нед; - р. бр. пуп, др. пупа, п. 
p~pek <<пуп; шлунок свійської птиці>>, ч. 
pupek, слц. pupok, вл. нл. pup <<Пуп; пу
п'янок; горб>>, полаб. pQp <<пуп; горб>>, 
болг. пап, м. пупка <<брунька; священ
ний хлібець на поминкаХ>>, пупчи <<ВИ
пинає>>, . схв. пуп <<пуп; брунька, бу
тон>>, пупак <<ПУП>>, пj;пак <<брунька, 
бутон>>, слн. popek, стсл. nжn-ь <<Незрі
лий плід>>; - псл. рqр-ь; - споріднене 
з лит. pшnpti <<розбухати>>, pamplys <<кур
дупель; череванЬ>>, pumpa <<Головка; ла
таття>>, pшnpuras (pumpurys) <<брунь
ка», лтс. pampt <<пухнути, розбухатИ>>, 
pempis <<товстун>>, можливо, лат. pam
piпus <<Новий виноградний пагін; вусик 
повзучих рослин>>, дісл. fimbul- <<Вели
КИЙ>>, f(fl <<Простак; велетень>>, а також 
гр. 1ГОf.Нр6~ (1ГОJ.нр6Лu~) <<пузир>>; іє. 
*p(h)omp- / pemp- <<набухатИ>>; nрипус
каючи чергування приголосних, дехто 

з дослідників (Eгпout-Meillet 171; Ре: 
dегsеп Kelt. Gr. І 187; Machek ESJC 
500; Frisk ІІ 503) · додає лит. ЬатЬа 
<<ПуП», bambalas <<карапуз>>, що не зав
жди знаходить підтримку (Fraenkel 33; 
Boisacq 765). - Фасмер-Трубачев ІІІ 
407; Чернь1х ІІ 83; К3СРЯ 374; Пре
обр. ІІ 153; Младенов 540; Вrі.ісkпег 
403-404; Otr~bski LP 9, 18; Holub-

пупир 

Кор. 306; Boga RR ІІ 522; Mi.ihi.
Eпdz. ІІІ 73; Perssoп Beitr. 248; Lideп 
Arm. St. 45; KZ 61, 19; Matzeпauer LF 
14, 414; 15, 178; Trautmanп 205; Me
riпger WuS 5, 85. - Пор. бублик. 

[пупава] (бот.) <<Кульбаба, Taгaxa
cum officiпale Wigg.>> ВеНЗн, [пупова, 
попава, пом.пава, купала тж, купава, 
паукu] <<ТС.>>; - ч. pupava, слц. pupa
va, pupavka <<ТС.>>; - пов'язане з пуп; 
назва зумовлена, очевидно, тим, що від

цвіла квітка кульбаби нагадує пуп. -
Див. ще пуп. 

[пупавка] (бот.) <<ромен, Aпthemis 
L.; роман, Aпthemis гutheпica МВ.; жов
тило, Aпthemis tiпctoria L.>> Mak, [пу
павник] <<Піретрум, Chrysaпthemum 
(Pyretrum) corymbosum L.>>, [пуповник 
(жовтий)] <<ЖОВТИЛО>> Mak; - р. пу
псівка <<ромен, жовтило>>, пупсівник, 
бр. пупок, [пупщ)ка, папаука] «ТС.>>; -
похідне утворення від пуп; назва зумов
лена тим, що квітки цієї рослини ма
ють випуклу форму, яка підкреслюєть
ся відігнутими вниз пелюстками і на

гадує пуп. - Див. ще пуп. 
[пупер] <<Пупець, пташиний шлу

НОК>>, [пуприк] (зменш.); - очевидно, 
результат контамінації слів пуп і ку
пер, куприк (див.). 

[пуперник] <<карлик>>; - очевидно, 
пов'язане з пупер <<пупець>>; семантич
ний характеf зв'язку неясний. 

[пупець (бот.) <<молодило, живуч
ка, Sempervivum tectoгum L.•> Нед, 
Mak, [пуповець] <<ТС.>> Mak; - пов'яза
не з [пупчик] <<пуп'янок>>, [пупель] 
<<ТС.>>; назва зумовлена тим, що в пазу

хах прикореневих листків молодила 

утворюються кулясті пуп'янки, які лег
ко відриваються і служать для вегета
тивного розмноження (БС3 28, 145; 
Нейштадт 296). -Див. ще пуп. 

[пупир] (бот.) <<бутень, Chaerophyl
lum prescottii L.>>. Mak, [пупирє] <<бу
тень бульбоносний, Chaeгophyllum bul
bosum L.>>, [пупирник] <<бугила, Toгilis 
Aпthriscus Gmel.>> тж; - р. [пупьtр
ник] <<бугила>>; - очевидно, результат 
видазміни назви [ку пuр] <<бугила ліс о-
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ва, Anthriscus si!vestris (L.) Hoffm.; то
риліС>>, зближеної з ботанічними назва
ми, похідними від основи пуп- [пупава, 
пупавка, пупець, пупник, пупчсік]. -
Див. ще купир. 

[пупкаj <<лялечка комахи•> Нед; -
п. pupka <<ЛЯлька•>; - запозичення з ні
мецької мови; нвн. Puppe <<лялька; (зо
ол.) лялечка•> походить від лат. рОра 
<<лялька, дівчинка•>, пов'язаного з pOpus 
<<Хлопчик•>, етимологічно неясним. 
Кluge-Mitzka 570; Walde-Hofm. ІІ 
389-390. 

[пупник] (бот.) <<Омег водяний, 
Oenanthe aquatica Lalll.•> Mak; - по
в'язане з пуп, пуп' я нок; назва зумов
лена, очевидно, тим, що стебло омега 
водяного має внизу над коренем поміт

не потовщення; пор. назву [галуха] 
<<омег водяниЙ•> Mak, пов'язану з [гал] 
<<невелика куля>>. - Machek Jm. rostl. 
160. -Див. ще пуп. 

пуприця - див. порплИця. 
[пупуюіч] (орн.) <<одуд•> ВеУг, [по

пукач, попікач Куз] «ТС.•>, [пупукати] 
<<кричатИ>> (про одуда) ВеУг; - схв. 
пj)павац <<Одуд>>; - звуконаслідувальне 
утворення, пов'язане з вигуком пу-пу, 
що імітує крик одуда; пор. лат. upupa 
<<одуд•>, рум. pupaza <<ТС.•>. 

[пупчак] (бот.) . <<щитолисник зви
чайний, Hydrocotyle vulgaгis L.•> Нед, 
Mak; - п. p~pownik, ч. pupecn!k, слц. 
pupkovn!k, вл. pupnik <<ТС.•>; - похідне 
утворення від пуп; назва зумовлена 
формою листків, що мають заглибини, 
подібні до пупа. - Machek Jm. rostl. 
154. -Див. ще пуп. 

[пупчики] (бот.) <<конюшина, Trifo
lium arvense L.>> Mak; - пов'язане з 
пупчик <<пуп'янок, бутоН•>; назва зу
мовлена кушІстою формою суцвіття ко
нюшини; пор. R· [щjпьrш] <<головка квіт
КИ>>, [пупьrшек] «ТС.>>. :- Див. ще пуп. 

пуп' ЯНОК - ДИВ. пуп. 
пурга <<завірюха•>, [пур.rсі] <<ТС.>> 

Куз; - бр. пурга, п. ч. слц. purga; -
запозичення з російської мови; р. пур
га походить від фін. purku або карел. 
purgu, які зіставляються з хант. puгke 
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<<ДИМ>>, poгkl <<Заметіль>>, мане. parq, ро
агqа, мар. pury;n <<ТС.>>, комі пурк6дньr 
<<хурделити•>, мар. purya <<дути•>. - Фас
мер ІІІ 408; Черньrх ІІ 84; Попов Ист. 
ле кс. 24; К3СРЯ 37 4; Баскакав та ін. 
Взаимод. и взаимообог. 56; Преобр. ІІ 
!53; Льrткин-Гуляев 233; Грот Фил. 
раз. І 472; Ka!ima 190-191. 

пурrен; - р. бр. пурген, п. pur
gen, слц. purgent; - утворення від ос

нови лат. purgare <<чистити; звільняти; 

видаляти•>, nов'язаного з pOгus <<чис
тий, простий»; пор. р. укр. болг. м. 
пургатИв <<Проносне>>, слц. слн. pur
gatfv, схв. пургатйв «ТС.•>, п. (заст.) 
purgacja <<очищення, прочищеННЯ>>, ч. 
purgace, слц. purgacia <<ТС.•>. - ССРЛЯ 
11, 1693; Holub-Lyer 405. - Див. ще 
пурИзм. - Пор. пуританин, пюре. 

пурИзм, пурИст, пуристuчний; -
р. пурИзм, бр. пурь'rзм, п. puryzm, ч. 
purismus, слц. puгizmus, болг. пурИзим, 
м. пуризам, схв. пурrізам, слн. puгf
zem; - запозичення з французької мо
ви; фр. puгisme пов'язане з pur <<ЧИС
тий; справжній; красивиЙ•>, яке похо
дить від лат. pOrus <<чистий, простиЙ•>, 
спорідненого, як і лат. putus <<чистий, 
без домішок•>, з двн. fowёn <<Просівати•>, 
свн. vcewen <<ТС.; очищати (хліб)•>, дінд. 
pavate <<ОЧИЩаЄ>>, punati <<ТС.>>, plitaQ <<ЧИ
СТИЙ>>, pOtjQ <<ОЧИЩеННЯ>>, pavJtaг- <<ОЧИ
щуваЧ>>.- СІС2 697; ССРЛЯ 11, 1694; 
К3СРЯ 374; Kopaliriski 805; Holub-Ly
eг 406; Dauzat 597; КІеіn 1273; Walde
Hofm. ІІ 390-391; Mayrhofeг ІІ 306. -
По[>. пурrен, пуританин, пюре. 

[пурик] <<низька на зріст, товста 
людина>> Ва; - неясне. 

пуринати, пуринсіч, пурнути -
див. пірнати. 

пуританин, пуритан{зм., пуритан
ство; - р. пуританин, бр. пурьrта
нін, п. purytanin, ч. слц. puritan, болг. 
пуритан(ин), м. пуритсін(ец), схв. 
пуритсінац, слн. puritanec; - запози
чення з англійсько'і мови; англ. puritan 
<<Пуританин; святенник>> утворене від 

пізньолат. pOritas <<чистість>>, пов'яза
ного з лат. pOrus <<чистий, простиЙ•>. -



СІС2 697; ССР ЛЯ 11, 1695; Kopaliriski 
805; Holub-Lyeг 406; КІеіn 1274. -
Див. ще пурИзм. - Пор. пурrен, 
пюре. 

lпуриц] <<зарозумілий парубок, чоло
віК>> Гор, [щjравец] <<Шмаркач; молода 
недосвідчена людина•> О; - п. заст. pu
ryc <<єврейський багач•>; - запозичення 
з мови ідиш; пор. ід. рuгіс (пуріц) <<Вели
кий пан•>, гебр. puric <<зломщик•>, рuгіса 
<<погромник; хуліган•>. - Горбач 76. 

пурка «прилад для визначення 
об'ємної ваги зерна>>; - р. щjрка, [щj
ра, пулька], бр. щjрка <<ТС.>>; - не 
зовсім ясне; можливо, пов'язане з лит. 
p6ras <<Міра сипких речовин•>, лтс. рОгs 
<<луб'яна скриня з приданим•>, pulis 
<<купа•>, pauna <<Череп•>; пов'язується та
кож (ССР ЛЯ 11, 1696) з гол. рuга <<Мі
шок•>. - Фасмер ІІІ 408; Лаучюте 32; 
Matzenauer LF 14, 411; MUhl.-Endz. 
ІІІ 44 7. 

[пуркавка] (бот.) <<Сорт слив, Pгu
nus insititia variet., Pruпus domestica 
vaгiet.>> Mak, [пупаки] <<Недорідні сли
ВИ•> О; - схв. пуркача <<Сорт білих 
слив•>; :- експресивне утворення від 
[пуркати] <<З невеликим шумом випус
кати гази•> (Ме), пов'язане, очевидно, 
з тим, що у деяких спілих слив при 

дотику виприскує м'якоть. - Див. ще 
пур кати. 

[пуркати] <<З невеликим шумом ви
пускати газИ•> (Ме), [попуркувати] 
<<ТС.•> Нед; - очевидно, звуконасліду
вальне утворення, похідне від вигуку 
пур, яким імітується відповідний при
родний звук. 

[пурлЯк] <<Малюк, неслухняна дити-
на•> Нед; - неясне. 

пурнянки - див. пруні. 
пурнЯ:ти, пурнftло - див. порнЯла. 
[nурпуль] (орн.) <<Птах з різноко-

льоровим оперенням, який гніздиться в 
норах на краях глибоких ярів•> Ме; -
очевидно, етимологічне *порпуль, по
хідне від порпати (див.). 

пурпур Г, Нед, [пурпура] Нед, 
пурпурИн, пурпурний, пурпуровий; -
р. бр. болг. м. пурпур, п. purpura, ч. 

пускати 

слц. вл. нл. purpur, схв. пурпур, .. слн. 
purpuг; - запозичення з німецько! мо
ви; н. Puгpur походить від лат. purpura 
<<Пурпуровий равлик; пурпуровий ко
лір; пурпурова тканина>>, яке зводиться 
до гр. 1Горq:JІ)рсх «ТС.•>. - СІС2 697; Ко
валь 100; Черньrх ІІ 84; Фасмер ІІІ 409; 
К3СРЯ 374; Младенов 536; St. wyr. 
obcych 618; Holub-Lyeг 406; Кluge
Mitzka 571; Wa!de-Hofm. ІІ 390. -
Див. ще порфір. 

пурх (виг.), пурхати, пурхнути; -
п. [puгchac] <<пурхатИ•> (з укр.?); -
звуконаслідувальне утворення, пара
лельне ДО порхати (пор. р. порх); на 
думку Шахматова (ИОРЯС 7/2, 336), 
ур замість ор виникло на місці давньо
го *ьr перед складом з у. - Булаховсь
кий Ви бр. пр. ІІ 241; Фасмер ІІІ 
409. -Див. ще порхати. 

пурхавка, пурша - див. порхав
ка1. 

[пурхатий] чюзкуйовджений; жа
люгідНИЙ>> Нед, [пуршавий] <<мирша
вий, жалюгідний, злиденниЙ•> ВеНЗн; -
неясне; можливо; споріднене з п. par
szywy (звідки й укр. паршИвий); у 
такому разі ур з'явилось незакономір
но на місці псл. *ьr. як у пурхати 
(пор.). 

lпурявий] <<упертий, вередливий, 
зухвалий•> Нед; - не зовсім ясне; 
можливо, пов'язане з пурлЯк <<малюк, 
неслухняна дитина•> (див.). 

пускати, пуск, пускач, [пущалоl 
<<прилад для кровопускання, ланцеТ» 

Нед, пусковИй, [впускне] <<плата за 
вхід•> Ж, внапуск <<З напуском•>, вИ
пуск, випускнИк, в{дпуск, відпускнИк, 
допускати <<даваrи доступ, дозволяти; 
вважати за можливе•>, допуск, запуск, 
[запусканка] «яйце, з якого через ді
рочку випущено вміст, а потім шкара
лупа наповнена смолою або воском; 
вживається у грі навбип<И•>, [запуски] 
<<заговини, пущання•>, [запуск] <<опо
лонка, в яку опускають невід під час 

рибальства зимоЮ>> Я, [запускна] <<ТС.>> 
Мо, напуск <<Наr1ускання; щось напу
щене; [кара]•>, напускнИй СУМ, Ж, 
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навИпуск, недовИпуск, опускати, [од
пуск] Ж; перепуск_, переплскнИк, ~ід
пуск, попуск, припуск, [припускаль
ник] <<деталь ткацького верстата•> Доп. 
УжДУ І, [припусксіч] <<дерев'яний га
чок, за допомогою якого тримається на

вій у ткацькому верстаті•> Л, пропуск, 
пропускнИк, пропусксільний Куз, про
пускнИй, розпуск, розпусксільний Куз, 
спуск, спускалка, спускнuй, спуско
ватий, [спусковастий] Ник, спуско
вИй, [упускне] <<(у весільному обряді) 
плата грішми або пригощанням за про
пуск бонрів до хати•>, унапуск <<З на
пуском•>, [унапуски] <<навипуск•>; - р. 
пускdть, бр. пускdць, др. пускати, п. 
puskac, болг. пускам; - не зовсім яс
не; можливо, зворотне утворення від 

*puscati ( < *pustjati), ітеративної фор
ми від pustiti; допускається також 
(Mi.ihl.-Endz. ІІІ 129) давній парале
лізм sk : st (пор. лтс. pauska <<Голий горб 
на лузі•>, прус. pausto <<дикиЙ•> ). - Фас
мер ІІІ 410; К3СРЯ 374; Брандт РФВ 
24, 143; Преобр. ІІ 154; Bruckner 448. -
Див. ще пустИти, пустИй. 

пуслик ...:...__див. пруслук. 

[пустатИня] «Глухе місце, пустиня•> 
ВеЛ; - запозичення зі словацької мо
ви; слц. pustatina утворене V від pusty 
<<ПустиЙ•>. - Machek ESJC 501. -
Див. ще пустИй. 

пустельга (орн.) <<боривітер зви
чайний, Falco tinnunculus L.•> УРС, 
Шарл, Нед, [пуст{лка Нед, постільгd] 
<<ТС.•>, [пуст6льга] <<яструб тетерев'ят
ник, Ассіріtег gentilis L.•> Л; - р. 
пустельгd <<боривітер•>, [пустерга], п. 
pustolka, pustulka, ч. postolka, ст. pos
tolka, слц. pustovka, вл. pustotka, pus
tawa, нл. раstцгіса, схв. постолка, по
столовка, СЛН. post6vka <<ТС.>>; - оче
ВИДНО, пов'язане з псл. pustп <<пустиЙ•>; 
пор. р. [пустельга] <<Пуста людина; ду
рість, пусте базікання•>, бр. [пуст6ль
га] <<ТС.>>; назва може бути зумовлена 
ТИМ, ЩО ці ПТаХИ ЖИВУТЬ у П)'СТИННИХ 
місцях; допускається також (Никонов 
3ИРЯ ІІ 90-92) запозичення в прасло
в'янську мову з тюркських мов (пор. 
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пустИй 

хак пастаргай <<жайворонок•>, алт. бо
сторкой, ног. босторг]lай «ТС.•> ); при
пущення (Machek ESJC 474) про зв'я
зок з ч. postati <<СТОЯТИ•> викликає сум
нів.- Фасмер-Трубачев ІІІ 410; Пре
обр. ІІ 154; Bri.ickner 448; Stгutyriski 
95; Mikl. EW 268. -Див. ще пустИй. 

пустИй <<Порожній; марний; розбе
щений; [худий ЛексПол; нежирний, 
пісний тж]•>, [пустаковатий] <<пустий, 
легковажниЙ•> Нед, [пустсічній] <<ТС.>> 
Нед, п}:Jстельний, пустuнний, [пуст6-
ваний] <<пустотливиЙ•>, [пустовлИвий] 
<<ТС.•>, [пустовський] (у виразі: [пустов
ська земля]) <<Незаселений, пустинниЙ•> 
Нед, пустотлИвий, пуст6тний, пус
та <<безлюдно: [даремно Нед; мало ЛJ•>, 
[пустак] <<пуста, легковажна людина, 
вітрогон, фанфарОН>> Нед, [пустсір] щі
линне поле, цілина; пустиf•> Нед, [пус
тара О, пустарник Нед <<ТС.>>, [пус
тая] <<ТС.; лужок у лісі (?)>> Нед, пус
те, пустеля, [пустель] <<ПJСТИНЯ>> 
Нед, пустельник <<Відлюдник; [пустун, 
шибеник Ме]•>, пустельництво, пус
тіільниця <<Відлюдниця; [пусте, дике 
місце ЛексПол]•>, [пустИзна] <<Незасе
лена місцевість•>, [пустИльниця] <<пуст
ка•> Нед, [пустИнка] <<дурниця•> ВеУг, 
пустИнник, пустИнництво, [пустuн
ня] <<пустир; пустка•>, пустИня <<пусте
ля; пустир; [невдоба, ніколи не орана 
земля Л; дрібниця]•>, пустинь, пус
тИр, пустирИще, [пустИця] <<пустка 
Г; дрібниця, дурниця Нед•>, пустище, 
[пуст{й] <<бовтун•> Нед, [пустішь] 
<<пустощі, розпуста•> О, пустка <<пуста 
хата, садиба; [безладдя ЛексПол]•>, 
[пустовець] <<Монета, що вийшла з 
ужитку•> Нед, пустовщИна <<спустіле 
поселення, пустище; [пустиня, ніколи 
не орана земля Л].>. [пустомаха] <<Віт
рогон, гульвіса, пустун•> Нед, пусто
та, [пустотнЯ] <<Пустота, витівка•>, 
[пуст6ха] <<Переліг, цілина•> До, [пус
тош] <<ПуСТИНЯ>> Нед, [пустошакl щі
лина, пустиня; гульвіса, шалапут•>, [пус
тошИтель] <<спустошувач•>, [пустош
ник] <<ТС.>> тж, пустощі, пустун, [пус
тЯк] <<пуста людина, вітрогон; пустий 



пустирник 

горіх Нед; нижня частина снопа 
НикСгЛ>>, [пустянuна] <<пусте, невро
жайне місце>> О, [пустяч6к] <<дрібни
ця, дурниця>> Нед, [пустеніти] <<пусті
ТИ>>, [пустиніти] <<перетворюватися в 
пустиню, ставати безлюдним, пустим>> 
тж, пуст{ти, пустошити, пустува
ти <<бешкетувати; бути пустим, незай
нятИМ>>, запуст{лий, запуст{ння, [за
пустош{тиj <<ЗапустітИ>> Нед, опусті
лий, [6пущ] «Гірше>> Ж, опустоииіти, 
спустілий, спустошений, спустошли
вий, спустошувальний, спуст{ння, 
спустошення, спуст6шувач; - р. 
пуст6й, бр. пусть'r, др. пусти, п. вл. 
нл. pusty, ч. слц. pusty, болг. м. пуст, 
схв. пfjст, слн. pust, стсл. nоІ(ст-ь; -
псл. pustп < *poust-; - споріднене з 
прус. pausto <<дика•> (про кішку), paus
tгe <<дике місце>> і, можливо, з гр. 
1rcxuw <<Стримую, приборкую; зупиняю, 
засnокоюЮ>>; лтс. puбsts <<пустий, пус
тиннИЙ>> запозичене зі слов'янських 
мов (Mi.ihl.-Endz. ІІІ 459). - Фасмер 
ІІІ 411; Черньrх ІІ 84-85; К3СРЯ 374; 
Преобр. ІІ 155; Младевов 536; Bri.ick
ner 448; Machek J;SJC 501; Holub
Kop. 306; Schusteг-Sewc 1194; Skok ІІІ 
82-83; Trautmann 411; 3ндзелин СБ3 
459; Otr~bski LP 6, 179; Frisk ІІ 483; 
Boisacq 753; Solmsen IF З 1, 483. -
По[>. пустИти. 

[пустирник] (бот.) <<Собача кропи
ва, Leonurus сагdіаса L.>> Mak; - запо
зичення з російської мови; р. пустьrр
ник «ТС.>> nов'язане з пустьrрь; назва 
зумовлена тим, що ця рослина часто 

росте на пустирях. - Попов Лек. 
раст. 203. -Див. ще пустИй. 

пустИти, щjстuтися СУМ, Ме, 
[впустне] <<плата за вхід>> Ж, [вuпуст] 
<<місце біля села, куди випускають тва
рин Г; виступ даху Я>>, [вuпустом.] 
(про худобу, що пасеться) <<Вільно, без 
пастуха>>, [випусток] <<однолітній би
ЧОК>> Я, [відпуст] <<Відпущення гріхів, 
дозвіл>>, відпустка, відпущеник, відпу
щення, допустИти <<дати доступ, до
зволити, визнати за можливе>>, допус
тИтися, допустИмий, допустовий, 

пустоб'Яка 

допущення, [допущення] <<дозвіл>> Я, 
запуст <<зарість; [жива огорожа; заго
вини],>, запусти <<З3ГОВИНИ>>, [напуст] 
<<кара, покарання>>, [напусть] «ТС. >>, не
д6пуст <<недопущення>> Куз, опуст 
<<ШЛюз; [скидка (у ціні); занепад, запу
щеність Ж],>, [опуста] <<занедбання, 
втрата; гаянка>> Ж, [перепуст] <<посуд, 
колба для перегонки горілки; зріз, по
ловина перерізаної впоперек бочкИ>> Г, 
Пі, перепустка, п6пуст <<Послаблен
ня; полегшення; [один з кінців мотузки 
у рибальських знаряддях; весняна по
відь 0]>>, припустйти, [припусниця] 
<<ОПора, підпорка>> Куз, [припустниця] 
<<короткі крокви на обох причілках да
ху•>, [припущаля] <<деталь ткацького 
верстата>> Доп. УжДУ І, [припущаль
ник] <<триб у ткацькому верстаті>>, при
пущення, припустИмий, [пр6пуст] 
<<прохід, впуск, доступ, пусте місце•> 
Нед, [пропустниця] <<ПОлошша крок
ВИ•> Нед, розпустИти <<Звільнити, по
слабити, дати волю; ліквідувати; роз
чинитИ•>, [р6зпуст] <<Відлига•> ВеЛ, роз
пусник, розпуста, [розпустка] <<ВИд ді
вочої гри на Великдень Г, Нед; емаль 
Нед•>, розпусний, [розпущальний] <<роз
чинниЙ>> Нед, [спущати] <<СпускатИ>> 
О, [спущанка] <<ковзанка•> О, [спущас
тий] <<КлинуватИЙ•> О, [спустистий] 
<<СпадистиЙ>> ВеЗа, [упустj <<ШЛЮЗ,>, 
упущення, упрuпуст (про годування 
тварин) <<Скільки завгодно, прямо зі 
сто гу або з іншого сховища>>; - р. 
пустИть, пущать, бр. пусціць, др. 
пустити, п. puscic, puszczac, ч. pus
titi, слц. pustit', вл. puscic, нл. puscis, 
болг. пущам., пустя, м. пушта, схв. 
пустити, слн. pustiti, стсл. nОІ(стнтн, 
nОІ[Ц.ІЖ; - псл. pustiti <<робити пустим, 
звільнятИ>> утворене від pustп <<Пус
тиЙ>>. - Фасмер ІІІ 411; Черньrх ІІ 84; 
К3СРЯ 374; Мла.rtенов 536; Bri.ickneг 
448; Machek JSJC 501; Holub-Kop. 
306; Schuster-Sewc "1194; Skok ІІІ 82-
83. - Див. ще пустИй. - Пор. пус
юіти. 

[пустоб'Яка] «пуста, розпущена лю
дина>>; - не зовсім ясне складне ут-
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пустограк 

ворення з основою прикметника пус

тИй, можливо, пов'язане з р. [пусто
вЯкала] <<Пустомолот, базіка>> (р. вЯ
кать <<Варнякати>>). - Див. ще пус
пій. 

пустограк <<пустобрех>>; - р. пус
таграй <<пустий жартівник, балагур>>; -
складне утворення з основ прикметни

ка пустuй і дієслова др. граяти <<кар
кати>>, гракати <<ТС.>>. - Див. ще 
грак1 , пустИй. 

пустоплЯс <<Нероба>>; - запозичен
ня з російської мови; р. [пустоплЯс] 
<<ТС.>> складається з основ прикметника 

пуст6й <<пустиЙ>> та іменника пляс, по
в'язаного з пляссіть <<танцювати>>. -
Див. ще пляс, пустИй. 

[пусторил] (бот.) <<бузина чорна, 
Sambucus nigгa L.>> Mak; - р. [пусто
рь'tл] <<кущ чорної бузини; жасмин, Phi
ladelphus coronarius L.>>, ч. pustoгyl 
<<ЖаСМИН>>, СХВ. пусторй!Ь «ТС.>>; -
складне утворення з основи прикме~ 

нш<а пустuй і неясного другого компо
нента рил; назва зумовлена поражнис

тою будовою стебла бузини і жасми
ну. - Див. ще пустИй. 

[пустосел] (бот.) <<омег водяний, 
Oenanthe aquatica Lam.>> Mak, [пусто
шель, постушель] <<бугила лісова, An
thriscus silvestris Hoffm.>> Mak; - р. 
[пустосел] <<бугила лісова>>; - складне 
утворення з основ слів пустИй, пус
тuр і селuтися; назва пов'язана з 
тим, що ці рослини непримхливі, легко 
поширюються, ростуть переважно на 

запущених місцях, пустирях (пор. іншу 
назву водяного омега [пустирник]). -
Див. ще пустИй, село. 

[пустушка] (орн.) <<одуд, Upupa 
epops L.>> Шарл; - результат видазмі
ни форми [пастушка] <<ТС.>>, зближеної 
зі словом пустИй. - Див. ще пастух. 

[путарайки] (бот.)- <<Червоні поріч
ки, Ribes rubгum L.>>, [патарсійка] 
<<тс.; брусниці, Vaccinium vitis idea L.>> 
О, [футурайкИ] <<Лісові порічки; сморо
дина, Ribes nigrum L.>> О; - очевидно, 
запозичення з румунської мови; неза
свідчена румунська форма може бути 
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путлиця 

пов'язана з рум. putur6s <<СмердючИЙ>>, 
putoare <<сморід>> як калька укр. сморо
дина, пов'язаного зі сморід; румунські 
форми є похідними від дієслова putf 
<<смердіТИ>>, яке зводиться до лат. рО te
re <<пахнути гниллю>>, похідного від pOs 
<<ГНіЙ>>, спорідненого з гр. 1r6ov <<ТС.>>, 
дінд. pOyati <<ГНИЄ, смерДИТЬ>>, ЛИТ. puti 
<<ГНИТИ>>, ДВН. fOJ <<ГНИЛИЙ>>, НВН. fauJ 
«ТС.>>. - DLRM 683; Puskariu 125-
126; Walde-Hofm. ІІ 391 _..:._392. 

[путера] <<дерев'яна посудина для 
приготування овечого сиру>>, [путерє] 
<<чан, діжка ємністю 0,61487 дКЛ>> Нед; -
п. [putyra, puciera] <<Посудина з ручкою 
для поїння коней у дорозі>>, слц. putera 
«ВИд бочки для молока або сиру»; -
запозичення з румунської мови; рум. 
[putira] є варіантом форми putina <<чан, 
кадіб, діжка>>. - Nita-Aгmas та ін. Ro
manoslavica 16, 94; Vrabie R'omanos!avi
ca 14, 168. -Див. ще путня. 

[путеря, путерія] <<сила, міць; від
вага>> Нед, [путерний] <<заможний, міц
ний, дужиЙ>>, [путерувсіти] <<Почувати 
енергію, насмілюватися, відважувати
СЯ>>, [спутерувdти] <<бути здатним, 
могти>> тж; - запозичення з румунсь

кої мови; рум. putere <<влада; сила; 
міць>> пов'язане з putea <<Могти, бути в 
силі, бути сnроможним>>, що зводиться 
ДО лат. posse <<МОГТИ>>, potens <<СИЛЬНИЙ, 
могутній, спроможниЙ>>. - DLRM 682, 
683; СДЕЛМ 343; Walde-Hofm. ІІ 
34 7. - Див. ще потенція. 

[путИ:вка] <<Сорт яблую>; - очевид
но, утворене від назви міста ПутИвль 
(др. Путивль) або річки Путuвка, які 
пов'язуються з первісною . назвою гід
роніма * Путиво, можливо, утвореного 
від путь з давнішим значенням <<течія>> 
(пор. р. [путивсія вода] <<вода, що 
утворює течію річки>>). - Фасмер ІІІ 
412. -Див. ще путь. 

[путлиця] <<ремінь, яким прив'язу
ють стременО>>, [путлище] <<три нитки 
паперового змія, зв'язані одним кін
цем,>; - р. [путлище] <<путо; ремінь, 
юшм прив'язують стремено до сідла; 
три нитки з верхніх кутків і середини 



пут ня 

паперового змія,>; - не зовсім ясне; 
очевидно, пов'язане з щjто (пор. р. 
[путл6] <<ПуТО>>). -Див. ще путо. 

[путня] <<бочка; посуд, в якому три
мають воду в хаті>> Ле, lпутена] <<Посу
дина для овечого сиру>> Нед, [путuна] 
<<посудина для молока; посудина для 

приготування овечого сиру>> Нед, [пу
тuно] <<Посудина для приготування 
овечого сиру>> Нед; - п. [putnia] <<ПО
судина з ручкою для поІння коней в 
дорозі>>, ч. putna <<цебер>>, слц. putna 
<<ТС.>>, схв. путуrьа <<дерев'яна або пле
тєна посудина; відро на вино>>; - за

гальноприйнятоІ етимологїі не має; вва
жається запозиченим через польське 

посередництво з давньоверхньонімець

коІ мови (Огієнко РМ 19З8/З, 1З5; 
Оньrшкевич Исслед. п. яз. 247; Ше; 
лудько 4З; Вгі.ісknег 449; Machek ESJC 
501; Skok ІІІ 87; Mikl. EW 268; Mat
zeпauer 285); двн. butina (putina), свн. 
butteп, нвн. Bi.itte <<діжка, чан>> (бавар
ське [putten] <<ТС.>>) походять від лат. 
butina, гр. КI)TtVll <<оплетена пляшка>>; 
виводиться також (Nita-Aгmas та ін. 
Romanoslavica 16, 94; 'vгаЬіе Romano
slavica 14, 168-169; Scheludko 141; 
Mikl. EW 268) від рум. putina <<чан, 
кадіб, діжка>>, яке походить від лат. 
*putina, що, можливо, є фонетичним 
варіантом butina, нар.-лат. budiпa 
(DLRM 68З). - Пор. бодня. 

путо (переважно мн. пута), [пу
танuна] <<ПЛуТаНИНа, метуШНЯ>>, [пу
таНUЦй] <<ТС.>>, [путuна] <<путо>> Нед, 
путати, [пропутати] <<марнотратити, 
промарнувати>>, [спутно] <<кайдани; пу
та>> Нед, [спутн6вий] (у виразі спут
нова кість <<путо ва кістка>>) Нед; - р. 
путо, путьt, бр. пута, др. путо, п. 
p~to, ,p~ta, · ч. pouto, pouta, слц. puto, 
вл. puto, нл. puto, pyto <<ТС.>>, схв. пу
то, слн. poto, pota, tтсл. nж'Т'о; - псл. 
pQto, утворення з суфіксом -to, пов' яза
не чергуванням голосних з p~ti, pьnq 
<<розтягувати, натискуватИ>>; - спорід

нене з лит. pantis <<пута>>, spandyti 
«Тиснути, давитИ>>, лтс. pinekls <<Путо•>, 
прус. panto «ТС.•>, алб. pendё, рёndё 

путч 

<<Пара волів; ярмо>>, двн. spannan <<натя
гувати, зміцнювати, зв'язувати, при
кріплятИ>>, нвн. spannen <<Натягувати, 

напружувати>>, spinnen <<Прясти•>; іє. 
*(s)pen-; остаttнім часом пропонується 
(Machek ESJC 476; Slavia 21, 265) 
зв' язок з нвн. binden <<В' язати>>, дінд. 
bandha- <<путо; перешкода>>; спроба ви
вести псл. pqto з іє. *pent- <<ступити на 
щоСЬ>> (Knobloch ZfSl 7, ЗО 1) не пере
конлива. - Фасмер ІІІ 412; К3СРЯ 
З74; Варбот 3тимология 1965, 110, 
118; Преобр. ІІ 155-156; Bri.i~kner 
404; Holub-Kop. 289; Schusteг-Sewc 
1195; 3ндзелин СБ3 197; Кluge-Mitz
ka 719; Tгautmann 219; Pokorny 988. -
Див. ще п'Ястй. 

[путрити] <<(про дим) валити; лаяти 
кого-Н.>>; - неясне; пов'язання з пут
ря (Лаучюте 20) сумнівне. 

[путря] <<Іжа з вареного ячменю і 
солодкого квасу>>, [путраj <<Каша з 
житнього борошна; недоброякісна, не
смачна Іжа>> ЛексПол, [путро] <<ТС.>> 
тж; - р. [путря] <<Пшоняна каша>>, 
[путра] <<Юшка з різних овочів, круп, 
молока>>, [щjтро] <<борошняне пійло 
для худоби•>, п. [putгa] <<ВИд страви з 
жита або ячмеНЮ>>; запозичення з 
балтійських мов; лит. putгa <<каша; юш
ка>>, puteгa <<Густа каша>>, лтс. putra 
<<каша>> пов'язані з лит. pusti <<здувати
ся, пухнути,>, puta <<піна>>, споріднени
ми з псл. puxп9ti, укр. пухнути; думка 
(Mikkola ВВ 21, 121) про запозичення 
балтійських слів із фінносугорських мов 
необгрунтована. - Непокупний Мо
возн. 1968/6, ЗЗ; Москаленко УІЛ З1; 
Фасмер ІІІ 41З; Преобр. ІІ 155; Потеб
ня РФВ 4, 200; Лаучюте 20-21; Buga 
RR І З 14-315; 3ндзелин ЖСт 1899 ІІІ 
ЗО9; Bussenius ZfSlPh 15, 2З7; Doro
szewski PJ 15/2, 279; Miihl.-Endz. 
442; Fгaenkel 677-678, 681-682. -
Див. ще пухнути. · 

путч, путчuзм, путчuст; - р. бр. 
путч, п. pucz, ч. слц. вл. puc, болг. м. 
пуч, схв. пі)ч, слн. puc; - запозичення 
з німецькоУ мови; н. Putsch походить 
від звуконаслідувального [Pietsch] <<ПО-
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путь 

ШТОВХ>>. - СІС2 698; ССРЛЯ 11' 1752; 
Holub-Lyer 404; Kopaliriski 802; Кlein 
1277; Кluge-Mitzka 571. 

путь, [пут] <<ПУТЬ>>, [путик] (зменш. 
від путь), [путИвеLfь] <<польова дорога, 
путівець•>, [путИнаl щуть•> Нед, [пу
тИчка] <<стежка•> ДзАтл ІІ, [путИще] 
<<польова дорога•> НикНикТЛ, пут{вець, 
путІвка, путівнИк, пут[єць, [путник] 
<<nодорожніЙ>> Нед, путтЯ, путь6вка, 
путній, [путЯчий] <<путніЙ•> Нед, пу
тЯщий, путьовИй, [путувати] <<Їзди
ти, подорожувати, мандруватИ•> Нед, 
безпутник, [безпутиця] <<погана доро
га, бездоріжЖЯ>> Ж, безпутство, без
пуття, безпутний, [знепутити] <<зби
ти з дороги, збити з пантелику; збитися 
з дороги; зіпсувати•> Я, напут[ння, на
путник, напутниця <<Наставниця; [про
відниця; поnутниця Ж]>>, напуття, на
пучувач, напутливий, напутній, на
путИти, напучувати, [непутство] 
<<Відхилення; розпуста, провина, прос
тупок>> Ж, [непуть] <<Мерзотник, негід
НИК>> Л, [непутити] <<заважати, пере
шкоджати; збивати з дороги, непокої
ти, хвилювати; псувати, розбещуватИ>>, 
[непутствувати] <<бути безладним, 
неохайним; гуляти, вести безладне 
життя•> Ж, [нерозпутний] <<бездоріж
ній, непрохідний, численниЙ>> Ж, [обез
путитися] <<Стати слабким, незнач
НИМ>> Ж, [перепутє] <<перепуття; дім на 
дорозі•> Нед, перепуття, попутник 
<<попутчик; [ (бот.) подорожник, Plan ta
go major L.]•>, попутництво, попут
чик, попутний, [припутник] (бот.) 
<<Подорожник, Plantago major L.; крас
нюк (гриб), Boletus species?>> Mak, [при
пучений] <<улаштований, навернениЙ•> 
Л, [пропутчик] <<Першовідкривач, нова
тор, ініціатор•> Нед, розпуття, [спут
ник] <<супутник, nопутнИК>> Нед, супут
ник, [супутє] <<сухопуття•> ЛексПол; -
р. путь, бр. пуц.ь, др. путь <<путь; по
хід>>, П. pqC, Ч. pout, СЛЦ. put', БЛ. puc, 
нл. pus, полаб. pQt, болг. п'Ьт, м. пат, 
схв. п!}т, слн. pot, стсл. nжть; - псл. 
pQtь; - споріднене з прус. pintis 
( <piJt-), лат. pons (род. в. pontis) <<міст; 
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дощюнrй настил (через болото)>>, гр. 
т:Хтщ <<крок, рух; стежка, дорога>>, вірм. 
hun <<брід>>, перс. ра&і- <<дорога•>, ос. 
fandag, faendaeg <<ТС.>>, дінд. panthah 
<<Стежка, дорога, путь•>, ав. pant~ (pan·
tan-, ра&-), можливо, також гот. finpan 
<<ЗНаходити; пізнавати>>, двн. fandon <<Ка
рати, випробуванІ•>, нвн. finden <<знахо
дипr•>, англ. find «ТС.•>; іє. *pont- <<доро
га, брід, місТ», пов'язане чергуванням 
голосних з *pent- <<ступати, ЙТИ>>. -
Фасмер-Трубачев ІІІ 41 З; Черньrх ІІ 
85; К3СРЯ З74; Цьrганенко З8З; Ефи
мов УЗ МГПИ им. Ленина 56/2, 
12З-1Зб; Преобрс ІІ !56; Bruckner 
401; Machek ~SJC 476; Holub-Kop. 
289; Schuster-Sewc І 187; Младенов 
540; Skok ІІІ 86-87; Мейе ОЯ 21, 
278-279; Moszyriski PZJP 159; Traut
manп 205; Karulis ІІ 16-18; Абаев 
И3СОЯ І 446; Walcle-Hofm. ІІ ЗЗб; 
Frisk ІІ 482, 578-579; Boisacq 752, 
80З; Кlein 59З; Benveniste Word 10, 
257; Lehr-Spfawiriski RSI 2З/1, ІЗ; 
Mayrhofer ІІ 210; Uhlenbeck 155; Bez
zenberger KZ 42, З84; Specht KZ 62, 
245; Pedeгsen KZ З9, З66; Hubschmanп 
Arm. 468; Коломиец 3тимология 1984, 
98; Гамкрелидзе-Иванов 55; Pokoгny 
808-809. -Пор. понтон. 

путькало- див. пугу. 
[путь-путь] (вигук для підкликан

ня курчат), [путяj (дит.) <<курка>> 
ЛексПол; - р. [путька] <<індичка•>, бр. 
[пуць-пуць] (вигук для підкликання 
курчат), п. [put ])Ut] (вигук для підкли
кання поросят), [putka] (дит.) <<СВИНЯ>>, 
[putek] <<Порося>>, ч. put (вигук для під
кликання курей, курчат), put', puta, 
puti, puty «ТС.•>, put'a <<курка•>, вл. нл. 
put put (вигук для підкликання курей), 
puta (дит.) <<курка>>, схв. п!)nка <<індич
ка•>, слн. put (вигук для підкликання до
машньої птиці), puta <<Півень, курка>>; -
очевидно, псл. putь-putь, звуконасліду

вальний вигук; - лит. putput (вигук 
для підкликання курей), paotas <<ЯЙце>>; 
спроба пов'язати ;з псл. рьtіса <<ПтаХ>> 
(Ильинский РФВ 56, З86; Buga RR І 
475) потребує докладнішого обrрунту-



путяток 

вання; припущення про походження 

чеської і словенської форм від нвн. 
Putthahn, Putthenne, pute <<індичка•> 
(Фасмер ІІІ 398, 414; Strekelj 49) ви
кликає сумнів. - Machek_ ESJC 501; 
Holub-Lyer 406; Schuster-Sewc 1194-
1195. 

[путяток] <<СИТО•> Л; - очевидно, 
пов'язане з путати <<плутаТИ•>; у тако
му разі назва вказувала на те, що сито 
сплутувалося з волосин. - Див. ще 
путо. 

пуф <<м'яка кругла табуретка; вигад
ка•>; - р. бр. болг. пуф, п. puf «ТС.•>, ч. 
заст. слц. заст. puf <<м'яка табуретка•>, 
схв. п!)ф <<Тс.; надмірна хвала; безглуз
дий жарТ»; - запозичено через фран
цузьке посередництво (фр. pouf <<м'яка 
кругла табуретка; безглузда вигадка, 
фальшива звістка•>) з англійської мови; 
англ. puff <<подув, подих (вітру); димок; 
дута реклама•> пов'язане з дієсловом 
puff <<Пихкати; диміти; перебільшено 
рекламувати; надувати, робити буфи•>, 
дангл. pyffan <<дути ротом•>, що має зву
конаслідувальне походження. - СІС2 

698; ССР ЛЯ 11, 1761; St. wyr. obcych 
616; Dauzat 596; Кlein 1268. 

пух <<дрібне пір'я і т. д.; [(бот.) пу
хівка піхвова, Eriophorum vaginatum L. 
Mak]•>, [пухач] <<гнилий стрижень дере
ва•> Ник, lпухач[на] <<заболонь (під ко
рою дерева)•> Ник, [пухівка] (орн.) на
га, Somateria molissima L.>> Шарл, пус 
х[вка (бот.) <<котики, Eriophorum L.>>, 
пухкеник <<пампушка•>, [пухтелик:] 
<<ТС.>>, пуховИк, пуховИця <<ПУХОВИК>>, 
[пуховки] (бот.) <<Пухівка піхвова>> Mak, 
[пуховник] (бот.) <<ВИд кендиря, Apocy
num venetum L.; жовтозілля, Senecio 
jacobaea L.•>, [пушан] (бот.) <<Шавлія 
ефіопська, Salvia aethiopis L.>> тж, пу
utИнка, пуиtfння, [пуиtниця] (бот.) 
<<Byssus Humb.•> Mak, пуиt6к <<малий 
пух; м'яка щіточка для пудрення, 
[(бот.) пухівка піхвова Mak]•>, пухкИй, 
пухлсітий <<пухнатиЙ>> Нед, пухнавий, 
пухнастий, пухнатий, пуиtИстий, пух
к[иtати, пуиtИти, опtjиtенля, [6пу
utець] <<корона волосся>> Ж, [опtjиtник] 

пух а 

<<ТС.•> Ж, 6пtjutкa <<Хутрова обшивка•> 
СУМ, Ж, опуиtИти, опушИтися, під
пtjиtувальний, розпtjиtник, розпtjищ
вач, розпtjищвальний, [спtjхченє] <<роз
пушення>> Нед, [спухковат[лий] <<пух
КИЙ>> Нед, спtjиtений, [спуut[лий] <<роз
пушениЙ>> (про землю) ВеБ, спухн[ти 
<<стати пухким>>; - р. бр. болг. пух, 
др. пух'Ь, п. puch, ч. puch <<Пух; смо
рід>>, слц. puch <<сморід•>, вл. puch 
<<М'ЯЧ>>, нл. puch <<глибоке зітхання•>, 
схв. п!)ха <<прищ•>, слн. puh <<подув; 
пух, пушок•>; - псл. рuхь ( < *роus-);
споріднене з лит. [paustls] <<волосся 
твар!Пf•>; іє. *peus-, похідне від *peu
(*pu-) <<Подув, подих•>; спроби пов'язан: 
ня з ч. [kvap] <<ПУХ•> (Machek ESJC 
497), як і з дінд. puccha~ <<ХВіСТ•>, ав. 
pusa- <<КОСа>>, ГОТ. fauho <<ЛИСИЦЯ>>, ДВН. 
fuhs, нвн. Fuchs <<ТС.>> (Uhlenbeck 168; 
Mayrhofer ІІ 298; Кluge-Mitzka 222), 
недостатньо обгрунтовані. - Фасмер 
ІІІ 414; Черньrх ІІ 85; К3СРЯ 374; Ил
лич-Свитьrч 3тимология 1965, 358; 
Преобр. ІІ 157; Потебня РФВ 4, 186-
187; BпJckner 447; · Budziszewska 49-
tO; Mosko PJ J 962 І 4, 164; Младенов 
536; Schuster-Sewc 1187-1188; Skok 
ІІІ 69-70; Fraenkel 554; Persson Beitr. 
248, 600. - Пор. пих, пухнути. 

[пуха] «Тупий кінець яйця; ямка на 
поверхні круто звареного яйця•> Па, до
бИти пухИ (добИти до пухИ) <<довести 
до скрути, покінчити з чимосЬ>>; -
[пуховина] <<Місце в яйці, де пустота•> 
НикСгЛ, [опуха] <<ТС.>> тж; - бр. [пу
ха] «Тупий кінець яйцЯ>>; - очевидно, 
пов'язане з р. [пtjга] <<тупий кінець яй
ця; подушка, на якій плетуть мережи
ВО•>, яке загальноприйнятої етимології 
не має; зіставляється з лтс. pauga <<ПО
душка, м'яка підкладка хомута•>, paOgas 
<<Хомут•>, paugurs «rорб, пагорбок•>, pu
gulis <<роздуте підвищення•>, дінд. pOgab 
<<купа, безліч, натовп•>, pufija~ <<купа, 
грудка•>, гр. 7Wvfl <<Зад>>; і є. *peug-І рug
<<здуття•> (інакше Frisk ІІ 619). - Фас
мер ІІІ 399; Преобр. ІІ 148; Boga RR І 
332; Muhl.-Endz. ІІІ 127; Matzenauer 
LF 14, 407; Boisacq 825. 
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пухай- див. пугати. 
пухИр <<Наповнене рідиною хвороб

ливе здуття на шкірі; пузир; міхур>>, 
[піхур, пух[р, пухирЯ ЛексПол], пу
хuрник (бот.) <<ВИД ВОДЯНОЇ роСЛИНИ, 
Utricularia L.>>, пухирникові, пухирuс
тий, пухирчсістий, пухИрчатий; - п. 
p~cherz <<пузир, міхур; пухир; булька•>, 
ч. puch1f «пузир, міхур», слц. puchor 
<<Пташиний шлунок>>, вл. puchef <<Пузир, 
пухир>>, нл. puchof «ТС.>>; - псл. pu
xyrь, puxorь, утворене за допомогою су

фіксів -уrь, -огь від основи дієслова pux
n<;!ti <<Пухнути>>; пор. як словотворчі па
ралелі пузИр, [.міхИр] <<міхур>>, утворені 
від пузо, .міх. - Потебня РФВ 4, 187; 
Brtickner 403; Machek ESJC 498; Schus
ter-Sewc 1188. -Див. ше пухнути. 

пухкати, [пухт[ти] <<Гудіти, спала
хувати (пfо вогонь)>> ЛексПол; - р. 
[пухтать <<важко дихатИ>>, бр. пух 
<<баХ>>, п. [puchac] <<бухати, стріляти, 
вивергати; дути>>, вл. puchac <<диміти, 
дути, шrхкатИ>>, нл. puchas <<НадуватИ>>, 
puch <<зітханНЯ>>, болг. пуха.м, пухка.м 
<<випускаю дим, витрушую, вибиваю 
пил; б'ю>>,· м. пyutu <<Палить; димить>>, 
схв. пухати <<дути, смердіти, псувати 
повітря>>, слн. puhati <<дути (поривами), 
пихкатИ•>; - псл. puxati, пов'язане з 
рuхь <<дихання; пух>>. - Див. ще пух
нути. - Пор. пих, пух. 

пухкИ:й, пухкеник, пухкfиtати, 
пухтелик - див. пух. 

пухнути, пухти, [пухленИна] <<пух
лина, опух>>, [пухлец] (бот.) <<котячі 
лапки, Antennaria dioica (L.) Gaertn.•> 
Mak, [пухлечка l <<ОПУХ>> ВеЗн, [пух
лики] <<зборки на рукаві або на комірі 
сорочкИ>>, пухлИна, [пухлинИна] <<Пух
лина; печінка домашньоі· nтиці>> О, 
[пухл6J <<шлунок; печінка>> Нед, [пух
ляк чорноголовий] (орн.) <<чорноголова 
синиця, Parus atricapillus L.>> Шарл, 
[пухлянка] (боr.) <<Хвилівник звичай
ний, кірказон, Aristolochia clematitis 
L.•> Mak, [пухлятика] (бот.) <<фізаліс 
звичайний, Physalis alkekengi L.>> Mak, 
[пухлЯтИна] <<пухлина, опух; [ (бот.) 
фізаліз Ме]>>, [пухлЯчка] <<Печінка до-
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машньої птиці>> О, [пухтtель] <<товс
тун>> Л, [пухтій] <<ГЛадка, непаворотка 
людина>>, [пухтЯ] «ТС.>>, [пyuta] <<опух, 
потовщення>> ВеЛ, пухлий, [пухнИй] 
<<м'який, пухкиЙ>> Нед, запухлий, на
пухлий, 6пух <<пухлина>> СУМ, Бі, 
[опухлина] <<ТС.>> Ж, отjхлий, попух
лий, розпухлий, стjхлий; - р. пух
нуть, бр. тjхнуць, др. пухнути, п. 
puchn~c «пухнути», puchac «дутиа, ч. 
puchnouti, слц. puchnut', вл. puchac 
«дути; пихкати, пахкати», нл. puchas 
«ТС.>>, болг. пуха.м <<В!прушую, виби
ваю пил; б'ю•>, пухна <<ТС.>>, пуиtа <<па
лю; димлю•>, м. пyutu <<Палить, ди

мить•>, схв. пухати <<дути; смердітИ•>, 
слн. puhati <<пирхати; дути•>: - псл. 
puxnQti, очевидно, пов'язане з pux1> 
<<ПУХ>>; - споріднене з лит. pusti <<дути, 
пучити•>, posle <<пузир•>, puta <<піна•>, 
лтс. pusks <<пучок, гроно•>, pus~is <<бу
кет, пучок; китиця•>, норв. fвysa <<Наду
ватися•>, лат. pustula <<пузир; пухир>>, 
гр. <puaa <<Ковальський міх; дихання; 
подув; пухир>>, <pumxw <<дую, сурмлю•>, 
вірм. p'uk' <<дихання, подув•>, дінд. pu~y
ati <<Процвітає,>, pu~pam <<квітка•>, ро~аЬ 
<<Процвітання, ріст, достаток•>, pupphu
sab <<ЛеГеНЯ>>, pupphu]aQ <<ЗДУТТЯ>>, pup
putab <<опух піднебіння•>, phutrakoti 
<<дме•>: іє. *peus- І pus- І p(h)u- <<надува
ти губи, дути>>; спроба пов'язання з pu; 
kati <<лопати, тріскатИ•> (Machek ESJC 
498) потребує обrрунтування. - Фас
мер ІІІ 414; Черньrх ІІ 85; К3СРЯ 375; 
Ильинский ИОРЯС 2013, 84; BrUckner 
447; Holub-Kop. 304; Schuster-Sewc 
1188; Младенов 536; РФВ 6813-4, 
386-387; Skok ІІІ 69-70; Мейе ОЯ 
21; MUhl.-Endz. З, 427; Trautmann 
233; Walde-Hofm. ІІ 392; Wood IF 22, 
155; Frisk ІІ 1056; Boisacq 1042; Mayr
hofer ІІ 318; Scheftelowitz KZ 5613-4, 
168; Johansson KZ 36, 357; Persson 
Beitr. 248, 266; Pokorny 847-848; 
Kofinek 203; Абаев 3тимология 1984, 

-18. - пат. пих, пух. 
[пуцо (мн. [путці]) <<частина <<спо

дів•> біля невода, до яких прикріплюєть
ся <<МаТНЯ>>; пет ЛЯ біЛЯ <<СПОДіВ>> <<ТЯ-



nуцувати 

гульськИХ•> сітоК>> Берл; - неясне; мо
жливо, результат видазміни форми 
*путце, похідно"і від путо (пор.). 

[пуцувати] <<чистити•>, [пуцер] <<ден
щик, джура•> О, Гор; - п. pucowac, ч. 
pucovat, слц. pucovat' <<ТС.•>; - запози
чення з німецької мови; нвн. putzen 
<<чистити•>, давніше butzen <<ТС.•> (влас
не, <<очищати носа, свічку (від нага ру )•>) 
пов'язане з butz <<Нечистота в носі; на
гар (свічковий)•>, Butzen <<брила, нечи
стота, болото, серцевина фрукта•> (з 
давнішого значення <<Відрізаний шма
ТОК>>), нн. butt <<тупий, незграбнИЙ•>. -
Шелудько 43; Bгuckneг 447; Holub
Lyeг 404; Кluge-Mitzka 115,571. 

пуць (вигук для позначення мо
менту падіння), пуцьнути <<Швидко 
впастИ•>, [пуцнути] <<ТС.•> Нед; - бр. 
[пуц], п. puc, схв. пуn; - звуконаслі
дувальне утворення, аналогічне до бац, 
пук, пукати, п. р~с. рас та ін. 

пуцьверінок <<пташеня; мала ди
тина•>, [пуцеверuнок, пуцьверок] «ТС.•> 
Ва, [пуцьвірок] <<пташеня•> Пі; - оче
видно, складне утворення з основ слів 

путь-путь (вигук для підкликання кур
чат), [путя] <<курка•> і цвірінь, цві
р{нькати. -Див. ще путь-путь, цві
рінь. 

пуцька, пуцка, пуцюрuна - див. 
пицюрИ:на. 

пучйна; - р. пучuна, др. пучина 
<<море; затока; пучина; простір; неВІ·І
черпне джерело; дно корабля•>; - за
позичене, можливо, через російське і 
давньоруське посередництво, зі старо
слов'янсько·і мови; стсл. nжчнн" <<море, 
відкрите море•> споріднене з схв. пуко
тин.а «Тріщина•>, слн. poka нріск, щіли
на, тріщина•>, укр. пукати <<тріскатися•>; 
спроба пов'язати з дінд. parikab <<Мул, 
болото•>, гот. fапі <<МУЛ•>, двн. fenпa <<бо
лото•>, прус. pannean, гол. ana «ТС.•> 
(Uhlenbeck 151) викликає сумнів. -
Фасмер ІІІ 415; Черньrх ІІ 85-86; 
К3СРЯ 375; Преобр. ІІ 152; Булахов
ський Вибр. пр. ІІІ 430; Matzenaueг LF 
15, 175; Peгsson Веіtг. 245, 478. -
Див. ще пукати1 . 

пушка 

[п:Учити] <<потрошити, вибирати киш
ки, розпирати, розбивати•> Нед, [пуча
ти] <<ТС.•> Нед, О; - слц. pucit' <<дави
ти, роздавлювати•>; - неясне; можли

во, пов'язане з пукати <<тріскатися, 
лопатися•>; пор. схв. пучити <<розколю-
вати>>. 

пучка, пучок, пучкуватий - див. 
пук1 . 

[пучніти] онабрякати, розбухати• 
Нед, lпучнЯвіти, пічнfти, пічнЯвіти] 
«ТС.•>, [пучнЯвий] <<пузатий, розбух
лиЙ•> тж, [н.апуцнЄвіти] <<набрякнути•> 
Корз; - р. пучить <<роздувати, здима
ти, розпирати (про шлунок); витріщати 
(очі)•>, бр. пучьщь «ТС.•>, др. пучитися 
<<здійматися•> (про річку), п. puczyc si~ 
<<надуватися•>, ч. puceti <<набухати, роз
пускатися (про бруньки); рости, розви
ватися•>, слц. pucit' <<пускати пагони•>, 
нл. рuспіс <<НабрякатИ•>, болг. п?.,ча 
<<ВИПИНаЮ>>, М. пуцu <<ВИПИНаЄ>>; - ПСЛ. 

pQciti <<надимати•>, pQkь <<щось набряк
ле•>, очевидно, пов'язане з pQkati <<тріс
катися•>. - Фасмер ІІІ 415; Черньrх ІІ 
86; VК3СРЯ 375; Преобр. ІІ 151; Schus
ter-Sewc 1186-1187; Младенов 541; 
Peгsson Beitr. 478. - Див. ще пу
кати'. 

[пуша] <<прутики (деревина) для 
сірникіВ•> Нед; - неясне; можливо, по
в'язане з нвн. Busch <<кущ, чагарник•>. 

пушка' <<Гармата; [рушниця; де
рев'яна або бляшана банка Г; бідон 
для молока О; гаманець Ле]•>, пуиtкар 
<<(заст.) щ~тилерист; (іст.) гармаШ•>, 
[пуиtкарня] <<ливарний гарматний за
вод; арсенал•> Нед; - р. пуиtка <<гар
мата•>, бр. пуиtка <<тс.; коробка•>, п. 
puszka <<Жерстянка, бляшанка•>, pusz
kaгz <<пушкар•>, ч. слц. вл. puska <<гвин
тівка, рушниця•>, болг. м. пуиtка, схв. 
пуиtка, слн. pйska не.•>; - запозичено 
через польське посередництво з дав

ньоверхньонімецької мови; двн. buhsa 
походить від нлат. buxis (pyxis) <<КО
робка із самшиту•>, яке зводиться до 
гр. 'JТV~i<;; «ТС.•>; з(;!позичене слово нага
дує деякі віддієслівні утворення у сло
в'янських мовах (пор. болг. пуиtкалка 
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пушка 

<<ВИД хлопавкИ>>, похідне від пуиtкам 
<<б'ю,>, укр. пукавка, пукалка <<ВИд 
хлопавКИ>>, р. пукалка <<ТС.>> від укр. 
пукати, р. пукать); думка про утво
рення за допомогою суфікса -ьк.а від 
дієслів р. пускать, nущать (Демен
тьев РЯШ 194 7 І 1, 39-40; Преобр. ІІ 
158) непереконлива. - Акуленко 134; 
Шелудько 43; Фасмер ІІІ 416; Чернь1х 
ІІ 86; Одющов 3тимология 1984, 172; 
К3СРЯ 375; Балецкий St. sl. 911-4, 
369-371; Грот Фил. раз. ІІ 369; BrUck
ner 449; \Yitkowski SOr 19 І 2, 208; Ma
chek ESJC 501; Младенов 536. - Див. 
ще букс, б~кса1 , букша. 

[пушка] (бот.) <<дягель лікарський, 
Archangelica officinalis (Moench.) Hoffm.>> 
Mak, [путча] «ТС.>> Mak; - запозичен
ня з російсько'і мови; р. [пушка] <<ТС.>> 
пов'язане з пуиtка <<Гармата>~!. назва 
рослини зумовлена тим, що 11 пуста 

стеблина використовується дітьми для 
виготовлення хлопавок. - Даль ІІІ 
567. -Див. ще пушка1 . 

пушта <<угорський стеП>>: - р. бр. 
пуиtта, п. ,pusta, puszta <<степовий філь
варок в Угорщині; беЗJlюдний степ в 
Угорщині, взагалі над ТисоЮ>>, ч. слц. 
pusta <<угорський стеП>>, вл. нл. pusta 
<<Пустка; пустИНЯ>>, болг. пуста <<пуш
та>>, м. пуста, пустара «ТС.>>, схв. пус
тара <<Пустиня; степ; пушта>>, слн. pus
ta <<Степ; пустка>>; - запозичення з 

угорської мови; уг. puszta «nушта, 
угорський степ; (прикм.) голий, пус
тий, пустинниЙ>>, у свою чергу, похо
дить від лексичної основи слов'янських 
мов, яка зводиться до псл. pust1> <<пус

ТИЙ>> (жін. р. pusta). - Балецк..rrй St. 
sl. 911-4, 338; Machek ESJC 501; 
Kniezsa І 450; MNTESz ІІІ 317-318; 
Barczi 250. - Див. ще пустИй. 

[пуштати] <<латати» ВеБ; - неясне. 
пуща <<дрімучий ліс>>, [пущина] «rус

ті зарості молодого лісу>> Ч; - р. пу
ща, бр. пуиtча, др. пуща <<Пустинне 
місце; лісові зарості, ліс>>, п. puszcza 
<<дике місце, пустиня; великий ліс, пу
ща>>, ч. poust' <<пустеля, глушина>>, слц. 
pust' <<пустеля>>, болг. пущинак <<пус-
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пхати 

тище; пустир>>, слн. pusca <<поле під па
ром; дика місцевість, пустка>>; - псл. 

*pustla, похідне від pust1> <<дикий, пус
ПІЙ>>. - Фасмер ІІІ 416; К3СРЯ 375; 
ПреQбр. ІІ 158; Brtickner 448; Machek 
ESJC 501; Holub-Kop. 306; Holub
Lyer 388; Младенов 537. - Див. ще 
пустИй. 

пущення <<запусти, загою·ІНИ>>, пу
щання <<ТС.>>, пущальний; - похідне 
утворення від пускати у значенні <<до
зволяТИ>>; назва пов'язана з тим, що в 
цей день дозволяється їсти скоромну 
'іжу. - Німчук 102. - Див. ще пус
кати. -Пор. пустИти. 

[пущий] <<гірший, незначнішиЙ>> 
Нед; - р. пущий (заст., розм.) <<біль
ший, найбільшИЙ>>, др. пущии <<біль
ший, тяжчий; гірший, нижчий, більш 
жалюгідниЙ>>; - псл. *pustjь <<пусті
ший, гіршиЙ>>, форма вищого ступеня 
від pustь <<пустИЙ>>; щодо розвитку 
значення в російській мові пор. р. бо
льно <<дуже>> з первісного <<болюче>>, 
нвн. sehr <<дуже>> з двн. нвн. sero <<бо
лючий, важкИЙ>>. - Фасмер ІІІ 416; 
Преобр. ІІ 158. -Див. ще пустИй. 

[пущик] (орн.) <<СИЧ, Aegolius fune
reus>>; - запозичення з польської мо
ви; п. puszczyk утворено від puszcza 
<<пуща>>; назва зумовлена місцем пере
бування цього птаха; щодо семантич
ного зв'язку пор. пустельга, пов'язане 
з пустИй. - Brtickner 448; Strutyriski 
95. - Див. ще пуща. 

пхати, [пихати] <<ТОВКТИ просо; ва
ЛЯПІ СУКНО>>, пихонути <<ПХНУТИ>>, (п{
хати] <<Штовхати Нед; товкти просо Г, 
Нед; дерти, товкти пшеницю на кутю 
Мо>>, [піхекнути] <<штовхнути>> Нед, 
[піхетьнути Нед, пихорнути, пхили
ти О] <<ТС.>>, пхнути, [пихач] <<ікло>> 
Нед, [пихuть] (вигук на позначення 
штовхання) Нед, [пихuць] <<ТС.>>, [випu
хач] <<ТОЙ, що вигаr1яє, випроваджує>>, 
[вuпханець] <<примусом випроваджений, 
висланиЙ>>, [напихачка] <<пристрій для 
наповнення ковбасИ>> Куз, [напхачки] 
(присл.) <<Відпихаючись веслами; без па
русів, гребучи веслаМИ>> Мо, напхом, 



пхе 

[опхdти] <<бгати (коровай)>> Ж, [опихd
ти] «очищати від лушпиння>>, [опіхd
ти] «ТС.>> Нед, [перепихuцьнутися] 
<<упасти, перекинутися>> Нед, попихсі
ти(ся) <<Штовхати, підштовхувати; дес
потично ПОВОДИТИСЯ>>, [попихайло) <<ПО
ПИХаЧ>> Нед, попuхdч <<ЛЮДИНа, якою 
помикаютЬ>> СУМ, Нед, [попuхачний] 
<<ЯКИЙ застосовується для штовхання>>, 
[пропuхсіч] «Те, що застосовується для 
штовхання; дитяча гра>> Нед, [успіху
ва.ти] <<ОЧИЩаТИ, обдираТИ зерНО>> 
ВеУг; - р. пхать, пихсіть <<Штовхати; 
засовуватИ>>, бр. пхаць, піхсіць <<ТС.>>, 
др. пихати <<ШтовхатИ>>, пьхати <<те.; 

терти, смикати; праПІ>>, п. pchac, 
pchnq_c <<ПХати, штовхатИ>>, popychac 
«ТС. >>, Ч. p{chati <<ТОВКТИ; КОЛОТИ>>, 
[pchati) <<КОЛОТИ>>, СЛЦ. pichat' <<КОЛОТИ; 
пихатИ>>, pchat' <<совати, пихати; пропи
хатИ>>, болг. п"ьхам <<всовую>>, м. пика 
спихає, штовхає; просовує; напихає», 

схв. опах <<ячна крупа; потовчений яч
міНЬ>>, СЛН. phati <<ТОВКТИ•>, peh<Jti <<ТС.; 
ШТОВХаТИ>>, СТСЛ. ПЬХd'Т'Н <<ШТОВХаТИ, 

товкти•>; - псл. рьхаtі, pixati; - спо
ріднене з лит. paisyti <<оббивати яч
мінЬ•>, лтс. paislt <<м'яти (льон)>>, лат. 
pinseгe <<товкти, розтирати, молотИ>>, 
pistare <<товкти, розтиратИ>>, pistoг <<ме
льник; мукомол, що розтирає зерна 

вручну>>, гр. ктіааw «Товчу, подріб
НЮЮ>>, дінд. ріnа~ф <<товче, подрібнює>>, 
ав. pisant- <<ЯКИЙ ТОВЧе>>, ісл. fis <<ПОЛО
Ва>>, двн. fesa <<лушпиння на зерні>>, 
свн. vїsel <<ступа•>; іє. *pis-/peis- <<товк
ти, подрібнюватИ>>. - Фасмер ІІІ 269-
270; Черньrх ІІ 36; Пр~обр. ІІ 65; BrUck
ner 401; Machek ESJC 447-448; LP 4, 
111-136; Holub-Kop. 272; Младенов 
539-540; Trautmann 220-221; Buga 
RR І 300, ІІ 514; MUhi.-Endz. ІІІ 34-
35; Matzenaueг LF 15, 165; Walde
Hofm. ІІ 307-308; Frisk ІІ 614-615; 
Boisacq 740; Mayrhofer ІІ 281; Js)hannes
son 531; Perssoti Beitr. 153; Saur Et. 
Brun. 113-114; Pokorny 796. - Пор. 
писати, пшенИця, пшоно. 

пхе (вигук зневаги, відрази), пху 
<<ТС.>>, пхекатu, пхукати; - П. pchi, Ч. 

пшенИця 

pche (вигук зневаги) pcha, слц. pchi, 
pch{i «ТС.>>, болг. пхюй, схв. пйх(а);
результат фонематичного оформлення 
інстинктивного вигуку. 

[пхельний] <<маленький, нікчем-
ниЙ•> Нед; - неясне, можливо, запози
чене з польської мови; пор. п. pchla 
<<блоха,>, pchelka <<блішка>>. 

пхИкати <<рюмсати•> (про дитину), 
пХUНЬКати, [пст~{нькати) <<ТС.>>, [фин
Кати] <<схлипувати•> О, [попхеньк:а
ти]; - звуконаслідувальне утворення. 

ПХИЦЬ (виг.) <<ШТОВХ>>, пХUЦЬНути 
<<ШтовхнутИ>>; - афективне утворення 
від основи дієслова пхати, паралельне 
до тиць (від тИкати); пор. ч. pich 
<<ШТОВХ>>, pich, СЛЦ. pich «ТС.>>. - Див. 
ще пхати. 

пчих (вигук, що передає чихання), 
апЧХU «ТС.>>, nчuхати; - звуконаслі
дувальне утворення. - Пор. чхати. 

[ пчілник] (бот.) «rоловатень круг
логоловий, Echinops sphaerocephalus 
L.; очиток дикий, Sedum telephium L.>> 
Mak, [пчівник] <<редька дика, Raphanus 
raphanistrum L.>> ВеНЗн, Mak, [пчів
нЯк] «ТС.>>; - р. [пчельнuк:] <<меліса лі
карська, Mellissa officinalis L.>>, п. 
pszczeJnik <<ТС.>>, СЛЦ. vce[n{k <<ЗМіЄГОЛОВ
НИК австрійський, Dracocephalum aus
tгiacum L.>>, вл. pccSinica <<змієголовник 
молдавський, Dracocephalum moldavi
cum L.>>, м. пчелник <<меліса лікарсь
ка>>, СХВ. nчелrьак <<ТС.>>; - псл. *Ьь
се]ьnіkь <<ВИД МеДОНОСНОЇ трави; Місце, 
де збирається багато бджіл>>, утворене 
від *ЬьсеІа <<бджола>>; назва зумовлена 
медоносністю відповідних рослин, які 
приваблюють бджіл. - БС3 28, 286. -
Див. ще бджола. 

пшенИця (бот.) <<Triticum L.>>, [пию
н~іця] <<ТС.•> Нед, [пиtеничdнка] <<ПШе
нична солома>> НикСгЛ, пиtеничuна, 
[пиtенuчисько] <<ПШеничище>>, пиtенu
чище, пиtенuчнище, [пиtенuчник:] <<бі
лий пшеничний хліб; (ент.) пильщик, 
Cephus pygmaeus Нед>>, [пиtенuчниця] 
<<пшеничнище О; пшенична солома>>, 
[пиtеничнЯнка] <<Пrіrеничнище>> О, [пиtе
нuиtниця] <<ПШеНИЧНа СОЛОМа>>, пше-
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пшенИчка 

нuчний; - р. болг. пиtенuца, бр. 
пишн{ца, др. пьиtеница, п. pszeпica, ч. 

рsепісе, слц. нл. рsепіса, вл. нл. pser\
ca, полаб. раsіпаіСа, м. пченица, схв. 
nuteнuцa, слн. рsепіса, стсл. nьшЕннцА; 
- псл. рьsепіса, похідне утворення від 
рьsепо <<ПШОНО>>. - Коваль 40-41; 
Фасмер ІІІ 417; К3СРЯ 375; Львов 
Лексика ПВJІ 152-153; BrUckпer 446; 
Machek ESJC 496; Machek Jm. rostl. 
285; Holub-Kop. 303; Schuster-Sewc 
1181; Младенов 537; Moszyr\ski PZJP 
264; PJ 1959/5, 228; KZ 79/1-2, 80; 
Сабаляускас Rakstu kr. Eпdzelїпam 
224. - Див. ще пшоно. 

пшенИчка1 <<качан кукурудзи; [ку
курудза, Zea L.; вид узоfа у вишивці; 
ракова ікра]•>, [пиtенка <<кукурудза•> 
Mak, пиtінка <<[те. Mak]; качан куку
рудзи•>; - р. [пшенuчка] <<кукурудза•>, 
п. pszeпica turecka <<Кукурудза•>; - по
хідні утворення від пшенИця, пиюн6; 
назви зумовлені придатністю кукуру
дзи в їжу, а також схожістю стебла і 
суцвіття кукурудзи до проса, а зерна 

деяких сортів кукурудзи до зерна пше
НІ-щі. - Див. ще пшенИця, пшон6. 

[пшеничка2 ] (бот.) <<заяча салата, 
Ficaria verпa Н uds. (Ficaria гап uncu loi
des Roth.); зірочки, Gagea Salisb.; ряс
тка зонтична, Orпithogalum umbellatum 
L.; проліска дволиста, Scilla bifolia L.>> 
Mak, [пшенка] <<Підмаренник справж~ 
ній, Galium verum L.>> Mak, nutiнкa 
<<[те.]; заяча салат а•>, [пшонк:а] <<заяча 
салата•> Mak; - п. pszoпka <<Заяча са
лата•>, pszeniec <<перестріч, Melampy
rum L.•>, ч. pseпicka «ТС.•>; - назви, 
пов'язані з пиtон6, пиtеюіця; первісно 
так були названі заяча салата і рястка 
зонтична за ознакою придатності в 'іжу 
їх буль.б (цибулинок); на інші рослини 
ці назви перенесено за зовнішньою 
схожістю (напр. проліски дволистої до 
рястки зонтичної) або ще за якимись 
ознаками. - Анненков 235; Machek 
Jm. rostl. 50, 267-268. - Див. ще 
пшенИця, пшон6. 

пшик (вигук, що передає коротке 
шипіння), [пищк:] <<ПШИК•> Нед, пutuкa-
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ти; - р. пишк, бр. nutьtк, п. psykac 
<<Шикати, сичати, шкварчати•>; - зву

конаслідувальне утворення. - Пор. 
шИкати. 

пшикач, пиtтикач - див. пиш

юіч. 
пшоно <<крупа з проса; [просо, Pa

пicum crus galli L. Mak],>, [пиt6нник] 
<<суп із пшона>> ЛексПол, [пиtеничник] 
(бот.) <<сорго, Sorghum L.>> Mak, [пшо
нЯник] <<млинець із пшона•>, пиtонЯ
ний; - р. пшен6, бр. пшан6, др. 
пьиtено, п. pszono, ч. рsапо, рsепо, 
СЛЦ. рsепо, СХВ. пuu}на, Шена <<ВИД КО
НЮШИНИ>>, слн. рsепо <<очищене зерно, 
ПШОНО>>, СТСЛ. ПЬШ€НО; - ПСЛ. рьsеПО, 
субстантивований дієприкметник (чол. 
р. *рьsеП1,) від рьхаtі <<товктИ•>; назва 
зумовлена тим, що для одержання пшо

на необхідно обтовкти зерна проса; -
споріднене з дінд. pi~tam <<борошно•>, 
pi~tab «ТовчениЙ•>, прус. sompisinis 
<<хліб з борошна грубого помелу>>. -
Булаховський Нариси 78; Коваль 41; 
Фасмер ІІІ 417; К3СРЯ 375; Преобр. ІІ 
158; Львов Лексика ПВЛ 152-153; 
Bruckner 446; Machek ESJC 496; Ho
lub-Kop. 303; Критенко Вступ 528; 
lyleйe ОЯ 27; Mikl. EW 270; Meillet 
Etudes 445; Trautmanп 220-221; Me
riпger WS 1, 26; 5, 85; Jokl JagiC
Festschr. 482; Walcle-Hofm. ІІ 360. -
Див. ще пхати. 

пюпітр; - р. пюпuтр, бр. пю
пfтр, болг. пюпum'Ьр; - запозичення 
з французької мови; фр. pupitre (poul
pitre) тюпітр; пульТ» походить від 
лат. pulpitum <<дощаний поміст; трибу
на, кафедра, сцена•>. - СІС2 698; Фас
мер ІІІ 422; Черньrх ІІ 89; Dauzat 597. 
- Див. ще пульт. 

пюре; - р. болг. пюре, бр. пюрЗ, 
п. puree, piure, ч. puree, слц. pyre, м. 
паре, схв. піtре, слн. ріге; - запози-. 
чення з французької мови; фр. puree 
<<Пюре, відвар, протертий суп•> утворе
не від фр. ст. purer <<очищати, чисти

ТИ•>, яке походить від пізньолат. pйrare 
<<очищати•>, пов' яз·аного з puгus <<ЧИс
тиЙ•>. - СІС2 698; Черньrх ІІ 89-90; 



п'Явка 

К3СРЯ 376; Скорчев БЕ 1956/2, 168; 
Kopaliriski 804; Dauzat 597; Gamillscheg 
733. -Див. ще пурИзм. 

п'Явка <<черв'як, який ссе кров, Hi
rudo L.; [синяк від удару ціпком; крово
пивця]>>, [плЯвка] <<П'явка•> Нед, [n' я
вак] <<ЗДИрНИК>> О, n' Явuця <<[п'явка 
BeYr]; (ент.) Oulema Gz. СУМ, Г•>, 
[п'Явище] <<Заросле озеро; заболочена 
низина; яр, порослий лісом>> Ч, [п' Я
вошник] «Трясовина, рідке болото; ни
зина, поросла лісом•> Ч, n' явушник 
(зоол.) <<ВИД молюска>>, [пиявка] «n'яв
ка медична>> ВеЛ; - р. пиЯвка, пьЯв
ка, бр. n' Яf)ка, др. пиявица, п. pijaw
ka, полаб. pagaweicia, ч. pijavka, pija
vec, слц. pijavica, болr. пиЯвица, м. пи
jавица, СХВ. nujавица, СШІ. pijavka; -
псл. pьjav'Ьka, pьjavica, пов'язане з 
pьjati, ітеративом від piti <<ПИТИ>>. -
Фасмер ІІІ 271; К3СРЯ 340; ЦьІганен
ко 344; ПреQбр. ІІ 64; Bгuckner 405; 
Machek ESJC 448-449; Holub-Lyer 
374; Младенов 425; Bielfeldt ZfS!Ph 20, 
373. -Див. ще пИти. 

[п'явчати] <<пищати (про птахів)>> 
ВеЗа, [пиявчати] <<ТС.•> ВеЗа; - звуко
наслідувальне утворення типу нявча
ти, скавчати. 

п'ядак (ент.) «rусінь родини Geo
metridae•>, п'ядун, [п'яденuця Нед] 
<<ТС.>>; - р. пяденица, бр. пЯдзенік; -
похідне утворення від n'ядь; назва зу
мовлена тим, що ці гусениці, пересу

ваючись, підтягують задній кінець че
ревця, потім витягають тіло вперед і 

переносять точку опори знову на гру

ди, ніби вимірюють довжину п'яддю 
(пор. р. землемАр <<п'ядун•>, лат. geo
metridae <<П'ядуІШ•>, від gёometria <<Зем
лемірне мистецтво, геометрія•>). -
Горнос.таев 246; Станек 345. - Див. 
ще п'ядь. 

[п'ядик] (бот.) <;плаун булавоющ
ний, Lycopodium clavatum L.•> Mak, 
[n' Я дики] <<плаун колючий і булавовид
ни й, Lycopodium annotinum et clavatum 
L.•> Г, Нед, n' Ядич <<Плаун, Lycopodium 
L.•>; - пов'язане з n'ядь; назва зумов
лена тим, що плауни мають розгалу-

п'Яло 

жені стебла, ніби розтягнуті пальці. -
Див. ще п'ядь. 

п'ядь, [n' ядити] <<Міряти п'яддю; 
повзпr (про гусеницю); прагнути, дося
гати, домагатися>>, [пап' Ядник] <<пред
мет мірою в одну п'ядЬ>> Нед; - р. 
пядь, бр. пЯдзя, др. пядь, пяда, п. 
pi~di, ч. pid', слц. piad', вл. pjedi, нл. 
pez, болг. nедя, М. nеда, СХВ. nед, СШІ. 
ped, стсл. nь.дь; - псл. р~dь, утворене 
за допомогою суфікса -dь від p~ti <<Натя
гуваТИ>> як позначення довжини, що ви

мірюється розтягнутими пальцями; -
споріднене з лат. pendo <<зважую; маю 
вагу>>, лит. splndis <<П'ядь•>, ст. sparidyti 
<<натягувати•>, двн. spanna <<п'ядь•>, нвн. 
spannen <<НатягуваТИ>>, Spanne <<п'ядь>>. -
Винник 17-18; Фасмер ІІІ 423; Чер
НЬІХ ІІ 90; К3СРЯ 376; Цьrганенко 385; 
Преобр. ІІ 165; Потебня РфВ 4, 221; 
Bruckner 412; Machek ES~C 448; Ho
lub-Kop. 272; Schuster-Sewc 1075; 
Младенов 416; Skok ІІ 629--;630; Zuba
ty AfSIPh 16, 408; Mei!let Etudes 264; 
MSL 11, З 11; Trautmann 219; Persson 
Beitr. 406, 412, 588; Walde-Hofm. П 
280; Matzenauer LF 15, 168. - Див. 
ще п'ЯстИ. - Пор. путо, п'Яло, 
п'ята. 

п'ялИ:ти- див. п'Яло. 
[п'Ялка] <<стравохід•>; - неясне. 
[п'Яло] <<вилки, на яких розвішу-

ють шкіру; диби, пристрій для підвішу
вання колиски Л•>, [п' Яла] <<диби Л; 
станок для плетіння решіт ЛексПол•>, 
[n' Яли] <<дві палки для натягування 
ятера•> О, [n' ялuло] <<ВИЛКИ, на яких 
розвішують шкіру•>, п' Яльці <<рама для 
вишивання•>, [п'Яльце Нед, п'Яльця] 
«ТС.•>, [п'tла] (мн.) <<nристрій для розтя
гування шкірИ>>, [п'їлuна] <<брусок у 
п'їлаХ>>, [n' ялuти) <<Натягувати; мучи
ТИ>> Нед, [вп' ялuти] «ВПрягти, встро
МИТИ>> Ж, [впілuти] «ТС.>> Ж, [вп' ялu-' 
тися] <<Вплестися•> Ж, [сп'ялuти] <<ЯК
небудь збудувати, зіп'ястИ>> Нед, [сп' я
лИтися] <<спираючись одне на одного, 
підвищуватися•>, [сплЄюватися] «ТС.•> 
тж; - р. [пЯло] <<П'яло•>, бр. пЯлщьt 
<<П'яльці•>, ч. ст. padla <<Знаряддя для 
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катування>>, слц. piadlo <<дерев'яний 
брусок, що вкладається в пащу твари

ни, щоб вона не могла їсти>>, схв. про
пело <<розп'ЯТТЯ>>; - ПСЛ. *p~d]o <<ЗНа
рЯДДЯ для розтягуванНЯ>>, пов'язане з 

дієсловом p~ti <<натягуваТИ>>. - Фас
мер ІІІ 423; Черньrх ІІ 90; К3СРЯ 376; 
Трубачев V 3тимология 1963, 38; Ma
chek ESJC 425. - Див. ще п'ЯстИ. -
Пор. путо, п'ядь, п'ята. 

п'ЯнИй, п'янкИй, п'янлuвий, п'яну
ватий, п' янЮчий, [п' яндИга] <<П'яню
га>> Нед, [п' янИцтво] <<ПИяцтво>>, [п' я
ницЮга] <<п'янюга>>, п'янИця, п'янИчка, 
п' Янка, п'Янство, п' янцЮга, п' янЮга, 
п' янЮжка, п' янИти, п' ян[ ти, п' ян[utа
ти, п'Янствувати, [п'янчити] <<Пиячи
пн, доп'Яна, доп'яну, [нап'Яно] <<до
п'яна>> Ж, оп' ян[ ти, [оп' Янчитися] 
<<упитися>>, [підп' Яни й] <<напідпитку>>, 
по-п'Яному, [преп'яненний] <<дуже п'я
НИЙ>> Нед, [розп' янuчити] <<Поробити 
п'яницяМИ>>, [розп'янИчитися] тж, сп'Я
нений, сп' ян[лий, сп' янfння, [сп' янчu
ти] (безос.), [сп'янчИтися], сп'Янюва
ти, сп'Яна, сп'Яну, [уп'Янчити] <<оп'я
нити, запаморочити>> ВеУг; - р. пьЯ
ньиї, бр. п'Яньt, др. пияньtu, пьяІ-Lьtи, 
п. pijany, ч. слц. pijan <<п'юfИЦЯ>>, вл. 
pjany, нл. pijany, болг. пиЯн, м. пиjан, 
СХВ. пujан, СШ!. ріjіш, СТСЛ. ПНІаН'Ь; -

псл. рьjаn'Ь, пов'язане з pijati, ітерати
вом від piti <<ПИТИ>>; - паралельне до 
дінд. pyahai) <<п'яний>>. - Фасмер ІІІ 
422; Чернь1х ІІ 89; К3СРЯ 340, 376; 
Цьrганенко 344; Преобр. ІІ 64; BrUck
ner 405; Machek EVSJC 452; Holub
Kop. 274; Schuster-Sewc 1072; Младе
нов 425; Zubaty LF 28, 24; Mikkola Uгsl. 
gr. І 122; Mayrhofeг ІІ 349. - Див. ще 
пИти. - Пор. п'Явка, п'Ялка. 

п'яниця, п'янка, п'януиtник -
див. пияки. 

п'янишник (бот.) <<азалія понтійсь
ка, Azalea pontica L. (Rhododendron fla
vum Don.)>> Mak, п' янИиtник косматий 
<<Rhododendron hirsutum L.•> Нед; - р. 
[пьянuчник] <<азалія понтійська; Rhodo
dendron chrysanthum>>, вл. pjanka <<ду
рійка, Lolium temulentum L.>>, нл. ріjап-
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ka, М. пиjанец «ТС.>>, СХВ. пенишнйК 
<<п'янишник космапІЙ>>; - пов'язане з 
п' Янuй; назва зумовлена тим, що ці рос
лини мають одурманюючі властивості 
(пор. р. [пьяная траваj <<азалія>>). -
Шамота 108; Schuster-Sewc 1072. -
Див. ще п'ЯнИй. 

[п'Ярrи] <<дрібна гірська порода, ще
бінка>> ВеУг; - запозичення з польсь
кої мови; п. piarg <<щебіНЬ>> пов'язу
ється з pierzga <<Перга>>. - Bri.lckner 
405, 411. - Див. ще ш~рга. 

п'ЯстИ <<випинати; витріщаПІ>>, пщj
ти, [п'Яти Нед, пнЯ ти Нед] <<ТС.>>, 
п'Ястuся <<Підніматися, видиратися; тяг
тися; напружуватися, тужитись>>, п'Яти
ся, пнутися «ТС.>>, п' Ясток <<КИсть ру
КИ>>, / n' ястук] <<кулаК>>, п' ясть <<кисть; 
[кулак]>>, відпинати, відіп'Яти, віді
пнути, відіп'Ясти, [допинати] <<закін
чувати натягування; добиватися, дома
гатися; красти; допікати, притискати>>, 
запинати, запнути, зап' яс тИ, запи
нало, [ запИна чк а] <<ЗапинаЛО>>' [зап' Яс
тник] <<Манжета (вовняна)>>, зап' Яс
ток, [зап'ясть] <<втулка>> Ж, зап' Яс
тя, [зап' яс цЯ] <<залізні бруски на вну
трішніх боках осі•>, зап' Ятий, зіпну
тися, зіп'ЯстИся, зупИн СУМ, Ж, 
зупИнка СУМ, [<<розділовий знак>> Г, 
Ж], зупинИти, зупинЯти, [наввИпин
ки] <<Натягнуто, рівно>> Ж, [обпиначка] 
<<велика хустка>> Ва, [обпИнка] <<Обгорт
ка, жіночий одяг замість спідниці>>, [об
п[нанка] <<велика суконна хустка>> Л, 
[обпінянка, опИнянка] «ТС.>> Л, [оп'Я
тий] <<Тісно прилягаючий, обтягнутиЙ>> 
Ж, переп' ястИ <<ПерегоfОДИТИ>>, пере
пнути, перепинати, переп' ятuти] 
<<ТС.>>, [перепинка] <<залізний прут, що 
з'єднує окремі деталі; підойма>> О, [пе
реп6нина] <<ремінчик, яким зшивають 
носи постолів>> О, [переп'ят] (у виразі 
переп'ят устати · <<стати комусь на 

дорозі, перегоfодити комусь дорогу>>), 
передп' Яс тя, попuнка] <<ЄПИтраХИЛЬ>>, 
припинати, припнути, [припиначка] 
<<мотузка, якою прив'язують худобу для 
пасіння>>, [прИпинки] <<бант, стрічка 
для стягування; панталони у жінок; на-
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колінник (для зігрівання)•>, припін, 
[прuпісток] <<зап'ястя•> Нед, прип6на, 
[прип'ять] <<Прив'язЬ>> Пі, розіпюjти, 
розіп' Ястu СУМ, УРС, розпинатель, 
розпuнка <<розпірка•>, [розпінки] <<дрю
ки, на яких розпинають шкіру•> ВеЛ, 
розп'Яття, розІпнений, розІпнутий, 
розіп'Ятий, розп' Ятий, спинати, спи
натися, [спинИти] <<Поставити (твари
ну) на задні ногИ•> Бі, [спuнцюватися] 
<<спинатисЯ•> Нед, [спинЯтися] <<става
ти на дибИ>> Бі, сп' ястu, [сп' Яти] <<Зі
п'ятИ>> Нед, [спінка] <<Запонка•>, [спо
на] <<ТС.•>, [суп' ятuтися] <<Зупинити
СЯ>>, супоня <<ремінь для стягування хо
мута•>, суп6нити <<стягувати хомут; би
ти паском•>, [упинатися] <<Відмовляти
СЯ>> Пі, [упнЯти] <<зв'язаТИ>> Нед, [уп' Я
ти] <<ТС.•>, [упін] <<СТ{)ічковий канат для 
прив'язуваюfЯ•> тж, [уп6н] <<прив'язЬ>>, 
[уп6на] <<Пута, стрічка, мотузок•> Нед, 
[уп6ня] <<ПосторmюК>>, [упЯтий] <<при
в'язаниЙ•> Нед; - р. [пнуть] <<напина
ТИ•>, бр. пяць <<ТС.•>, др. пяти <<розтягу
ваПІ•>, п. piq_c si~ <<дертися•>, ч. pпouti 
<<Простягати, зв'язувати•>, ст. pieti <<П'я

стИ•>, слu.. pпut' sa <<стирчатИ•>, рпіеt' sa 
«ТС.•>, вл. pjec. <<натягувати•>, нл. pes, 
болг. піна «ТС.>>, СХВ. nети <<ПідНіМаТИ, 
витягувати нагору•>, слн. peti <<натягу
ватИ•>, стсл. nь.тн <<НапинатИ•>; - псл. 

p~ti, рьпQ; - споріднене з лит. р!пtі 
<<плести, звивати•>, рупе <<гірлянда•>, рі
паТ (мн.) <<Лоза для плетіЮfЯ•>, лтс. plt 
<<Пл ести•>, рїпе <<Коса (волосся)>>, гот. 
sріпап <<ПрясПІ>>, нвн. sріппеп «ТС.>>, 

sрапnеп <<натягуватИ•>, англ. sріп <<пряс
ТИ>>, вірм. heпum <<тчу, зшиваЮ•>, гр. 
кЄvofJat <<працюю•>, к6vщ; <<Важка пра
ця•>, тох. А рапw-, В рапп- <<Тягнути, 
натягувати•>; іє. *(s)реп- <<натягувати, 
пряст.И•>, пов'язане з *sрё(і)- <<тягти, 
прястИ>>. - Фасмер ІІІ 292; К3СРЯ 
334; Преобр. ІІ )67-168; BrUckпer 
405; Machek ESJC 464-465; Holub
Kop. 274; Schuster-Sewc 1074-1075; 
Младенов 538; Мартьнюв Язьrк 81; BO
ga RR ІІ 514; MUhl.-Eпclz. ІІІ 232, 
234; Trautmaпп 219; Erпout-Meillet 
878; Pederseп Kelt. Gr. І 114; Htibsch-

п'ятерник 

manп Arm. 446; Lideп IF 19, 332; Ait
zetmUller ZfSlPh ЗО, 324-325; КІеіn 
1489; Кluge-Mitzka 465; Frisk ІІ 504- · 
506; Boisacq 766-767; Perssoп Beitr. 
412; Pokorпy 988. -Пор. запона, пи
нИти, путо. 

п'ята, п'Ятка, п'ятнИк <<дверний 
гак•>, [безп'Ятко] <<чорТ», [вuсп'яток] 
<<задник, закаблук•> Ж, зап' Ятки, [за
п' Яток] <<Задня частина п'яти, задник, 
закаблук•>, [нсіп'яток] <<короткі шкар
петки, що надягаються на п'яти і паль
ці>> Куз, підп'Ятник, підп'Яток; - р. 
бр. пята, др. пята, п. pi~ta, ч. pata, 
слц. pata, вл. pjata, нл. peta, полаб. pQ
ta, болr. пета, М. СХВ. пета, СЛН. peta, 
стсл. nь.т"; - псл. p~ta <<П'ята, нога, 
копито•>, пов'язане з p~ti, pьnQ <<розтягу
вати, напюfатИ•>; - споріднене з лит. 
peпtis <<обух•>, репt\паs <<шпора•>, прус. 
pentis <<п'ята•>, афг. рОпdа (з *рапtа) 
«ТС.•>. - Фасмер ІІІ 424; Черньrх ІІ 90; 
К3СРЯ 376; ЦЬІГаненко 386; Преgбр. ІІ 
166; BrUckпer 412; Machek ESJC 437; 
Holub-Kop. 266; Schuster-Sewc 1 072; 
Младенов 420; Boga RR І 472, ІІ 513; 
Trautmaпп 214; 3ндзелин СБ3 196; 
Matzenauer LF 15, 175; Perssoп Beitr. 
412; Specht 225. - Див. ще п'ЯстИ. -
Поj). оп'Ять, п'Ятно, п'Ятра. 

[п'ятак] (бот.) <<роман, Chrysaпthe
mum leucanthemum L. Mak; айстри 
до•>, [п' ятаків ці] <<аЙстра степова, As
ter amellus L.>> Mak; - пов'язане з 
п'ятсік <<П'ятикопієчна монета•>: назва 
зумовлена тим, що серединки квітів 
цих рослин нагадують жовту моне

ту. -Див. ще п'ять. 
п'ятдесЯт, п'ятдесЯтка, п'ятдесЯ

тий; - р. пятьдесЯт, бр. пяцьдзесЯт, 
др. пятьдесят'Ь, п. pi~cdziesiq_t, ч. pa
desat, слц. pat'desiat, вл. pjecdiesat, нл. 
pesiaset, болг. петдесет, м. педесет, 
схв. педесёт, слн. · petdeset; - псл. 
р~tь des~t'Ь, букв .. <<п'ять десятків•>. -
Цьrганенко 387; Holub-Kop. 271. -
Див. ще десять, п'ять. - Пор. вісім
десЯт. 

[п'ятерник] (бот.) <<Перстач повзу
чий, Poteпtilla герtапs L.•> Mak, [n'ят-
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ниця, п' ятиця] <<ТС.>> Mak; - п. pi~cioг
nik, [pi~ciernik] «ТС.>>; - пов'язане з 
п'ять, п' funepo; назва зумовлена тим, 
що листки рослини складаються зде

більшого з п'ятьох листочків (пор. р. 
[пятилИстник], ч. petipгstka, болг. пе
топрістче, м. петолист, схв. пе
топрст, петопрстац <<ТС.>>). - Див. 
ще п'ять. 

п'Ятий -див. п'ять. 
п'ятнадцять, п'ятнадцятеро, п'ят

гиідцятиіі; - р. пятнадцать, бр. 
пятнсіццаць, др. пятьнадесять, п. 
pi~tnascie, ч. patnact, слц. patnast', вл. 
pjatnace, нл. pesnasco, болг. петнсіде
сет, м. петнаесет, схв. петнаест, 
слн. petпajst; - псл. р~tь па des~te, 
букв. <<П'ять на десятИ>>. - КЗСРЯ. 
376; Ць1ганенко 387; Machek ESJC 
447; Holub-Kop. 271. - Див. ще де
сять, на1 , п'ять. - Пор. дванад
цять. 

п'Ятниця, [п'Ятінка], п'ЯтнИчний 
СУМ, Нед; - р. пЯтница, бр. пЯт
ніца, др. пятьница, п. piq_tek, ч. patek, 
слц. piatok, вл. pjatk, нл. petk, болг. 
пет'ЬК, М. СХВ. петак, СЛН. petek, СТСЛ. 
nA>'T"hK'~>; - пов'язане з п'Ятий як на
зва п'ятого дня тижня. - Кочерган 
УМЛШ 1967/1, 26-30; Фасмер ІІІ 
425; Чернь1х ІІ 90; Ць1ганенко 387; Преv
обр. ІІ 166; Bljlckпeг 412; Machek ESJC 
44 7; Schuster-Sewc 1072-1073. - Див. 
ще п'ять. 

[п'Ятно] <<пляма, знак Нед; тавро 
Куз•>, [петь.м6] <<пляма>>, [п'ятнуиtка] 
(ент.) <<капусник, Mamestгa•> Нед, [п'я
тнсітий] <<плямистий, строкатИЙ>> Нед, 
[п'ятнувсіти] <<таврувати (худобу) Г; 
ганьбити; штемпелювати Нед>>; - р. 
пятн6, др. пятьно <<Тавро, печатка, 
знаК>>, п .. pi~trio, piq_ tпо <<тавро; печать; 
клеймо>>, болг. петн6, м. петно; -
ПСЛ. *р~tьпо <<СЛід, ЗНаК>> (очеВИДНО, 
спочатку в мові мисливців) утворене 
від p~ta <<п'ята, нога, копито•> (пор. 
співвідношення нвн. Spur <<Слід•>: Sporn 
<<ШПора>>); спроба зближення з лат. ріп
gо <<МаЛЮЮ>>, дінд. piri.gab <<червонува
тий, коричневий•>, ріі'іjагаЬ <<червонува-
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ТИЙ, ЗОЛОТИСТИЙ>>, р itikte <<МаЛЮЄ>> 
(Ильинский РФВ 74, 130; Младенов 
420; Peteгssoп AfSlPh 36, 149; BSl. 
Woгtst. 73) викликає сумнів. - Фас
мер ІІІ 425; КЗСРЯ 376; Преобр. ІІ 
166; BгUckneг 412; Matzenauer LF 15, 
175; Зндзелин СБЗ 196; Buga RR ІІ 
300. -Див. ще п'ята. 

[п'Ятра] (у гончаря) <<Полиці, на які 
кладеться готовий посуд>>, [п' ятрИни] 
«ТС.>>, [пятро] <<ПОверх>> Пі; - р. tпЯт
ра, пЯтерь] <<навіс або поміст висту
ПОМ>>, др. пятро <<Поглиблення>>, п. рі~t
го <<ПОВерХ>>, Ч. СЛЦ. раtго <<ПОВерх; Під
небіННЯ>>, ВЛ. pfatг <<КОМОра>>, НЛ. psets 
<<сінник>>, полаб. pt'QtгU <<Крокви в комо
рі>>, СХВ. петар <<ВИД даХу>>, СЛН. peter 
<<дощаний поміст, підлога горища>>, pet
ro <<сінник, клуня•>; - очевидно, псл. 
*p~tro, можливо, утворене за допомо
гою суфікса -tго від p~ti <<ПНУТИ>>; деякі 
дослідники (Мегіпgеr WuS 1, 194) роб
лять спробу зближення з лат. ропs, 
poпtis <<місТ» (проти Walde-Hofm. П 
336); форма *рг~tго (з *р~tго) в деяких 
слов'янських мовах пояснюється впли
вом з боку слова pг~tati <<Прятати,>; 
спроба пов'язання з гр. ІJіЛа&роv <<да
хова балка>> (Machek ESJC 438) недо
статньо обгрунтована. - Фасмер ІІІ 
425; Преобр. П 166; Брандт РФВ 23, 
292; Грюненталь ИОРЯС 17/4, 137; 
BгUs:kner 412; Holub-Lyer 363; Schus
teг-Sewc 1168; Olesch ІІ 832-833. -
Див. ще п'ЯстИ:. 

п'ять, [петерн.Я] <<копа, що склада
ється з 50 снопів; п'ять пальців рукИ>> 
Л, [петеч6к] <<місце для смолокуріння>> 
Л, [петеренка] <<дитяча іграшка>> 
ЛексПол, п' ятсік, п' ятач6к [п' ятсіч
чя] «n'ятюш>>, п'ятерИк <<Міра або 
предмет з п'яти частин; п'ятикінна уп
ряжка•>, [п' ятерuця] <<ляпас>> Бі, п'Яте
ро СУМ, О, [п'ятuна] <<п'ята части
на•>, п' ят{рка, п' ятірнЯ, п' ят{рочник, 
п' Ятка, [п' Яток] <<п'ятка (гроші),> Нед, 
[п'Ятуха] <<гречка, посіяна на п'ятий 
тиждень після Світ лої неділі>> Б і, п'ят
чИна <<п'ять карбованців>>, [п'ятсіиtний] 
<<вартий п'ятака>>, п'Ятий, п' ятірнИй.; 



п'ять 

- р. пять, бр. пяць, др. пять, п. рі~с. 
ч. pet, слц. pat', вл. pjec, нл. pes, 
полаб. pq_t, болг. пет, м. пет, [пент], 
схв. пет, слн. pet, стсл. nА>ть; - псл. 
р~tь, похідне від р~tь <<п'ятиЙ•>; - спо
ріднене з лит. репkІ <<п'ять•>, pefiktas 
<<П'ЯТИЙ>>, ЛТС. р\есі <<П'ЯТЬ>>, ГОТ. ДВН. 
fimf, нвн. fUпf, англ. five, дірл. с6іс 
<<ТС.>>, c6iced ~п'ятиЙ>>, гол. pempe 
<<п'ять•>, лат. quїпque «ТС.•>, quїпtus 
<<П'ЯТИЙ>>, ·гр. 1ГЕVТЄ <<П'ЯТЬ>>, 1ГЕ/-ШТО<;; 
<<П'ятиЙ•>, алб. реsё <<п'ять•>, вірм. hiпg, 
дінд. pafica, par'lktil) <<ТС.•>, paficathal) 
<<П'ятиЙ•>, ав. рапса <<п'ять•>, тох. А pafi 
<<ТС.>>, рапt <<П'ЯТИЙ>>, В pis <<П'ЯТЬ>>, 
pinkte <<п'ятиЙ•>; іє. *репkце <<п'ять•>, 
*peпkцtos <<П'ятиЙ>>. - Фасмер ІІІ 426; 
Чернь1х ІІ 90-91; КЗСРЯ 376; Ць1га-

пяц 

ненко 386-387; ПреQбр. ІІ 167; ВгUсk
пег 412; Machek ~SJC 447; Holub-Ly
er 370; Schusteг-Sewc 1074; Младенов 
420; Лукінова СМ V 63-65; Kaгulis ІІ 
42-43; Семереньи ВЯ 1967/4, 9-10; 
КІеіп 595; Walde-Hofm. ІІ 407-408; 
Frisk ІІ 506-507; Boisacq 767-768; 
Маугhоfег ІІ 187; Pokoгny 808. - Пор. 
пунш. 

[пяц] <<Площа; ринок•> ВеУг, [пяц
ний] <<купованиЙ•> Яворський; - запо
зичення з угорська·] мови; уг. ріас <<ри
НО!<, базар•> походить від іт. piazza 
<<площа; риноК>>, яке зводиться до нлат. 

*plattea ( < лат. рІаtёа) <<місце, відкри
тий простір, вулиця•>. - Лизанец 617; 
MNTESz ІІІ 180-181; Mestica 1185. 
- Див. ще плац. 
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